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ÇEV İ REN İ N ÖNSÖZ Ü 

Büyük tarihçi W ell h au s e n' ın "İsliim' ı n en eski tarihine giriş"inden 

sonra, bugün de "Arap devleti ve sukutu" adlı  as ıl ana eserini yay ınlayabil-

menin sevinci içindeyim. Bu eserin tercümesi asl ı nda daha 1959 y ı lı nda 

ikmal olunmu ş tu; ancak, mali güçlükler her iki eserin birden ne şrine im-

kân vermediğ i için, hem daha önceki devreye taaliak etti ğ i, hem de Well-

hausen' ı n tenkid metodunu ve hadiseleri izah tarz ın ı  daha göze çarp ı cı  
bir şekilde belirttiğ i mülahazas ı  ile önce Giriş 'i yayı nlamayı  doğ ru bulmu ş -

tum (*). Bu iki kitapla Hulefay— ı  Ra ş id in ve Emevi hilafeti devre-

lerinin, yani islam tarihinde Araplar ın, islami hudutların bütününe Şamil, 

hakikaten k ı sa sürmü ş  olan siyasi hakimiyetlerinin kriti ğ e mütehammil, 

ilk ne ş 'rinden beri altm ış  y ı l geçmi ş  olmasına rağmen ilmi kıymetini bütünü 

ile muhafaza eden bir hikâyesi, Üniversite ö ğ rencilerinin ve tarihseverlerin 

mütalaas ına arzedilmi ş  bulunuyor. Yak ı n bir gelecekte ayn ı  müellifin is-

lâmda ilk muhalefet fırkalar ı  ve Emeviler devrinde Bizans — Arap müca-

deleleri hakk ı ndaki etrafl ı  iki makalesini de Türkçeye çevirip ne ş redeceğ im. 

Bu suretle büyük müste şrik ve tarihçinin islam tarihine dair en mühim 
yaz ı lar ı  dilimize mal edilmi ş  olacakt ı r. 

Üniversitelerimizde islam tarihi tedrisat ı  modern manada yeni yeni 

gelişmektedir. Wellhausen' ın eserlerinin ne şrinden beklediğ im, bu inki şafı  
akademik anlamda sağ lam metodik esaslara ba ğ lamak hususunda bir ör-

nek te şkil etmeleridir. Kanaatimce, tarihin her devresi, her bölge için bir-

birinden çok farkl ı  faktörlerin ışığı  altında mütalaa olunmal ı d ı r. Tarihçi 

ele ald ığı  devrenin temsil etti ğ i zihniyete tam manas ı  ile nüfuz etmediğ i, 

geçmiş  devir hadiselerini bu günkü görü ş  zaviyesinden tek veya bir kaç 
tarafl ı  olarak izaha çal ış tığı  müddetçe ç ıkmaz bir yolda beyhude gayret 

sarfediyor demektir. Zaman zaman bir evvelki devreye ait tarih görü ş ü-
nün hatal ı  addolunmas ı  bundand ı r. Hadise ve vak ı aları  nas ı l bir zaman-

lar moda olduğu gibi, yaln ız milliyet veya din hisleri zaviyesinden görmek 
hatal ı  ise, bunlar ı  sadece iktisadi veya içtimai çerçevelerde mütalaa etmek 

*) islâmin en eski tarihine giri ş , İ stanbul 1960. 

V 



de o derece hatal ı  ve kifayetsizdir. Ortaça ğ  ve islam tarihi için önemli olan 
husus, bu devreye damgalar ı n ı  vurmuş , kitlelere hakim, sürükleyici şahsi-
yetlerin karakterlerini inceleyerek hadiselerin olu şunda bunlar ın mües-
siriyet hudutlar ını  çizmektir. Bu ça ğ  içinde kı lıç elde kal'eden kal'eye, 
diyardan diyara ko şan, bugün bize hiç de lüzumlu, faydal ı  ve hatta mant ıki 
görünmeyen gayeler uğ runda kan ve can feda eden insanlar ı n bu hareket-
lerini sadece bugünkü tarih usulünün tercihan ara ş tırıp öne sürdüğü ikti-
sadi ve sosyal 4millerle izah etmek pek do ğ ru olmasa gerektir. Milletlerin 
teşekkül etmi ş  karakter hüviyetlerine büyük ölçüde k ıymet verilmesi ve 
hâdiselerin izah ında şahsi karakterler yan ında bu faktöre de gerekli ehem-
miyetin tan ı nmas ı  laz ımd ır. Bu suretle s iy as î tarih son zamanlarda pek 
lâubalice itildiğ i ikinci plandan hak etti ğ i mevkie yükselecektir. 

İş te Wellhausen dünya tarihinin en hareketli ve ilgi çekici bir devresi-
nin, Emevi hilâfetinin tarihini kaleme al ırken bütün bu faktörlere gereken 
ehemmiyeti vermi ş  ve bu zamana müteallik rivayetlerin kemmiyet ve key-
fiyet bak ımından arzetti ğ i karışı klığı  mükemmel ve sağ lam bir kritik metodla 
ortadan kald ırıp vukuat ın cereyan ını  ana çizgi ve esas âmilleri ile tesbit 
etmi ş tir. Bu arada tebarüz ettirmeyi önemli buldu ğum cihet, onun tarihi 
hadiselerin izah ında iktisadi ve sosyal bütün unsurlar ı  nazarı  itibara almak-
tan daha ileri giderek, ortaça ğ  ve Arap-Islam dünyas ının endividüel ha-
reket noktalar ını  büyük bir ustal ıkla canland ırMayı  bilmiş  olmasıd ı r. Bu 
anlamda mesela bir Mugire b. Şu'be, bir Ziyâd b. Ebihi, bir Hi şam ve bir 

Velid II tasviri hakikaten şahane, sürükleyici ve ikna edicidir. Asl ında 

eserin, üstadane tahkiyesi, isabetli tahlil ve sentezleri ile lay ık olduğu alâ-
kayı  çekeceğ inden şüphem yoktur. 

Aziz dostum ve k ıymetli meslekda şı m, Ankara Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Dekan ı  Prof. Dr. Ne ş 'e t Ça ğ a t a y'a, her iki fakülte tedrisat ını  
da ayn ı  derecede ilgilendiren bu önemli klâsik eserin yay ınlanmas ına ta-
vassut, ayn ı  zamanda benim eserin tab' ı  esnas ında yurt d ışı nda bulunmam 
sebebiyle baskının yanlış sız ve güzel bir şekilde intac ına fi'len yard ım et-
mesi sebebiyle çok te şekkür borçluyum. K ıymetli asistan arkada ş larım 

Dr. Nejat Göyünç, Dr. Muammer Kemal Özergin, Hakk ı  Dursun Y ı l-
dız ile Ilahiyat Fakültesinden Asistan Esat Co şan' ı n bu baskıda büyük e-
mekleri vard ır. Bütün tashihler onlar ın elinden ç ıktığı  gibi Endeks de yine 
bu gayretli ve fedakâr dostlar taraf ı ndan yap ı lmış , eserin k ıymetini ve 
kullamşhlığı m artt ırmış t ır. Kendilerine burada alenen te şekkürü zevkli 
bir vazife bilirim. 

Prof. Dr. Fİ KRET IŞ ILTAN 
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ONSÖZ 

Emeviler devri hakk ındaki eski rivayetleri, henüz kat ışı ks ız ve üze-

rinde oynan ı lmamış  bir halde olduğu için en itimada şayan bir şekilde 

Taberrnin, eserinin en parlak k ısmı nı  te şkil eden ve hemen yirmi y ı ldan 

beri matbu olarak sunulmu ş  olan Leiden bask ıs ı n ın ikinci serisinde bulmak 

mümkündür. Taberi her şeyden önce hakiki Ebu' Mihnef rivayetlerini ve 

bununla malik bulunduğumuz en eski ve en iyi Arap nâsirini geni ş  par-

çalar halinde muhafaza etmi ş  bulunuyor. Ebu' Mihnef Lût b. Yahya 

b. Said b. Mihnef Kûfe Ezdlilerine mensup olup uzun nesebi onun baba 

tarafından asil bir men ş eden olduğunu telmih etmektedir. Muhtemelen, 

Sı ffin sava şı nda Ezdlilerin reisi olan Mihnef b. Suleym onun ceddi ve 

bu zat ın oğulları  Muhammed ve Abdurrahman da büyük amcalar ı  idiler. 

Ne zaman doğ muş  olduğunu bilmiyoruz. 'bn E ş 'as' ın hicri 82 y ı lındaki 

isyan ı  sıras ında art ık genç bir adam ya şı na ula şmış  bulunmakta idi. 

Muhammed b. Sâib el-Kelbi ile dost olup (Tab. 2, 1075, ı  o96) eser-

lerinin ve rivayetlerinin intikalini bilhassa bu zat ın oğ lu olan maruf İ hn 

Kelbrye medyun bulunmaktay ı z Taberi bu rivayetleri umumiyetle İ bn 

Kelbrye atfen zikretmektedir. Ebû Mihnef D ımaşk hilâfetinin sukutunu da 

idrâk etmiş tir; Taberrdeki son rivayetleri 132 y ı lı na aittir. 

Ebû Mihnef k ıs ım kıs ım, daha eski veya kendisi ile ayn ı  zamanda 

yaşayan diğer râvileri, meselâ Amir el- Ş a'bi, Ebû'l-Muharik el-Râsibi, 

Mucâhid b. Sa'id, Muhammed b. Sa'ib el-Kelbryi mehazlar ı  olarak 

kaydetmektedir. Fakat malzemesini en büyük k ısmiyle, ayn ı  bran şa 

mensup seleflerinden almam ış , bilâkis bizzat ex vive Are, muhtelif yönlere, 

ilk elden duruma âş ina olmalar ı  mümkün veya bizzat hadise içinde ya şamış  
olan her tabakadan kimselere ba şvurmak suretiyle toplam ış t ır. İ snad, 

mehazlann ı n halkalar ı  onçkı. henüz hakikidir ve sadece edebi bir form 
şeklini almam ış tır. Ş ahidlerinin s ıras ı  daima kısad ır ve mesafenin gittikçe 

azalmas ı  ile tamamiyle küçülmekte olup muhtelif hadiseler ve bunlar 

hakkındaki tek tek rivayetlerde müternadiyen de ğ iş ir; öyle ki bu suretle 

başka kaynaklardan malfun bulunmayan muazzam bir isimler y ığı nı  
ortaya dökülmü ş  oluyor. Ş ahidler ağaçlara bakmaktan orman ın farkında 

olmamakla, en geni ş  teferruat ı  zikretmekte, hiçbir noktay ı  anonim b ı rak-

mamakta, e şhası  diyaloglar ı  ve icraatlar ı  ile ön plâna çıkarmakta ve i ş in 

esasında pek az farklarla hep ayn ı  şeyi tekrarlamaktad ırlar.: Bu yüzden 
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bir terakki çok a ğı rlaş tırı lmış  oluyor; fakat bu mahzuru teferruat ın zen-
ginliğ i kar şı lamaktad ır. Hadiselerin tazesi tazesine b ıraktığı  tesirler ve 
bunlar üzerindeki ilk reaksiyon ve dedikodular kaydedilmi ş tir. Hikayenin 
canl ı lığı , âmiyane şekli ile, daha da artmaktad ır. Her şey diyalog ve 
sahnedir. Bu hususu gözler önüne seren birkaç misal benim Havaric ve 
Ş i'a hakkı ndaki makalemde (Göttingen ı  go ı  ) bilhassa ig v.dd. ve 61 
v. dd. de görülebilir. 

Mommsen bir defa, al ım olmayanlar için, râvinin yakaya i ş tirak 
edenlerden ald ığı n ı  zikrederek ba ş ladığı  hikâyelerin umumiyetle do ğ ru 
olmad ıkların ı  isbata hacet bulunmad ığı nı  söylemiş ti. Fakat alim olmayan-
lar ı n o gürbüz ak ı llar ı nı  pek o kadar geni ş  bir ş ekilde istimal etmemelerini 
temenni etmek de gereklidir. Ebû Mihnef yazmam ış  olsayd ı , bu tarihi 
bir kay ıp olurdu. Ama o bu hususta takip etti ğ i usulden ba şka ne yapa-
bilirdi? Mevsuk kaynaklar ona büyük malzeme sa ğ lam ıyorlard ı ; bun-
lardan ancak eline geçtikleri zaman istifade etmi ş tir ve fakat ne bunlar ı  
ele geçirmeye gayret etmi ş , ne de sistematik bir şekilde eserine temel 
yapmağa uğ ra ş mış t ır. Hikayesini tevsik için Ebû Mihnef ço ğu zaman 
g ı nalar ve beyitler zikretmi ş tir. Buna mukabil sağ lad ığı  esas kontrol 
vas ı tas ı , onun ayn ı  hadise için muhtelif men şeden gelen rivayetlerin bir y ığı n 
variyant ını  bir araya getirmesi ve bu suretle bunlardan neyin kesin ve 
neyin ş üpheli olduğunu ölçmek ve mukayese etmek imkan ını  vermi ş  
olmas ındad ı r. O bu suretle ayn ı  zamanda teferruata müteallik hususlar ı n, 
sadece bir defa zikredildikleri için, ikinci plana dü ş mesini ve mütemadiyen 
tekerrür ettikleri cihetle, esas meselelerin yava ş  yava ş  tebellür edip ortaya 
ç ıkmalar ını  sağ lamış  oluyor. Ebti Mihnef, birbirine muvazi olmayan 
rivayetleri, ilerlemeye devam eden bir ba ğ lı l ık meydana getirecek şekilde, 
uygun bir teakup s ı ras ına vaz'eder. Bu çal ış ma tarz ı  içinde baz ı  seçme-
lere ve uygulamalara ba şvurulmadan edilememi ş tir. Önemli noktalarda 
hiçbir tezad tezahür etmemektedir. Rivayetler tam bir tevafuk halinde 
birbiri içine girmi ş tir. Ortaya ç ıkan manzara, sadece vak ı alar bak ımından 
değ il, karakterler cihetinden de bütünü ve umumiyeti ile sa ğ lam ve müte-
canistir. Zahiren karmakar ışı k bir manzara arzeden malzemeye, her şeye 
rağmen, müellifin plan ı  ve onun elde etti ğ i umumi görü ş  hakimdir. Mamafi 
o büyükçe bir devri ihata etmi ş  ve bunu pragmatik ve kronolojik bak ımdan 
birle ş tirmiş  değ ildir. Bütün esere ayn ı  ölçü ile tatbik edilen bir kronoloji 
onda yoktur; ancak da ğı n ık tarihler ve ekseriya, ancak, y ı l ve ay zikret-
meden, haftan ın günlerini vermektedir. Hadiseleri bir ipliğe dizmemi ş , 
bilakis bunları  tek tek ve birbirinden ba ğı msız olarak en geni ş  mânada 
ve tamamiyle dağı n ık olarak tasvir etmi ş tir. Fihrist'de onun 22 mono-
grafisi unvanlariyle birlikte tâdad edilmektedir. 

Ebû Mihnef için karakteristik olan nokta, onun Islam ın ilk devresi 
ile değ il, fetihlerle ba ş lamış  olması  ve esas itibariyle S ıffin yanındaki 
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sava ş tan itibaren, bizzat içinde ya ş adığı  devre hakk ında bilgi verme-

sidir. Bu, onun alakas ının bizzat ya şadığı  yere, Irak'a ve bunun merkezi 

Kûfe'ye müteveccih ve münhas ır olmas ı  ile de ilgilidir. Bu zaman ve 

mekân hudutlar ı  d ışı nda bilhassa mükemmel bir bilgiye malik değ ildir. 

İ mdi, Kûfe ve Irak devlete kar şı  muhalefetin merkezi olduklar ı  için de 

onun tasvir ettiğ i daha ziyade bu muhalefettir. Onun bilhassa seve seve 

ve bütün ince tafsilât ı  ile naklettiğ i mevzular Musfevrid, Sebib, Hucr, 

Huseyn, Suleyman ve Muhtar idaresindeki harici ve ş ii ayaklanmalar ile 

İ rakl ı lar ı n İ bn E ş 'as kumandas ındaki isyan ıdır. Kûfe rivayetini naklet-

mekte olup sempatisi Suriye'ye kar şı  Irak'a, Ümeyyelilere mukabil Ali'ye 

müteveccihtir. Mamafih bu sempa tisine mukabil onda herhangi bir taraf-

girlik görülmemekte, hiç olmazsa vak ıalar ı  tahrif edici bir temayül mü-

ş ahede olunmamaktad ı r. Sadece bazan, mesela AkIl'in S ı ffin'de Ali'ye 

kar şı  sava ş mış  olmas ı  gibi hoşuna gitmiyen baz ı  ş eyler hakkında susmu ş  
olduğu görülüyor. 

Eski İ slamda, dini-siyasi muhalefet partileri hakk ı ndaki makalemde 

tercihan Ebû Mihnef'e dayand ım. Buna mukabil bu eserin mevzuunu 

te şkil eden Arap devleti tarihi için Ebû Mihnef o kadar zengin malzeme 

sağ lamamaktad ır. Bu hususta en iyi kaynak Kûfe de ğ il Medine rivaye-

tidir. Eski ana rivayet odur. Bu, men ş elerinde Kûfe rivayetinden daha 

yukarıya varmaktad ır, fakat bize kâfi derecede intikal edebilen rnümes-

silleri Ebû Mihnef'den daha genç olup ancak ilmi telifin Medine'den 

Bağdad'a hicret etmeye ba ş ladığı  zamanlarda parlam ış lard ır. Bunlar 

bilhassa, bir azadl ı  köle olan İ bn İ shak, yine ayn ı  ş ekilde bir mevlâ olan 

Ebû Ma' ş er ve Vak ıdi'dirler. Bunlar art ık ham malzemeyi ilk elden topla-

mamaktad ırlar. Rivayetler bunlara ilmi tavassutlarla intikal etmekte olup 

onlar tarafindan gözden geçirilmekte, tasnif, tashih edilerek birbiri içinde 

eritilmektedir. Bunlar bu rivayetleri bilhassa daha büyük ve daha disip-

linli bir irtibat içine sokmakta ve onlar ı  ayn ı  zamanda müteselsil bir 

kronolojiye tabi tutmaktad ırlar. Tek tek büyük hadiseler hakk ı ndaki 

bağ lantı s ı z hikayeler bu suretle müteselsil bir tarih halini almaktad ı r. 
Bu usulün yarat ı cısı  olarak İ bn İ shak kabul edilebilir. O ve muakkipleri 

için karakteristik olan cihet annalistik şekil olmuş  ve bu şekil sonradan 

moda olmu ş tur. Kronoloji, ilmi ara ş t ı rmay ı  ve mukayeseyi gerektirir. 

Medine alimleri bunu ihmal etmemi ş  ve kritiğ e ş ayan ı  dikkat derecede 

mütehammil neticeler elde edebilmi ş lerdir. Onlar bu arada belki de, 

mesela zelzele ve di ğ er tabiat hal:liselerinin tarihlenmesi hususunda, zaman 

zaman H ıristiyan, bilhassa Süryani rahiplerinin kay ı tları na istinad etmek 

imkan ı nı  bulmuş lard ır. Hac-liseleri bir zaman a ğı  içindç toplamak gayre-

tinin nas ı l ileri ad ımlar attığı  müş ahede olunuyor; İ bn İ shak, halefleri 

tarafından, kronolojinin tamaml ığı  bak ı m ından daha da a şı lmış tır (Vandi, 

s. i5 v.d.). Ebû Ma' ş er tarihlemeden ba şka hiçbir hususa ehemmiyet 
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vermez görünmekte ve Vak ı di'de de bu husustaki ilgi ön planda kal-
maktad ır. Bu ikisinin birbiriyle münasebeti hakk ında bk. Tab. 2, ı  172; 
ı o. 1173; 6. 

Medine, İ slam cemaatinin ve Arap devletinin çekirde ğ i idi. Kendi-
sinden ne ş 'et eden dünya tarihi çap ı ndaki geli şme için bu şehrin haiz 
olduğu merkezi önem, burada meydana gelen rivayete damgas ını  vur-
muş tur. Bu rivayet tabiatiyle ön planda, islam ı n dini ve politik mânada 
henüz parçalanmam ış  bir vandet te şkil ettiğ i ve bütün dünyay ı  kendi 
içinde birle ş tirecekmi ş  gibi göründüğü muhte ş em ve mukaddes ilk dev-
renin hat ıralar ı n ı  ihya etmekte idi. İ bn İ shak' ı n hemen hemen mün-
has ıran kendisini vakfetmi ş  olduğu intiba ı rn veren ana mevzuu, Megâzi 
ile birlikte Stret, yani Muhammed'in hayat ı , cemaatin onun tarafından 
kurulu ş u, devletin onun ve halifeleri taraf ından fetihler devresindeki tesisi 
idi. Bu rivayet, devletin siklet merkezi D ımaşk'a intikal ettiğ i zaman dahi 
hala merkezi ve bütünü gözönünde bulundurmakta idi. Bu rivayetin 
sahipleri filvaki D ıma şk'a hicret etmeyip Medine'de kald ılar, fakat bu 
şehir Emeviler devrinde de, Ba ğdad bu mânada onun yerini al ıncaya 
kadar, sadece asil Arap sosyetesinin makarr ı  olmakla kalmad ı , İ slam 
kültürünün fikri merkezi olmak durumunu da muhafaza etti. Devletin 

tarihi, dünyevi devamiyle dahi, idare ile anla ş amamalar ına rağmen 
Medine alimlerinin dikkatini üzerine çekmekte devam etti. Bunlar Irak'- 

dan ve hele Horasan'dan çok daha ziyade Suriye ile alâkadar oldular. 
Bir takım resmi denilebilecek, mesela hükümdarlar ın ne zaman idareyi 
ellerine ald ı kları  ve öldükleri, en mühim eyaletlerin valilerinin ne zaman 
tâyin ve ne zaman azlolunduklar ı , hangi y ı l, kimin, halifenin emriyle 
Hacc ı  veya Bizansl ı lara kar şı  yaz seferini idare etti ğ i 'gibi kayı tlar EVI 
Ma' şer ve Vak ıdi'de muntazam fas ı lalarla tekerrür ederler; bu kay ı tlar 
Medine annalistiğ inin bel kemiğ ini te şkil ederler. Ilave bilgiler ancak baz ı  
buhranlar veya ona te şebbüsler mevzuunda bir kabar ıklık te şkil eder; 
bunlar umumiyetle kifayetsizdirler. İ lmi ilgi kuru vak ıalara müteveccihtir; 
tafsilât vermek hevesi, mevzua samimi bir ba ğ l ı l ık, hadisede rol oynayan 
eşhasa kar şı  içten gelen bir ilgi pek mü şahede edilmez. Medine'de gerek 

Emeviler ve gerekse Suriyeliler için sempati hisleri bulmak mümkün 
değ ildi; bitarafl ıktan fazlas ı  bunlardan elbette beklenemez. 

Hiç ş üphesiz bizzat Suriye'nin, yani Suriye Araplar ı= da bir riva-
yetleri mevcut olmu ş  olmal ı d ır. Fakat bu elimize geçmemi ş , kaybolmuş tur. 
Bunun izlerine Belazuri'de, belki de, Küfe'de oturmakla beraber kabilesi 
dolay ısiyle Suriye ile irtibat ı  bulunan ve Taberi'de İ bn Kelbi yolu ile 
Suriye hadiseleri hakk ında s ık s ık râyi olarak kaydedilen Kelbli Avâne'de 

tesadüf olunabilir. Bu Suriye rivayetinin ruhunu en iyi bir şekilde h ıris-
tiyan kroniklerinden, bilhassa Hispalis'li İ zidor'un Continuatio'sundan 
öğ renmek kabildir. Bunda Emeviler, kendilerini mutad olarak gördü ğü- 
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müz açıdan çok daha müsait bir zaviyeden ve bamba şka bir ışı k altında 

görünmektedirler. Araplar hakk ında son söze dü ş manlar ı  malik oldular; 
tarihleri, bundan çok h ırpalanmış t ı r. 

Ebü Mihnef ile Medineliler aras ında bir nevi ortalama mevkii 
Medaini al ıyor. 0 alim bir tarihçidir, fakat tasvirine çok tafsilath olarak 
girişmiş  olup, Basra ve Horasan'a kar şı  tam bir eyaletli ilgisine sahiptir. 

Taberrde Basra ve Horasan'a müteallik hemen bütün haberler ondan 
ahnmad ır. Medaini tamamiyle Abbasi görü ş üne sahip olup Emevilerin 
inkıraz ını  ve mukaddes hanedan ı n iktidara geli ş ini bu noktai nazardan 
hikaye etmektedir. 

Taberrnin bu ana ravilerinin karakteristi ğ ini vermekle iktifa ediyo-

rum. Onda, bilhassa baz ı  hususi pasajlarda, müstakil eserleri ile bize 
kadar intikal etmemi ş  nice ba şka ravi de söz almaktad ır. Fakat ben burada 
bir çırp ı da en eski Arap tarih yaz ı c ı lığı na tam bir bak ış  vermek iste-

miyorum. Bana sadece bunun men şeleri hakk ında bilgi vermek gerekli 

göründü; bu manada söylediklerim yetsin. Tamamlay ıcı  olarak Wüsten-
feld'in Göttingen ilmi sosyetesi ne ş riyatının 28 ve 2g. ciltlerini te şkil eden 
maruf Verzeichnis'i hizmet edebilir. 

Asl ında maksad ım, Emeviler devrini, büyük fetihler devresini Skizzen 
und Vorarbeiten'ın 6. fasikülünde i ş lediğ im gibi, ayn ı  ş ekilde ve ayn ı  Prole-
gomena zur ditesten Geschichte des Islams unvan ı  ile kaleme almakt ı . Onda 

Seyf b. Ömer'in tasvirini Taberrdeki bütün de ğ er rivayetlerle kar şı laş tı r-
mak ve bunu diğ erlerinin tarafgirane bir ş ekilde i ş lenmesi olarak ispat 

etmekle yetinebilmi ş tim; fakat Seyf, Cemel = Deve sava şı  ile son bulmakta 

olup bundan itibaren tarihi tenkid art ık mütecanis ve devaml ı  bir noktai 

nazara göre icra edilmemektedir. Art ık edebi bir rehbere uyulamaz, 

vak'adan vak'aya objektif sebeplere göre hüküm vermek, meritae causae'lere 
gömülmek veya eklektik veya ahenkli bir yol tutmak gerekmektedir. 

Filvaki raviler hala itimada sayan olmak bak ımı ndan farkl ıdırlar; fakat 

bunlar ancak arada s ırada ve her zaman ayn ı  istikamette olmadan bir-
birinden ayrı lmaktad ırlar. Ara ş t ırma, mümkün ve lüzumlu oldu ğu yerde 
daha tutanakl ı  ve fakat daha az verimli oluyor. Fakat ara ş tırma her zaman 

mümkün değ ildir, çünkü malzeme kifayetsizdir; her zaman lüzumlu da 
değ ildir, zira râviler birbirine uymakta veya birbirini tamamlan ıaktad ır. 
Pozitif tasvir s ık s ık araş tırman ın yerini alabiliyor veya almak zorunda 
kalıyor. Ba ş langı çla mukayese edilirse bu pozitif tasvir eserin devam ında 

daha üstün duruma geçiyor. eslübun kar ış tırılmas ı  hususundaki yap ı lacak 

ithamlara göğ süm aç ık; değ işen çal ış ma tarz ını , rivayetin daima değ iş en 

bünyesi tevlit etti. Baz ı  suallerin vaz' ına ise malzeme tarafından değ il 

seleflerimce icbar edildim. Bu arada bunlara onlardan ba şka türlü cevap 

verdiğ im de oldu. 

Göttingen, igo2 Temmuzu. 	 WELLHAUSEN 
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tl irinci K ı s ı m 

GI R IŞ  

1 - Îelâmın siyasi cemaati dini cemaatten do ğmuş tur. Muhammed'in 

hidayete eri ş mesi onun risalete tayini ile ayni zamana dü şer. O filvaki i ş e 

kendisi ile baş ladı ; önce kadir-i mutlak Allah' ın ve igyamet gününün ger-

çekliğ i bizzat onu yüreğ inden kavrad ı . Fakat benli ğ ini kaplamış  olan inanç 

o kadar muazzam idi ki, dış arıya ta ş mak zorunda kaldı . Işığı  ve doğ ru yol 

yamlmaktan kurtarmak için, karanl ıkta 'sendeleye sendeleye yürüyen kar-

de ş lerine de göstermek mecburiyetinde idi. Bunun için derhal Mekke'de 

küçük bir cemaat kurdu. 

Bu cemaat, dünyanın yarat ı cısı , ruhun hâkimi, görünmez B İ R Talu ı 'ya 

iman ve bundan fış kıran, ba şka hiçbir efendiye de ğ il, O'na tapmak, dünyay ı  
değ il bizzat kendi ruhunu kazanmak, dünyevi varl ığ a değ il hak ve mağ firete 

yönetmek ahlükı  ile içden birbirine ba ğ lanmış tı . Monoteizm Kur'an'ın en 

eski sürelerinde, Amos ve Da ğ  Va'z ındakinden hiç de daha az olmayan bir 

kuvvetle ahlüki mânkla kullan ılmış tır Yarat ı cıyı  düş ünmek, İ ncil'de olduğu 

gibi, derhal ölümden sonra onun kar şı sında ş ahsi sorumluluk düşüncesini 

uy.andırmaktadır. O, sadece iradesine uyulmas ı  hususunda de ğ il, iradesinin 

icrası  bakımından da ruhu bütünü ile kendisine hasrediyor. As ıl ve menş einde 

Islam, kelimenin mutad mânas ı  ile bir fatalizm olmad ığı  gibi, vücud- ı  mutlak, 

yani dini bir hiç de ğ ildir. Daha ziyade mutlak kudret ile ahlâk ,ve adalet 

sıkı  sıkıya bağ lıdır. Hissiyata göre', bu iki unsur aras ında muvazene gözönüne 

alınmadan hazan, bu, bazan di ğer tarafa ehemmiyet verilmektedir. Herhangi 

bir tenakuz hat ıra gelmez. Muhammed bir filozof veya bir kat'i hareketler 

tarafdarı  (doğmatikçi) değ ildir. 

Dış  bakımdan cemaat birbirine mü ş tereken icra edilen ibadet yolu ile 

bağ lı  idi; cemaate dahil olmayanlar ın bunlara verdi ğ i en eski ad olan Sübiler 

tesmiye ş ekli sadece buna dayanm ış  olabilir. Daha Kur`an' ın ilk önceki 

parçalar ında ibadet (Namaz), sende, dini gece ibadetleri ilk ş art olarak 'yaz 



edilmiş tir. Ancak bunlar daha henüz sonradan oldu ğu kadar kesin olarak 

tâyin ve tanzim edilmi ş  değ illerdir. 

Muhammed önce münferid ş ahıslar', dostlar, akrabalar ve köleler, 

kazandı . Fakat bunlar ı  ancak öncü olarak görmekte idi. Gayreti ba ş langıçtan 

itibaren bütün Mekke'yi, ailesini, Ha ş im ve Muttalib'leri ve milletini, Ku-

reyş 'i kendisine çekmeye müteveccihti. Arap idi ve Arap olarak, bizimesadece 

yakın ailemiz, için tan ıdığı mız yakınlık duygusunu o bütün soy ve kabilesine 

(yani milletine) kar şı  hissetmekte idi. Araplarda henüz cemiyetten ayr ılmiş , 

hâkim bir' kudretle ba ğı msız olarak i ş leyen bir nizam mevcut de ğ ildi. Devlet 

ne bir enstitü, ne de bir ülke olmay ıp bir topluluk (Kollektivum) idi. Ş u 

halde hakikatte bir devlet de ğ il yalnızca bir millet vard ı ; yap ılmış  bir orga-

nizasyon de ğ il, sadece kendi kendine yeti ş miş  bir taazzuv mevcuttu; devlet 

memurları  değ il yalnız aile, soy ve kabile reisleri vard ı  (t). Millet sadece mensup 

olduğu ailenin büyüklüğü nisbetinde birbirinden farkl ı  idi; fakat ayn ı  kuvvet, 

yani kan birliğ i ile birbirine bağ lanmış ti. Âmme müessesesi, zahiri bir tazyike 

maruz bulunmadan kan birli ğ i, kan birliğ inin mukaddes addedilmesi fikrine 

istinad etmekte idi. Akrabal ık veya akrabah ğ a inanmak —ki tesir itibariyle 

her ikisi de aym kap ıya çıkar—din olarak mevcuttu ve bu din kabileyi ya ş ayan 

bir bütün haline getiren ruhdu. Bunun yan ında filvaki zahiri bir kült (ibadet 

şekli) yer almış tı . Fakat bu, ayr ı  taleplerde bulunan ve kan'a nazaran ayr ı  
ş ekilde vazifelendiren ve ba ğ layan bir din de ğ ildi. Şu halde Muhammed, 

iman edenler muhiti soy birli ğ i ile tevafuk etmiyen bir iman formülü (Credo) 

yolu ile, içinde yabanc ı  cinsten bir muharrik'e (Agens) müsamaha edecek 

kadar bitaraf ve zahiri olmayan kan birli ğ ini parçalamak mevkiinde bulu-

nuyordu. Bunu arzu etmemekte idi; " belki de bir dini cemaati kan birli ğ i 

kadrosundan ayr ı  bir mahiyette tasavvur edemiyordu. Bunun içindir ki 

vazifesini her tarafa da ğı lmış  tarafdarlar kazanmak ş eklinde gör ıniiyordu; 

filvaki iş e münferid ş ahıslarla ba ş lamak zorunda kalmış tı ; fakat gayesi 

bütün'e müteveccihti. Milleti cemaati olmal ı  idi. Mekke'de bir ecclesiola _ 

pressa (mandut bir dini cemaat) ona kâfi de ğ ildi. 

Kabilesini, Mekke'deki Kurey ş 'i kazanma ğ a muvaffak olamay ınca ,diğ er 

kabileler ve ş ehirlerle irtibat tesisine çal ış tı ; Mekke civarındaki pazar ve 

panayırlar ona bu hususta fırsat vermekte idiler. Tâif'de Sakif ş eyhleri ile 

ahalinin bütünü ile ı slâm' ı  kabulleri için müzakereye giri ş ti. Nihayet Yesrib, 

1) Daha hala Bedeviler, Devlet'i, yani Osmanl ı  Devleti'ni bir kabile olarak tasavvur ve 

bunun haiz olduğu kudreti malik oldu ğu deve milıdarı  ile ülçmeye mütemayildirler (Doughty 1, 
230). Ş ehirlerde de siyasi birlik polis değ il kabile idi, mesela Mekke'de Kurey ş , rairde Sakif 

gibi. Kurey şliler ve Sakifliler Mekke veya ra'if d ışı nda oturdukları  zamanlarda dahi kendi-

lerinf siyasi bakımdan bir birlik olarak hissederlerdi. 
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yani Medine'de tutundu. Oraya muhacereti, hieret, yeni bir devir açan bir 

hadise oldu. Mamafih yeni devir mazi ile şuurlu bir alâka kesi ş  manası  taşı . 
mıyordu. Muhammed vaizlikten hükiimdarl ığ a geçerken benliğ ini terketini ş  
olmuyordu. Onun gayesi çok daha evvelden, sadece münferid ki ş ileri değ il, 

bilakis bütün cemaati kendisine çekmeye matuftu. O, eskiden beri Peygam-

ber'i milletin Allah tarafından gönderilen rehberi olarak görüyor ve siyasi 

ve dini cemaat aras ında fark görmüyordu. Onun Medine'de de, Mekke'de 

olduğu şey, Peygamber ve Tanr ı  elçisi olarak kalmak istemesi bir oyun, 

bir riyakarlık değ ildi. Fakat o Mekke'de muvaffak olamam ış  Medine'de ise 

baş arıya ula şnuş tı . Orada muhalefette idi, burada maksada eri ş miş ti: Bu, 

tabiatiyle ortaya büyük ve sadece zal ıiri olmayan bir fark ç ıkartmakta idi. 

Kaideten muhalefet iktidara geçince de ğ iş ir; imkanı  hesaba katmak zorunda 

olduğu için tatbikat, fikirlerden ço ğunu bir kenara b ırakır. Tarihi bir cemiyet 

mevcut temellerini tamamiyle terk edemiyece ğ i gibi iktidar da kendisini 

muhafaza etmek ve yükseltmek için kendi hususi kanunlar ına tabidir. Mi-

kümdar s ıfatiyle Peygamberin, iktidar müddeisi oldu ğu zamanki halinden 

ve tatbikâttaki Teokrasi'den ide halindeki Teokrasi'den fark ı  iş te bu noktadan 

kabil-i izaht ır. Siyasi unsur daha ziyade tebariiz, dini unsur daha çok tebaüd 

etti. Buna ra ğmen, ilahi ve dünyevi siyaset aras ında fark gözetilmesi ve 

bunun yanında kalbi dindarlığı n yerini muhafaza etmesine mukabil yine de 

din ve siyasetin prensip itibariyle birle ş tiklerini daima hat ırda tutmalı dır. 
2 — Medine'de Muhammed için zemin yahudilik ve hıristiyanl ık tara-

fından haz ırlanmış tı ; orada çok yahudi mevcut oldu ğu gibi, ş ehir de Ara-

bistan'ın Grek-Roma ve Hıristiyan-Arâmi nüfuzu altında bulunan kı smının 

hududunda kaindi. Siyasi durum ise onun için çok daha müsait idi. Mekke'de 

sükan ve nizam hâkimdi, eski cemaat prensibi memnun edici şekilde iş lemekte 

idi; Peygamber'in tesis etmekle tehdit etti ğ i yeni prensip bozucu olarak 

hissediliyordu ve reddedilmiş ti. Fakat kan (ba ğı )aArabistan'm her yerinde 

bu kuvvete sahip de ğ ildi. Tesirini akrabalığı n bütün dereceleri içinde ayn ı  
kuvvetle göstermiyor, bilâkis, geni ş  muhitlere nazaran dar çevrelerde, birin-

cisinde daha ziyade ancak vazife hissiyle, ikincisinde içten gelerek daha 

kuvvetle müessir oluyordu. Bunun neticesinde, aile menfaati soy' veya kabile 

menfaat ına mugayir bir istikamet takip etti ğ i hallerde, aradaki ba ğ lantı  
harcı , ayırı cı  olan soya inkılap edebiliyordu. Hassaten aile, ayn ı  kabilenin 

akraba ailelerine kar şı  da üzerine dü ş en kan davas ından feragat etmek iste-

memekte idi. Sulhü talep ve slikanetin bozulmas ını  tecziye edecek, mücadele 

üstü bir kudret mevcut olmad ığı , için, aile gurupları  (soyları) aras ında kan 

davaları  zuhur ediyordu. Bu durum Medine'de has ıl olmuş tu. Cemiyet Evs 

ve Hazrec halinde birbirine dü şman iki kısma bölünmüş tü. Katil ve cinayet 

günlük iş lerden olmuş tu; hiç kimse tehlikeye maruz kalmadan mahallesini 

terke cesaret edemiyordu; içinde ya ş amanın mümkün 'olmadığı  bir huzur-

suzluk hâkimdi. Aradaki uçurumu dolduracak, anar ş iyi ortadan kald ırabile- 



cek bir insana ihtiyaç vard ı . Fakat bu kimsenin bitaraf olmas ı , iç rekabete 

karış mamış  bulunmas ı  lazımdı . İş te Peygamber Mekke'den tam laz ım olduğu 

bu anda geldi. Kan, birleş tirici harç olarak ba ş arı  sağhyamarmş tı . Peygamber 

onun yerine inanc ı  ikame etti. Müminlerden bir grupu, Mekke'den muhacir 

arkadaş larım beraberinde getirmiş ti. Burada birden bire, bir darbede de ğ il, 

muhtelif kademelerle, fakat• sürekli bir geli ş me ile Medine cemiyetini din 

temeli üzerinde bir Ümmet-Allah, bir Allah' ın cemaati halinde tesis etti. 

Bir kilise teşkilatı , arzu etmi ş  olsa bile kuramazdı , çünkü henüz bir devlet 

mevcut de ğ ildi. Mesele, nizam ı  kurmak, sulh ve adalet; tesis etmek iptidai 

vazifesinden ibaretti. Ba şka bir otorite mevcut olmad ığı  için dini otorite 

baş a geçti, iktidar ı  eline aldı  ve kendisinden bekleneni yapt ığı  için de kuvvet-

lendi ve tutundu. Muhammed ortaya, iş lere tam mânasiyle hakim oldu-

ğunu gösteren ş ahsi bir istidat ve kabiliyet koymu ş tu. Tereddüt ettiğ i 

hallerde tam adam ına akıl damşmayı  biliyordu. En yakın muhitini te şkil 

eden, kendisi ile beraber Mekke'den gelip buraya yerle ş en muhacirler aras ında 

bulunan birkaç ş ahısda güvenilir dayanaklar bulmak saadetine mazhard ı . 

Mevcut ş artlar içinde dinin kudreti daha ziyade siyasi manada tezahür 

etti. Bu kudret bir cemaat ve onun üstünde itaat gören bir otorite yaratt ı . 

Devletin hakimiyetini Allah te ş ahhus ettiriyordu; bizde k ıral. namına olan 

orada Allah na ıuma oluyordu; ordu ve âmme hizmetleri Allah' ın adı  ile 

müterafıktı . O zamana kadar Araplara yabanc ı  olan hükümet (iktidar) 

mefhumu Allah ile kurulmuş  oluyordu. Bununla, zahiri ve be ş eri kuvvet 

değ il, bilakis sadece, içten kabul edilen, insanlar ın üstünde bulunan iktidar ın 

hakimiyeti hakk ı  olduğu düşüncesi bağh idi. Teokrasi be ş eri kıral-

lığı n reddidir. Hüküm sürme selahiyeti, buna malik olan ın' intifa hakkı  için 

hir hususi mülk de ğ ildir. Devlet daha ziyade Allah'a aittir; fakat onun 

iradesini bilen ve tatbik eden vekili ise Pey.gamber'dir. Peygamber sadece 

hakikatin na ş iri değ il, aynı ,  zamanda kabı-alta yegane me ş ru hükümdardır. 

Onun yanında hiçbir kıralın ve fakat ayn ı  zamanda hiçbir ba şka peygamberin 

yeri yoktur: Zamanlar ına göre peygamberler daima tektir. Bu Monarş ik 

Peygamber- tasavvuru muahhar Yahudi men şelidir; tipik olarak, mesela 

1 Sam. 8 ve 11 de görüldü ğü üzere Samuel (i ş muil) ve Saul (Talüt) tezad ında 

nıütebariz bir ş ekilde bellidir. Peygamber kainat üzerinde Allah' ın haki-

miyetini tecessüm ettirmektedir. Allah ve Elçisi daima birbirine ba ğ lanmış tır 

ve her ikisi birlikte Credo'ya, iman'a dahildirler. Teokrasiyi, ba şı nda kıral veya 

gaspedilen veya mevrus iktidar ın değ il, Peygamber ve Allah' ın hukukunun 

bulunduğu bir cemaat olarak tarif etmek mümkündür. 

Allah idesinde mukaddeslik de ğ il adalet hâkimdi. Onun hakimiyeti 

hukukun hâkimiyeti ve Teokrasi de bu manada Dikâarchie (hukuk devleti) 

idi. Fakat bunun yanında gayrı  ş ahsi kanunun hâkim olduğu düş ünülemez. 

Henüz hiçbir kanun yoktu, islam Kur'an'dan da evvel mevcuttu. Teokrasi, 



Allah'ın bütün kullar ının onun önünde ayni vaziyette bulunmalar ı  düş ün-

cesine rağ men, bir cumhuriyet ile de benzerli ğe sahip de ğ ildi . Cumhuriyetin 

en belirli vas ı fları  olan halk seçim ve oylamalar ı  hiç yoktu. Egemenlik halk ın 

değ il Pey-gamber'in idi. Sadece onun sa ğ lam ve hattâ ilahi bir makam ı  vard ı ; 

diğer bütün i ş ler onun otoritesinden akmakta idi. O muayyen memurlar 

nasbetmiyor, sadece, icras ından sonra vazifelilerinin kendiliklerinden çekil-

dikleri, belli vazifeler ihdas ediyordu. Ak ıl damş tıkları  da, dost olup cemi- 
ı  

yetine ald ığı  hususi ş ahıslardı . 

En az akla gelebilecek ş ekil ise bir Hierokrasi'dir. Müslüman Teokrasisi 

çok mukaddes addedilen bir te şkilâtla mütemayiz de ğ ildir. Bu bakı mdan 

onun Menfa'dan sonraki Yahudi Teokrasisi ile bir benzerli ğ i yoktur (I). Bunda 

bir ruhban s ınıfı , kilise mensubu ile profan ve ruhani ile' dünyevi i ş ler aras ın-

daki fark yoktu. Cemaatin biitün organlar ı  ve fonksiyonlar ı  üzerinde Allah 

aynı  ş ekilde müessir olmakta idi. Kaza i ş leri ve sava ş  aynen ibadet gibi 

mukaddes i ş ler cümlesinden idiler. Cami ayn ı  ş ekilde Forum (içtima yeri) 

ve askeri talim meydan ı  vazifesi görüyordu. Cemaat ayn ı  zamanda ordu, 

İ mam ayn ı  zamanda kumandan, reis idi. 

Allah'ın hakimiyeti ide'sinden, kendine mahsus hiçbir idare ş ekli mey-

dana ç ıkmıyordu. Filvaki Kaos (kar ışı klık) içine Muhammed tarafından 

atılmış  olan yeni muharrik (Agens) o vakte kadar bilinmiyen bir unsurlar 

temerküzü meydana getirmi ş ti. Eski mukaddes kan ba ğ ları , iman cemaati 

tarafından yutulacak imi ş  gibi görünebilirdi. Hakikatte ise, a ğı rlık merkezinin 

bunlardan çıkıp bütün'e intikal etmesine ra ğmen, bu ba ğ lar mevcut olmağ a 

devam ettiler. O vakte kadar var olan organizasyonun kadrolar ı , kabile, 

soy ve aileler, yeni cemaat içine kabul olundular; Allah'a olan inanç, bun-

ların yerine ba şka bir ş ey koymak imkanını  sağ lamıyordu. Teokrasi mefhu-

mundan ortaya ç ıkan, Müslümanların aynı  siyasi haklara sahip bulunmas ı  

hususu, fi'len mevcut farklar ın kaybolaca ğı  ş ekilde tatbik edilmedi. Peygam-

berle birlikte gelen Mekkeliler, hususi tâbiri ile Muhacire, bunların, yanında 

Medine Araplar ının yerli soyları , mahsus tabiri ile Ensar ve Medine Yahudi 

soyları  ayrı  ayr ı  mevcudiyetlerini muhafaza ettiler. İ slami kabul ettikleri 

hallerde bile bölgeye muhaceret eden yabanc ılar yabanc ı , köleler köle olarak 

' kaldılar. 

Hicretten sonraki ve Bedr sava şı ndan önceki yıllara ait, ba ş lang ıçta 

Medine'de mer'i olan âmme hukukunun birkaç ana noktas ını  gösteren, 

1) Menfa sonras ı  liierokrasi yabanc ı  lınkimiyetine dayanır, kendi siyasi otonomisi yoktur. 

Buna göre o, hiç olmazsa millet ile ayn ı  olduğu için ba ş langı ç devresindeki Hıristiyan kilisesi 

derecesinde olmasa da, devletten ayr ıhyordu. Kilise devleti hiç mukayese edilemez; kilise 

devlet de ğ ildi, bir devlete sahip bulunuyordu (W. Sickel). Asl ında, hakiki Teokrasi hökiminin 

kıral de ğ il de Peygamber olduğ u fikrinden uzak bulunmas ına rağ men, sadece eski İ srail Teo-

krasisi Arap Teokrasisi ile büyük bir benzerlik arzetmektedir. 



Muhammed'in bir emirnamesi zaman ımıza kadar intikal etmi ş tir. Bundan, 

Medine'nin artık mütecanis bir Ümmet olduğu, eski durumun ne mânada 

değ iş tiğ i ve nelerin de ğ işmediğ i anlaşı lmaktadır. Ümmet, eski Arap akrabal ık 

birliğ inin adı  değ ildir. Bu daha ziyade cemaat inanas ı  taşı r. O mutad olarak, 

ancak İ slamdan beri de ğ il, daha evvel de din cemaatidir (Nâbiga 17, 21). 

Bizim vesikam ızda da Ümmet kelimesi dini bir çe şni taşı maktadır ( 1 ). O 

Allah'ın sulh ve koruma (himaye) cemaatidir. Ümmet üstünde Allah ve 

onun namma Muhammed hüküm sürer ki bunda Muhammed hiçbir zaman 

Peygamber tesmiye edilmemektedir. Birli ğ in bağı  imandır, müminler bunun 

taşı yı cı sı dırlar. Ba ş lıca vazifeliler b ıuilardır, baş lıca haklara da bunlar sahiptir: 

Mamafih Ümmet'e sadece müminler de ğ il, bütün ona kat ılanlar ve onunla 

birlikte savaş anlar, yani bütün Medine ahalisi dahildir. Ümmet yuvarlak 

hesap bir araziyi kaplar; Medine'nin bütün varo ş ları  bozulmas ı  caiz olmayan 

bir sulh ve müsalemet yurdu olacakt ır. Ensar aras ında hala müş rikler vard ır, 
bunlar ümmet dışı  tuiulmamaktad ırlar, bilâkis gayet aç ık olarak bunun 

içindedirler. Yahudiler de, Muhacire ve Ensar kadar s ıkı  bir şekilde ümmet'e 

dahil ve onlar kadar hak ve vazifeye sahip olmamakla beraber bunun içinde 

mütalaa ediliyorlar. Ümmet'e dahil olmak şekli, herkes için aym de ğ ildir; 

yerli ve sonradan kat ılanlar aras ında eski Araplar'da mevcut fark ın benzeri 

bir kaide vard ır. Ümmet'in müş rik ve Yahudileri de içine almas ı  hususu 

kadar önemli olan cihet bunun, yani ümmet'in ferdlerden de ğ il birliklerden 

müte ş ekkil olu şudur. Ferd sadece nesep ve soy yolu ile Ümmet'e ait olmak-

tadır. (Vesikada) ailelerin olduklar ı  gibi kalmaları  ve bu şekilde Ümmet'e 

dahil olmaları  istenmektedir. Mevcut de ğ il, yeni bir prensibe göre vücuda 

getirilecek bir cemaat taazzuvu imkam hiç dü şüniflmemi ş tir. Aile reisleri de 

mevkilerinde b ırakılmış  ve mesela teokratik memurlarla de ğ iş tirilmemi şlerdir. 

Ümmet'in aileler kar şı sındaki tutumuna ve iki tarafın karşı hldı  sel& 

hiyet ve vazifelerine gelince, safi hususi mahiyette olmayan masraflar, bil-

hassa kan bedelinin ödenmesi ve esirlerin kurtar ılması  için yap ılacak öde-

nekler aileye kalmaktad ır. Bir devlet hazinesi henüz mevcut de ğ ildir. Hi-

mayeye alma müessesesi de nesep ve aileye mahsustur; kimse di ğerinin 

mevla'sım kış kırtmaya selahiyetli de ğ ildir. Hattâ önemli himayeye alma 

hakkı , icare, smırlandırılmamış tır; her ferd bir yabanc ıyı  himayesine alabilir -

ve bununla umumiyeti mükellef kılar: Sadece Mekkeli Kurey ş  kabilesinin 

Muhammed'in düşmam ilan edildiğ i için icare selâhiyeti yoktu. 

Aile kan davas ı  hakkında içe do ğ ru, yani Medine içaıdeki diğer ailelere 

karşı  feragat zorundad ır; çünkü Ümmet'in ilk gayesi iç mücadeleyi önle-

mektir. Vukua gelebilecek anla ş mazhklar mahkemeye intikal ettirilecektir. 

1) Ümmet'in reisi imam'd ır. Etimolojik bakımdan bu iki kelime doğ rudan doğ ruya 

birbirine bağ lı  değ ildir, belki de kökleri tamamiyle ayr ıdır. Ümmet, ana kelime Umm (ana)dan 

müş taktır. Buna mukabil İmam ileri gitmek manasma bir fili kökündendir. 
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«E ğer herhangi bir mesele üzerinde ihtilaf halinde iseniz bu mesele Allah' ın 

ve Muhammed'in önüne getirilmelidir ». Fakat e ğer iç bar ış  zor ve tecavüz 

yolu ile bozulmu ş  ise, bu taktirde sade tahkire u ğ rayan veya onun ailesi 

değ il, bizzat mücrimin akrabalar ı  da dahil olduğu halde bütün cemaat bir-

le ş ik kuvveti ile ona kar şı  harekete geçmek ve hakl ı  cezas ını  vermesi için 

onu zarara u ğ rayana ve intikam ile mükellef olana teslim etmekle vazifelidir. 

Kan davas ı  art ık bundan sonra bir kan davas ı  sava şı  halini alamaz; onun 

umumi barışı  tehdit eden sivri ucu k ırılmış , bütünün cüz'e kar şı  intikam" 

(Talio) halinde ehlile ş tirilmiş tir. Talio filvaki islam'dan önce de vard ı , fakat 

tatbiki nadir idi; çünkü bütün, k ı sımlara kar şı  lüzumundan fazla ayn ı  mahi-

yette ve çok az ba ğı msız ve hiçbir müeyyideye malik de ğ ildi. Bu, Medine'de 

ilk defa olarak ciddiyetle tatbik edildi, zira burada Allah kan-üstü bir mevkie 

ve hiç olmazsa fikri bak ı mdan hakiki bir hakimiyete sahip bulunuyordu. 

Talio henüz hakiki manas ı  ile bir ceza de ğ ildir; icras ı  hala mutazarr ır olana 

bırakı lıyor ve intikam hakk ını  kullanmak veya bundan feragat veya yerine 

bedel kabul etmek şı kları  onun arzusuna terk olunuyordu. Takip vazifesi 

tek fertden bütüne intikal ettirilirken, intikam' devletle ş tirmek ve bununla 

bir ceza haline getirmek hususunda çok mühim bir ad ım atılmış  oluyordu. 

Bu adım iç savaş tan korunma ğ a yetmektedir. Medine bölgesi içinde, umumi 

olarak ve hiç istisnas ız sulh ve emniyet hüküm sürmektedir. Himayenin 

eriş emiyeceğ i veya hiç olmazsa yeter derecede müessir olam ıyaca ğı  kadar 

çok olan aile miktarma nazaran yap ılan himaye ittifaklar ı  büyük say ıda 

değ ildir. Yaln ız bir, umumi sulh, Ümmet bar ışı  vard ı r. 

Ümmet'in diğer gayesi, soylar ı  dış  düş manlara kar şı  korunmak için 

birle ş tirmektir. Müminler, «insanlar »a kar şı  birbirlerine mütekabilen yard ım 

etmekle mükelleftirler; d ış  âleme karşı  birlik olarak bunlar biri diğ erinin 

kan dâvac ı sıdır. Düş manlara kar şı  kan davas ı  karde ş  için karde ş e yükletil-

memiş , mümin için mümine tahmil olunmu ş tur. Hakikatte bu suretle sava ş , 

evvelce birle ş miş  olduğu umumi kan davas ı  kavram ından çekilip ç ıkarı l-
mış t ır; askeri bir mahiyet almaktad ır. Bir yabanc ı  halk ile sava ş  gibi barış  da 

müminler için mü ş terektir, kimse kendi ba şı na umum için mer'i olmayan bir 

barış  yapamaz. 

Buna rağmen soy veya ailenin harice kar şı  kan gütmesi hakkı  tama-

miyle ortadan kald ırılmış  değ ildir. Bu husus, bir yabanc ıya Medine'de ikamet 

ve vatanda ş lık hakkı  bahş eden icare'nin, bütün'ü ilzam etmesi ve bu sebeple 

tabii olarak ümmet'in ve reisin, imam' ın hükümranlık hakkı  olması  laz ım 

gelmesine ra ğmen tek tek ferdlerden henüz al ınmamış  olması  tezad ı  gibi 

mütalaa olunmal ı dır ( 1). Bütün ile k ı sı rrılar aras ındaki bu hesapla ş mada henüz 

1) Buna benzer tezadlar az zaman evvele kadar bizde de vard ı . Her yerden teb'id 

olunan Hoffmann von Fallersleben'e Dr. Schnelle, Deutscher Bund devrinde haiz oldu ğu 

selühiyetle, Mecklenburg'daki Buchholz adl ı  çiftliğ inde yurtta ş lık ve ikamet hakk ı  vermiş tir. 

Böyle şeylerin bazan i ş e yarad ığı  böylece görülüyor. 



ıı  

her ş ey tam bir vuzuh ile tesbit edilmi ş  değ ildir. Ümmet henüz yeter derecede 

büyümemiş tir. Fakat ba ş larında Peygamber bulundu ğu halde müminler 

onun ruhu idiler; onlar, hareket ve propagandamn yo ğurulduğu hamurun 

mayası , fikren daha kuvvetli, yükselmeye, kabarmaya çal ış an unsuru idiler. 

İ nancın yayıldığı  nisbette Ümmet de kuvvetlendi ve özle ş ti. 

3 — Ş imdi bahis konusu edilen Medine cemaat nizamm ın açık düş man-

ları  olarak, Muhammed ve taraftarlar ının Mekke'den kaçmalar ına sebep 

olan Kurey ş liler tebarüz ederler. Aradaki küçük intikam çarp ış malarından 

nihayet muannid bir sava ş  tahassul etti ve bu sava ş  da ümme'nin içten 

kuvvetlenmesini büyük ölçüde destekled.i. İ lk büyükçe kar şı laş ma, hicri 2 

yılinda Bedr yan ında, ümid edilmedik bir ş ekilde Muhammed'in lehine 

sonuçland ı . Bu parlak zafer iman'm ilahi bir teyidi olarak hissolundu, silin-

mez bir tesir yapt ı  ve en büyük ölçüde kuvve-i maneviyeyi takviye etti. 

Bu zafer Muhammed'in nüfuzunu artt ırmak, ona kar şı  olan mukavemeti 

kırmak, Ümmet içinde Islam' ı  tam mânasile ba ş arıya götürmek ve o vakte 

kadar müsaade ve müsamaha gören yabanc ı  unsurları  bünyede eritmek veya 

ayırıp atmak hususunda fevkalade büyük bir rol oynad ı . İ slam art ık bundan 

sonra müsamahakar olmad ı , bilakis Medine içinde tedhi ş  metodları  ile hare-

kete ba ş ladı . Bu değ iş menin delillerinden biri. münafikun, şüpheciler ve 

sureti hakdan görünenlerdir. Mü şrikler art ık şimdiye kadar olduğu gibi 

ümmet içinde kalamıyacaklard ı ; ş artların tazyiki alt ında inanç' ı  kabul 

zorunda idiler, fakat bunu ancak zoraki olarak yapt ılar ve tali Peygamber'e 

yar olmaz göründü ğü hallerde yüreklerinin ya ğ  bağ ladığı nı  saklamağa hiç 

lüzum hissetmediler. Yahudilerin ba şı na ise çok daha fenas ı  geldi. Valudirde, 

Bedr sava şı ndan sonra durum onlar ın çok aleyhine olarak de ğ iş ti, denil-

mektedir. Muhammed onlar ı  haksız mevki°, mevcut ahidnamelere ayk ırı  
hareket etmi ş  olmak durumuna düşürmek istiyordu. Ehemmiyetsiz baha-

nelerle birkaç yıl içinde, Medine vahalar ında Arap a ş iretlerine benzer ş ekilde 

kapal ı*  cemaatler te şkil eden bütün Yahudi- kolonilerini tard ve imha etti. 

Bunların kıymetli kültür arazileri ile, o vakte kadar toprak sahibi olmayan 

ve misafir s ıfatiyle Ensar' ın misafirperverli ğ ine arz ı  iftikar eden veya ticaret 

yapmak ve kervan vurmak suretiyle nafakalar ım kazanan muhacire'yi techiz 

etti. Onları  bu suretle Ensar'dan ba ğı msız ve Medine'de yerle ş miş  arazi sahibi 

haline getirdi. Bununla kendi kudretini de ço ğ altmış  oldu. Çünkü muhacire 

bir bakımdan onun muhafız kuvvetini te şkil ediyor ve Ensar' ın iki kabilesi 

olan Evs ve Hazrec aras ında hala tam mânasile giderilememi ş  olan gerginlik 

muhacire'ye kat'i bir ehemmiyet bah ş etmekte bulunuyordu. 

Filvaki Bedr yanındaki yenilgiyi müteakip Kurey ş liler, Ümeyye aile-

sinden Ebti Sufyan' ın idaresinde Muhammed'e kar şı  bir intikam seferi tertip 

ve hakikaten de Medine yan ındaki Uhud dağı nda ona karşı  bir galibiyet 

elde etmi ş lerdi. Fakat bu zaferin meyvalar ım toplamadılar, galibiyetin 
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verdiğ i ş erefle yetinip yurtlar ına döndüler. Bu suretle ba ş arısızlık Peygamber 

için pek o kadar zararl ı  olmad ı , Muhammed buna tahammül etmeyi ve 

itibarını  çok çabuk yeniden tesisi becerdi. Kurey ş 'in mü ş rikler ve Yahudilerle 

müttefikan Medine'ye yapt ıkları  ikinci bir taarruz da suya dü ş tü. Civarm 

küçükçe kabileleri, önce sadece siyasi, sonralar ı  dini bakımdan da yüksel-

meğ e çalış an Ümmet'e kat ıldılar. İ slam sava ş a sava ş a kuvvetlendi ve müda-

faadan taarruza geçti. Arabistan, Mekke ile Medine aras ında cereyan eden, 

müş rikliğ in Allah ile savaşı nı  heyecanla takip etmekte idi. 

Arap müş rikliğ i ile vuku bulan bu harici mücadele esnas ında, bizzat 

Islam'ın içten Arapla ş mas ı  çok dikkate ş ayan bir ş ekilde tecelli etti. Mu-

hammed önceleri, dininin muhteva bak ımından yahudi ve hıristiyan dinleri 

ile tevafuk etti ğ i dü ş üncesinden hareket etmi ş ti. Buna uygun olarak, Medi-

ne'deki Yahudilerin kendisini aç ık kollarla kabul edeceklerini ummu ş tu. 

Fakat onlar, Muhammed'in kurdu ğ u Ümmet'e önceden dahil olmakla beraber 

onu peygamber ve ttebliğ ini kendi kitapları  ile aynı  olarak kabul etmediler. 

Ş u halde Peygamber bunlardan ac ı  surette hayal sukutuna u ğ ramış  bulu-

nuyordu. Yahudiler museviliğ i islamla beraber de ğ il, onun aleyhinde bir 

tutumda gösterince Muhammed de İ slâm' ı  Yahudilik ve sonra H ıristiyanlı k 

aleyhdarı  olarak ortaya att ı  Dininin bize ehemmiyetsiz görünen, hakikatte 

ise pek büyük önem ta şı yan alâmeti farika veya sembollerini o surette tanzim 

etti ki, bunlar art ık karde ş  dinlerle mü ş areketi de ğ il, onlardan ayr ılığı  ifade 

eder oldular. Sabbath veya pazar yerine cuma gününü ibadet günü yapt ı , 

borazan ve çanlar yerine ezan ı  koydu, büyük bar ış ma günü Aş ura orucunu 

kaldırdı  ve oruç tutma ay ı  olarak Ramazan'ı  seçti. Böylece (içinden ç ıktığı ) 

Yahudi ve Hıristiyan yumurtas ıum kabuklarım büyük bir gayretle k ırmak 

suretile Islami müstakil hale getirirken, onu ayn ı  zamanda müsbet mânada 

Araplığ a yakla ş t ırdı . O zaten kendisini evvelden beri daima, Tevrat ve 

İ ncil'de de mevcut olan vahyi ilâhiyi Afap dilinde telâkki ve ne ş reden, hususi 

olarak Araplara gönderilmi ş  bir Peygamber addetmekte idi. Görünü ş e göre 

o, hiçbir zaman Mekke'deki Kâbe ve Kabe'llin tanr ı sına kar şı  tabii sem-

patisini inkar etmemi ş tir. Fakat o ş imdi, ş eraitin sevki ile, bu istikamette 

çok daha kesin bir adım attı . K ıbleyi değ iş tirdi, namaz esnas ında yüzü art ı k 

Kudüs'e de ğ il Mekke'ye döndürmeyi emretti. Mekke, Kudüs'ün yerine, 

hakiki mukaddes mahal, Allah' ın kainattaki as ıl yeri ilan olurı dtı . Kabe'ye 

hac ve hattâ Haceri esved'in öpülmesi kabul edildi, bir mü ş rik ibadet merkezi, 

halka mal olmu ş  bir mü ş rik bayram ı  islam'a kabul edilmi ş  oldu. Bunu 

müdafaa için mutad oldu ğu üzere tarihten istiane olundu. Mukaddes mahal 

ve Mekke ibadeti önceleri monoteist ve. İbrahim tarafından tesis edilmi ş , 

ancak sonralar ı  tereddi ederek mü ş rik olmuş  imiş . iman'm babası  İ brahim 

Yahudilerden al ınarak Islam öncesi bir , Arap Islami'nin kurucusu haline 

getirildi ve Mekke bu İ slam öncesi Islam' ın merkezi addolundu. Bu suretle 



Islam Yahudilikten kesin olarak ayr ılmış  ve milli-Arap dinine ink ılab etmiş  

oluyordu. 

Mekke bu suretle, daha fethedilmeden fikren islam'a ilhak edilmi ş ti. 
Fetih sonradan hicretin 8. y ılında vaki oldu. Bu, Ebû Sufyan ile gizlice karar-

laştınlmış  bir teslim anla ş masına göre oldu. Ş ehrin islam yüzünden, Araplar 

üzerindeki, onun ya ş amasını  temin eden çekicilik vasfını- kaybetmesi korkusu, 

önceden kuvvetini kaybetmi ş ti. Hakikatte ise ş ehir, diğer bütün eski mü ş rik 

ibadet yerleri ortadan kald ırılırken, mukaddes mabedini yalmzca muhafaza 

etmek ve dini merasim mahallini de yak ınında tutmakla çok daha fazla ş ey 

kazanmış  oluyordu. Muhammed'e kar şı  savaş  Kureyş lilere büyük zararlar 

vermiş ti; Peygamber şimdi onlara, kendisi ile dost olman ın düş man olmaktan 

ne kadar daha iyi oldu ğunu hissetmek imkanını  vermekte idi. Reislerine 

büyük hediyeler verdi ve onlar ı  lûtf ve ihsa ınnın örneklerine garketti. islam'a 

inandırmamn bu ş eklini «kalpleri kazanmak » tesmiye ediyordu. Baba 

yurduna kar şı  doğuş tan haiz oldu ğu sempati bunda rol oynamakta idi. Bu 

şehri her türlü ihsan ve at ıfet yolu ile kendisiyle bak ş tırmak gayretinde 

o kadar ileri gitti ki, Ensar onun Mekke'yi hakimiyetinin merkezi yapmas ın-

dan ve Yesrib'i terk etmesinden korktular. Fakat bu korku sebepsiz idi. 

Yesrib medine, yani merkez- ş ehir olarak kald ı . Muhammed Mekke'ye gitmedi, 

bilakis onun ve iktidar ın yanında bulunup buna iş tirak etmek isteyen haris 

Mekkeliler, ba ş larında Ebû Sufyan ve Ümeyye ailesi bulundu ğu halde Medi-

ne'ye göçtüler. Mamafih bu da Ensar ın pek iş ine gelir bir şey değ ildi. Yaln ı z 

Mekke'den değ il bütün Arabistan'dan gelen muhacire'nin say ı sı  Medine'de 

arttıkça artt ı . Medine, hayatta muvaffak olmak isteyen faal kimseler için 

çekici bir rol oynuyordu; Peygamber de, pek temiz bir geçmi ş e malik olma-

malarına ra ğmen bunlar ı , kudretinin ço ğ almas ı  için, bir gözünü yumarak 

kabul etmekte idi. 

Arap kabileleri bu zamana kadar beklemi ş lerdi. Mekke'nin fethinden 

ve bunu takip eden, Havizin'in itaat alt ına alınmasından sonra birbiri arka-

sından galibe iltihak ve Islami kabul ettiler. Bu arada ihtiday ı  tek tek ş ahıslar 

değ il , kabileler için reisler müzakere etmekte idiler. Reisler ve ş eyhler Mu-

hammed ile anla ş malar yap ıyor ve bu arada gerek kendi kabileleri ve gerekse 

bizzat ş ahısları  için mümkün mertebe iyi ş artlar elde etmeye u ğ raşı yorlard ı . 

Bir kabile reislik mücadelesi yüzünden dahilen ikiye ayr ıhrsa, partilerden 

birisi Islam yolu ile kendisini di ğer partiye kar şı  kuvvetlendirmeye gayret 

ediyordu. Muhammed için iyi bir fırsat te ş kil eden bu husus s ık sık vaki 

olmakta idi. Ş u halde ihtida, bir siyasi hareket, bir Medine cemaatin iltihak 

idi. Sadece islam ın getirdiğ i formlar ve hükümranl ık alâmeti; bilhassa ezan 

ile namaz ve sadaka kabul olunuyordu,. Ancak iltihak kararla ş tırıldıktan 

sonradır ki, Allah'a ibadeti tanzim, din ve hukukun unsurlar ın' talim eden 

misyonerler bölgeye geliyorlard ı . Lisanen ikrar yeter addolunuyordu; iman 

çok çok bir fides implicita idi. 
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Bütün Arabistan' ın İ slama ilhakı  9. yı lın Beraa's ı  ve 10. yılın Hiceetii'l-

vedâ'ı  ile tahtim olundu. Mekke'de ibadet ve civar ındaki merasim sadece 

Müslümanlara mahsus olarak ilan edildi; mü ş rikler art ık buna iş tirake mezun 

değ illerdi; bunlar kendilerinin, asl ında saf mü ş rik olan miraslarından itil-

miş lerdi. Sadece bu değ il, bütün Arabistan da İ slama hasr ve tahsis olundu. 

Hala müş rik kalan bütün Araplar eoipso (kendili ğ inden) cemiyet harici 

(kanun dışı ) ilan edildiler. Teokrasiye iltihak edenler için ise umumi sulh, 

emn ü aman mer'i idi; art ık hiç iç mücadele olm ıyacakt ı . Islam mazi ile, 

geçmiş in eski mücadelelerine çizgi çekiyordu; bütün kan davalar ı  ve kan 

borçlar ı  «ayaklar alt ında çiğnenmeli» idi. Bu Solon'un temin etti ğ i Sei 

sachthie (=borçlularm yükünü azaltmak hususunda al ınan tedbirler)'nin 

çok daha derin tesirli ayr ı  bir ş ekli idi. Medine'deki hücreden Teokrasi bütün 

Arabistan'a yay ılıyordu. Kabileler ve bunlar ın aristokrasisi filvaki mevcu-

diyetlerini idame ettiler, fakat bunlar Peygamber'in elçileri taraf ından bir 

nevi kontrol alt ında tutuldular ve hâkim merkezi Medine olan bir nevi devlet 

içinde topland ılar. Bu, gev ş ek olmas ına ra ğ men anar ş iye ve umumi parçalan-

maya kar şı  duran devletin tesisi Peygamber'in eserinin yerine konan son 

taşı  oldu. Muhammed bir Martir, bir ş ehid olarak de ğ il, ba ş arının zirvesinde 

iken vefat etti. Allah' ın devletini mevcut, tabii bir temel üzerinde gerçek-

le ş tirmiş  olmasını  ona bir itah sebebi addetmeye lüzum yoktur. Tatbikat ın 

onu sık sık mukaddes olmayan vas ıtalar kullanmaya ve Allah' ı  sadece bir 

vas ı ta olarak ileri sürmeye icbar ve itma' etmi ş  olmasına rağmen kendisini 

bir mürai addetmeye hakk ımız yoktur. 

4 — Arap kabileleri sadece Peygamber'e Mat ettiklerini zam ıediyorlard ı ; 

umumi görüş e göre biat, edeni sadece edilen ş ahsa bağ lamakta idi. Ölümünü 

müteakip bunlar tekrar ve fakat Allah'dan < ziyade Medine'den ayr ıldılar. 

Durum bizzat Medine'nin içinde de tehlikeli idi. Bununla beraber Teokrasi 

bu kritik hükümdar de ğ iş mesini atlatabildi ve Arabistan' ı  tekrar itaat alt ına 

aldı . İ ç isyamn bast ırılmas ını  hemen takip eden d ış  fütuhat, yaralar ı  iyi 

etmek hususunda en iyi çare oldu ğunu gösterdi. Cihad, mukaddes sava ş  
sayesinde âsi kabileler islam ın menfaat sahas ına ahnıp barış tırıldılar. İ nanç 

propagandas ı , harbe bahane olmaktan çok fazla bir ş ey değ ildi. Muhasamatın 

ba ş lamas ından evvel, yaln ızca ş ekli bakımdan, Allah' ın düş manlarından 

ihtida etmeleri talep olunuyordu; bu talebe uyabilecekleri hakikatte hesaba 

katılmıyordu. Arabistan harici ıı e kar şı , Araplara olandan bamba şka bir 

nizam takip ediliyordu. Araplara tercih hakk ı  tanınmamış tı , bunlar Islam ı  
kabul zorunda idiler; umumi temayül; bütün yar ımadada sadece İ slama 

müsaade etmek merkezinde idi ( 1). Islamın Arapl ık ile bir , tutulmas ı  o kadar 

ileri gidiyordu ki, kimse bir Arap soyuna dahil olmadan veya böyle bir soya 

iltihak etmeden Müslüman olam ıyordu. Buna mukabil gayri Araplar ihtidaya 

1) Hıristiyan kalmalarına müsaade olunan Taglibliler Mezopotamya'da oturuyorlard ı . 
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zorlanm ıyorlardı ; hakikatte ilk anda derpi ş  ,edilen cihet, bunlar ın eski 'din-

lerinde ısrar etmeleri idi. Bunlar gayri Arap olarak Teokrasinin asli vatan-

da ş ları  değ ildiler. Buna iltihak etmemeleri, sadece teokrasi hakimiyetine 

itaat ettirilmeleri gerekti: sava şı n gayesi bu idi. 

'Indi bu suretle Muhammed'in tesis etmi ş  olduğu milli devletten, ölü-

münden sonra diinya- şümul bir teokrasi imparatorlu ğu ç ıktı . Devletin aynı  
zamanda siyasi ve dini bak ımdan birbirinden farkl ı  iki türlü teb'as ı  vardı . 

konparatorlu ğun efendileri, Müslüman ve ayn ı  zamanda sava ş çı  ve fâtih s ıfatı  
ile Araplard ı . Muhammed'in ümmet; tamamiyle bir orduya ink ılap etmiş ti; 
namaz, oruç ve bütün di ğer Allah r ızası  için yap ılan iş ler cihad kar şı sında 

ikinci plana dü ş müş lerdi.. Bu ş ekliyle İ slam bedevilerin de akl ına yat ıyordu. 

İ slam onları  zafere ve ganimete, en fena ihtimalle cennete götüren bir bayrak 

idi. Ş imdi Teokrasi de yeni ş artlara uygun olarak fethedilen eyâletlerde 

tamamiyle bir ordu halinde organize ediliyordu. Vatanda ş  listeleri ordu 

tomarlan idiler, kabile ve a ş iretler alay ve taburlar ı  te şkil ediyorlard ı . Bun-

lara bütlin Araplar de ğ il sadece aktifler, mukatile, yani savaş çılar kabul 

olunuyorlardı . Evde kalanlara mukabil bu mukatile'ye muhacire, yani harbin 

idare edildiğ i büyük askeri ordugahlara hicret edenler de deniliyordu. Çünkü 
, 

hicret'in manas ı  artık kaçmak de ğ il, bilakis (çoluk çocuk ile birlikte) vazife 

almak üzere bir siyasi-askeri merkeze göçmek idi (L). Yaln ız orduda ve merkez 

ve ordugah şehirlerde Islam ın vatanda şhk haklarının bütününe sahip olu-

nuyordu; gayri faal surette yurtlar ında, sürüleri yanında kalan bedevilere 

tam vatanda ş  veya ümmetden nazan ile pek bak ılmıyordu (2). As ıl Darül-

hicre ,veya Darül-islam Medine idi. Önceleri faal ş ahısların akını  oraya 

müteveccihti. Sonralar ı  buna eyalet merkez ş ehirleri (M ısır, çoğulu Musfır) 
katıldılar; hicret art ık buralara da niimkiindü. Suriye'de eskiden mevcut 

ş ehirler böyle merkez olarak seçildi. Di ğ er yerlerde yeni askeri ş ehirler tesis 

olundu; Mısır'da Fustat, Roma Afrikas ı 'nda Kayravan, fakat bilhassa 

İ rak'da Basra ve Kfıfe gibi. 

Araplar temerküz ettikleri bu noktalardan eyâletleri itaat alt ında tutu-

yorlard ı . Bu tam bir askeri hakimiyet idi. Kumandalar ı  altında bir bölge 

fethedilmi ş  olan emirler bu bölgenin ilk valileri oluyorlard ı ; bunların halef-

leri de öncelikle askeri reisler idi. Fakat nas ıl ordu aynı  zamanda ümmet 

idiyse, emir de aynı  zamanda imam, mescidde, hassaten hutbeyi irad etti ğ i 

cuma günleri, namaz ı  kıldıran idi. 'Ala'l-harb ve's•salât idi. Savaş  ve ibadet 

beraberce 'onun selahiyeti cümlesinden idi. Bunun yan ında tabiatiyle icra 

ve bununla da kaza s'elahiyetine sahipti, çünkü bar ışı  emretme kudreti bu 

1) Hicret'in-bu manas ı  mesela Hamasa 792 v. 3 de: «Yurdunu cennet için de ğ il, ekmek 

ve hurma için terkettin». Kr ş . Kutami 4, 25. 

2) Yahya b. Adem, Kitab el-Hariic 5, 18 ve 59, 15. Kr ş . benim Havâric hakkındaki 

makalem (Göttinger Ges. der Wiss. 1901), s. 9. 
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selâhiyete ba ğhdır. Önceleri emir adaleti ş ahsen tevzi ediyordu. Sonralar ı  
başş ehre bir kad ı  tâyin etme ğe baş ladı  (O. 

Bütünüyle emir, iç idareyi ve muayyen bir dereceye kadar kazay ı , 

bununla yakından iş tiraki olan çevrelere b ırakıyordu. Araplar fethedilen 

eyâktlerde de eki kabile te4ilatlar ım muhafaza etmekte idiler. .Buna ra ğ men , 

eskisine nazaran bir fark belirmi ş ti. Arap yurdunda sadece, beraber sürü 

otlatan ve beraber göçen nisbeten küçük bir cemaat hakiki bir birlik te ş kil 

etmekte idi. Bu küçük cemaat filvaki kendisini di ğer kabilelerle birlikte 

kendi üstünde bulunan ve gittikçe yükselen bir gurupa ait addetmekte, fakat 

bu husus tatbikatta' ehemmiyet arzetmemekte idi. Bu, çöl sedlerini y ıkan 

büyük selden sonra de ğ iş ti. Yabanc ı  diyarlara, ınutaden ' hep beraber bir 

yere yerle ş mek üzere bütün kabile hicret etmiyordu; bilâkis kabilenin kendi 

başı na pâyidar olamıyacak birçok parçalar ı  oradan oraya at ılıyordu. Kafi 

bir kesafet temini için bunlar ayn ı  kabileler gurupuna mensup akraba kabile 

parçalar ı  ile Birle ş iyor, kenetleniyorlard ı . Bu, birbirinden tevakki için eskisi 

kadar geni ş  bir ınekana sahip bulunmadığı , bilakis mesela çölün dall ı  budaklı  
etnolojisinin hakiki bir haritas ı  olan Kfife gibi ordugahlarcla s ıkışı k vaziyette 

ve birbiri ile yak ın temas içinde ya ş andığı  nisbette kolayl ı kla vuku buluyordu. 

Bu suretle büyük kabile -guruplarınm bir nevi itmam yoluyle, evvelce sahip 

olmadıkları  ve asıl Arabistan içinde sonralar ı  da pek ,  mâlik olamadıkkırı , 

aktüel bir ehemmiyet kazanm ış  olmaları  izah edilebilir. Ayrı  ş artların tahad-

düsü ile bu kabile guruplar ı  te'sisi temayülü gittikçe geni ş lemiş  ve Arap 

devletinin ig tarihi için me ş 'um olmuş tur. 

Arap sava ş  asaleti sinıfına mukabil ğayr- ı  Araplar teb'a, ' yani itaate 

zorlananlar( 2) olarak mevki alm ış lardı . Bunlar devletin mali temelini te ş kil 

etmekte idiler. Kendilerine tahmil edilmi ş  haracf  Müslümanların verdikleri 

maraf tabiriyle sadakaya nazaran çok daha a ğı r olan ve hakaretâmiz adde-

dilen cizye ile efendilerinin mai ş etlerini te'min zorunda idiler. Bunlar ın iç 

işlerine Arap idaresi, hattâ belki de kabilelere oldu ğ undan daha az kar ışı -

yordu. Eskiden Roma arazisi olan bölgelerde Piskoposlar, İ ran'dan alman 

yerlerde D ıhkanlar cemaatlerin ayn ı  zamanda dünyevi reisleri •ölmu ş lardı . 

Nerede böyle , yerli -  eşraf varsa, vergilerin istifas ı  ile mükellef tutuluyordu. 

H,iikinnet sadece vergilerin tam olarak hazineye intikali ile ilgili idi. Vali, 

vergiyi vermelerini te'min için teb'ay ı  itaat alt ında tutmakla vazifeli idi. 

Sonralar ı  ona bazan, hiç de ho ş una gidecek bir ş ey olmamakla beraber, 

bir de müstakil bir maliye memuru verildi. Bu hallerde onun vazifesi ba ş kas ı  

1) Ömer (b. el—Hattâb) zamarunda böyle bir şey yoktu; rivâyete göre o zamanlar hiç 

bir ihtilâf znhur etmemekte idi. K ılf&de bir kad ı'nın meveudiyetinden ilk defa'Muilviye veya 

Yezid I. devri için haberdar bulunuyoruz. 

2) Ben teb'a kelimesini, devletin hakiki sâhibi olan Araplar'a mukabil, bu dar ınânasiyle 

kullanıyorum. 
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sağ arken sakin durmas ı  için ineğ in boynuzlar ın' tutmağ a münhas ır kalmakta 

idi. 

Teb'amn vergilendirilmesi ve umumiyetle onun durumunun tanzimi 

için temel, Muhammed'in Kur'an'da biraz de ğ iş ik şekilde te'yit ettiğ i eski 

Arap ganimet hukuku idi. Bir ş ehir veya bölge sulhen teslim olduğu taktirde 

ahali hayat ını  ve mülkünü muhafaza- ediyor, fakat kendilerine bahsedilen 

himaye ve esirgeme mukabilinde teslim muahedesinde tesbit olunan mik-

tarda veya a ğı rlıkta bir vergi verme ğ e mecbur oluyordu( 1). Fakat e ğ er anveten 

(silah kuvvetiyle) itaate zorlanm ış larsa harp hukukuna tabi idiler, yani 

bunlar her türlü haklar ım kaybetritiş lerdi. Bunlar sahip olduklar ı  bütün 

malları  ile gâlibin ganimeti idiler. Ganimetin be ş te biri Allah, yani devlet 

için ayrıhyordu. Bütün miri arazi ve sahipleri tarafından terk olunmu ş  olan 

arazi ve köyler de hazineye intikal ediyordu( 2). Bütün geri kalan, sadece 

menkul mal değ il arazi ve insanlar da kanuna uygun olarak bütün Müslü-

manlar aras ında değ il, bu fethi yapan ordunun askerleri aras ında taksim 

edilmeli idi. Fakat bu kabil-i tatbik de ğ ildi. Tarlaları  sadece i ş ledikleri, fakat 

bunlara sahip olmad ıkları  için aş ağı  sımfların bundan ş iddetle müteessir 

almamalarına rağmen böyle muazzam bir el de ğ iş tirme mümkün değ ildi. 

Eğ er çöle çevrilmesi matifip de ğ ilse, Araplar dünyanın yarı sını  aralar ında 

kur'a ile da ğı tamazlard ı  Ayrıca iş lemek için böyle geniş  arazilere da ğı l-

maları  da caiz değ ildi. Onlar eğer tutunmak istiyorlarsa askeri bak ımdan 

temerküz etmek zorunda idiler. Muhammed: «Ümmetimin r ızkı , tarla i ş le-

medikleri müddetçe, atlar ın'''.  nallarına ve mızraklarımn ucuna dayan ır; 
fakat ziraate ba ş lıyacak olurlarsa di ğer insanlar gibi olurlar » demi ş  imiş (3). 

Ayrıca istikbal de düşünülmeli idi. Eğer her ş ey derhal ilk ve hakiki fatihler 

aras ında taksim edilecek olursa, ganimet kazandd ığı  sür'atle eller aras ından 

kaçıp gidecekti. Bundan dolayı  arazi sa ğ lam bir sermaye olarak ele ahnd ı  
ve vergi ödeme ğe mecbur olmalar ı  için eski sahiplerine iare edildi( 4), ve yalnız 

bu vergi (faiz) Arap muharip ve bunlar ın varislerine tahsis olundu; yani 

sermaye de ğ il bunun geliri. Bu sebeple fili olarak, silah kuvvetiyle zaptedilen 

ş ehir ve bölgeler, teslim muahedesi ile ele geçenlerden çok daha fena vaziyette 

bulunmuyordu; ve verginin ad ı  her iki halde de aynı  idi•(2). Sadece sulhen 

1) Bazı  hallerde bunlar devlet hududunda silahl ı  vazife görüyorlar ve bu hallerde haraç 

ödemekten muaf tutuluyorlard ı . Çünki haracı , hürriyet, askerlik ve bunlar ın Araplar tarafından 

deruhde edilmesi mukabili addolunuyordu. 

2) Yahya, ayn. esr., s.45 

3) Yahya, ayn. esr., s:59 

4) Genesis [tekvin] 47'de, Mısır köylülerinin Fir'avn'e, arazilerinin asl ında Fir'avn'e ait 

ve kendilerinin onun köleleri olduklarım tasdik makamında ödedikleri vergi tam bu ınanadadır. 

5) Yahya, ayn. esr., s.11: Sevâd'da kanallar ın anladığı  bütün arazi harac arâzisidir. 

I<rş . ayrı ca s. 13, 33, 35 v.dd. 

• 
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almanlarda vergi hukuki mânada tesbit edilmi ş  olup arzuya göre de ğ iş tirile-

miyor, yükseltilemiyordu ( 1). 

Bu suretle, Muhammed'den sonraki devirde Ganimet ile Fay aras ındaki 

fark ortaya ç ıkt ı . Garlimet, esirler de dahil oldu ğu halde ordugâha getirilen 

menkul mallardan müte ş ekkil ganimet olup bu, evvelce oldu ğu gibi muharipler 

aras ında taksim ediliyordu; buna mukabil Fay, üzerinde oturanlarla birlikte 

gayr- ı  menkullerden ibaret idi ve taksim edilmeyip harac mukabilinde eski 

sahiplerine b ırakı lıyordu, öyle ki, harp hukukuna göre bunlar ın hakiki sahip-

leri olanlar sadece bunlar ın gelirinin bir k ısmından, faizinden faydalan ıyor-

lardı (2). Bu geliri ise devlet, memurlar ı  marifetiyle istifa ediyor ve her y ı l 

bu gelirin tamam ını , bunda hakkı  olan mukateleye veya varislerine te'diye 

etmiyerek bunlara sabit bir maa ş  ödemekle yetiniyor ve gelirin mütebakisi 

devlet hazinesine kal ıyordu. 

Ş u halde fütuhat ın organizasyonu bir, teb'ay ı  istismar, gayesi ile askeri 

iş gal hudutlar ında kalmakta idi. Bu suretle i şlerin bu zamana kadar yürü-

tülü ş  ş çklinde pek az de ğ işiklik mevcut idi. Hâkimiyet el de ğ iş ti?miş ti, fa.kat 

misera contribuens plebs [zavall ı  vergi ödeyen halk]'in durumu hemen 

hemen eskisi gibi kalmış tı . Arapların idaresi maliyeye münhas ır kalıyordu, 

divanlar ı  bir hesap divan ından ibaretti. Grek ve Iranl ı  kâtipleri muhafaza 

ettiler, bunlar mâlik olduklar ı  yegane teknik memurlar ı  idiler. Esas olarak 

vergilerin eski ad ve cinslerini de muhafaza ettiler ve ş üphesizdir ki bunların 

miktarını  ve istifa ş eklini de değ iş tirmediler. Irak' ı  ölçmüş  ve vergilerini 

ke ş fetmiş  oldukları  rivâyet olunan iki Medineli zat ın akılları  yarı  yarıya 

baş larında kabul edilecek olursa, bunlar ın istidat ve kabiliyetlerinden müm-

kün mertebe hasisce istifade ettikleri muhakkakt ır. Birçok hallerde halife, 

sadece, mahalli mevcut imkanlara dayanmak zorunda olan kumandanlar ınm 

geçici tedbirlerini tasdik etmekte idi. 

Fütuhat bilhassa halife Ömer zaman ı na isabet etti: ve o da bu fütuhat ın 

organizatörü addolundu. Izahat ımız onun yeni bir sistemin yarat ı cı sı  olma-

dığı nı  göstermektedir. Fakat Arap ganimet hukukunun bir kenara b ırakı l-

mas ı  ve devletin ordu ile itaat alt ına alınanlar aras ına girmesi onun eseridir 

ve teb'ay ı  bir. dereceye kadar himaye ederek onlar ın vergi ödeme kudretleri 

sayesinde devleti ordu kar şı sında kuvvetlendirmi ş tir. 

1) Fakat diğ erleri sonradan bir çok hallerde böyle teslim muahedeleri uydurdular. Bu, 

vesikalar hakkmda bilginin eksikliğ i ve pek kı sa zaman içinde karma kar ışı k fütuhat devrinin 

üzerini kaplayan tarihi karanl ık sâyesinde hiç de güç bir ş ey değ ildi. 

2) Fay Kur'an'dan (59,6,7) ahnm ış tır; fakat ganimet ile fay arasındaki fark Kur'an'da 

tesbit edilmemiş tir, bilökis gayr—i kanunidir. Kelime ashnda reditus (Yahya, 33. 1bn, Hi ş am, 

880, 7)'dur, fakat södece gelir için de ğ il aynı  zamanda bunu tevlid eden sermaye için de kullan ı l-
maktad ır. Müslüman hukukçuları  ganimet ile fay aras ındaki farkı  çok eskiden beri mevcut 

bir müessese addederler ve bunun ancak sonralar ı  tatbikattan ve Kur'an'a z ıt olarak meydana 

çıktığı nı  kabule yana ş mazlar. 
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5 Siyasi hukukun inkiş af' siyasi iktidar ın gelişmesine ayak uyclura-

madı . Eski Arap an'anesi, kendisinden pratik bir âmme hukuku istihraç 

edilecek vaziyette de ğ ildi, Teokrasi idesinden de böyle bir ş ey yapdamazcli. 

Teokrasinin en yüksek idaresinin kime ait olaca ğı  me ş 'um suali ortaya ç ıkınca 

bu eksiklik çabucak 

Muhammed yaş adığı  müddetçe bu mesele \varid de ğ ildi. Peygamber 

Allahın vekili, 'hakiki Teokratik hükümdar idi. Teokrasi tam onun üstüne 

biçilmiş  kaftan idi. Fakat onun ölümü ile k ıyametin ayn ı  saate düş eceğ i" 

faı aziyesi doğru çıkmadı . Dünya batmad ı  ve o sürüsünü çobans ız bırak- 

mıyacak tedbirleri almadan -öldü. Filvaki arkas ında Kur`an' ı  ve buna ilave 

olarak Sünnet'i, yani takip etti ğ i istikameti ve fiilen gittiğ i yolu, bırakmış tı  
Fakat Kur'an ve sünnet'den kimin onun halefi olmas ı  gerektiğ i istihrac 

edilemiyordu; bu bir halefin lüzumsuzlu ğuna da delil değ ildi: namaz ın ve 

devletin ş ahsi bir idarecisi gayr-i kabil-i ferâgat idi. Tanzim edilmi ş  bir seçim 

statüsü ve Peygamberli ğe verâset hakk ı  da yoktu. 

Muhammed'in ölümü Teokrasiyi mahvedecek gibi görünüyordu. Bu 

ölüm vak'as ının imkanına inanmak istemeyen mutaass ıp kimseler vard ı . 

Arap kabileleri birlikten ayr ıhyorlardı . Bizzat Medine'de bir Ş izma'nın doğmas ı  
tehlikesi belirmi ş ti. Peygamberin istihlafı  için hiç bir tedbir al ınmadığı  için 

sadece kat'i bir müdahalenin i ş i halletmesi mümkürıdü. Devlete en yak ın 

olarak, daha • Muhammed zamamnda, onun Mekkeli taraftar ve dostlar ı , 

az miktarda kimse, bulunmakta idi. Bunlar inanc ın ilk ıniiminleri, Teokra-

sinin asalet s ımfı , hakiki İ slam menşeli ve İ slam tarz ında bir asâlet s ınıfı  
idiler. Bunların filvaki hiç bir resmi makamlar ı  yoktu, fakat hakikatte Pey-

gamberin isti ş are heyetirıi te şkil ediyor ve onun üzerinde en büyük nüfuza 

sahip buiunuyorlard ı . Bunlaf art ık Muhammed'in ş ahsiyle korunmamalarma 

rağmen idarenin ellerinden ç ıkmas ına müsaade etmediler ve Peygamberin 

elinden düşen dizginleri kuvvetle tuttular. Bunlar ın manevi reisleri Ömer 

b. el-l-lattab idi, Peygambersiz Teokrasinin ikinci, kurucusu addedilebilecek 

olan bir adam. Uzun boylu, h ızlı  yürüyen, yüksek sesle könuş an ve oturdu ğu 

yerden ses ç ıkartan bir zat idi: o daima elinde bir k ırbaç olduğu halde tasavvur 

edilmiş tir. Taassup numaras ı  yapanlar gibi sinsi, sessiz de ğ ildi, fakat hakiki 

olarak Allah'dan korkard ı  ve hiçbir suretle de hesaps ız, düş üncesiz değ ildi. 

Mamafih önce Ebû Bekr'i, Muhammed'in en mutemed dostunu ileri sürdü; 

ancak onun pek kısa bir zaman sonra ölümünü müteakip ismen de hâki-

miyeti üzerine ald ı . Ebn's  Bekr hâkimiyeti son vasiyeti ile ona devretmi ş ti ( 1). 

Fakat bu ancak, esasen tabii olamn bir tasdiki ıiden ibarettir. Devleti hukuki 

1) Ölmek üzere olan şahsm vasiyeti Araplarda çok eskidir. Harp esnas ı ada, ölümü halinde 

yerine geçecek vekili, biizan bunun da vekili -ni tayin ve ilön etmek Emirin hak ve vazifesi 

idi. Müslümanlar ise kendilerini bir ordu ad ve hissediyorlard ı, Krş . Contin. Isidori Hispana, 

n'ş r. Mommsen § 98. 
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yoldan değ il zor yolu ile ellerine ald ıklarını  Ebil Bekr ve Ömer pek ala bili-

yorlardı . Bundan sonra asl ında me ş ru olmayan hakimiyetlerini devleti 

Teokrasi idesine göre idare etmek suretiyle me ş ru hale getirebilirlerdi. Allah, 

hâkimiyetini art ık canlı  vekili yolu ile yürütmediğ i için, Ebil' Bekr ve Ömer, 

onun sözünü, Kur'an' ı  ve elçisinin hareket hatt ı , Sünnet'i, kendilerine örnek 

olarak almak suretiyle Allah'a hüküm sürdürdüler. Onlar sadece, Teokrasi-

nin meşı tı  tek hakimi ıain, Peygamberin muvakkat vekilleri addolunmak 

istiyorlard ı . Bunu kendileri için kabül ettikleri makam ad ı  ile, halife, yâni 

vekil, ile ifade ettiler. Ebû Bekr kendisini Halifetu Resis ıllillah (Allahın elçi-

sinin halifesi) Ömer, Allah ın elçisinin Halifesinin Halifesi tesmiye etti. Bu 

bir az karış tırıcı  görününce, izâfetin terkiyle Halife müstakil bir ünvan oldu. 

Bunun yan ında halifeler Emirül—Mü'minin unvamm ta şı makta idiler. 

Aras ından ilk halifelerin ç ıktığı , Peygamberin en eski ve asil sahâbele-

rinin nüfuzuna, bunlar ın kabile akrabaları , Kurey ş liler, sadece hicret y ılında 

veya hiç olmazsa Mekke'nin fethinden evvel Medine'ye göçenler de ğ il, is-

lâma ancak onun zaferinden sonra mecburen iltihak edenler de dahil olmak 

üzere, i ş tirak ettiler. Kan, inanc ın yanında kudretini muhafaza ediyordu. 

İ slama muktedir olabildikleri müddetçe kar şı  koymuş  olmalarına rağ men, 

Kureyş liler ş imdi bütünleriyle, Muhammed aralar ından ne ş 'et ettiği için, 

teokrasi içinde kendilerini hüküm sürme ğ e haklı  hissetmekte idiler. Bu iddia-

larmda bizzat Peygamber ve eshab ı  tarafmdan takviye edilmi ş lerdir. Arap-

larda umumiyetle hâkimiyetin tek bir aile içinde olmasa bile bir ki ş inin buna 

sâhip olmas ına rağmen umilmun malı  addedildiğ i soy ve kabile içinde kal-

masını  normal kar şı lamakta idiler. Sadece Ensâr, islam içinde Kurey ş 'in 

üstünlüğüne karşı  ciddi surette itiraz ediyordu. Bunlar ı  muhacir olarak dos-

tane kabül eden, onlara bar ınak, iaşe ve himâye te'min eden Ensâr idi. Önce-

leri Muhammed'in Mekkeli maiyetine, mesela yerlerinden tard olunan Yahu-

dilere ait emlakin taksiminde oldu ğu gibi, imtiyazh muamelede bulunmas ına, 

mücadelede esas i ş in kendilerine kazançta aslan pay ının ise muhacirlere düş -

mesine karşı  bir diyecekleri olmam ış tı  Fakat zamanla, kendi davet ettikleri 

ruhun lüzumundan fazla serpilip geni ş lediği hissi gittikçe umumile ş ti. Evin 

as ıl sahibi olduklar ını  ve misafirlerin bütün istediklerine boyun e ğmeyecek-

lerini göstermek için te şebbüslerde bulundular. K ızgınlıkları  sık sık vuldı  
bulan fırsatlarda patlak vermekte ve hiddetleri bilhassa, Peygamber tara-

fından bir kenara at ılan, eskiden çok nüfuzlu bir Hazrec reisi taraf ından 

körükleniyordu. Mamafih bu adama kar şı  derhal diğer kabile olan Evs'in 

kıskançlığı  nyamveriyordu. Eski tehlikeli particilik henüz kaybolmam ış tı  
ve mücadele üstü mevkie sâhip üçüncü partinin i ş ine yarıyordu. Bu ş artlar 

altında Ensarı  daima yeniden teskin etmek Muhammed için kolay oluyordu. 

Filhakika bunlar bir taraftan da Muhammed'e onlar ı  kendi kendilerini par-

çalamaktan kurtard ığı  için, te ş ekkür borçlu idiler ve alulları  baş larına ge-

lince, ondan feragat edemeyeceklerini pek ala anl ıyorlardı . Ş ehirlerini terk 
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ve Mekke'nin zapt ından sonra oraya göç etmesi ihtimali ordan çok rahats ı z 

eden bir dü şünce idi. Bu suretle her şey ba ş ladığı  gibi devam etmekte idi. 

Kurey ş liler Medine'de gittikçe daha kuvvetle yerle ş iyorlar ve ayn ı  ş ekilde 

muhacire ad ım taşı yan diğ er kabilelerden gelmi ş  bir çok göçmenle takviye 

ediliyorlard ı . Ensâr hemen hemen nüfuz üstünlü ğünü de kaybetmiş  ve ikinci 

plana düş müş tü. Peygamberin vefat ı  sıras ında bir defa daha, şehirlerinde 

hâkimiyet haklar ını  veya hiç olmazsa otpnornilerini tebariiz ettirmek için, 

kuvvetle harekete geçtiler. Medine'nin çoktan beri kendi ş ehirleri olmad ı -

ğı m, ondan bambaşka bir ş ey, Arabistan ve islam ın merkezini yapm ış  olan 

Peygamberin ş ehri olduğunu unutmu ş lardı . Ömer'in ve diğ er sahâbelerin 

kafi hareketleri ile ş aşı rarak kendi eski anla ş mazlıklarının neticesinde par-

çalandılar ve nihayet civardan buraya ak ıp gelen ve kendilerine kar şı  muha-

cire lehinde vaziyet alan bedeviler nüfus üstünlü ğünü elde ettiler. 

Bereket versin ayn ı  anda , Arap kabilelerinin Medine'ye kar şı  isyam 

vukü buldu; müş terek harici dü ş man kar şı sında iç ş izma kaybolup gitti. 

An'anelerine uygun olarak Ensâr, dü şmanlara kar şı  sava ş ta yine ön safta idi. 

Fütuhatta da, hususiyle Suriye'nin fethinde ba ş  şeref onlara ait idi. Kuman-

da mevkileri haris islam ın ordu çekirde ğ ini onlar te ş kil ediyorlardı . Filvaki 

sonraları  da hüküm sürenlere kar şı  bir nevi muhalefet halini muhafaza etti-

ler. Fakat onların muhalefeti, mutaass ıp teokratlar ın mevcut iktidara kar şı  
olan umumi muhalefetleri içinde eridi ve kar ış tı . Muhalif Medine, islami an'- 

ailenin makam, bir kenara itilmi ş  islam aristokrasisinin merkezi sonralar ı  
daima bir bütün olarak ortaya ç ıkar. Buhda sadece Ensar ı  hatıra getirmek 

tamamiyle yanhş tır. Harra'da son bulan büyük isyan s ırasında da Ensâr 

muhacire ile Ümeyye'ye kar şı  birleşmiş  idi; bunlar Kurey ş li hilafet müddei-

lerini takip ediyor, hususi bir parti olarak kendi namlar ına mücadele etmi-

yorlardı (i). Kurey ş 'in üstünlüğü belki sadece Havaricden gayri, homurtusuz 

olmasa da herkes tarafından kabul ediliyordu. Kurey ş liler kabile rekabet-

leri üstünde bitaraf bir mevki al ıyorlardı . Arada s ırada bu anadan do ğ ma 

devlet sahiplerine çok k ızmakla beraber, kabilelerden her biri hâkimiyete 

rakibiıı i Kureyş 'ten daha az lay ık bulmakta idi. 

İ mdi Kureyş  de kapalı  bir birlik manzaras ı  arzetmiyordu. İ lk zaman-

larda bunlar sadece Peygamberin ve sahâbelerinin adamlar ı  idiler. Yaln ı z 

bunların sayesinde, bunlar ın kabilesi ve kan akrabas ı  olarak islam içinde 

ehemmiyet kazanm ış lardı . Fakat sonraları  bunların içinden sahâbelerin 

teşkil ettiğ i hakiki islam aristokrasisine tehlikeli bir rekabet ç ıktı . 

1) Ensör'm muahhar Yemen muhalefet partisinin nüvesini te şkil ettiğ inden bahsedenler 

vardır. Bunun sebepleri bana meçhuldür. Yemenliler, Suriye'de Kelb, Küfe'de Hemcbin, Mezhic 

ve Kinde, Basra'da ve Horasan'da Ezd Ummân idiler,ki bu sonuncular ı  en müfritleridir. Bütün 

bunlarla Medinelilerin hiçbir irtibat ı  yoktu. Medineliler şi'aya bütün hayatı  boyunca Ali'ye 

bağ lı  kalmalarına rağ men ehemmiyetli mikyasta i ş tirak etmend ş lerdir. Ali evItıdlarınm Medi-

ne'yi ana yurtları  addetmeleri ve orada çok hürmet ve riayet görmeleri ayr ı  bir meseledir. 
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Bu, halife Ömer'in ölümünden sonra oldu. 0 s ırada yine is'tihlâf mese-

lesi ortaya ç ıkmış tı . Ömer, Peygamberin yeğeni ve damadı  sıfatı  ile iddiası  
ve daha evvelden hakk ının yenildiğ i hissine sahip bulunan Aliehine vasi-

yette bulunmamış tı . 0 kendisini tâkip edecek halifenin tâyinini bir seçime 

bağ lamış tı . Seçim organ ı , Ara ise hiç bir suretle bütün müslümanlardan 

terekküp etmiyordu. Eyâletler bu hususta nazar— ı  itibara al ınmamış tı , sade-

ce Medine, Polis (site) idi. Medine'de de Ensâr ve hatta bir birlik halinde 

Kureyş  düşünülmemi ş ti. Sûraya yaln ız Peygamberin hâlâ hayatta bulunan, 

altı  sahabesi mensuptu: bunlar bir kardinal meclisi gibi aralar ından birisi 

üzerinde ittifak edeceklerdi. Di ğ er Medineliler sadece bu seçilene bi'at etmek 

hak veya vazifesine sahiptiler; bi'at merâsimi seçimi tâkip edecek ve Me-

dine'de icra olunacakt ı . 

Altı  sahâbe, üstünlü ğünü tanımak istemedikleri için, Ali'yi atladılar 

ve "O meyye ailesinden, çok ya ş lı  bir zat olan Osman b. Affân' ı  seçtiler. Bu 

zat aralar ında en gev ş ek ve en ehemmiyetsiz olan ı  idi; ve iş te bu vasıfları  
ile onların ho şuna gidiyordu; i ş e bigâne birisini kıral yapmak istiyor, ba ş la-

rına yeni bir Ömer geçirmek istemiyorlard ı . Fakat netice onlar ı  aldatmakta 

idi. Çünkü Osman' ın zaafı  onların değ il, nüfuzuna isteyerek veya irâdesizee 

kendisini kaptırdığı  ailesinin iş ine yarad ı . umeyyeliler, Peygamberin ailesi 

gibi Abd Menâf soyuna mensup olmakla beraber Hâ ş im ve Muttaliblilerden 

daha kudretli, daha zengin ve daha asil idiler. Bedr'den sonra, bu sava ş ta 

kolu kanadı  kırılmış  olan Malı zum'un( 1) yerini alarak ak ıllı  reisleri Ebû Sufyan 

sayesinde Mekke'de hegemonya te'sis etmi ş ler ve Kurey ş 'in Medine ve Mu-

hammed'e kar şı  uzun yıllar süren mücadelesi esnas ında ba ş ta bulunmu ş -

lardı . Bu mücadelede ma ğ lûp olmalarına rağmen nüfuzlu mevkilerini kay-

betmemiş , bilâkis, iltihak mecburiyetinde kald ıkları  yeni cemâate ba ş arı  
ile kapağı  atmış lardı . Muhammed onlara bu geçi ş i kolaylaş tırmış  ve bundan 

zarara uğ ramayacaklar ını  onlara göstermek hususunda istical ve gayret 

sarfetmi ş ti. Mekke art ık siyasi ehemmiyetini kaybetti ğ i cihetle Ümeyyeli-

ler Medine'ye göçtüler ve orada pek k ısa bir zamanda idare dümenine yak-

'aştılar. Zamana uymak ve inançlar ını  tahassul eden ş artlara göre tanzim 

etmek suretiyle bunlar kendilerini yutmakla tehdit eden dalga taraf ından 

tekrar yukar ıya taşı ndılar. Daha Ebû Bekr ve Ömer zaman ında Ebû Suf-

yan'ın oğ lu Yezid ve onun ölümünden sonra karde ş i Muâviye, Medine'de 

olmasa da eyaletlerde büyük bir ehemmiyetle tebarüz ettiler. Osman ile 

Ümeyyeliler hakikaten hilâfete ula ş mış  oluyorlard ı ; çünkü onun hâkimi-

yeti ailesinin "hâkimiyeti idi. Ye ğeni Mervan' ı  Medine'de kâtibi yaparak 

istediğ i gibi harekette serbest b ıraktığı  gibi bütün vâblikleri de akrabala-

riyle doldurdu. Bununla da diğ er erkân ı , Şura'nın diğer âzalar ım kendisine 

darılttı . Bunlar beş  kiş i idiler: Ali, İbn Avf, Talha, Zübeyr ve İ bn Ebi Vak- 

1) Mahzûm-Abd Menâf rekabeti hakk ında, krş . İ bn Hişam, 203 v.d., 429. 
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kas. Filvaki bu sonuncusu harisi cah de ğ ildi ve İbn `Avf da Osman'dan evvel 

vefat etti: fakat bu ikisinin yerini, kendisini islam ı n yüksek Ş ura's ına dahil 

addeden büyük hürmet ve riayet gören, Peygamberin genç dul kalm ış  
zevcesi Ay ş e doldurmakta idi. As ıl sahabeler kendi mevkilerini te ş ekkül 

etmekte olan yeni bir hanedan taraf ından tehdit edilir görmekte idiler. Ümey-

ye'ye kar şı  düş manlıklarımn sebebi bu idi. Kökü tamamiyle islâmda olan 

hakiki Teokratik asalet, Kurey ş 'in islam ile mücadelesinde riyaset mevki-

inde bulunan eski bir mü ş rik asalet ailesi tarafından arka plana itilecek-

ti ? Önce halifeyi, kendi tâbirlerince kli ğ inden ayirmağa çalış tı lar. Fakat 

bununla gâyelerine eri ş emeyince halife'nin bizzat aleyhine döndüler. Bütün 

gayretleriyle onun Medine'deki nüfuzunun temellerini oydular, eyaletlerde 

Arapların ona kar şı  hoşnutsuzluğunu beslediler. 

6.— Mamafih eyaletler, yâni içinde araplar ın oturduklar ı  ş ehirler de 

için—için kaynamakta idi. Büyük fütuhat sava ş larının sona ermesiyle za-

manlar değ i ş miş ti. Heyecan ı  sük0n, mestiyi bedmesti takip etmi ş ti. Arap 

savaş çıları  artık mütemadiyen harp sahnelerinde oyalanm ıyorlardı ; düş ün-

mek için vakitleri vard ı . Ganimet—ki aslında bir çapuldur—daimi olan sefer-

ler sayesinde mütemadiyen taze olarak ak ıp geldiğ i müddetce, devletin, 

o zamanlar kendilerinin ne yapacaklar ını  daha bilemedikleri Fay'e, itâat 

altına alınanların gayrı  menkul mülklerine ve ş ahıslarına el koymas ına pek 

aldırış  etmemiş lerdi. Fakat ş imdi, farkına varmadan zaman ın fırtınaları  ve 

zaruretleri icab ı  ganimetin en k ıymetli kısmını  ellerinden kaç ırmış  oldukları  
kafalar ına dank etmiş ti. Ş imdi hiç olmazsa Fay' ın bütün irad ı , yani bütün 

teb'a vergisinin y ıllık tutarı  kendilerine verilmi ş  olsaydı , yine ses ç ıkarmıya-

caklardı . Filvaki, görmü ş  olduğumuz gibi, bu da yap ılmıyordu. Cizye bütün 

diğ er devlet gelirleri ile birlikte hazineye akmakta idi ve devlet Arap sava ş -

çılarına bundan yanlış  maa ş  ödüyordu. Muhtevas ı  aslinda orduya, ait olan 

kesenin a ğ zı  devletin elinde idi. Ordu taraf ından yap ılan ve hukuk bakı mın-

dan ordu ganimetine dahil olmas ı  icabeden fütuhat sayesinde devlet arazi 

ve ş ahısları  taksim etmemek ve bunlar ın vergi kuvvetlerini eline geçirmek 

suretiyle ordudan müstakil bir duruma geçmi ş ti. Bilâkis ordu da, devletin 

istediğ i yükseklik ve be ğ endiğ i mikyasta tevcih etti ği veya geri alabildi ğ i 

maa şlarla devlete ba ğı mlı  hale gelmiş ti. Evvelce devlet ordudan ya ş arken 

ş imdi ordu devletten ya ş amakta idi. Mukatile'nin, belini hazineye dayamak 

suretiyle üstlerine ç ıkan ve dizginlerini ele alm ış  bulunan bu devlet aç ık-

gözünün kendilerini doland ırdığı na inanmaları  ş aşı lacak bir ş ey değ ildi. 

Bunlar haractan biriken paran ın devlete de ğ il, kendilerine ait bulundu ğunu 

bunların mal- ı  Allah değ il malü'l-müslimin olduğunu iddia ediyorlard ı  (Tab. 

1, 2858 v.d.). Fay gelirlerinin taksim edilmesi talebinde ısrar, fırsat zuhu-

runda eyalette bulunan devlet kasalar ım yağma ediyor ve ne olursa olsun 

bu kasalarda fazla kalan paran ın devletin ana hazinesine sevkine mani olmak 

istiyorlardı . Devlete kar şı  duydukları  kıskançlıklarım, onun iktidar ına ve 
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paralarma hükmeden memurlarma tevcih etmekte idiler. Bu memur taraf ın-

dan yemlikten uzak tutulduklar ım ve bunun da doğru olmadığı m görüyor-

lar& ( 1). 

Aslında bu yükseltilen protesto Ömer'in sistemine kar şı  idi. Çünkü 

• Fay'i ordunun elinden alarak, her ne kadar Muhammed taraf ından bizzat 

takip olunan hazine menfaati politikas ına uygun olarak( 2), fakat yine de 

Kur'an' ın ahkamı  z ı ddına devlete vermi ş  olan Ömer idi. Bu mevzudaki 

kı zgınlığı n Ömer devrinde de ğ il de önce Osman zaman ında uyanm ış  olması , 

sadece zamamn değ işik mahiyeti ile de ğ il, hükümdarm değ iş ik olan ş ah-

siyetiyle de izah edilmelidir. Osman hakl ı  olarak, Ömer zaman ında hiçbir 

suretle cesaret edilemiyecek hareketlere kendisinin maruz kald ığı nı  söylü-

yordu. Selefinin âmirane otoritesi nüfuz ve itibar ı  onda yoktu. Bundan 

dolayı  vali ve memurlar ın kaprisi ve egoistlikleri de, ödleri patlad ığı  Ömer 

devrine nazaran onun zaman ında çırılçıplak ortaya ç ıktı . Bu memur ve 

valileri Osman kendi ailesinden seçmek itiyad ında olduğu için husule gelen 

tesir büsbütün fena oldu. Devlet ş imdi tamamiyle eyâletleri kemirmek müsaa-

desine mazhar birkaç imtiyazh ş ahsın çiftliğ i haline' gelmiş  gibi görünüyordu. 

Peygamberin Medine'de bulunan ve ş ehir halkının büyük bir ekseriyetini, 

Ensarı  arkalar ına almış  olan asil sahabeleri, ba ş larında Ali, Talha ve Zübeyr 

bulunduğu halde Medine'de eyâletlilerle bulu ş tular Bunların motifleri elbette 

diğerlerinden ayr ı  ve Osman'ın kliğ ine kar şı  duyulan kin idi. Bu kliğ e 

karşı  rekabetlerini kendilerini eski ve hakiki Teokrasinin me şru mümessilleri, 

Kur'an ve sünnet mücahidleri olarak göstermek yoluyla lüzumlu dini bir 

çerçeve ile süslemek ve bütün adem-i memnuniyet sellerini de ğ irmenlerine 

sevketmek onlar için kolay oldu. Mamafih Osman'a kar şı  o kadar kaba ve 

hürmetsizce davranmalarma ra ğmen, ona kar şı  açık mücadeleyi yine de 

onun gözleri önünde ve Medinelilerin yard ımı  ile açmak istemiyorlard ı . 

Medine'de sadece islam ın ahlaki otoritesinin temerküz etmesine mukabil 

zaten devletin askeri ve mali iktidar ına sahip bulunan ey-aletleri ate ş e sev-

ketmeğ i tercih ettiler. 34 (M. 654-655) y ıhnda eyâletlikre yazd ılar• e ğer 

cihada çıkmak istiyorsan ı z, şimdi bunun yeri burası , Medine'dir. Bu önce, 

mukatelenin devlete kar şı  muhalefetinin merkezi olan Küfe'de tesirini gös-

terdi. 34 y ılı  sonunda (Haziran 655) valiler hac esnas ında mutâd oldu ğu 

üzere halife ile birlikte Mekke'de bulunurlarken Küfe'de, nüfuzlu ve ş ahsen 

Ali'ye muti bir Yemenli olan Mâlik el-E ş ter idaresinde isyan patlad ı . Bin 

1) Hükumet, iktidar ve devletin dünyevi ad ı  Sultan, dini adı  Allah'dır. Sultan etimoloji 

bakımından arama olup aslında ziy2tog. değ il 	 xygtörng mânasmdadır. 

2) Daha Muhammed, 'sulhen elde edilen araziyi devlete mal etmi ş ti. Eski Ahmâ (müfredi 

Hima)mn müsadere edilerek devlet mali at ve develerin otla ğı  olarak yeni Ahratı  tesisinde de 

Muhammed Omer'den daha evvel davranarak sahipleri tarafmdan terkedilmi ş  arazinin hazi-

neye devredilmesinin bir örneğ ini vermiş ti. Krş . Reste arabischen Heidentums (1897), s. 107 vd. 
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Kûfeli ş ehirlerinin dışı na ç ıkarak Mekke'den dönen valileri Said'in ş ehre 

girmesine mani oldular. Mamafih Osman bir mesele ç ıkarmadan Said'i azle-

derek âsilere istedikleri gibi bir vali gönderdi ve onlar ı  geçici olarak teskin 

etmiş  oldu. 

Fakat Kiifeliler yerine bu sefer M ı sırlılar Medine'ye do ğ ru yola ç ıktılar. 

Mı sır'da Osman, ye ğ eni İbn Ebî Sarh' ı , Peygamber tarafından nefye-

dilmiş  olmas ına rağ men, bu bölgenin fatihi Amr Ibn s' ın yerine vali 

tayin etmi ş ti. Amr, çok tehlikeli bir zat, bu yüzden ona dü ş man olmu ş , 

Medine'de onun aleyhine yap ılan tahrikâta yard ım etmiş  idi; aym ş eyi her 

halde M ı sır'da da yapmış  olacakt ır. Ayr ıca orada, halifenin yeti ş mesine 

yard ım etti ğ i Muhammed b. Ebî Huzayfe ile ş iddetli bir Ali taraftar ı  olan 

Muhammed b. Ebî Bekr de igvaatta bulunuyorlard ı . Imparator Constans'a 

kar şı  Likya sahilinde yap ı lan büyük deniz sava şı nda, hakiki cihadı  arkada 

bırakm ış  olduklar ını  söyliyerek gemilerle birlikte Arap donanmas ından 

ayr ı lmış lard ı . Bunlar Osman'a kar şı  malûm ithamlarda bulunuyorlar ve 

bilhassa bütün ya ğ lı  parçalar ı  yeğ enleri ile doldurdu ğunu belirterek böylece 

tehlikeli tohumlar saç ıyorlardı . Bu 34 yı lında idi. Ertesi y ıl Mı sır'dan 500 

Arap iç düşmana kar şı  Allah' ın arzu etti ğ i mücadeleye kat ılmak talebini 

kabul ettiler. Bunlar takriben 35 y ı lının onuncu ay ında (Nisan 656) Medine 

önünde göründüler ve halifeye baz ı  taleplerde bulunarak, reddedecek olursa 

zor kullanmakla tehdit ettiler. Medineliler, birkaç istisnas ı  ile, bunların 

tarafını  tutuyor ve onlar ı  destekliyorlard ı . Dünyanın o zamanlar için hiç 

ş üphesiz en kudretli devletine hükmeden Osman, hükûmet merkezinde 

emrinde hiçbir kuvvete sahip bulunmad ığı  için, bu çete ile müzakereye 

giriş meğe raz ı  oldu. Ş ikayetlerinin giderilece ğ ini vaad ettirmek suretiyle 

Mısırlıları  geri dönmeğ e raz ı  etmeğe muvaffak oldu. Fakat bunlar uzakla şı r 

uzakla ş maz Mervan ve Ümeyye ailesinin te şvik ve takviyesi ile yeniden 

kabard ı . Takip eden cuma günü camide, içinde M ı sırlıların haks ızhklarını  
anlad ıkları  için çekilip gittiğ ini belirten bir nutuk söyledi. Bunun üzerine 

namaz kılan cemaati te şkil eden Medineliler aras ında bir hiddet fırtınas ı  
patlad ı  Bunlar kendisine yüksek sesle ithamlarda bulunmakla iktifa etmeyip, 

bayılıp evine götürülme ğ e mecburiyet !nas ıl oluncaya kadar ihtiyar adam ı  
ta ş ladılar. Bu onun camide son görünü şü oldu. 

İ mdi Medineliler kütleler halinde, camiin yan ında bulunan Osman' ın 

Dar' ının(1) önünde görünerek da ğı lmaları  hakkında yap ılan hiçbir talebe 

kulak asmadılar. Birkaç gün sonra birden bire M ı sırlılar da ç ıkıp geldiler. 

Bunlar beraberlerinde halifenin bir Urias mektubunu(*) getirmi ş ler ve bunu 

Halifeye göstermi ş lerdi. Osman bu mektubu yazm ış  olmayı  reddetti ve bunun 

1) Dar sadece bir kap ısı  olan kapak bir evler veya odalar —arap lisan ı  bunlar aras ı nda 

fark göstermez— kompleksidir. 

[*) İ çinde getiren aleyhinde, onu fena vaziyete dü şüren yaz ı  bulunan mektup.] 
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hakkında hiç malamat ı  olmadığı m bildirdi. Onlar: «Senin arzuna ra ğmen 

böyle bir şey yap ılabiliyormu? Şu halde sen hükümdar de ğ ilsin!» dediler. 

Fakat Osman istifa teklifini kat'i olarak reddetti: «Allah' ın bana giydirmi ş  
olduğu kisveyi ç ıkarmam!» dedi. Bu andan itibaren tam bir şekilde muhasara 

edildi. Köle ve azadhlar ı  ve birkaç akrabas ı  onu Dar içinde müdafaa etmekte 

idiler. Medineliler Mısırlıları  hareketlerinde serbest b ıraktılar; istemi ş  olsa-

lardı  bu birkaç ki ş inin iş ini bitirmek onlar için hiç de güç olmazd ı . Medine-

liler halife üzerine taarruza ba ş lamış lardı , ş imdi iş in ikmalini hariçten gelen 

âsilere bırakıyorlardı ; hattâ bu hususta, bilhassa Ensârdan birkaç ki ş i onlara 

fi'len de yard ım etti. Ate ş in alevlenmesi hususunda ba ş  suçlu olan as ıl saha-

beler, Ali, Talha ve Zübeyr, bunu söndürmek için hiç gayret sarfetmediler. 

Halifenin yüzüne kar şı  belki de, elleri bağ lı  olduğu cihetle ona yard ım edeme-

dilderi için müteessir oldukları  numaras ı  yapıyorlardı . Fakat zevahiri kur-

tarmağa gayret ettiler. Asl ında ise neticenin kendileri için kazançl ı  olacağı  
ümidi ile iş lerin cereyan tarz ını  değ iş tirmek için hiçbir şey yapmadılar. 

İş in kafi olarak fenaya dönü ş ü, ilk kan dökme, Dar'm müdafileri tara-

fından vaki oldu. Bunlardan birisi, d ış arıda kütle aras ında bulunan eski 

«eshâbdan» birisinin ba şı na bir ta ş  atarak onu öldürdü. Osman katili tes-

limden imtina etti. Bunun üzerine ku ş atı cılar.kendilerini her türlü sayg ı  ve 

hürmet hissini bir kenara b ırakmağ a mecbur ve haklı  görerek Dar'a taarruza 

baş ladılar; ka ınandayı , camiye yaslandığı  halde Bali kabilesinden M ı sırlı  
İ bn Udeys elinde tutmakta idi. Kap ıda sadık adamları , kanatların ate ş len-

miş  olmas ına ra ğmen Osman için sava şı yor ve muhacimleri al ıkoymağ a 

çalışı yorlardı . Fakat bu esnada mutaarr ızlardan birkaç ı  komşu arsadan 

Dar'a b ırakıldılar ve dış arıdaki giirültüye hiç ald ırmadan önünde Kur'an 

bulunduğu halde dua eden halifenin odas ına girdiler. Ona ilk saldıran, dos-

tunun ve selefinin oğ lu Muhammed b. Ebi Bekr oldu, öldürücü darbeyi 

Kenâne b. Bi ş r el-Tucibi vurdu;  birkaç diğeri de cesaretlerini ceset üzerinde 

tatmin ettiler. Bu sahneden sonra art ık mücadelenin manas ı  kalmamış tı ; 

öldürülmemiş  olan müdafiler güçlük çekmeden kendilerini emniyete ald ılar. 

Günleiden 18 Zilhicce 35 (17 Haziran 656) Cuma idi. Cenazenin defni, dul 

kalan zevcesi Kelb kabilesinden Naile'nin ısrarlı  ricaları  üzerine birkaç sad ık 

adam bu işe cesaret edinceye kadar uzunca bir müddet geri kald ı . Cenaze 

yıkanmadan gece karanl ıkta bir kap ı  kanadı  üzerinde evden ç ıkarıldı . Ölünün 

kafas ı  mütemadiyen bu kanada çarpmakta idi. Cenazeyi at ılan ta şlar ve 

küfürler takip etti. Osman mecburen yahudi mezarl ığı nda defnolundu; 

Ensâr onun mutat yerde namaz ımn kılmmasına da müsaade etmedi. Bu 

hemen hemen otlak çukuruna merkep gömülmesi gibi bir ş eydi. 

7 — Osman' ın katli, İslam tarihinin hemen hiçbir hadisesinin yarata-

madığı  ş ekilde bir devir açt ı . Artık bundan sonra, Teokraside hâkimiyetin 

kimin hakkı  olduğu meselesi k ılıçla hallolundu. Dahili sava şı n Janus kap ı sı  
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bir daha hiçbir zaman tam mânasiyle kapat ılmamak üzere aç ıldı  ( 1). Başı nda 

bulunan imamla temsil edilen Peygamber ümmetinin birli ğ i ancak zahiri 

olarak ve cebir yoluyla muhafaza edilebildi; hakikatte ise cemaat çözüldü 

ve daima siyasi bakımdan tutunma ğ a çal ış an ve imamlar ı  için hakikaten 

hüküm süren imam aleyhine silaha davranan partilere bölündü. Bu dindarlar 

için çok ıstırap verici bir ç ıkmaz idi (2). Bir ş eye karış mıyacak olurlarsa, 

islamın bir tarafı  tutmak ve hak için söz ve fiille ortaya at ılmak hususundaki 

mütebâriz talebine uymam ış  bulunacaklard ı . Bir partiyi tuttuklar ı  taktirde 

ise, Teokrasinin, ınü'minlerin sadece kafirlere kar şı  savaş abileceğ i ve birbir-

leri ile müca!dele edip kendi kanlar ını  dökmeğ e selâhiyetleri olmad ığı  temel 

prensibi dışı na çıkmış  olacaklard ı . «Osman' ın ölümü hakkında ne dersiniz ?» 

suali efkari birbirinden ayırıyordu. 

Bu me ş 'um fiilin meyvesi Ali'nin kuca ğı na düş tü: Peygamberin damad ı  
Ebû Bekr, Ömer ve İbn Avf'ın ölümünden sonra hiç münaka ş a götürmeyen 

bir ş ekilde sahâbeler aras ında ilk mevkie, Talha ve Zübeyr'den daha fazla 

itibara malik bulunuyordu. Daha Dar' ı n muhasaras ı  s ıras ında namazda 

imam vazifesi görmü ş  ve haec emirini tayin etmi ş ti. Medine'de, hassaten 

Ensâr nazar ında, umumiyetle Osman' ın tabii halefi addolunuyordu. M ısır-
Mar da ona taraftar idiler, ba ş kas ı  için de ğ il onun için çalışı yorlard ı  ve 

içinde bulunulan an ın karışı klığı  içinde müessir oldular. Daha Osman' ın 

öldürüldüğü gün Ali Medine mescidinde umumi bi'at ı  kabul etti. Mamafih 

ilk heyecan ı  bir aksülamel takip etti; hâlet-i ruhiye bozuldu; iktidar ı  bu 

kadar pis ellerden alm ış  olan yeni halifeye art ık Medineliler ne ş 'e ile teza-

hüratta bulunmuyorlar ve onu gayretle desteklemiyorlard ı . Bu durumda, 

diğer iki Triumvir Talha ve Zübeyr'in hiç utanmadan, kendilerine kar şı  
haklı  bir durumda geçtiğ i için, Ali'ye arkadan yüklenmeleri, onun bak ı -
mından talihin bir lûtfu oldu Talha ve Zübeyr Osman hayatta 

iken, sanki Ali namına imiş  gibi en ş iddetli bir ş ekilde halifenin 

aleyhinde tahrikatta bulunmu ş lardı . Ş imdi ise onun kar şı sına rakip olarak 

çıkıyorlar ve onu faydalandığı  cinayetin mü şevviki olmakla itham ediyor-

lard ı . Medine'yi terkederek Mekke'ye gittiler. Orada mü'minlerin anas ı , 

:Ayşe bulunmakta idi. Ay ş e ş iddetle iş tirak etmi ş  olduğu Osman' ın aleyhindeki 

tahrikat nihai noktas ına varmadan, ellerini suçsuzlukta y ıkamak ve iş in 

alaca ğı  mahiyete göre tav ır takı lmak üzere mukaddes ilticagaha çekilmi ş  
bulunuyordu. Ali'den ho ş lanmazdı . Onun bi'at ı  kabul ettiğ i haberini al ınca, 

sanki eskiden aleyhinde bulunan o de ğ ilmiş  gibi, Osman'ı  masum ilan ederek 

herkesi onun intikam ını  almak üzere yeni halife aleyhine davet etti. Asl ında 

pek muhtelif istikametlere mensup olan bir miktar firari onun etraf ına top-

landı . Talha ve Zübeyr onunla ittifak ederek arkas ına takıldılar; bu üç ki ş i 

1) Maktul halifeye bundan dolay ı  açı lan kapı  denilir. 

2) Dahili harbe bunun için fitne denilir. 
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Arabistan'da Ali'ye kar şı  olan hareketin sergerde ve idarecileri idiler. Fakat 

bunlar çok daha üstün olan Medine'ye kar şı  Mekke'den mücadeleye giri ş e-

mezlerdi. Arabistan' ı  terkederek irtibatlar ı  bulunan Basra'ya gitme ğe karar 

verdiler. Ş ehri ele geçirip orada tutunma ğa muvaffak oldular. Buna mukabil 

Ali de Medine'de kalamıyaca ğı nı  düş ündü. Onları  Irak'a do ğru takip etti; 

fakat o, bilhassa nüfuzlu Yemenli Malik el-E ş ter'in kendisine zemini haz ır-
lamış  olduğu Kafe'ye teveccüh etti. Sonra Kideliler ile birlikte Basral ılara 

taarruz ederek onlar ı  şehirlerinin hemen yan ında Cemel sava şı nda mağ löp 

etti. Bu sava ş a bu ismin verilmesi mücadelenin Ay şe'nin devesi etrafında 

cereyan etmi ş  olmas ındandır (9 Aral ık 656) Talha ve Zübeyr maktul 

düş tüler, Ay ş e oyunu kaybetmi ş ti, sahneden çekildi. Basrahlar Ali ile sulh 

yaptılar, bütün Irak onu tan ıdı . Ali Irak'ta kald ı  ve Ktıfe'yi merkez olarak 

seçti. 

Şu halde Osman' ın katlinin ilk neticesi, Peygamberin şehrinde hilafelin 

sona ermesi ve yeni hilâfetin merkezini Medine d ışı nda kurmu ş  olması  oldu. 

Hilâfetin mukaddesli ğ i bitmiş ti, bunun için mücadele ise bir kudret Meselesi 

olmuş tu. Kudret, kuvvet ise eyâletlerde idi. Kabileler mühim k ısımları  ile 

ordugâh ş ehirlere göçmü ş ler ve Arabistan merkez-i s ıkletini kendi toprakları  
haricine nakletmiş ti. Bu hususta kat'i ad ımı  Medineliler, eyâletlileri ça ğı r-

mak ve onlara şehirlerinde istediklerini yapma ğ a müsaade etmekle, atm ış -

lardı . Bu suretle hegemonyalar ından feragat etmi ş  oluyorlard ı . Bilhassa 

asil sahâbeler siyasi mânada intiharda bulunmu ş lardı ; çünkü kendi dayanak-

ları  olan ahlaki otoriteyi parçalam ış lardı . Fakat i ş  ••kuvvete ' binince, i ş te 

o zaman ba şkaları  onlardan üstün idi. Bundan sonra Arabistan, umumi 

hicretle tenhala ş arak, islamdan evvelki seviyenin çok a ş ağı sına düş tü. Eski 

gınalarda bize bunun üzerine ac ı  ş ikayetler intikal etmi ş tir(1). Medine devletin 

merkezi olmaktan ç ıktı ; kaybedilen mevkii yeniden elde etmek için yap ılan 

bütün te ş ebbüsler beyhude oldu. Medine sadece, burada te şekkül eden Islam 

hadisinin merkezi ve Muhammed'in bahsetti ğ i Islam Aristokrasisinin bir 

kenara at ılmış  üyelerinin burada oturup arada s ırada iddia ettikleri haklar ı  
gerçekle ş tirmeğe çalış tıkları  küskünlük tekkesi olarak kald ı . Fakat buras ı , 

oturacakları  yeri serbestçe seçebilenler, siyasi rollerini bitirmi ş  veya diğer 

sebeplerden aktif hayattan el etek çekmi ş  bulunanlar üzerinde cazibesini 

muhafaza etti. Bu suretle de bu dindarlar ş ehri aynı  zamanda, e ğ lenmek 

isteyen asil ve zengin Arap cemiyetinin e ğ lence, musiki, hafif me ş replik ve 

sefahat şehri de oldu. 

1) Huzeyli Burayk, evvelce o kadar çok insan ın oturduğu yerlerde, kendisinin • şimdi 

ihtiyar bir adam olarak birkaç kad ın ve çocukla geri kalm ış  olduğundan dolayı  feryat etmek-

tedir. EM]. Hirâ ş  ve diğerleri de buna benzer. Halife Ömer, askere gitmek isteyen bir gence, 

çocukların ailelerine kar şı  görecekleri vazifenin onun için hicretten daha mühim oldu ğunu 

söylemeye mecburiyet hissetmi ş ti,tamamiyle Marc. 7, 10 v.dd. zihniyetin uygun olarak, 
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Ali Küfe'den, Suriye hariç bütün Arabistan'a hükmediyordu. Suriye 

tecrit edilmi ş  bir vaziyette idi. Buradaki Araplar ın ekseriyeti buraya hicret 

yoluyle gelmemi ş ti, bunların Kiıfe ve Basra'dan ayr ı  gelenekleri vard ı . 

Bunlar çok uzun zamandan beri Grek-Roma nüfuzunda kalm ış lar ve islam-

dan evvel de bir devlete, Gassaniler devletine, mensup bulunmu ş lardı . Bu 

yüzden nizam ve itaate nisbeten ah şı k idiler. Onun da bir Ümeyyeli olmas ına 

rağ men valilerine kar şı  isyan etmediler. Muâviye b. Ebî Sufyân Suriye vali-

liğ ini yirmi yıl müddetle herkesi memnun edecek ş ekilde yürütmü ş tü. Ş imdi 

bunu b ırakmayı  ve Ali'yi halife tanımay ı  aklına bile getirmiyordu. Vaziyeti 

ve mevkii Ali'ye kar şı  Talha ve Zübeyr'inkinden ayr ı  ve daha müsait idi. 

Hilafet üzerinde bir iddias ı  da yoktu. O daha ziyade idare etti ğ i eyalette 

hilafetin nokta-i nazaran temsil ediyordu. Osman' ın öldürülmesi ile memu-

riyetinin bitmiş  olduğu kanaatinde değ ildi ve ihtilâle rağmen bu mevkiini 

muhafaza etmi ş ti. Bayra ğı na, dindarlar tarafından islam nam ına da yap ılsa 

yine isyan olarak kalacak olan ihtilâlin z ıdd ına, meş ru hükümete kar şı  sadakat 

ve itaati yazabilirdi. Öldürülen halifenin ye ğeni sıfatı  ile onun intikamını  
almak hak ve vazifesine gerçekden sahip olmas ı  ayrıca iş ine yarad ı . Buna, 

imkan ve vas ıtaya malik yegane akraba olmak dolay ısiyle sadece o mecburdu. 

Çünkü Suriye'de kendisine ba ğ lı  hususi bir kuvvete malik idi. 

Cemel sava şı ndan biraz sonra Ali Irakl ılarla birlikte Suriyelilere kar şı  
sefere ç ıktı . Fırat hududunda onlar ın ordusuna rastlad ı . Sıffin yanındaki 

ş iddetli sava ş  nihayet onun lehine bir inki ş af aldı . Fakat, Suriyeliler ma ğ lup 

olmak tehlikesi ile yüz yüze gelince, m ızraklar ının ucuna Kur'anlar takt ılar. 

Irakhlar bununla onlar ın ne demek istediklerini anlam ış lardı : siz, aym sizin 

gibi kelâmullahın bayra ğı nı  takip eden Müslümanlar ın kanını  döküyorsunuz. 

Bu onlara müessir oldu. Teokraside hak u ğ runa ortaya at ılmak, onları  
Osman'a, sonra Ay ş e ve Basrahlara ve ş imdi de Muâviye ve Suriyelilere , kar şı  
mücadeleye götürmü ş tü. Cemaat, Peygamber cemaatinin birli ğ i, bu arada 

parçalanm ış tı : Bu do ğ ru bir i ş  mi idi? Bu Antinomie [kanuna ayk ırıbk]'nin 

böyle heyecanl ı  bir anda canl ı  bir ş ekilde gözlerine arzedilmesi onlar ı  tered, 

 düde düşürdü. Hareketin ön saf ında bulunan ve kütle üzerinde müessir olan 

mutaass ıp dindarlar önce Kur'an önünde silahla= terkederek di ğ erlerine 

örnek oldular. Bunlar Ali'yi de 'sava şı  durdurmağa ve hilafete kimin lay ık 

olduğu sualinin kı lıçla değ il Kur'an tarafından, yani icabını  Kur'andan 

istihraçla mükellef hakemler taraf ından cevapland ırılmasma razı  olmağ a 

zorladılar; Ali itiraza yeltenince, onu da Osman' ın uğ ramış  olduğu akibetle 

tehdit ettiler. Fakat Siffin'den Küfe'ye dönülmek üzere yola ç ıkı lınca, sefil 

bir oyun yüzünden zaferin elden kaç ırılmış  bulunduğu bütün Ali ordusunun 

kafas ına dank dedi. Hiyleye ilk olarak kanarak di ğerlerini de yanh ş  yola 

siiriiklemiş  olanlar ş imdi en acı  bir piş manlık içinde idiler. Vicdanlar ını  
ş a ş kınlığ a b ırakmış  ve Osman'a kar şı  yap ılan ihtilalin ilahi hakhhğı  hususunda 

bir an için şüpheye düş müş  bulunmalar ını  kendileri için büyük bir suç addetti- 
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ler. Fakat bunlar Ali'yi de, hakeme raz ı  olarak uğ runda çarp ışı lan iyi gayeyi 

bir vakıa olarak tehlikeye dü ş ürmüş  olmakla itham ediyorlard ı . Bunlar 

Ali'den, arzusu hilafına bizzat kendilerinin atma ğ a zorladıkları  adımı  geri 

almas ını  ve Suriyelilerle biraz evvel aktedilmi ş  olan anla ş mayı  bozmas ını  
talep ettiler. Fakat Ali bunu kabule, onlar ın çaldığı  havaya uygun olarak 

raksa yanamay ınca, ondan ayrılarak, Kak yak ınında bulunan Hararâ'da 

ayrı  bir karargâh kurdular. Onlara bu yüzden Harari, daha umumi olarak 

ise Havaric (ayr ılanlar, asiler) denildi. 

Mamafih bunlar bu sefer kütleyi kendilerine cezbedemediler. Aralar ında 

ön safta Kûîelilerin mutalâa edilmesi gereken Irakhlar umumiyetle Ali'ye 

bağ lılıklarını  muhafaza ediyorlard ı . Mamafih onun bunlar Muvacehesindeki 

durumu, Muaviye'nin Suriyelilere kar şı  vaziyetine nazaran daha ayr ı  ve gayr- ı  
müsait bir mahiyette idi. Muaviye alttan yükselmemi ş  üstten tayin olun-

muş tu; mevkiini teb'as ına medyun değ ildi. Onlardan ba ğ imsız idi ve o emir ve-

rir, diğ erleri itaat ederlerdi. Ayr ıca Suriyeliler onun Osman' ın katillerine kar şı  
mücadelesinde haklı  olduğuna da emin idiler; fakat hangi ş erit içinde olursa 

olsun yine de onu tutacaklard ı  Onu uzun y ıllardan beri tan ıyor ve kendisine 

hürmet ediyorlard ı , buna ilave olarak evvelden de bir nevi askeri organi-

zasyon alış kanlıkları  vard ı . Buna mukabil hâkimiyetini bir isyana medyun 

olmas ı  Ali'nin belini bükmekte idi ve onun bu eksikli ğ i göze çarpan ş ahsi 

vas ıflariyle kapatmas ına ne zaman ne de iktidar ı  mevcuttu. İraklılar onu 

iktidara çıkaralım kendileri olduklarını  unutmuyorlard ı . Halifelerini kendile-

rini sevkettiğ i yere kadar takip edebilmek için fazla disiplinsiz ve fazla mu-

taass ıp dindar idiler. Siffin'de onun i ş ini bozmu ş  olmalar ına sonradan her ne 

kadar çok pi şman olmuş  idiler ise de, hakem vak'as ı  bir kukla oyunu ş eklinde 

gelip-geçip muhasamat yeniden ba ş layınca, onu Suriyelilere 'kar şı  kuvvetle des-

tekliyerek eski ak ılsızlıklarım telâfi cihetine gitmediler. Ali bunlar ı  yeniden se-

fere ç ıkmağ a zorhyamıyorclu. Bütün ısrarlı  taleplerine ra ğmen orduya i ş tirak 

etmiyorlardı . Muaviye'llin Mı sır'ı  zaptetmesine, Irak' ı  akıncı  birliklerle taciz 

ederek Kafe yak ınlarına kadar baskın verdirmesine göz yumdular. Nihayet 

davrand ıkları  ve sefere haz ır olduklarında ise Ali öldürüldü. O ğ lu ve halefi 

Hasan kendisini vaziyete hâkim olacak durumda hissetmedi ve hakk ını  
Mılaviye'ye satt ı . Mutıviye artık Kafe'ye girebilirdi İ raklılar ona bi'at zo-

runda kaldılar. Bu suretle dahili sava ş  bitmiş  oluyordu. 

8 — Emeviler hilafeti kazanm ış lard ı . Fakat sadece Suriye'de (Mezopo-

tamya ve Mısırla birlikte) sağ lam olarak tutunmu ş lardı . Başka her yerde 

açık veya kapal ı  muhalefet ve mukavemet ile kar şı laş tılar. Bunlar sadece 

zor kullanmak suretiyle tutunabiliyorlard ı  ve hemen hemen daimi olarak 

isyanlar ın önüne geçmek veya bunlar ı  bastırmakla me ş gul idiler. Bu isyan-

Ili= ocağı , her zaman olduğu gibi Irak, bilhassa Kilfe ş ehri idi. 
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Irakhlar Suriyeliler ile mücadelelerinde ma ğ lûp olmuş lar, hiç olmazsa 

oyunu kaybetmi ş lerdi. Bunun neticesinde hilafet merkezi ve aym zamanda 

devletin merkez hazinesi Küfe'den D ımaşk'a hicret etti. Bunu i ş  iş ten geç-

tikten sonra ac ı  acı  hissediyorlard ı . Evvelce devletin sahibi idiler, ş imdi 

eyalet derekesine dü şmüş lerdi. Kendilerinin fethetti ğ i arazinin geliri ellerin-

den çıkmış t ı . Efendilerinin sofra art ıklarından hisselerine dü ş en maa ş  kırın-

tıları  ile iktifa zorunda idiler. Takdire ba ğ lı  olarak azalt ılan ve hattâ kald ın-

labilen ve fakat arz- ı , iftikare mecbur olduklar ı  meteliklerle a ğı zlarına gem 

vurulmuş tu. Suriye hakimiyetini a ğı r bir boyunduruk addetmeleri ve f ırsat 

müsait göründü ğü zaman bunu fırlatıp atma ğ a haz ır bulunmaları  tabii idi. 

Emevilere kar şı  yap ılan isyanlar ın en büyükleri Irak'tan ve muayyen bir 

partiden de ğ il de bir zamanki ihti ş am ın kayb ından dolayı  hissedilen kızgın-

lıkta ve buna tevarüs edenlere kar şı  duyulan kinde mü ş terek olan bir bölge 

Araplarımn heyet-i umumiyesinden ne ş 'et etti. Bu idaresi güç eyaleti sükün 

ve itaat alt ında tutabilmek için her zaman fevkalade becerikli memurlara 

ihtiyaç hissedildi. Fakat zamanla bu idare i ş ini baş armak yerli Mukatileyi 

ikinci plana atarak Suriyeli i ş gal kuvvetleri ikame etmeden, merkezini art ık 

eyalet ba ş  ş ehrinde de ğ il yeni tesis edilen müstahkem bir kalede yerle ş tiren 

hakiki bir askeri hâkimiyet kurmadan, mümkün olmad ı . 

Eyâletin meselesi Islam ın da meselesi oldu. Allah ve hak iktidara kar şı  
mücadeleye sevkedildi: muhalefet din ile ittifak etti. Müslüman, sözle ve 

fiille iyiyi belirtmek ve fenay ı  reddetmekle muvazzaft ır; o sadece bizzat 

Allah' ın iradesini yerine getirmekle de ğ il onu cemaatte muzaffer k ılmağ a 

yard ıma da mecburdur. Quietism [rahatl ık ve süküna düşkünlük re yer yoktur; 

din her ş ahsi ayrı  ayrı  onu fiilinde bütün'e kar şı  mes'ul tutmak suretiyle 

âmme hayat ına müdahaleye icbar eder. Dinin i ş tigal sahası  politikad ır. 
İş te Teokrasinin markas ı  da budur (5. Aslında din aym zamanda mevcut 

nizama da destek olabilecek ve teb'aya iktidara itaat edilmesi lüzumunu ve 

cemaati parçalamamak laz ım geldiğ ini telkin edebilecek durumda idi. Fakat 

vakıa olarak bütün kuvvetini tercihan muhalefetin emrine tahsis etti. Teok-

rasi idesi meydana getirilen cemaat ş ekline kar şı  tenkitci bir tav ır takınmış tı  
Din, tarihin me şru kılı cı  bir kudrete sahip oldu ğu, devletin kendi hikmet-i 

vücuduna uygun olarak kudret ve iktidar ım muhafaza ve ço ğ altma gayesini 

takip edece ğ i ve mevcut hükümetin de bu hususta bir istisna te şkil etmek 

istemiyece ğ i doğ ru dü ş üncesine bir mani te şkil ediyordu. Emevilerin ailece 

Peygamberin en tehlikeli dü ş manları  olduklar ı , ancak saat on ikiyi vurunca 

mecburi olarak Islami kabul etmelerine ra ğ men bunun iktidar ının meyvesini 

kendileri nam ına, önce Osman'ın zaafını  ve sonra da onun katlini mahirane 

1) Meş 'um neticelerden ibret almak suretiyle filvaki islam içinde de fitne (tahrik) addet-

tiğ i siyasetten uzak kalan ve bunun dini motiflerine itimad etmeyen bir nevi protestan istika-

met meydana ç ıktı . Bu istikametin fevkalade asil mümessilleri Medine'de Said b. el-Musayyeb 

ve Hasan el-Basri idiler. 
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bir ş ekilde istismar ederek toplam ış  olmaları  hiç unutulmuyor ve affedil-

iniyordu. As ılları  onları , Muhammed'in ümmetini idareye gayri lay ık kılıyardu. 

Bunların Teokrasinin en yüksek mümessilleri olarak görünmeleri Teokrasi 

ile bir istihza idi. Zorba idiler, zorba olarak kald ılar. Sadece kendi ailelerinin 

Suriye üzerindeki kudretine dayan ıyorlardı , fakat iktidarlar ı  hiçbir zaman-- 

 hakh olamazdı . Emevilere karşı  mevcut olan kin, dünyevi idare fejimine 

(Sultan) kar şı  eskiden beri mevcut olan ş ikayetler sebebiyle de tezyid edi-

liyordu. Çünkü bu rejimin hâl-i haz ır mümessilleri Emevikr idiler. Ortaya 

atılan ş ikayetler hep ayn ı  idi: memurlar ın kudretlerini suiistimal etmeleri; 

ekseriyetin elinin bo ş  kalmas ına mukabil devlet paras ı nın belli birkaç ki ş inin 

cebine akmas ı ; zina, fuhu ş , kumar ve içkinin e ğ lence addedilerek cezas ı z 

kalmaları ( 3). Dindarlar ın bu ş ikayetlerinin mümessilleri fukahâ ve kurrâ, 

yani dini hukuk bilginleri ve hafızlar idiler. Bunlar ın Emevilere kar şı  tutumu, 

Yahudi din bilginlerinin ve Pharisüer'lerin Hasmonaerlere kar şı  tutumlarma 

tamamiyle benzemekte idi. Bunlar ın hükmeden iktidar ın kar şı sına diktikleri 

hukuk, Yahudilerinkinde oldu ğu gibi tamamiyle müspet, yaz ı lı  ve an'aneye 

dayanan bir hukuk idi. Kur'an ve sünnet'de mevcuttu. Bunu Kur'andan 

tefsir yoluyla istihrac ediyorlar ve muahhar zaman ın günlük hukuki ihtiyaç-

larını  kendi arzularına göre Peygambere, filvaki çok kere oldukça mütenak ız. 

 bir tarzda, hallettirmek suretiyle o zamanlar henüz sağ lam ve salabetli bir 

halde bulunmayan sünnet'e ithal ve bunu böylece tahrif ediyorlard ı . 

Teokratik muhalefetin en cezri mümessilleri, mutaas ıblar mutaassıbı , 

Havâric idi. Bunlarda ilahi hukuk tamamiyle kat ıksı z bir ihtilâlci prensip 

haline ink ılap etmiş ti. Bunlor ihtilalin temelini te şkil etmi ş  olan fiil, Osman'ın 

katli ile ö ğünüyorlard ı ; icras ından sonra utananlarm aksine, bu cinayeti 

açıkça medh ve kabul etmeyi parolalar ı , dövizleri haline getirmi ş lerdi. Önce, 

Iraklılarla birlikte, ihtilal nam ına Muaviye'ye kar şı  beraberce mücadele 

ettiler. Fakat Allah'a ait i ş lerde anla ş ma yap ınca Ali'ye kar şı  da mücadeleyi 

devam ettirerek bu suretle ona taraftar olanlardan ayr ıldılar. Onu hilâfete 

çıkarmak için yard ım etmiş  olmalarına ra ğ men, Suriyelilerin Muaviye'nin 

partisini te ş kil ettikleri tarzda ve mânada Ali'nin partisi olmak istemiyor-

lardı . Öyle ya, din ne din-i Muâviye ne de din-i Ali de ğ ildi, sadece din-i Allahtı . 

Hükümdar için herhangi bir noktada ş ahsi dini-siyasi kanaatini feda eden, 

hükümdara kar şı  itaatı  Allah'a kar şı  itaata takdim eden, onu bir put haline 

getirirdi. Putperestler ise putperest olarak kal ırlardı  ve Müslüman değ il-

diler. Hariciler yaln ız kendilerini Müslüman ve bu tesmiyeyi de yaln ız kendi-

lerinin hakkı  addediyorlardı . Bundan dolay ı  da hiç çekinmeden diğ er müslü- 

1) Zulm, istisâr (Fay'de), tatil el-Hud ıld. Memurlarm mes'ul tutulmalar ı  ve memuriyet-

leri esnas ında yaptıkları  haksı zlıklar için zarar görenlere tazminat vermeleri de isteniyordu. 

Halifeler buna yanasmaddar; bunlar vâlilerini memurlar ın', sadece mümkün olduğu kadar 

çok miktarda para temin etmekle mükellef ve yaln ız bundan mes'ul tutmakta idiler. 
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manların kanını  dökmekte idiler; bunlara ve yaln ız bunlara kar şı  cihad 

ediyorlardı . Bu suretle cemaati parçalamakta olduklar ı  ithamı  onlara vı z 

gelmekte idi. Onlar bu ğdayı  çöpten tefrik etmeyen kötü itikad ı  protesto 

ediyorlard ı . Hakiki cemaati yaln ı z onlar, bu miltezile, te şkil etmekte idiler. 

İ slam onların karargah ında temerküz etmekte idi; Peygamberin hicreti 

misali,'" onlar sahte cemaatdan buraya hicret etmi ş lerdi. Tamamiyle hanedan 

aleyhdar ı  fikirde olmalar ına ra ğmen bunların da müminler cemaatinin bir-

liğ inin mümessili olarak namaz kıldıran ve orduya kumanda eden bir imamlar ı  
veya halifeleri vard ı . Fakat onu kontrol alt ında bulunduruyorlar, dü ş ün-

celerine göre yanl ış  bir adım atınca istintak ederek, pi ş man olmadığı  hallerde 

onu kâfir addederek itaatten ayr ıllyorlardı . Bundan dolayıdır ki, meş ru ve 

hakiki imam meselesinde yalnız diğer müslümanlarla değ il, pek kısa bir 

zamanda kendi aralar ında da ihtilafa dü ş tüler. Ehemmiyetsiz dü şünce fark-

larmdan dolay ı  parçaland ılar. Teokratik prensibi o kadar ş iddetlendirmiş ler 

ve bunu o kadar iman ve vicdan meselesi yapm ış lardı  ki, bu tatbikat ta abes 

hale getirilmi ş  oluyordu. Bütün gayretlerini eri ş ilmez bir gayeye tevcih et-

miş lerdi; din onlar ı  fevkalade aktif olmakla beraber tamamiyle gayr ı  siyasi, 

mezbuhane bir politikaya sevketmekte idi. Bunu bizzat hissetmiyor da 

değildiler. Fakat ba ş arı  onlara vız geliyordu, sadece ruhlar ım kurtarmak 

istemekte idiler. Harp meydanında ölümü ve bu sayede Allah' ın affım bul-

makla yetiniyorlard ı ; hayatla= cennet babas ına satıyorlarch. Buna ra ğmen 

ve belki de bu yüzden çok zaman büyük ordular ı  bozguna uğ ratıyor ve 

zaman zaman islam dünyas ını  dehş et içinde b ırakıyorlardı . Daima küçücük 

bir topluluk te şkil etmelerine ra ğ men imha edilmelerine imkân yoktu. Sanki 

yerden bitiyorlard ı ; prensipleri tükenmeyen bir reklam bir propaganda 

kuvvetini haizdi. Mevcut iktidara kar şı  diğer muhalefet, ne kadar dindar 

bir tavir takımr ise tak ınsın yine de her zaman dünyevi menfaatlerle memzuc 

ve bu 5 üzden türlü-türlü mahiyette idi; ço ğu zamanda sadece iktidar ı  elde 

etmek isteyen haris ki ş iler tarafından istismar ediliyordu. Bu, çok âletli 

konserde Havaric, ısrarla, İ slam diyapazonunun dikte etti ğ i makamın baş  
perdesini elinde bulunduruyordu. Bunlar en samimi ve en inatç ı  bir ş ekilde 

Allahın devleti ve fakat ayn ı  zamanda en gaddarane bir tarzda gayr ı  insani 

bir utopya (hayal ülkesi) için sava ş makta idiler. 

Aynı  ş ekilde Osman'a kar şı  yapılan ihtilâlden ne ş 'et etmiş  olmakla bera-

ber Ş iller Havaric'e nazaran çok ayr ı  bir istikamete müteveccih bulunuyorlard ı . 

Bunlar Emevillere kar şı  Haricilerden daha fazla kinli idiler: Fakat Teokrasi 

içinde umumiyetle bir hanedana yer vermedikleri için de ğ il, bilakis haksız ha-

nedana kar şı  hukuki ve me ş ru bir sülâleyi, Muhammed'in ölümünden sonra rei-

si onun yeğ eni ve damad ı  Ali olan Peygamber ailesini ikame etmediklerinden; 

Ş ia adı , «Ali partisi» manas ında olan Ş ia-ı  Ali'nin kısaltılmışı dır. Önceleri 

Ş ia- ı  Ali, Ş ia- ı  Muaviye'yi te şkil eden Suriyelilere mukabil umumiyetle bütün 

İ raklı lar idiler. Ali, ölümünden sonra da Irakhlara kaybedilmi ş  üstünlük- 
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lerinin sembolü olarak kalm . akta devam etti. Bunlar ın ş iiliğ i, zorla itaat 

altına alman ey-aletin, bilhassa derece ve ehemmiyeti dü şürülen başş ehir 

Kafe'nin Emevi düş manı  halet-i ruhiyesinin bir ifadesinden ba ş ka bir ş ey 
değ ildi. Kafe kabile ve soy reisleri bu halet-i ruhiyede önceleri di ğ er ş iilerle 

iş tirak halinde idiler. Fakat mes'uliyetli mevkileri onlar ı  dikkatli davran-

mağ a sevkediyordu. Bunlar ümit vadetmeyen ayaklanmalara kat ılmıyorlar, 

kendisini harekete kapt ıran kitleyi önlüyorlar ve kendi mevkilerini tehlikeye 

düşürmemek için, sükin ve nizam namına nüfuzlar ım devlet hizmetine 

tahsis ediyorlard ı . Bunlar bu suretle ş imdi, Peygamberin varislerine olan 

bağhhkları  romantik nümayi ş lerin ba ş arısı zlığ a ile azalaca ğı  yerde aksine 

artan daha aç ık yürekli ve daha müspet ş iilerle gittikçe yabanc ılaş tilar ve 

birbirlerine dü ş man oldular. Bizzat ş ii, kabilelerin idare mevkiinde bulunan 

aristokrasi ile z ıddiyet yüzünden kendi saflar ına sıklaş tırıp daha da müfrit-

le şerek ve Arap ekseriyetinin gitti ğ i yoldan ayrıldı . Bu ş erait alt ında, o vakte 

kadar karanl ıkta kalmış  olan bir mezhep Kalfe'de itibar kazand ı . Bunun salik-

lerine Sebe'iler deniliyordu. Bu Sebe'iler Araplara Muhammed'in ölümünden 

sonra kifayet eden ve bilhassa Hariciler için, insanlara kulluk ve insanlar ı  
mabutlaş tırmak mefhumlar ım imkansız kılan bir otorite olan (Kur'an ve 

Sünnet'deki) gayri müş ahhas kanunun yan ına ve üstüne, kendi nokta-i nazar-

larına göre Muhammed ile birlikte ölmemi ş  olup onun kan varislerinde ya ş a-

mağa devam eden Peygamber'i yerle ş tirmek suretiyle islam ın mahiyetini 

temelinden de ğ iş tiriyorlard ı . Bunlar Metempsychose [ruhlarm bir vücuttan 

diğ erine intikali] doktri ıı ine dayamyor ve buna, Peygamberleri de ruhland ıran 

Ruhullah' ın, bunlardan birinin ölümünden sonra di ğerine geçtiğ i, hususiyle, 

Muhammed'in peygamberlik ruhunun Ali'ye intikali ve onun kanında mev-

cudiyetini idame ettiğ i meâlinde ayrı  bir ifade tarz ı  veriyorlard ı . Şu halde 

Ali onların gözlerinde sadece, kendisinden evvelki halifelerin me ş ru halefi 

değ ildi, o, kendisiyle Muhammed aras ına zorba olarak girmi ş  olduğunu 

iddia ettikleri Eba Bekr ve Ömer ile ayn ı  seviyede bulunmuyordu. O daha 

ziyade, Ruhullahm tecessüdü, peygamberli ğ in varisi ve bundan dolay ı  da, 

başı nda ulihiyetin canh bir mümessilinin bulunmas ından feragat edemiyecek 

mevkide olan Teokrasinin Muhammed'den sonra me ş ru ve mümkün tek 

hakimi idi ( 1). Rivayete göre Sebe'iler bu adlar ını  İ bn Sebe' adında Yemenli 

bir yahudiden almış lardı . Bunlar Kafe'nin Arap ailelerinden bir kaç ında 

'yuvalandılar, fakat sonradan bilhassa oradaki Islam kabul etmi ş  çok mik-

tarda iranh aı adlılar, yani gayr ı  Araplar aras ında yayıldılar. Sebe'iler, onlar ı  
kendi muhafız kuvveti haline getiren, eski şiileri de elde edip Kife'deki 

Arap aristokrasisini iskat etmek ve orada, ş iîliğ in Araplar ve iranhlar yani 

1) Peygamber ad ım filvaki sadece Muhammed'e tahsis ediyorlard ı , fakat iş in mahiyeti 

itibariyle onun vârislerini kendisiyle ayn ı  seviyede mütalâa ediyor, bunlara ilâhi otorite izafe 

edip kendilerini hata etmez (ma'süm) addediyorlard ı . 
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efendiler ve teb'a aras ındaki farkı  silip süpürece ğ i, kendi idaresinde bir 

hâkimiyet kurmak için, yeniden zuhur eden bir anar ş i ve parçalanma dev-

rinden faydalanan, asil Sakifli Muhtar sayesinde siyasi ehemmiyet kazan-

d ılar. Filvaki Muhtar' ın ba ş arı sı  kısa oldu, ş ias ı  te'dip edildi; fakat bu isti-

kamet sonraları  onun açtığı  yol üzerinde zafere kavu ş tu. 

9 — Bu dini veya din kokan muhalefet, e ğer buna, Teokrasi ile hiç 

ilgisi olmayan ve kökü sadece Arapl ıkda bulunmakla beraber Araplar ın 

fetihler yoluyla varmış  oldukları  imparatorluk yüzünden, İ slam öncesi put-

perestlikteki ölçülerin çok üstüne ç ıkmış  bulunan Arap kabile rekabeti katil-

mamış  olsaydı , Emeviler için hiç de o kadar tehlikeli olamazd ı . Bu rekabet 

bilhassa valiler tarafından beslendi. Bunlar ın doğ rudan doğ ruya emrinde 

sadece küçük bir ş urta, jandarma birli ğ i, bulunuyordu. Bunlar ın mütebaki 

birlikleri eyalet mukatile'sinden, milisten, yani kabilelerin silâhl ı  efrad ından 

terekküp etmekte idi. Valiler mahirâne oyunlarla kabileleri muvazenede ve 

kendilerini onlar ın üstünde tutabiliyorlard ı . Fakat bu hususta ancak pek az 

vali ve o da sadece Emevi devrinin ba şı nda ba ş arılı  oldular. Ekseriyetle 

vaziyet, valinin diğerlerine kar şı  bir kabileye, hassaten, bazan beraberinde 

getirmiş  olduğu kendi kabilesine dayanmas ı  ş eklinde tecelli ediyordu. Dayanak 

kuvveti haline getirdiğ i kabile onun idaresine ve memuriyetlere ve hazineye 

tasarrufun bah şettiğ i menfaatlere i ş tirak ederdi. Fakat yeni bir vali ile ida-

renin dümenine yeni ve ba şka bir kabile gelir ve bunun neticesi de i ş ten el 

çeken kabilenin yeni iktidara gelmesine kar şı  büyük bir dü ş manhğ a baş la-

ması  olurdu. Bu suretle etnik ayr ılıklar, siyaset ve siyasi ganimet mücadelesi 

ile zehirleniyordu. Bu bak ımdan en fena vaziyette Basra'ya ait olan Horasan 

eyaleti bulunmakta idi. Burada İbn Hazim ile Kaysliler ve Mühelleb ile de 

Ezd Uman yükselmi ş lerdi. Bekr ile Temim aras ındaki eski gerginliğ in . yerini 

önce Kays ile Temim sonra Ezd ile Kays ve en nihayet de Ezd-Rebia ile 

Kays-Temim aras ındaki rekabet ald ı . Suriye ve Mezopotamya'da Kaysliler 

ve Kelbliler İ bn Zübeyr ve "emeyye aras ındaki hilafet kavgas ında ayrı  
taraflar ı  tuttular; bu yüzden kanl ı  bir mücadeleye giri ş tiler ve bu dü ş -

manlık, as ıl siyasi sebep çoktan ortadan kalkt ığı  halde devam edip gitti. 

Kabileler aras ı  zıddiyet, esasen büyük kabile gruplar ı  te ş kili için mevcut 

olan temayül yüzünden daha tehlikeli olma ğa baş ladı  ( 1). Kaysliler gerek 

Suriye'de ve gerekse Horasan'da çok mütebariz bir siyasi rol oynamakta 

idiler. Bunlar her yere da ğdmış lard ı  ve kendilerine mensup bulunan Sakif-

liler sayesinde yüksek memurlar aras ında yüksek miktarda yer alm ış lardı . 

Birbirine en çok ba ğ lı  olanlar, bütün devlet içinde en önce hakiki bir klik 

kuranlar bunlarda ve en büyük sayg ı sızlık ve küstahl ıkla bunlar devlete 

sokulmuş lardı  Basra ve Horasan'da en büyük miktarda bulunan Temim de 

kendisini Kays gibi ayn ı  büyük grupa mensup addediyordu. Mamafih bunlar 

1) Krş . yukarıda, s. 13 v.d. 
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kabile ba ğhlıklarından duydukları  gurur, memuriyetlere o kadar haris ol-

mamak ve bu yüksek politikaya daha az kar ış makla temayüz ediyorlard ı . 

Önceleri Kays ile münasebe deri pek iyi de ğ ildi, fakat sonralar ı  büyük Mudar 

partisi içinde onlarla birle ş miş lerdi. Diğer tarafta, Basra ve Horasan'da, 

Ezd Umanhlar Kays ve Temim'in en zehirli dü ş manları  idiler. Bunlar Hora-

san'da Rebiâ (Bekr)'y ı  da ihtiva eden diğ er Yemenlilerle ba ğ lanmış lardı . 

Nihayet Suriye Kudaahlar ı  (Kelb) da bunların grubuna cezbedildi. Bunlar 

Yemenli addedilmekte idiler; böyle olup-olmad ıkları  ş üphelidir: Yemen 

partisinin kollar ına bunlar hakikatte sadece Kayslilere kar şı  dü ş manlıklar' 

yüzünden at ılmış lardı  ( 1). Bu suretle bu tehlikeli, kutuplar etraf ında toplanma 

gittikçe geni ş liyordu (e). Bizzat Kurey ş  ve Ümeyye bile kendilerini bütün 

Arap dünyas ı nı  iki ordugala bölen bu ikiliğ in üstünde tutma ğ a muvaffak 

olamad ılar. 

İ ki parti aras ındaki çatlağ a gayr-i Araplar sokuldular. Bunlar, hassatan 

Kûfe ve Basra'daki kütle halinde iran as ıllı  harp esirleri büyük miktarda 

İ slami kabul ettiler. Bu suretle filvaki ş ahsi hürriyetlerine kavu ş uyorlar (3), 

fakat maddi menfaatleri ile müteraf ık bir ş ekilde tam vatanda ş lık ve orduya 

i ş tirak hakk ını  elde edemiyorlard ı . Bunlar mevali, her hangi bir Arap toplu-

luğunun azadl ı sı  oluyorlard ı . Ancak bu ş ekilde, Arap ailelerinin ikinci derecede 

mensubu olarak, bunlar Teokrasiye kabul ediliyorlard ı ; sadece İ slam buna 

kâfi de ğ ildi. Çünkü Teokrasi hakikatte hususi manada bir Arap devleti, 

itaat alt ına al ınmış  milletler üzerinde tesis edilmi ş  bir Araplar imparatorlu ğu 

idi. Bu asl ında, imparatorluk (mülk) olmamas ı  ve mülke sahip b ıklunmamas ı  
gereken teokrasi mefhumuna ayk ırı  idi; bilhassa Araplar ın efendinin hakk ı  
gayr- ı  Arap müslümanlara kar şı  mer'iyette kald ığı  müddetçe: Allah'a inan ış  
ve sadece onun hakimiyetini kabul keyfiyeti prensip olarak bütün milli 

ayrılıklar' ortadan kald ırmakta idi. Ş u halde İ slam, mevaliye, Teokrasi içinde 

iş tirak hakk ı  sağ lamak ve Araplar ın üstünlük haklar ını  onlardan almak 

hususunda vas ıta olabilirdi. Bizzat dindar Araplar mevalinin isteklerini 

desteklemekte idiler; bilhassa muhalefet partileri, asl ında islam ın değ il Arap 

milletinin hakimiyetini temsil eden Emevilere kar şı  bunları  müttefik olarak 

kazanmağ a çalışı yorlard ı . Mevaliyi kendileriyle ayn ı  hakkı  haiz olarak 

cemaat ve ordular ına kabul etmek hususunda Hariciler ön safta idiler. 

Bunlar ı  çok daha büyük bir müessirlikle şüler takip ediyordu. Kfife'de bir 

1) Krş . Kutâmi ( ıış r. Barth), 29, 56, 93 v.dd. 

2) Fakat bu partile şme tam ve kat'i de ğ ildi; geçici motiflerle de ğ işebilirdi. Herhangi bir 

kabile, teveccühünü celbetmek istedi ğ i bir kudret sahibi ile ba ğ lantı sını  isbat için akrabal ığı n 

şu veya bu tarafını  tebarüz ettiriyordu. Bilhassa ş airler Papa'y ı  yeğenleri yapma ğ a uğ ra şı rlardı . 

3) Filvaki İ slâmı  kabul eden harp esirlerini serbest b ırakmak vazife de ğ il ancak gelenek 

icabı  idi. Bir Müslümanın Allah ve hukuk bak ı mından bir diğer müslümamn kölesi olmıyacağı  
şartına tam riayet edilmiyordu., Huna mukabil kölenin, hassaten efendisinin evinde dünyaya 

gelmiş  olan kölenin, efendisinin dinine mensup olmas ı  tabii görülüyordu. 
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ş ii mezhebi, görmü ş  olduğumuz gibi oradaki mevüli ile ittifak etmi ş ti; bu 

mezhep bu suretle hem kendisini hem de Iranhlar ı  üst plâna ç ıkarmış tı . 

Filvaki bu, Küfe'de kısa bir zaman içinde Araplar taraf ından bast ırıldı  ve 

karanlığ a gömüldü. Fakat sonradan Küfe'den hakiki Iran topra ğı na, Hora-

san'a s ıçrayarak orada ihtida eden yerli ahali aras ında yayıldı . Islâmm, 

daha doğrusu ş iîliğ in bayrağı  altında Horasanhlar önce Araplar ı  kendi yurt-

larından att ılar ve sonra bütün Arap hâkimiyetine bir son vererek Emevi-

lerin yerine Abbasileri geçirdiler. .1  

10 — Oryantalizmin mutad tasavvurlar ı  umumiyetle tashihe muhtaç 

olup, her hal ü kârde Araplar ın hâkim kavim olduklar ı  müddetçe Islam 

tarihi bakımından oyun harici kalmand ır. Burada kültür i ş leri değ il siyaset 

tam mânasiyle ön plândad ır ve bütün ilgiyi mass etmektedir. Siyaset mutlak 

despotizm ş eklinde âkıbet (Fat ıı m) değ il, tabiat ve be ş eri cemiyetin hudutlar ı  
için bir anlay ış a sahip olmasa bile bütün müslümanlar ın maddi ve -manevi 

-bütün güçleriyle i ş tirak ettikleri mukaddes bir vazifedir. Siyasete dini, milli 

ve sosyal cinsten umumi temayüller hâkimdir. Bu temayüllerin birbirine 

karış mas ı  ve ancak nadiren uzun süren hükümdarhk ve valilikler ve ya ş lı  
kimselerle temsil edilen (I) mevcut nizamla mücadelesi yüzünden ortaya 

muazzam bir karışı klık çıktı . Hind Okyanusundan Atlas Okyanusuna varan 

hadiseler sahnesinin azameti bunlara bir nazar atf ını  hiç de kolayla ş t ır-
mamaktad ır. Takip edecek izahat ı  anlamak ve. ipin ucunu kaç ırmamak için 

haz ı rlık ve oryantasyon mahiyetinde bu giri ş  kısmının kaleme alınmas ı  
lüzumlu görüldü. Fakat bu ayn ı  zamanda, müteakip incelemelerin en eski 

islâm tarihinin bütün muhtevas ını  içine alaca ğı  yanlış  düşüncesini de önle-

mektedir. Bu incelemeler daha ziyade Emeviler, Arap hâkimiyetini temsil 

eden hükümetin kendisine z ıt kuv vetlerle mücadelesi , ve bunun, Medine 

hilüfetinin sona ermesinden itibaren mütemadiyen devam etmi ş  olan ihtilül 

karşı sında nihai mağ lfıbiyeti etrafında temerküz etmektedir. Islâm ın anla-

şı lması  bakımından az ehemmiyetli olmamas ına rağmen, parti ve eyâletlerin 

her biri ayr ı  ve kendisine mahsus nokta-i nazardan tafsilâth olarak ele al ın-

mas ı  bu çerçeve içinde yer alamazd ı . Bilhassa ilgi çekici olan Horasan eyâleti 

hakkındaki baz ı  haberleri hususi bir k ı sımda birle ş tirdim. Havüric, Ş i'a ve 

Bizans'a karşı  bu devirde yap ılan sava ş lar hakk ında Göttingen Ilimler Cemi-

yeti'nin felseti-tarihi serisinin makale ve bildirllerinde 1901 yil ında neş retmiş  
olduğum makalelere i ş aret ederim. 

1) Halife ve vâlilerin ekserisi genç idiler ve ihtiyarlamadan öldüler. Mu'itviye ve Nasr b. 

Seyyar istisna te şkil ederler. Völilerin değ işmesi daha sık olmakla beraber umumi; -etle ancak 

kısa bir müddet hüküm sürüyorlard ı . 
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İ kinci K ı s ı m 

ALİ  VE BIR İ NCI İ Ç SAVAŞ  

1 — Ebü Mihnef'e müsteniden Medaini'ye göre (Agani, 15, 71) maktul 

Osman'ın zevcesi Nâile, öldürülen Halifenin kanl ı  gömleğ ini, içinde olay ı  
önceden haber veren Kur'anin 49. süresinin 9. âyetini kaydetti ğ i, cinayetin 

icras ına dair haberle birlikte Muaviye'ye gönderdi. Taberi'de bize intikal 

eden son Seyf rivayetine nazaran (I, 3255), Osman' ın kanlı  gömleğ ini ve 

Naile'nin kesik parmaklar ını  Nu'marı  b. Be ş ir D ıma ş k'a getirmi ş ti. Parmaklar 

sonradan ilave edilmi ş tir, bunun için onlar ı  Naile göndermez. Seyf'in ayr ı  
bir rivâyetine göre Muâviye bu kanl ı  bakiyeleri, Suriyelilerj heyecana 

getirmek için camide te şhir etti; bu te şhir keyfiyeti, Osman' ın ölümü ile 

Siffin yanındaki çarpış ma arasında bir yıl geçtiğ i için bir sene sürdü. Avarle'ye 

müsteniden Medaini (Tab. I, 3254 v.d.; kr ş . Kamil, 183 v.d.; Dineveri, 166 v.d.) 

sadece, Ali tarafından kendisini bi'ate davet etmek üzere gönderilen Cerir'in 

önünde Mutıviye'nin Suriyelilerin intikam h ırsla= bir nümayiş  halinde 

gösterdiğ ini ve bu oyun ile istenilen tesiri yaratt ığı nı  zikretmektedir. Buna 

göre mesele hakikatte sald ırmaması  için Aliyi ürkütme ğ e matuf bir göste-

riş ten ibaretti. Vakidi'ye göre (TabLri, I, 3252 v.d.) Muaviye, bizzat kendi-

sinin Ali'ye kar şı  yaptığı  tahrikle/den daha ziyade ba ş kaları  tarafından 

Ali'ye kar şı  kış kırtı llyordu. Bize kadar intikal edebilmi ş  olan mısralarda 

(3258) ye ğeni Velid b. Ukbe onu, Ali ile mektup teati etmek ve akrabal ığı n 

intikam almak vazifesini yerine getirmek hususunda acele etmemekle ithgm 

ediyordu. Muâviye yaratılışı  icabı  siyasi idi ve ayni zamanda Rumlar ve 

bilhassa Ali tarafını  tutan Mı sırldar tarafından tehdit edildiğ i cihetle, Irak-

hlarla vuku bulacak bir  mücadeleyi arzu etmekten• uzak bultmuyordu. 

Maksadı  hilafeti elde etmek de ğ ildi. En yakın gayesi eyaleti olan Suriye'yi 

muhafaza etmek ve arkas ını  emniyete almak ister ise filvaki dü ş manlarma 

bırakmamas ı  gereken Mı sır'ı  ele ğegirmekti. Bu hususta onu bilhassa, Osman'a 

karşı  isyanı  gayeye varmak için vas ıta addederek eski eyaleti tekrar elde 

etmek için bu isyana i ş tirak ve ihtiyar halifenin 'ölümünden sonra ayn ı  hedefe 

varmak için Muaviye ile namuslu (!) bir tilki anla ş ması  akdetmiş  olan Amr 

b. As tahrik etmekteydi (kr ş . 3253 v.d.; Dineveri 167 v. d.) Muaviye ve 

Amr önce M ı sır'a sefer ederek, Ali'nin buradaki valisi Muhammed b. Ebi 
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Iluzayfe'yi bir tuzağa düşürüp esir etme ğ e muvaffak oldular (3252 v.d.; 3407 

v.dd.). Fakat bunu müteakip geri dönüp bizzat Ali'ye kar şı  cephe almak 

zorunda kald ılar. Taarruz eden Ali idi; hilafet ve devletin bütünü üzerinde — 
hakimiyet iddiasında bulunuyordu. Irak' ı  emniyet altına ald ıktan ve hazır-
lıklarını  tamamlad ıktan sonra, bir k ı sım Basral ıların da gelip kat ıldıkları  
Kilfe yan ındaki Nuhayle ( 1) karargah ından 36 yılı  sonlarında (657 ilk yaz 

ayları) batıya doğru hareket etti. Muaviye ve Amr onu Suriye hududunda, 

Fırat kenar ında Rakka'dan uzak olmayan Siffin ovas ında beklemekte idiler(2). 

Siffin sava şı  hakkında söz, Taberi'de hemen tamamiyle Ebû Mihnef'e 

aittir. Ali ana kuvvetle Dicle kenar ından ve sonra Mezopotamya ortas ından 

geçen mutad yoldan ilerledi. Kark ısiye yan ında, aslında Fırat' ın sağ  sahilinde 

ilerlemesi lazım gelen öncü kuvvetleri ona iltihak ettiler. Rakka yan ında 

Fırat geçildikten sonra Roma istihkamlar ı  yan ında Suriye öncü kuvvetine 

rastland ı . Bunlar kılıca davranmadan geri çekildiler. Karargah kurulmak 

istendiğ i zaman, Suriyelilerin su, yani F ırat yolunu işgal etmi ş  oldukları  
görüldü.  Bunlar iyilikle ikna edilemeyince zorla geri at ıldılar Fakat bu 

sefer, onlar ın ihtiyaçları  için su ta şı malarına mani olunmad ı  (3259-69). 

Bundan sonra iki ay müddetle, 36 Zilhiccesi ve 37 Muharremi, ordular bir-

birinin karşı sında karargablar ında kaldılar. Nihayet 8 Safer 37 Çar ş amba 

günü(3) umumi bir çarp ış ma oldu. Bu sava ş  Perşembe sabahı  daha büyük 

bir ısrarla devam etti. Suriyeliler çok daha iyi mücehhez olup Irakl ılara 

nazaran çok daha fazla askere benziyorlard ı  (3322) Bunlar ın çekirdelekuvvet-

leri önünde, Ali'nin sa ğ  kanad ında bulunan Kûfe Yemenlileri, kurralar ının 

ölümü istihkar eden cesaret ve şecaatlerine ra ğ men sars ıldılar. Fakat ak ş ama 

doğru Malik el-E ş ter bunları  durdurdu ve müteakiben de dü şmanları  adım 

adım karargahlarma kadar sürdü. Sava ş  bütün gece boyunca sabaha kadar 

devam etti; hakiki homurtular gecesi tkLeyletel-Herir) Kadisiye'deki de ğ il 

iş te bu gecedir( 4). Muaviye kaçmay ı  düş ünüyordu, zafer E ş ter'e göz k ırp-

makta idi. İş te tam bu anda o, Ali'nin mükerrer emirleri üzerine, zaferi elin-

den kaç ırmağ a, kılı cını  kınına koymağ a mecbur oldu. Suriyeliler, aleyhleri-

ne neticelenmekle tehdit eden silahlar ın hükmünü, Kelâmullah ın hükmü- 

1) Küfe'nin batı  veya kuzeyinde Suriye'ye giden yol üzerinde (1, 3345). Tam burada 

Buveyb bulıtuyordu; Buveyb sava şma Nuhayle sava şı  da denir. 

2) Barbalissus ile Caesarium aras ında (Theoph.H.Y. 6148). Barbalissus Balis'dir (Belazûri 

150 v.d. Assem. B. O. 2, 332). Sapphin adını  Theophanes H. Y. 6151'de zikretmektedir; Hana ş  
süryani kitabesinde (Journ.' As. 1900, II 285 v.dd.) Selefki 968 y ılı  için buraya Sapphe veya 

Stat. emph. de Sepphe adım ta şı maktad ır. Aynı  şekilde Ravenna kozmografında da Sephe ve 

Barbalission yan yana bulunmaktad ır. 

3) Çarş amba 26 Temmuz 657 = 6148 H.Y. 968 Selefki; bundan evvelki notu kr ş . 

4) Tab. I, 3327. Kâmil, 753. Bu Cuma'ya ba ğ layan gece olmak idi; fakat Tab. 2, 727 de 

Siffin sava şı , yine Ebü Mihnef'in bir rivâyetinde Per şembeye bağ layan gece ad ını  alıyor. Krş . 

Anon. Ahlw. 349, 3. 
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ne havaleyi temin için ~akla= ucuna birkaç Kur'an nashas ı  takmış -

lardı . İ raklılar buna kand ılar ve ş ahsen tehdit etmek suretiyle Ali'yi sava şı  
tatil ederek Muâviye ile müzakereye zorladdar. Muaviye'nin teklifi üzerine, 

hilâfetin kime ait oldu ğunu.  Kur'an hükümlerine göre kararla ş t ırmak üzere 

iki mutemed adam seçildi: Suriyeliler tarafından Amr, İ raklılar tarafından 

Elı a Masa. Hüküm kararı  Ramazan ay ında Suriye ile Irak aras ında bulunan 

bir yerde verilecekti. 

Sıffin sava şı  hakkındaki Ebil Mihnef'in hikâyesi hakikatte, Kadisiye ve 

Nihâvend sava ş ları  hikayesi üslabûnda, çok uzundur. As ıl savaş  baş lamadan 

önceki 4afhanın hikayesi,  geniş  bir yer almaktad ır. Mamafih Muharrem ay ı  
boş  kalmakta sadece bunda evvelki ve sonraki ay ve her ikisi de ayn ı  tarzda 

doldurulmaktad ır: önce sulh müzakerelerine bir,ba ş langıç ile, sonra da müza-

kerelerin akim kalmas ından sonra, gerek Muâviye ve gerekse Ali'nin me şhur 

yard ımc ılarını  takdim fırsat ım veren düellolarla. Burada icraatta bulunan 

ş ahısların adlar ının ikinci ı  defas ında de ğ iş mesi, malzeme ve mevzuun ayni-

liginde hiçbir de ğ iş iklik yapmaz. Ş u halde Zilhicce içindeki pe ş revin Safer-

deki ile aslında ayn ı  olduğunu ve bütün bir uzun Muharrem boyunca as ıl 
aksiyondan ayr ı lmadığı nı  kabule bir temayül uyan ı yor(i), Bu suretle sava ş tan 

önceki bekleme devri hissedilir derecede k ısaltılmış  olurdu. Mamafih, her 

iki tarafta da kat'i neticeyi k ı lı çla istihsal hususunda bir nevi çekingenli ğ in 

mevcudiyeti hakikatinden ş üpheye de yer yoktur (Dineveri, 192, 5. 195, 9. 

201. 15). Ba ş lamakta acele edilmiyordu. Bunda belki çok eskiden mevriks, 

Muharremde kan dökmelkken çekinme de rol oynanu ş tır. Bu hususa Dineveri, 

182 ve Mes'udi 4, 350'de kaydedilen mısra i ş aret ediyor: Muharremden ancak 

birkaç gün kaldı , zarlar ondan sonra at ılacak. 

Asıl savaşı n cereyan ş eklini vaz ıh bir tablo halinde gözümüzde canlan-

dıramıyoruz; sava ş  cereyan ş ekli kadar kar ışı k ve vuzuhsuz tasvir edilmi ş tir 
Birliklerin taksirni, mevzilendirilmesi, sevk ve idaresi hakk ında her ne 

kadar birçok sistematik kay ı tlara malik bulunuyorsak da bunlar birbirleriyle 

tevafuk etmedikleri gibi, mücadelenin hakiki cereyan ş ekli hakkında da 

hel.hangi pratik bir k ıymet de ifade etmemektedirler. Muharebenin tasviri 

birçok istidradi ve tek tarafl ı  rivâyetlerden müte şekkildir. Müellifin bun-

lardan mozayikli bir bütün te şkil etmek hususunda sarfetti ğ i gayret ba ş arıh 

olmuyor. Bir iç ba ğ lı lık eksikliğ i vardır, öyle ki teferruat yüzünden bütiinün 

ruhuna vardam ıyor. Her ş ahid, kendi kabilesinin durdu ğu yeri merkez olarak 

görmek ve bütün ş erefi kendi kabile kahramamna mal etmek temayülündedir. 

1) Dineveri düellolar ı  sadece bir defa ve as ıl mücadeleyi açan ikinci yerde hikâye etmek-

tedir. Ayrıca o her ş eyi; bilhassa teferruat ı  Ebü Mihnef'den çok daha tam olarak, bilmektedir. 

Suriyelilerin mı zrak ucunda kald ırdıklan ilk Kur'an, D ımaşk'ın muhteş em nüshas ı  idi; bu beş  
nnzrağa tak ılarak be ş  kişi tarafından ta şı nmış tı  (201, 20). Dineveri, şu halde umumiyetle bir 

hizada bulunduğu Seyf gibidir. Mamafih onun kaydetmiş  olduğu mısralar k ıymetlidir. 
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Yalnızca netice, günün kahraman ımn Malik el-E ş ter oldu ğunu vuzuhla gös-

termektedir. Fakat bu s ıfatiyle o sadece, bizzat bu sava ş a katılmış  olan ş air 

Neca ş i'nin mısralarında aç ık olarak medhedilmektedir (Dineverl, 198): 

Suriyeliler durmadan ilerliyorlard ı . İş te o zaman Irak koçunu onlara kar şı  
çağı rd ı  ve E ş ter onları  geri att ı . Bundan ayrı  yerlerde ise o, gördükleri i ş ler 

aynı  ş ekilde tafsilâth olarak medhedilen birçok di ğerleri ile tamamen ayn ı  
seviyede mütalaa edilmektedir ( 1). Kabile reislerinden ba şkaca bilhassa Ali 

ve onun yanında ye ğ eni İ bn Abbas tebarüz etmektedir. Kurra'n ın, diğ erleri 

Suriyeliler önünde kaçarken yerlerini muhafaza etmi ş  ve Ali için ölüme 

atılmış  olmasına büyük ehemmiyet atfedilmektedir; bunlar Ali'nin şehidleri 

ve onun haklı  olduğu hakkında en kuvvetli isbat vas ıtalarıdırlar. ş unların 

reisleri olarak İ bn Budeyl, Haş im b. Utbe ve hassaten, Peygamberin güya 

onun Allahs ızlara karşı  yapılacak bir mücadelede maktul dü ş eceğ ini söylemi ş  
olduğu (İ bn Hiş am, 337) ihtiyar Ammâr b. Yâsir zikredilirler. Bu suretle 

E ş ter gölgelendirilmektedir. Muahhar müellifler, belki de onlar da Seyf gibi 

kendisini bir ihtilalci addettiklerinden, bu zattan ho ş lanmamaktad ırlar 

Mes'ildi ve Yakabi onu hiç hesaba katmay ıp biitün ş an ve ş erefi Ali'nin 

kumandanhğma izâfe ederler; Taberi de ayn ı  ş ekilde hareket eder (3321 v.d.). 

Mamafih Elya Mihnef bu kadar ileri gitmiyor. O, Yemenli kahraman ın 

parlak sava ş çı  halini sempati ile tasvir etmektedir (3297). Ebfı  Mihnef onun 

ş ahsi ehemmiyetinin teraziye bast ığı m belli etmektedir. E ş ter, Ali'nin onu 

tayin ettiğ i yerde de ğ il, soyunun, Naha' ın başı nda bulunmakta idi. Onun 

her ş eyi beraberinde sürükleyen insiyatifi kendisini bütün Hemedan ve 

Mezhic'in reisi haline getirmi ş ti ve o bunlarla zaferi Suriyelilerin elinden 

koparmış t ı . Diğerleri mücadelenin meyvesini ak ılsızca ellerinden kaç ırırken 

akl ını  ve dü ş üncesini muhafaza eden yegâne kimse idi: mandut kafal ı  muta-

ass ıplar veya kurnaz yahut gev ş ek politikacılara mukabil saf kan bir Arap 

asilzadesi. ı  • 

Suriyeliler tarafından herhangi bir rivayet bize intikal etmemi ş tir. Böyle 

bir rivayet bize intikal etmi ş  olsaydı , bu, Teophanes'in 6148 Hilkat Y ılı  vekayi-

inde kaydettiklerinin gösterdi ğ i gibi, her ne kadar daha ziyade itimada sayan 

olacağı  düş ünülemez ise de, Eba Mihnef'inkinden yine de ba şka mahiyette 

olacakt ı : «Muaviye'nin yan ındakiler üstünlük kazanarak suyu ele geçir-

diler; Ali'nin maiyetindekiler bunun neticesinde susuzluktan orduyu terk-

ettiler; buna ra ğ men Muiviye sava ş mak istemedi ve hiç güçlük çekmeden 

zaferi Mihnef'in kazand ı . El:va M hnerin Suriyeliler ve Muaviye'ye kar şı  Irakhlar ve 

Ali tarafını ' tuttuğu kendiliğ inden anla şı lır bir keyfiyettir. Ali daha hakl ı  
ve yanındakiler karşı sında bulunanlardan daha dindard ır. Bu arada bizzat 

1) Burılarnı  aras ında mesel5 Kays b. Sa'd gibi orada hiç bulunmam ış  görünen ş ahıslar 

da vardır. Krş . aş ağı da s. 45. Dindar Elı ii'l-Derdiı 'mn neler yapm ış  olacağı nı  Dineveri s. 181 de 

uydurmaktadır. 
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kendi karde ş inin, Akil'in ona kar şı  savaş tığı  ineskût geçilmektedir (1). Fakat 

buna rağmen, halife Ebû Bekr ve Ömer'in o ğullarımn ve bunlardan ba ş ka 

4000 kurra'n ın Suriyelilerin tarafında olduğu, yani bunlar ın sadece Ali 

tarafını  tutmad ıkları  ve bunlar ın da İ rakl ılar kadar vicdan sahibi bulun-

dukları  hususu saklanmamaktad ır. Irakhlara gelince bunlar • da umumi 

olarak ve kat'i şekilde Ali'nin• haklı  olduğundan emin değ ildiler; delil ve 

isbat ara ş tırıyorlar, aralar ında ve hattâ dü ş manlarla S ıffin'den sonra da 

süren ve öbür dünyaya kol atan münaka ş a ve münazar ıalarda bulunuyor-

lar& (2). Bunlar ın din ve kabile karde ş lerine kar şı  mücadeleye pek hevesleri 

yoktu ve sava şı  bırakmak hususunda da pek istekli idiler. Partiler aras ı  
zıddiyet baş langıçta henüz mülayim idi ve ancak sonradan kuvvetlendi. 

2 — imdi iş lerin müteakip seyri hakk ı nda Ebû Mihnef a ş ağı daki malû-

mat ı  vermektedir. En kısa yoldan, Fırat' ın sağ  sahilini takiben vuku bulan 

dönüş  esnas ında İ raklıların aklı  baş larına ğ eldi. , Bunlar hem birbirlerini, 

hem de ancak mecbur edildi ğ i için sava şı  bırakmış  olan „Ali'yi tekdir ediyor-

lardı . Ali Kûfe'ye girince on iki bin ki ş i kendisinden ayr ılarak Harura'da 

karargah kurdu. Bunlara Havaric veya Harûriler deniyor( 3). Bunlar ın döviz-

leri hükümlere kar şı  bir protekto mahiyetinde idi: «Hüküm yaln ız Allah'a 

mahsustuı‘!». Bunlar ın reisleri Kilfe'de Temim, Bekr ve Hamdan kabilelerinin 

en nüfuzlu adamlar ı  olan Ş ebes b. Rib'i el-Riyahi, Abdullah b. Kavvâ 

al-Ye şküri ve Yezid b. ,Kays el-Erhabi idiler. Filvaki Ali bu reisleri tekrar 

yanına çekme ğc muvaffak oldu; bunlardan birisine İ sfahan ve Rey âmilli ğ ini 

vaad etti ve bu vaadini yerine getirdi. Bunun üzerine Harûriler Kûfe'ye 

gelerek onunla birle ş tiler. Fakat bunlar, Ali'nin kendilerini derhal Suriyeliler 

üzerine sevkini bekliyorlar ve ondan bu me'alde vaad ald ıklarını  iddia edi-

yorlard ı . Ali böyle yapxnay ıp 37 Ramazan' ında Duma'ye hakem gönderince 

bunu ande vefas ı zlık addettiler. Kendilerini tekrar Ali'den beri ilan ederek 

ona mukabil Ezd'li Abdullali b. Vahab el-Rasibi'yi halife yapt ılar ve ona 

10 Ş evval 37 (21 Mart 658)de bi'at ettiler. Bundan sonra teker teker Kûfe'den 

1) Buhari (n şr. Bulak, 1289) 2, 67 v.d. 139, 145, 3, 11; Deutsehe Morgenlândische Zeit-

schrift (DMZ), 1884, 93. 

2) Naha'h Alkama'ya Siffin'de maktul dü şen kaı'de şi rüyasında görünerek, maktul Irakl ı  
ve Suriyelilerin öbür dünyada, kimin hakl ı  dava için sava ş mış  olduğu hakkmda münaka ş a 

ettiklerini ve Allah' ın Irakhrara hak verdi ğ ini söylemiş ti. Medâyinli Huzayfe, bu mesele 

hakkında tutumlar ından şüpheye düşen iki kişiye, Ammâr b. Yâsir'i öldürenlerin Allahs ız 

partisi olduğu hakk ındaki Peygamber sözünü i ş aret etmiş ti: Suriyelilerin hakh olduklar ı  kana-

atine ise Dineveri 191 v.dd. ve 206'daki Ka'b b. Cu'ayl ve di ğerlerinin mısraları  ş allidet etmek-

tedir. 

3) Kr ş . Abhandlungen der Göttinger Societi ı t e. V, nr. 2 (1901) deki eski İ slamda dini-

siyasi muhalefet partileri hakkında. 
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'n öteki sahilinde Nahrevan'da topland ılar (i). Basral ılardan 

olanları  da oraya ça ğı rd ı lar. Bunlar Temimli Mis'âr b. 

ne şyüz kiş ilik bir kuvvet halinde burada Kûfelilerle bir- 

emler vak'as ı  bir komedi ş eklinde cereyan edince, Ali kendisini 

,yelilere kar şı  muhasamala yeniden ba ş lamak hususunda haklı  addetti. 

Ordusunu Nuhayle karargah ında toplayarak Haricileri de kendisine iltihaka 

davet etti. Fakat bunlar gelmediler ve ondan küfrünü —çünkü S ıffin'de 

istemiyerek raz ı  oluşunu böyle adland ırıyorlardı— alenen itiraf etmesini ve 

istiğ farda bulunmas ın ı  talep ettiler. Bunun üzerine Ali onlar olmadan Suriye-

lilerin üzerine yürümek istedi; faL ıt ordusu, Basral ı  Hariciler Nahrevân 

yolunda Peygamberin en eski sahabelerinden birisinin o ğ lu olan ( İbn Hiş am, 

234) Abdullah b. Hebbâb b. el-Eret'i kar ısıyle birlikte parçalam ış  oldukları  
için, Ali'yi Haricilerin üzerine- yürüme ğe zorlad ı . Ali bunu kabul zorunda 

kaldı . Beyhude yere Haricileri, katilleri kendiliklerinden teslime iknaa çal ış tı . 

Boş  yere onlara, ş imdi art ık onlarla ayn ı  düşüncede bulunduğunu ve müş -

terek dü ş mana kar şı  'al ınacak neticeyi k ı lıca havale etti ğini anlatmağ a 

uğ raş tı . Bunlar• yarın yine S ıffin'de oldu ğu (gibi hareket edersiniz, cevab ını  
verdiler. Hiçbir anla ş maya yana ş madan kendilerini ölüm-dirim sava şı na 

haz ırladılar 

Nahrevân sava şı  EVI Mihnere göre gene 37 yıh içinde vuku buldu. 

Bu, y ı lın sonuna doğ ru idi, çünkü Hariciler ancak Ş eN:rvalde, yani sondan 

üçüncü ay içinde Kûfe'den ç ıkmış lardı . Hariıra'daki reisleri onlar ı  terket-

miş lerdi; Ş ebes onlara kar şı  mücadeleye büyük bir gayretle i ş tirak etmi ş ti; 
önceleri onlar ın fikirda şı  olarak kabul edilen E ş 'as da böyle yapt ı . Hariciler 

Harura'da olduğu kadar çok da de ğ ildiler. Sadece 4.000 ki ş i idiler. Bunlardan 

birkaç ı  gizlice Kiife'ye kaçt ı , takriben 100 kadar ı  açıkça Ali tarafına geçti, 

Ferve b. Nevfel kumandas ında be şyüz atlı  da Daskara'ya gittiler. Di ğerleri 

sekiz kişi hariç kı lıçtan geçirikkıler. 

Fakat Haricilerin imhasiyle Kûfeliler kâfi derecede i ş  yaptıkları  kanaa-

tinde idiler. Suriyelilere kar şı  sava ş mağ a hevesleri kalmam ış tı . Ali buna 

boyun e ğ meye mecbur kald ı . O, pek az sonra, yine ötekiler gibi hakem me-

selesini ve fakat bunu Haricile‘re nazaran çok ba ş ka bir noktadan bahane 

eden diğer asilerle u ğ ra ş mak zorunda kald ı . Naciye kabilesinden H ırrit 
b. Raş id Cemel sava şı ndan sonra yan ındaki 300 adamı  ile birlikte Ali'yi 

Kûfe'ye kadar takip etmi ş , onun için S ıffin ve Nahrevan'da sava şmış tı . Fakat 

Ali hakemlerin kararını  takip etmeyince aç ıkça isyan ederek ondan ayr ıldı . 

1) Nahrevân (Na Wı ç) Medayin'e ba ğ lı  Cuha bölgesindeki meşhur kanahn (Tab. 2, 900) 

ve aynı  zamanda bunun kenar ında bulunan ve daha do ğ ru olarak Nahrevân köprüsü denilen 

(Dineveri, 217) bir mevkiin ad ı dır. Cuha bölgesi hakk ında bk. Tab. 3, 275. 385. 406. 
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Medâr üzerinden Ehvaz'a teveccüh etti; onun siyasi kanaatine i ş tirak eden 

Kafeli ve diğer Araplardan ba ş ka vergi ödemek istemeyen birçok gayr- ı  
Arap da ona iltihak etti. Ram-Hürmüz yan ında Ma'kil b. Kays el-Temimi 

idaresinde bulunan bir Kafe ordusu tarafından mağ lap edilince H ırrit as ıl 
vatanı  olan Bahreyn'e çekilerek, sadece H. 37 y ı lından beri sadaka vermemi ş  
olan Naciye'yi de ğ il Abdülkayslileri de tahrike ba ş ladı . Hırrit bunlara 

duymaktan ho ş lanacaklar ı  ş eyler söylüyordu. Haricilere, Ali'nin Allah'a ait 

iş lerde insanlara karar verdirdi ğ ini söyliyerek yaran ıyordu. Asl ında ise Ali'nin 

hakemlerin karar ına uymak mecburiyetinde olduğ u mahiyetindeki kanaatine 

sadık bulunmakta idi. Sadaka vermekten ictinab edenlere sadakan ın hazineye 

değ il, verildiğ i bölgenin fakirlerine yaramas ı  laz ım geldiğ ine iş aret ederek 

hak veriyordu. Muhammed'in ümmetindeki kanl ı  ayrı lığı  görünce tekrar 

Hıristiyanlığ a avdet etmi ş  olan •üslimleri de, bu irtidatlar ı  yüzünden ABS 

tarafından sadece idam edilmeyi beklemeleri laz ı m geldiğ ini belirtmek sure-

tiyle kendi tarafına çekiyordu. Fakat onu Ehvaz'dan sürüp ç ıkarmış  olan 

Ma'kil b. Kays kendisini Bahreyn'de de rahat b ırakmad ı . İş  kanlı  bir sava ş a 

döküldü. Naciyeliler üstün kuvvetlerin hücumuna üç defa mukavemet 

ettiler, fakat H ırrit ve onunla birlikte 170 ki ş i maktul dü ş ünce diğ erleri 

dağı ldılar, Oyun nihayet bulmu ş tu. 

Ebiı  Mihnef (Tab. I, 3345-86, 3418-43) ( 1 ) meseleyi bu ş ekilde anlat-

maktadır. Rivâyeti, Ya'kül ı i, Kamil veya Dineveri ile tashih etmek mümkün 

değ ildir; fakat bu rivâyet hiçbir suretle ş üpheli olmaktan uzak de ğ ildir; 

bilhassa kronoloji bakımından. Önce, Haricilerin ancak hakem vak'as ından 

bir ay sonra kendilerine bir halife seçtikleri ve ondan sonra N hrevan'a 

gittikleri söylendikten sonra, bunlar ın Ali'nin hakemlerinden kararmdan 

haberdar olup hemen bunun üzerine Nuhayle'de Suriyelilere kar şı  ordu 

toplad ığı  sırada Nahrevan'da bulunduklar ı  kabul edilmektedir: buna göre 

onlar Kilfe'yi daha hakemlerin toplanmas ından evvel terketmi ş  olmalıdırlar. 

E ğer Hırrit Nahrevan'da Ali taraf ında mücadele etmi ş , fakat hakemlerin 

kararı  neticesinde onunla ihtilafa dü ş müş  ise bu taktirde Nahrevan sava şı  
hattâ hakemlerin içtima ından evvel vuku,  bulmuş  olmalıdır (2). Hadiselerin 

teakubünde yap ılan bu de ğ iş iklikle ise Ebö. Mihnef'in bütün pragmatizmi 

yıkılmaktad ır. Ali ancak hakemlerin karar ından sonra Suriyelilerle harp 

etmeyi d,ii ş ünebilirdi. Ş u halde e ğ er Nahrevân bundan evvel olmu ş sa o zaman 

Nuhayle'deki asker toplama Suriyelilere de ğ il ancak Haricilere kar şı  olabilir. 

Bu taktirde ise Ktifelilerin Ali'yi Suriyeliler yerine Haricilere kar şı  sava ş mağ a 

zorlamış  olmaları  hakk ındaki rivâyetin manas ı  kalmaz. 

1) Taberrnin yazma nüshas ında bir bo şluk vardır. Bu bo şluk Leiden ne şrinde (3364-68) 

'bn el-Esir'den itmam olunmu ş tur. 

2) Daha tam bir deyimle: Hakemlerin karar ının Kilfe'ye gelmesinden önce bu karar 

Nahrevan vak'as ı  ile aym ve hattâ bundan daha evvelki bir zamana ait olabilir; meselâ Ali'nin 

bundan haber alma tarihindedir. 
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Ebû Mihnef'deki Nahrevan'a ait sadece nisbi de ğ il kat'i tarihleme de 

doğ ru değ ildir. O bunu 37 y ılımn son iki ay ından birisine vazediyor. Daha 

Taberi bile iyi mesnedlerle bunu protesto etmektedir (1, 3387-89). Biz ş imdi 

Belâzürrnin Ensab' ından tam tarihi ö ğ renmiş  bulunuyoruz (DMZ, 1884, 393): 

Savaş  9 Safer 38 (17 Temmuz 658)de vuku bulmu ş tur. 

Buna uygun olarak hakemler 37 Ramazan ında değ il ancak 38 y ılında 

içtima etmi ş lerdi. Vâkidi bunu (Tab. I, 3407) 38 Ş abanına vazediyor. E ğ er 

Muâviye yine Vakidi tarafından (3406 v:c1.) rivâyet edildi ğ i gibi, daha 38 

Saferinde M ı sır'a kar şı  harekete geçmi ş se (ki ba herhalde hakemlerin kara-

rından evvel olmamal ı dır, kr ş . Tab. 3450, 16) biraz geç olarak. Fakat e ğer 

hakemler vak'as ı  da sadece 38 ba şı nda vuku bulmuş  olsa, S ıffin'de verilen 

karar ile bunun yerine getirilmesi aras ında bütün bir yı lın geçmiş  olması  da 

biraz acaip görünmektedir. Çok eski bir Medine râvisi olan Ziihri'ye göre 

ilk kararla ş t ırılan tarih sonradan geriye at ılmış tı . İki hakemin Duma'da, 

araya ba şka bir şey girecek olursa müteakip y ıl içinde Ezrüh'da içtima 

etmesi kararla ş tırılmış t ı   (I, 3341)...-Hakikatte bunlar Ezrüh'da ( 1) içtima 

ettiler (2, 8), yani S ıffin'i takip eden 38 y ı lı  içinde. Vakidi (I, 3353 v.d. 3407) 

ve Ebû Ma' ş er (2, 198) aynen Zühri gibi Ezrüh'u zikrediyorlar.,,Ehü Mihnef 

anla ş ina vesikas ında yer ad ını  gayr-i muayyen olarak b ırakmış tır: Küfe ile 

D ımaşk arasında, orta yerde bulunan bir yer seçilecekti (I, 3337). O bundan 

sonra mutad olarak Duma'y ı  fakat 3354, 10 v.d.da (e ğer metin do ğ ru ise) 

Duma ve Ezruh'u birbirine ba ğ lı  olmıyarak birlikte zikreder. 

İş te islamın en eski tarihinin en önemli olaylar ından birisinin zaman ı  
ve yeri bukadar az bir kat'iyetle rivâyet edilniektedir. Biz bu hadisenin 

muhtevası , hakemler vak'as ının cereyan tarz ı  ve neticesi hakk ında bundan 

da daha az bilgiye sahibiz. Ebü Mihnef bu hususta iki rivâyet vermektedir 

(3354 v.dd.). Bunlardan birisinin mesnedi Ş a'brdir. Buna göre Ebü Musa'-

' dan başka Ali tarafından hakemlerin içtima ına, yanında 400 ki ş i ile Şureyh 

b. Hani ve imam olarak da İ bn Abbas gönderilmi ş ti. Muâviye de 400 ki ş inin 

başı nda Amr' ı  yollamış tı . Hilafeti/1 en yak ın müddeileri olarak, bir zamanlar 

Muhammed'in maiyetini ve mü ş avere meclisini te şkil etmiş  olan islam aris-

tokrasisinin varisleri gelmi ş lerdi: İbn Ömer, İ bn Zübeyr ve diğerleri, sadece 

ihtiyar İ bn Ebi Vakkas gelmemiş ti. Amr, Muaviye'nin hakimiyet, hakk ım 

17. sürenin 35. âyetinde musarrah intikam almak hakk ına istinaden isbat 

ve bu hususta irad etti ğ i delilleri, hilafet namzedi İbn Ömer olan Ebü Musâ'y ı  
kand ırmak için bir takım vaadlerle takviye ediyordu. Fakat Ebü Müsi bu 

zokayı  yutmadı . Ş a'bi'nin rivâyeti burada kesiliyor; art ık bundan sonra ancak 

diğer isnadlar aras ında Amr'in İbn Ömer'e kar şı  ileri sürdüğü bazı  itirazlar 

1) Eski Edom bölgesinde ,bul ıı nan bu mevki hukuki bakımdan bu hususta söz sahibi 

olan Medineliler de dü şünülerek seçilmi ş  olabilir. 
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verilmektedir. Bundan sonra Ebû Mihnef'te Ebû Cer ınâb el—Kelbi menşeli ikinci 

bir versiyon vard ır ve ancak bunda müzakerelerin neticesi hikâye edilmek-

tedir: Amr ve Mûsâ Duma'da içtimâ ettiler. Ebû Mûsâ, önce daima kendisinin 

fikrini söylemesi ş ekline kolayca alış tı  (hilafet hususunda). Ne Muâviye, 

ne de Amr'in o ğ lunun adını  bile iş itmek istemiyordu. Ali ve Muaviye'yi 

azlederek, kimin halife olmas ı  laz ım geldiğ i hakkındaki karar ı  bir ş tıraya, 

yani halkın değ il, bir. zamanlar Ömer tarafından te şkil edilip Osman üzerin-. 
de -birle ş mi ş  olan bir islam aristokrasisinden müte ş ekkil hey'etin seçimine 

bırakmayı  teklif etti. Amr bunu kabul etti. Bunun üzerine, İbn Ablıas'ı . 

ikaz ına rağmen Ebû Mûsâ, alış mış  olduğu , gibi yine ilk olarak dinleyiciler önün 

de söz alarak, Ali ile Muaviye'yi azlederek bir ş iira tayin etmek hususunda 

Artır ile anla ş mış  bulunduğunu anlatt ı . Bundan sonra Amr aya ğ a kalkarak, 

kendisinin de Ali'yi azlettiğ ini fakat Osman' ın valisi ve nıüntekimi sıfatıyla 

Muaviye'yi tuttu ğunu söyledi. Ebü. Mûsâ ona lanet, Amr da onunla alay 

etti. İş  mudarebeye kadar vard ı ; Eh(' Mûsâ Suriyeliler önünden Mekke'ye 

kaçtı . Amr ve Suriyeliler, kendisini halife olarak selâmlamak üzere Muâvi-

ye'nin yamna döndüler. İbn Abbas ve Ş ureyh de Ali'nin yan ına avdet etti 

ler. Ali bundan sonra dualar ında Muâviye ve kliniğe lanet okuma ğa ba ş la-

dı . Muaviye de bunu ona ayn ı  şekilde ödedi. 

Bununla Ebû Mûsa'mn kendisini iğ fal ettirdiğ i kanaati uyand ırılmak 

isteniyor. Fakat buna nazaran Amr'in yapt ığı  açıkça ve ahlaks ızca bir ande 

ihânettir ve böyle bir hiyleye kar şı  en ak ıllı  bir kimse de bir ş ey yapamaz. 

Burada bir iğ fal varsa, o ancak An ır'a racidir ve Amr da hiç,,i ğ fal edilecek 

bön bir kimse de ğ ildir. Hakemler içtima ının bu ş ekilde sonuçlanmas ı  görün-

düğü gibi Vaki& -tarafından da (2, 84) benimsenmi ş  olmasına rağmen, inanıl-
maz bir şeydir ( 1). Ş a'bi muhtemelen bu ,hususta ayr ı  bilgi vermektedir. Fakat 

onun rivayetinin sonu maalesef eksiktir. Buna mukabil, biraz evvel kaydet-

miş  olduğumuz, Ebû Mihnef'in H ırrit b. fla ş id hakkındaki hikayesi ile riva-

yetin tashihi hususunda elimize bir imkan verilmi ş  oluyor. H ırrit Ali'yi, hali-

fe seçimini bir Oraya havale etmi ş  olan Mûsa'nın hükmünü kabul etmemekle 

itham etmiş ti(2). Bu itham ın yapılabilmesi için bir şûrâ teklifinin Suriyeli-

ler tarafından da benimsenmi ş  olmasını  kabul etmek icabeder. Çünkü aksi 

varid olduğu takdirde bu hüküm Ali için de ba ğ layı cı  'bir mâhiyet ta şı ya-

mazdı . Muâviye böyle bir hükmü kabul ile çok şey kaybetmiyordu, çünkü 

henüz halife de ğ ildi ve hakikatte ancak 40 y ı lında Kudüs'te halife olarak 

selâmlanmış tır. Ali'ye gelince o tak ındığı  tavrı  terkedemez ve hakk ını  bir 

ş ûrânın tasdikine ba ğ layamazdı . Bu kolayca tahmin edilebilecek bir husus- 

1) Buna benzer bir şeyi daha sonra Ebû Ubeyde Ba şra hakkında hikâye eder (Tab., 2, 

446 v.d. krş . 444). 

2) Tab. 3434, 1, 3427, 2'de böyle. Bununla tezat halinde Hirrit 3419,, rde tam bir hariei 

olarak görünmektedir. Bu i ş in bütün seyrine göre yanlış  fakat Ebû Mihnef'in hakemler meselesi 

hakkındaki tasavvuruna göre anla şı lır bir keyfiyettir. 
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tu ve Amr bunda Mûsa'ya iltihak etmekle kâfi derecede ak ı ll ıca davranm ış  
olurdu; Bu suretle Mûsa'y ı  nas ıl olsa aldatm ış  oluyordu, zira Mu'aviye hiç 

bir suretle Ali manas ında azledilemezdi ve haktan mahrumiyet sadece bu 

sonuncusu için bahis mevzûu idi. Ali ilk yanl ış  adımı  att ıktan sonra, bunu 

sözünden dönmek suretiyle tashih etmek zorunda idi. , İş te Irak rivayeti, 

aslında ho ş  görülmesi icabeden bu sözünden dönme hususunu peçelemek 

gayretiyle me şbudur. Bu rivayet bütün kabahati Amr ve Ebû Mûsâ'ya, bu 

meş 'um iki hakeme yüklemektedir (Tab. 2, 710, 6. 929, 1). 

3—. Mı sır 38 yılı  başı nda, göründüğü gibi hakem vak'asım hemen müte-

akip Amr tarafından zaptedildi. Bu hususta ilk bir tecrübe daha 36 y ılında 

yap ılmış tı . Buna evvelce i ş aret etmi ş tim, fakat burada mevcut bir çok vuzuh-

suzlukları  gidermek için buna tekrar dönüyorum. 

Ebû Mihnef'e göre (Tab., I, 3234 v.d. 3243 v.dd. 3392 v.dd.) Osman' ın 

Mısır'dan kaçm ış  ve Filistin hududunda Medine'deki isyan ın sonunu bekle-

mekte olan İ bn Ebi Serh Osman' ın ölümü haberi ile birlikte Ali'nin Ensar 

aras ında en asili olan Kays b. Sa'd b. Ubâde'yi M ısır'a tâyin ettiğ i haberini 

de almış t ı . Kays beraberinde 38 Saferiyle tarihlenmi ş  bir yazı  getiriyordu. 

Ordusuz, yan ında sadece yedi ki ş i olduğu halde gelmiş ti. Ali taraftarlar ı  
Mı s ır'da duruma hâkim idiler. Filvaki orada da Osman gibi dü şünenler de 

vard ı ( 1); bunlar Delta'daki Harbita'da, Yezid b. Hâris el-Kenâni idaresinde 

toplanmış lard ı . Fakat Kays gerek Yezid ile gerekse onun gibi Osman taraf ı -

nı  tutan kabileda şı  Mesleme b. Muhalled el-Ensari ile bir bitarafhk anla ş -

ması  yaptı . Bu yüzden Muaviye, bütün arzusuna ra ğmen, Mısır'da bir şey 

elde edemedi. Bunun üzerine bizzat Kays' ı  elde etme ğ e çalış tı . Kendi tara-

fına geçtiğ i takdirde ona büyük vaadlerde bulundu. Bu gayretlerinde mu-

vaffak olamamas ına rağmen, Ali'yi şüphelendirmek için Kays' ın kendisi ile 

anlaş tığı  rivayetini büyük bir israrla etrafa yayd ı . Bu gayesinde muvaffak da 

oldu. Ali, Kays'in kendisine bağ lılığı nı  tecrübe için ondan M ısır'daki bitaraflara 

karşı  ciddi harekâta giri ş mesini talep etti; Kays buna itiraz edince de Ali 

onu azl ederek yerine Muhammed b. Ebi Bekr'i tayin etti: bu arada maiye-

tinin, bir zamanlar babas ı  Ebû Ubâde, Ebû Bekr'e kar şı  hilafet iddias ında 

bulunmuş  olan Kays'e kar şı  yaptığı  entrikalarda müessir olmu ş tu. Kays 

için halefinin çıkıp gelmesi her ne kadar sürpriz te'siri yapt ı  ise de o yine 

sadakatten ayr ılmayarak Medine'de k ısa bir müddet kald ıktan sonra Kû-

fe'ye Ali'nin yanına giderek Siffin'de sava ş a iş tirak etti (37 ba şı ). Tayin 

emri 36 Ramazam ile tarihlenmi ş  olan Muhammed b. Ebi Bekr bir ay son-

ra bitaraflardan, ya tam mânasiyle kendisine itaat etmelerini yahut memle- 

1) Fakat bunlar hiçbir suretle i şin başı ndan beri Mufıviye'yi tutmamış lardı . Osmant, 

sadece Umeyye taraftar ı  demek değ ildir. K6fe'de de Osmanc ılar vardı . Fakat onlar bu düşün-

celerinden dolay ı  Suriye partisine katı lmadılar ve mesela Ebû Masa gibi bitaraf bir tav ır takın-

dilar. Krş . Tab., 2, 659. Makdisi 293, 19. • 
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keti terketmelerini talep etti. Bunlar bir müddet ihtiyatla hareket, ettiler, 

fakat Siffin'den sonra valinin taarruzlar ını  mükerreren püskürttüler. Bu 

suretle cesaretleri artt ı  ve Muâviye b. Hudeyc el—Suldıni kumandas ında 

Osman'ın kanını  talep etmek üzere ayaklanddar. Muhammed'den üstün 

bir duruma geçtiler. Ali, o zamanlar Nusaybin'de, Suriye'ye ait olan Elce-

zire hududmıda bulunan Siffin kahraman ı  Malik el—E ş ter'i M ısır'a gönder-

mek karar ını  almak zorunda kald ı . Malik de ordusuz hareket etti, fakat 

Kulzum'de zeljirlendi. Bu i ş i tertiplemi ş  olan Muâviye onun ölümünü, bü-

yük bir zafer kazanm ış casına D ımaş k câmiinin minberinde ilan etti. Bunun 

üzerine Ali, E ş ter'in tayini ile izzet—i nefsi yaralanm ış  Muhammed'e iltifat-

lar etti, o da tehlikeye dü ş müş  olan makam ında kaldı . 

Fakat islam tarihinin modern tasvirlerine hâkim olan El: ı l*" Mihnef'in 

bu rivâyeti daha tam ve sahih rivâyetlerle tashih edilmektedir. Kays b. 

Sa'd Mı sır'da Ali'nin ilk valisi de ğ ildi, o Muhammed b. Ebi Huzayfe'ye 

halef olmuş tu ( 1). Muhammed b. Ebi Huzayfe, asiler Osman'a kar şı  Medi-

ne'ye hareket ettiklerinde orada kalm ış , İbn Ebi Serh'i kaç ırtmış  ve eya-

leti Ali namına eline alm ış t ı  (Tab, 1, 2968). Fakat Muâviye ve Art ır daha 36 

yı lında genç adam ı  kand ırıp Filistin hududunda bulunan Ari ş 'e çekme ğ e 

muvaffak oldular. Bunlar (3407, l 7'deki ifadeye ra ğ men) M ısır'a girememi ş -

lerdi, çünkü Osman taraftarlar ı  onlarla işbirliğ i etmiyorlardı . Muhammed b. 

Ebi Huzayfe Ari ş 'te muhâsara edilmi ş  ve esir al ınmış , bundan sonra da 

öldürülmüş tü. Katlin cereyan ş ekli ve tarihi üzerinde rivâyetler birbirine 

tam rnanasiyle tevafuk etmiyorlar. Nöldeke'nin Süryanrsi (DMZ, 1875, 

89) Selefki 969, (h.=38/39) y ı lında Muav ılye'llin emri üzerine onun k ız kar-

de ş inin oğ lu Huzayfe'nin öldürüldüğünü söyler (2). Bu tarih Tab, I, 3408'deki 

İbn Kelbi rivâyeti ile te'yit ediliyor; mamafih İbn Kelbi, ,hapisten kaçt ığı  

sırada Muaviye'nin onun kaçmas ına göz yummak istediğini (kr ş . Tab, 2, 

210; Dineveri, 167, 15) ve fakat bir Has'aml ının onu, yaban e şeklerinin halin-

den ku ş kulanarak bir Hayran ma ğ aras ın'a'a ke ş fedince Muaviye'nin arzusu 

hilafına katletti ğ ini yazmaktad ır. Buna mukabil Vaki& (3233,7. 3407,15) 

onun öldürülmesini esir al ındığı  36 yıh ile tarihlendiriyor ki bu muhtemelen 

yanlış tır. 

İ bn Ebi Huzayfe'nin esir dü ş mesinden sonra onun yerine Kays b. Sa'd 

geçti. Buna nazaran Onun, Ebû Mihnef'in iddia etti ğ i gibi, daha 36 Ramaza-

nında eyaletini ba ş kas ına devrederek Siffin harbine i ş tirak etmi ş  olmas ı  
şüphelicedir. Zührrye göre (3241 v.d. 3246. 3391 v.d.) o ancak bu harp ten 

sonra azledilmi ş  ve hiç kırgınlık duymadan Ali'nin yan ına Kiıfe'ye gitmesi 

1) V ıllıld1 (Tab. 1, 3252 v.dd., 3407 ve Belâzuri, 227 v.d.); bununla uygun olarak Tab 1, 

3233'te isnats ız olarak. 

2) O bunu babası  Eb ıl Huzayfe lakabun ta şı madığı  halde, Huzayfe ve asl ında onun değ il 

annesinin ye ğeni olmasına rağ men (lbn Hiş am 165, 208) Mu'aviye'nin ye ğeni olarak adland ırıyor. 
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bir tarafa, Medine'de kalmak istemi ştir. Fakat bu Mervan b. Hakem 

ve diğer Ümeyyeliler taraf ından fena muamele görerek Medine'den ç ıkmış  
ve Muâviye de bu yüzden akrabalar ına fena halde kı zmış tır. Ester onun 

doğ rudan do ğ ruya halefi olup ancak bu zat eyalete dahil oldu ğu s ırada 

zehirlenince yerine Muhammed b. Ebi Bekr getirilmi ş tir. Mamafih İ bn 

Kelbi bununla tezat halinde olarak, E ş ter'in ,ancak Muhammed b. Ebi Bekr'- 

in imhasından sonra Mısır'a yollandığı nı  söylemektedir (3242) ki bu da her 

halde tamamiyle yanh ş tır. 

Muâviye ve Amr M ısır'a kar şı  36 yıhnda akim kalmış  olan taarruzlar ını  
38 yılında Muhammed b. Ebî Bekr'e kar şı  daha ba ş arıh olarak tekrarlad ı -

lar. Bu husustaki rivayetler de Taberi'de birbirine z ı ttırlar. Ebiısı  Mihnef'e 

göre (3396 v.dd.) Muâviye hakemler vak'as ından sonra gözlerini tekrar M ı -

sır'a çevirdi. Mesleme b. Muhalled ve/Muâviye b. Hudeyc ile temasa geçti 

ve bu iki zat, evvelce onunla hiç alâkadar olmam ış  bulunmalarma rağ men 

ş imdi ona bi'at ettikr ı  Amr 6000 ki ş ilik bir kuvVetle M ısır'a girdi. O ve Mua- 

viye, memleketi terke sevketmek gayesiyle Muha
qı  
mmed b. Ebî Bekr'e teh-

dit mektuplar ı  yazdılar. Muhammed bu mektuplar ı  Ali'ye göndererek yar-

dım rica etti, fakat buna nail olamay ıp yalnız kendi kuvvetine dayanmak 

zorunda kaldı . Daveti üzerine yan ında 2000 ki ş i topladı . Bunların arasında 

en iyisi ve en sadık olanı  Ali tarafından bilhassa tavsiye edilmi ş  olan (3402, 

11), Osman' ın katili Tücibli Kinâne idi( 1). Bu zat ş iddetli bir sava ş  sonunda 

üstün kuvvetler kar şı sında maktul düşünce diğ erleri da ğı ldılar. Muhammed 

b. Ebî Bekr yaln ız ba şı na kaçarak bir harabede gizlendi. Burada İbn Hudeyc 

tarafından ke ş fedildi ve sakland ığı  yerden çıkart ılarak mukavemet etmeden 

öldürüldü. Daha sonra bir e şek derisine sar ılarak yak ıldı . Hemş iresi olan 

Ayşe bu tarihten sonra hiç k ızart ılmış  et yemez oldu. Kr ş . Tab. 3, 368. 

Va:adi (3406 v.d.) ba ş ka türlü rivayet eder: Amr aralar ında Muâviye 

b. Hudeyc — şu halde o henüz Mısır'da de ğ ildi— ve Ebu'l-A'ver'in de, bulun-

duğu 4000 kiş ilik bir kuvvetle Mı sır'a sefer etti. Damm yamnda( 2) yap ılan 

savaş ta Kinâne maktul dü ş tü, Muhammed kaçarak Cebele b. Mesruk'un 

yanında gizlendi. Fakat melce'i ifş a edildi. İ bn Hudeyc karşı sına çıktı , 

Muhammed de sava ş arak katledildi. Bu 38 Saferinde vaki olmu ş tu. 

Muhammed'in ak ıbeti Ebiı  Mihnef'de Vakidi'ye -nazaran daha roman ı  
andırı r bir ş ekildedir; bu, Makrizi'ye( 3) göre bir e ş ek gibi öldürülen ve mahvı  
hususunda İ bn Kelhi'ye göre e ş eklerin rol oynam ış  olduğu diğer Muham-

med'in (İ bn Ebi Huzayfe) güya maruz kalm ış  olduğu akıbete benzemektedir. 

1) Bununla bu şahıs hakk ında Seyf'in hükmünü kr ş . 

2) Musannat, Mes' ıldi 4, 422 bu yeri Kum Ş arik şeklinde adlandırıyor. Bu bir karış tır-
madır, krş . Yâkût, 4, 330. 

. 3) Vloten, Recherches, s. 58 (Verhandl. der Amsterdam. Akademi 1894, Letterkunde 1, 3). 
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Burada kat'i bir hükme varma ğ a lüzum yoktur; bu devir hakk ındaki rivâyet-

lerin ne kadar sallant ıh olduğu tekrar görülüyor. 

4 - Ali'nin durumu S ıffin'den beri çok fenala şmış tı . Irak'ta Hariciler 

ona karşı  kesa bir muhalefette bulunuyorlard ı . Basrahlar, Ebül-Esved 

el-Düili gibi birkaç istisnas ı  ile ona karşı  gevş ek davran ıyorlardı . Küfeliler 

ise ona ruhen ba ğ lı  olmakla beraber bu ba ğhlıklarma fiili kudretlerini ilave 

etmemekte idiler. Bunlar ın aras ında da, kısmen Muaviye'ye iltihak eden 

bazı  bitaraf veya Osman taraftar ı  kimseler bulunmakta idi. Onun merkez-

deki bu zay ıf durumu tabiatiyle bütün muhite de sirayet ediyordu. Daha 

37 yı lında, H ırrit'in isyan ından evvel, Bahreyn'deki Araplar vergileri al ı -

koymuşlar ve H ıristiyanlığ a dönmü ş lerdi. Iran eyaletlerinin idaresi güçle-

ş iyor, merkeze ba ğhlıkları  gevş iyordu,(4). Bunların o s ırada bütün yabanc ı  
boyunduruğunu sıyırıp atmağa ve Arap i şgal kuvvetlerini tamamiyle sürüp 

çıkarmağ a ınuvaffak olamamalar ına ş a ş mak icabeder. Malik el-E ş ter'in 

ölümünden sonra Ali'nin iki en iyi adam ı  Kays b. Sa'd ile Ziyâd b. Ebîh 

idiler; Basra'y ı  emanet etmiş  olduğu İ bn Abbas' ın ise işe yaramaz ve itimada 

gayr-ı  layık olduğu meydana ç ıkmış tı . 

Mı sır' ın Amr tarafından zaptını  Ali hakh olarak a ğı r bir darbe olarak 

hissetti. Bunun neticesinde ,111naviye'nin elleri serbest kalm ış tı  O ayrıca 

Constaus'dan y ıllık bir miktar harac mukabili sulhü sat ın almak suretiyle 

kendisini Bizanshlara kar şı  da emniyete almış  bulunuyordu. Arap rivâyeti 

bundan ancak ikinci planda bahseder(2); Theophanes'den, bunun 6150 hilkat 

yılında (Selefki, 969, h. 38/39) vuku buldu ğunu öğ reniyoruz(3). Fakat 

Muâviye Ali üzerine hakiki bir taarruz icras ına cesaret edemiyordu; ona 

şurada buraha güçlükler ç ıkarmakla iktifa ',ediyordu. Daha 38 y ı lında İ bn 

Hadramryi, Temim'i isyana tahrik için Basra'ya yollam ış tı ; fakat o s ırada 

İ bn Abbâs namına vekâleten Basra'y ı  idare eden Ziyâd b. Ebih, Ezd'in 

himayesine s ığ nımış  ve bu kabile de isyan ate ş ini söndürerek Temim ekseri-

yetinin alubeti ile alakadar olmad ığı  İbn Hadramryi öldürmüş lerdi, Medâini 

(Tab. 1, 3414 v.dd.) böyle anlat ıyor. Tab. 3444 v.dd. ında ayni zat, Avâneye' 

müsteniden, Suriyelilerin 39 yılında Irakhlara kar şı  yaptıkları  akınları , 

Nu'man b Be ş ir'in Ayn Temr'e, Sufyân b. Avf' ın Hit'e ve Anbar'a, Abdullah 

b. Mesûd. el-Fezarrnin Teymâ'ya ve Dahhak b. Kays' ın Kutkutâna'ya sefer-

lerini rivayet eder ( 4). Bunlar sadece birer iz'ac ak ım gibi görünmektedirder. 

1) Horasan Belazurl 408 v.d. Tab. 1, 3249 v.d. 3389 v.d.; Azerbaycan ve Rey 3254; Fars 

3245. 3393. 3429. 3449; Ehvaz 3429. 

2) Belilzuri, 159, 1. 160, 8. DMZ 1875, s. 96. krş . Tab. 2, 211 Dineveri, 168 deki anak.' 

todlar. Bunlar Mes'ildi 5, 224'te Abdülmelik hakk ında hikaye edilmektedir. 

3) Theophanes'in hilkat y ılı ' ile süryani Selefki y ı lları  aras ındaki münasebet hakkında 

krş . Wellhausen, Göttinger Nachrichten 1901, s. 414 v.dd. 

4) Krş . Ya'kübi, 2, 228, 6. 229, 3. 230, 9. Agani, 15, 45 v.d. —Ebü Ma' şer ve Vaki& 

(Tab. 1, 3447) Muaviye'nin de bizzat 39 y ılında sefere ç ıktığı nı , fakat sadece Dicle kenar ına 

kadar gelip geri döndüğünü söylerler. 
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Suriyeliler elde ettikleri ganimetlerle geri döner ve Kafeller taraf ından takip 

olunurlar, baz ı  kere de yakalan ırlar. 

Agani 15, 45 v.d., Yakubi 2, 231'de bu akınlarla, Busr b. Ertat' ın 

me şhur Hicaz ve Yemen seferi aras ında irtibat tesis ediliyor. Tab. 1, 3450'de 

Bekkai'de (Avâne'den) bu seferi Ali'nin son zamanlar ına vazetmektedir: 

(buna göre) Cariye b. Kudame Busr üzerine yapt ığı  yürüyüş  esnas ında 

Ali'nin katlini haber almış tır Vakı di'ye göre (Tab. 2, 22) ise bu sefer ancak 

42 yı lında yani Ali'nin ölümünden sonra vuku bulmu ş tur. 

Bekkai (Tab. 1, 3453) İ bn İ shak'a müsteniden ( 11), 40 yılında Ali 

ile Muâviye aras ında uzun bir mükâtebeden sonra aktedilen bir mütarekeden 

bahsetmektedir. Bu miltareke herhalde çok k ısa bir müddet devam etmi ş  
olmalıdır Çünkü 40 yılı  başmç/a Muâviye Kudüs'te halife unvamn ı  almış  
ve bu s ıfatla Suriyelileri kendisine bi'at ettirmi ş tir. Bu, Ali'ye karşı  yeniden 

bir meydan okuma idi. Ali buna, icras ına katli yüzünden muvaffak ola-

madığı , Suriye'ye kar şı  büyük bir sefer haz ırlığı  ile cevap vermiş ti. 

Muaviye'ye 40 yılında Kudüs'te bi'at edilmesi Nöldeke'nin Süryanisi 

tarafından teyit edilmektedir. Bu zat aym olay üzerine birbirinden müstakil 

iki rivâyeti birbiri arkas ına dercetmi ş tir. «Selefki 971 y ı lı nda birçok Arap 

Kudüs'te topland ı  ve Muaviye'yi hükümdar yapt ı . Bu zat Golgatha'ya 

giderek orada oturup dua etti, sonra Gethsemane'ye ve daha sonra merhume 

Meryenı 'in kabrine giderek orada da dua etti... 971 Temmuzunda Emirler 

ve birçok Araplar toplanarak Muaviye'ye bi'at ettiler. Kendisine tâbi bütün 

arazide onun hükümdar ilan edilmesi için emirnâme ne ş redildi( ı). O dünyanın 

diğer kıralları  gibi başı nda Diadem (tac) ta şı mıyordu. Fakat taht ım D ımaşk'ta 

kurdu ve Muhammed'in payitaht ına (Medine'ye) gitmek istemedi ». 971 

Selefki y ı lının Temmuzu (660 milâdi) 16 Safer 40'ta ba ş lar. Tab. 2, 4 v.d. da 

(krş . 1, 3436) ki Mesrukrye. göre de Suriyeliler Muaviye'ye Kudüs'te 40 

yılında bi'at etmi ş lerdi; sadece bunun Ali'nin ölümünden sonra vuku bulmu ş  
olduğ u iddias ı  yanlış tır. Muaviye'nin hilafet iddias ına bu kadar geç ba ş -

lamas ı  gariptir. Continuatio Isidori. Byz. Arap Ş25 (n ş r. Mommsen)e göre 

o beş  yıl (yani 36-40 y ılları  arasında) civiliter, yani civis (sadece vatanda ş ) 

olarak, yaş amış  bundan sonra da 20 y ıl hükümdar olarak ömür sürmü ş tiir. 
Süryani müellif ayr ıca Ali'nin ölümünden kısa bir müddet evvel tekrar 

Muaviye'ye kar şı  sefere ç ıkmak istediğ ini teyit etmektedir. Bu 1}aber yanl ış  
bir yıla vazedilmekle beraber (971 veya 972 yerine 969'a) asl ında doğrudur. 

Yakubi (2, 235, 15, 238, 20) de ayn ı  ş eyi söylemektedir. Umumi olarak kabul 

edilen rivâyete göre Ali'nin emrinde, ölümü an ında, Suriyelilere kar şı  yürü- 

1) Buradaki Dul İshak herhalde böyle okunmalı dır; çünkü Peygamber siretinde Bekluli, 

Tim Hiş am ile İ bn İ shak aras ındaki halkay ı  te şkil eder. 

2) Nöldeke'nin .7,pUı 1'a,g yanında anlayamadığı  kelime Z.X1)GEtg'dir, ki muhtemelen, sür-

yânice 	(ilan etmek) bundan gelmektedir. 
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meyi talep eden 4.0.000 ki ş ilik bir kuvvet bulunmakta idi. Bu kuvveti ondan 

başka ve Suriyelilere kar şı  değ ilse hangi gaye ile kim harekete geçirebilirdi? 

Ali'ye kar şı  suikast 15 Ramazan 40 Cuma günü Köfe mescidinde vuku 

buldu (Kamil, 553, 9). Ali bunu takip eden Pazar günü 24 Ocak 661'de öldü. 

Vakicirnin Tab. 1, 3469. 2, 18'deki bu tarihleri verilen gün adlar ı  ile teyid 

edilmektedir, nas ıl ki bu hususta verilen diğer tarihler günlere uymad ığı  

için reddedilmektedirler. Katil İ bn Mülcem el-Muradi veya daha tam olarak 

Taeibli (Kamil 553, 17) bir Harici idi. Hariciler onu Tab. 2, 18'de övünerek 

«Bizim Muradlı  karde ş imiz» tesmiye ediyorlar. Kabileda şı  İ bn Mayyas' ın 

Tab. 1, 3466'daki m ı sraları  ile onun bil suikasde, kendisinden yüz görümlü ğü 

olarak Ali'den Nahrevan' ın intika ınnu isteyen Katam ad ında bir kad ın 

tarafından teş vik ve tahrik edildiğ i teyid olunuyor. Bu suretle, onun, Mek-

ke'de, Muhammed'in ümmetini aynı  gün içinde Ali, Muâ-viye ve Amr gibi 

üç zalimden kurtarmak üzere yemin etmi ş  olan üç Hariciden birisi olarak 

bu. cinayeti ikâ etmi ş  olduğu 'hususunda sadece sun'i olarak düzülmü ş  olan 

rivayet kendili ğ inden sukut etmektedir. Böyle üç ş ahsın birle ş erek bir 

suikaste karar vermeleri, İ bn el-Esir'in de i ş aret etmi ş  olduğ u gibi (1 ), en 

eski Haricilerin itiyatlar ına uygun düş memekte.dir. Ebu'l-Esved'in itham 

ettiğ i gibi bu katili Muâviye'nin göndermi ş  olduğu hususuna ise hattâ onun 

düş manları  tarafından da hiçbir zaman inan ılmamış tır. Bu ölümün onun 

i ş ine yarad ığı  elbette muha-kkaktır; çünkü ancak bu sayede devleti eline 

geçirebilmi ş ti. Hasan b. Ali, Tab. 2, 3'te K ılfelileri, babas ını  öldürmekle itham 

eder. Halife Mansûr da, Tab. 3, 431'de buna benzer ş ekilde hissiyat ım izhar 

etmiş tir. Bu herhalde İ bn Mülcem ve Katam' ın Köfeli olu ş lar ı ndan olmalıdır. 
Krş . Tab. 1, 3456 v.dd. 3465' v.dd. Yakubi, 2, 251 v.d. Kamil 546 v.dd. 583. , 

5 — İ mdi, bu sefer Muâviye mutaarr ız duruma geçti (Yakubi, 2, 255). 

Mutad askeri yoldan Eleezire içinden Irak üzerine yürüyerek Musul'uu 

Sevad'a do ğ ru olan Dicle hududunda bulunan Maskin yan ında karargah 

kurdu, fakat buraya ancak Ali'nin ölümünden bir süre sonra varm ış tı . Bu 

arada Ali'nin oğ lu ve halefi Hasan'a kar şı  hareketli gösteriler vuku bul-

muş tu. Arkas ında sava ş a te ş ne 40.000 muharip bulunmas ına ra ğ men za-

ten bu harbe hiç iste ğ i yoktu; bu göste rileri, yarım yıllık hakimiyetini terkedip 

Muaviye ı  ile' anla ş mak hususunda bahane edindi. Bu, umumi hatlariyle tesbit 

edilebilmektedir, fakat Ali'nin katlini müteakip i ş lerin cereyan ş ekli ancak 

karışı k ve eksik bir tarzda hikâye edilmektedir. 

Zührrden ş unlar rivâyet edilmektedir: 	Kays b. Sa'd' ı  ordunun 

idaresiyle tavzif ve mükâfat olarak ona, E ş 'as'ı n valiliğ inden azledilece ğ i 

Azerbaycan vilayetini vaad etmi ş ti. Kays seferi istekle haz ırlıyordu. Fakat 

1) Bununla Muaviye ve Amr'in hayatlanna da kastedilmi ş  bulunması  husus ıı  inkar 

edilmek istenmemektedir; sadece suikastlerin bir randevuya göre a te ınpo yapılmış  olduğu 

hakkındaki tahmin kasdidir. 
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Hasan iyi ş artlar elde edildiğ i taktirde Muâviye ile anla ş mak arzusunda idi; 

bu hususta kendisine muhalefet etti ğ i için Kays' ı  azl ve yerine Abdullah 

b. Abbâs' ı  tâyin etti (Tab. 2, 1 kr ş . 1, 3392). Hasan, Kilfelileri bi'at esnas ında 

takındığı , her türlü tefsire müsait tav ırla ş aşı rtm ış tı ; bunlar onun, istedikleri 

adam olmad ığı m görüyorlard ı . Çok geçmeden Kfifelilerin kendi hakk ında 

ne dü ş ündüklerini, tafsilât ı  verilmeyen bir hadise esnas ında yediğ i bir mızrak 

da4)esi ile anlad ı . Bunun üzerine Muâviye ile pazarl ığ a giri ş ti ve bir miktar 

para mukabilinde hilâfetten feragat etti. Bundan sonra ise, neden ald ığı mn 

iki mislini talep etmedi ğ ine piş man oldu (2, 5 v.d.). Daha ondan evvel İ bn 

Abbâs da Muâviye ile pazarl ıkta anla ş mış  ve orduyu kendi haline b ırakmış tı . 

Bunun üzerine ordu, Ali taraftarlar ı  için umumi af, mal ve can emniyeti 

elde edilinceye kadar sava ş a devam etmek vazifesiyle tekrar Kays' ı  kuman-

danlığ a seçti. Kays, kendisini kazanma ğı  pek çok arzu eden MOâviye'den 

bu ş artlar ı  kolaylıkla istihsal etti. Bizzat kendisine teklif edilen paray ı  alma-

dığı  gibi ş ahsi için pazarlığ a da giri ş medi. 

Bekkâi'nin Avâne'ye müsteniden verdi ğ i rivâyet ba ş kadır (Tab. 2, 2-4) ( 1). 

Kays bütün orduya de ğ il sadece 12.000 ki ş ilik öncü kuvvetlerine (veya 

ş urtaya) kumanda ediyordu ve bu kumanday ı  Ali'nin ölümünden sonra da 

muhafaza etti. Ordunun ana kısmiyle Hasan bizzat Medain'e yürüdü, Kays' ı  
öncü kuvvetlerle ileriye, (Maskin'de bulunan) lYluaviye'ye kar şı  gönderdi. 

Birden Medâin karargah ında: «Kays öldürüldü, kaç ın!» feryatlan ç ınladı . 

'Bunun üzerine Hasan' ın çadırı  yağma edildi. Hasan Kasr el-Beydâ'ya kaç ıp 

kurtuldu. Buradan, karde ş i Hüseyn'in protestolarma ra ğ men Muâviye ile 

müzakereye giri şerek ondan bütün talep ettiklerini elde etti: Kilfe hazine-

sinde bulunan bütün paralar Dârâbcerd'in harac ı  ve babas ının onun bulun-

duğu yerde minberden lânete maruz b ırakılmaması  (2). 

• 
Yâkubi (2, 254 v.d.)de yine ba şkadır: Hasan, Ubeydullah b. Abbâs' ı  

12.000 ki ş i ile Muâviye'ye kar şı  gönderdi; Kays' ı  ona mü ş avir olarak vermi ş  
ve sözünden çıkmamas ını  emretmi ş ti. Muâviye beyhude yere Kays' ı  rü ş vetle 

elde etme ğe çalış tı , fakat bir milyon mukabilinde Ubeydullah' ı  kazand ı . 

Bu zat 8000 ki şi ile onun tarafına geçti. Hasan ordunun esas k ısmiyle Medâin'de 

bulunuyordu. • Muâviye, Mugire'yi ve di ğer murahhaslar ı  onun yanına gön-

derdi. Bunlr, Hasan' ın yanından ayrıldıklan s ırada, onun Muâviye ile sulha 

raz ı  olduğu sahte rivâyetini etrafa yayd ılar. Bunun üzerine bizzat Hasan' ın 

sava ş çıları  onun üzerine saW ırarak çad ı rlarını  yağma ettiler. Hasan at ına 

binerek Sabât'deki saraya kaçt ı , fakat Cerrah b. Sinân (nam- ı  diğ er İ bn 

1) Avâne'nin rivayetinin ba ş  tarafı  alınmamış  ve bu kısma, onunla tevafuk etti ğ i söy-

lenen, ba şka bir rivayet al ınmış tır. 

2) Taberrde baz ı  yerlerde bu iki versiyonun (Kontamination) bozuntular ı  mevcut bulun-

maktadır. 1, 8 v.d. ve 7, 15'te böyle: 40.000 muharip şurta değ il bütün ordudur; Zii.'rrye göre 

gerek Kays ve gerekse İ bn Abb5s umumi kumandayı  haizdiler. 
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Kabisa) el-Esedi tarafından fena muameleye duçar ve bir m ızrak darbesiyle 

yaralandı . Kan kayb ından zayıf düş müş  bir vaziyette Medain'e getirilerek 

burada uzunca bir müddet a ğı r hasta olarak yatt ı . Bu esnada taraftarlar ı  
onu terkettiler ve Muâviye de Irak' ı  eline geçirdi; bundan sonra hilâfetten 

feragat etmekten ba şka çaresi kalm ıyordu. Dineveri (230 v.d.) de baz ı  fark-

larla ve fakat buna benzer ş ekilde hikaye ediyor. Ona göre Hasan' ı  Sâbât da 

Kûfe, Yemen ve Rebia'lileri Kûfe Mudarl ılarının elinden kurtarm ış lardır. 

Bütüniyle Avâne ve Yakubi, pragmatizmi vaz ıh olmayan Zühri'ye 

mukabil birbirleriyle tevafuk ediyorlar. Mevcut baz ı  farklar halledilemiyor. 

Mesela mızrak yaras ı , çadırm yağ mas ı  ile kısmen zaman ve mekan bak ı -

mından ayr ılmakta, kısmen de bununla birle ş tirilmektedir. Bu arada baz ı  
diğ er farklar râvilerin temayülü ile izah edilebilir. Yakubi ve hattâ Dineve-

ri'de, Hasan' ı  Kfifeliler hesab ı na temize ç ıkarmak gayreti tebarüz etmek-

tedir (Dineveri 242, 15); Zühri'de ise Hasan en kötü bir zaviyeden mü ş ahede 

ediliyor. Fakat tarafgirâne en büyük fark, Abbas! hanedan ının ceddi Ab- 

b. Abbas' ı n takındığı  tavr ı  belirtmek hususunda vaki olmaktad ır. 
Abbas! hâkimiyeti devrinde bu mukaddes ş ahsiyet hakkında Hakikati söy-

>emek tehlikeli idi; hiç olmazsa onun oynad ığı  rolü güzelleş tirmek veyahut 

onu tamamiyle bu i şlerden hariçte tutmak istenmesi tabii idi ( 1). 

Daha Abbas! devrinden önce vefat etmi ş  bulunan en eski ravi olan 

Zühri'ye göre Abdullah b Abbâs, Hasan' ın anlaş mak istediğ ini fark ederek 

ondan evvel davranm ış  ve eline geçirmi ş  olduğu paraların Muâviye tarafni-

dan kendisine b ırakılmas ını  temin etmiş ti. Bundan sonra Irak ordusunu ba ş s ı z 

bırakarak gizlice ve muhafaza alt ında Suriye karargah ına gitti. Aviine bu 

1) Seyf'e göre (Skizzen 6, 114 —I şı ltan tercümesi 129—) Abdullah b. Abbas daha Medine'de 

iken Ali'nin, ona daima do ğ ru fikir veren fakat her zaman fikrini kabul ettiremeyen, mutemed 

adamı  idi. Sonradan Basra valisi oldu, •bu s ıfatla Ali'ye büyük yard ımcı  kuvvetler sevketti 

(Tab. 1, 3256, 3370). Eb ılı  Mihnef'e göre o, S ıffin'de tebarüz ederek Irak ordusunun sol kanad ına 

' kumanda etti (3285, 89); Ali onu hakem tayin etmek istemi ş , bu arzusunda muvaffak olama-

masma rağmen onu Duma'ya göndererek, sanki Ebn Müsa orada yokmu ş  gibi yalnız, onunla 

muhabere etmiş ti (3354). Fakat Elıfi Ma' şer (3273, 16) ve Yakübi (2, 254, 3)ye göre Abdullah 

b. Abbâs 36 yılında (35 de olduğu gibi) hacc ı  idare etmi ş ti ve bu sebeple S ıffin harbine i ş tirak 

etmiş  olamazd ı  Bu yüzden bu haec "merasimi idaresi Medainrnin ho şuna gitmemi ş  ve o Ebn 

Ma'şer'e göre Abdullah' ın, Ali'nin hayatta bulundu ğu sıralarda hiçbir hacc ı  idare etmemi ş  oldu-

ğunu iddia etmiş tir (3448). 38 yı lında Abdullah sevgili dostunu mevcudiyeti ile M ı sır' ın kaybın-

dan dolayı , teselli etmek maksadiyle Basra'dan Knfe'ye, Ali'nin yamna gitti; ancak Fars'da 

çıkan karışı klıklar sebebile Basra'ya geri dönerek Ziyad' ı  Fars'a gönderdi. Medaini (Tab. 1, 

3414, 30. 43) de böyledir. Ebfı  Mihnef (Tab. 3412. 49) da ise ba şka türlüdür. Buna göre, Abdullah 

Ali'yi Basra'dan yolladığı  bir mektupla teselli etmi ş  ve Ziyad'ı  o değ il Ali Fars'a yollamış tır. 
O bir defa daha, Muaviye'nin Medine aristokrasisini o ğ lu Yezid'e biat ettirmek istedi ğ i sırada 

ortaya çıkar. Meclaini (Tab. 2, 175)ye göre be ş  kişi biatı  reddetmi ş ti, bunlardan birisi Abdullah 

b. Abbâs idi. Fakat zorbaya kar şı  bu kahramanca muhalefet ona hiç pahal ıya malolmad ı . 

Muâviye ve Yezid'in kendisine hiç ehemmiyet vermemi ş  olmalar ı  ona herhalde ac ı  gelmi ş  olma-

lı dır. Ekserl raviler de onu bu münasebetle unutmu ş lardır. 
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hususta siikat etmektedir. Yiikubi ise meş hur Abdullah yerine onun küçük 

karde ş i Ubeydullah b Abbas' ı  zikretmektedir. 

Abdullah' ın mı , yoksa daha ziyade Ubeydullah'ın mı , Hasan devrinde 

Muâviye tarafına geçmiş  olduğu hakkında raviler aras ındaki münazaadan 

Medaini bile haberdard ır (Tab. 1, 3456 kr ş . 3453), ş u halde bu mesele sadece 

imistensihlerin-  kopye şekillerine ba ğ lı  değ ildir e): Medaini Ubeydullah' ı  
kabul etmekte, Ömer b. Ş ebbe (1, 3453 v.dd.) ve Belâzuri (DMZ, 1884, 

392 v.d.) ona uymaktad ırlar. İ mdi Ubeydullah, Busr b. Ertat oraya sefer 

ettiğ inde Yemen valisi bulunmakta idi; onun iki o ğ lu Busr'ün eline geçerek 

boğ azlarımış lar ve anneleri bu sebepten ç ıldırmış t ı . Vakidrye göre bu sefer 

42 yılına düş mekte idi. Ş u halde Ubeydullah daha o s ıralarda Yemen'de 

Muâviye ile kan davas ına düş mü ş  idi ve bundan bir veya iki yıl evvel onun 

tarafına' geçmiş  olamaz; Vaki& hiçbir suretle böyle bir geçi ş ten bilgi sahibi 

olamaz. Ava ıae'ye göre Busr'ün seferi 40 y ılı nın ikinci yarı sı na düş mektedir. 

Buna göre ise Ubeydullah' ın, oğulları= katilleri ile anla ş mak hususunda 

bu kadar acele etmi ş  olmas ı  inanılmaz bir keyfiyet olur. Bundan , başka tersi-

ne, neden Abdullah' ın yerine Ubeydullah' ın geçirilmiş  olduğunu anlıya-

bilmek için daha kolayl ıkla bir motif bulunabilir. Medainrnin devirlerinde. 

yaş adığı  ve sadakatle ba ğ li bulunduğu hanedanın ceddi üzerinde,' Allahs ı z 

stImeyyelilerle ilk olarak anla ş mış  olmak ş erefsizliğ i yapışı p kalmamalı  idi. 

Itardeş i Ubeydullah ise feda edilebilirdi. 

Abdullah ayr ıca bu suretle ancak nâtamam bir ş ekilde karde ş i tarafından 

temize çıkarılabiliyor. Zührrye göre gasbetti ğ i ve Muâviye tarafından ken-

disine ;bırakılan paralar Basra- hazinesine ait idiler. Ayn ı  ş ekilde Hasan'a 

bırakılan paraİar da Er'i& hazinesinin muhtevasnu te ş kil etmekte idiler. 

Bu husus Eh(' Ubeyde (Tab. 1, 3456) taraf ından thyid ediliyor, Ebu Ubeyde, 

Abdullah'ın, Ali'nin ölümünden sonra Basra'dan Hasan' ın yanına gittiğ i ve 

bu miinasebetle devlet hazinesinden yan ına para 'aldığı  hususunda Zühri 

ile hemfikirdir. Ancak o, bunu, onun yan ına aldığı  paralar ın, maa şı ndan 

fazla olmadığı m . söyliyerek hafifletmektedir. Garip olan cihet Medaini, Ömer 

b. Şebbe ve Belâzurrnin de Abdullah' ın Basra hazinesi ile birlikte kaçt ığı nı  
inkar etmemeleridir. Onlar sadece onun bunu daha Ali Zaman ında, hemen 

Nahrevân sava şı nı  müteakip yaptığı m (DMZ, 1884, 392) ve bunun Muâviye 

tarafından geçişle alakadar olmad ığı nı  iddia ediyorlar (2). Bununla ihanetin 

bir misli art ışı  görülüyor. Abbas' ın adlar ı  birbirine benzeyen o ğullar ı , pek 

1) Tab. 2, 2. 7. 11 deki Abdullah yerine Ubeydullah okumak tarafdar ı  olan de Goeje 

(DMZ 1884, 393) böyle bir mütearifeden hareket ediyor. Kr ş . von Vloten, Opkomst der Abba-

siden, s. 12 n. 1. 

2) Devlet paralarının «kurtarılması », bu bir nevi adet oldu ğuna göre (Tab. 2, 752. 872) 

onların gözünde, aifedilemez bir keyfiyet olan, Muaviye ile anla şmaya nazaran, o kadar fena 

addedilmiyordu. 
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kısa bir zaman fas ılas ı  ile kendilerine emanet edilen mevkileri alçakças ına 

terkederek bu fırsatta büyük mebla ğ larla kendilerini zenginle ş tirmi ş lerchr. 

Fakat bunun yaln ız bir defa vuku bulmu ş  olmas ı  daha muhtemeldir. Bununla 

da Zühri, Ubeydullah' ın değ il Abdullah'ın, evvelce Ali'nin oldu ğu gibi son-

radan Hasan' ın mutemed adam ı  olduğu ve Hasan'dan evvel Muâviye'ye 

kendisini sattığı  hususunda hak kazanmış  olur. Medaini'de bile biz onu daha 

39 yılında Ali'nin, buna mukahil ise hemen anla ş mayı  müteakip Muâ'viye'nin 

civarında görmekteyiz (Tab. 2, 11). 

Muâviye idaresinde Cemaat, yani Muhammed'in ümmetinin onun bayra ğı  

alt ında birle ş mesi, 41 yılının ilk yarı sında, 661 yaz ında, vuku buldue). Daha 

tam bir tarih üzerinde rivayetler birbirine uygun de ğ ildir. Elias Nisibenus'a 

göre Hasan hilafeti Muaviye'ye 21 Rebiulevvel 41 Pazartesi (Pazartesi 26 

Temmuz 661) günü terketmi ş ti. Vakidi'ye göre (Tab. 2, 9) Muâviye 41 Rebiul-

aturında (Ağ ustos 661) Köfe'ye dahil oldu. Anonim bir rivâyete göre (Tab. 

2, 9) aradaki anla ş ma Rebiulahırda imzalanmış , fakat Muâviye ancak Cuma-

dalitla ba şı nda K'üfe'ye girmi ş ti. Medaini'ye göre Muâviye ya Rebiul-

evvelin son be ş  günü içinde veya Cumadalölân ın son be ş  günü içinde 

(2, 7) Kfife'ye girmi ş ti, fakat Recebte gelip 6 ay orada kalan (2,. 12) Basra'- 

daki Busr ile Köfe'den mektupla ş tığı  cihetle Receb ay ında hâlâ Köfe'de 

bulunmakta idi. Fakat Muâviye daha 41 Cumadalölas ında Mugire b. Ş u'- 

be'yi Köfe'ye vali tayin etmi ş  bulunuyordu (2, 111, 114). 

1) Bundan sadece Yaklibi (2, 256) ayr ılmaktad ır. 

53 



Üçüncü K ı s ı m 

SUFYANILER VE İ KINCI İ Ç SAVAŞ  

1 — Muâviye b. Ebi Sufyan Bizansl ılara kar şı  gerek kara, gerekse deniz 

sava şı m haleflerinin hepsinden daha ısrarla ve fas ılas ız olarak idame etti; 

elini iki defa bizzat dü ş man baş - ş ehrine uzatt ı ( 1). İ taat alt ına ahnmış  olan 

Irak'ta otoritesiniu kuvvetlendirilmesi vazifesini buna mukabil Kafe ve 

Basra'daki valilerine b ırakmış tı  Bize kadar intikal etmi ş  olan rivâyet, 

dikkat nazaran tercihan bunlara tevcih ederek bizzat Muaviye'den çok 

Mugire ve Ziyad'tan bahsetmi ş tir; Muâviye ile tam benzerlik arzeden Ab-

dülmelik'i Haccâc'a nazaran ikinci plana atm ış  olduğu gibi. Bu üç me şhur va-

linin hepsi de, Mekke'nin mürtefi ve güzel bir yerde kâin, karde ş - ş ehri olup 

Mekke ve Medine yan ında, İ slam, sayesinde yükselen ş ehir olmak sıfatiyle, 11 

yılındaki Ridde hadiselerinin gösterdi ğ i gibi, kabileler üzerinde hususi imti-

yazIara malik bir mevkie sahip bulunan Tâif'ten, Sakif kabilesinden idiler. 

Ensârdan ayr ı  ş ekilde Sakif'liler, daha ba ş langıçtan itibaren kafi ve kararl ı  
olarak hakim olan Kurey ş 'e ve bilhassa Tairle yak ından münasâzı etleri olup 

burada mal mülk sahibi bulunan Emevnere ba ğ lanmış lardı . Çok akıllı  kim-

seler olmakla i ş tihar etmi ş lerdi( 2). Bu ş öhretlerine lay ık olduklarını  göster-

diler. Emeviler devrinde bunlar aralar ından hatır' say ılır adette kabiliyetli 

ş ah ıslar çıkardılar; diğer birçok mütebariz kimseler yamnda Muhtar ve 

Muhammed b. Kasım da bunlardand ır. 

Muaviye'nin 41 y ııhnda Kafe'ye tâyin etti ğ i Mug-ire b. Şu'be (Tab. 2, 

11 v.d. 111. 114) daha o zamanlar arkas ında hareketli bir hayat b ırakmış  
idi. Bi-N/ayet bu çok tecrübeli, gayeye varmak için her türlü vas ıtayı  mubah 

addeden zat ı  renkli çizgilerle tasvir etmi ş tir. Boylu, poslu, güçlü kuvvetli 

idi, bir gözü ve ön di ş leri yoktu. Kocaman bir kafas ı , ş işkin dudaklar ı , kı r-
mı z ıya çalan, sonradan siyaha boyanan ve kafasinu ı  dört tarafına «boynuz » 

1) Bu hususta Emevilerin Bizanshlara kar şı  te şebbüslerinin toplu olarak mütalâa edildi ğ i 

Göttinger Nachrichten 1901, s. 414 vdd.yi kar ş . 

2) Muhammed 8 yılında Tâif'i ku ş attığı  zaman, ş ehrin zapt ı  esnasında, kendisine ak ıllı  

bir çocuk do ğuracak bir esire elde etmek ümidi ile Fezare'li Uyeyne Peygamberin ordusuna 

katılmış tı : —Her halde— kendisinin, çocu ğuna miras b ırakılacak zekası  yoktu. 

54 



gibi uzam ış  sert kıllı  saçları  vardı ('). Uykuda bulunan bir arkada şı nı  kancıkça 

öldürdüğü için genç ya şı nda 8 yılından evvel Medine'ye kaçm ış tı ; İ slam 

böyle canilere de yükselmek imkan ını  bah ş ediyor ve mazisini siliyordu. 

Mevcut ş erait, alt ında yeni bir insan haline gelmi ş  Olmakla beraber eski, 

faydalı  hususiyetlerini de muhafaza etmi ş ti. Peygambere sokuldu, o da onu 

kullandı . 9 yılında, doğduğu ş ehirdeki putperest mabedini tahrip etmekle 

tavzif edildi; bu fırsatta mabed hazinesinin muhtevas ını  da yürütmeyi ihmal 

etmedi. Yerini pek güzel bilmekte idi, çünkü mabetteki hazineyi muhafaza 

ile mükellef aileye mensuptu. Peygamberin defni esnas ında yüzüğünü, kabir 

örtülmezden hemen evvel içeriye atm ış t ı : bu suretle hiç olmazsa, menfaatler 

koparmak gayesiyle, mukaddes vücut ile son temas edenin kendisi oldu ğunu 

iddia ediyordu. Utanmaz mevki h ı rs ın ı  sonralar ı  da devam ettirdi. İ slâmın 

idareci aristokrasisine mensup oldu ğu intiba ını  uyandırmak istiyordu; 

Ömer'in S'ûras ı  ve Duma'daki hakem içtima ında oldu ğu gibi ıbüyük iş lerde, 

devlet icraat ında davet edilmeden geliyor, ko ğulsa bile ikinci içtimaa, sanki 

hiçbir şey olmamış  gibi yüzsüzce sokulma ğ a çalışı yordu. Bütün yüzSüzlüğüne 

ve Allah'tan korkmamas ına ra ğ men, İ ranlı  büyükler yanında islâm ile 

övünmeyi, caka satmay ı  fevkalâde güzel beceriyordu. Tercihan elçi ve müza-

kereci olarak kullan ı lıyor ve farsça bilgisi bu arada i ş ine yarıyordu (Tab. 1, 

2560). Özledi ğ i mevkie önce Basra'da kavu ş tu. Kar ı sı  Tâifli olan ilk vali 

Utbe b. Gazvân ile buraya gelmi ş  ve ona, ölümünden sonra halef olmu ş tu. 

Basra'da divan kuran ve bu hususta herkesten evvel davranan ın o olduğ u 

rivayet olunur. /zkubeid'dan ( 2) Failkan' ı  onun mağ lap ettiğ i, Maysâtı  ve 

hattâ Ehvaz' ı  zaptetti ğ i mervidir. Kadınlara kar şı  doymaz ihtiras ı  onu 

düşürdü. Rezilâne bir zina fiili yüzünden 17 y ı lında, muhakemesi ashnda 

o kadar ha ş in olan Ömer'in iltimas ı  sayesinde bir komedi şeklinde bitmiş  
olmasına ra ğ men, azledildi, fakat bununla art ık partiyi tam kaybetmi ş  
olmuyordu. Nihavend sava şı nda temayüz etti; hemen bunu müteakip, daha 

21 yı lında Ammar b. Yâsir'in halefi olarak Kilfe'ye geldi. Kfıfe'nin Medya 

ve Azerbaycan fetihleri onun o zamanki valili ğ i esnas ında yap ıldı . Medine'ye 

gönderip zanaatkâr olarak çal ış tırdığı  kölesi Ebû Lu'lu'e halife Ömer'in 

katili oldu. Osman zaman ında Mugire ikinci plana düş tü; ne bütün 

memuriyetleri alan Umeyye'ye mensuptu, ne de bunlara muhalefet eden 

Peygamberin . mutemedlerine mensuptu. 0;man'a kar şı  yap ılan isyana 

iş tirak etmedi; fakat bu sayede yeniden yükseldi. Onun Ali'ye Muâviye'yi 

Suriye valisi olarak tan ı mas ını  tavsiye etti ğ i rivayet olunur. Fakat Ali bu 

tavsiyeyi kabul etmediğ i için. Mugire ondan ayr ılarak Muâviye tarafına 

geçti. 40 y ı lı  hacc ını  idare etmek için Muâviye'nin ad ına sahte bil. vesika 

1) Kitab el-Agâni'de ona dair makalenin ba ş langıcı  Bulak tab'ında eksiktir, fakat Mü-

nih'de bir yazmada mevcuttur. Bu k ı sım DMZ 1896 da ne şrettim. 

2) Marquart (Eranschahr, s. 41) Bu ş ekli Abarkubâil veya Abazkubâil' ın doğ ru okunu şu 

olarak kabul ediyor. 
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tanzim etti. Muâviye böyle bir yard ımcının kıymetini takdir ederek onu 

Irak' ın iş galinden hemen sonra yine eski vazifesi olân Küfe valili ğin getirdi. 

Yaş lanmış  olarak M ıigire ş imdi, hareketli bir geçmi ş ten sonra, art ık 

sonuna kadar kalmak istedi ğ i limana kavu şmuş tu. Bütün gayreti, vali olarak 

ne aş ağı yı  ne de yukarıyı  tedirgin etmemekti. Muâviye'ye ve Küfe'deki 

partilerin dalgalannı alarına kargı  aynı  soğukkanlı)* muhafaza ediyor ve 

bunu saklamağ a da lüzum görmüyordu (Tab. 2, 38). Onu hiç olmazsa, Ebi ı  
Mihnef ve hiç şüphesiz haksız olmıyarak ('), Mustavrid ve Hücr b. Adrye 

ait hikâyelerinde böyle tasvir etmektedir. Onun bütün siyaseti, kendisini 

makam ında tutabilme ğe müteveccihti; bunda ba ş arı  da kazand ı  Halifenin 

onu azletmek hususunda, arada-s ırada duyduğu arzunun,' hile ile önüne 

geçmesini biliyordu (2, 71 v.d. 173 v.d. 208 v.d.). Mustavrid kumandas ın-

daki Haricilerle, Küfeliler onu bu belâdan kurtarmak hususunda bizzat • . 
isticâl ettikleri cihetle, kolayea ba ş a çıkmış tı . Mamafilı  Hariciler. Kide için 

büyük bir mâna ta şı makta idiler. Xûfeliler çok büyük ekseriyetleriyle, Irak' ın 

siyasi istiklâlinin, öncüsü s ıfatiyle Ali taraftar ı  ve bu düş ünceleri ile ş ii te-

mayüllü idiler. Bunu saklam ıyorlardı  da. Münferit baz ı  şah ıslar ise aç ık açık 

ve umumun önünde tahrik edici gösteriler yapmakta idiler. Mugire bunlara 

müsamaha ediyordu. Bu hareketleri ba ş langıçta önleyece ğl yerde, idrak 

edemiyeceğ ine emin olduğu için, kötü netieelerin zuhur edece ğ ini bir nevi 

kötülük arzusuyle görmekle iktifa ediyordu. Ruhunu kurtarmak ve kendi 

vazifesi olan ş eyi icrayi, kin ve dü şmanlığı  halefinin üzerine yuvarlamak 

istiyordu( 2). Küfeliler bundan tabiatiyle çok memnundular, sonralar ı , hiçbir 

zaman bu kadar iyi bir valiye malik olmad ıklarım düşündüler (2, 112). 

Mugire yalan dolanla iş ini idare etti ve ölünceye kadar gasbettiklerinin 

keyfini sürdü. Onun ölümü üzerindeki rivayetler 49-51 y ılları  aras ında tehalüf 

ederler; kr ş . Tab. 2, 86 v.d. 114. Agâni 14, 148. 

Muâviye, Irak ona itaat edince, Basra'ya önce, Humrân b. Ab,ân' ın 

isyanını  bastırmak için sava ş çı  kumandan Busr b. Ebi Ertât' ı  gönderdi. Bu 

zat sükûnu tesis ettikten sonra ordusuyla çekildi; Vâkidi'ye göre (2, 22) 

ancak bundan sonra Hicaz ve Yemen seferini yapt ı . Muâviye'nin Basra'ya 

tâyin ettiğ i ilk hakiki vali ise, bu memuriyeti daha Osman devrinde y ıllarca 

idare etmi ş  olan, Ümeyye aile'knden Abdullah b. Amir idi. Basra'da idareye 

hükümet de ğ il kabileler hâkim bulunmakta idiler; bunlar aralar ında birleş e-

medikleri ve daima kendi menfaatlerini dü ş ündükleri cihetle böyle bir rejimin 

neticesini kolaylıkla tasavvur etmek mümkündür. Küfe'de umund asayi ş , 

siyasi-dini parti tahrikleriyle pek az ihlâl ediliyordu; Basra'da ise cinayet 

1) Havöric (Abhandlungen der Göttinger Societilt 1901 V. 2), s. 19 v.ad.; Ş ia (ayn. eser, 

s. 56 v.d.). 

2) Böyle bir dü şünce tarz ında o bu devir völilerinden birço ğu ile mü ş terektir: İbn Âmir 

2, 67; Velid b. Utbe 2, 219; Nu'inân b. Be ş ir 2, 239; Babba 2, 451, 465 v.d. 
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ve e ş kiyalıklar sokaklara kadar dü ş müş tü. İ bn Abbâs' ın arkas ında b ıraktığı  

miras bu idi. İ bn Âmir'e gelince, vaziyete müdahale etmek arzusunu ta şı -

makta idi. 0 da ihtiyar Mugire gibi sadece devletin otoritesini kuvvetlendir-

mek için vicdan istirahat ım feda etmek istemiyordu. Hiçbir haydudun elini 

kesmek taraftar ı  değ ildi: «böyle bir ş ey yaparsa ın onun babas ının veya 

karde ş inin yüzüne nas ıl bakarı m» diyordu. Bu nihayet Muâviye'nin sabr ım 

ta şı rdı . Halife ondan nezaketle bu vazifesinden feragat buyurmas ını  rica 

etti. Buna mukabil onun deve yapt ığı  devlet paralar ını  yutmas ına göz yum-

duğu gibi kı zını  da ona zevceliğ e verdi. Öyle ki İ bn Amir onun hem damad ı  
hem de dünürü olmu ş  oldu ( 1). İ bn Amir'e bir Ezdli halef oldu, fakat bu 

ancak daha o zamanlar bu mevki için dü ş ünülen Ziyad için bir yol aç ı cı  rolü 

oynayıp dört aylık bir valiliğ i müteakip çekilmek zorunda kald ı . Medâini'ye 

göre (Tab. 2, 11 v.dd. 15 v.d. 67 v.d. 69 v.d.) böyledir. 

Taberi'de Ziyad hakk ındaki haberlerin ço ğu da Medâini men ş elidir. 

Ziyad da kendisini himaye eden Mugire gibi kurulu ş unu hemen müteakip 

Basra'ya yerle ş mi ş  olan Sakif'e ve burada nüfuzlu ve büyük çiftliklere malik 

olmak yüzünden (Tab. 2, 12) zengin olan EM!' Bekre ailesine mensuptu( 2). 

Aş ağı lık bir cinsten idi ve babas ı  meçhul oldu ğu için anas ının adıyle (Sümeyye) 

anıhrd ı . Islâm onun önüne de dünyay ı  sermi ş ti. Daha on dört ya şı nda iken 

yaz ı  yazmay ı  becerdiğ inden Basra ordusunun ganimet üle ş tiricisi veya mu-

hasibi olmu ş tu; çünkü hesap yapabilmek için yaz ı  bilmek ş artt ı . Daha o 

s ıralarda halife Ömer'in onun ola ğ an üstü k ıymetini farketmi ş  olduğu mer 

vidir. Ali devrinde Ziyad Basra'da mühim bir ş ahsiyet idi. Yerinden ayr ılmış  
olan valinin vekili s ıfatiyle, Muâviye'nin Temim aras ında tahrik etti ğ i isyanla 

uğ raş mağa mecbur kalm ış , kendisine Ezdliler yard ı m etmiş ti. Bundan sonra 

onlara minnettar kald ı  (2, 80). Bundan sonra Ali tarafından Fars'a gönderi-

lerek bu ş üpheli eyaleti itaat ve nizam alt ında tutmakla tavzif olunmuş tu. 

Bu vazifeyi zora ba ş vurmadan parlak bir ş ekilde ba ş ardı . Ali'nin ölümünden 

sonra Istahr yan ı ndaki kalesinde tutundu ve Ali'nin bütün memurlar ı  aras ında 

Muâviye'ye kar şı  en uzun müddet inatla mukavemet eden o oldu. Busr onu, 

teslim olmadığı  taktirde Basra'da kalm ış  olan üç o ğ lunu öldürmekle tehdit 

zorunda kalmış tı : Ziyad teslim olmad ı , fakat çocuklar da son anda, El ı fı  
Bekre'nin Kiıfe'ye yapt ığı  uçarcas ına hı zlı  bir seyahatte tam zaman ında 

elde edip Basra'ya yeti ş tirmeğ e muvaffak oldu ğu, Muâviye'nin bir mukabil 

emri sayesinde cellâd ın elinden kurtuldular (3). Mugire, Ziyad' ın Basra'da 

1) İ bn Amir Muâviye'nin oğ lu Yezid'in kayınpederi idi. 

2) Bu aile hakkında Tab. 2, 801'de verilen ac ı  sözlü kaydı  krş .: Bu aile muhtelif cinsten 

köpeklerle çiftle ş tiğ i için en karma kar ışı k renkli encikler yavrulayan bir di ş i köpek men şelidir. 

Ayrıca kr ş . İbn Hiş am 874, 17. 

3) Bu hikaye herhalde efsanedir, fakat A. Müller'in yapt ığı  gibi (Islam 1, 337) Ziyad' ın 

oğullarmın Basra'da bir isyan ı  tahrik ve bu arada tevkif edilmi ş  olmaları  şeklinde tefsir edile-

mez; Tıinkü bunlar o sırada henüz pek genç idiler. 
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depo ettiğ i hazinelerini müsadere ile tavzif olundu. Bunlar ı  tabiatiyle bula-

madı , bir Sakif'li diğ er bir Sakif'linin gözünü oyacak de ğ ildi ya! Mamafih 

Ziyad'ı  mukavemetten vazgeçip teslim olma ğa raz ı  etmek üzere tavassutta 

bulundu: Bu daha 42 y ıhnda cereyan etmekte idi. Muâviye aralar ındaki 

anla ş ma mucibince yap ılan Fars' ın devlet gelirinin taksiminde Ziyad' ın 

kendisini tongaya dü şürdüğünü fark etmesine ra ğ men bunu görmemezlikten 

geldi. Bu, nihayet kar şı lıklı  birbirini takdir eden iki karde ş  ,aras ındaki bir 

pazarlık idi; ,her ikisinin de bu i ş te menfaati az de ğ ildi. 

Son adımı  Muâviye, Ziyad' ı  kendisine ve ailesine tamamiyle ba ğ lamak 

için, İ bn Sümeyye'yi bizzat kendi babas ı  Eba Sufyan' ın meş ru oğhi olarak 

tan ımak suretiyle att ı . Bu, Taberrnin hikâye etmedi ğ i, tarihini bildirmediğ i, 

sadece mevcudiyetini bildirdi ğ i büyük bir rezalet oldu (2, 69 v.d. kr ş . 3, 

477 v.d.). Diğer Umeyyeliler ve Muaviye'nin o ğ lu Yezid bu iş ten pek bir 

ş ey anlamad ılar ve uzun bir müddet bu, do ğ ruluğu şüpheli, üvey karde ş e 

karşı  gergin bir münasebet halin'de kald ılar. Ziyad'ın tebnisi üzerine çok 

kere zikredilen me ş hur hiciv ~alan filvaki böyle bir tak ım mısralar yapm ış  
olan gezgin muganni İbn Muferric'e de ğ il, bir Emevi'ye, sonradan halife 

olan Mervân b. el-Hakem'in karde ş i Abdurrahman'a aittirler (2, 194). 

Muâviye Ziyad' ı  önce 'Kilfe'de ikamete memur etmi ş ti; Ziyâd burada 

kendisine kar şı  kabaca bir şefkat duyan Mugire'nin gev ş ek nezaretinde 

bulunuyor; onun evine istedi ğ i gibi girip çıkarak genç kar ısiyle flört ediyordu. 

Muâviye daha sonra onu D ımaşk'a getirterek, göründü ğü gibi orada onu 

karde ş  edindi. Ziyâd buradan Kafe'ye dönünce Mugire'yi, koynunda. kendi 

halefini besleyip büyütmü ş  olduğu korkusu sard ı . Fakat biraz sonra Ziyad' ı  
Basra ve bu ş ehre ait ş ark eyaletleri .  üzerine vali tayin eden bir emir D ı , 
ma şk'tan geldi. 45 yılı  Rebiülahır sonu. veya Cumadalillas ı  başı nda Ziyâd 

Basra'ya geldi. İ çinde kaçama ğa sapmadan derhal program ım teşrihe ba ş -

ladığı  meşhur bir hutbe ile kendisini takdim etti; bundan dolay ı  bu nutka 

«girişsiz hutbe » denildi: «Akrabah ğı  öne, dini arkaya al ıyorsunuz, suçlu-

larının affediyor ve sakhyorsunuz, islam ın mukaddes saydığı  koruyucu 

nizam ı  parçalıyorsunuz. Geceleri ötede-befide dola şmaktan sak ının; geceleri 

sokakta bulunan herkesi öldürece ğ im. Akrabahk namına kendi kendinizi 

ortaya atmaktan çekininiz; böyle bir söz sarfedenin dilini kesece ğ im, bir 

kimseyi suya atar ım, birisinin evini ate ş leyenin, hırs ızlık için evlere girenin 

ve mezar soyamn hakk ından gelece ğ im. Her soy mensuplarından mesuldür. 

Bana karşı  duyulan kini değ il sadece suçu cezaland ıracağı m. Benim geliş im-

den korkan bir ço ğunuz sonradan sevinecek, bu geli ş e ümit bağ layan bir 
çoğunuz da sukut-u hayale u ğ rayacak. Sizi Allah' ın verdiğ i selâhiyetle idare 

edece ğ im. Allah'ın hazinesi, serveti ile de karmmn doyuraca ğı m (I). Ben 

1) Chavarig, s. 24 v.d. 
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sizden itaat talep ediyorum, siz de benden adalet isteyebilirsiniz. Gayerne 

varmak hususunda ne kadar geri kalsam da yine üç hususu hiç eksik tut-

mıyaca ğı m: her zaman herkes benimle konu ş abilecektir, size maa ş larını zı  
daima zaman ında verece ğ im ve sizi hiçbir zaman haks ı zlık te şkil edecek 

derecede uzun müddet ve uzakta harbe sürmiyece ğ im, bana kar şı  duyaca ğı nı z 

kin ve hiddetle harekete geçmekten sak ının, bu sizin için iyi olmaz. Baz ı  
kellelerin salland ığı nı  görür gibiyim; herkes kendi ba şı mn omuzları  üstünde 

kalması  için dikkat üzere olsun! ». 

Baş langıçta tatbik etti ğ i birkaç mazeret tan ımayan sertlik örnekleriyle 

kendisini saydırtmağa muvaffak oldu. Sadece Basra'da de ğ il Iran eyalet-

lerinde ve hattâ Arabistan çölünde bile hakk ında mucizeyi hikayeler anlat ılan, 

o vakte kadar hiç bilinmeyen bir emniyet ve asayi ş  sağlamayı  baş ardı . Basra'- 

daki Havaric de onun önünde sinmi ş ti. Bunlar k ısmen sadece adlarıyle adi 

haydutlardan tefrik ediliyor ve onlar gibi muameleye müstahak addolunu-

yorlardı  (1). 

Mugire 50 veya 51 y ıhnda ölünce Ziyâd'a onun valili ğ i de verildi. Ika-

met yeri olarak Basra'y ı  muhafaza etti. Kilfe'de Mu ğ ire'nin ona b ıraktığı  

fena miras ı  nizama koymak , mecburiyetinde idi. Ba ş larında Kindeli Hucr 

b. Adırnin bulundu ğu Kfı fe ş iileri, onun buradaki daimi naibi Amr b. Hu-

reys'i, camide namaz ı  idâre ederken ta ş ladılar. Buna kar şı  harekete geçmek 

üzere derhal Basra'dan geldi. Hüer ona, tevkif edilece ğ i zaman taraftarlar ı  
ile birlikte silahl ı  mukavemet göstermek ve kendisini bu suretle bizzat kanun 

harici ilan etmek lötfunu gösterdi. Ziyâd büyük güçlük çekmeden ona hakim 

oldu; vaziyet ciddiyet peyda edince, bizzat Köfeliler fikirlerine sempati duy-

dukları  kendi mensuplar ına kar şı , devlet idâresinin o kadar kin duyduklar ı  
mümessiline yard ı m etmiş ler ve mevkuf âsi reisleri hakk ında kaleme alınan 

ithamnâmeye imza koymu ş lardı . Bu reisler D ıma ş k'a halifenin yan ına gönde-

rildi ve aralar ından altı sı  Ali'yi inkar etmeyi reddettikleri cihetle silahla isyan 

suçundan idam olundu. Fakat bununla mesele kapanm ış  olmuyordu. Bu ka-

dar nüfuzlu ş ahsiyetlerin idam ı  efkar' derin surette tehyiç etmi ş ti. Kabile-

ler, mensöplar ım devletin elinden kurtaramam ış  olmaları nı , izzeti nefislerine 

vurulmu ş  bir darbe olarak itibar ediyorlard ı . Sider Hücr ve onun idam edilen 

arkadaş larını  şehit addetmekte idiler 

Rivayet Ziyad' ın bazı  idare tedbirlerinden bahsetmektedir. Köfe mes-

cidinin muazzam bir surette geni ş letilmesine te ş ebbüs etmi ş ti. (Tab. 1, 2492) 

Bu münasebetle câmiin tabamndaki çak ıl' kaldırarak yerine kilden sa ğ lam 

bir zemin yapt ırdı . Belazurrye göre (277) bu, secdeden sonra ele yap ış an ça-

kıl parçalar ımn silkilmesinin dini bir adet haline gelmesinin önüne geçilmek 

1) Chavarig, s. 24 v.d. 

2) Schia, s. 56 v.d. 
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için yap ılmış tı . Bunun daha ziyade katibin sözünün ta ş  at ılarak kesilmeme-

si için yap ıldığı  Varid-i hat ı rdır. Alınan diğer bir tedbir daha önemli idi : 

Kiife askerinin dört grup halinde taksimi. Her, grup muhtelif kabilelerden 

terekküp ediyor ve bu gruplar ın başı nda bir kabile reisi de ğ il, devlet tara-

fından tayin olunan bir kumandan bulunuyordu ( 1). Basra'l ı ların ona uygun 

olarak be ş  gruba taksiininde ise kabile prensibi daha kuvvetli olarak te-

barüz etmi ş ti. Ziyad' ın büyük miktarda Kfifeli ve Basral ı  aileyi Hora-

san'a gönderip .orada yerle ş tirmi ş  olmas ında, belki,  de siyasi bir hacamat mü ş a-

hede etmek mümkündür (Tab. 81', 156. Belazuri 410). 

Ziyâd 4 Ramazan 53 Sal ı  (23 Ağustos 673 Salı) günü takriben 53 ya şı nda 

olduğu halde öldü. Onu karakterize etmek bak ı mından iki anekdot hiç de 

kıymetsiz değ ildirler. 38 veya 39'da Ezd'in himayesine s ığı ndığı  ve bunların 

reisini, kendisini Temim'in m ııı htemel bir hücumuna kar şı  müdafaa edip et-

miyece ğ i husnsunda iskandil ettiğ i sırada aldığı  cevap (2) o kadar ho şuna 

gitmiş ti ki, böyle bir anda kendisi için çok tehlikeli olabilecek olan kahkaha-

mili zorlukla tutabilmiş ti. Hoş landığı  ve sonradan da evlendi ğ i Mugire'nin 

genç ve güzel zevcesine, çekinmeden tehlikesiz bir akraba s ıfatiyle kendisinin 

önünde aç ık saç ık dolaşabileceNni, çünkü kendisinin Mugire'nin babası  oldu-

ğunu söylemiş ti, oğullahndan birisi Küfe valisinin ad ını  ta şı makta idi. 

Bu anektodlara göre o karanl ık bir ciddiyetle -dolu bir adammış  gibi görünii‘ 

yor. Fakat Vali olarak kendisiyle ş aka ettirmezdi. Buna ra ğ men o ancak, 

bütün ve bilhassa-  isyan eden teb'a s ıfatiyle kendilerine k ı lıç çeken kuvvetli 

idareleri zalim addeden Arap dü ş üncesine göre bir zalimdi. Onun Kilfe ş iasına 

kar şı  muamelesi hakk ında, bizzat ş ii temayüllü olan Ebâ Mihneri• mufassal 

ve doğ ru bir rivayetine mâlik bulunmaktay ız Ziyad kendisine kar şı  silah 

kullanan liir kaçihtilalci reisinin faaliyetine sed çekmi ş ti. Bütün i ş  bundan 

ibaretti. Bununla, onun umumi olarak ş iilere reva gördü ğü zalimâne takibat 

hakkındaki beher rivayet üzerinde esasa dayanan bir şüphe uyanmakta-- 

dır (Tab. 2,266.624). Sia Basra'da umumiyetle pek yayg ın değ ildi ve rahat-

sızlık da uyand ırmıyordın reisleri Ş efik b, A'ver el-Harisi Ziyad ve sonradan 

oğ lu yanında, ölümünden biraz evvel hainâne bir şekilde sui'istimal etti ğ i bir 

mutemed malıam ını  haizdi (2;248). Orada daha tehlikeli olanlar Haricilerdi. 

Bunlar muhtelif cinsten, k ısmen şerefli dindar , kimseler, kı smen de caniyâne 

sevk-i tabiili vicdansız asiler idiler. Fakat Ziyad bunlar ın fikirlerin de ğ il sa- 
, 

1) Schia, s. 58 n. 1. 

2) Tab. 1, 3415.,Leiden ne şrinin metninden, Sabire-13. Seymân' ın ifadesinde neyin gülü-

necek bir hususu oldu ğ u anla şı lamıyor. Burada soy adlar ı  tahrif edilmi ş tir; bunlar s 3418; 

1 ve İbn Durayd 150. 154'e göre tashih olunabilir. «E ğ er Ahnef gelirse ben gelirim, eğer Kabak 

ile birlikte gelirse, bizde de Zartacı  vardır; eğ er Chiınnıân ile gelirse, bizde de Kalamış  var». 

Bunlar Temim soYlarının adlarıdn, fakat ayn ı  zamanda appellatif bir mânaya da sahiptirler. 

Böyle dü şününce de Ezdlilerde de bunlar eksik de ğ ildir. Burada Ezd reisi sözlerine ö ğ linücü 

bir ifade vermi ş tir. İş in komik ve Ziyâd' ı  kahkahas ım tutmaya zorlayan tarafı  buradadn. 
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dece cinayetlerine, suçlar ına cephe al ıyordu. Yalnızca münferit baz ı  suçlar ı  

ispat edilmi ş  asi ve suçlular ı  idam ettiriyor, fenal ıklarm önüne geçmek için 

kitle imhasma giri ş miyordu. Basra Haricilerinin en nüfuzlu ş ahsiyeti olan 

Ebû Bilal hiç fark gözetmiyerek kan dökmek suretiyle f ırkalarm ad ını  kirle-

tenlere lanet ederek, valinin tavr ına tasdik etmi ş ti. Buna z ıd rivayetlerin 

tarafgirâne iftiralar addedilmesi gerektir. 

Ziyad'ın kendisine izafe edilen Basra'daki zulmünün arzulu aleti, Meda-

mi ve onun talebesi Ömer b. Ş ebbe'ye göre, Semure b. Cündeb addolunuyor-

du. Bu zat ş urtan ın, yani bir nevi jandarma kuvvetinin kumandan ı  idi. Bu 

daimi askeri birlik rivâyete göre Ziyad'i zulmünü buna istinat ettirmege mu-

vaffak olduğ u cihetle çok kuvvetlendirmi ş  imi ş . Fakat o Kûfe'de ş ianın isya-

nam ş urta ile de ğ il bizzat kabilelerin emrine verdikleri kuvvetlerle bast ırmış tı . 

O Fars'ta oldu ğu gibi İ rak'ta da ola ğ an üstü çarelere ba ş  vurmadan ba ş ar ı lı  
olmas ını  pek alâ biliyordu. Eski geleneklere uyarak ak ş amları  yanına, kendi-

lerine bir ş eref maa şı  bağ-ladığı  eş râfı  toplar ve onlarla gayet serbest bir ş ekilde 

ammeji alâkadar eden i ş leri görü ş ürdü. Aile ve soy reislerini bu aileler men-

siaplarmin tutumlarından mes'id tutard ı . Kabileler aras ındaki k ıskançhklar, 

ona bunlar ı  birini diğeri aleyhine oynatmak imkan ını  veriyordu. Her ş eyden 

önce devlet paralar ını  ve maa ş lar ın verildiğ i hazinenin anahtar ım elinde tut 

makta idi. Onun da emrinde bir ş urta vard ı , fakat bu hiç bir surette seiefle-

rininkinden çok kuvvetli de ğ ildi. Aslında bütün diğ er valilerin elinde de ayn ı  

vas ıtalar vard ı . Fakat sadece o bunlara daha iyi bir ş ekilde kullanmas ını  bili-

yordu. l3ütün göriinü ş üyle tam bir kırald ı . Hiç bir ş eyde hata etmiyordu. Is-

lamın Forum'u olan mescit onun faaliyet ve ba ş arılarının merkezi idi. Bura- 

dakilerinin ak ıllarından geçeni yüzlerine söylüyor, onlar da bunun do ğ ru ol-

duğunu hissediyorlard ı . Aldığı  tedbirleri ahaliye anlat ıyor ve halk onun bu 

hususta sözünü tutaca ğı ndan ş üphe etmiyordu. Dili ile hüküm sürmesini bili-

yordu. Araplar ını  tamyordu. Bunlar çok eskiden beri kalplere ve i ş lere nüfuz, 

kararl ı  ve kat'i icraatla tezahür eden fikri .üstünlü ğünü kolayca sezerler 

ve buna gayr- ı  iradi olarak hürmet ederlerdi. Harise b. Bedr ba ğı msı z, asil 

bir Temimli, bu büyük vezir (')'e m ısralar halinde en tebcil edici ş ahadette 

bulunmaktadır; ş air Farazdak' ın onun önünde bir zavall ı  çocuk korkusu duy-

muş  olmas ı , onun aleyhine bir mutalâa de ğ ildir. 

Gerek Basra ve gerekse Kûfe'de halli gereken mesele, Sultan' ı n yani 

devletin, iktidar ın kudretinin sa ğ lamlaş tırılması  idi. Basra'da, en yüksek 

prensipleri her hal ve kârda mensiaplar ı  ve hattâ kendilerinden olan câniler 

bile, yalnı z diğ er kabile ve soylara kar şı  değ il devlete kar şı  da vaziyet alm ış  

olan kabile ve soy nüfuzlarm ın kırılmas ı  laz ı m gelmekte idi. Ahali kesafeti 

fazla bir ş ehirde çöldekinden çok daha tahammül edilmez neticeler do ğuran 

1) 78, 10. 146, 15. Bu «vezir» tesmiyesi, bilebildiğ ime göre ilk olarak burada ge mektmlir. 

61 



kan akrabalığı  ldikeiliğ i burada, ba ş ka her hangi bir yerden daha a şı rı  mik-

yasta dallamp budaklanm ış tı ; Muhammed'in, Araplar ı  sayesinde anar ş iden kur-

tarmış  olduğu, cemaatin esenlik, asayi ş i, hukuk nizam ı  tehlikeye düş müş tü. 

Kiife'de muhalefetin rengi daha ziyade teokratikti. Bu muhalefet devlete 

de ğ il mevcut, yâni Emevi hakimiyetinin me ş rûiyetine kar şı  cephe almış tı . 

Fakat Ziyâd için bu fark ın ehemmiyeti yoktu. Bir kere hâkim olan hânedan 

ile anla ş tıktan sonra, hakikaten iktidar ı  elinde tutandan ba ş ka hükûmet ta-

nımıyordu; bu temel üzerinde umumi nizam, iyi gidi ş , davranış  ve vatan-

daş lığı n itaat vazifesi için çah şı yordu. Hâkim olan gelene ğe uyarak kendi 

menfaatini unutmay ıp büyük servetler toplamas ına ra ğmen, kuvvet ve kud-

retini kendisine tevdi edilmi ş  olan eyâletleri hususi menfaati bak ımından 

istismar için tercihan bir alet olarak istimal etmiyordu. Partiler ve kabileler 

üstü duruyor ve kendisini devletin bir memuru hissederek bundan do ğ an 

vazifeleri, ne ruhi selâmetini, ne de herkesin kendisine uyan siyaseti istihrac 

ettiğ i Kur'anı  kaleme almadan tam bir ciddiyetle mutalaa ediyordu. Bu sa-

dakatı  ise takdir olundu ve aralar ında en mühimmi Ubeydullah b. Ziyâd olan 

oğulları  da bu taktirden nasibedar oldular. 

Muâviye zamanında Irak' ın diğer valileri, Ebû Ma' ş er ve Vak ıdi'ye göre 

ş unlardır: Küfe'de : Abdullah b. Halid b. Esid (53 den itibaren), Dahhak b 

Kays el—Fihri (55 den itibaren), Abdurrrahman b Ümmü—Hakem el—Sakafi 

(58 de) ve Nu'mân b. Be ş ir el—Ensari (59 dan itibaren); Basra'da : Semure 

b. Cündeb el— Fezari (53 de); Abdullah b. Amr b. Gaylân (54 de) ve Ubeydul-

lah b. Ziyâd (55 den itibaren). Ubeydullah Basra'daki Haricilere kar şı  baba-

sından daha sert davrand ı  ve mu'tedil Haricileri de aleyhine döndürdü. Bu 

partinin ş ehitlerine dair hikayeler onun zaman ına aittir ('). 

Üzerlerinde bizzat Muaviye'nin hüküm sürdü ğü Suriyeliler hakk ında nis-

beten daha az bilgiye malikiz. Hakimiyet üzerinde mü ş terek olan menfaat 

onları  Muaviye'ye ba ğ lıyordu. Çünkü Suriye, merkez hazineye sahip bulunmak 

ve maa ş ların yüksekliğ i hususlarında da tebarüz etti ğ i gibi (2), hâkim olan 

bölge idi. Fakat Suriye ruh bak ımından da Irak'tan ayr ılmakta idi. Ki)fe ve 

Basra çöl ve islâmdan ba ş ka bir an'aneye mâlik de ğ ildiler. Muhtelif kabile-

lerden müte ş ekkil Arap orduları  harp sebebiyle oraya at ılmış  ve askeri ko-

loniler halinde iskân edilmi şlerdi. Bunlar en iptidai vaziyetten kendilerini 

birden bire kültür dairesine girmi ş  ve büyük bir devletin merkezi hissetmi ş -

lerdi. Bunlar ın derhal bedaveti terk ile uslu, ak ıllı  vatanda ş lar haline inkılap 

etmemi ş  olmalarına ş aş mamalıdır. Suriye'de de islam istilas ı  sebebiyle bir 

çok bedevi kabileleri, bilhassa eyâletin ş imaline Kaysl ılar muhaceret etmi ş -

lerdi. Fakat merkezde a ğı rlık noktas ını , asırlardan beri orada yerle ş miş  olan, 

1) Chavârig, s. 25 vdd. 

2) «Muâviye devlet hazinesini (Küfe'den) D ımaşk'a naklettirerek Suriyelilerin maa ş larını  
yükseltmiş , Iraklılannkini indirmi ş ti». Theophanes, Hilkat Y ılı  6151. 6152. 
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yani ancak islam ile birlikte buraya gelmemi ş  bulunan Kelb ve baz ı  Ezd 

Serat grubima mensup addolunan kabileler yan ında diğer Kudaahlar te şkil 

etmekte idiler (I). Grek-Arami kültürünün, h ıristiyan kilisesinin ve tabi olduk-

ları  Bizans devletinin tesirleri bunlar ın üzerinde hiç bir iz b ırakmadan geçip 

gitmiş  değ ildi. Muntazam bir devlet müessesesi, askeri ve siyasi disiplin onlar 

için yeni mefhumlar de ğ ildi. Bunlar uzun zamandan beri itaat ettikleri eski 

bir hanedana sahiptiler. Eski al ış kın oldukları  itaatı  ş imdi, hanedanlar ım 

hukukan istihlâf etmi ş  olması  sı fat ıyle Muaviye'ye çevirdiler. Saltanat hak-

kım onlara sopa ile öğ retmek icabetmedi. Mevcut dünyevi hükümdarl ığı n 

meş röiyetini tanı dılar ve bunu Kur'an ve teokrasi bak ı mından bir me ş ruiyet 

imtihanına tâbi tutma ğ a yeltenmediler. Emirlerine, onlar ı  götürdüğ ü her 

yere giderek itaat ettiler; zira onlar da içlerinden, islâma onun kadar az kulak 

asmakta idiler. Bizans'a kar şı  bitip tükenmiyen harpler onlar ı  sistematik bir 

ş ekilde daima ekzersiz üzerinde tuttu ğu için askeri bakımdan bunlar di ğ er 

Araplara kar şı  daima bir üstünlük sa ğ ladılar. Muâviye kan bak ımından Kays-

lere daha yak ın olmas ına rağ men bunlar ı  daima istim üzerinde tutma ğı  düşü-

necek kadar ak ıllı  idi. Kabile gruplar ının farklar ı  o zaman daha, siyasi parti-

lere has olan o zehirli z ıddiyeti henüz haiz bulunmuyorlard ı . Muâviye D ı -

maş k'ta Kelblerin muhitinde ya şı yordu. Buras ı  onların eski kırallarının baş  
şehrine pek uzak de ğ ildi. Kelblerden asil bir kad ınla evlenmi ş  ve ondan olan 

oğ lu Yezid'i devlete veliand tayin etmi ş ti. Bu Arap dü ş üncesine göre bir nevi 

ittifak idi; nitekim netice de böyle oldu. Bütün Kelbliler kendilerini halifenin 

kayın biraderi ve halefinin day ıları  addetmekte idiler ( 2). Suriye'de itaat alt ına 

alınan Araplar ın buraya zorla giren fâtih Araplara nazaran arka plana at ı l-
mış  olmaları  bahis mevzism bile de ğ ildir. Bunlar zaten islâma, gâyet çabuk ve 

ashnda bunun, arapl ığı n muzaffer bayra ğı  altında geçmek gibi bir ş ey olmas ına 

rağmen, yarı  yarıya kendi istekleriyle dahil oldular. Muaviye'nin daha vali-

liğ i esnasında bunlarla idame etti ğ i münasebetlerin, onun h ıristiyan kalan 

gayri Arap Suriyelilerle olan münasebetine de müessir oldu ğunu kabul etmek 

caizdir. Efendi ile teb'a aras ındaki Suriye'de, ilk devirde Irak'ta oldu ğu gibi, 

gergin olmamış  gibi görünüyor. Buradaki müslümanlar kendileri için hususi 

surette in ş a edilmiş  ş ehirlerde de ğ il, yerli halk ile birlikte eskiden beri mevcut 

Dımaş k, Hıms, Kınnesrin ve di ğ erleri gibi ş ehirlerde oturuyorlar, hattâ ya-

rı sı  kilise, yar ı sı  cami olarak kullan ılan ibadethanelerini bile onlarla payla şı -

yorlardı . Suriye ve Filistin'in h ıristiyan gelenekleri müslümanlar taraf ından 

da itibar görmekte idi (Nâbiga 1,24 Ahlw.). Suriye bunlar için de arz- ı  mukad-

des , idi. Muâviye halifeliğ ini Kudüs'te ilan ettir ıniş  Golgatha'da ve Meryem'in 

mezar ında dua etmi ş iii. F,ilvaki bu olaylar ı  çok izâm etmemelidir. Muâviye Dog- 

1) Bunlar Ümeyye gibi ancak yak ın bir mazide Suriye'ye muhaceret etmemi ş  olmakla 

Ogiinüyorlardı  (Hamase 659 mısra S>. 

2) Phüle de Kelb'li idi ve Osman' ın kan dfıvasının bu sebeple Kelblilerce benimsenmi ş  
ve bu durumun da onlar ı  Muâviye'nin kollarına atmış  bulunması  mümkündür. 
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ma'ye kar şı  ne kadar mağ rur ve müstehzi oldu ğunu, Yakabi ve Maruniler 

aralarında çıkan dini ihtilafların hakem olmas ı  ricasiyle onun önüne getirdik-

leri zaman göstermi ş ti; iVlünakaş ada mağ lup olan Yakubilerden ceza olarak 

20.000 dinar alarak onlardan seslerini kes ınelerini istemiş ti. Fakat onun is-

lamiyete de içten ba ğ lı lığı  yoktu; bir politikac ı  olarak h ıristiyan telı 'asina 

kar şı  da müsamahakard ı . Onların minnettar sempatikrini kazanm ış t ı . Hıristi-

yan teb'as ı , kendilerini onun haklı:niyeti alt ında, bunlardan intikal eden 

rivâyetlerin b ıraktığı  intibadan da anla şı lacağı  gibi, en az Bizans devrinde 

olduğu kadar iyi hissetmi şlerdir. Theophanes (Hilkat Y ılı  6170) onun 

Crar0'" VC7n ,  2,pt3ratwinı ' dan bahseder. Bunu, onun Edessa [Urfa]'blara 

bir zelzele neticesinde harap olan kiliselerini yeniden in ş a ettirmi ş  olmasıyle 

isbat etmektedir. Sonradan halefierine devretti ğ i en nüfuzlu mü şavirlerinden 

biri olan Serc ıı n b. Mansur hıristiyand ı  ('). Onun h ıms'da bir h ıristiyam 

hatta vali tayin•etmi ş  olmasına gelince bu elbet de uydurn ıadır(2). Muaviye'nin 

halife olacak yerde Suriye ile iktifa etmemi ş  ve orada, Araplar ın içinde mabv 

oldukları  ş arktaki millivetsiz u ııı iversel hakinnyetten daha sa ğ lam olacak 

milli bir devlet kurma ınış  olmas ına teessüf °bulabilir. Onun bunu dü ş ünmüş  
fakat İ slamda/1 ayr ılıp kiliseye iltihak zorunda kalaca ğı  için tatbikım im-

kans ız addetmi ş  olmas ı  mümkündür. Çünkü o zamanlar Islam henüz k ısmi 

devletlerin te şekkülünü hoş  görmüyordu. 

Muaviye'nin miras hakk ım istinat ettirdi ği döviz Osman' ın intikam' 

idi. Onun bunu ne manada ele alm ış  olduğu, Osman'a kar şı  en zehirli tahri-

katta bulunmu ş  olan Amr b, el-As ile ittifak etmi ş  olmasından anla şı lmak-

tad ır. Hürmet ve sadakat onun motifi de ğ ildi. Katledilen selefinin an'arle-

lerini de • takip etmedi. Onun idaresinin umumi neticesi olan İ imeyye'rdn 
hakimiyetini elbette kabul etmi ş ti. Fakat bütün yağ lı  makamları  hiçbir 

suretle G ıneyyelilere tevcih etmedi. Onlar ı  tecrübe etmedi de ğ il, fakat 

mataden pek kısa bir zamanda da hepsini azletti. Ülneyyelilerin karargah ı  
D ıma ş k olmad ı . Medine bu mevkiini muhafaza etti. O vakte kadar devletin 

merkez noktas ı  olan Medine ve hala orada oturmakta olan aristokrasi ş imdi 

artık ikinci plana dü ş tüklerini görüyorlard ı . Filvaki Muâviye Medine vali-

liğ ini umumiyetle Emevilere t ırak ınakta idi. Fakat bir zamanlar Os ınan' ın 

bütün iktidarı  _elinde tutan Mervân, ş imdi Medine emiri olarak ne ifade 

ederdi. Onun kendisini bu derecede büyük farkla gerisinde b ırakan D ıma ş k 

deki ye ğenine biraz ş aşı  baktığı na ve 'umunnyetle Medine'deki akrabalar ının 

ona kar şı' cephe alm ış  olmalar ına ş a şmamak icabeder. Bunlar ın zihniyetleri 

bilhassa Ziyad'a karşı  duyduklar ı  kıskançlıkta ifadesini bulmakta idi, çünkü 
1 

1) Tab. 2, 205. 228. 239. Tenbih (BGA VIII) 306 vd. 312. Theop> hanes (H. Y. 6138) de 

16'pytog 6 roii Mav5obp fLYJ7jy xQtaı tamdırwroç ancak, Abdülmelik'in hilafeti 

esnasında zikrediliyor. Kr ş . Tab. 2, 837. 

2) Y'akillı i, 2, 265. 
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onlar Muaviye'nin ailesinin kendi kolunu, ailenin umumiyetine kar şı  onunla 

kuvvetlendirmek ve onu belki de halefi tâyin etmek istemesinden ürküyor-

lard ı . Muaviye'ye gelince, o da Medine'deki ailenin muhtelif kollar ını  birbirine 

karşı  kış kırtmağ a ve onlar ı  bu suretle zay ıflatma ğ a çalış makta idi (Tab. 

2, 164). Onun umumiyetle Kurey ş  ile de aras ı  pek iyi değ ildi. Filvaki bundan 

ş ikayetçi idi; onlar ın kendilerini geri çektikleri için ikinci plana at ıldıklarım 

söylüyordu. Aras ı  bilhassa Mahzum ailesiyle gergin idi Bunlar uzun zamandan 

beri, Bedr sava şı na kadar Mekke'de sahip olduklar ı  birinci mevkiden Ümeyye 

iller tarafından at ıldıkları  için bunlara hased etmekte idiler. Muâviye onlar ın 

kinini körüklemek için hususi bir sebep de haz ırlamış tı . Büyük Mahzumi 

Hâlid b. Velid'in oğ lu ve bizzat liyakatl ı  ve çok nüfuzlu bir zat olan Ab-

durrahman, Orta Suriye'de Emesa'da o kadar ba ğı msız ve ehemmiyetli bir 

mevki kazanm ış tı , ki bu halifeye tehlike olarak görünmekte idi. Bir h ıristiyan 

doktor, öyle zannediliyor ki Muaviye'x ıin te ş vikiyle, onu zehirledi. Bunun 

Mahzum üzerinde b ıraktığı  tesir tahmin olunabilir. Muaviye'nin islam ın 

ruhani asaleti olan Peygamber ve en eski sahabe aileleriyle ve bu arada 

Ensar'la münasebetleri de tabiatiyle itimats ı zl ık ve dü ş manlık esaslar ına 

dayanıyordu. 

Onun en mühim eyaletlerdeki valileri Ümeyyeli ve bir istisnas ı  ile hattâ 

Kurey ş li değ ildi. Kimi kullanmas ı= münasip olaca ğı nı  gayet güzel kesti-

riyor ve onu hizmetine al ıyordu. Ehemmiyet verdi ğ i kimseleri kazan ıp 

kendisine bağ lamas ını , hatta kendisini onun bir memurundan ziyade mütte-

fiki olarak hisseden (Dineveri, 236)M ı sır'daki Amr gibi ş ahıslarına itimad etme-

diğ i kimseleri bile kendi nam ına çalış t ırmayı  beceriyordu. U ş akları  ve mutemed 

adamlar ı  birçok fırsatlarla tadat edilir ( 1); bunlar ekseriyetle homines novi ola-

rak görünüyorlar. Bunlarla kendisinin 0- ?5t..tt9c)v)Lot sıfatiyle Jrprı)vom5p.,9ov)..o,-;( 2) 

olarak mü ş avere ederdi. Bunun bir örne ğ i Tab. 2, 136 v.dd. da bulunmak-

tadır. Bunlar ona kar şı  biraz serbest konu ş mağ a mezun idiler ve bunu da 

yap ıyorlardı  (2, 144. 185). Fakat Muâviye dizginleri elinden b ırakmıyor, 

onları  hürriyet içinde terbiye etmekten anl ı yordu. Kabaca ve ş iddet-

li ortaya at ı l ış lar onu rencide etmezdi. Bir eski Arap seyyidi tutu-

munda idi. Suriyelileri mütemadiyen Bizansl ı lara kar şı  sefere sürmesine 

rağ men, Allah ona ş ahsi ş ecaat ve cesaret bah ş etmemi ş ti. Fakat buna muka-

bil bir seyyidin diğ er hususiyetlerine en büyük ölçüde malik bulunuyordu: 

muarı zmın elinden silahını  alıp onu utandıracak bir hilm, kszmakta gayet 

yavaş  davranmak ve kendine tam mânasiyle hâkim olmak. Bu hususiyetlerin 

1) Tab. 2, 3272. 3360. 2, 139. 197. 205. Agani 1, 12. 

2) Mavia; zai ol m5[4ovXot aftoib Theophanes H. Y. 6169; Mal,l,aç 
r(ci. agaz ır)v(.7.)v 7r2C0T.06 61490V7.09' H. Y. 6171 Sonralar ı  bu tesmiye bütün 

mânasuu kaybetmi ş  olmasına rağ men, hattâ Abbâsi halife lerine de intikal .  etti. H. Y. 6165 

de garib bir unan geçmektedir: Ö Sel5rE,r2oç e'itcp6;' Karde şi Nabati k ıralmın Maiordornus'u. 
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usta örne ğ i olarak o, çok takdir etti ğ i zamanda şı  Temimli Ahnef yanında, 

sayısız hikâyelerde yer alm ış tır. O ana kabiliyetiyle diplomat ve siyasetçi idi. 

İş leri olgunla şmağ a bırakır ve bu olgunla ş mamn cereyamn ı  ancak pek hususi 

hallerde, mesela belki de biraz zehir kullanmak suretiyle, tatil ederdi. Ticaret 

mesleğ inden yeti ş miş  olduğunu inkâr etmezdi. İş i zora dökmekten ho ş lan-

mazdı , Irak' ı  zaptetmekten ziyade para ile sat ın almış t ı . Gayesini para ile 

elde edebilecekse hasislik etmezdi; fakat paray ı  bedava vermez ve kendisinin 

hudutsuz ve sebepsiz cömertli ğ ine güvenen veya onu aldataca ğı nı  zanneden-

leri sukut- ı  hayale uğratmak ho şuna giderdi. En eski râvilerden birisi, Sa'bi, 

onun en hat ırş inas bir cemiyet adam ı  olduğunu, fakat s ırrı nı  açıkça söyle-

diğ inden tefrik etmenin imkans ız bulunduğunu anlatt ıklarını  iş i(miş ti. Bir 

şey dinlerken arkas ına yaslan ır, bacak bacak üstüne atar ve gözlerinden 

birisini kısardı . Ortaya resmi olarak ç ıktığı nda, başı na siyah sar ık sarıp 

gözlerini sürmeleyince, bütün ş iş manhğı na rağmen Araplara hürmet telkin 

ederdi. Vakıdi'ye göre 60 y ılı  Recebinin ortas ında Per şembe günü öldü; bu 

18 Nisan 680'e tekabül eder. Halefinin cülösu -Elias Nisibenus'e göre 15 

Recebe, Elı i) Mihnef'e göre ise (2, 216) 1 Recebe isabet eder. Ebâ Ma' ş er 

onun hilâfet süresini 19 y ıl ve 3 -ay olarak vermektedir. Valudi buna 27 gün 

daha ilave ediyor. D ımaşk'ın küçük kap ı sı  yanında defnedildi. Üzerinde bir 

bina bulunan mezar ı  daha as ırlarca ziyaret olundu. Aç ık olduğu günler 

Pazartesi ve Per ş embe idi ( 1). 

2 — Iktidarın el değ iş tirmesi, her zaman oldu ğu gibi, güçlükler zuhur 

edeceğ ini gösteriyordu. Seleflerinden farkl ı  olarak Muâviye bu güçlükleri 

önceden izale etmek istedi. Kendisi nas ıl Arap asillerini sadece, ş ahsan ken-

disine ettikleri bi'at yoluyle ipin ucunda ba ğ lı  tutmuş sa, bu bağı  kendisi 

daha hayatta iken halefi s ıfatiyle oğ lu Yezid'e kar şı  da onların boyunlarına 

geçirmek istedi. Fakat bunlar, tabii Suriyeliler müstesna, onun ölümüyle 

boyunduruktan kurtulmay ı  ümid ediyorlard ı . Onun, Sasani ve Bizansl ılarda 

olduğu gibi, iktidarı  babadan o ğula intikal ettirmek usulünü vaz'etmesini, 

sanki müthiş  bir yenilik yap ıyormu ş  gibi hisseder göründüler. Arap huku-

kıma göre hâkimiyet elbette bir soy veya bir kabile içinde tevarüs ediliyordu; 

fakat bu bir aile içinde babadan o ğula geçmek suretiyle olmazd ı ; İ slama 

göre ise bu esasen üzerinde miras hakk ı  iddia edilebilecek bir insan mal ı  

değ ildi. Bütün bunlara ra ğ men yap ılan gürültü yine de bahane edilen bu 

sebeplere uygun de ğ ildi(2). Emirin ölümünden evvel halefi meselesini tanzim 

etmek selâhiyeti kesin olarak mevcuttu; o ğulun hilâfet talep etmek hakk ı  
mevcut olmasa da, onun bu hilafete getirilmemesi şartı  da yoktu. Sadece 

1) Mes'fı di 5; 14. Ş air Kumeyt halife Hi ş am'ın hiddetinden Munviye'nin kabrine iltica 

etmiş ti (Agani 15, 115. 117. 121) 

2) Mes'adi 5, 71 deki mısrajar Hutaya'n ın Ebn Bekr'e kar şı  yazdığı  nusralmi hatırlatı -

yorlar. 
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evvelden bi'at hususu o vakte kadar tatbik edilmemi ş ti. Fakat daha henüz 

iş in ba şı nda bulunuImakta idi; bu hususta hiçbir gelenek teessüs etmemi ş ti; 

bir müteakip haleflik nizam ı  yoktu. 

Weil ve A. Müller'in tasvirlerinde ifade bulan, Muâviye'nin hareketi 

hakkında mevcut rivayet metni İ bn el-Esir (3. cilt 417 v.dd.) de ş öyledir: 

Yezid'in veliahtl ığı nın sa ğ lanması  hususunda ilk te ş vik Mugire'den geldi; bu 

aslında Muaviye'yi tuza ğ a düş ürmek fena niyetinden münbaisdi. Mugire bu 

iş i Küfe'de haz ırlamakla tavzif olundu; bundan pek az sonra onun taraf ından 

pek az para mukabilinde elde edilen bir Kafe murahhas heyeti D ı maşk'ta 

görünerek Yezid'e bi'at edilmesi hususunda ı srarda bulundu. Fakat Muâviye 

ihtiyatlı  idi; onun için evvela Basra'da bulunan Ziyad' ın fikrini sordu. Ziyâd, 

Ubeyd b. Ka'b el-Numeyri taraf ından bu i ş e muhalefet etmeme ğe ikna 

olundu. Ziyâd, sadece Yezid'e, efkar- ı  umumiyeyi tatmin bakımından put-

perestlik devrine ait spor i ş lerine kar şı  duyduğu hevesi azaltmas ı  tavsiye-

sinde bulundu. Bu tavsiye kabul ve buna göre amel olunmu ş tur. Fakat 

Muâviye ancak Ziyad' ın ölümünden sonra Yezid'i veliand tâyin etmek 

niyetini açığ a vurdu. Evvela, öncelikle bi'atleri matlap olan islam büyük-

lerinin ikamet mahalli olmas ı  sebebiyle hala bi'at ın alınaca ğı  ana mahal olarak 

kabul edilen eski ba şş ehir Medine'de zemini yoklad ı . Medineliler onun hilafet 

meselesini tanzim etmek istememesini münasip gördüler; fakat Muâviye 

onlara, Mervân vas ıtasiyle, bu hususta o ğlunu düşündüğünü açı klayınca 

mescidde a ğı r tezahürat vukubuldu. Bilhassa en asil sahabelerin o ğulları , 

Hüseyn b. Ali, Abdullah b. Ömer, Abdurrahman b. Ebi Bekr ve Abdullah 

b. Zübeyr protestoda bulundular. Mamafih Muâviye buna ald ırmadı . 

Bütün eyalet merkezlerinden en nüfuzlu ş ahsiyetleri D ımaş k'a getirterek 

onlara, umumi olarak hükümet hakk ı  ve teb'al ık vazifeleri, ve bilhassa 

Yezid'in meziyetleri hakk ında bir nutuk verdi. Dahhak b. Kays el-Fihri ve 

diğer bu i ş  için tâyin edilmi ş  hatipler onu tasdik ederek, kendisinin meskat 

geçtiğ i fakat anlatmak istedi ğ i hususu, Yezid'in tâyinini talep etmek suretiyle 

belirtmiş  oldular.. Sadece Basra'dan Ahnef, tesiri alt ın ile giderilen, ihtiyatla 

formüle edilmi ş  endiş eler ileri sürdü. Yezid murahhas heyetlerinin bi'atini 

kabul etti. Ş imdi bu hususta yaln ız Hicaz geri kalm ış tı " Muâviye buraya 

maiyetinde 1.000 atl ı  ile bizzat gitti. Medine'ye gelince yukar ıda zikredilen 

bi'atlerini bilhassa arzu etmi ş  olduğu asil mukavemetçileri o kadar ürküttü 

ki bunlar Mekke'ye kaçt ılar. Muâviye arkalar ından giderek bunlar ı  Mekke'de 

has list bir dostlukla kazanma ğ a çalış tı . Ancak D ıma şk'a dönmek üzere iken 

bunlara arzusunu aç ıklad ı ; onlara bununla kendilerinden çok fazla bir ş ey 

talep etmedi ğ ini, Yezid'in sadece ismen hükümdar olaca ğı nı , onun adı  altında 

ise as ıl kendilerinin menfaat sa ğ layacaklar ını  izaha gayret etti. Bunlar uzun 

müddet sükat ettiler, sonunda İ bn Zübeyr söz alarak hepsinin nam ına 

halifenin arzusunu reddetti. Muâviye bunun üzerine: «ben umumiyetle min-

berde nutuk irad ederken, herkesin istedi ğ ini söylemesine müsaade ederim. 
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F'akat bugün kim bana itiraz ederse sözünü k ılı c kesecektir » dedi. Buna 

uygun bir emri de daha onlar ın yanında adamlarına verdi. Bunda sonra 

Mekke mescidine girerek ahaliye: «i ştirakleri olmadan veliandlik meselesi 

üzerinde karar verilemiyecek olan bu dört zat Yezid'e bi'at ettiler, şu halde 

siz de bi'at ediniz!» dedi. Bunun üzerine herkes bi'at etti; bu 'dört ki ş i kor-

kudan sustular ve bu suretle yalan ı  takviye etmi ş  oldular. Muâviye Medine 

üzerinden geriye döndü ve orada da Yezid için bi'at ald ı . 

Bu mahirâne bir komposizyondur. Yezid'e bi'at dü şüncesini Mugire'nin 

tahrik ettiğ ini, Ziyâd' ın Ubeyd b. Ka'b delâletiyle buna itiraz etmedi ğ ini 

Med :âini de 'hikâye etmektedir. Bu Taberrde (2, 173 v.dd.) İbn el-Esir'de 

verildiğ i aynı  yıl hadiseleri içinde mezkfırdur. Buna , mukabil Taberi'de, 

bütün eyaletlerin murahhaslar ının Yezid'e bi'at için Muâviye yan ında top-

landıkları  hususunda hiçbir kay ı t yoktur; Tı aberi (2, 196). sadece Basra'dan 

bi'at için Ubeydullah b. Ziyâd idâresinde gelen bir heyeti zikr ve fakat bunu 

Muâviye'nin öldüğü 60 yıhna, yaz etmektedir. Bu Basra heyeti sonradan 

umfı ma te ş mil edilerek önceki bir tarihe al ınmış  olmalıdır. Buna bir nevi 

geçiş  keza Mes'udrde bulunuyor ( 1). Eski rivâyette (ve Mes'fıdrde) 

İbn el-Esir'in hikâyesinin zirvesine ula ş tığı  en ilgi çekici nokta, Muâviye'nin 

Hicaz'daki ş ahsi sert ve kaba müdahalesi, meçhuldür. Taberi'de sadece 

(Medâini 2, 175) Muâviye'nin Ziyâd' ın ölümünden sonra, kendi ölümü halinde 

Yezid'i kendisine halef tayin etti ğ ine dair muhtevah bir yaz ıyı  okutmu ş  
olduğu kayıtlıdır; buna be ş  kiş i müstesna ( 2), umumiyetle imtisal edilmi ş  
imiş  Vesikanın okunduğu yer, muhtemelen D ımaşk, verilmediğ i gibi tarih-

leme de tam de ğ ildir, çünkü Ziyâd' ı n ölümünden sonra lâfzı  kat'i değ ildir‘. 

Ayrıca Taberi 2, 196'da; Muâviye'nin 60 y ılında Basra murahhaslar ından 

Yezid için bi'at ald ığı  ve kendisinin ölümünden sonra muhalif dört Kurey ş liye 

karşı  alınması  icabedeçek tedbirleri kararla ş t ırmış  olduğu, bildirilmektedir. 

,Avâne'ye göre o bu tedbirleri, Yezid orada bulunmad ığı  için Dahhak b. K ays 

el-Fihri ile Müslim b Ukba el-Murrrye vasiyet etmi ş ti. Şu halde, Muâviye'nin 

uzunca bir müddet bu plânla me ş gul olduğu ve bunu hayat ının sonuna doğru 

tatbik etme ğe çaliş. tığı  kabul olunabilir: fakat bu gayret, İ slâmi düşünceye 

göre hilâfete iddialar ı  en haklı  olduğu için kazan ılmaları  muhakkak laz ım 

gelen ş ahıslar muvacehesinde beyhude oldu. Ba şka bir hususta hay ır yoktur. 

1traf tam sükfınet halinde bulunurken bin süvarinin ba şı na geçerek dört 

Kureyş liyi Hicaz'da önce ürkütmek, sonra pohpohlamak, dostlukla elde et-

meğ e çalış mak, nihayet tam mânasiyle zorlamak ve bütün bunlardan sonra 

hiçbir ş ey elde edememek, ihtiyar hükümdarm i ş ine pek' benzememektedir. 

Onun silâhla Mekke'ye girmesi ve Medine yerine burada ananevi bi'at mera- 

1) 5, 69. Fakat burada tarih ancak 59'dur; enslir yerine cins& okunmalı . 

2) Beşinci olarak, tabiatiyle eksik bulunmamas ı  icabeden 'bn Abbas ilave edilmi ş tir. 

Med'aini mukaddes hanedanın sadık bir bendesidir. 
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simini icra ettirmesi tamamiyle gayri muhtemeldir. Hikayeyi süsleyen dra-

matik nutuklar ve sahneler onu daha inan ılır bir hale sokmamaktad ır. Bütün 

bunların hepsi sadece Yezid'in ş imdi tasvirine girece ğ imiz hakimiyetinin 

ilk devresi hadiseleri üzerine dü ş ürülen bir gölgeden ibaret gibi görünmektedir. 

Ebü Mihnef (Tab. 2, 216 v.dd.)'in hikâye etti ğ ine göre, Yezid, 1 Receb 

60 da iktidar ı  eline alınca Medine valisi Velid b. Utbe b. Ebî Sufyan'a bir 

mektupla babas ının ölümünü bildirdi; fare kula ğı ndan büyük olmayan bir 

•kağı da da, onun Hüseyn, İbn Ömer ve İ bn Zübeyr'den —yalnı z bu üçünün 

ismi vardır— zorla bi'at almas ı  emrini ilave etmi ş ti. Velid, aras ı  iyi olmamakla 

beraber, Mervân ile isti ş are ve bu sonuncusu ona, Muaviye'nin ölümünü 

haber almalar ından evvel hiç olmazsa Hüseyn ve İ bn Zübeyr'i tevkif etmesini 

tavsiye etti. Fakat Velid bunu derhal yapmad ığı  için bu iki ş ahıs. Mekke'ye 

kaçma ğ a muvaffak oldular (Recep 60 sonu = 680 May ıs başı ). İ bn Ömer 

tehlikesiz addediliyordu; onun hilafeti ancak bir tepsi üzerinde haz ır olarak 

kendisine takdim ettikleri taktirde kabul edece ğ i söylenirdi. Vakıdrye göre 

(2, 222 v.d.) ise o bu zamandi Medine'de de bulunmuyordu. Medine'ye 

dönünce, herkesin bi'at etti ğ ini öğ rendikten sonra, o da bi'at etti. İ bn Abbas 

da aynı  ş ekilde hareket etti. Hakiki sünniliğ in nokta-i nazar ı  da bu idi. 

Velid, tahmin edilebileceğ i gibi, pek az sonra azlolundu; yerine bir ba ş ka 

Ümeyyeli; o vakte kadar Mekke'de bulunan Ömer b. Sa'id b. Yis geldi. Bu 

Vakı di'ye nazaran 60 Ramazan ında, diğ er rivâyetlere göre ise ancak Zilkade'de 

olmuş tu (2, 226). 

Hüseyn Mekke'deki s ığı nağı ndan çıkmaya kandırıldı  Ki:deliler büyük 

bir co şkunlukla, yanlarına gelip onlardan bi'at almas ını  istiyorlard ı . İ lk 

murahhaslar ı  10 Ramazanda Hüseyn'in yan ına geldiler. Hüseyn ye ğ eni 

Müslim b. Akil'i kendisine yolu haz ırlamas ı  için önden gönderdi. Bu zat 

Küfe'de birçok taraftar buldu, fakat yeni tâyin edilen vali Ubeydullah b. 

Ziyad'a kar şı  kendisini zamans ı z harekete mecbur edince bu taraftarlar 

tarafından terk edilerek 8 veya 9 Zijhiccede kötü bir ak ıbete düçar oldu, 

öldürüldü. Ayni zamanda, 8 Zilhiccede Hüseyn, Müslim'in gönderdi ğ i ilk ve 

müsait haberden cesaret bularak ailesi efrad ı  ile birlikte Mekke'den yola 

çıkmış tı . Yolda Müslim'in hazin akibetini ö ğ renmi ş  olmasına ra ğmen, dön-

mek istemedi, veya buna imkan bulamad ı  ve Fırat kenar ındaki Kerbelâ'da 

Ki:deli birliklere kar şı  yapt ığı  sava ş ta 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) 

de maktul dü ş tü. Hükümet darbesi ba ş arısı zl ıkla bitmi ş ti. Fakat Hüseyn'in 

ş ahadeti ş i'a üzerine muazzam bir tesir b ırakt ı ( 1). 

Kendisiyle boy ölçü ş emiyece ğ i rakibinden kurtulmu ş  olduğundan dolayı  
sevinen İ bn Zübeyr Hüseyn'den çok daha tehlikeli oldu ğunu ispat etti. 

Yezid mücadele ve kan dökmenin iyi gözle görülmiyece ğ i mukaddes Mekke'ye 

1) Schia 2, s. 61-71. 
ta 
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sığı nmış  olmasından dolayı , ciddi olarak onun üzerine varmaktan çekinmekte 

idi. Fakat ona kar şı  takındığı  tavır hakkındaki rivayetler kifayetsiz ve 

mütezaddırlar. 

Medine'de Amr b. Sa'id'in valilikte bulundu ğu 61 yılı  hakkında EM" 

Mihnef a ş ağı daki hususlar' hikâye etmektedir (Tab. 2, 395 v.dd.)( 1): 

mahvındarı  İbn Zübeyr, gerek Kilfeliler ve gerekse idare ve gizli 

olarak da Yezid hakkında ithamlarda bulunmak hususunda istifâde etti. 

Taraftarlar ı  ondan, kendisi nam ına bi'at almas ını  talep ediyorlardı . 

İ bn Zübeyr ise buna ancak gizli olarak müsaade ediyor. A ş ikâre olarak da 

kendisini Kâbe mültecisi olarak adland ı rıyor. Yezid onun hareketlerini 

iş idince onu zincire vuraca ğı na dair yemin etti. Fakat sonradan akh ba şı na 

gelerek ona, boynuna takmas ı  için gümüş  bir zincir yolladı . Bunu götüren 

ulak Medine'den geçerken Mervân, zincirin kabulünün küçük dü şürücü 

olduğunu belirten bir mısra tekrar etti. İbn Zübeyr bunu haber alarak zinciri 

reddetti. Mekke'de nüfuzu gittikçe büyüyor ve Medineliler de onunla mektup-

laşı yorlardı . Hüseyn'in ölümünden sonra 11ilâfetin en yak ın müddeisi addo-

lunmakta idi. 

Tab. 2, 397 v.d. da Zührrye irca olunan bir rivayete göre, gümü ş  para-

lardan imal edilmi ş  olan zinciri, aralar ında İbn Idâh ve Mes'ade'nin de 

bulunduğu dört kurye takdim etmi ş lerdi. Mervân' ın oğulları  Abdülmelik 

ve Abdülaziz babalar ının emriyle bunlar ın yanına katılarak Medine'den 

Mekke'ye gitmişler ve İbn Zübeyr önünde, onu anla şmaya ynna ş mamaya 

sevk edecek mısralar tekrarlam ış lardı . İbn Zübeyr bunu anlamış  ve derhal 

uygun mısralarla cevap vermi ş ti. 

Burada zikredilen iki ulak Agani 1, 12 de Velıb b. Cerir'in bir rivaye-

tinde de . zikrolunurlar. Bunda tamamiyle ba ş ka türlü hikâye edilmesine ve 

hele gümü ş  zincirin hiç zikredilmemesine ra ğmen ayn ı  hadiseden bnhse-

dildiğ ini kabul etmek mümkündür. [Bu rivayete göre] Yezid, Numân b. Be ş ir 
el-Ensarryi, adlar ı  kaydedilen on ki ş i ile birlikte İbn Zübeyr'e göndermiş ti(2). 

Numân mutaden sık sık olarak İbn Zübeyr ile müzakere ederdi. İbn Idâh 

bu Ensârli ile Muhacirin ( 3) saklambac oynamalar ına kızarak İbn Zübeyr'e, 

Nu'ınân'ın filvaki hey'etin reisi oldu ğunu, fakat ayrı  bir direktife de ğ il hep-

sinin bildiğ i bir vazifeye malik olduğunu söylemiş ti. İbn Zübeyr derhal şu 

cevab ı: verdi: senden bana ne, ben sadece Kâbe güvercinlerinden birisiyim, 

1) Vaı drnin 2, 223 vdd. ve  399 da ve Ebû Ma' şer'in 2, 395 de verdiğ i tarihleri, umumiyetle 

kronoloji bakımından kuvvetli olmayan Elif' Mihnerin 280, 8. 397, 2 de verdi ğ i tarihler telâfi 

edemezler. Quatremere Weil'e kar şı  hakhdır (1, 325). Mamafilı  Amr b. Said, Velid b. Utbe'yi 

hemen istihlâf etmemi ş  de olabilir (Dineveri 243, 2. 3). , 

2) 12, 5 de el-Hiza ıni ve el-Sarüli yerine el-Cuzeuni ve el-Seldini okunmalı dır. 
3) Kendisi ve diğerleri bedevi kabilelerden basit Araplar idiler; Medine'nin yerlileri ve 

btıraya muhaceret eden Kurey şliler, Ensâr ve Muhacire, İ slâm asaletinin iki ~fırıl te şkil ederler. 
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böyle bir güvercini öldürecekmisin? Bunun üzerine İbn Idah yay ı nı  gererek 

güvercinlerden birisine ni ş an almış  ve ona: Ey güvercin, Yezid ş arap içiyor 

mu? evet de, derhal okumu atay ım demiş  ve İ bn Zübeyr'e dönerek ilave 

etmi ş ti: «Allah'a kasem ederim ki e ğ er bi'at etmezsen E ş 'ar suvarileri burada 

görünecek ve mahallin kudsiliğ ine hiç ald ırmıyacaklard ır; bu mukaddes yer 

onlar tarafından de ğ il, buras ını  isyanı  için bir gizlenme yeri addedenler 

tarafından kirletilmektedir ». Bu güvercinli hikâye modern tarihçiler üzerinde 

müessir olmaktan hali kalmam ış tır. Fakat bu ancak bir anekdot mahiyetin-

dedir ve motif ayr ı  bir ş ekilde Taberi 2, 430'da da tekerrür eder ( 1). Zikredilen 

birçok isim de garanti temin etmez. Bilhassa hey'etin reisinin ad ı  yanlış  

imiş  gibi görünüyor. Nu'mân' ın bir yıl sonra Medine'de halledece ğ i bir mesele 

için halife tarafından bir sene evvel Mekke'ye gönderilmi ş  olması  pek muh-

temel değ ildir. Fakat tercih gerekirse, Ensardan olanlar ın Medine'ye Ensâr'a 

gönderilmi ş  olduğ unu bildiren Ebil Mihnef'in rivayeti (2, 404) tercih edil-

meğ e daha layıkt ı r. 

Ş imdi rivayetler serisini Vak ıdrnin verdiğ i rivayet ş ekli ile kapayalım. 

Bu Taberi'de 60 y ı lı  vukuâtında kayıtl ı d ır (2, 223 v dd.). Fakat Hüseyn'in 

61 yaşı ndaki ölümünden evvel İbn Zübeyr ortaya at ılmamış tır. Yezid müte-

addit müzakereler sonunda sabr ını  yitirince, İbn Zübeyr zincire vurulmu ş  

olduğu halde önüne getirilinceye kadar u ğ ra ş acağı na yemin etmi ş ti. İbn 

Zübeyr üstelik Mekke Emirinin namazda imaml ık etmesine de mani olunca, 

Yezid Medine valisi Aınr b. Sa'id'e ona kar şı  bir ordu göndermesini emretti. 

Bu ordunun ba şı na, kendi arzusuyle, İbn Zübeyr'e dü ş man olan karde ş i 

Amr geçti. Bu zat kendisine hiç mani olunmadan yan ındaki karışı k bünyeli 

maiyeti ile Mekke'ye girince a ğ abeysine, elbisesinin içinde sakl ıyabileceğ i 

bir gümüş  gerdanlı kla, yeminini yerine getirmi ş  olmak üzere halifenin huzu- 
. 

runa gitmesini tavsiye etti. Fakat İbn Zübeyr bunu kabul etmedi ğ i gibi 

birden bire Amr'in öncülerine bask ın vererek bizzat karde ş ini ele geçirdi ve 

onu Arim zindan ında korkunç bir ak ıbete teslim etti. Amr b. Zübeyr'in 

bu baş arı sız seferi Agâni 13, 39 v.d. da kaydedilen m ısralarla teyid edilmekte 

olup hiç ş üphesiz tarihidir. Fakat gümü ş  zincirin takdimi bu vak'aya uyma- 

maktad ır ve ancak suni olarak bununla birle ş tirilmiş tir. Bu daha ziyade 

zor kullanılmasından evvel yap ılan musalahane müzakereler cümlesindendir. 

Bu hususta di ğer raviler Vak ıdi müvacehesinde herhalde hakl ı  olmalıdırlar. 

61 yı lı  sonuna do ğ ru Amr b. Sa'id, bizzat Ümeyye ailesi içinde cereyan 

eden bir entrika neticesinde Medine valili ğ inden azledildi. D ıma şk'a giderek 

kendisini halife yanında müdafaa etti ve hakl ı  görüldü. Yerine tekrar selefi 

1) Suriyeli Hüseyn Kölı e'de İ bn Zubeyr ile bir konu şma yapıyordu. Bu arada at ı  ürktü. 

Kâbe güvereirıleri etrafta uçu şurken Hüseyn atımn bunlardan birini ezmemesine dikkat edi-

yordu. Bu esnada İ bn Zübeyr ona: «Burada bir giivereini yaralamaktan korkuyorsun da bir 

müslüman' öldürmekten korkmaz m ı sın?» dedi. 
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Utba b. Velid geldi. Bütün rivayetlerin ittifak etti ğ i gibi 61 yılı  haccım bu 
zat idare etti ve 62 y ıhnda da, hiç olmazsa bu y ılın en büyük kısmında ma-

, karnını  muhafaza eyledi. Eb ıl Mihnef'e göre (Taberi 2, 402) ib ı> Zübeyr 
yazdığı  bir mektupla, onun yerine genç, tecrübesiz ve ukalâ bir adam olan 

Osman b. Muhammed b. Ebi Süfyön'ın tayin edilmesini sağ ladı . Tab. 2, 405 
ve anla şı ldığı  üzere Ebil Mihnef'e (401 v.d.) göre bu zat ancak 62 hacc ından 
sonra vazifeye ba ş lamış  olabilirdi, fakat 18, 399'e göre bu şüpheli görülüyor. 
Herhalde valiliğ in değ iş mesi 62 sonunda veya 63 ba şı nda vukubulmuş  
olacakt ır. 

63 yı lı  (10 Eylül 682 de ba ş lar) kendisinden evvelki iki y ıldan farkl ı  
olarak en önemli hâdiselerle doludur. EVI Mihnef'e göre( 1) yeni vali Medi-

ne'den Ensâr ve Muhacireye mensup asil ki ş ilerden miirekkep bir murahhas 

hey'eti Yezid'in yan ına yollad ı . Bu hey'etin mensupları  Medine'de filvaki 

Zübeyr taraftar ı  olmamakla beraber Ümeyye aleydar ı  olan unıumi efkönn 

nüfuzlu mümessilleri idiler. Vali, Yezid'in bunları  paramn ikna edici kudreti 

ile kazanaca ğı m umuyordu. Yezid onlara zengin hediyeler. verdi( 2), fakat 

bunlar bu ş ahıslan, döndükten sonra onun hakk ında en korkunç ş eyleri 

söylemekten al ıkoymadı : Yezid av köpekleri ile oynuyor ( 3), meclisine en 

kötü kimseleri topluyor, musiki na ğ meleri aras ında içki içiyordu, hülösa 

dinsizin biri idi. Murahhas hey'etinin sadece ensârdan ve Peygamber sahabe-

lerinden' ınüteşekkil bulunmuş  olması  bir yanlış  anlam neticesidir. A. Müller 

(1, 367) de, Yezid'e tamamiyle yabanc ı  olan, Peygamberin meclisinden bir 

takım garip ihtiyar ki ş ilerden bahsediyor; o, tabiatiyle islâm ın en asil ş ehri olan 

Medine hakk ında kâfi derecede bilgiye sahip ve bütün yukar ı  tabaka Arap-

ların!'" ş ahıslar" hakkında yeter malömata malik olan halife ile bu ş ahıslar 

üzerinde kendine mahsus bir tasavvura maliktir. Ebû Mihnef, Xezid'in 

Medine'de efkön teskin için te ş ebbüs etti ğ i bir sonuncu tecrübeden daha 

bahseder. Bizzat kendi ailesinin ikamet mahalli olan bu ş ehre kar şı  zor 

kullanmak istemiyordu. Buraya en uygun sulh. havarisini, Nu'mân b. Be ş ir'i 
yolladı . Fakat Nu'mân burada maalesef t ıkalı  kulaklar buldu. 

Medinelilerin isyamn ın üvertürü Agânrye göre (Med'aini 1, 13) mescitte 

cereyan • eden dramatik bir sahnedir. Ani bir luzg ıdlık içinde Medineliler, 

adet oldu ğu üzere, ba ğ lılıklarını  kopardıklarının alâmeti olarak cübbe, sar ık 

veya ayakkaplar ım çıkarıp attılar; öyle ki bir anda bunlar büyük bir küme 

teşkil etti. Taberi'de bundan hiçbir haber yoktur. Ebö Mihnef (2,405 v dd.) 

isyanı ,' Medinelilerin Yezid'e ve Ümeyye hakimiyetine kar şı  mücadele için 

Abdullah b Hanzala'ya bi'at etmeleriyle ba ş lat ır. İbn Hanzala D ımaşk'a 

1) Tab. 2, 402 v.d. Buna muvazi olarak, Muöviye' ılin ölümünden sonra gibi çok gayri 

muayyen bir tarihleme ile Vahb b. Cerir (2, 422 vd.). 

2) Tab. 2, 419 vd. de başka türlü. 

3) Agöni 20, 106 da: Maymunlar. 
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giden hey'ete i ş tirak etmi ş ti. Ensârdan ve daha ana karn ı nda iken, cesedi 

melekler tarafindan y ıkanan uhud ş ehidinin, babas ı nın ş ehadetinden sonra 

doğan oğ lu olarak ş ölıretli idi. Âsilerin ikinci ad ımını  Medine'de bulunan 

Ümeyyelilere sald ırmak te ş kil etti. Bunlar takriben 1.000 ki ş i, ailenin en 

yaşh ve en nüfuzlusu olan Mervân' ın malikânesine s ığı ndılar. Mervân içinde 

bulunduklar ı  kötü durumu halifeye bildirdi: "Üzerimize çürük meyve at ıyor-

lar, içecek iyi suyumuz kalmad ı , imdad!" Yezicl bunlar ın halleriyle alay etme-

sine ra ğ men yine de derhal bir ordu gönderme ğe karar verdi. Bu orduya 

Amr b. Sa'icl kumanda edecekti; fakat o, Kurey ş  (Medine)'in kan ını  dökmek 

istemediğ inden kumandan ı . Kurey ş 'ten olmayan bir kimseye verilmesini 

tavsiye etti. Bunun üzerine Yezid babas ının eski ve liyakath adasmına, Müslim 

b. Ukba el-Murrrye müracaat etti. Müslim, kendilerini bir müddet olsun 

koruyamayan 1000 ki ş inin, yardıma müstahak ve lay ık olmadıklarını  belirt-

mesine ra ğmen, Yezid'in, akrabalar ını  bu kötü durumda b ırakmak isteme-

diğ ini bildirmesi üzerine bu i ş i üzerin,:, alma ğ a raz ı  oldu. Tam maa ş  ve buna 

eklenecek 100 dinar ücret mukabilinde bu i ş i görmeğe 12.000 Suriyeli talip 

oldu( 1). Bu arada Medine'de ku ş at ı lanların serbestçe ç ıkıp gitmelerine müsaade 

edilmi ş  ve bunlar Suriye'ye do ğ ru yola ç ıkmış  bulunuyorlard ı . Mervan' ın 

karı sı  ise isyana kat ılmayan pek mandut miktarda Kurey ş lilerden birisi 

olan ve Hüseyn'in Kerbelâ'da ölümden kurtulan tek o ğ lunun himayesinde 

Ta'if'e gitmiş ti. Müslim Medine üzerine yürüyü şü esnas ında Medine'den 

kaçan Ümeyyelilere Vâdi el-Kurâ'da rastlad ı . Bunlara evvelce de k ızmış  

olduğu için, yemin ettikleri cihetle sordu ğu suallere cevap vermeyen bunlar ın 

reislerini az kals ın kılıçtan geçirecekti. Bereket versin , Mervân' ın oğ lu Ab-

dülmelik onun hiddetini yat ış t ırmağ a muvaffak oldu. Müslim bunun tavsiye-

lerinden (-ok memnun kald ı  ve harekat ım buna göre idare etti. 63 Zilhicce-

sinde Medine önüne gelerek ş ehrin kuzey-do ğusunda Harra'da karargâh 

kurdu. Müslim âsilere dü şünmek üzere üç gün mühlet verdi. Onlar ı  bırakıp 

Mekke'deki münafık üzerine yürümek arzusunda bulundu ğ unu, zira bunlar 

İ slâmın ve devletin kökleri oldu ğu cihetle onlar ın kanını  dökmek isteme-

diğ ini söyledi. Hattâ mühletin hitam ında da bir kere daha iyilikle onlar ı  yola 

getirme ğe te ş ebbüs etti. Bu te ş ebbüslere küfürle mukabele edildi. Medineliler 

ş ehirlerinin aç ık olan ş imal kö ş esini sur ve hendekle çevirmi ş lerdi. Ordular ı  

dört birlikten mürekkepti; bunlara iki Kurey ş li, bir E ş ca'i ve aynı  zamanda 

umum riyaseti haiz olan İ bn Hanzala el-Ensari kumanda ediyorlard ı . 

Bu noktadan itibaren Ebil Mihnef'in rivayeti Taberi'de, kendisiyle 

daima tamamiyle tevafuk etmeyen, Avâne ve di ğerlerinin rivayetleriyle 

tamamlanmaktad ır. Medineliler Harra'da bulunan Suriyeliler üzerine yürü-

yerek bir rivayete göre at üzerinde, di ğ er bir rivayete göre ise hasta olarak 

1) Bunlar herhalde mutad oldu ğ u üzere Kelb'li idiler. Kay ş lilerin reisi Zufer b. Hâris 

onlara karşı  İbn Zübeyr saflar ında sava şı yordu. Ayr ıca kr ş . Chavarig, s. 54. 
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bir sedye içinde bulunan Müstim'in bulunduğu yere kadar sokuldular. Fakat 

sonunda yine de ma ğ liip oldular. Aralarında 8 oğ luyla birlikte Hanzala'mn 

da bulunduğu birçok Ensâr ve Kurey ş li maktul düş tüler. Mağ liibiyet Vehb 

b. Cerir (Tab. 2, 423) ve Semhudi (Skizzen 4, 26)ye göre, mahalleleri yoluyle 

bir Suriye birliğ inin ş ehir içine sokularak müdafilerin arkas ından saldırdığı  

Benii Hârise'nin ihaneti yüzünden kesinle ş ti. Tarih olarak Vâkıdi (2, 422) 

26 veya 27 Zilhicce 63 Çar ş amba (=26 Ağustos 683 Çar ş amba)y ı  vermektedir. 

Peygamberin ve halifelerin ş ehri üç gün müddetle Suriyeli askerlerin teca-

yüzüne terkedildi, bunlar bu müddet içinde ne isterlerse yapt ılar. Ebii Mihnef 

(2, 418) ve Şemhudi'ye göre böyle, Avâne'ye göre ise ba şka türlüdür. Ona 

göre Müslim, sava ş  gününde asil Medinelileri Kubâ'da bi'ate zorlam ış  ve 

bu esnada, aralar ında Mervân'ın protestosuna rağmen birkaç Kurey ş linin 

ve E şca'i Ma'kil b. Sinân' ın da bulunduğu, bir kı sım Medineli isyaıı  reisini 

idam ettirmi ştir Sava ş  günündeki bu muntazam icraat şehrin üç gün 

müddetle askerin arzusuna terkedilmesiyle tevafuk etmemektedir. Böyle 

bir yağma ve tecavüz keyfiyeti, Semhudi'ye göre bunun neticesinde zuhur 

eden bin babas ı z çocuk ile de pek teyid edilemez; Vehb b. Cerîr (423, 15 v.d.) 

de bundan haberdar de ğ ildir. 

Müslim Medine iş ini bitirdikten sonra Mekke üzerine yürüyü şüne devam 

etti, fakat ancak Mu şellel mevkiine kadar gelebildi. Orada, Allah' ın hoşuna 

giden bir iş - görmü ş  olmaktan mütevellit bir vicdan huzuru içinde öldü. 

Servetini o ğullarına değ il soyuna ve kar ı sına vasiyet etmi ş ti. Kumandayı , 

arzusu hilâfına, s ırf halife öyle kararla ş tırmış olduğu için, Seldini Hüseyn 

b. Numayr'e b ıraktı  ve ona hiçbir Kurey ş linin sözüne kulak asmamas ını  
tenbih etti. Avâne'nin Taberi'de rivayeti (2, 424 v.dd.) Ebû Mihneri ıiki ile 

tevafuk etmektedir. Ebil Mihnef Müslim'in vefat ını  64 Muharremi sonuna 

vazediyor. Fakat gerek Avâne ve gerekse Vâk ı di'ye göre Hüseyn daha 

Muharrem içinde Mekke önünde karargâh ım kurmuş  bulunuyordu. 

Burada Müslim b Ukba'y ı  karakterize eden hatlardan yeni müverrih-

lerin tasvirleri garip bir surette ayr ılmaktad ır. Dozy, Histoire des Musulmans 

d'Espagne'nin birinci cild s. 97'de ş öyle diyor: «Eski devri ve cahiliye pren-

siplerini belki de hiç kimse onun kadar ş iddetle temsil etmiyordu. Onun 

ruhunda Müslüman iman ının gölgesi bile yoktu; Müslümanlar için mukaddes 

olan ş ey onun için gayr- ı  mukaddesti. Buna mukabil putperest bat ıl itikat-

lara s ıkı sıkıya bağ lı  idi; kâhinane rüyalara, Garkad çal ı lıklarından gelen 

1) Ma'kil onun gibi Cutafân'a mensup ve eskiden beri Müslim ile dost idi. Fakat bu sonun-

cusu ona kızmış tı . «Yezid'in yanından dönerken bana Taberiye'de rastlam ış  ve ş öyle demiş tir: 

«Bir aydan beri seyahatteyiz, şimdi de boş  ellerle geri dönüyoruz. Sehrimize var ınca bu Allah 

düşmanına isyan edip Mugire'nin o ğullarından birisine bi'at edece ğ iz ». Gatafân ve E şca'ın 

halife tayin ve azliyle ne alakas ı  var! Sana bir sava ş ta rastlar ve imkan bulursam kafam kes-

meye and içmiş tim ». 420, 3'deki fima .min bir soru işareti istilzam etmez. 
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esrarl ı  sözlere inanıyordu. Bu hususu, kendisini bu iş i görmek üzere Yezid'e 

teklif ettiğ i sırada kendisini göstermi ş ti; ona, Medine'nin sadece kendisi 

tarafından itaa t alt ına alınabilece ğ ini, çünkü rüyas ında bir Garkad çahl ığı n-

dan gelen «Müslim vas ıtasiyle» sözünü duydu ğunu söylemiş ti!» A. Müller 

(1, 367) de aynı  tarzda «Müslim b. Ukba, Semir'i Hüseyn'in katili yapan, 

islâma ve hassaten bu dinin eski müminlerine kar şı  duyulan aynı  kin ile 

meşbu idi. Ihtiyar ve hasta olmas ına rağmen çok zamandan beri beyhude 

yere özlediğ i, putperestli ğ in bu dü ş manlarını  tenkil etme fırsatının zuhuru 

ona bir müddet için kuvvetini iade etti; seferin sonunu idrak edememesi 

halinde ona halef olmak üzere, k ısa bir müddet önceye kadar Klıfe'de Ubey-

dullah'ın sağ  kolu olmu ş  bulunan ve onun gibi .Peygamber mescidi ve Kâbe 

önünde ancak çürük iki 'cevize kar şı  duyulacak hürmete sahip Hüseyn b. 

Numeyr terfik edildi ( 1) diyor. 

Agâni 1, 14'e göre hakikaten fikrini sormad ık'', sadece rüyas ında 

gördüğü (2) Garkad çaldığı  yüzünden Müslim b. Ukba mutaass ıp bir put-

peresttir. Medinelilere kar şı  duyduğu derin kin ile, hasta ve ihtiyar olmas ına 

rağmen, onlar ı  kılıçtan geçirmek için bu fırsat ı  tehalükle beklemi ş  ve kullan-

mış tı . Eski rivayet bütün bunlardan bihaberdir. Taberi 2, 425'e göre o ölüm 

döş eğ inde, en ziyade kıymet verdi ğ i şeyin Allah'a ve Peygamberlere iman 

olduğunu söylemi ş ti. Yezid'in vermek istedi ğ i vazifeye talip olmarrilş , hat tâ 

bunu hiç de istiyerek üzerine almam ış tı . Cesaret ve besaletini Peygamberin 

ş ehrinde teskin etmek istememi ş , son ana kadar onu bu akibetten korutrı ağ a 

gayret etmiş ti. Zaferden sonra ş ehri üç. gün müddetle ya ğmaya terketmi ş  
olması  hususu da şüphelidir. Onları  bi'ata zorlam ış  fakat bunu alışı lmamış , 

zilletli bir şekilde yapmamış tır (3). Efendisinin iyi bir hadimi idi ve âssileri 

ita" at. alt ına almış t ı . «Hakikî halifenin kim oldu ğu meselesi Gatafân' ın nesine» 

demiş ti. Gatafânh olarak kendisi için böyle bir meselenin varid olmay ış mdan 

dolayı  memnundu. Siyasi iddiaları  o her iki mukaddes şehirde saklanan 

haris ve müfsitlere b ırakmış tı . Bunlar ın melcelerini suüstimal ettiklerini 

ve bu suretle bu yerlerin clukunulmazli ğı m kaldırmış  olduklarını  kabul 

ediyordu. Buna uygun bir ş ekilde hareket etti. Bu ona gittikçe, zaman 

geçtikçe artah bir mikyasta korkunç bir cürüm, mukaddesata tecavüz olarak 

maledildi ve bu suretle Müslim, Dozy ve Müller'de yer ald ığı  ş ekilde put-

perest bir korkuluk haline getirildi. 

Dozy, Garkad çahs ına bağ ladığı  iplikle ağı n örmeye ş öylece devam 

ediyor (1, 108): «Suriye Araplar ı , Arabistan' ı  babalarının kamyle sulayan 

1) Bu Suriyeli Hilseyn b. Numeyr el-Sektinrnin 	Hüseyn b. Temim al-Temimi 

ile karış tırılmasından ibarettir. Bu yüzden birineinin günah kefesi daha da a ğı rla ş tırılmış  
oluyor. Ş emir hakkında kr ş . Schia, s. 70. 

2) Buna muvazi olarak Tab. '829, 15 de Haectie. 

3) Dozy, 1, 107 de böyle kabul ediyor. Buna mukabil kr ş . Tab. 418, 18. 
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mutaassıp dindarlar ın oğullarıyle hesaplar ını  görmü ş lerdi. Eski asalet yenis ■ ni 

imha etmiş ti. Eski Mekke aristokrasisinin mümessili s ıfatiyle Yezid gerek 

halife Osman' ın ve gerekse Medineliler Muhammed kumandas ında büyük 

babas ı  Ebü Sufyan' ı  uğ rattıkları  hezimetin intikamnu alm ış  bulunuyordu. 

Putperestlik prensibinin İslam prensibine kar şı  reaksiyonu zalimane ve 

merhametsizce olmu ş tu. Ensâr bu darbenin tesirinden hiçbir zaman kurtu-

lamadı , kudreti' ebediyen k ırilmış tı . Hemen tamamiyle tenhala ş mış  olan 

ş ehirleri bir müddet köpeklere, civar arazi ise vah ş i hayvanlara mesken 

oldu; çünkü ahalinin ekseriyeti uzaklarda kendisine yeni bir yurt aram ış  
ve Afrika ordusuna iltihak etmi ş ti. Diğ erleri ise çok ac ınacak bir halde idiler; 

tmeyyeliler onlara kin ve nefretlerini gösterniek, onlar ı  tahkir etmek ve 

yaş amalarını  güçle ş tirmek için hiçbir fırsatı  kaçırmıyorlardı ». Müller 

368 v.d.) bu tasa'vvurlar ı  benimsemiş tir. Bunlar tamamiyle hatal ı  ve büyük 

kısmıyle bütün bütün yanlış tır. 
Me'dine'ye hakiki darbe, eski me ş ru hilafet Osman' ın katliyle nihayet 

bulduğu ve yenisi de eyâletlere nakl-i mekan' etti ğ i zaman isabet etmi ş ti; 
„ş imdi yediğ i darbe önemli bir de ğ iş ikliğe sebep olmadı . Medine tenhala ş madı , 

Ilmeyyeliler, sonradan bir defa daha ko ğulmak üzere, yeniden şehre döndüler. 

Medine yine ne ş eli bir şehir, sadece dindar gelene ğ in değ il eri ince zevkli ve 

asil Arap cemiyetinin ikamet mahalli olarak kald ı  ve bu sebeple cemiyetten 

kendini çeken ve zevk için ya ş amak isteyenler taraf ından tercih edilerek, 

muganni, musikiş inas ve tufeylilerin randevu mahalli oldu. Kitab el-Aganrnin 

bütün me şhur kısımları  buna ş aba' det etmektedir; bunlardan mesela Ebü 

Katife, E ş 'ab ve hassaten Peyganiberin torununun torunu ne şeli ve zeki 

Sukayne üzerine mevcut rivayetler tebarüz ettirilmelidir. Ayr ıca Harra'daki 

savaşı n neticelerinden sadece Ensar' ın zarar görmü ş  oldukları  tasavvuru çla 

yanlış tır. Ensâr basitçe Medinelilerle bir tutulmamal ıdır. Medine çoktan beri 

artık onların ş ehri değ ildi. Orada adetçe kendilerine müsavi, nüfusta ve 

iktidarca onlar ı  aş an muhacire ile birlikte oturuyorlard ı . Bunlar aras ında 

birinci mevkii Kureyş liler almakta idi. Hicretin 8. y ılından itibaren bunlar 

büyük kitleler halinde buraya hicret etmi ş lerdi. Devletin ba ş - ş ehri onların 

yurdu haline ğelmiş ti. Yezid'e kar şı  yap ılan isyana bunlar da Ensâr dere-

cesinde iş tirak etmiş lerdi. Bunlar ın aras ında mevcut bulunan İ slami ve İ slam 

öncesi asalet fark ı  bu isyan bakımından hiç de varid de ğ ildi. Bunların içinde 

Yezid'in bir partisi yoktu. Yezid bunlara mensup olmakla beraber eski 

aristokrasilerinin hiç de mümessili de ğ ildi. Bunlar önce babas ına karşı  olduğu 

gibi, Hicaz'da ş imdi ona , karşı  cephe almış lardı . Mesela Mahzumluların 

hepsi Zübeyr'ci idiler. Hatta Medine 'Ümeyyelilerinin hepsi de Yezid ile 

bağdaş abilmiş  değ ildi; bunlar asiller ile aralar ı= bozulmas ın istemiyorlar 

ve Zübeyr'e kur yap ıyorlardı . Müslim b. Ukba'mn bilhassa bunlara k ızmaya 

hakkı  'vard ı . 'Y,ezid'e sadece Suriyeliler tarafdar idiler. Birkaç bin 'ki ş ilik 

ordusunu bunlardan ve mutattan yüksek bir ücrete mukabil toplam ış tı . 
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Kendisi nas ıl âsilere kar şı  büyük bir kin hissetmiyor ve onlar ı  iyilikle yola 

getirmek istiyor ve büyük bir sab ır gösteriyor idi ise, Suriyelileri de sava ş a 
te ş ne değ illerdi. «Arabistan' ı  babalar ının kanıyle sulayan mutaass ıp din-

darlara » kar şı  duydukları  derin kinin kendilerini çileden ç ı kardığı nı  duysalar 

ş a ş arlard ı . Ehl el-Ridde men ş eli Irakhlar ın bu sebepten Medinelilere kar şı  
kirt gütme ğe çok daha fazla haklar ı  vard ı . Yoksa Suriyf ılilerin mesela 

Ridde savalar ında kan ı  en çok dökülmü ş tü. Dozy sadece hayallerinin ve 

yapt ığı  edebiyat ın dizginlerini alabildiğ ine sahvermi ş  ve muakkiplerinin de 

zihnini karış tırmış tır. Hiç süslenmemi ş  hakikat, Suriyeli Araplar ın, diğ er 

bütün Araplar gibi İ slama boyun etmek zorunda kald ıklarıd ır. Fakat bunda 

mesele dini olmaktan çok daha ziyade siyasi bir de ğ i ş ikliğ in manas ım ta şı -

maktad ır. Bu ş ekilde bir geçi ş  de ba ş langıçta onların ho ş una gitmemi ş  ola-

bilirdi; fakat bu his pek çabuk telâfi edildi, çünkü bundan en büyük faydalar ı  
elde ettiler. İ slama onlar ı n kendi Idtkimiyetine iş tirakine müsaade etti, 

dünyayı  onlar ın ayakları  alt ına serdi. İ slam olmadan ş imdi haiz oldukları  
mevkiye hiçbir surette varmalar ına imkân yoktu. Su halde üzerinde tüne-

dikleri ye ş il dala korımalarma yard ı m edenlere kar şı  hiç de derin bir k ı rgınlık 

duyamazlard ı . Onlardan Müller tabiriyle eski Müminler olan Medinelilere 

kar şı  derin bir ki ıı  beklenemez. Onlar dini vecibeleri belki de daha çok yerine 

getiren, hassaten bundan çok konu ş an, fakat umumiyetle hiç de gözü gönlü 

kara ya ş lı  delikanlılar ve mutaass ıp yobazlar olmayan Medinelilerle iman 

ve hukuk doktrini, umumi veya hususi ibadet adetleri üzerinde tam bir 

tevafuk halinde idiler. Modern «eski müminler» ıst ı lahı , birbirine dü ş man 

partiler aras ındaki münasebetin tamamiyle yanl ış  bir tefsirine yol açabilir. 

Bizim teokrasi harici dü ş üncemize göre aradaki te>iad sadece siyasi idi; 

hilafet hakk ının kime ait oldu ğu sualine İ slami asaletin men-

supları , Hüseyn ve Ibn Zübeyr gibi en eski ve asil alt ı  sahabenin o ğulları  
bu hakkın kendilerine ait oldu ğ unu iddia ediyorlard ı . Bu manada umumi 

eli. ve  Kureyş 'in ekseriyeti de onlar ın tarafını  tutuyordu. Ensar da, Os-

man'a kar şı  yapılan ayaklanmada oldu ğu gibi, devletin eski merkezine elden 

çıkarılmış  olan eski hâkim mevkiini tekrar kazand ırmak nokta-i nazarmdan 

onlar için çal ış mış  olmalıd ırlar. Medine'deki isyan ın 'bn Zübeyr tarafından 

körüklendiğ ine dair izler mevcuttur: Müslim b. Ukba meseleyi böyle mütalaa 

ediyordu. D ımaş k'taki Sufyaniler zorba addedilmekte idiler. Sadece Suriyeli-

ler, eyâletlerinin ön plândaki mevkiini müdafaa etmek gayretiyle, iktidar ı  
elinde bulunduran hükümeti tutuyorlar, hak ve me ş ruiyet meselesine 

kulak as ımyorlardı . Bizim için tamamiyle siyasi olan hak ve me ş rûiyet 

meselesi ise filvaki teokratik İ slam için dine dahil idi. Müddeilerin talep 

ettikleri hak dini sebeplere dayan ıyor ve Yezid dini sebeplerle hilâfete gayri 

lay ık add ve ilan ediliyordu. Fakat hareketi idare edenlerin a ğı zlarında bu 

sebepler sadece bahane idiler. Hakiki hareket sebepleri mevki ve hüküm 

sürmek h ı rs ı  idi. Onlar Yezid'i, ş arap içtiğ i ve eğ lendiğ i için değ il, onun mev- 
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• 	kiine eri ş meyi ümit ettikleri için yerinden atmak istiyorlard ı . Suriyeliler bu 

mânada, bu hak ve me ş riliyet meselesinde sadece münafikane bir surette 

takip edilen bir iktidar meselesi görmek hususunda hakh idiler. Onlar tara-

fından ortaya at ılan ve dünyevilik ithamı  ile mukabil fırka tarafından cevap-

landırılan bu münafıkhk ithamı  da iş te yalnız bu dü şünceye müstenid idi. 

Mekke'nin 64 y ılındaki kuş atılması  hususunda ba ş  ş ahid Avâne'dir 

(Tab. 2, 424 v.dd.). Harra'daki sava ş tan sonra «bütün Medine•>> Mekke'ye 

gelmiş ti: ancak birkaç Kurey ş li ismen zikredilmi ş tir (404, 20. 426, 10. 528, 12). 

Bundan daha evvel Yemame Haricileri Necde b. Amir kumandas ında Suriye-

lilerin taarruzu kar şı sında mukaddes mâbede yardım için koş uş muş lard ı  (t). 
Hüseyn b. Numayr daha, 64 Muharreminde Suriyelilerle birlikte ş ehrin 

önüne gelmiş ti İ lk çatış ma müdafiler için ba ş arısız oldu. 3 Rebiulevvel 64 

yani 31 Ekim 683 de Suriyeliler Avâne'ye göre Kâbe'yi att ıkları  [yağ lı  
paçavralarlaj yakt ılar. 

Avâne'nin verdiğ i bu son bilgi doğru değ ildir. Kâbe filvaki o s ırada 

yanmış , Haceriesved çatlam ış  ve siyah renk almış tır. Fakat bunu yapanlar 

Suriyeliler değ ildi. Ebil Mihnef (528, 17. 529, 4) Passivum kullanmakta ve 

fâili bildirmemektedir. Vâkıdi'ye göre (427) tim Zübeyr'in adamlar ından 

birisi mızra ğı mn ucunda bir yerden ate ş  getirmiş  ve rüzgâr bunu Kâbe'ye 

doğ ru sıçratmış tı . Medâini'ye göre (Agâni 3,84) bu i ş in başı na geldiğ i bedbaht, 

bizzat İbn Zübeyr idi. Avâne'nin istinat etti ğ i mısra (426, 15) ate ş ten bah-

setnemekte ve Hamasa 319'a göre ba şka bir hadiseyi, Suriyelilerin Kâbe'yi, 

Mekke'nin Haccac tarafın muhasaras ı  sıras ında, sadece taş la da olsa, ger-

çekten dövdüklerini ima etmektedir. (Tab. 2, 844 v.dd. 1542, 3). Su halde 

Avâne, filvaki tarafgirlik unsurunun tamamiyle reddedilemiyece ği, bir ka-

rış tırma yapmış  gibi görünmektedir. 

Kuş atma, 14 Rebiülevvelde vukubulan Yezid'in ölümü haberi Meklii'ye 

gelinceye kadar sürdü. Bu Vâk ıdi'Ye göre 1 Rebiiilahir 64 Sal ı , Kâbeinin 

yanışı ndan yirmi yedi gün ( 2) sonra vaki olmu ş tu. Buna mukabil haberin 

geliş i Eb ıl Mihnef'e göre (529, 7) ancak 15 Rebiülahirde ve A ıvâne'ye göre 

ise (429, 18) hattâ Yezid'in ölümünden k ırk gün sonraya dü şmektedir Haberin 

geliş ini en kısa gösteren rivaye t tercihe ş ayandır. ikvâne'ye göre haberi önce 

İ bn Zübeyr almış , Suriyeliler bu ba ş ka taraftan teyid edilinceye kadar ba ş -

langıçta buna inanmam ış lardı  İ mdi, Hüseyn b. Numayr İ L:n Zübeyr ile 

müzakereye giri ş ti Hüseyin Medine ve Mekke'de dökülen kanlar ı  hesaba 

katmayıp, hakimiyetin Suriye'de kalmas ını  temin için kendisiyle birlikte 

1) Ebû Mihnef'in verdiğ i tarih (Tab. 401 vd.) çok erkendir. Kr ş . Chavârig 20, Schia 75. 

Hamasa 312, 22. 

2) Tab. 427, 8. Hafta günü ay günü ile uymuyor. 29 yerine 27 okunmal ı dır. Çünkü Kâbe'- 

nin yaınşı  rivâyetlerin ittifakiyle 4 Rebi I. de vukubulmu ştur. 
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Suriye'ye gitti ğ i taktirde onu, daha iyisi mevcut olmad ığı ndan, halife olarak 

tammak istiyordu. İ lk ş artı  İbn Zübeyr nihayet kabul etti, fakat ikinci ş artı  
kabul etmedi. Esasen bunu kabul bir nevi intihar olurdu. Bu suretle müza-

kereler kesilçli ve Hüseyn çekilip gitti. Askerleri Yezid'in ölümünden itibaren 

artık bir imama ınalik olmadıkları  ve kimin için dövü ş tüklerini bilmedikleri 

için cesaretlerini kaybetmi ş lerdi. Siyasi tav ır ve hareket bu derecede ş ahsan 

bi'ate ba ğ lı  bulunmakta idi. Medine'de İlmeyyeliler, kendilerini art ık Ili-

caz'da emniyette hissetmedikleri için onlarla birlikte Suriye'ye dönmü ş lermiş . 

Fakat buna bizzat Avâne'(469, 3) ve ayr ıca EVI Mihnef (481, 10) ve Vakı di 

(467, 10) muhalif beyanda bulunmaktad ırlar. Ümeyyeliler kendi istekleriyle 

gitme ıfıiş , ancak İ bn Zübeyr tarafmdan Medine'den ko ğulmu ş lardır. Bunu 

Continuatio Byz. Ar.de Ş  29 de söylemektedir:Marvan insidiose al ipso Abdella 

ab Almedinae finibus cum omnibus liberis yel (= et) suis propinquis pellitur. 

EMervan bizzat Abdullah tarafından tuzağa düşürülerek bütün çocuklar ı  ve 

akrabasiyle birlikte Medine'nin s ınırlarından tard edilir'. 

3 — Yezid Eba Ma' ş er, Vak ıdi ve Elias Nisibenus'e göre Huvarin'de 

(D ıma ş k yamnda) 14 Rebiülevvel 64 (11 Kas ım 683) Salı  günü öldü ( 1). 

Hilâfetin gayri me ş ru varisi, Hüseyn'in katlinin ve mukaddes ş ehirlerin 

kirletilmesinin suçlusu 'olarak o Müslümanlar ın hafızasında kötü bir yer 

almış tır Fakat o hakikatte zor kullanmaktan ho ş lanan bir kimse de ğ ildi, 

kılı cı  mümkün olduğu kadar kınında tutmu ş tu. Bizanshlara kar şı  yap ılan 

uzun harplere nihayet vermi ş ti. Onun itham edilebilece ğ i cihet enerji ve 

âmme iş leri hususunda alâka noksanl ığı d ır. Bilhassa veliahtli ğ i esnas ında 

bu meselelere kar şı  çok bigane kalmış  ve bu suretle babas ımn kendisine 

hilafeti temin hususundaki gayretlerini giiçle ş tirmiş ti. Ancak zoraki bir 

ş ekilde 49 yılında Istanbul'a kar şı  yapılan büyük sefere i ş tirak etmi ş ti ( 2). 

Mamafih sonraları , halife olarak eski düşkünlük mevzuları  olan ş arap, musiki, 

av ve diğer sporları  feda etmemekle beraber kendisini biraz çekip çevirdi ğ i 

anla şı lıyor. Continuatio'nun 27 nci paragraf ında onun hakkında ş unlar yaz ı -

hchr: Iucundissimus et cunetis nationibus regni eius subditis vir gratissime 

habitus, qui nullam unquam, ut omnibus moris eş t, sibi regalis fastigii causa 

gloriam appetivit, sed communis cum omnibus civiliter vixit [Fevkalade 

hoş , ve hakimiyeti altına 'girmi ş  kuvvetler tarafından pek çok sevilen bir 

zat olarak, ve umumun âdeti oldu ğu şekilde ş ahs ı  için saltanat ihti ş amı  
namına hiçbir ş ey arzu etmiyerek ve bütün teb'as ı  aras ında efendice ya ş a-

mış tır]. Ba ş ka hiç kimse bu ş ekilde, medh edilmemektedir, bu kalpten gel-

mektedir. 

1) Taba 428, 8. 488, 14. Ayr ılan rivayetler 437, 3. 506, 7 hatand ır, 63 yılı  (468, 15. krş . 

412, 9) zühul eseridir, Ya şı  Zühri ve V ılkidi tarafmdan 38 veya 39, 'bn Kelbi tarafmdan 35 

olarak verilir. Kr ş . Nöldeke DMZ. 1901, s. 683 vd. 

2) Göttinger Nachrichten 1901, s. 423. Bir defa sava ş  sahasına çıktıktan sonra cesur e 

çalış kan olduğunu ispat etti (Agani 16, 33). 
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«Ey Benü Ümeyye, hakimiyetinizin sonu. Huvarin'de ebedi istirahata 

dalmış  olan bir cesettir. Yezid, yast ığı run yanında bir kadeh ve bir ş arap 

tulumu oldu ğu halde burnundan , kan gelerek mukadder alubetini buldu ». 

İ bn Arâda Horasan'da i ş te böyle teganni ediyordu (Tab. 2, 488). Yezid'in 

ölümü ile ailesinin haklı:niyeti her yerde çöker görünüyordu. Valiler de aileyi 

desteldemiyorlard ı . Horasan'da Selm b. Ziyâd ve Basra'da Ubeydullah 

b. Ziyâd, her ne kadar muvakkaten de olsa, bi'at ı  kendi namlarına almış -

lard ı . Mamafih Suriye'de, hiç olmazsa. D ımaşk'da, Yezid'in veliaht olarak 

düş ünmüş  olduğu, henüz daha pek genç olan Muâviye II tan ınmış tı ; cülü-

sunda «devletin bütün eyâletlerine» harac ın üçte birini ba ğış ladı  (1). Fakat 

çok kısa bir hükümeti müteakip vefat etti. Avâne (Tab. 2, 468) ve Beilazuri 

(229, 3)ye göre Muâviye daha ölümünden evvel hilafetten istifa etmi ş  imiş . 

Vandi (Tab. 577, 1) buna dair bir şey söylememektedir. Bu rivayet belki de, 

Emevi hanedan ının daha eski kolu olan Sufyanilerin daha genç kol olan 

Mervaniler tarafından haks ız olarak mevkiinden at ılmış  olduğu vak'as ım 

karanlıkta bırakmak gayretiyle alakand ır. Muhtelif eski listelerde Muâviye 

II.'nin umumiyetle halifeler aras ına ithal edilmemi ş  ve bunlarda Mervan' ın 

doğ rudan doğ ruya Yezid'i takip etmi ş  olmas ı  da gayretle izah olunabilir• 

Incil kroniğ inde Isboseth'in hakimiyetinin atlanarak Davud'un do ğ rudan 

doğ ruya Talut'a ba ğ lanmas ı  gibi ( 2). 

Ş imdi bahsa ba şhyacağı mız Suriye'deki karga ş alıklar daha Muâviye • 

II.'nin ilahi hayat ında ba ş lamış  görünüyorlar. Bu kar ışı klıklar bilhassa 

eyâletin ş imalinde ve Mezopotamya'da, F ırat' ın iki kenar ında, K ınnesrin, 

Karkisiye ve Harran'da oturan (Tab. 708, 4) Kayslilerden ç ıktı . Bütün 

Suriyeliler aras ında yalm-z bunlar Muâviye II.'ye bi'at etmemi ş  imiş ler. 

Kaysliler her ikisinin de anneleri Kelbli olan (Hamasa 319, 2. 4) Yezid ve 

oğ lu tarafından Kelblilerin tercihli muamele görmelerine k ızıyorlardı . Yezid'in 

dayısı , Hasan b. Malik b. Bandal el-Kelbi, devlette çok mühim bir mevki 

iş gal ediyordu. Muâviye II.'nin ana dayana ğı  o idi. Bu zatın karde ş i Salid 

K ınnesrin valisi idi. Kendi ş ehirlerinde bir Kelbli taraf ından idare edilmek 

Kayslilere büsbütün ac ı  geliyordu. Onu ş ehirden kovmakla , iş e ba ş ladılar. 

Bu, Zufer b. Haris el-Kilâbi (Agani 17, 111) kumandas ında yapıldı . Zufer 

daha evvel 'bn Zübeyr için Yezid'in ordusuyle çarp ış miş tı  (Hamasa 319, 22); 

ş u halde Zübeyı''ci idi ve Kaysliler, kom şu Irak'da halife olarak tamn ınca 

Zufer'e uydular. Fakat İ bn Zübeyr partisi Suriye'de ba şka muhitlerde de 

terakki kaydetmekte idi. Sadece İ bn Bandal —Hasan b. Malik b. Bandal 

mutad olarak bu şekilde kısaltılir— Muâviye II.'nin ölümünden sonra da 

kız karde ş inin çocukları  tarafını  tutmağ a devam etti. D ımaşk'a yakın olmak 

1) Cont. Byz. Ar. Ş  27. Böyle bir dcpacu5 eulasta eski bir âdettir. 

2) Krş . Nöldeke, Epimetrum zu Mommsens Ausgabe der Cont. Isidor. /ve DMZ 1901, 

s. 683 vdd. 
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için idare ettiğ i Filistin ordugah ından Ürdün'e gitti. Buna mukabil Emesa 

vzlisi, çok yakinen tamd ığı mız Nu'man b. Be ş ir el-Erısari ve ayn ı  ş ekilde, 

İbn Bandal' ın terketmesinden sonra Filistin'i eline geçiren Nati' b. Kays 

el-Cuzami İbn Zübeyr'i tan ıdılar. Devletin ba şş ehrinde Dahhâk b. Kays 

el-Fihri iktidar ı  elinde tutmakta idi; tak ındığı  tavır mütereddit ve iki yüzlü 

idi. Fakat iki sandalye aras ında boş luğ a oturmak tehlikesi belirince nihayet 

kat'i olarak Zübeyrciler taraf ına geçmeğe , mecbur oldu. 

Merc-i Rahı t'daki kanlı  kafi sava ş a kadar hadiselerin inki ş afı  hakk ında 

haberler birbirinden ayr ı lmaktad ır. Avâne'y e göre (Tab. 2, 468 v.dd.), görü-

nüş e nazaran Muâviye II.'nin vefat ından sonra, Medine'den kovulmu ş  olan 

umeyyeliler ve Basra'dan kaçan vali Ubeydullah b Ziyâd D ı ma ş k'a gitmi ş -

le'rdi. Orada hakim olan Dahhak onlardan hakiki dü ş üncesini saklad ı ; aslında 

o İ bn Zübeyr'e ınütemayildi. Fakat tmeyye tarafdar ı  olan K elb ve Yemenli-

lerin reisi olan İbn Bandal tilkiyi ininden ç ıkardı . Ona mescidde ok ıitmak 

üzere, içinde Emevilerin hizmetlerini hat ırlat ıp, münafık İbn Zübeyr'e karşı  
müteyakk ızâne davramlmas ım talep ettiğ i bir mektup gönderdi. Dahhâk 

bu yaz ıyı  okutmad ı , fakat N4ide ad ında bir Kelbli olan ıslak, böyle bir 

vaziyet kar şı sında kullanmak üzere mektubun ikinci bir kopyesini beraberinde 

getirmi ş ti; bunu Cuma namaz ı  es ızas ında ahaliye okudu. Bunu «yevm-i 

ceyrun» olarak adland ırılan bir sahne takip etti ( 1 ). Kaysliler ve Kelbliler 

camide birbirleri aleyhinde heyecana geldiler. Bizzat timeyyelder muhtelif 

taraflar ı  tutuyorlard ı . Veli(' b. Utbe b. Ebî Sufyân, İbn Bandal' ın yaz ı sını  
medhediyor. Anır b. Yezid b. Hakem aleyhinde bulunuyordu. Namaz ın 

kı lınmasuıdan sonra Kelbliler Amr b. Yezid'i dövdüler. Buna mukabil 

Dahhak karga ş alık çıkaranlardan İbn Zübeyr aleyhinde konu ş muş  olanlar ı  
tevkif etti. Mamafih bunlar Kelbliler taraf ından derhal kurtar ıldılar; sad ı ce 

Velid b. Utbe bağ lı  olduğu kabilesi olmadığı' için beklemek zorunda kald ı , 

nihayet Muâviye Ienin genç karde ş leri olan Hâlid ve Abdullah K elblileri, 

onu da kurtarmak hususunda ikna ettiler. Ertesi gün Dahhak yapt ığı na 

piş man oldu. emeyyelilerden özür dileyerek onlarla beraber Ca'biye'ye 

giderek oradan İ bn Bandal ile, aralar ından birisini halife seçmek huslisunda 

milzakereye giri ş mek üzere randevula ş t ı . Fakat son anda, Kaysli. Sevr b. 

Ma'n telkini ile yeniden cephe de ğ iş tirdi ve maiyeti 'ile D ıma ş k 

yanında Merc-i Ralufta karargah kurdu. Bundan sonra aç ıkça ibn Zübeyr 

tarafını  tuttuğunu ilan etti, D ı maşkhlarm ekseriyeti, Yemenlilerin de ço ğ un-

luğu ile birlikte ona iltihak ettiler. Onun davetine uyarak H ı ms, K ınnesrin 

ve Filistin ordugahlarm ın Zübeyrci emirleri ona yard ımc ı  kuvvetler gön-

derdiler. Ümeyyeliler Ca'biye'ye İ bn Bandal' ın yan ına gittiler. Bunlar iki 

1) Ilk Ceyreın günü doğ ru bir tesmiye değ ildir. Çünkü ikinci Ceyrûn günü olarak tasvir 

edilen (471, 13-19) ancak bir variyantt ır. Ceyriin Cuma namazından sonraki mudarebenin 

cereyan , ettiğ i eski bir bina idi. Ana mescidin bir kap ı sı  Ceyrün kap ı sı  adını  ta şı r. Kr ş . Hamasa, 

654 mısra 4. 
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kısma ayrı lmış Iardı ( 1). O vakte kadar hüküm sürmü ş  olan Süfyanilere mukabil 

umumiyetle en ya şh mümessilleri Mervân b. Hakem tarafını  tutan aileni.h 

çok daha kalabal ık diğ er gurubu vaziyet alm ış t ı . Yezid'in henüz re ş id•olmamış  

çocuklarının hâmisi İbn Bandal nihayet bunlar taraf ından kazan ılarak 

Mervan ile anla ş tığı nı  ilan etti; .fakat Mervân' ı  Hâlid b. Yezid ve onu da, 

ailesi hilafet talep eden ve tatmini gereken Amr b. Said istihlaf edeceklerdi. 

Mervan bunun üzerine Ürdün Kelblileri, SekUsekiler, Sekünlüler ve Gassan-

filar ile birlikte Merc-i Rah ıt'a yürüdü. Birbirine dü ş man ordular kar şı lıklı  

mevzi almış  iken,. Gassani İ bn Ebi Nims D ımaş k ş ehrini eline geçirerek Mer-

van' ı  para ve silah ile destekledi. Merc-i ~it sava şı  yirmi gün sürdü. Nihayet 

Kaysliler kaçt ılar. Muazzam zayiata uğ ramış lardı . Dahhak ve onunla en 

asil Kayslilerden, hil'at sahibi (kadife) ve 2000 dirhem maa ş lı  80 asilzade 
maktul düşmüş lerdi. 

Avane'nin bu rivayetine kar şı  Agani 17, 111'deki lYİedâinî rivayeti 

mevki almaktadır. Medâini Ceyrün günü hakkında bir ş ey söylememekte, 

Mervân hakkında baz ı  değ iş ik haberler vermekte, fakat sonunda Avâne ile 

tamamiyle tevafuk eylemektedirr (Buna göre) Mervân Medine Ümeyyelileri 

ile birlikte D ı maş k'a geldiğ inde evvela Dahhak tarafindan tim Zübeyr nam ına 

kazand ım§ ve Siıriyelilerin bi'atini bizzat bu sonuncuya takdime raz ı  olmuş tu. 

Fakat Amr b. Sa'id, Ubeydullah b. Ziyâd ve iki Sekünlü Malik b. Hubeyre 

ve Hüseyn b. Nümeyr ( 2) onu, bizzat kendisine bi'at ettirmek karar ına var-

dırdılar. Dahhak bunu haber al ınca veche de ğ iş tirerek Ümeyyelilerden özür 

diledi ve Ca'biye'de İ bn Bandal ile birle ş erek önÜnde birlikte halife seçimine 

gitmeyi teklif etti. İ bn Bandal Ürdünlülerle birlikte Ca'biye'ye geldi. Dahhak 

ve Ümeyyeliler de D ımaşkhlar ile birlikte Ca'biye'ye do ğru yola çıktı lar. 

Fakat son anda Dahhak Kaysliler tarafından sorguya çekildi: «Sen bizi, 

başka her yerde tan ınmış  olan İbn Zübeyr'e bi'ate davet ettin. Ş imdi de 

kız kardeş inin oğ luna (3) bi'at etmek için bu Kelbliyi mi takip ediyorsun» 

dediler. Bu sebeple geri dönme ğe ve aç ıkça İ bn Zübeyr taraftar ı  olduğ unu 

ilâna mecbur kalarak Merc-i Rah ıt'ta karargah kurdu. İ bn Bandal ve Mervan 

Dı maşk'a girdiler; Yemenliler burada onlara iltihak etti. Bundan sonra 

Merc-i Itah ıt'a yürüdüler. Bunlar ın yanında 1000, Dahhak'in maiyetinde 

30.000 kiş i ,  bulunuyordu. Yap ı lan savaş ta Dahhak ve Kays ileri gelenleri 

maktül dü ş tü. Zufer b., Haris Karkisiye'ye kaçtı . I tızir savaşı ndan sonra 

o vakte kadar Mervan'a sad ık kalmış  olan Ömer b. Hubâb el-Sülemi de ona 
iltihak etti. 

1) Omeyyelilerin bir yan dalı  vardır: 'Abalât. Kendileri ise Anâbis ve A'yâ ş  olarak ikiye 

ayrıhrlar. Süfyaniler Anâbis'e, mütebaki ailelerin ekserisi ise ıt'yâş 'a mensuptıı rlar. Mervan 

ibn Hakem ve yeğeni Osman b. Affân Ebu'l-'A ş 'a, Amr b. Said ise el-'A ş 'a mensuptur. tmeyye, 

Abd 1...7 ıneyye, el-As ve Abu'l-'As da ayn ı  adlar ehemmiyetsiz farklarla tekerrür ederler. Kr ş . 

Agâni, I, 8 v.d. (84, 10), 10, 103 v.d., 7, 62 Tab. I, 2535. 

2) Avâne Tab. 2, 474 de biraz farkh. Kr ş . 487. 

3) Bu pek doğru değ ildir. İbn Babdal' ın telmih edilen k ız kardeş  oğ lu Hâlid b. Yezid'dir. 
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Eba Mihnef ise (Tab. II, 479 v.dd.) bundan çok ba ş kad ır. Mervân ve 

İbn Zübeyr tarafından Medine'den kovulmu ş  olan Emeviler, Dahhak, tim 

Zübeyr namma hüküm sürdü ğü cihetle D ı ma ş k'a de ğ il, Kelplilerin merkezi 

olan Tedmür (Palmira)'e gittiler. Fakat Ubeydullah b. Ziyâd Basra'da ıı  

Tedmür'e geldi ğ i sırada Mervân hemen hemen ş ahsen İ bn Zübeyr'in yan ına 

giderek ondan iyi muamele ricas ında bulunmak üzere idi. Ubeydullah ondan, 

ş ahsi namı na bi'at almas ını  talep etti. Amr b. Sa'id buna iltihak ederek 

Mervan'ın Yezid'in dul kar ı sını  nikahlamas ı  tavsiyesinde bulundu. Böyle de 

yap ıldı . Mervân Tedmür'de bi'at ald ı  ve bundan sonra 6000 ki ş i ile Dahhak' ın 

üzerine yürü-dü. Dahhak ona Merc-i Rah ıt'a kadar kar şı  ç ıktı . Zufer b. Hâris 

ve diğ er İ bn Zübeyr taraftarlar ı  da buraya kadar geldiler. Sava ş ta, Dahhak 

maktul dü ş tü, ordusu da ğı ldı . Zufer kendilerini onun için feda eden iki genç 

tarafından kurtar ı ldı  ( 1). Bundan sonra Karkisiye'de tutundu. Nâtil b. Kays 

Mekke'ye kaçt ı . Nu'man b. Be ş ir Merc-i Rahri haberini al ır almaz çoluk 

çocu ğu ile Hıms'tan kaçt ı , fakat H ı mslılar tarafından takip edilerek öldü-

rüldü. Bu ba ş arıdan sonra Mervân bütün Suriye'de tan ındı  

Taberi'de oraya buraya da ğı lmış  haberleri a ş a ğı daki ş ekilde toplana-

bilecek olan Yak ı di, Ebi) Mihnef ile Avâne-Medaini aras ında ortalama bir 

mevki almaktad ır. Muâviye II. ölece ğ i s ırada yerine bir halef tayin etmek 

istemediğ i için (577, 1) D ımaş k'ta muvakkaten ve Muhammed ümmetinin 

kat'i karar ı  tezahür edinceye kadar olmak üzere (468) Dahhak'e bi'at olundu. 

Dahhak bizzat kendi hakimiyetini kurma ğ a çalış makta iken, Kurey ş liler 

tarafından İbn Zübeyr'e bi'at etmesi için tazyik edildi (473 v.d.). Mervân 

onun maiyetine girdi. Hüseyn b. Nümeyr taraf ından ikna edilerek, İ bn 

Zübeyr'in bizzat Suriye'ye zorla girmesinden evvel (467 v.d.) onun yan ına 

gitmeğ e karar verdi. Bereket versin bu s ırada Ubeydullah b. Ziyâd D ıma ş k'a 

gelerek Ümeyyelileri takviye etti (468). Bunun üzerine Mervân, İ bn Bandal 

ve Yemenlilerle ittifak etmek üzere Ca'biye'ye gitti. Orada Ümeyyelilerin 

en ya ş lı s ı  olmak dolay ısiy le kendisine bi'at edildi. Çünkü Suriyeliler bir 

çocuğ a bi'at etmek istemiyorlard ı  (472 v.d.). Mervân bunun üzerine Yemen-

lilerle birlikte D ı maş k üzerine yürüdü. Merc-i Rah ıt'ta Kaysliler 64 y ı lı  
sonunda mağ lüp edildiler. Bunlar kendilerinden evvel hiçbir ordunun u ğ ra-

mamış  bulunduğu zayiata u ğ ram .ış lard ı  (473, 1). 

Bu rivayetlerde farkl ı  olan en mühim noktalar ş unlardır: 

Dımaş k'taki gerginliğ in ilk defa patlak verdi ğ i Ceyran günü, ba ş ka 

hiçbirisinde sadece Avâne'de mevcuttur. Bu hadise Hamase, 656, 

mıs. 4 ile reddedilemez bir ş ekilde teyit edilmektedir. Scholion taraf ından 

orada bu hadise (daha Muiviye I. devrinde olarak) yanl ış  verilmektedir. 

1) Bu husus bizzat onun mı sralariyle te'yit edilmekte olup, hiç şüphesiz doğ rudur. Kr ş . 

Anon. Ahlw. 253 v.d. 
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Buna mukabil kr ş . 657 mısra 3. 1VIedine'den ç ı karılan Ümeyyelilerin Tedmür'e 

gittiklerini ve orada kendilerine Ubeydullah' ın iltihak ettiğ ini yalnız Eb(1 

Mihnef söylüyor. Bu, yer olarak D ı maş k'ı  zikreden bütün di ğ er rivayetlere 

muhaliftir O. Filvaki Ceyrön sahnesi muhakkak olarak D ımaş k'ta cereyan 

etmi ş  ve birkaç ümeyyeli de buna i ş tirak etmi ş lerdir. Eakat bütün Medineli 

Ümeyye soyunun orada bulunduğu, verilen tasirlerden istilrraç olunam ıyor. 

Mervân ve Amr b. •Said ne zikrediliyorlar, ne de beklenebilece ğ i gibi bu 

tasvirlerde yer allyorlar.Bütün bunlara mukabil Ebû Mihnef'in rivayeti• her 

halde doğ ru olmayarak umuma te ş rıl'il edilmiş  olmalıdır. Çünkü onun Tedmür'ü , 

vermiş  olması  sadece D ı ma şk'ı  değ il, Ca'biye'yi de hesaptan çikarmaktad ır; 
O hiç ş üphesiz Ca'biye'de yap ılmış  olan Mervan'a bi'ati, belki de Kelplilerin 

merkezi Ca'biye de ğ il, Tedmür olduğu için, Tedmür'de cereyan ettirmektedir. 

Mervân' ın fikir de ğ iş tirmi ş  olması  Avâne tarafından hiç bahis konusu 

edilmiyor. Bu değ iş ikliğ in Ubeydullah' ın geliş i ile tahassül etti ğini sadece 

Ebö Mihnef ve Yâkıdi söylemektedirler. Fakat bu ikisi, Taba II, 459'da 

Medâini'de kendilerine tevafuk etti ğ i için daha ziyade itimada ş ayandırlar. 

Dahhak, Avâne ve Medâini'ye göre, aç ıkça belli etmemekle beraber i ş in 

ba şı ndan beri Zübeyrci idi. Ebil Mihnef'e göre, o hattâ sadece İ bn Zübeyr'in 

D ı maşk emin bulunuyordu. Fakat onun evlâd ve ahfad ı  bunun Zübeyr 

ailesinin bir yalam olduğunu Vâkıdi'ye söylemi ş lerdi (473 v.d.); bunlara 

göre Dahhak, bizzat ba ş a geçebilmek için bitaraf kalmak istemi ş  ve ancak 

hârici tazyik ile İbn Zübeyr'e etmi ş ti. Bunlara inan ılabilir. Dahhak, 

aynı  Müslim b. Ukba gibi Yezid devrinde de, sa ğ  kolu olduğu Muâviye zama 

nındaki mevkiini muhafaza etmiş  olmalıdır. Tahtm bo ş almas ı  üzerine D ı -

ma ş k'ta o geçici saltanat nâibi oldu; fakat kendisini partiler üstünde tuta-

mad ı , uzun tereddütlerden sonra nihayet Kayslilerin ve İ bn Zübeyr'in 

tarafına geçti. O bitarafl ığı ndan bilhassa, arkas ında Kelplilerin bulundu ğ u 

eski rakibi ve ş imdiki tehlikeli hasmı  Hasan b. Mâlik b. Bandal tarafından 

itilmiş , çıkarılmış tır. İbn Bandal, bir müddet için ve kendisiyle bunu h ısım 

olan Yezid'in ailesinin hakk ını  müdafaa etmek suretiyle Ümeyye bayra ğı nı  
yalnız ba şına elinde ta şı mış t ı . Medine Ümeyyelileri ona bu hususta itaat 

etmemi ş ler, fakat ba ş langıçta kendileri de aralar ından bir hilâfet müddeisi 

çıkarmıyarak, ne bahas ına olursa olsun İbn Zübeyr ile anla ş mak laz ım ğ el-

diğ ini zannetmi ş lerdi. İ lk defa Ubeydullah b. Ziyâd tarafından ba şka fikre 

imâle edildiler. Ubeydullah Mervân'a, onun sadece Yezid'in re ş id olmayan 

oğulları  ile İ bn Zübeyr aras ında bir tarafı  seçmek de ğ il, bizzat kendisinin 

hâkimiyeti ele almas ının mümkün olduğ unu izah edince, bunu elde etmenin 

yegâne çaresi İ bn Bandal ile anla şmak olduğu tezahür etti. Çünkü yeter 

derecede' kuvvete sadece o mâlik bulunuyordu (Tah. 708, 4). Bu gaye ile-

Ca'biye'deki bulu ş ma vukua geldi, buraya gelmeyi belki Dahhak da vaad 

1) Cont. Ryz. Ar. § 29'da böyle. 
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etmiş ti; uzun müzakereler sonunda bu içtima gayeyi temin etti. Ebi1 Mihnef'in 

zikretmemesine ra ğmen, bu Ca'biye içtima ı  hiç ş üphesiz tarihidir. Çünkü 

İ bn Bandal olmadan hiçbir ş ey yap ılamazdı . O kırk gün müddetle Ca'biye'de 

imam olmu ş tu ve Merc-i Rah ı t'ın hakiki galibi de odur('). Teophanes 6175 

hilkat yılı  vekayiinde ş öyle demektedir: zczi csv ı , ax ı`h-"Pfeç,-  ol 45,9l ıo ı xEg ✓ xl 
oi Jral.cevzrc'Img ('- rci tip L\_.'ocga ,ı->coy' igXoviac ı<cd, `e COQ roe) Toı duM 
rcOç "Arsxv 'cı ttripci") cı ,ta ı arivqc, xai Jiaovco, Xeiea';- de.,;tc'tç To ı  
Mapovag 	lardiato ac'vröv 'ac2,Xyyröv. 

[Tere.: Fenikeliler ve Filistinliler de toplanarak Damaskos'a ve Tabit-, 
ha'ya Emir Hasan'a gelirler, Mervan'a sa ğ  ellerini Verirler ve , onu hükümdar 

tayin ederler.] 

Baş larında Eiozy* bulunduğu halde modern müverrihler, Kays ile Kelp 

aras ında tasavvur edilemiyecek kadar eski zamanlardan beri mevcut olup, 

kökleri 'takip edilemiyen cezri bir dü ş manlığı n varlığı ndan bahsederler. 

Islam öncesi riv ayetlerde ise böyle bir dii ş manlıktan hiçbir iz ke ş fetmek 

mümkün değ ildir. Dü ş manlık hakikatte Suriye'nin Müslümanlar taraf ından 

zaptından ve Kayslilerin oraya muhaceretinden evvel mevcut de ğ ildi (2). 

Kuda'a ile Kays aras ındaki jenealojik fark filvaki eskiden beri vard ı , fakat 

zehirini ancak ş imdi almış tı . Arada zıddiyet önce, Kuda'al ıların Suriye'de 

eskiden beri yerlesjid ş , Kayslilerin ise yeni muhaceret etmi ş  olmasiyle, sonra-

ları  ise bilhassa Kelb'in bu s ıhriyet yolu ile hanedanla s ıkı  miinosebet tesisi 

ile artt ı . Bunun neticesinde Kaysliler kendilerini ikinci plana at ı lmış  hissederek 

Keiblilere kar şı  kıskançlık duydular. Feığ alığ a ba ş layan onlar oldu. Yezid'in 

ölümünden sonra İbn Zübeyr yükselince, Kelb Ümeyye'ye sadakatini mu-

hafaza ederken bunlar İ bn Ziibeyr'in taraf ına geçtiler. Bu suretle kabile 

ihtilaf' yüksek politika ile kar ış t ı . Etnik guruplar .esas ında, tam olmasa da, 

asl ında kendilerinden müstakil olan siyasi partilerle ayn ı  mahiyeti ald ılar. 

Merc-i Rah ıt'ta, bu vak'aya müteallik eski g ınalara nazaran, Dahhak' ın 

emrinde, İ bn Zübeyr , için, hepsi de Kays gurubuna mensup olan Süleym, 

Âmir (HaVazin) ve Zübyân (Gatafan)'l ılar mücadele etmi ş lerdi. İbn Bandal 

• kumandas ında Mervân ise Kelb, Gassân, Sekûn, Sekasek, Tenûh, Tayy 

ve Kaysliler savasm ış lard ır. Çekirde ğ ini Kuda`a'n ın ana kabilesi olan Kelb-

lerin ( 3) te ş kil ettiğ i bu gurup biraz kar ışı kca idi. Bu gurup hazan Yemen 

1) Krş . Hamüsa, 319, 7: İ nsanlar ya Balo:fal, yahut Zübeyr partisindendir. Bilhassa 

Hanıösa 658 mısra 2: E ğ er Cavlön'daki Ca'biye'de İbn Bandal mevcut olmasa idi, Mervân ve 

Abdülmelik'in hiç ehemmiyeti olmaz .idi. 

2) Goldziher doğ ru olarak ş imal ve cenup araplar ı  aras ındaki rekabetin ancak İ slöm 

devrinde tebürüz etti ğ ini söylemektedir (Muh. Studien, 1, 78). 

3) Sekünlular (Kinde'den) kendilerini Kelb'den addediyorlard ı  (Tab. 475, 2); Tenuh ve 

Tayylflar da bunlarla müttefik idiler (484, 12); Gassânidar (Ezd'den) Suriye Araplar ımn eski 

hâkim kabilesini te ş kil etmekteydiler. Hamüsa 71 m ısra 3'te, e ğ er Scholion haklı  ise Kelb'liler 

Taglib'li tesmiye edilmektedirler. 
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umumi adı  ile mıdır; fakat Kudâ'a'n ın Yemen kabileleri aras ına vaz' ı  eski 
olmayıp bütün Suriye'deki Yemenliler de Kelblilere iltihak etmemi ş lerdi. 

Merc-i Balın sava şı  Kelblilerin kendilerinden iki üç defa daha fazla Kays'e 
karşı  zaferi ile bitti. ,Fakat Kays ile Kell• aras ındaki mücadele, evvelkilerinin 
çok say ıdajzi maktrılleri için intikam almak mecburiyetleri saikas ı  ile, bitmi ş  
olmuyordu: İş te Dozy'nin tamamiyle gayr-i tarihi olarak pek çok eski bir 

hadise addedip ezelden beri mevcut oldu ğunu iddia ettiğ i devamlı  ve derin 

düş manlık ancak bu Merc-i Rüh ıt'ten sonra te ş ekkül etti. Kan davas ı  ve 

bundan mütevellid kin, her tatmin edildi ğ i hadisede yenilenerek, politik 

motifler çoktan kaybolup unutulduktan sonra bile dü ş manlığı  dâimi bir 

yangın halinde muhafaza etti. Bunun suçu Merc-i Rüh ıt'tad ır ve bu sava şı n 

me ş 'um ehemmiyeti -de buradad ır. Bu sava ş . EmeN,ilere zaferi sa ğ lamış ; fakat 

aynı  zamanda hâkimiyetlerinin temellerini sarsm ış t ı r. 

Mervân, bi'atı  Ca'biye'de 3 Zilkade 64 = 22 Haziran 684 Çar ş amba 

günü kabul etmiş ti. Merc-i Rühlt sava şı ndan sonra bunu (64 sonu) D ımaş k'ta 

65 Muharrcminde = Temmuz-Ağustos 684 tertip edilen daha umumi ve 

daha resmi ;lir karakter ta şı yan ikinci bir bi'at töreni takip etti. 

Kendi gayreti olmadan, hattâ bizzat bunu istemeden, Mervân Medine'-

den kovulmas ı  sayesinde D ıma şk'taki tahta kurulmu ş tu. Bu, haklı  olarak 

Continuator Byz. Arab.'e âcay ıp görünmüş tür: Marvân 4,insidiose ab Almi-

dina pulsus) post modica temporis intervalla aliquantis de exercitu consen-

tientibus deo conivente provehitur ad regnum. [Tere.= Mervân (Medine'den 

entrika neticesinde) ko ğulduktan k ı sı  bir zaman sonra ordudan baz ı  kimse-

lerin anla ş mas ı  ve tanr ımn izni ile iktidara getirilmi ş tir.] Ümeyye soyu hâki-

miyeti muhafaza etmi ş ti', fakat SufyânIler Mervâniler taraf ından bir kenara 

itilmiş lerdi ('). Mervân' ın Yezid'in dul b ıraktığı  Fâhite ( 2) ile izdivac ı  ittifak-

tan ziyade mirasa el koyma mânas ı  ta şı makta idi. Bu suretle ş imdi üvey oğ -

lu olmuş  olan Hâlid b. Yezid'i giicendirnli ş  oluyordu (3). Mervân onu ayr ıca 

sı k—sık ve herkesin yan ında tahkir de ediyordu. Nihâyet Ca'biye'de ona 

veliahtl ık husüsunda verdiğ i sözden de dönerek kendi o ğulları  Abdülmelik 

ve Abdidaziz nam ına bi'at aldı , öyleki Hâlid onlardan sonra veliaht olacakt ı  (4). 

İbn Bandal bu' sözden dönü ş e, belki de bu suretle Amr b. Sa'id de ber-

taraf edildi ğ i için, ses çıkarmad ı . Arap düş üncesine göre Hâlid, çok ihtiyar 

olan Halife'nin yakın bir zamanda vuldıu beklenen ölümü muvacehesinde 

hilafet için , henüz çok küçük bulunuyordu. Hâkimiyet bu yüzden, bunu 

kat'iyetle ümit etmekte bulunan, Amr b. Sa'id'e geçecekti. Fakat Fahite o ğ -

lunun bu yaluşı kSız muameleye marüz b ırakılmas ının intikamım kocas ından 

1) Krş . yukarıda s. 80, 84 

2) Bu hamm mağ rur bir bedevi (A. Müller 1, 375) de ğ il Kureyş li idi. 

3) İbn el-Esir 4, 275 ve buna ilave olarak 296, 8'deki m ısraı  krş . 

4) Bunun zamanı  ve yeri hakkında bk. Anon. Ahlw. 151. 164 vd. 
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alarak onu yata ğı nda boğdu. Tab. 2,576 vd. de Vak ıdi bu ş ekilde rivayet 

etmektedir. 

4— Mervân, Taberi 577,17'ye göre Ramazanda ve 576,16'ya nazaran 

bu ay ın birinde, Elias Nisibenus'e göre 27 Ramazan 65 Pazar=7 May ıs 685'te 

ölmüş tür. Ya şı  hakkındaki rivayetler Taberi 577 vd.'da 61 ile 81 hududlar ı  
içinde tahaliif etmektedir. Theophanes'e göre 9; Taberi'ye nazaran dokuz 

veya on ay hüküm sürmü ş tü. Continuat. Byz. Ar. Ş  29 da onun mücadele 

dolu bir y ı ldan sonra öldü ğü kay ı tlı d ır. Ben bu mücâdeleleri, bunlar sadece 

baş lang ı cı  te ş kil ettikleri ve her zaman s ınırlar ı  s ı hhatle tayin edilemedi ğ i 

için, oğ lu ve halefi Abdülmelikin deyrindeki mücadelelerle birlikte mutalâa 

' edece ğ ini ('). 

Ana mücadele İbn Zübeyr'e, hiç olmazsa onu tan ımış  olan ve onun me-

murları  tarafından idare edilen eyâletlere kar şı  tevcih edildi ( 2). Vaziyet ana 

hatlariyle hemen—hemen Osman' ın katlinden sonrakinin ayn ı  idi. Yaln ız Su-

riye, bütün di ğ er islam dünyas ına mukabil vaziyet alm ış t ı . Ancak Suriye ha-

kimi ş imdi bu eyâletten bir zamanlar Muaviye'nin oldu ğu kadar emin de ğ il-

di. Filistin ve H ıms filvaki Merc—i Rah ı t'tan sonra sessizce muzaffer tarafa 

iltihak etmi ş ler ve K ınnesrin de teslim olmu ş tu. Fakat F ırat kenar ında Kays-

liler inatla tutunmakta idiler; bunlar ın reisleri Karkisiye'de bulunan Züfer 

b. Hâris idi. Bütün bunlara ra ğmen Mervân ve Abdülmelik, belki de iç huzür-

suzluklarla, bilhassa Irak'ta onlardan daha fazla me ş gul bulunan (3) İ bn Zü-

beyr'e kar şı  ba ş tan itibaren mütear ı z vaziyette görünmektedirler. 

Daha Mervân zaman ında Mı sır zapt ve İbn Zübeyr'in genç karde ş i Mus'- 

ab' ın Filistin'e kar şı  yaptığı  bir taarruz tard edildi ( 4); Fakat Medine'yi ka-

zanmak için yap ılan bir te ş ebbüs 'ak= kald ı  (e). Mervân Mezopotamya'ya 

bu köpr-iî mevkiinden, dini—siyasi partiler tarafindan parçalanm ış  olan Irak'a 

sald ı rrrı ak üzere Ubeydullah b. Ziyarl' ı  gönderdi. Mervan' ın ona, i ş gal edece-

ğ i bütün topraklar ın valili ğ ini vaad ve kendisine Küfe'yi 3 gün ya ğmalamak 

müsaadesi bah ş etmi ş  olduğu rivayet edilir (Tab. -  578. 642). Bu seferin ba ş -

langı cına, Ubeydullah b. Ziyad' ın henüz Menbiç yan ındaki Fırat köprüsün-

de bulunduğu sıraya, Süleyman b. Surad kumandas ındaki 

Re'sü'l—Ayn yan ında, Ubeydullah' ın emrindeki kumandanlardan Hüseyn 

b. Numayr tarafı ndan 65.  yı lı  Cumadafilla'sm ın 24 cü Cuma günü (6 

1) Tab, 558, 14. 578, 9. 708, 4 de Mervân ve Abdülmelik devri müd ıdeleleri aras ındaki 

sınır kat'i olarak yanl ış  çekilmiş tir. 

2) Horasan hakk ında krş . Taberi 806. 831 v.d. ve bu kitapta 8 nci k ısım. 

3) Müteakip izahat hakk ında kr ş . Chavârig, s. 32 v.dd.; Schia, s. 72 v.dd. 

4) Wı lı idi 467, 10. Elı fi Mihnef 481, Avâne 576. Bu Mervân daha o ğullarına bi'at ettir-

mezden evvel Amr b. Said tarafından yap ı ldı , Anon. Ahlw. 174, 17. 

5) Avâne 578 v.d. 642. Anon. Ahlw. 155, 2. 180, 2. bn Kuteybe 201'e göre Haccâc'm 

babası  buna iş tirak etmi ş tir. 
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Ocak 685) k ı lı çtan geçirilmesi hâdisesi isabet eder (Tab. 559,4 20).Ubey-

dullah bundan sonra hemen—hemen bir yıl müddetle, Züfer b. Hâris ve Kays-

lilere karşı  mücâdele yüzünden yolundan al ıkonuldu ('). Bundan sonra  mû- 
tad askeri yoldan Irak'a, Musul üzerine yürüdü.. Bu arada ise Muhtar Ktife'- 

de hâkimiyetini te'sis etmi ş  bulunuyordu. Ubeydullah' ın ilerlemesi üzerine 

Mulı tar' ın Musul vâlisi Tekrit'e do ğ ru geri çekildi (Tab. 643). U,,l ıeydullah bu 

sırada M'uhtar tarafından üzerine gönderilen ilk orduyu ş iddetli bir sava ş -

tan sonra 10 ve 11 Zilhicce 66 = 9 ve 10 Temmuz 686 (Tab. 646 vdd.) 

tarihinde bozguna u ğ ratt ı . Fakat 67 yılı  başı nda İ brahim b el—E ş ter kuman-

das ındaki ikinci bir ş ii, ordusuna Hazer sava şı nda yenildi(2); bizzat kendi ve 

Hüseyn b. Numayr maktül dü ş tüler (Tab. 714,1). Bunun üzerine Karkisi-

ye'deki Kaysliler de tabii olarak ba ş  kaldırd ılar. Bunlar o vakte kadar Suri-

ye ordusunda hizmet etmi ş  olmakla beraber ya Hâzir sava şı nda veya bunu 

mütaak ıp ordudan ayr ılmış  olan, Umeyr b. Hubâb kumandas ındaki kabile-

da ş ları  tarafından takviye edilmi ş lerdi. Bu surette Ubeydullah' ın baş armak 

için iki yıl uğ raş mış  olduğu iş  beyhude olmuş tu ve yeniden yap ı lması  gereki-

yoMu. Art ık karde ş inin'Irak vâlisi olan Mus'ab. b. Zübeyr'in, bizzat kendi 

diyarında dış arda bir taarruz harbini hat ınna getiremiyecek kadar ş ii ve 

Harici'ler tarafından s ıkış tırılmış  olmas ı  Abdülmelik için büyük bir ş ans 

olmuş tur. 

Abdülmelik, Ubeydullah' ın baş aramadığı nı  icraya kalkıp, Mus'ab'ın, 

ağ abeysinden oldukça ba ğı msız bir surette idâre etti ğ i Irak' ı  itaat alt ına 

almak üzere harekete geçinceye kadar çok zaman geçti, çünkü onun da dahil-

de yap ılacak i ş leri vard ı . Nâtil b. Kays bir defa daha ba ş  kald ırmış  gibi 

görünmektedir (3). Fakat her ş eyden evvel Bizansl ılar sulhu bozarak Ama-

noslar'daki Maroni'leri Araplara kar şı  isyana te şvik etmiş lerdi ( 4). Mus'ab 

ancak 72 y ılında düş tü ve 73'de de iç sava ş  bitti. Ubeydullah' ın maktfil dü ş -

tüğü 67 yı lı  ile 72 senesi aras ındaki havadisler pek gayri kâfidir. Burada 

her ş eyden evvel yap ılacak i ş , henüz tamamiyle karanl ık olan kronolojiyi 

tesbit etmektedir. Bu arada göz önünde tutulmas ı  gereken cihet, o zaman-

larda müslüman takviruine göre y ıl değ iş iminin yaza düş mesi ve kaideten 

kışı n tatil edilen (Tab. 797,10) hareketlerin, hemen dâima bir y ıl ad ı  veril-

mesine ra ğ men, iki li.cri y ıla taksim edildikleri hususudur. 

Abdülmelik'in 67 y ı lında Mus'ab' ın Muhtar'a kar şı  hareketini müsaid 

karşı lamış  ve Irakidar ın karşı hklı  didi ş melerine kar ış mamış  olmas ı  anla ş '. 

1) Tab. 643. Van Gelder (Muchtar, s. 96. 152) kdfi delile sahip olmad ığı  halde bunu yanliş  
addediyor. 

2) Ağ ustos 686. Tenbih 312, 17 deki tam tarihe dikkatimi de Goeje çekti. 

3) Yisikubi 2, 321. Mes'üdi 5, 225. Fakat burada bir kronolojik hata bulunmas ı  da müm-

kündür. 

4) Göttinger Nachrichten 1901, s. 428 v,c1d. 
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hr bir keyfiyettir. 68 y ılında Taberi (2,765) ve Elias'e göre Suriye'de büyük 

bir kı tl ık oldu; bu yüzden askeri bir sefere giri ş ilomedi. Theopl ı anes de bun-

dan 6179 Hilkat Y ı lı  vakayi'inde bahsetmektedir (h. 68, Selefki 998). Buna 

mukabil bu lutlığı  çok daha sonraya vaz'eden Medâini (Agâni 17, 161, 26) 
kabule sayan de ğ ildir. 

Abdülmelik'in Mus'ab'a kar şı  ilk sefere ç ı kışı , Araplara ve Elias'e (°) 

göre 689 yazma veya 69/70 hicriye dü ş er. Gerek bu ve gerekse müteakip 

y ıllarda ( 2) karargâh ı , ordusunun toplanma yeri ve askeri 

harekâta ç ıkış  noktas ı  K ınnesrin bölgesindeki Butnân Habib olmu ş tur. 

Buna mukabil Mus'ab' ın ordugâh ı  Tekrit yan ındaki Bâcumayra idi( 3). Bunlar 

Suriye'den Irak'a giden büyük yolun hudutlar ında bulunan y-erlerdi. Mezo-

potamya bir ara-bölge olup Abdülmelik'ten ziyade Mus'âb' ın elinde bulu-

nuyordu; zira F ırat kenar ında oturan Kaysliler de Mus'ab taraf ını  iltizam 

etmekte idiler. Kendisini rahat b ırakmalar ını  temin için Abdülmelik Bizans-

hlara büyük müsaadekârl ıklarda bulunmu ş tu ( 4); fakat ş imdi Câbiye anla ş -

mas ında kendisine tanmm ışş fakat sonradan sözden dönmek suretiyle al ınmış  
olan hilâfet üzerindeki hakk ını  elde etmek üzere D ı ma ş k'ta isyan etmi ş  
bulunan Amr b. Said taraf ından arkas ında tehdit olunmakta idi. Geri dönerek 

bu tehlikeyi ortadan kald ırmak zorunda kald ı . İş i kı lı ca b ırakarak dü ş man-

larını , bu arada Amr' ı  bizzat kendi eliyle (Tab. 805), haince ve nefreti 

mucip bir ş ekilde öldürdü. Rivayet (Tab. 783 v.d. 796 Anon. Ahlw. 250) bu 

olayları  kısmen 69, k ı smen de 70 y ı lına vaz'eder. Bunlar ın hepsinin birbiriyle 

alâkah olduklar ı  hakkında ş üpheye dü ş memeli ve ayn ı  yaza dü ş tüğünü 

unutnı amalıdır. Rivayet, Abdülmelik'in [D ı ma şk'a dönmezden evvel] kuzey-

doğ uda nereye kadar varm ış  olduğu hususunda da mütereddittir. Vâk ı di 

(Tab. 783) ve Elias'a göre Abdülmelik Ayn el-Verde yani Resül-Ayn'dan 

geri dönrnüş tür; fakat yine Vâk ı di (Tab. 796)ye göre o henüz Butnân Habib'-

den ç ıkmi de ğ ildi. Avâne de (Tab. 783 v.d.) bu sonuncu ş ekli benimsemi ş
•görünüyor. Ona nazaran Abdülmelik Karkisiye'de bulunan Zufer b. Haris 

üzerine sefer etmekte idi ( 5); fakat kendisine Butnân'a kadar refakat etmi ş  

1) Theophanes'de bu y ıllardaki Arap vekayii ınin nizamı  o kadar içinden ç ık ılmaz bir 

surette kar ışı ktır ki, onun Ziyad (= İ bn Ziyâd), Muhtar, Said (ilı n Said) ve Mus'ab hakk ındaki 

haberlerini, ancak bütün kronolojisinden s ı y ı rmak suretiyle kullanmak kabildir. 

2) Abdülmelik'in daha 67 yı lında ordusu ile Butnan'da bulundu ğuna dair olan haber, 

daha evvelki, bu y ıl içinde onun kı tlık yüzünden sefere ç ıkmamış  olduğu rivayetiyle zı ddır. 
Butnân ad ı  burada, o zamanlar kurakl ıktan sonra ya ğan yağ mur yüzünden orduda «Pis-

Butnân » ad ının yayı lmış  olduğu hikâyesine ba ğ lanmak bakı mından zikredilmektedir. Bu 

ş ekildeki tesmiyenin sebebi herhalde müzmin pislikten olacakt ır, Landdrostei Liineburg'daki 

Dreck-Harburg gibi. 

3) Yakfı t 1, 664'e nazaran k ışı  Abdülmelik Butnan'da; Mus'ab Maskin'de geçirmektey-
diler. Maskin hemen hemen Bâcumayra ile ayn ı  co ğ rafi-askeri mânaya gelir kr ş . Belâzuri 149, 8. 

4) Göttinger Nachrichten 1901, s. 428. 

5) Hamasa 658 m ısra 6 da, geri püskürtülmesi sadece Kelblilere medyun bulunulan; 
Kaysl ıların Butnan'a yapt ıkları  bir baskından bahsedilmektedir. 

89 



bulunan Amr b. Said buradan gizlice ve geceleyin yan ında ba ş kaları  da 

bulunduğu halde D ıma ş k'•a hareketle ş ehri eline geçirdi ğ i için bu, seferinden 

vazgeçmek zorunda kalm ış tı . Yakubi (2, 321 v.d.) de buna benzer bir ş ekilde 

bilgi vermektedir. 

Ertesi y ıl, 70/71 = 690 yaz ında sefer tekrarland ı . İ ki baş  düşman bu 

defa da kar şı laş madılar. Mus'ab- bir seferde iken Abdülmelik Basra'da Bekr 

veya Rebi'a'ye —tâbir-i martıfiyle Cufriya— bir isyan ç ıkarttı  (Tab. 798-803). 

Mus'ab ve Zufer'e kar şı  yap ılan mücadeleye iki zat, Abdülmelik'e kar şı  

sevgilerinden ziyade bu ş ah ıslara olan kinlerinden dolay ı  iş tirak ettiler: 

Köfeli asil Ubeydullah b Hurr el-Cu'fi (Tab. 305, 388 v.d. 765 v.dd.) ve 

Basral ı  vah ş i Ubeydullah b. Ziyâd b. D ıbyan el-Bekri (Tab. 800. 807-10; 

İ bn el-Esir 4, 255. 268; Agani 11, 62). 

Netice s ıfırdan ibaret • kald ı . «Abdülmelik Bacumayra'da karargah 

kurmu ş  olan Mus'ab'a kar şı  Butnan'a kadar —hürmetlice bil' uzakl ıkta—

yürüdü, sonra k ış  geldi; her ikisi de yerlerine döndüler (Taberi 797)». Bunun 

69/70 yılinda cereyan etmi ş  olan vukuat ın yanlış lıkla tekrar ı  olmasından 

ş üphe edilebilir. TaberVnin 71 yılı  içinde naklettiğ i Caferiye isyanı  (kr ş . 

813, 11 v.d.), 798, 5'e göre daha 70 y ı lında cereyan etmi ş  imiş . Vak ı di (Tab. 

805) bunu Amr 'b. Said'in D ımaş k'taki isyanıyle aynı  zamana yaz eder 

görünüyor; o ortaya dü şen bir seferi de ğ il sdn ve kafi seferi 70/71 ile tarihle-

miş tir (Tab. 81). 

Buna göre hepsi sadece iki seferin mevcudiyeti kabul edilebilir. Fakat 

bununla da i ş in içinden çıkılamıyor. Bu, görece ğ imiz gibi hesab ı  geriden 

ba ş latmca meydana ç ıkıyor; do ğ rudan doğruya yap ılan ş ahadetler de buna 

delâlet eder. Mus'ab'a ayn ı  zamana ait bir m ısrada (Agâni 17, 162; Mes'adi 

5, 241) ş u şekilde hitap edilmektedir: «Sene be-sene Bacumayra'das ın, bizimle 

sefere ç ıkıyor, fakat bir ş ey yapmıyorsun ». Di ğer bir mısrada (Tab. 1038, 4) 

çoğul halinde Bacumayrat'tan fakat mekâm de ğ il zamanı  çoğul halinde,. 

bahis vardır. Medaini (Agani 17, 161 v.d.) tam belirtmek suretiyle birbirini 

takip eden üç y ıl içinde üç seferden bahsetmektedir. Ona göre Abdülmelik'e, 

böylece iki yı lı  seferde geçirdikten sonra bir y ıl için istirahat etmesi, hattâ 

Suriye ile iktifa ederek lânetlenmi ş  Irak' ı  Mus'ab'a b ırakmas ı  tavsiye edil-

miş ti. Fakat Abdülmelik bunu yapmad ı  ve üçüncü y ıl, onun lehine kat'i 

neticeyi verdi. 

Hicri 71/72 y ı lı , 691 yaz ı  idi. Abdülmelik bu mevsimin büyük kısmını  
Mezopotamya'yı  itaat alt ına almakla -geçirmi ş ti. Uzun bir kuş atmadan sonra 

Karkisiye'de Zufer b. Hâris teslim olmu ş , oğ lu Huzeyl orduya refakate 

mecbur kalmış tı ( 1). Aynı  yerinde Emesa'âmili Abân b. Ukba b. Muayt Kar- 

1) Anon. Ahlw. 24. 17. v.dd. İ bn el-Esir 4, 265. Theophanes 6178 H. Y ıli vekayiinde 

Circesium'un zapt ı  yanlış  bir münasebetle anlat ılıyor. 
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kisiye'ye kar şı  evvelce yapm ış  olduğu neticesiz bir mücadeleden de bahsolunan 

İbn el-Esir'de (4, 275 v.dd.) bu husus hakk ında tafsilath bir rivayet mev-

cuttur. Buna göre Zufer, Kelb ve Kud ıla ordusu kar şı s ında boyun eğ memiş , 

bil'akis tamamiyle kendi ihtiyanyla halifeye kat ılmış tı . Bu tabiatiyle sonra-

lar ı  haklar ından gelinmiş  olmas ının verdiğ i ac ıyı  biraz tatland ırmak için 

Kayshlarm uydurduklar ı  bir medhiyedir. Fakat Karkisiye'den ba ş ka, Umayr 

b. Hubâb' ın mukavemet etti ğ i Resill-Ayn( 4) ile Nizibis'in de itaat ettirilmesi 

gerekiyordu. Burada Muhtar' ın 'taraftarlar ı= bir k ı s ım bakiyesi maruf 

tabiriyle lobutcular llla ş ebiyer G zamana kadar tutunmu ş lard ı . Bunlar teslim 

olarak orduya al ındılar ( 2). 

Abdülmelik ile Mus'ab aras ında nihayet kat'i çarp ış ma vuku buldu ğ unda 

mevsim ilerlemi ş ti. Sava ş  yeri, bir zamanlar Muaviye'nin yapm ış  olduğu 

gibi Abdülmelik'in karargah kurmu ş  olduğu Maskin ile Mus'ab' ın ordugain 

Bacumayra aras ında bulunan Deyrel-Casalik idi (Tab. 805). Sava ş  ayı  

Cumada I veya II idi, y ıl 71 ile 72 aras ında tehalüf eder (Anon. Ahlw. 8. 

Tab. 813). Vak ı di ve Elias 71, diğ erleri 72 y ı lını  verirler( 3). Bu sonuncu tarih, 

bütün söylediklerimiz bir tarafa, Abdülmelik'in Irak'taki zaferini Hicaz'a 

Haccac' ın gönderilmesi vak'as ımn takip etmesi de teyid etmektedir ki, 

Haccac' ı n gönderilmesi hiç ş üphesiz 72/73 y ılına dü ş mektedir ( 4). 

Sava şı n cereyan ı  hakk ında, birbiriyle münasebeti müstysna bir hal 

olarak bir münaka ş aya sebep olmu ş  bulunan birçok rivayetler (daha do ğ rusu 

rivayetler kompilasyonlar ı) mevcuttur.Ahlwardt ne ş retmi ş  oldu ğu, Belâzuri'nin 

Kitab el-E şrarın bir k ı sm ından ibaret olan tarih eserinde verilen rivayeti 

İ bn el-Esir'in bu husustaki rivayeti ile (4, 263 v.dd.) mukayese ederek bu 

sonuncunun evvelkisinden büyük parçalar iktibas etti ğ i kanaatine varm ış t ı r. 

Nöldeke buna, belki de, burada da birçok hallerde oldu ğu gibi İ bn el-Esir'in 

kayna ğı  olarak Taberi ile iktifa edilece ğ i dü ş üncesiyle itiraz etti. Taberi'nin 

bu arada bu meseleye dair Nöldeke'nin henüz görmemi ş  olduğ u serisi intiş ar 

ettikten sonra Brockelmann İ bn el-Esir'in kayna ğı  olarak Taberi ile iktifan ın 

mümkün olmıyaca ğı nı  isbat etti ( 5). Mamafih bununla mesele ancak k ısmen 

1) Barhebraeus (n şr. Bedjan) 111: Hubâb tabiatiyle İbn Hubâb'd ır. Kr ş . İbn el-Esir 
4, 254. 

2) Mes' ıidi 5, 241. Kr ş . Agâni 5, 155. 8, 33. 11, 47 ve Schia, s. 80 n. 1, 84 n. 3. 

3) Meselâ Medâini (Tab. 813. 1466, 9 ve Agani 17, 161); Anon. 26 da İ bn Kelbi (Büyük 
(babası  ve Ebû Mihnef'den) ve Mes'fı di 5, 242. 

4) Mamafih sava şı n 13 Cumada I veya II Sal ı  günü vuku buldu ğ una dair Medâinrnin 

Taberrdeki rivayetine (813) dtryamlarak 71 y ı lı  da kabul edilebilir. Medâini bu hususta 72 

y ılını  zikreder. Fakat mezkör y ıl içinde Cumada I ve II'nin 13 ncü günleri Sal ıya isabet etmek-

tedir. Buna mukabil 71 Cumada II'si Sal ı  idi. Buna ra ğmen bana Irak'a yap ılan üç seferi ikiye 

indirmek ve sonra Deyr el-Câsalik sava şı nın neticesi olan Kiife'nin zapt ı  ile Mekke'nin i ş galinin 

arasında iki y ıl geçirmek, kesin şehadet edilen vak ıalarla tezad halinde ve imkâns ız görünüyor. 

Bu meseleye tekrar dönece ğ im. 

5) Anon. Ahlw. Önsöz s. XII v.dd., Göttinger Gel. Anz. 1883, s. 1102. Brockelmann' ın 

İ bn el-Esir—Taberi münasebetleri üzerine doktora tezi (Strassburg 1890), s. 49 v.d. 
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Ahlwardt' ın lehine halledilmi ş  oluyor. Ahlwardt, Nöldeke ve Brockelmann 

tarafından gözden kaç ırılmış  olan ,diğer bir rivayet, anonime muhteva itiba-

riyle çok yakın olmas ına ra ğ men ondan müstakil bulunan ve Zübeyr b. 

Bekkâr tarafından toplanmış  olan Agani 17, 161 v.dd.deki rivayet ıı azar- ı  
itibara alınmalı d ır. Bundan a ş ağı daki netice ç ıkmaktad ır: İ bn el-Esir sadece 

Taberryi takip etmemekte, fakat Kitab el-Aganrnin bu makalesinden de, 

anonim eserden oldu ğu gibi bihaber bulunmaktad ır. Her ikisi ile müş terek 

olduğu lusimlarda,bazan birisiyle di ğ erine nazaran daha çok uygunluk göster-

mektedir; fakat bu o ş ekilde olmaktadır kiş hiçbirisinden doğ rudan doğ ruya 

iktibas ettiğ i kanaatini imkans ı z kılmaktadır. Bazan o da (tabii Taberrden 

iktibas etmi ş  oldukları  bertaraf) her iki rivayeti de' muhteva itibariyle a ş - 

makta
'4  
dır; mesela İbn D ıbyan Mus'ab'a kar şı  dü ş manhğı mn hikayesinde 

oldu ğu gibi. Ş u halde o, büyük kısmıyle aynı  kaynaklara irca edilebilecek 

baş ka bir kompilasyondan istifade etmi ş  görünüyor (J). Zikredilen râviler 

gerek anonimus ve gerekse Agani'de Taberrdekilerin ayn ı dır; fakat sadece. 

Taberi Vakı dryi zikretmekte ve s. 804, 15 den 808, 2'ye kadar devam eden 

esas rivayetini ona medyun bulunmaktad ı r. 

Tarihi bakımdan ehemmiyetli farklar hemen mevcut de ğ il gibidir. 

Sava ş tan evvelki zamanda, ordular birbirinden çok uzak olmayan Maskin 

ve l3acumayra ordugahlar ında birbirlerine kar şı  dururlar iken Abdülmelik, 

bir zamanlar buna benzer vaziyette Mua -siye'nin de ayn ı  yerde yapm ış  
olduğu gibi çliiş man karargahiyle münasebet tesisi yolunda istifade etti. 

Irakhlak sahife 90 da zikredilen m ısraın da belirtti ğ i gibi, sava ş a istekli 

değ ildiler. Bunlar hiçbir zaman disiplinn-ve itaata al ış amamış lardı , son yılların 

korkunç parti mücadeleleri onlar ı  islah etmemi ş ti. Siyasi ve askeri  sadakat 

nedir bilmiyorlardı . Orospularm zanpara de ğ iş tirmekten ho ş lanınaları  gibi, 

ellerinden gelse her gün emir de ğ iş tiriyorlard ı  (Agani 162, 17; İbn el-Esir 

265, 23). Onlara, sade İ bn Zübeyr ve karde ş i için de ğ il, Irak' ın istiklali için 

de Mücadele ettikleri, aç Suriyelileri zengin verimli topraklar ına salıver-

memek icabetti ğ i anlat ılmağ a çalışı ldı ; fakat bunlar hiç fayda vermedi 

(Tab. 806. İbn. el-Esir 265 v.d. -Anon. 14). Mus'ab en iyi birliklerini Muhelleb 

kumandas ında Basra'y ı  Haficilere kar şı  korumak üzere geride b ırakmış tı  (t). 
Yamnda bulunan Basral ılar aras ında bir yıl evvel isyanlar ım bas tı rmağ a 

mecbur kalm ış  olduğu itimada hiç sayan olmayan Rebi'aliler bulunmakta 

idi (Tab. 807 v.d. Agani 162). Ordusunun büyük k ı smını , sefere ç ıktığı  

Kafe'den getirmi ş ti (Tab. 804. 807. İbn el-Esir 264 v.d.). Küfelilerin sem-

patisi ondan tarafa de ğ ildi; bunlar tarafından bir zaman ihtiyaç yüzünden 

1) Burada mesele hiç tarihi olmayan sadece edebi mahiyet ta şı dığı  cihetle tafsilâth bir 

isbat cihetine burada gidilemez:Kompilâsyonlar ın birbiriyle nninasebeti meselesi daima kar ışı k 

bir hususa sahiptir. 

2) Tab. 806. İbn el-Esir 265 v.d. Anon. 14. Chavârig, s. 36 v.dd. 
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asalet s ı nıfı  tarafından Mul ı tar'a kar şı  yard ı ma ça ğı r ılmış tı ; birçoklar ı  ona. 

Muhtar taraflar ı nın sel gibi kan ım döktüğünden dolay ı  kinli idiler. Bu suretle 

Abdülmelik'in i ş i çok kolayla ş t ı . Küfeliler yan ında nı aniv °kas ım harekete 

getirdi; o zamana ait bize kadar intikal etmi ş  m ı sralar (Anon 11. v.d.) Küfeli 

erkanı n ihanetinden korkuyu ifade etmektedirler. Abdülmelik'in üzerlerinde 

gayret sarfetti ğ i ordu kumandanlar ı , zikredilen adlar ına g4e Küfelidirler 

(Anon. 13. 21-23, 27, 14); birkaç ki ş iye birden ihanetlerine mükafr,t olarak 

vadettiğ i İ sfahan bölgesi (Anon. 13. 32) Küfe'ye aitti N. e Ki...deliler tarafı ndan 

idare ediliyordu. Mus'ab, Abdülmelik'in muhabere etti ğ i hainlere kar şı  
ciddi tedbir almay ı  bir türlü kararla ş t ıramad ı ; ikaz edildiğ i halde onlara 

nıevkilerinde b ırakt ı . Onu ikaz ve hainleri idam etmesini tavsiye eden, 

Hâzir sava şı  galibi İ brahim b. el-E ş ter idi. İ brahim, Abdülmelik'den aldığı  

mektubu, bütün diğ er kumandanlar ın da böyle bir mektup ,ald ıklarını  fakat 

gizlediklerini belirterek, açmadan Mus'ab'a teslim etmi ş ti. Bu zat Kide'nin 

yegane sad ık aynı  zamanda hiç ş üphesiz en mütebariz ş ahsiyeti idi; böyle 

bir muhitte yürek açan, S ıffin galibi babas ının ona lay ık oğ lu. Onun Deyr 

el-Casalik yan ındaki sava şı n hemen ba ş langıç safhas ında mak Ini dü ş mesi 

Mus'ab' ın mağ lübiyetini kesinle ş tirdi. Attab b. Varkâ el-Temimi suvari 

kuvvetleri ile firar etti; di ğer kunı andan veya kabile reisleri küstah, sözlerle 

ba ş kumandana itaattan geri kald ılar ve hattâ birliklerini hiç sava ş a sok-

maddar. Mus'ab nihayet harp meydan ında hemen hemen yalnı z kaldı ; iş te 

bu acayip durumdan dolay ı  sava ş  ş öhret kazanmış t ır: cereyan tarz ını  anla-

mak için taktik veya stratejik bilgiye sahip olma ğa lüzum yoktur. Henüz 

küçük olan oğ lu —çünkü babas ı  da ancak 36 ya şı nda idi— gözleri önünde 

maktul dü ş tükten sonra bizzat Mus'ab, ald ığı  ok yaralarmelan kanlar ı  aktığı  

halde Kideli Sakiflilerden Zaide b. Kudama tarafından «bu Muhtar' ın inti-

kamı dır!» naras ı  ile öldürüldü. Ubeydullah b. Ziyâd b. Dabyan cesedin 

kafas ını  kesti. 

Bu pek ş erefli olmayan zaferden sonra Abdülmelik Kii ıfe'ye girdi, kabile-

lerin bi'atım kabul ederek yeni itaat alt ına alınan eyâletlere memurlar ım 

tayin' etti ( 1 ). Önce Muaviye'nin de Suriye ordusu ile tevakkuf etmi ş  olduğ u 

Nuhayle'de k ırk gün kald ı . Bu zaman zarfında da Haccâc b. Yfisuru 

Hicaz'a, İ bn Zübeyr'e kar şı  gönderdi. Anon. 18, l'de ilaysem b. Adi böyle 

rivayet etmektedir. Validi bununla tevafuk ediyor; o Taberi 830 ve An. 

38'de, Mus'ab' ın sukütunclan sonra Haccac' ın Cumada ay ında, yani bu ad 

ili ayı  kapladığı  cihatla ya Deyr el-Casalik sava şı nın cereyan ettiğ i veya onu 

takip eden ay içinde, 2000 Suriyeli ile birlikte Mekke'ye gitmek emrini al-

dığı nı  söyle ınektedir. Y ı l olarak H. 72 senesini veriyor. Ba ş ka türlü de yapa-

mazd ı , çünkü Mekke'nin ku ş at ılması  ona göre ancak 72 y ı lını n sonlar ına 

doğ ru ba ş lıyarak 73 içlerine kadar uzam ış tı . Fakat o, bu halde önce buna 

1) Horasan hakk ında burada ve di ğ er hallerle kr ş . Kisim 8. 
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ait sava şı  nas ıl olup da 71 yı lına vaz etmi ş tir? Bize onun rivayetlerinden 

intikal etmi ş  fragmanlardan bu bilmecenin halli mümkün de ğ ildir; Irak ve 

Hicaz hadiselerinin yak ın bağ lılığı  ve bununla Mus'ab' ın mağ labiyeti için 

tarih olarak 72 yılı  kesindir. 

Haccac, VXıkıdi'ye göre doğ rudan do ğ ruya Mekke üzerine yüriimeyip 

önce Tâ'if'e giderek Ş aban ay ında oraya vas ıl olarak birkaç ay kalm ış tır (I). 
Buradan, İbn Zilbeyr tarafdarlanyle s ık—s ık Arafa ovas ında küçük çarp ış -

malar yapm ış , ve hemen hepsinde galebe çalm ış t ır. Hacca° bundan sonra 

halifeden bizzat mukaddes ş ehre taarruz müsaadesi ve ayn ı  zamanda takviye 

ricas ında bulundu. Abdülmelik'in emriyle, Medine'yi zaptedip oradan İbn 

Zübeyr'in valisini tard etmi ş  olan Tarık b. Amr kendisine yard ıma geldi 

(Tab. 818. Anon. 34 v.dd.). Muhasara Valudi'ye göre (Tab. 844 v.dd.) 1 Zil-

kade 72 yani 25 Mart 692 de ba ş ladı . Ş ehir ve mukaddes Kabe'ye mancm ıklarla 

taş  atıldı  ( 2); zuhur eden korkunç bir fırtına her ne kadar dini baz ı  endiş eler 

doğurdu ise de Haccâc 'bunu gidermeyi bildi. İ bn Zübeyr gitgide adamlar ı  
tarafından terk olunuyordu. Bunlar nihayet hep beraber, İbn Zübeyr'in 

oğulları  da dahil olduğu halde silahlarım bırakarak Suriyelilerden aman 

aldılar. Fakat bizzat İbn Zübeyr, yetmiş  üç ya şında, aman istemekten 

utandı . Annesiyle vedala ş arak yalnız başı na son mücadeleye girdi ve ölümü 

buldu (Anon. 38 v.dd. Hamasa 319). Bu, Vak ıdi'ye göre muhasaran ın baş la-

mas ından 6 ay 17 gün sonra, 17 Cumada I 73, yani 18 Eylül 692'de vaki, 

olmuş tu (Tab. 2, 844 n.f.). Gün buna uymamaktad ır. Taberi 851, 10 ve Anon. 

57'ye göre ay Cumada I de ğ il, II idi. Elias 17 Cumada II Pazartesi tarihini 

veriyor. Gün bu tarihe de uymamaktad ır. 

Mekke'nin sukutu ( 3) sadece bir oyun sonras ı  idi; Hicaz Osman' ın kat-

linden beri ölü bir zaviye haline gelmi ş ti ve yeniden siyasi hayat ın merkezi 

haline getirilemezdi. İbn Zübeyr hiç şüphesiz bu gayeyi görüyordu; sayesinde 

yükseldiğ i hareket tarz ına göre bu gayeyi gütmesi de laz ımdı  ( 4). Iltica etti ğ i 

mukaddes mahalli, dünya önüne serildi ğ i zaman da terk etmemekle l ı ilafetin 

ruhani tarafını  tebarüz ettirmi ş  oluyordu. Fakat bunun neticesi onun kendi 

adını  ta şı yan bu fitnede tamamiyle arka planda kalmas ı  oldu. Mücadele 

isim olarak onun etrafında cereyan ediyor, fakat o buna i ş tirak etmiyordu; 

netice de onsuz al ınd ı . Arabistan içinde bile y ıllarca Harici Necde'den daha 

az nüfuz sahibi idi (Tab. 737, 8. Chavârig s. 29 v.dd.). Sonunda kendisini 

gizlediğ i binada yakalatt ı  ve tenkil edildi. Bununla büyük fitne nihayete 

ermiş  ve Cemaat yeniden tesis edilmi ş  oluyordu. 

1) Mes' ıldi 5, 259. Anon. Ahlw. 139. 

2) Yukarıda s. 78'e bk. 

3) Bundan dolayı  medhiye Hudh. 259, 17 v.dd. oku: vafaddi. 

4) Bk. yukarıda, s. 77, 78 
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D ör dün e ü K ı s ı m 

İ LK MERVAN İ LER 

1 — İ bn Zübeyr'e kar şı  uzun süren sava şı n bitmesiyle Irak'taki f ırtı -

nalar dinmiş  olmuyordu; bunlar, görece ğ imiz gibi, Abdülmelik'in bütün 

hakimiyet devrini doldurmu ş lard ır. Suriye'de de Kays-Kelb ihtilâf ı  kaynayıp 

durmakta idi. Filvaki Zufer b. Haris Karkisiye'de Muscab' ın düş tüğ ü yı l 
silahlar ı  indirmiş ti, fakat bununla kabile kan davalar ı  nihayete ermemi ş ti. 
Bu dava büyük sava ş tan sonra da sürüp gitti. Bunlar ı  birbirine bağ lı  bir 

ş ekilde mütalaa edebilmek için Merc-i Rah ı t'a kadar geri gitmek gerektir 

(Agani 11, 61, 31). Bu öldürücü sava şı n kabarık hesab ını  Kaysliler öde ıniş ti. 
Arap dü ş üncesine göre kaybettikleri kan ı  galiplere kusturmalar ı  laz ı mdı . 

İ ntikam almakla mükellef olanlar ondai•d ı ; onlar ba ş lad ı lar, Kelbliler sadece 

bunu cevapland ırdılar. . Kayslilerden bu i ş e, Simali Suriye ve Cenubi Elcezi-

re'de Fırat' ın her iki sahilinde yerle ş tikleri nisbette, bilhassa Amir ve Snleym 

ve bunların yan ında Gani ve Bahile i ş tirak etti (I). Kelbliler taraf ında diğ er 

Kudaa ( 2) kabileleri bulunmakla beraber harekete sadece Kelbliler giri ş miş  

gibi görünmektedir. Uzun süren kan davas ı  sava ş larının cereyan etti ğ i, 

tek tek ve k ısmen birbirinden oldukça uzak «Yevm »ler hakk ında kaynaklar, 

bize İbn Kitab el-Agâni'de, Hamase'de ve .  Maydani ile intikal 

etmi ş  bulunan ayn ı  zamana ait g ınalar ve bunlara ba ğ lı  hikâyelerdir. Haber-

ler ekseriyetle itimada tam bir surette sayan olmamakla beraber k ısmen de 

bağ lant ı sı z ve kronolojisizdir. Bununla beraber bunlar ı  mümkün mertebe 

bir nizama sokmak için elde mi'yarlar mevcuttur. 

Kan davas ı  Agani 20, 120 v.dd.ye nazaran imirlerin reisi olup Karki-

siye'de bulunan Zufer b. Haris el-Kilabi'nin Kelblilerin Musayyah'da bulunan 

bir köylerini basarak orada bunlardan 20 ki ş iyi öldürmesiyle ba ş lamış t ır. 

•Ba ş lar ına me ş hur Hasan b. Malik b. Bandal' ın (3) yeğeni olan Humayd b. 

Hureys b. Bandal' ın geçtiğ i Kelbliler bunun intikam ı nı  Tedmür'de kendi 

1) İ bn el-Esir 4, 256, 10. 15. 258 18. 259, 17. 260. 24. 256, 10 da 256, 15 de oldu ğ u gibi 

A' şur okumak 

2) Daha Zufer'in- İ bn el-Esir 256, 18 de kaydedilmiş  bulunan bir mı sraında Kucliı ahlar 

Yemen'li tesmiye olunmaktad ırlar. 

3) Scholion onu Hamasa 658 mısra 2 de bununla karış tırmış tır. 
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idarelerinde ikamet eden 60 Numeyrli'yi öldürmek suretiyle ald ı lar. Bunun 

üzerine Zufer'in Yevmül- İkiirde be şyüz hatta bin Kelbliyi bo ğ azlıyarak bu 

büyük iş i müteakip Humayd kendisine yeti şmeden tehlikesizce Karkisiye'ye 

gidip kendisini emniyete aldığı  rivayet edilmektedir. Fakat ba ş ka bir yerde 

(122, 17 v.dd.) Ikili bask ın]. Zufer'e de ğ il Süleymlerin reisi Umeyr b. 

Hubab'e izâfe olunmaktad ır. Kat'i olan cihet bu zat ın bundan sonra Kelb'ten 

intikam alma hareketlerinin belli ba ş lı  muharriki olarak göründii ğüdür. 

Zufer bu çöl kan davas ından İrak ve Suriye aras ındaki büyük hilafet davas ı  
tarafından çekilip alınmış tır Zufer Abdülmelik'in ilk taarruzlar ına maruz 

kalmış  ve bunlara istinad ettiğ i Mus'ab'm hudut beyi sıfatiyle, görmü ş  

olduğumuz gibi, uzun y ıllar mukavemet eylemi ş tir. 

Umeyr'in ortaya çıkışı  bize kronolojik bir- tutunma noktas ı  bahş ediyor; 

zira o daha Hâzir sava şı  s ırasında henüz Suriye ordusunda bulunuyordu 

ve ancak bu sava ş tan sonra Zufer'le ittifak etmi ş ti, yani'67 yılından evvel 

değ il. Onun ş ecaat ve besaletini tatmin etti ğ i birçok «Yev ın»lerden bah-

solunuyor. Bu Yevmler Samava'n ın muhtelif mahallerine -göre adlanm ış -

lardır. Kaâba yanında Humayd ancak süratli at ı lım sırtında zorlukla onun 

elinden kurtulmuş tu. Onun baskın sahas ında oturan Kelbliler nihayet bu 

bölgeyi terkederek bir müddet için Filistin'e Gar'a hicret ,  ettiler. 

Bunun üzerine Umeyr de F ırat'ı n geriSine çekildi ve kabileda ş ları  Sü-

leymlilerle birlikte Habur bölgesine (Chaboras) yerle ş ti. Bu da, orada, Dicle'ye 

ve daha ötesine kadar olan sahalarda sakin olan h ıristiyan Tagliblilerle 

Kayslilerin birbirine girmelerine sebep oldu. Taglibliler Zufer'e ba ş vurarak, 

kendilerine rahat vermeyen, kavgaya sebep olan Süleyndilere Habur bölge-

sini terk . ınrirıi vermesini talep ettiler. Zufer kendisini böyle bir emri verme ğ e 

selâhiyetli görmedi ve bu suretle Taglib ile Süleym aras ında kan davas ı  
baş lamış  oldu. Zufer, Tagliblilerin Suriyelilerin kuca ğı na dü ş melerine sebe-

biyet vermemek için iki -taraf ın aras ını  bulmağa çalış tı ; fakat Umeyr, bu ' 

gittiğ i yere ş eamet götüren zat ona oyun oynad ı . Mus'ab' ın arkas ına sak-

landı ; ona. Tagliblileri hıristiyan olarak Suriye'ye kar şı  sempati göstermekle 

itham ederek, İ bn Zübeyr idaresinin adına bunlara karşı  harekete geçmek 

ve duydu ğu düş manlığı n dizginlerini alabildiğine koyuvermek selâhiyetini 

elde etti. Mâkis veya Makisin yan ında,bunları  müthiş  bir katl-i amma u ğ ratt ı . 

Agani 20; 120 ,  v.dd. deki haber bununla kesilmekte ,  ve devamı  İ bn el-Esir 

4, 255 v.dd. ve Agâni 11, 51 v.d. 61 v.d.'de bulunmaktad ır. Zufer'in de arzu 

ve iradesi hilafına bu mücadeleye kat ılmak zorunda b ırakı ldığı n ı  öğ reni 

yoruz. Birçok bask ın ve çat ış malar vukua geldi; Ahtal' ın gınalarında da (!) 

zikredilen yerler. Habur, Belih, Sarsar kenar ında ve Dicle civar ında bulun-

maktadırlar. Taglibliler ekseriyetle ma ğ lap oluyorlard ı . Tekrit'den pek- uzak 

1) Kutami (n şr. Barth)'yi henüz nazar- ı  itibara ala:mad ım 
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olmayan bir yerde, cenupta Dicle'ye kar ış an Sarsar suyu kenar ında Ha ş ak 

yanında Taglibliler her ne kadar 70 y ı lında Umeyr'i mağ lûp ve katlederek 

kellesini D ı maş k'a Abdülmelik'e gönderdilerse de, Zufer Kayslileri ıı  ısrarı  
ile Umeyr'in intikam ı  iş ini üzerine almak zorunda kalm ış  ve Dicle kena-

rındaki Kuhayl ş ehri yanında Tagliblilere ağı r bir darbe indirerek eline dü ş en 

200 esiri idam ettirmi ş tir. Sahnesini Elcezire'nin te ş kil ettiğ i 71 ve 72 yıl-
larmın büyük olayları , bu kanlı  küçük harbe bir son vererek Taglib'i kurtar-

mış lardır. 

Fakat Kelb ile Kays aras ındaki kan davas ı  daha sonra ba şka bir yerde 

tekrar patlak verdi; kr ş . Hamasa 260 v.dd. Meydan 14,85 ( 1). Agâni 113 v.dd. 

Yakut, 1. 739. Umeyr ile yap ılan sava ş lar esnas ında Kelblikrin reisi olan 

Humeyd b. Hureys b. Bandal( 2) asıl Arabistan'da bulunan—Medine'nin do ğ u-

sunda idiler— Fezarelilere, F ırat kenar ında oturan ve kendisinin eri ş emedi ğ i 

Süleym ve A mirlilerin cinayetlerini ödetmeyi daha kolay buldu. Bu Fezare-

liler ş imdiye kadar kan davas ına kar ış mamış lardı ; fakat bunlar büyük Kays 

grubuna dahildiler ve eski hanedanlarma mensup olup Kilfe'ye yerle ş miş  
olan baz ıları  filvaki Zufer ve Umeyr'e yard ım etmi ş lerdi (İbn el-Esir 4, 

258, 19 v.d.) Humeyd, büyük annesi Kelb kabilesinden olan Halid b. Yezid'- 

den, Abdülmelik namına, kendisine baz ı  kabilelerden hayvan vergisi cibayeti 

selâhiyeti veren bir emirnâme elde etti. Hükümetin selahiyetli memuru 

sıfatiyle Kelb kabilesine mensup Abd Vudd ve Uleymlilerden kalabal ık bir 

grupla çölden geçerek, gözüne kestirmi ş  olduğu Fezarelilere kuvvet ve kudre-

tini hissettirdi. Hiçten bahanelerle onlara zorbal ık gösterdi; birçok ki ş i bil-

hassa 'Ah adl ı  bir mahalde yaraland ı  ve öldürüldü. Haks ı zlığ a uğ rayanlar 

Abdülmelik'e ş ikaSetlerde bulundular. Abdülmelik bunlara dökülen kanlarm ı  
para ile ödemek suretiyle vazifesini yapt ığı nı  zannetti. Fezareliler paray ı  
kabul ettiler, fakat bununla silah ve at sat ın alarak bir intikam sava şı na 

haz ırlandılar Sonra Sama've'de Bent Kayn p ınarlar' yan ında bir Kelb 

karargahmı  basarak Abd Vuddlardan 19, Üleymlilerden 50 ki ş i öldürdüler. 

Abdülmelik buna çok k ızd ı  ve vali Haccac'a Fezarelilerden intikam almas ını  
emretti. Bu anda ba ş  suçlu iki ki ş i kendi ihtiyarlanyla teslim olarak kabile-

lerini tehdit eden tehlikeyi önlediler. Kelbliler bunlar ın idama ile iktifa 

zorunda kald ılar. B enat Kayn bask ını  bütün Kays ve Kelb kan davas ı  içinde 

en me şhur «Yevm»dir. Bu hadise ancak Haccac art ık Medine valisi olduğu 

sırada (73 ve 74 y ıllarında) vukubulmu ş  olup buna sebebiyet vermi ş  olan 

Âh katl-i âmı  da herhalde bundan çok evvele vazedilmemelidir ( 3). Buna 

1) Freytag' ın tereümesi pek tatminkâr de ğ ildir. 

2) Meydani'de bn Habib yanlış  olarak onun yerine babas ı  Hureys'i zikreder. Buna 
mukabil bk.Hamasa 260 mısra 2. Agâni 17, 133 alttan 114, 28. 

3) Mamafih İ bn Habib'in Meydani'de bildirdi ğ i gibi, bunun cemâat' ın tekrar tesisinden 
evvelki bir zamana isabet etmi ş  olması  imkâm da tamamiyle ve kesin olarak gayri mevcut 
değ ildir. Fakat Dozy (1, 120) Benât Kayn gününü tamamiyle yanl ış  olarak daha Muâviye 
devrine vazetmektedir. 
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göre hikayenin bütün versiyonlar ında bahsedilen, Mervan' ın birbirine düş man 
iki oğ lu Biş r ve Abdülaziz'in Benk Kayn gününde ve hattâ daha sonra da 

Dımaşk'da bulundukları  haberi yanlış tır Bunlardan biri çoktan beri Küfe, 

diğeri ise . Mısır valisi olmuş  bulunuyorlardı . Olsa olsa bir müddet için ziyaret 

maksadiyle D ımaşk'da bulunmu ş  olabilirler. 

Süleym ve Taglibliler aras ındaki kan davası  da, hilafet mücadelesi sona 

erdikten ve sulh teessüs ettikten çok sonra bir aral ık yeniden canland ı . Krş . 

Agani 11,59 v.dd.; İbn el-Esir 4,261 v.dd; Ş air Ahtal bu mücadeleyi, Abdül-

melikin saray ında, kabilesi efrad ının Süleymlerden, Umeyr'in kumandas ında 

Taglib'e kar şı  yap ılan sava ş lara iş tirak etmi ş  olan Cahhâf b. Hukeym'e kar şı  
kahramanlıklariyle öğünmek suretiyle tahrik etti. Cahhâf bunun üzerine bir 

zamanlar Kelbli Humayd' ın yaptığı nı  tekrarladı . Elcezire'deki Taglib ve 

Bekr bölgesinde vergi cibayeti için bir emirnâme alma ğ a- muvaffak oldu. 

Bu resmi s ıfatiyle, yan ında mühim miktarda Kayslı  suvari bulunduğu halde 

Elcezire'ye gitti. Yolda arkada ş larına mümkün olduğu kadar çok Taglihli 

kanı  dökmekten ibaret olan hakiki maksad ım açıkladı . «Beni takip etmek 

suretiyle cehennemi, etmemekle ise ş erefsizliğ i seçeceksiniz!». Onlar cehen- 

nemi ş erefsizliğ e tercih ettiler ve 73 y ılında Bi ş r (veya Rahüb) yan ında Tag-

liblileri baskına , uğratarak müthi ş  surette kırıp geçirdiler. Bu arada Ahtal' ın 

bir oğ lunu- da öldürdüler; bizzat Ahtal' ı  da ele geçirdikleri halde, köle zannet-

tilderi için serbest b ıraktılar. Cahhâf bundan sonra Bizans arazisine kaçt ı . 

Kayslilerin müdahalesi üzerine Abdülmelik onu bir müddet sonra affetti; 

fakat Tagliblilere, Bi ş r'de döktüğü kanların diyeti ıı i ödemeğ e mecbur tutuldu; 

serveti buna hiçbir suretle kifayet edemiyece ğ i için, o zamanlar Kayshlarm 

en ileri gelen ş ahısları  olan Haccac'dan bu diyeti ödemesini rica etti. Haccac 

bir müddet tereddüt ve nazdan sonra nihayet kabul etti. En sonunda Cahhâf 

dindarlaş tı ; adamlariyle birlikte, burunlarında halkalar as ıh olduğu halde 

günahkâr alay ı  halinde hacca giderek orada Tanr ı 'dan günahlarunn affun 

yalvard ı . 

Arapların Suriye ve Elcezire steplerinde, yeni muhitlerinde de de ğ iş -

medilde ıi görülüyor. ' Ne islam, ne de H ıristiyanlık onları  kabilelerini ve 

intikamlarını  her şeyin üstünde tutmaktan al ıkoyamamış t ır. Cehennemi 

ş erefsizliğe tercih etmi ş ler ve vicdan azab ım ancak i ş  iş ten geçtikten sonra 

duymuş lard ır. Onlar hatta cahiliye devrinde ve vatanlar ında yaptıklarından 

daha gaddarâne hareket etmi ş ler, daha büyük ve daha dü şüncesizce cinayetler 

iş lemiş lerdir. Esir ald ıkları  kadınların karmlar ım deş miş lerdir; bu as ıl Ara-

bistan için yerle ş miş  bir adet de ğ ildi, fakat Suriye'de mevcudiyeti daha 

Peygamber Amos devrinde muhakkakt ır. Iktidar mücadelesi bittikten ve 

sulh teessüs ettikten sonra da bu vah ş iyâne harekât, ba ş —ş ehrin kap ılarında, 

halifenin gözleri önünde ve hazan da onun otoritesini suiistimal suretiyle 

sürüp gitti. 
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Kabile kin ve adavetinin ikinci bir oca ğı  da Ş arkta zuhur etti. Basra'da 

Temimliler ile Rebi'aldar aras ında daha eskiden beri mevcut olan gerginlik, 

Muaviye'nin son ve Yezid L'i ıı  zamanlar ında vukubulan Umman Ezdlerinin 

buraya muhacereti ile vahamet kesbetti. Rebi'ahlar Ezd, buna mukabil 

Temimliler Kays ile andla ş arak burada da iki büyük grup teessüs etti. Yezid'in 

ölümünden sonraki fetret devrinde bu, ş ehirde kan davas ı  zuhuruna müncer 

oldu. Vali Ubeydullah b. Ziyâd kaçmağa mecbur oldu. Makam ın]. Ezd'in 

baş  reisi olan Mes'ild b. Amr i ş gal etmek istedi. Ezd ve Rebi'a kabilelerinin 

yardımiyle yaptığı  bir bask ın neticesinde kale ve mescidi eline geçirdi, fakat 

mescidde minberde bulundu ğu sırada Temimliler zorla içeri girerek onu 

ala ş ağı  edip öldürdüler. İ mdi etrafı  öldürülen reisin kan davas ı  tehdit etme ğ e 

baş lamış tı . Fâkat Temi ın'in akıllı  reisi Ahnef büyük bir diyet ödemek sure-

tiyle barışı  tesise muvaffak oldu. Fakat partiler aras ındaki ihtilaf baki kaldı  
ve Basra kabileler aras ı  münasebetlerinin aynen intikal etmi ş  olduğu ve 

mühim kısmiyle Basra'ya ait bulunan Horasan'da patlak verdi. Kan davalar ı  
burada durup durup yeniden ba ş lıyordu. Bunlar evvela Temim ile Rebi'a 

aras ında ba ş lamış , sonra Horasan'da Muhelleb ile Ezdliler sahneye ç ıkınca 

Mudar (Temi ın ve Kays) ile yemen (Ezd, Rebi'â) aras ında sürüp gitmi ş ti. 
Doğu gruplar ının dualizmi nihayet, do ğuda ve bat ıda ayn ı  ş ekilde temsil 

edilen ve her yerde birbirine s ıkı  sıkıya bağ lı  bulunan Kaysliler yüzünden 

batı daki dualizmle birle ş ti ve diğ er ihtilâflar ı  yutarak bütün Arap dünyas ını  

iki kutup halinde birbirinden ay ırmağ a çalış tı . 

Bu gruplara temayül, idare eden çevreleri de zehirlemi ş ti; bunun tesi-

rinden kurtulmak güçtü. Kaysliler onu kendilerinden addetti ğ i zaman bir 

valinin elinden ne gelirdi? Onları  reddettiğ i taktirde istinadgah ından olu-

yordu. Hattâ Abdülmelik'in sarayının prensleri bile, anneleri tarafından şu 

veya bu tarafa çekilmelerine göre de k ısmen bu veya di ğer tarafı  heyecan 

ve asabiyetle tutmu ş lardır. 

Mamafih islamın siyasi idesi, Muhammed ümmetinin birliğ i ve ayrıl-
mazlığı  fikri, elbette buna mukabil bir tesir icra etmekte idi. Bu mukabil 

tesirin fıtri mümessilleri Kurey ş liler idi. Bunlar hukuk bak ı mından kabileler 

üstü ve bunlar ın rekabeti harici idiler. Hüküm süren Kurey ş liler, yani 

Ümeyye, filvaki Zübeyrci Kayslilere kar şı  tutunabilmek için kendilerini 

Suriye'de Kelblilerin kuca ğı na atmak zorunda kalm ış lardı ; fakat onlar ı  
kanlar ı  Kays'a ba ğ lamakta idi ('). Bu sayede ortalama bir vaziyet tak ı lı.- 
maları  mümkün ve kolay olmuyordu. Abdülmelik bu vaziyetin bahsetti ğ i 

faikiyeti anl ıyarak kabileler üstü kalma ğ a gayret etti. Kays kendisine kar şı  

mukavemetten vazgeçince ona dostane muamele göstererek bar ış tırmağ a 

çalış t ı . Zufer b. Hâris ve ondan sonra o ğulları  Huzeyl ve Kevser D ıma ş k 

1) Tai ı . 487, 19 v.d.: «Halife olmasayd ı , Kudâa efendi, Kays köle olurdu». Halife hiç 

olmazsa Mudara mensup oldu ğu ve Kudâa veya Yemen'den olmad ığı  için Kaysh addolunuyordu. 
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saray ının en nüfuzlu ş ahsiyetleri aras ında bulunuyo'rlard ı  ( 1). Kelbliler bundan 

tabiatiyle memnun de ğ illerdi, fakat Abdülmelik'in kendilerine kar şı  kafi 

derecede minnetdarhk göstermedi ğ i yolundaki ithamları  (Hamasa, 656 v.dd.) 

hakikatte onu medh eden bir mahiyet ta şı rlar. Onun Kelb'den yüz çevirip 

Kays tarafına geçmiş  olduğu iddias ı  iş in aslının yanlış  bir ifadesidir; biz 

daha sonraki bir devrede de bizzat. İ bn Bandal ve Revh b. Zinbâ gibi Kelb 

grupuna mensup nüfuzlu kimseleri onun çevresinde görmekteyiz. Abdül-

melik daha ziyade, bir halife ve bir siyasi olarak yapmas ı  gereken ş eyi yap-

mış tı . Ümeyyeliler Suriyelilere dayanmakta idiler, onlar ın yardımı  ile bütün 

Müslüman devletini kendilerine itaat ettirmi şlerdi ve onların yardı mı  ile 

mevkilerinde tutunuyorlard ı . Bunlar ın temelleri art ık tutmadığı , Suriye 

boyunca bir çatlak peyda oldu ğu taktirde devlet üzerinde hakimiyetleri 

elden gitmiş  demekti. Horasan o zamanlar henüz çok gerilerde, arka planda 

idi; bu uzak bölgedeki parçalanmalar merkeze henüz pek az tesir ediyordu. 

Fakat Suriye cihetinden durum bamba ş ka idi. BWzat kendi mevkilerini 

muhafaza için hanedanla birlik olmak mecburiyeti hissinden Suriyeli Arap-

lar da tecerrüt edemiyorlard ı ; bu his kabile dualizmine mukabil bir tesir 

yap ıyordu. Diğer eyâletler itaat alt ına almmış lardı , kendilerininki hâkim 

olandı . Hilafete ve hakimiyete sahip bulunman ın temin ettiğ i çok maddi 

menfaat onlara, bilhassa monar ş inin iç ve dış  düş manlanna kar şı  deWet 

ordusu s ıfatiyle mücadele zorunda kald ıkları  zamanlarda, siyasi bir ayn ı  
mukadderata sahip olmak, bir birlik duygusu bah şetmekte idi, böyle müca-

dele anlar ı  için , ise sık sık fırsat bulmakta idiler. 

2 — Suriye'nin siyasi bak ımdan a ğı rlığı nı  daha da kuvvetlendirmek 

için, ibadetin (Kultus) a ğı rlık merkezini de oraya nakletme ğe te şebbüs edil-

medi. Buna fırsat ve' sebebiyet veren hususi merkez mukaddes mahal olan 

Mekke'nin hemen hemen on y ıl müddetle İbn Zübeyr tarafından i ş gal edilmiş  
ve bu yüzden hanedanlarma sad ık kaldıkları  nisbette Suriyeliler için güç 

eriş ilir bir mahiyet alm ış  olmas ı  idi. Bu halden Abdül ınelik tarafından, 

teb'as ına Mekke'ye hacca hemen hemen yasak ilan etmek ve onlara Mekke 

yerine Kudüs'e hac •yapmak tavsiye' ve talebinde bulunmak hususunda 

faydalanıldı . Hiç olmazsa Eutychius( 2) bunu böyle bildir ınektedir. Kat'i olan 

cihet Abdülmelik'in, Kudüs'e İslami bir Kultus yeri olarak daha büyük bir 

parlaklık teminine gayret etmi ş  olduğudur; çünkü Felsendom' ı  onun inş a 

ettirdiği hakkı ndaki rivayet, bu binan ın en eski kısmında hala mevcut 

bulunan inş a kitabesiyle de teyid olun ınaktadır. Orada ş imdi filvaki Abbasi 

oğullarından Me'mün'un bunu inş a ettirdiğ i söyleninektedir; fakat Vogüe, 

1) Krş . Tab. 2, 1360 v.d. 1455. Anon. Ahlw. 173. 253. Agâni 16, 42. 153 v.d. Bundan, 

bu Kaysh reislerin ınevkiinin Emeviler devrinde de ne kadar parlak oldu ğu görülmektedir; 

fakat bunu suiistimal de etmediler. 

2) Annales (n şr. Pococke) 2, 265. Eutychius Mervfin (2, 362) hakk ında da aynı  ş eyi tek-

rarlamakta, Velid I (2, 373) hakk ında da buna benzer bilgi vermektedir, 
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bu adın ancak tashih yoluyle buraya girdi ğ ini görmüş tür ( 1). Eski tarih tas-

hihten kurtuimu ş tur ve buna göre asil metin kat'i olarak ş u ş ekilde verilebilir: 

"Allah' ın kulu, müminlerin emin Abdülmelik bu kubbeyi 72 y ı lında in ş a 

etti". Suriye Kudüs Mekke ile rekabet edebilecek dünya üzerindeki yegâne 

noktaya sahip bulunmakta idi (Tab. 1666, 3). Buras ı  sadece Yahudi ve 

Hıristiyanlar ın değ il, en eski devrinde Müslümanlar ın da en mukaddes yeri 

idi. Muhammed ancak sonralar ı , Arap putperestli ğ i ile zaman ın ş artlar ına 

uygun bir anla ş ma neticesinde onun yerine Mekke'yi ikame etmi ş ti. Halife 

Ömer buray ı  ziyaretle ş ereflendirmi ş  ve bu suretle İraklıların hasedini . tahrik 

etmiş ti. Muâviye önce orada kendisini halife ilan ettirmi ş , bu münasebetle 

Gethsemane, Golgatha ve Meryem kabrinde dua etmi ş ti. Buna rağmen 

Abdülmelik, e ğer Mekke'nin yerine bu ş ekilde Kudüs'ü ikame etmek fikrine 

hakikaten dü ş müş  ise bile bu maksad ından, yalnı z Suriye ile iktifadan kur-

tulur kurtulmaz, vazgeçmi ş tir; bütün bölgelerde bulunan Muhammed'in 

umum ümmeti için bu kabil-i tatbik de ğ ildi (2). Mamafih o sonradan bir defa 

daha Medine'nin hesab ına Suriye'nin dini cazibesini yükseltmek için bir 

tecrübede daha bulundu. Daha ondan evvel Muaviye 50 y ılında, Medine'deki 

Peygamberin minberini oradan kald ırıp Suriye'ye götürmek için haz ırlık 

yapmış tı . Fakat bu yüzden umumi bir heyecan uyand ığı , güne ş  karardığı  

için bundan vazgeçerek: «sadece kurtlar taraf ından delik-de ş ik edilip edil-

mediğ ini görmek istemi ş tim» demiş ti. Abdülmelik de ayn ı  planı  yürütmeyi 

ele ald ı , fakat mühürdar ı  tarafından bu fikrinden cayd ırıldı ; rivayete göre 

oğ lu Velid I. de bir defa daha ve yine beyhude olarak buna te ş ebbüs etmi ş  
imiş  (Tab. 2, 92 v.d. Vakı di'ye göre). Ümeyyeliler Medine'ye kar şı  Mekke'ye 

olduğu kadar ihtiy atla ha?eket zorunda de ğ illerdi. Bu ş ehir kendilerine kar şı  
hasmane dü ş üncesini muhtelif vesilelerle aç ıkça izhar etmi ş  ve sonunda 

hepsini surlar ından dış arı  at ıp koymuş tu. Ümeyyeliler, bunun kinini ta şı -

makta idiler. Abdülmelik bura valilerini de k ısmen bu kı zgınlık içinde nas-

betmi ş  görünüyor. Bunlar ın aras ında Mahzum ailesinden Hi ş am b. İ smail 

(82 yı lından itibaren) bilhassa kötülü ğüyle temayüz etmi ş tir. 

İ slama kar şı  Abdülmelik daha ailesi cihetiyle seleflerine nazaran tama-

miyle ayrı  bir vaziyette bulunuyordu. O islam içinde ve buna ilave olarak 

da, Peygamberin, ş ahs ına ba ğ lı  olup teokrasinin tarihi boyunca devam eden 

hadisin büyük bir gayret ve istekle muhafaza edildi ği ve müstakbel bir 

endüstrinin konusu haline getirildi ğ i ş ehrinde doğ mu ş  ve terbiye görmü ş tü; 

o bizzat küçük ya şı nda bu dindarâne etüdlere' i ş tirak etmi ş ti ve Kuran' ı  
bilenler aras ında say ılabilirdi. Tahta cülösiyle onda bir de ğ iş iklik vukua 

1) Temple de Jerusalem, 1864, s. 85 v.d. Ayr ı ca kr ş . Gildemeister, Zeitschrift des Deut-

schen Palöstinavereins, 1890; s. 14; bu makaledeki sayılardaki tabi hatalar ı , basım esnas ında 

vefat etmiş  bulunan müellife mal edilmemelidir. 

2) Mamafih Hölid el-Kasri, e ğ er halife emrede se Köbe'yi yerinden kald ırıp Kudüs'de 

yeniden inş a edece ğ ini söylemi ş  imiş  (Agönt 19, 60). 

101 



gelmiş  imiş  (Anon. Ahlw. 164. 167. 190). O filvaki bu andan itibare her ş eyin 

siyasetin arkas ında ikinci plana atm ış  ve hattâ Kâbe'yi bile tahrip edilmek 

tehlikesine maruz b ırakmış tı ; fakat i ş te bu siyaset yüzünden o, zamanlar ın 

Yezid'in yapt ığı  gibi, teb'asm ın dini hislerini ihmal yüzünden rencide et-

mekten çekindi. Bu dini hisleri o Yezid'ten çok daha iyi biliyor ve bundan 

dolayı  da korumas ını  da beceriyordu. ileride kendisine gene tesadüf ede-

ceğ imiz dindar Recâ b. Hayve el-Kindi daha o zamanlar onun yan ında 

nüfuz sahibi idi('). Abdülmelik, Muhammed'e ra ğmen, kendisinin Peygamber 

olduğunu iddia eden bir ş ahsl'idam ettirdi (An. 253). Eutychius 2, 365'e 

göre 'Abdülmelik D ımaşk'taki Yuhanna kilisesini yamnda bulunan camie 

ilhak etmek istemiş ; fakat binin Hıristiyanlara hürmeten yapmanu ş tı . Omin 

Hıristiyan teb'as ına karşı  muamele ve münasebeti hakk ında bir karara 

varabilmek için ba şkaca malzeme yoktur. Tagliidiler ve onlar ın ş airi Ahtal' ın 

Hıristiyanlıkları  herhalde onun gözüne batmamakta idi. Theophanes'in 

6186 Hilkat yılı  vekayiinde "zikretti ğ i, Suriye'de domuzlar ın imhas ı , filvaki 

Hıristiyan dü şmanlığı ndan doğmuş  olmakla beraber , halifenin emriyle icra 

olunmamış tı . 

islam Araphk ile elde yürüdü ğü hallerde halifeye kolayl ık sağ lıyor ve 

devletin gayelerine intibak ettiriliyordu. Abdülmelik rakiplerinin i ş ini bitirir 

bitirmez derhal; hemen hemen on be ş  yıldan beri durmu ş  olan, Bizans'a 

karşı  gaza i ş ini yeniden ele ald ı  (2). Justinian II Kilikya'da Sebasta veya Se-

bastopolis yamnda 692 Mayıs sonunda baş layan 73 hicri yılında bozguna uğ ra- 

Abdülnıelik'in • ordu kumandam, karde ş i ve Elcezire ve Ermeniye valisi olan 

Muhammed b. Mervân idi; bu zat ayrıca Anadiplu ve Ermeniye içindeki 

savaş ları  idare ile de mükellefti. Muaviye devrinde oldu ğu gibi sene be-,sene 

Doğu Roma arazisine büyük küçük seferler yap ılıyordu. Bu seferler hiçbir 

esaslı  netice vermese. ler bile, bu yüzden müteraadiyen askefi ekzersiz üzerinde 

kalan Suriye ve Elcezire Araplar ı  için faydalı  bir mektep vazifesi görüyor-

lardı . Bizanshlara kar şı  muhasamatm tekrar ba ş laması  ile mün" asebetdar 

addedilen ve aynı  ş ekilde • gerek dini ve gerekse milli menfaati tatmin eden 

bir tedbir, Abdülmelik tarafından sikke darbı  usuliiniin değ iş tirilmesidir. 

Bunun sebebi hakkında Belazuri (240. 465 v.dd.) şu malaroatı  vermektedir: 

kağı t Rumlara Mısır'dan ihrac edilirdi; buna mukabil alt ın dinarlar Araplara 

Rumlard an gelmekte idi. Ka ğı tlar önceleri filigran olarak H ıristiyanlığ a 

müteallik yaz ılara ve haç i ş aretine maliktiler; fakat Abdülmelik zaman ında 

bunlar Kul huvailahu ahad ayetiyle tebdil edildi. Bizanslilar buna kar şı lık 

dinarlann üzerine Peygamberi tahkir edecek kelimeler yazmakla tehdit ettiler. 

1) Anon. 193. Bu zat Kudüs'deki Felsenmoschee'nin in ş asında veznedar imi ş  (Zeitschrift 

des Deutschen Palüstinavereins, 1890, s. 21). 

2) Göttinger Nachrichten, 1901, s. 431 v.dd. Afrika'da harp yeniden ba ş ladı  (aynı  eser, 

s. 434 v.d.). 
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Bunun üzerine Araplar kendileri alt ın sikke basmağ a ba ş lad ılar; Abdülmelik 

buna 74 yı lında D ı ma ş k'da ba ş ladı . Haccac' ın Köfe'de gümü ş  sikke basmas ı  

75 yılı  sonunda ba ş ladı . O zamana kadar Bizans alt ını , İ ran gümüşü ve az 

miktarda Himyeri gümü ş  sikkeleri (attisch bayku ş lu) tedavülde bulunmakta 

idiler. Mamafih Vakı drye göre (Tab. 2, 939) Abdülmelik ancak 76 y ılında 

gümüş  dirhem ve alt ın dinar darb ına ba ş lamış t ır. Fakat e ğ er Theophanes 

(Hilkat yılı  6183) Justinian II. tarafindan D ı maşk'da darbedilen alt ın sikke-

lerin geri çevrilmesinin Müslümanlarla Bizanshlar aras ındaki sava şı n tekrar 

patlak vermesine sebep oldu ğunu bildirmekte hakl ı  ise, o zaman Belazurrnin 

verdiğ i tarihi a ş a ğı ya indirmekten ziyade daha yukar ıya almak icabedecektir. 

Yeni sikkeler Allah' ın adı  ile darp olundular; bunlar yaz ı  olarak, Allah' ın 

birliğ ini ve elçisinin selâhiyet-i tammesini tebarüz ettiren ayetler ta şı makta 

idiler ( 1 ). Araplar her ne kadar Abdülmelik'den evvel de gümü ş  ve bakır 

sikkeler bas ıyor idiseler de bunu Bizans ve İ ran tipinde yapmakta idiler. 

Ayrı ca Abdülmelik'in tatbik etti ğ i ş eyi daha evvel Muâviye yapmayr tecrübe 

etmiş  görünmektedir. Nöldeke'nin Süryanisine göre Muâviye alt ın ve gümü ş  

sikke darbettirmi ş , fakat bunlar ın üzerinde haç i ş areti bulunmad ığı  için 

kimse kabul etmemiş ti. Abdülmelik'in alt ın sikkeleri de bunlar ancak silik 

eski altın vezninde olduğu için önce itirazla kar şı landılar. Bu bilhassa Medi-

ne'de oldu ( 2) (Belâzuri 466 v.d.). 

Yabanc ı  tesirlerden ba ğı msız kalmak hususunda buna mümasil bir 

tecrübe, divana; yani hesab- ı  maliye divanına Arap lisanının sokulmas ı  

oldu. Maliye divan ı , çünkü devletin idari faaliyeti büyük k ısmıyle maliyeye 

münhasır idi. O vakte kadar resmi hesap i şleri D ımaşk'ta Grekce, Köfe'de 

Farisi lisanında yürütülmü ş tü. Arapla ş tırma Belâzuri 300 v.d. (Fihrist 

242)'na göre Köfe'de ba ş lamış  görünüyor. Zaderıferruh İbn Piri(3) veya onun 

oğ lu Merdanş âh son Iranlı  katip idi. Bunun yard ımcı sı  olan Salih b. Ab-

durrahman Haccac'a, hesaplar ı  arapça yapmak teklifinde bulunmu ş tu; 

kesirlerin ifadesi güçlük ç ıkarmas ına ra ğ men —rakam Köfe'de kullan ılmamış  

görünüyor— bunda muvaffak da oldu. D ıma ş k'da da divanın neden arap-

la ş tır ıldığı  Belazuri 193'de garip bir ş ekilde anlat ılmaktadır: grekce katip-

lerinden birisi, su bulamadığı  için mürekkep hokkas ına iş emiş ti. Abdülmelik 

bunun üzerine divanı  arapla ş tırmağ a karar verdi. Bu hususta emir alan 

Süleyman b. Sâid bir yıl içinde iş i tamamlıyarak, mükâfaten 180.000 dinar 

1) Mütaass ıb dindarlar Haccâc' ı , paraların arka yüzünde (tura taraf ında) Allah' ın adından 

sonra kendi ad ını  koymu ş  olmakla itham ediyorlard ı . 

2) Başkaca kr ş . İ bn el-Esir 4, 337 v.d. İ slam 'devletinde hakiki bir sikke ve ölçü birimi 

tatbikinin mümkün olmad ığı , Yahyâ b. kdem'in Kitâb el-Harâc' ında s. 52 de bulunan, Pey-

gamberin güya şu ifadesinden tebellür etmektedir: Irak inadla Dirhem ve Kafiz'ine ba ğ lı , Suriye 

Dinar ve Modius'a, M ı sır Dinar ve Ardab' ına sizler günün birinde yeniden eski ihtilâf ve parça-

lanma haline, eski partikülarizm'e döneceksiniz. 

3) Tab. 2, 1034. Anon. Ahlw. 343. 352. 

103 



tutan Ürdün'ün bir y ı ll ı k arazi vergisini ald ı . Grek ve Pers sistemi tabiatiyle 

muhafaza olunmu ş , sadece dil değ iş tirilmiş ti. Hiç şüphesiz, herhalde Arap-

çaya vakıf olan Bizans ve Iran memurlar ı  da yerlerinde kald ılar. Kilfe'deki 

intikali idare eden Salih b. Abdurrahman bizzat Sicistanl ı  bir Iranlı  idi 

(Belâz. 393, 15); Arapçaya tercüme edebilmek için tabiatiyle Farsça ve 

Grekçeyi anlamak gerekti. D ımaşk'ta Bizansh Sergius Abdülmelik zamamnda 

da, Muâviye ve Yezid devrinde haiz olmu ş  bulunduğu nüfuzlu mevkii mu-

hafaza etti (Tab. 837, 11). Divan dili Grekçenin yerine Arapçan ın ikamesini 

Velid I. devrine vaz'eden Theophanes ( 1) (Hilkat yılı  6199) Arapların Grek 

rakam iş aretlerini muhafaza zorunda kald ıklarını  ve noterliklerin hülü H ıris-

tiyanlar elinde kalm ış  olduğunu söyler. Filhakika Bizansl ı  tarihçinin eserini 

yazdığı  Abbasi devrinde H ıristiyan mü ş avirler her zaman oldu ğundan ziyade 

nüfuzlu, kudretli ve nefret edilen ş ahıslar idiler. Bundan ba ş ka Araplar 

sadece eksik teknik bilgileri sebebiyle vergi idaresine yaramaz addedilmi-

yorlardı  (Tab. 458. 1470). 

Abdiilmelik'in devleti, ba ş ka cihetlerden• de tamamiyle ayr ı  bir isti-

kamete tevcih etti ğ i intibaı  tahassül etmektedir. İ dare, her ne kadar sonra 

Abbasiler zaman ında olduğu derecede değ ilse de, yine de daha teknik daha 

hiyerar şik bir mahiyet almış  görünüyor. Baz ı  büyük memuriyetler onun 

devrinde ilk defa olarak zikredilmektedirler; filvaki bunlar ın daha evvel 

mevcut olmadıkları  bu husustan kali olarak istihrac edilemez. Fakat, ilk 

halifeler için karakteristik olan Tcpwroc ı '6140vog unvamnın art ık ona 

uymadığı  da, muhakkakt ır. 0 memurlar ına ve hattâ Muâviye'nin Ziyâd'a 

olduğu gibi, kendisinin de tamamiyle ayr ı  muameleye tabi tuttu ğu o kadar 

hizmeti geçen Haccâc'e kar şı  bile ciddi ve hemen hemen kaba bir tav ır 
beilimsemi ş tir. O, eski gelenek mucibince cen4yetine dahil etti ğ i ve kendi-

leriyle istiş arelerde bulunduğu asil kimselere de art ık, bir zamanlar sadece 

aldi üstünlüğüyle baş a çıkan Muâviye'nin yaptığı  gibi, kendisiyle lâubali 

münasebette bulunma ğ a müsaade etmedi. Sufyani hükümdarlarm pek medh-

edilen ve gerek onlarda ve gerekse herhangi bir eski Arap seyyidi ıı de fı tri 
olarak değ il de kendisini alış t ırdığı  bir fazilet olan' sevimlilik ve nezaket, 

ne onun ve ne de haleflerinin bir hususiyetini te şkil etmiş tir; Abdülmelik 

ciddi ve abus bir efendi olarak tebarüz etmi ş tir (Anon. 178). 

• Hilüfete taallük eden meseleleMe bütün müsamahasuu kaybederdi. 

Elini hilâfete uzatm ış  olan yeğeni Amr b. Söid'i bizzat elleriyle bo ğ azlaııiış tı . 

Oğullarımn veliahtliklerine mani te şkil eden karde ş i Abdülaziz'i izale edil-

mekten ölüm kurtard ı . Diğer taraftan ise Abdülmelik ümeyyeli akraba-

larına, hüküm sürmek zevkine i ş tirak hususunda seleflerinden daha büyük 

müsaadekârhk gösterdi. Ba ş langıçta hemen hemen valiliklerin hepsi bun- 

1) Velid 87 yılında arapça diyen dilini Mı s ır'a idhal etti, fakat grekce de ğ il, gılya koptea 

yerine (Makrizi, Hitat 1, 98). 
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ların elinde idi. Mı sır ve Afrika'ya belki de kendisine Abdülmelik'den sonra 

halife olmak üzere bi'at ettirmi ş  olan Mervân' ın vasiyeti üzerine Abdülaziz 

hükmediyordu ( ). Elcezire ve Ermeniye'yi, Bizans ile sava ş lar sebebiyle 

mühim bir mevkii, Muhanimed b. Mervân elde etmi ş ti. Henüz çok genç olan 

Biş r b. Mervan'a Küfe ve sonradan ilave olarak Basra verilmi ş ti. Ondan 

'daha evvel Basra'y ı  baş ka bir Unıeyyeli, Asid'in torununun o ğ lu Hâlid idare 

etmiş ti. Umeyyeliler Mervân ile birlikte Medine'den D ımaş k'a .hicret edeli 

beri saray hayatma da çok daha büyük adette i ş tirak ediyorlard ı . Burada 

halife Yezid'in o ğ lu Hâlid de rol oynuyordu; Abdülmelik onu hukuka münafi 

bir ş ekilde , veliahtlikten ıskat ı  dolayısiyle kendisine ba ğ lamak ve ona k ı zını  
zevce olarak vermekle teselli etmek istiyordu. Bizzat kendisi de Yezid'in 

Atike adlı  bir kı z ı  ile evlendi; Atike onun gözde zevcesi oldu ve birçok şı ma-

rıkhklar yapmak imkan ve müsaadesini buldu. 

il ıneyye hanedan ının bu en me ş hur hükümdar ı  hakkında pek çok hikâye 

Ahlwardt' ın anonim eserinde kaydedilmi ş  bulunmaktadır. Bu ana kudretler 

bizim ş ahı slar hakkındaki bilgimizi zenginle ş tirmekte ve ayr ıca birçok ilgi 

çekici hususlar ı  da muhtevi bulunmaktadırlar: Abdülmelik'in mevsimlere 

göre hüküm sürdüğü yerler; zevceleri ve ailesi, günlük mutad me ş galeleri 

ve oğullarımn talim ve terbiyesi hususundaki gayreti, faziletleri, zaaflar ı , 

kusurlar ı  —ağ zı  kokardı— ve unvanlar ı  hakkında Abdülmelik çabuk ihtiyar-

ladı  ve 60 ya şı nda olduğu halde 14 Ş evval 96 Per ş embe günü (9 Ekim 705) 

D ımaşk'da vefat etti ( 2). 

Abdülmelik, kendisinden sonra dört o ğ lu hilâfete eri ş tiğ i ve muahhar 

İlmeyyeli halifelerden yaln ız ikisi do ğ rudan doğ ruya ondan ne ş 'et etmedi ğ i 

için, hükümdarlar babas ı  adını  ta şı r. Ondan sonra veliahtli ğ e Mısır'da bulunan 

Abdülaziz tâyin olunmu ş  ve bu s ıfatla kendisine bi'at de edilmi ş ti. Abdül-

melik, devleti bizzat kendi evladlarma tevcih edebilmek için onu bu hakk ın-

dan feragate sevk için gayret sarfediyordu. Beyhude yere! Abdülaziz ne 

korkuyor, ne de kan ıyordu. Fakat bereket versin halifeden evvel öldü (Tab. 

1165. kr ş . 1171). İ mdi halifenin en ya ş lı  oğ lu birinci Velid tahta ç ıkabilirdi. 

Onun devrinde Arap silahlar ı  yeni bir alan kazand ılar. Tyana uzun bir ku ş at-

madan sonra zabtedildi ve hatta İstanbul üzerine büyük bir sefer haz ırlandı . 

1) Cont. B. A. 29: Marvan antequam moreretur ...Aegyptum vel (=et) ulterioris Aethi-
opiae partes, Tripoleos Africae et usque ad Gaditana freta adiacentes provincias Habellaziz 
filio dereliquit. [Tere.: Mervan ölümünden önce, M ısır'ı ,. uzak Habe ş istan kı sımlarını , Afrika 
Trablusunu ve Cebelütar ık boğ azına kadar olan eyâletleri o ğ lu Abdülaziz'e b ıraktı .] 

Abdülmelik'in Abdülaziz'den M ı s ır vergilerini kendisine göndermesini istemesi bir haka-
retten ibaretti (Anon. 239). Abdülaziz'in annesi ayr ı  idi (aynı  eser. 261). 

2) Vâk ıdi (Ebfı  Ma' ş er'den Tab. 2,1172; kr ş . Anon. 264) ölüm günü olarak Ş evval orta-

sında Perş embe gününü vermektedir; Wüstenfeld'e göre Per şembe bu ayın 14 üne isabet etmekte 

olup Elias Nisibenus'un verdi ğ i tarih de budur. Ömrü Medaini (Tab. 1173) ve 'Anonymus tara-

fından 62 veya 63, Ebû Ma' şer (Tab. 1173) tarafından 60 ve 'Vâk ıdi. (diğ er ravilerden) tarafın-

dan sadece 58 (Tab. 1153, Anon. 165 ve do ğ ru okunmasından sonra Anon. 152) olarak veril-

mektedir. 60 adedi Tab. 467, 11'e göredir. 
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Yeni büyük bir fütuhat devresi aç ıldı ; Mâverâünnehir ve Ispanya itaat 

altına alındı . Dahilde nihayet sükünet hüküm sürmekte idi. Velid babas ımn 

gayretlerinin semeresini toplamakta idi; onun izini takip etti. Do ğunun, 

çok düş man kazanmış  olan ve bir mârıada hizmet ettiğ i halifelerin devlet-

lerine alâmet-i farika olmu ş  bulunan Haccâc' ı  kuvvetle tuttu. Velid büyük 

bir efendi, bir hâkim gibi görünme ğe kıymet atfederdi. ihti ş aMma mağ rur 

ilk halife olduğu mervidir (Anon. 243). O yerinde oderii ıt modo metuant, 

sözler ona izafe edilmektedir (Tab. 1178). İ slâmı  devlet dini olarak yükseltti; 

belki de din ile derin bir münasebeti vard ı . Dindarların Medine'de vali Hiş âm 

b. İ smail tarafından gördüğü işkenceye bir nihayet vererek ye ğeni Ömer 

b. Abdülaziz'i, dindar âlimlerin tam kalbine göre olan bu zat ı , onun , yerine 

tâyin etti (Tab. 1182 v.dd.). Babas ının bütün teessüflerine ra ğmen mukaddes 

kitab ın yazılmış  olduğu Kur'an Arapças ını  artık kormşma ınasma mukabil 

(Anon. 236 v.d. 260) Velid herkesde Kur'an bilgisi arar ve bu hususa ehem-

miyet verirdi (Tab. 1271). Daha evvel babas ının aldığı  fakat sonra terketti ğ i 

rivayet olunan bir karar ı  tatbik etti:Yuhanna kilisesini D ımaşk'da Hıristiyan-

ların elinden alarak bununla ona bitiş ik olan ana mescidi büyüttü ve fevkalâde 

bir şekilde restore etti (Belâzuri 125 v.d. Tab. 1275). Baalbek'dek,i bir H ıris-

tiyan kilisesinin yaldızh tunçdan kubbesini kald ırtarak mukaddes kaya 

üzerindeki Kudüs mescidine koydurdu (Eutychius 2, 373). Medine mescidini 

de baş tan a ş ağı  tadil ettirdi (Belâzuri 67). Gerek bu yüzden ve gerekse 91 

yıhnda buradaki minberde hutbe irad ederken ayakta durmay ıp Ş am'da 

ahşmış  olduğu gibi oturmak suretiyle mutaass ıp dindarları  kı zd ırdı  (Tab 1233). 

Her türlü in ş aat i şlerine, büyük çiftlikler tesis ve islâhma a şk derecesinde 

düşkündü ve bu hususiyetini maiyetine de sirayet ettirmi ş tir (Tab. 1272). 

Haccâc ona issus körfezindeki batakl ık bölgeler için Hind mandaları  temin 

ederek göndermi ş ti. Velid aynı  zamanda zavall ılara da yard ım ediyordu. 

Cüzzamlı , amâ ve kötürümleri dilenme ğe muhtaç olm ıyacak şekilde techiz 

etmiş ti (Tab. 1271). Suriyeliler en çok ondan fayda gördüler ve onu bütün 

halifelerinin en 'iyisi addettikr (Tab. 1271, 3). Onun Suriye içfxl ıde Kelbliler 

aleyhinde ve Kayshlar lehinde tarafdarl ık göstermiş  olmasına inanmak 

güçtür; çünkü buna ihtiyac ı  yoktu ve eski müverrihler bu hususta hiçbir 

şey bildirmemiş lerdir. Annesi Vallâde'nin Kays'dan (Anon. 172, 191 v.d. 

Hamasa 672) ve Kayslı  Haccâc' ın onun sağ  kolu olmu ş  olmas ından bu neti-

ceyi istihraç etmek do ğ ru değ ildir. Muahhar müverrihlerin hepsi bütün e şhas 

ş u veya bu partiye idhaline mütemayildirler ve Dozy onlara uymaktad ır. 
Velid 96 Cumadalâhire ortas ında, Cumartesi günü, k ırkını  birkaç yıl geçmiş  
olarak vefat etti (Tab. 1269 v.d.). 13 Cumadalâhire = 23 Şubat 715 tarihi 

bir Cumartesi idi (I). 

1) «Ayın ortası » ıstılâhı  belki de eski devirde sadece, umumiyetle kabul edildi ğ i gibi, 

ayın 15'i miinasma kullambruyordu. Fakat Elias Nisibenus Velid'in ölüm tarihi olarak 14 
Cumada II 96 Pazar gününü vermektedir. 
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3 — Bu devir içinde de islam tarihinin mühim hadiselerinin cereyan 

ettiğ i Irak, Abdülmelik ve Velid'in hilâfetleri zamamnda uzun y ıllar, evvela 

Mekke ve Medine'de büyük hizmetler görmü ş  bulunan ad ı  s ık sık geçen 

Sakifli Haccac b. Yusuf b. Hakem b. Akil'in idaresinde bulunmakta idi. 

Oraya tâyin olundu ğunda kendisini a ğı r vazifeler beklemekte idi. Eyalet, 

sadece yıllarca süren hilafet mücadelesi yüzünden de ğ il, birçok ba ş ka sebep-

lerle de içten kaynamakta idi. Köfe'de Muhtâr idaresinde mevali ile birle ş miş  
olan ş iânın çıkardığı  muazzam isyan her ne kadar bast ırılmış  idi ise de ruh-

larda alev alev yanan izler b ırakmış tı  ( 1). Basra, y ıllardan beri kap ıları  önünde 

kendisini tehdit etmekte bulunan Haricilerden hala kurtar ılamamış tı  (2). 

Mus'ab bunlarla ba ş a çıkamamış tı . Bunlar onu Suriye ile mücadelesinde 

kötürüm hale getirmi ş lerdi; onlar yüzünden Basra'y ı  korumak için en iyi 

kumandamn ı  geride b ırakmak zorunda kalm ış t ı  O uzaklarda, Dicle kenar ında 

Abdülmelik'e mağ liip ve maktul dü ş erken, Muhelleb Ezarika'ya kar şı  sava ş ta 

bulunmakta idi. Muhelleb vaziyetin icab ım dü ş ünerek galibe hizmetini 

arzetti. Abdülmelik onu liyakati mukabilinde takdir etmekte idi. Fakat 

vali olarak Irak'a göndermi ş  olduğu Ümeyyeli prensler ancak çal ış madan 

meyve toplama ğ a yarayacak kimselerdi. Basra'ya gelen Hâlid b. Asid, 

Muhelleb'i kenara iterek tehlikeli mutaass ıplara ,kar şı, sava şı  önce kendi 

idaresine ald ı , sonradan bu vazife ile karde ş ini görevlendirdi. Bunun neticesi 

devlet birliklerinin a ğı r mağIiibiyetleri oldu. Muhelleb'i tekrar ayr ılmamas ı  
icabeden mevkie iade için bizzat halifenin ş ahsen vaziyete müdahalesi icab 

etti. Fakat Halid'i azledip karde ş i Biş r'e Kilfe'ye ila -yeten Basra'y ı  da tevcih 

etmesi Muhelleb'in iş ini kolayla ş tıracak bir mahiyet ta şı mamakta idi. Çünkü 

ş ahs ına mağ rur genç bir ş ah ıs olan Biş r selefinden daha iyi hareket etmedi. 

Kumandas ını  kendisinden de ğ il, doğ rudan do ğ ruya halifeden alm ış  olduğu 

için Muhelleb'i kı skanıyordu. Filvaki yüksek emir mucibince Muhelleb'i 

Kûfeli birliklerle takviye etmi ş , fakat yard ı mcı  birliğ in kumandan ından 

resmen, Muhelleb'e kafa tutmas ını  talep etmi ş ti. Bu zaten böyle bir ş ey 

yapmaya kalkış mamas ı  ve bilâkis bu akı lsız delikanlının sözlerine ba şı nı  
sallıyarak mukabele etmesi herhalde Bi ş r'in liyakat hanesine kaydedilecek 

bir husus de ğ ildir. Bereket versin Bi şr daha 74 y ılında öldü ( 3) ve Abdül-

melik'de ş imdi Irak'a, Muhelleb'i memnun eden bir vali, Haccac' ı  yolladı . 

Muhelleb vazifeye 75 y ılı  baş larında ba ş ladı  (4). Umumi olarak Ebi) Mihnef 

(Tab. 821 v.dd., 855 v.dd.) i ş te bu malömatı  vermektedir. 

Haccac Köfe'de kendisini, ş ehirlisi ve Basra'da halefi olan Ziyad' ın-

kinden daha az me şhur olmayan bir nutukla takdim etti. Bu husustaki 

1) Schia, s. 74 v.dd. 

2) Chav6rig, s. 32 v.dd. 

3) Völticlrye göre (Tab. 852, 8. 854, 1) daha 73 y ılında; fakat bu mümkün de ğ ildir. 

4) Tab. 872'de yazıldığı  gibi ancak Ramazan ay ında değ il; krş . 944, 9. 876, 3. Anon. 

Ahlw. 270, 1. 
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haber (Tab. 683 v.dd.) Ömer b. Ş ebbe'dendir (Ebil Gassân ve Medâini'den). 

Bununla Anon. Ahlw. 266 v.dd. ve Kâmil 665 v.d.daki rivayetler mukayese 

edilmelidir. Henüz genç, tan ınmamış  ve gösteri ş siz bir adam minbere ç ıkmış  
ve uzun müddet söyliyeeek söz bulam ıyormuş  gibi görünmü ş tü Haz ır bulu-

nanlardan birisi ona içi çak ıl taşı  ile dolu elini kald ırmış tı  ( 1); fakat görünü şü 

zavallı  olan hatib ağ zını  açar açmaz ta ş  yavaş ça elinden düş tü. Yeni valinin 

ilk vazifesi Kisıfe ve Basra muhariplerinin disiplinini yeniden tesis etmekti. 

Bunlar Muhelleb'in Ram-Hürmüz'deki karargâh ım hiç izin almaya lüzun ı  
görmeden terk için Bi ş r'in ölümünü bir işaret addet ııı iş lerdi. Çoluk çocuktan 

uzakta sava ş mak pek ho ş larına gitmiyordu; yurtlar ında bol bulamaç ya ş a-

maga ali ş mış lardı  (Tab. 865, 12 v.dd.). Haccâc Kûfelilere minberden derhal 

şunu ilân etti: Ordu kaçaklar ından kim üç gün sonra ş ehirde görülürse kanı  
ve malı  helâldir. Bu tehdidi teyit etmesini bildi ve bu da müessir oldu. Küfe'- 

dekinin aynı  ş ekilde Basra'da da ba ş ari ile hareket etti. Muvazzaflar, Râ ın-

Hürmüz'e dönmek için Dicle köprüsiine sald ırd ılar. Bizzat Haccâc onlarla 

birlikte toplanma yeri olan Rustakabâd'a kadar gitti; orada 75 y ılı  Ş âbanında, 

Tab. 879'daki kısa kayda nazaran göründü ğünden Anon. Ahlw. 280 v.dd. 

ve İbn el-Esir, 4, 309 v.dd. da bildir ıliklerine göre çok daha tehlikeli olan, 

maa ş ların indirilmesinden mütevellit bir isyan ı  bastırmak zorunda kaldı ; 

artık Ezarika'ya kar şı  sava ş  kâfi techizat ve vas ıtalar ile idame edilebilirdi; 

mamafih bunların tamamiyle yok edilinceye kadar daha iki y ıl uğ raş mak 

icabetti ( 2). 

Daha Ezarika ş arkta henüz tenkil edilmeden, 76 y ılı  başı nda Irak' ın 

batı sında, ekseriyetleriyle k ısa bir zaman önce F ırat'm sağ  sahilinde Kiife 

ve Basra çölünde bulunan ikamet mahallerinden Kuzey Elcezire'ye göçmü ş  
bulunan. Bekr'den ma ğ rur Benti Ş eyban kabilesine mensup olmak suretiyle 

diğerlerinden ayr ılan yeni bir tak ım Hariciler ayakland ılar ( 3). Bunların en 

me şhur ve en tehlikeli reisleri Ş ebib b. Yezid idi. Bu zat süratli siivarikri 

ile her yerde ve hiçbir yerde idi. Daha 76 y ılında Elcezire'den Irak'a geçerek, 

Haccâc' ın üzerine gönderdi ğ i birçok birlikleri bozguna u ğ ratmış  ve hattâ 

Irak merkezinin kap ı sını  çalmış tı  Onun tercihan dola ş tığı  hareket sahas ı , 

Haricilerin klâsik yerleri olan Nahrevan yan ındaki Cuha bölgesi ve 

huuuu kuzeyindeki dağ lık mıntaka idi. Dağ lık Azerbaycan'da verdi ği ve 

kendisine çok kimsenin iltihak ettiğ i bir fas ıladan sonra 77 y ılının ikinci 

yarı sında mühim bir kuvvetle, Ki'de üzerine kat'i bir taarruzda bulunmak 

1) Şu halde Ziyâd mesciclin içinde tabam peki ş tirirken birkaç ta ş  bırakmış  olmalıdır. 
2) Chavârig, s. 39 v.dd. 

3) Ş ebib'in ailesi Musul'dan pek uzakta olmayan bir yerde oturmaktayd ı ; aile buraya 

Kûfe çölündeki Lasâf suyu kenar ından göçmü ş tü (Kılfe üzerinden: Tab. 977) (Hamüsa, 15); 

akrabalardan bir k ısmr orada kalmış  olup sık sık Ş ebib'in eheveyni tarafından ziyaret olu-

nuyordu (Tab. 915. 978). Ş eybanilt'rin yerlerinden göç etmeleri belki ihtiyar' .  değ ildi ve Muâviye 

tatafmdan icra edilmi ş ti. 	 • 
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üzere cenuba indi. Ona kar şı  UMUMi bir seferberlik ilan olundu ise de ş ebib 

bütün K-ede ordusunu feci surette firara mecbur etti. Art ık Haccac' ın kendi 

kaynaklar ı  kurumu ş tu. Halifeden Suriyeli birlikler ricas ında bulunma ğ a 

mecbur kald ı . Bunlar tam zaman ında yeti ş erek Sebib'i geri püskürttüler. 

ş ebib önce Cuha'ya çekildi, fakat pek k ısa bir müddet sonra oradan da Ezarika 

yata ğı  olan uzak Kirman'a gitti. Oradan tekrar hareketle Ehvaz'da Duceyl 

kenarında kendisi arkas ından gönderilen Suriye ordusuna rastlad ı  ve geri 

çekilirken 77 y ılı  sonunda nehirde bo ğ uldu (697 ilkbahar!). Suriyeliler Kafe'yi 

kurtarm ış lard ı . Yardımlarımn ne kadar,, pahal ı  ödeninesi gerekti ğ ini göre-

ceğ iz. Tab. 881-1002'deki Sebib hakk ında çok tafsilath haber Eba Mih-

nerdendir ( 1). 

78 y ılında, Irak' ın doğusunda ve bat ı sında Harici tehlikesi ortadan 

kaldırı ldıktan sonra Haccac Irak valili ğ ine ilâveten Horasan ve Sicistan 

hakimiyetini de elde etti (Tab. 1032 v.dd. Anon. 310 v.d). Horasan eyâletini, 

çok evvelden ş öhretini orada tesis etmi ş  olan Ezarika galibi Muhelleb'e verdi 

(Belâzuri, 432). Muhelleb ölümüne kadar orada kalarak (82 sonu) kudret ve 

kuvvetini ailesine ve kabilesine miras b ıraktı . 

Sicistan'a ( 2) Haccac, içinden Ziyâd b. Ebih'in de ç ıkmış  olduğ u 

me ş hur Sakif ailesinden ş öhretli bir Basral ı  olan Ubeydullah b. -  Ebî Bekre'yi 

yolladı . Bu zat 79 y ı lında harac göndermekten istinkâf eden Kabul ve Zâbul 

Zunbil'ine kar şı  bir sefer yapt ı  (3). Zunbil onu memleket içlerine 

çekerek ric'at hatt ını  kesti. Ancak hassaten K (deli birliklere isabet eden 

büyük zayiatla Ubeydullah muhasaray ı  yarmağ a muvaffak oldu ve ordusunu 

periş an bir vaziyette geri götürdü. Bundan pek k ısa bir müddet sonra da 

öldü: 79 (Anon. 320) veya 80 (Tab. 1046). Sicistan' ın vali olarak tecrübeli 

kumandana ihtiyac ı  vardı . Haccac bu mevkie o zamanlar kom ş u Kirmadda 

bulunan( 4) eski Kinde kırallar ı  soyundan maruf bir Küfeli olan Abdurrahman 

1) Chavârig, s. 41 v.dd. 

2) Sicistan' ın önceki tarihi hakk ında kr ş . Belazuri, 392 v.dd. 

3) Doğ ru olarak, Rutbil de ğ il Zunbil (isim ve ayn ı  zamanda unvan olarak) okunmal ı  
(Cunningham, Verhandlungen des 1.0. internationalen Orientalistencongresses 1, 244. Justi, 

Namenbuch 385; Mar mart, Eranschahr 37). Kr ş . Tab. 1652, 18. 3, 194, 3; 1, 1855, 16'da bir 

Yemen Zankbil'i mukayettir. Türklerin reisi Zunbil tesmiye edilmektedir, Tab. 2, 1132 v.d. 

1037; 2. 1042, 12. Ahali filvaki Iranl ı  fakat hanedanlar (ve askerler) Türk idiler. Kr ş . Farazdak 

(n ş r. Boncher) 206, 10. 

4) Bu zat orada, Ebil Ubeyde'ye göre (An. 320 v.d. Tab. 1046) Bekr'li Himyan h. Adi 

el-Sadtısi (kr ş . An. 342)'nin isyamm bast ırmak ve diğ er rivayetlere göre ise (An. 318, 2. 320, 

10) Hanelere kar şı  sava şmak üzere bulunuyordu. Anon. 309'a nazaran o evvelâ bir miras yü-

zünden Sicistan'a gitmi ş  ve orada hafif me şreb bir kadın olan Malıânö ş  ile tarnş raış tı . Mamafih 

bu kadın An. 334 v.d.na göre Kirma ıi'da oturuyordu ve onu de ğ il başka bir asil arab ı  dâm-ı  
iğ faline dü şürmüş tü. Bu kadın uğ runda at ımn eğ erini bile satan bu ş ahsi tekrar süvari olarak 

yanında götürebilmek için İ bn E ş 'âs eğ eri paras ını  verip kurtarm ış tı . Kr ş . Farazdak 209, 12. 

109 



b. Muhammed b. E ş 'as'ı  seçerek onu Basra ve Köfelilerden mürekkep çok 

sayılı , maaş ları  tam ödenmi ş  fevkalâde techizath bir ordu, maruf ad ı  ile 

Tavus ordusu ile takviye etti. 

İş te Siciş tan'daki İrak ordusunun Haccâc'a kar şı  Emevi devletini derin-

den sarsan isyamnm patlak veri şi bu durumda oldu. Taberi bu hususta 

tercihan hadiselerle yak ından alâkadar bulunan Ebii Mihnef'in canli ve 

tafsilâth rivâyetini vermektedir. Anonymus Ahlw. 30$ v.dd. daki aym ş ekilde 

oldukça tafsilâth rivâyet muhtelif râvilere istinad eder. Büyük babas ına 

nisbetle umumiyetle İbn Eş 'as olarak zikredilen Abdurrahman selefinden 

ayrı  bir usulle hareket etti; baskma te şebbüs etmiyerek muntazam bir sefer 

yaptı . Zaptettiğ i yerlere garnizon ve irtibat ını  sağ lamak üzere posta memur-

ları  ikame ediyordu.;  Bölgenin bir kısmını  iş gal ettikten sonra askerlerinin 

dağ  havas ına alış malarım temin için bir müddet tevakkuf ederek bu vaziyeti 

Haccâe'a bildirdi. Fakat her zaman oldu ğu gibi sabırs ız ve aceleci olan Haccâe 

onu tekdir ederek müteaddit emirnâmelerle vakit geçirmeden ilerlemesini, 

yoksa kumandayı  karde ş i İshak'a bırakmasım ısrarla istedi. Bunun 

üzerine İbn E ş 'âs maiyetindeki kumandanlar ı  toplıyarak onlara Haccâc' ın 

mektuplarımn muhtevaşı nı  bildirdi ve sözlerinin sonunda: «E ğ er ilerlemek 

istiyorsanız, _ben de ilerlerim; yürümek istemezseniz, ben de yürümem» 

dedi. İ raklılar Haccâc'dan nefret ediyorlard ı ; uzak diyarlarda uzun ve güç 

bir harp ihtimali canlar ım sakmakta idi; yurtlar ına dönmek için her fırsatı  
selâmlamakta idiler. İbn E ş 'âs onların vereceğ i cevaptan emin idi: «Allah' ın 

düş manına itaat etnnyece ğ iz; bizi bir fir'avun gibi en uzak seferlere gönderiyor 

ve çoluk çocu ğumuzu bir daha göremiyece ğ imiz bu yerlerde tutuyor; zaten 

her •hal ve kârda kazanan o; galebe çalacak olursak fethedece ğ imiz ülke 

onun olacak; mahvolursak bizden kurtulmu ş  olacak » dediler. Hepsi birden, 

Haccâc'ı  kovalamak ş artile İbn E ş 'âs'a bi'at ettiler. Içlerinde en azd ı lar-1, 

bizzat Abdurrahman'm mensup oldu ğu Knfe Yemenlileri idiler(i). Bu arada 

kendi karde ş leri onun tarafını  tutmamış lardı  (An. 326 v.d.). 

Zunbil ile sulh yapıldıktan ve Sicistan'm ana şehirleri olan Bust ve 

Zerenç'e vekil valiler tâyin edildikten sonra ordu 81 y ılında harekete geçti 

ve yolda, eyalette garnizonlar ı  te şkil eden Basra ve Köfeli milisleri de ken-

disine çekti. Fars'a var ıldığı nda Haccac' ı  Abclülmelik'ten ay ırmanın imkan-

sızlığı  anlaşı ldı . Bunun üzerine Abdiilmelik'e itaatten ayr ıldı  ve İbn E ş 'as'a 

halife ve Suriyelilerle mücadele etmek üzere bi'at İbn E ş 'as'ın aceleye 

ihtiyacı  yoktu, acele için tazyik ediliyordu. Davet etti ğ i ruhları  koymak 

elinde değ ildi. Sanki her ş eyi beraberinde sürükleyen bir ç ığ  harekete geçmişti. ' 

1) Farazdak Rebia ve Mudar'm ayr ı  kalmadıklarını  itiraf etmekle beraber esas suçu, 

önce Yahudi Muhtar' ı  (211, 10) ş imdi de Örücü İ bn Eş 'as' ı  ba ş larına geçirmiş  (208, 9. 209, 16. 

211, 11) olan Küfe Yemenlilerine yiiklemektedir. Ezd Umman'm bal ıkçı  ve gemici lakab ı  ile 

istihza edildikleri gibi Örücü de Yemenlileri tahkir için kullan ılırdı . 
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Horasan'da bulunan Muhelleb bu harekete i ş tirak etmedi. Onun Paccac'a, 

Irak selinin önüne geçmesin ve yurtlar ına varmadan onlara taarruz etme-

mesini tavsiye ettiğ i rivâyet .olunur: bunlar çoluk çocuklar ına kavuşunca 

Pnüne geçilmezlikleri uçup gidecekti('). Mamafih Haccac bu tavsiyeye uymad ı . 

Abdülmelik tarafından acele gönderilen takviye kuvvetleri ile beslenen 

Suriyeli askerler ile asilere kar şı  yürüdü. Duceyl kenar ında Tuster ve' Rus-

takabâd yamnda ilk çat ış ma vaki oldu. İbn E ş 'as nehri geçti ve 10 Zilhicce 

81 = 25 Ocak 701 ak ş amı  galip geldi. Mağhıplar Basra'ya kaçt ılar, galipler 

onları  takip ederek mukavemet görmeden, aç ık kollarla, karşı landıkları  ş ehre 

girdiler. Mamafih Haccac ş ehrin varo ş larından Zaviye'de tutundu. Basra 

Saldflileri ve Kurey şliler burada ona kat ıldılar. Haccac geri gitmektense 

mahvolmağ a•kararl ı  idi. Bir ay müddetle onun Suriyelileri Kelbli Sufyân 

b. Ebred ( 2) kumandas ında, Hureybe'de karargâh kurmu ş  olan (An. 355) 

İ raklıların taarruzlar ına karşı  müdafaada kaldılar ve nihayet bunları  daha 

82, Muharreminde (701 Mart ba şı ) kesin bir yenilgiye u ğ ratt ılar. Bunun neti-

cesinde İbn E ş 'as Kâfelilerle birlikte çekilerek( 3) eyaletlerdeki bütün Irakl ı  
garnizonların akip topland ıkları , isyanın as ıl merkezi Kide'ye gitti. Basra'da 

kendisine vekil olarak Kurey ş li Abdurrahman b. Abbas el-Ha ş imi'yi 

bırakmış tı  Bu zat mücadeleye ancak birkaç gün devam etti; çünkü 

Basralıların ekseriyeti Haccac'dar ı  aman alarak (An. 349, 5) onun ş ehirlerine 

girmesine müsaade etmiş lerdi. 82 Saferi ba şı nda (701 Mart ortas ı) Haccac 

Kiife üzerine yürümek imkan ını  buldu. İbn Abbas el-Ha ş imi, silahları  bırak-

mak istemeyen bir k ı sım Basral ılarla onun yan ında kaldı . 

Kfıfe'de Meclainli bir subay, Matal: b. Naciye el—Temimi, İbn E ş 'as'dan 

evvel gelerek Suriye garnizonunu kaç ırmış  ve kaleyi eline geçirmi ş ti. Bu zat 

İbn Eş 'âs'e ancak, Hamdanhlar kaleyi zorla al ıp kendisini esir ettikten son-

ra istemeyerek bi'at etti. Belki de İbn E ş 'as'ı  Basra'dan buraya sevkeden 

sebebletin birisi de bu idi (An. 348. 355); fakat Haccac arkas ından gelmeden 

bu rakibinin iş ini ikmâl etmiş  bulunmakta idi. Haccac çölden F ırat' ın sağ  
sahilinden ilerleyerek, Suriye ile kolay irtibat sa ğ layabilece ğ i ve fakat ihti-

yaçlarını  tatmin bakı mından sadece Ayn Temr. ve Falâlic'e mâlik bulundu ğu 

Kâfe yakımnda Deyr Kurre'de karargâh kurdu. Asi İraklılar, eski Arap âde-

ti iizerine ş ehirden çıkarak Suriyelilere mukabil Deyr Cemacim ( 4) yamnda 

müstahkem bir karargâha yerle ş tiler (82 Rebi' I ba şı .701 Nisan ortas ı). Bun-

lar rivayete göre 100.000 muharip ve bir o kadar da köleden ibarettiler. Ay- 

1) Tab. 1059 böyle. An. 343'e göre bu tavsiye Haccâc'a sonralar ı  ve başka bir müna: 

sebatla İranh kâtibi Zâdanferrüh veya Abbâd b. Hüseyn taraf ından yap ılmış tır. 
2) Ş ebih'in galibi. Krş . An. 338. 342. 

3) An. 349, 	göre bunlar sadece 1000 ki şi icliler. Buna göre onun ordusundaki Knfeli- 

lerin büyük ekseriyeti daha evvel şehirlerine dönmü ş  olmalı dırlar ki, bu pek kuvvetle muhte-

meldir. 
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larca müddet her gün çarp ış malar villa' buldu. Fakat bunlar kat'i neticeyi 

getirmiyorlard ı . Ahdülmelik telâ ş a düş tü. Karde ş i Muhammed ve o ğ lu 

Abdullah kumandas ında yeni bir Suriye ordusu sevk etti { 1 ). Aynı  zamanda 

Irakhlara, kendisine itaât etmeleri ş artıyla vaadlerde bulundu; maa ş ları ' 

Suriyelilerinkinin seviyesine çıkarılacak, Haccac azlolunacak ve İ bn E ş 'as'e 

istediğ i bir eyalet hayat ı  boyunca tevcih edilecekti. Fakat İ raklılar, reisle-

rinin bunu kabul etmeleri için yaptığı  tavsiyelere ra ğmen teklifleri redde-

derek Abdülmelik'den yeniden uzakla ş tılar. Pek yakında Suriyelilerin za-

hiresi kalmayaca ğı nı  ümit ediyorlardı . 

Yaıulmış lardı ; Suriyeliler tahammül gösterdiler; sonunda, mücadele 

yüz gün sürdükten sonra mücadeleden vazgeçen İraklılar oldu. 82 Cuma-

clalahire ortas ında (701 Temmuz sonu) pek de mühim bir sebep olmadan 

harp meydamm terkettiler: Arzu ve heyecanlar ı  düşmanlarının disiplini ka-

dar devam etmemiş ti. kumandanlar ından birisi, burada da kat'i neticeyi 

alan Sufyan b. Ebred önünden kaçt ı . Bu ihanet korkusu ve umumi bir panik 

doğurdu. İbn E ş 'as firari durduram ıyordu. Haccac bu kaç ış ;, Basra'da mu-

vaffak olmu ş  bir usule uyarak, evlerine ve garnizonlar ına dönenlere aman ilan 

ettirmek ve Suriyelileri tâkibten men suretiyle te şvik ediyordu. Böylece faz-

la kan dökmeden gâyeye vararak galip s ıfatiyle Kide'ye girmeye muvaf-

fak oldu. Orada silahlar ını  bırakmış  olanların bi'atini kabul etti. Bi'at eden-

ler bu mei-isim esnas ında, isyanları  ile islami inkar etmi ş  olduklar ım itiraf 

etmek zorunda b ırakıldılar. Ancak pek az kimse hayat ım böyle bir küçük-

lükle satın almamak cihetine gitti. 

Fakat Kûfe yamnda da ğı lmış  olan Irakhlarm çoğu başka yerlerde top-

landılar. İ bn E ş 'as önce, Kurey ş li Ubeydullah b Abdurrahman el—Ab ş am-

srnin tekrar onun nam ına kazanmış  olduğu Basra'ya teveccüh etti; fakat bu-

rada çok kalmayarak yeniden Duceyl kenar ındaki MaskIn'e gitti (e). Orada 

her taraftan kendisine kat ılan çok say ıdaki birlilderle, bir defa daha arka-

sından tâkip eden Haccac'a kar şı  mukavemet gösterdi ( Ş aban 82 = Ey-

lül i  Ekim 701). Sava ş  sert, inatç ı  oldu ve uzun müddet sürdü; kat'i 

netice Tab. 1123 vd.'ye göre nihayet bir Suriye birli ğ inin muhite a ş inâ bir 

ihtiyarm rehberli ğ inde batakl ıklar aras ından İ raklıların arkas ına geçmesi 

ve bunlar ı  geceleyin bask ına uğ ratmas ıyle alındı . İ rakl ılar Duceyl üzerinden 

kaçtılar ve bu arada kı lıçtan ziyade suda bo ğulmak suretiyle büyük zayiât 

verdiler. 

İbn Eş 'as -,arka do ğ ru ric'ata devam etti. Umare b. Temim el—Lahnıl 
kumandas ında onu takip eden Suriyeliler ona iki defa Sus ve Sabur yamnda 

1) Bu suretle Bizans'a kar şı  hududu açık bırakmış  oldu; bunlar durumdan istifade ettiler; 

bk. Göttinger Naehriehten 1901, s. 433. 

2) Burası  Weil ve Müller'in tahmin ettikleri, Musul ve Tekrit aras ındaki değ il, Izkubfıd'da 

bulunan ba şka bir Maskin'dir (Tab. 1099, 1123. Yakfıt 4, 529. 531). 
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yeti ş tiler. Fakat İbn Eş 'as bunlardan s ıyrılıp Kirman'a ve burada uzunca 

bir müddet kald ıktan sonra Sieistan'a vard ı  (82 sonu veya 83 ba şı ). Zerenc'te 

bıraktığı  valisi şehrin kap ılarını  onun önünde kapatt ığı  gibi Büst'deki va-

lisi hattâ onu Haccâc'a teslim etmek , üzere tevkif etti, i ş te bu anda, ihtiyaç 

anında, ona s ığı nak bahsetmek üzere kendisiyle anla ş mış  bulunan Zunbil, 

İbn Eş 'as'ı  kurtararak büyük maiyetiyle birlikte Kabil'e götürdü ve kendi-

sine büyük hürmet ve riâyette bulundu. Fakat bu arada bir çok İ rak'lı  firar 

eden reislerinin arkas ından gelmi ş  ve evvelce bildird ığ imiz Kurey ş 'li Ubey 

dullah b. Abdurrahman el—Ab ş emsi ve Abdurrahman b. Abbas el—Ha ş imi 

kumandas ında Sicistan'da toplanarak İbn E ş 'as'ı  geri ça ğı rmış lardı . İ bn 

Eş 'as geri gelerek ba şş ehir Zerenc'i zapt ve oradaki hain vâliyi te'dip etti. 

Fakat birlikleri, Umare'nin kumandas ında nihayet yaklaş mış  olan Suriyeli-

lerin korkusundan, belki orada rahat b ırakılmak ümidiyle Horasan bölge-

sine geçince İ bn E ş 'as vaziyeti tekrar Zunbil'in yan ına dönmek ve askerle-

rini yalnız b ırakmak için kâfi bir sebep addetti. Bu birlikler ba ş larına Haş i-

mi 'bn Abbas' geçirerek Herat ş ehrini iş gal ve orada bulunan, 82 yı lında 

babas ının yerini almış  olan Yezid ibn Muhelleb'in âmilini öldürdüler. Bu 

yüzden Yezid, hiç istemedi ğ i halde bunlara kar şı  harekete geçmeye mecbur 

oldu; bunlar ı  kısa bir çarp ış ma sonunda da ğı ttı . Bu arada bir çok asil kimse 

eline 'düş tü. Yezid bunlar aras ında Yemenli kabile akrabalar ın ı  serbest b ıra 

karak geri kalanlar ı , bu sırada in ş a edilmekte olan Yasa'da bulunan Hac-

eac'a gönderdi (83 y ılı). Haccac bunlar ı  kanlı  bir muhakemeye tâbi tuttu, 

Elı ft Mihnef'e göre (Tab. 1101--6) olaylar ın cereyan tarz ı  budur. Meclaini 

(1106-10) bir az ayr ılıyor. 

Bu arada Suriyeli kumandan Umâre, orada kalm ış  âsi bakiyelerini mü-

sait ş artlarla teslime ikna' ettikten sonra Sicistan' ı  itak altına aldı . Sadece 

İbn E ş 'as hala tehlike arzediyordu. • Bunun üzerine Haccac tehditler ve va-

âdlerle Zunbil'i kendisine iltica edeni teslime ikna etmeye çal ış tı ; harac ı  yedi 

veya on sene için istememek teklifi ile nihayet onu yola getirme ğe muvaf-

fak da oldu. Fakat dü ş mamm canlı  olarak eline geçiremedi. Sadece kellesi 

teslim olundu. Ölmüş  veya intihar etmi ş  olduğu rivayet olunur. Bu 84 veya 

85 yılında vaki olmuş tu (Tab. 1138). 

Bu hadiselerin kronolojisi pek emin de ğ ildir. Baz ı  gün ve aylar filvaki 

hafızalara nak ş olunmuş tur; mesela Tuster sava şı  için, isyanın ba ş ladığı  se-

nenin sonundaki arife günü ve Basra yan ındaki çarp ış malar için mütea-

kip yılın Muharremi, Küfe yan ındaki sava ş lar için Rebi' ve Cumada aylar ı , 

Maskin sava şı  için Ş aban ayı  gibi( 1 ). Fakat seneler hakk ında rivayetler ih- 

1) Vaidrnin Deyr Cemâeim sava şı nı  82 Ş abanına vazetmesi ve isyamn ba şı m da Yine 

aynı  yıla irem. (Tab. 1070. 1052) pek bir şey ifade etmez. Bilhassa Tuster için arife günü 

kat'idir. 
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tilâf halindedir. Ben isyamn 81 y ı lında patlak vermi ş  olduğunu, Basra, Klife 

ve Maskin savaş larının 82 ve Sicistan'daki ve Horasan'daki çarp ış maların 

83 yılına düş müş  olduğu merkezinde olan kronolojiyi tâkip ettim. Ba şka 

bir kronoloji tarihleri bir y ıl ileriye 82,83 ve 84 yılına almaktad ır ( 1 ). Buna 

göre İbn E ş 'as'ın 84 veya 85 y ı lındaki ölümü Suriyelilerin Sicistan' ı  iş gali-

nin hemen akabine dü ş müş  olur. Bu ancak zahiri bir fayda sa ğ lamaktadır. 
Çünkü her iki hadise aras ında pek ala uzunca bir müddet bulunmu ş  olabi-

lir. Buna mukabil, rivayetlerin ittifakiyle İ bn E ş 'as' ın daha 80 y ıl ında Si-

cistan'a gelmiş  olması , bundan hemen sonra Zunbil'e kar şı  sefere giri ş mesi 

ve iş te bu sefer esnas ında onu isyana sevk eden Haccac'm hakaretine ma-

risı z kalmas ı  terazinin kefesine a ğı r basmaktad ır. Buna göre isyan ancak 80 
yılının ikinci yarı sında pek patlam ış  olamaz. Ayrıca, bilhassa ifade edildiğ i 

gibi, Herat'ta esir al ınanların hehüz Vasıt' ın inş ası  bitmeden bu ş ehre ge-

tirilmiş  olmaları  (Tab. 1119 vd.) da nazar- ı  itibara alınmalıdır. Bu ş ehre Hac-

cac daha 83 yılında yerle ş mi ş  idi ve 84 y ı lında muhakkak ki orada oturuyor-

du. Ş u halde Sicistan ve Horasan'daki çarp ış malar 84 de değ il 83 de cereyan 

etmiş  olmalıdır. Sık—sık verilen gün adlar ından maalesef kesin bir neticeye 

varılamıyor. Çünkü bunlar verilen aylar ile ne 81, ne 82 ve ne de 82 ve 83 y ı l-
larında tevafuk etmemektedirler (t). 

Alfred von Kremer İbn Eş 'as isyamm yeni bir ışığ a tutmu ş  ve bu suret-

le diğerlerinin de gözlerini kama ş tırmış tır; mesela A.Müller ve G.von  Vlo-
ten (Recherches sur la domination arabe, Amsterdam 1894)'in gözlerini. 

Zira v. Kremer bu isyanı  mevalinin, yani Kâfe ve Basra'da ihtida etmi ş  
teb'amn, hâkim olan asalet s ınıfıyla, yani Araplarla, hak ve hukuk bak ı -

mından eş itlik elde etmek, cizyeden kurtulmak ve o zamana kadar sadece 

Arap asaletinin kay ı t defteri olan maa ş  listesine idhal edilmek gayretleriyle 

birleş tirmiş tir. Ona göre, vergi muafiyetinin ve maa ş  tediyesinin gayri Arap 

müslimlere de te ş mili ile meydana gelmesi zaruri olan veya evvelce tahaddüs 

etmiş  bulunan devlet gelirlerinin azalmas ı  keyfiyetinin önüne geçmek için 

1) Ebü Mihnef isyan baş langıcını  ve Tuster sava şı nı  81 yılına buna mukabil ise Zaviye 

(Basra) yanındaki mücadeleleri Taberi'ye göre (1101) ancak 83 y ılına ve Köle yan ındaki çar-

pış malar' da buna uygun olarak vazetmekle muhtelif hesaplar ı  birbirine karış tırmış  görünmek-

tedir. 

2) Anon. Ahlw.a göre Tuster yan ındaki savaş  10 Zülhicce 81 Cuma günü yapılmış  (340,10) 

ve 23 Zülhicce 81 Perş embe günü Haccâc Zâviye karargâluna gelmi ş ti (342, 10). Buradaki günler 

ne 81, ne de 82 yıllarmdaki mezkiir aylara de ğ il ancak hiçbir rivayette geçmeyen ve dü şünül-

mesi imkansız 80 yılına uymaktadır. Ebü. Mihnef'e göre (Tab. 1094) Küfe yamndaki 100 günlük 

sava şlar 2 Rebi I 83 Sal ı  günü ba ş layıp 14 Cumada II 83 Çar ş amba günü son bulmu ş tu. Burada 

da günler mezkür aylar bak ımından ne 82 ne de 83 y ıllarına uymuyorlar; 81 y ılı  için belki, 

çünkü bunda ancak bir günlük bir fark vard ır. Böyle küçük bir fark pek ehemmiyetli de ğ ildir 

ve ay veya gün ba şlarının (akşam veya sabah gibi) değ iş mesiyle izah olunabilir. Ş u halde sakın 

ne 82, 83 ne de 81. 82 olmay ıp bilâkis 80. 81 yılları  için doğ rusu olmas ın? Theophanes'in 6192 H. 

yı lı  buna z ı d değ ildir. 
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Haccâc, çok sayıdaki mühtedi mevâliye, müslüman olmak s ıfatiyle art ık 

ödememeleri icabeden'cizyeyi yeniden tahmil etmi ş  ve bu suretle ate ş i körük-

lemiş ti. «Haccâc ihtidâ edenlerin, yani çok büyük olan yeni müslüman 

sımfımn, cizyeyi, ihtidâlar ından önce olduğu gibi ödemek zorunda olduk-

larını  emretmiş ti: yeni mühtedi ve bunlar ın mevâlisinin ( ) korkunç isyan ı  
neticesini veren bir tedbir; buna bilhassa Basra'dan birçok kimse, eski 

muharipler, mevâli ve kurra i ş tirak etti. Bu âsilerden yüz bin ki ş inin yıllık 

maa ş  listelerinde kay ıtlı , modern bir deyimle bunlar ın ücretli orduya dahil 

billunduklar ım ve ayrıca bir bu kadar kimsenin de isyana i ş tirak ettiğ ini 

belirten bir rivayete malik bulunuyoruz. Haccâc âsileri darmada ğı n etti ( 2) 

ve kat'i surette, bir daha toplu ve anla ş mış  bir muhalefet te şkil edememeleri 

için bütün mevâli s ımfım dağı tmayı  kararla ş tırd ı . Onları  huzuruna ça ğı rarak: 

«Sizler sefil yabanc ılar ve barbarlars ınız, köylerinizde kalmak size daha çok 

yakışı r » dedi. Bundan sonra onlar ı  köylere taksim emrini vererek f ırkalar ını  
tam mânas ıyle dağı tmış  oldu. Fakat bunlardan hiçbirisinin enterne edildi ğ i 

köyden uzakla ş maması  için hepsinin ellerine verildikleri köyün ad ını  dağ -

lattı  ». Kremer'in ifadesi budur (Culturgeschichte des Orients (1875) 1, 172 

ve Culturgeschichtliche Streifzüge (1873) s. 24). O bu husus ta bilhassa Câhiz'in, 

İ bn Abd Rabbih'in Ikd'inde (n ş r. Sulak 1302, 2, 93) zikretti ğ i mevâli ve 

Araplar hakk ındaki kitab ında bulunan malömata istinad etmektedir ( 3). 

Muhtar'ın sukutunun yeni mühtedilerin yükselme gayretlerine kesin 

surette son vermemi ş  olduğu, Haccâc' ın, mevâlinin İ slâmı  kabul ile bunlar ın 

siyasi durumlar ı  ve vergilendirilmeleri cihetinden ortaya ç ıkan güçlüklerle 

uğ raş mak zorunda kaldığı  hiç ş üphesizdir. İ bn E ş 'âs isyamnın hakiki yuva-

sının da, Muhtar ayaklanmas ında olduğu gibi K-de olduğu da kat'idir ( 4). 

Fakat bu isyamn mahiyet bak ı mından sadece Muhtar isyamn ı  devam ettir- 

1) Buradaki ve bunları n mevlilisinin ilüvesinin ..rıe ifade etmek istedi ğ ini anlıyamadım 

2) Kremer Haccâc'dan d3 daha cezri davran ıyor. 

3) «İbn Eş 'üs ve Abdullah b. Carnd Haccâe'a isyan etmi ş lerdi; o da Irak dindarlarm ın 

elinden epeyce çekmiş ti. Ona en tehlikeli olanlar din ülimleri, muharipleri ve mevülisiyle Basra-

Mardi. En kudretli ve en çok say ıda olanlaf bunlar olduğu için, Haecâc bunlar ın maa ş  hakkın ı  
kaldırmak ve bir daha birle ş memeleri için onları  her tarafa da ğı tmak istedi. Onun için mevüliye, 

siz barbar ve yabancısınız. Kendi kasaba ve köylerinize gideceksiniz, dedi. Onlar ı  bu suretle 

taksim etti ve topluluklanm, arzu etti ğ i gibi, dağı ttı . Her birisini istediğ i yere sevketti ve her 

birinin eline gönderildiğ i yerin adını  damgalattı  ». Buna göre, mevâlinin köylerine gönderilmesi 

Haccâc'm evvelce edindiğ i tecrübeye göre tehlikeli gördü ğü haddinden fazla büyük Basra 

şehrinin Juldretini kırmak için aldığı  tedbirlerden birisi idi. Edinilen bu tecrübelerden birisi 

İ bn Eş 'üs isyanı  bir diğeri bundan birkaç y ıl evvel çıkmış  olan İ bn Carûd ayaklanmas ı  idi(Anon. 

280 v.dd. İbn el-Esir 4, 309 v.dd.). Bunlardan ba şka hiçbir ş ey söylenmemektedir. Filvâki 

Tab. 1122. 1435'e göre Haccâc tarafmdan ş ehirden tardedilen mevâli kendilerine sempati 

besleyen Kurra' ile birlikte İ bn Eş 'as tarafını  tutmu ş lardı . Fakat isyamn bunlardan ba ş ladığ ma 

dair Tab.de de kay ıt yoktur. 

4) Bundan dolayı  Farazdak tahkirâmiz bir ş ekilde, Knfe'llier nas ıl evvelce Muhtar taraf-

darı  idiylerse (Sebe'i) şimdi de yine âsi İbn Eş 'üs tarafdand ırlar diyebilmektedir 
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miş  olduğu hakkında Taberi ve Ahlwardt anoniminin ilk elden kaynaklar ı  
hiçbir belirti arzetmemektedirler. Bu isyamn karakterini mevâli te şkil etme-

miş tir. Filvaki buna birçok mevla i ş tirak etmi ş ti. Ebü Mihnef (Tab. 1072) 

Deyr Cemâcim ordugah ında 100.000 maa ş lı  Arap askeri (mukatile) yan ında 

aynı  miktarda mevalinin bulunduğunu bildirmektedir. Fakat bunlar Arap 

efendilerinin maiyetinde olarak görünüyorlar. Araplar ın, mevlaya mâlik 

oldukları  taktirde bunlar ı  harbe birlikte götürmeleri ve kendileri at üzerinde 

savaşı rken bunları  yaya olarak harp ettirmeleri adet idi: orta ça ğ da ş övalyeler 

ve at u ş akları  münasehetine benzer bir gelenek. Ş u halde mevalinin sava ş lara 

iş tirak etmiş  olması  bu mücadelenin karakterini tayin etmez. Bunlar ın, 

Arapliğı n belkemiğ ini te şkil eden Suriye idaresine kar şı  hasmane hareket 

hususunda menfaatleri olabilirdi, fakat oynad ıkları  rol sadece mücadeleye 

(düelloya) ş ahitlik etmekti. Isyan bunlardan de ğ il, diğ er eyalet garnizonlar ının 

iltihak ettiğ i ve merkez ş ehirler olan Küfe ve Basra'n ın önünde kap ılarını  
açtığı , Irakhların Sicistan'daki TaVUS ordusundan ç ıkmış tı . Buna en asil 

ve en nüfuzlu Araplar i ş tirak etmi ş lerdi: Kinde reisi İ bn E ş 'as, Hamdan 

reisi Cerir b. Said b. Kays (Anon. 340), Temim reisi Abdülmü'min ibn Ş ebes 

b. (Tab. 1056), Bekr reisi Bistâm b. Maskala b. Hubeyre (Tab. 1088. 

1099) gibi kabile reisleri; Muhammed b. Sâ'd b. EM Vakkas (Tab. 1099), 

Ubeydullah b Abdurrahmân el-Ab ş emsi, Abdurrahmân b. Abbâs el-Ha ş imi 

gibi Kureyş liler; Kad ı  el- Ş a'bi ve tarihçi Muhammed b. Sa'ib el-Kelbi (Ebil 

Mihnef'in dostu) (Tab. 1096) gibi alimler. Sadece bir tek mevlan ın ad ı  zikrolun-

maktadır: belki de Sibuht'un o ğ lu (Farazdak, 206) ile ayn ı  ş ahıs olan zengin 

Sicistanh Feyruz Hüseyn'in ad ı . Arap aristokrasisi, devlet kudretinin mü-

messili olan a ş ağı  halk tabakas ından Haccac' ın, hakimâne ve tahkir edici 

tavrına kar şı  ş ahlanmış t ır «Allah ve ibn Muhammed (b. E ş 'as) ın gıiruru 

ve onun Samud'dan daha eski bir k ıral hanedanuıdan ne ş 'et edi ş i, kölelerden 

ne ş 'et eden Sakiflilerin hakimiyetine ah şmaya müsaade etmez (I). İbn E ş 'as' ın 

ecdadından kaç ı  parlak ahnlar ında taç ta şı mış lardir! Ş an ve ş erefin yurdu 

Muhammed (b. E ş 'as) ve Sâ'id (b. Kays); A ş acc ve Kays (,) aras ında bulun-

maktadır. Hamdan ve Kinde onlar ın bayra ğı nı  takip eder. «Bizim Kays' ımı z 

gibi Kays, bizim Sa'id'imiz gibi Sâ'id yoktur ». Hamdanl ı  ş air A'ş a i ş te bu 

mısralarla idare eden muhitlerin dü şünce ve zihniyetini ifade etmektedir 

(Agani 5, 153). l3unlarm reislerini Arap kabilelerinin reisleri, ordunun alaylar ı  
takip etmekte idi. Bunu da şevkle yap ıyorlardı , çünkü uzak diyarlarda uzun 

savaş  ve garnizon hizmetlerinden nefret ediyorlar ve evlerini, yurtlarm ı  
özlüyorlardı . Bunlar içinde Küfe Yemenlileri, Kinde, Hamdân ve Mezhic 

kuvvetle temsil edilmekte idiler. Bunlar Kfıfe'de de a ğı r basmakta olup 

Abdurrahmân b. Muhammed b. E ş 'as' ı  kendilerinden say ıyorlardı . Mamafih 

1) Ilaceüe gibi Sakifliler. 

2) Burada Aş acc, ile İbn Kays kastedilmi ş  görünüyor. Kr ş . Anon. 335. Kays, Hamdan'l ı  

meşhur Sâ'id'in babasıdır ki bunun torunu Cerir, E ş 'âs'ın torunu ile işbirliğ i yapmış tı . 
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diğer Küfe 've Basra kabileleri de i ş in dışı nda kalmad ılar. I ş e en büyük ş evk 

ve ş amata ile i ş tirak edenler dindar kurna idi. Böyle f ırsatlarda kavlen ve 

fiilen ön safta bulunmak onlar ın mutad' idi ( 1). Çünkü teökrasi içinde 

hâkim iktidar ın haks ızlığı  ve adein-i me ş ruiyeti ve buna kar şı  ayaklanınanın 

daima din tarafından teyid ve tasdiki gerekmekte 'idi. Fakat asl ında İbn 

Eş 'as isyan ının hiçbir dini sebebi yoktu. Bu daha ziyade İ rakl ıların, Suriye 

boyunduruğunu silkip atmak hususunda yapt ıkları  ümitsizce kuvvetli bir 

teşebbüsten ibarettir. Haccac bu boyunduru ğu onlar için, Ş ebib'e kar şı  
davet etmi ş  olduğu Suriyeli askerleri harice olmaktan ziyade iç kar ışı klıklara 

kar şı  korunmak üzere geri göndermiyerek Irak'da muhafaza etmek suretiyle, 

daha da tahammül edilmez hale getirmi ş tir. Bu askerler yabanc ı  hakimiyetini 

teş ahhus ettiriyorlard ı  ( 2). Irak muharipleri daha az maa ş la iktifa etmek ve 

buna mukabil Suriyelileri doyurmak zorunda kalm ış lardı . Kendileri uzak 

seferlerde ve uzak yerlerdeki garnizonlarda kulland ırken Suriyeliler karargah-

larmda aileleri yanında kalıyorlardı . ş u halde mücadelenin ruhu ve tabiat ı  
tamamiyle vaz ıhtı . Bu mevalinin Araplara kar şı  değ il Iraklı  Arapların 

Suriyeli Araplara kar şı  yaptığı  bir mücadele idi (Tab. 1089). Bu Arap dev-

letinin iki ezdi rakibi eyâletin mücadelesi idi; Irakl ı  olan herkes, hangi 

menşeden olursa olsun, bu iş te birle ş miş ti. Suriyeli devlet birlikleri de bu 

yabanc ı  diyarda kendilerini tam birlik halinde hissediyorlard ı . Bunların ek-

seriyeti filvaki Kelb ve Kudaa'ya mensuptu. Ak ve A ş 'ar pars pro toto 

[bütünü temsil eden tek] olarak bunlar ı  barbar göstermek için bir hakaret 

imiş  gibi görünüyor (Tab. 1102). Tab. 1393'de bunlar kopti ve nabati yani 

buradaki mânaya göre ak ı lsız ve aptal, tesmiye edilmektedirler. 

Netice İ rak'da Suriye askeri hakimiyetinin daha da sertle ş mesi oldu. 

Haccac 83 y ı l ında Kfife, Medâin, Ahvaz ve Basra yollar ının ortas ında müs-

tahkem Vas ıt ş ehrini inş a ederek buras ına idare merkezi yapt ı . Suriyeli 

askerlerin büyük kitlesini de oraya nakletti. Bunu güya, bu askerlerin Knfe 

ve Basra iskan bölgelerinde edobsizlik yapmalar ına mani olmak için yap-

mış tı . Fakat bunun esas sebebi, onlar ı  Irakhlardan tecrid etmek( 3) ve bunları  
emre muti bir alet olarak el atmda bulundurmak üzere kendi etraf ında 

temerküz ettirmek olmu ş  olmalı dır. İ dare merkezini cemaatin ortas ından 

çıkarıp askeri bir karargaha nakletmi ş  olmakla, kendisini bir dü ş man inemle-

ketinde imi ş  gibi telâkki etti ğ ini göstermi ş ti. İ dareyi, üzerinde büyü ınüş  
olduğu patriarkal temelden ay ırarak aç ıkça  kuvvete, zora istinad ettirdi. 

1) Bunların hizmetleri tercihan belirtilir. Ebû Mihnef (Tab. 1086 v.dd.) dindar Cebele'nin 

maktûl dü şüşü sanki Deyr Cemâcim'in en önemli olay ı  imiş  gibi davranmaktadır. Krş . Chavârig 

s. 9 v.dd. 

2) Sonraları  Suriye'lilerin ça ğı rılması  Afrika ve İ spanya'da da büyük heyecan uyanchr-

mış tı . 

3) Ayni sebeple İ rakl ılar tarafından afflanmamalar ı  için onları  Horasan'dan uzak tutmu ş  
ve İ raklıların bulunmadığı  Hindistan'a göndermiş ti (Tab. 1257. 1275). 
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Emevi hâkimiyetinin Irak üzerinde muhafazas ı  matlûp ise bundan ba şka 

çare yoktu. 

İ bn E ş 'as'ın sukutundan sonra bütün Ş ark mukavemetsizce Haccâc' ın 

ayakları  altına serilmiş  bulunuyordu. Sadece Horasan'da Muhelleb o ğulları  
baş larını  yukarıda tutmakta idiler. Bunlar, kendileri ile birlikte Horasan'a 

gelmiş  ve orada ş imdi, Basra'da oldu ğu gibi, Ezd'lerin Re'biâ ile birlikte 

(Yemen) ve Temim'in de Kays ile (Mudar) grupunu te ş kil etmelerine sebep 

olmuş  olan, kabileleri Ezd Umman'a dayanmakta idiler. Muhelleb o ğ ul-

larımn ve Yemen grupunun reisi bölgenin valisi olan Yezid b. Muhelleb idi. 

Bu, filvaki Haccâc' ın emrinde idi; fakat göründü ğüne göre Haccâc, Yezid'in 

kendisine bu hususta çok kuvvetli esbab- ı  mucibe vermesine ra ğmen onu 

azledecek iktidarı  haiz bulunmamakta idi. Yezid, Herat'ta İ bn E ş 'as taraf-

tarlar ına ancak istemeye istemeye son darbeyi indirmi ş  ve daha sonra da 

esir düş en âsi reislerine kar şı  yumuş ak muamele etmi ş , hiç olmazsa bunlar ın 

aras ındaki Yemenlileri korumu ş tu. Tirmiz (Belh yan ında) de Musa b. Ab-

dullah b Hazım kumandas ında tutunmu ş  olan Kaysl ı  âş ileri tenkil etmek 

emrini, bunların tehlike te şkil ettikleri müddetçe Haccac'm kendisini mev-

kiinde b ırakaca ğı  ve yerine hiçbir Kaysliyi tayin etmiyece ğ i, dü ş üncesiyle 

sürüncemede b ırakm ış tı . Vb' t'a gelmesi için vaki olan mükerrer davetlere 

icabet etmiyor, mühim i ş leri ile özür diliyordu. Haccac ancak halife üzerine 

yaptığı  kuvvetli bir tazyik sonunda 85 y ılında onu bertaraf etmek müsaade-

sini kopard ı . Yezid'i tevkif etti ve filvaki ancak Abdülmelik'in ölümünden 

sonra (86) karde ş lerini de birer birer i ş ten uzakla ş t ırdı . 

Haccac'a kar şı  Abdülmelik hiç olmazsa bir kere efendi ve hakim oldu ğunu 

göstermi ş ti; Haccâc' ın veliahtliğ i için büyük gayret sarfetti ğ i Velid I. işe 

onu harekat ında tamamiyle serbest b ıraktı . Velid hattâ bizzat kendi idari 

muhitinde bile onun arzular ını  tatmin cihetine gitti. Haccâc' ın teşvik ve 

entrikası  ile Ömer b. Abdülaziz'i mevkiinden azletti, çünkü omin idaresinde 

Hicaz siyasi suçlular ın, bilhassa dini kış kıltı cılarm bir sığı na ğı  haline gel-, 
miş ti (Tab. 1254). Mekke'ye 89 veya 91'de Halid b. 	b. Abdullah el-Kasr? 

Medine'ye 93 veya 94 de Osman b. Hayyân el-Murri getirildi. Bunlar ın her 

ikisi de şüpheli e şhasın tasfiyesine büyük bir şevk ve gayretle çal ış tılar. 

Velid zamanında Haccac, Abdülmelik devrinde gördü ğü a ğı r iş in meyve-

lerini toplad ı . Irak'da derin bir sükûnet hüküm sürüyordu; bu sükûnetten, 

yirmi yıllık sava şı n memleketin refahına açtığı  yarayı  sarmak hususunda 

istifade etti. Haccac da Velid kadar büyük bir ziraatç ı  idi. Aş ağı  Fırat ve 

Dicle bölgesindeki sulak arazinin veriminin ba ğ lı  bulunduğu kanal sistemine 

büyük ihtimam gösterdi( 1); kendi Vass ıt ş ehrini esas batakhk içinde kurdu. 

1) Iran kıralları  çok sulak araziyi kurutarak buralarda miri arazi tesisine gayretle ?al ış -

mış lardır; batakh ğı  kurutup ondan bir tarla yapan, bu parçaya kendi ad ım veriyordu. Kubâd 

zamanında Kesker yan ında bir sed yıkılmış , araziyi su altında bırakmış  ve bu yer, Anu ş irvân 
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Düz arazi sekenesinin büyük ş ehirlere akmas ı  sebebiyle buralar ın niifussuz 

kalmalarının önüne geçmeye çal ış t ı . O güya, sapan sürmek için muhafaza 

gayesiyle, köylülere s ığı r kesmeyi de yasak etmi ş  imiş  ( 1). Bundan sonra 

Haccac art ık sadece d ış  düş manlar; kar şı  ve büyük bir muvaffakiyetle sava ş tı . 

Muhelleb oğullarının Horasan'da halefi olan Kuteybe b. Muslim el-Bahili 

onun devrinde Maveraünnehr'i, Muhammed b. Kas ım el-Sakafi İ ndüs böl-

gesini zaptettiler. Bu adamlar ı  layık oldukları  yere tâyin etmek ş erefi Haccac'a 

ait idi; onlara,Uzak- Ş arka kadar korkulan ad ıyle tesirli bir dayanak oluyordu( 2). 

Bizzat kendisi sefere ç ıkmıyor; fakat birliklerin ihtiyaç ve cihazlar ı  ile en 

küçük tafsilat ına kadar alâkadar oluyordu (Belazuri 436). Onun bu hususta 

kıskanmadığı  para, garnmetin be ş te biri ile bol bol telifi ediliyordu. Hindis-

tan'a yap ılan on sefer Belâzuri 440'ye göre ona altm ış  milyona mal olmu ş  
ve yüz yirmi milyon kazanç sa ğ lamış tı . Yirmi y ıl mevkiinde kald ı . Kendi 

arzu ettiğ i gibi Velid'den evvel 95 y ı lı  Ramazan sonunda (Tab. 1217) veya 

Sevvalinde (1268) (= Haziran veya Temmuz 714) 53 veya 54 ya şı nda olduğ u 

halde öldü. Velid ona halef olarak, bizzat Haccac'm teklif etmi ş  olduğu 

zatı  tâyin ettiğ i gibi onuh bütün memurların da yerlerinde tasdik etti. Ailesi 

sonraları  da KaUde nüfuzlu mevkiini muhafaza etmekte idi ( 3). 

Ziyâd b. Ebih ve Hacca° Emevilerin Irak'taki iki büyük naibi olup 

Abbasiler haklı  olarak onlara bu ş ahıslar bakımından gıpta etmiş lerdir. 

Bunların her ikisi de kendilerini besleyici bir imaret sahibi olarak de ğ il, devlet 

nizamınııı , Sultan'ın mümessili olarak hissetmi ş ler ve kendilerine büyük 

selahiyet ve iktidar veren ve makamlar ında ölümlerine kadar b ırakan hti-

kürndarlarmın itimadını , umumi efkar ın takdir veya adem-i takdirine ald ır-
madan, makamlar ının icab ım sadakatla yerine getirmek suretiyle mükâfat- 

1) Belâzuri 290. 375. Hurdadbeh 15. 241. Agâni 15, 98. Yakût 3, 178. 

2) Krş . Belazuri 400 v.d. 435 ve Reiske, Adnot, 194 (Abulfeda 1, 427). Reiske'nin yerini 

tayin edemedi ğ i hind Kurkları  hakkında krş .Tab. 3, 359, 370 ve de Göeje, Bijdrage tot de gesch. 

der Zigeuners, s. 5. 

3) Tab. 1699, 5. 1711, 7-10. 1712, 7. 

arı zayı  kı smen giderinceye kadar naiihmel kalm ış tı . Hicretin 6 veya 7 nci yılında birçok sedler 

daha yıkıldı . Perviz'in bütün gösterdi ğ i gayretler beyhude oldu. Arap fütuhat ımn karışı klıklar 

aras ında batakhklar daha da geni şledi (Acem rabbatı); dihkanlar (çiftlik sahipleri ve bölge 

amirleri) kendi imkanları  ile bunun önüne geçemiyorlard ı . Ancak Muâviye ve bilhassa Velid I 

ve Hi ş am devrinde iş  de ğ iş ti. Haccâc Nil ve Zabi kanallar ın' inş a etti ve bir kısmını  Kilikya'ya-

da gönderdiğ i Hind mandalann ı  bu bataklık bölgeye getirdi. Daha fazla bir şey yapamamas ı , 

imkanlarının mandût olu şundandır. Sedlerin tamiri için 3 milyon talep etti; Velid bunu çok 

buldu, fakat karde ş i Mesleme'ye bu i ş i kendi hesabma yapmak müsaadesini verdi. Mesleme 

bu iş ten çok kazandı . Haccac ve Hişam devrinde tesisleri yapan teknikçi Hassan el-Nebati 

idi. Haccac'm, İbn Eş 'as'a sempati duyduklarmdan şüphe etti ğ i dihkanları  cezaland ırmak için, 

zamanında vuku bulan bir tuğyamn yaptığı  hasar kasten tamir ettir ınemiş  olduğu hakkın-

daki rivayete inanmak do ğ ru değ ildir. Krş . Tab. 1, 960 v.dd. Belazuri 292 v.d. Mes'udi 1, 225 

v.d. İ bn Hurdadbeh 240 v.d. Yakfit 3, 174 v.d. 
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landırmış lardır. Bunların ikisini birbiriyle mukayese etmek iyi olur. Ziyâd 

daha Muâviye tarafından müttefik olarak kazan ılmazdan evvel mühim bir 

mevkiye eri ş miş ti. Haccâc ise Abdülmelik'in yarat ığı  olarak mütalaa edile-

bilir. Ziyâd yerli kabileleri birbirlerine Arşı  muvazenede tutup kendisi için 

çahş tırmağ a muvaffak olmuş  ve iş lerini bu suretle ba ş armış tı . Ömer b. Ab-

dilaziz, Irak' ı  gemlediğ i ve bu hususta Suriyelilerin yard ı mına ihtiyaç gös-

termediğ i için ona hayrand ı  (Kamil 595). Haccac sadece yabanc ı  hâkimiyeti 

usulleriyle Suriyeli birliklere dayanmak suretiyle tutunabilmi ş ti. Mamafih 

bu herhalde mevcut ş artlar yüzünden böyle olmu ş tu. Suriye ve Irak aras ın-

daki gerginlik arada geçen zaman zarf ında artmış tı . Baş arıları  ile Haccac 

hiç de selefinden geri kalm ış  değ ildi. O hattâ ölümünden sonra bile siyasete 

müessir olmuş tur: mesele onun fikrine uygun olup olmamak idi. Sikke darb ı , 

ölçüler, vergi meseleleri ve ziraat ın ilerlemesi hususunda aldığı  idari tedbirler 

devir açı cı  mahiyette idiler( 1). Bitmez tükenmez sava ş lar yüzünden zay ıf ve 

ikinci plana düş müş  olan Irak'da devlet gelirini ayn ı  seviyede tutmak husu-

sunda zorluk çekmekle beraber hazinesi her zaman için tediye imkan ına 

sahipti (Tab. 1062. Anon. 217). Söz söyleme san'at ı  onun emrinde idi, Arapça 

ushıbunun zerafeti ile biraz ma ğ rurdu ve bu hususta kendisine üstünlüğ e 

pek tahammül edemezdi (Tab. 1132); öyle ki, râvilerin onun Kûfe'ye geli-

ş inde ilk söylemiş  olduğu nutku seçilmi ş  kelime oyunlariyle süslemi ş  olmaları  
pek sebepsiz de ğ ildir. Cesaretini hiçbir zaman hiçbir durumda kaybetmezdi; 

as ıl felaket anında büyüyordu. Mamafih lüzumundan fazla acul idi ve emir-

lerini tatbik edenlere kar şı  sabrım çabuk kaybederdi. Demirden elini kadifeye 

sarmazd ı , hal ve tavr ı  da sempati celbedecek tarzda de ğ ildi. Bu tavır kaba, 

zaman zaman sert idi, fakat ne zalim, ne küçük, ne de mandut idi. Esir edilmi ş  
asil bir âsiyi, özür dileyecek yerde hakikati söyledi ğ i için affedip sahverrai ş ti 
(Tab. 1112). Pseudo Peygamber ve rica]. Muhtar' ın büyüklüğünü takdir 

etmi ş ti, ona hayranl ığı m açıkça belirtmekten çekinmezdi. Mukaddes ş ehri 

mancımkla dövdüğü esnada, herhalde bu dinsizce i ş i üzerine gazab- ı  ilâhiyi 

belirtmiş  olan yıldırımı , hiç düşünmeğe lüzum görmeden semavat ın zafer 

müjdeleyici bir silah ı  olarak tefsir etmi ş ti. O, ya ş adığı  devrin insanlar ından 

daha az bat ıl itikath ve daha az gelenek dü şkünü olmakla beraber hiç de 

dinsiz ve hiç şüphesiz munafık değ ildi; ya ş arken ve ölürken vicdan ı  müste-

rihti. Fakat onun Mekke'deki ihtilaf yuvas ını  çekinmeden sökmesi, Kûfe 

ve Basra tahrikçilerinin dindarh ğı nı  mazeret addetmemi ş  olması  Hicaz ve 

Irak efkar- ı  umumiyesinde onun zulmünün bir delili olarak kabul edildi. 

Ona izâfe edilen diğer kötü iş ler ve cinayetler uydurma ve dü ş manlarının 

ölümünden sonra da devam eden kininin sakat ceninlefidir. Mesela o Basra'da, 

Taberi 1123'deki anonim bir rivâyete göre, Zaviye sava şı ndan sonra 11.000 

ve hattâ 120-130 bin kiş iyi boğ azlatmış  imiş . Kremer ve Vloten bu manas ız 

1) Yahya b. Adem, Kitâb el-Harüe, türlü yerler, bilhassa s. 99 v.d. 
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habere inanm ış  görünüyorlar. Kendi nazariyelerine uyarak bunlar onun bu 

kana susamış hğmın kurbanlar ını  mevali aras ında aramaktad ırlar. Fakat 

eski ve hakiki rivâyet bunun tam aksini bildirmektedir. O gerek Küfe ve 

gerekse Basra'da zaferden sonra derhal sava şı  terk edenler için umumi af 

ilan ettirmi ş  ve Suriye askerlerinin i ş gal edilen şehirlerde a şı rı  hareketlerde 

bulunmalarının önüne ğeçmeğ e gayret etmi ş tir. O sadece, onun affnu kabul 

etmeyen ve sonradan eline dü ş en kimseleri k ısmen idam ettirmi ş tir: Vasıt'da 

Yezid b. Muhelleb tarafından kendisine teslim edilen birkaç Kurey ş li ve 

birkaç asil âsi reisi idam etti ği gibi. Fakat o bu esnada da ş ahsi hukuka 

riayet etmi ş  ve mesela son an ında bu hususta vasiyette bulunan zengin 

mevlâ Hüseyn)'in servetini müsadereye cür'et etmemi ş tir (l). 

4 — Velid 	hilafette, daha Abdülmelik'in Velid'den sonra olmak 

üzere bi'at ettirmi ş  olduğu karde ş i Süleyman 96 Cumada II (715 Şubat sonu) de 

takip etti.. Süleyman, karde ş inin izini, onun Bizans ba şş ehrine kar şı  büyük 

bir darbeye te ş ebbüs etmek maksad ım, baş arı  ile olmasa da, kuvveden fiile 

çıkarmakla takip etmi ş  oldu(2). Ba şka bir bakımdan ise onun aksi hareket 

etti. Velid'in Haccac'a bahsetti ğ i nüfuzdan memnun değildi; Süleyman 

daha veliahtliğ i zamanında Velid'e bu hususta muhalefet etmi ş  olmalıdır. 
90 yıhnda Yezid b. Muhelleb Haccac' ın zindamndan, Süleyman' ın maiyetiyle 

birlikte bulundu ğu Filistin'deki Remle'ye kaçm ış tı . Süleyman onu himaye 

etti ve ondan talep edilen paray ı  ödemeyi bizzat üzerine alarak Velid yan ında 

Yezid için o derecede ısrarlı  iltimasta bulundu ki Halife ıı ihayet Haccâc'a 

Yezid'den vazgeçmesini emreyledi. Süleyman Yezid'i 9 ay yan ında alıkoydu, 

onun tamamiyle tesirinde kalarak . Haceâc'a kar şı  onun kinini fazlala ş tır-
mas ına müsaade etti. Haccac Süleyman' ın ba şı na açaca ğı  iş i miidrikti. 

Velid'in veliahtli ğ i kendi oğ luna tevcihi hususundaki arzusunu destekledi 

ve bu suretle Süleyman' ın kendisine kar şı  duyduğu kini artt ırch( 3). Süleyman 

idareyi eline aldığı  taktirde ondan fenal ıkların en büyüğünü bekliyebilirdi. 

En samimi duas ı  Allah' ın, canını  Velid'den evvel almas ı  idi (Tab. 1272) ve 

bu dua kabul olundu. Süleyman art ık onun ş ahs ına kar şı  hiçbir ş ey yapa-

mazdı ; hiddetini ancak onun dostlar ı  ve memurları  üzerinde teskin ede-

bilirdi. Medine'de Osman b. Hayyan el-Murri, Mekke'de Halid b. Abdullah 

el-Kasri azlolundular (Taba 1282. 1305). Horasan' ın kudretli. valisi Kuteybe 

b. Muslim kendisini tehdit eden alubetten evvel davranmak istedi. Zafer 

dolu mazisine güvenerek birliklerini yeni halifeye kar şı  isyana süriildemek 

1) Cerir ve Farazdak' ın Haceâe'a medhiyeleri bize kadar intikal etmi ş tir. 
2) Göttinger Naehrichten, 1901, s. 439 v.dd. 

3) Umumiyetle kabul edildiğ ine göre Süleyman' ın ona karşı  duyduğu kinin  sebebi bu idi. 

Fakat bu hareketin bu kinin neticesi olması  daha muhtemel görünüyor. Çünkü Velid'in böyle 

bir niyetinden ancak onun bil:aletin -in son deminde bahis vard ır (Tab. 1274. 1283 v.d.); fakat 

Süleyman-Hacegic gerginliğ i daha eski olup, Yezicl'in Remle'ye kaç ışı na sebep olarak daha 

90 yılında bildirilmiş tir. 
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istedi. Fakat bu beyhude oldu; k ı zdırmış  olduğu Temimliler, aleyhine dön-

düler ve o, diğer kabikler kendisine yard ım etmedikleri cihetle bunlara 

mağ lüp oldu. İ ndüs bölgesi fatihi Muhammed b. Kas ım el-Sakafi, Suriyeli-

lerinin kendisine yard ıma haz ır olmalarına rağ men (Tab. 1275, 3) isyan 

etmedi. Vüs ıt'a götürülerek orada bir müddet zindanda tutulduktan sonra 

idam olundu. 

Haccâc'm en büyük dü ş manı  olan Yezid b. Muhelleb onun makam ına 

geldi. İş te asil bu yüzden Süleyman idaresi Velid idaresinin z ıddı  olarak 

itibar olunmu ş tur. Dozy bu makam de ğ iş ikliğini her iki halifenin büyük 

kabile gruplar ına kar şı  takındıkları  z ı d tavrın bir neticesi addetmektedir. 

Ona göre Velid tepeden t ırnağa Kays, buna mukabil aynı  şekilde Süleyman 

Yemen tarafdar ı  imiş  ( 1). «Velid'in hilâfeti Kayslilerin iktidar ını  zirveye 

ulaş tırmış tı ; onun ölümünü derhal bunlar ın sukutu tâkip etti ve bu sukut 

müthiş ti». Filvaki Yezid b. Muhelleb, bir Ezdli olmak dolay ısiyle mensup 

olduğu Yemen partisini Kays'a kar şı  mutlak surette tuttu. Buna mukabil 

Haccâc ise sadece onun ve bir de İbn E ş 'üs yüzünden Yemen'e kar şı  ve bu 

nisbette Kays lehinde tav ır tak ınmağ a icbür edilmi ş ti Filvaki o neseb itiba-

riyle, Kayslilere mensup addedilebilecek olan Sakifli men şeini inkür ediyor 

değ ildi; maiyetiıı i tercihan bu tan ıdıkları  arasından seçmekte idi. Fakat bu 

hal tabii olup onun prensip itibariyle Kays tarafdar ı  olduğu şeklinde te ş mil 

ve te ş did edilmemelidir. Bizzat Kayslilerin onu kendilerinden addetmi ş  
olmalarından onun Kaysh bir idare tesis etti ğ i neticesine varılamaz. Çünkü 

Arap kabileleri kendisine uzak bir intisap noktas ı  keş fettikleri her kudretli 

kimseye ba ğ lanmak itiyadmda idiler. Bilhassa Abdülmelik'in Haceâc' ı  bu 

me ınuriyete getirmi ş  ve Velid'in onu orada muhafaza etmi ş  olmas ımn sebebi 

onun Kays'a mensup olu şu değ il —zaten nüfuzu olmayan 'bir aileden idi—, 

bilâkis onun şahsi' istidad ve kabiliyetidir. Ona haiz oldu ğu ehemmiyeti 

bahş eden kabilesi de ğ il ş ahsiyetidir. Böylece Süleyman da kinini onun ş ahsına 

ve şahsi nüfuzuna tevcih etmi ş ti. Bu arada• ona belki de Haccâe'm Irakl ıları  
teskin edecek bir adam olmad ığı , bilâkis Irakl ıları  Emevi hâkimiyetinin 

kinlendirdiğ i de fısıldanmış tı  (Tab. 1337). Süleyman Haceüe'm âmil ve 

memurlarını  Kayslı  düş ünceleri dolayısiyle de ğ il, bunlar Haccâc' ın yarat-

maları  olduğu için azletti. Hâlid el-Kasri bilâkis Yemenliler taraf ından kendi 

mensupları  addolunuyordu (Agâni 19. 61). Kuteybe, bitaraf bir kabile olan 

Bahile'ye mensuptu. Suriye'de Bahile'nin de aralar ında oturduğu Elcezire 

Kayslileri aras ında sevilirken (Tab. 1300) Horasan'da ba ş  düş manları  
Yemenliler değ il Mudar idi. Ispanya'da Musâ b. Nusayr Yemenli idi; güya 

o da bu sebeple Velid tarafından fena muameleye maruz kalm ış  imiş  ( 2) 

Fakat Süleyman bunun oğ luna karşı , Velid'in Mudara kar şı  yaptığı ndan 

1) Histoire des Mus. d'Espagne 1, 211. 215. 

2) Krş . Belâzuri 231. Contin. Iskl. Hisp. § 76. 
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çok daha sert davranm ış tır- .Dozy ve havarileri (A. Müller 1, 429 v.d.) için 

hoş a gitmiyecek bir vak'a. Yezid b. Muhelleb gibi tam mânasiyle Yemenli 

tavr ını  Süleyman herhalde tak ınmadı . Onun Suriye'de de Kays aleyhinde, 

Yemen lehinde partizanl ık ettiğ ine dair hiçbir iz yoktur. O, Kuteybe'ye 

karşı  takındığı  tavırla Suriye Kayslilerirıi rencide etmi ş  olduğuna teessüf 

) ediyordu. Annesi, Velid'in de annesi olan Abs kabilesinden Kaysh bir han ı m 

idi. Kanını  inkar etmi ş  olması  güç kabul edilebilir. Arap dünyas ının kabile 

ayrılıklar' yüzünden iki kutup halinde toplanmas ı  o zamanlar henüz ba ş langı ç 

halinde idi. Kudretli kimselerin ş ahsi düş manhkları  bu hususta mühim rol 

oynamakta idi. Tarihin neticelerini bir nevi prensip halinde tarihi ba ş lan-

gı çlara irca etmek do ğ ru değ ildir. 

Sicistan Zunbil'i Haccac' ın vefatından beri art ık harac vermiyor ve 

onun haleflerinin kendisince ne kadar küçük görüldü ğünü aç ıkca anlat ıyordu 

(Belazuri 400 v.d.). İ raklılar Haccâc ve hemen arkas ından Velid ölünce 

geniş  bir nefes ald ılar; fakat pek k ısa bir müddette, ş ahıs değ iş mesinin sistem 

değ işmesini intâc etmedi ğ ini anlad ı lar. Yezid her ne kadar Haccac'm yak ın-

larına fena muamele ediyor • idiyse de (Tab. 1359) idare hususunda ondan 

ayrı  bir yol takip etmiyordu. O da Vas ıt'ta hüküm sürüyor ve Suriyelileri 

memlekette al ıkoyuyordu. Haccac'm Araplar ı  kendisine kinlendiren vergi-

lendirme usulünü de, gelir aym kalmak arzu ediliyorsa, de ğ iş tirmeğe imkân 

olmadığı m görmüş tü. Fakat kin ve nefreti üzerinden atmak için, halifeden, 

vergilerin idaresini kendi üzerinden al ıp bir ba ş kas ına vermesini rica etti. 

Fakat bunun neticesi onun dü şündüğünden ba ş ka türlü oldu. Çünkü Süley-

man, o zamana kadar divanda hizmet gören Haccac'm eski maliye memur-

larından birisini müstakil hale getirerek onu vergi i şleri başı na geçirdi ( 1). 

Bu Sicistanlı  bir mevla, Arapçay ı  divana sokan ayn ı  ş ahıs, Salih b. 

rahmân idi. Bunun emrine, Yezid'ten tamamiyle müstakil olarak 400 Suriyeli 

asker verilmi ş ti Salih, Yezid'in yapt ığı  müsrifane masraflar ı  hazine hesab ına 

geçirmeyi soğuk bir tav ırla reddetti. Bu küçük meseleler Yezid'in İ rak'daki 

ikametini zehir etti. İş i Horasan' ın da kendisine tevcih edilmesini temin edecek 

ş ekilde idare etti. Kendisinin bu eski eyaletinde ikamet etmesine , müsaade 

edildi; burada art ık karış an görüş eni yoktu ( 2). Fakat buras ı  da pek hesaba 

gelmedi. Bu ş ehvetli, biçimsiz derecede ş iş man adam ın Kuteybe ile mukayese 

edilmek ho ş una gitmiyordu. Kuteybe'yi, Curcan ve Taberistan' ı  itaat alt ına 

almak suretiyle geçmek istedi; bu i ş te de ancak pek natamam bir ba ş arı  

1) Ebû Mihnef'in (Tab. 1306 v.dd.) rivayetine göre böyle. Dozy'nin bunu kendisine göre 

nasıl tertip ettiğ ini istiyen onu okuyarak anlasm (ayn ı  eser 1, 226). Tab. 1268 ( İbn Kuteybe 

183)'e göre ise daha Haccâc ile Yezid aras ındaki ara devrede maliye idaresi vâlilikten ayr ılmış tı . 

Şu halde bu ayrıhk Yezid vâli olunca yeniden kaldırılmış  ve sonra onun iste ğ ile tekrar tesis 

edilmiş  olmalı dır. Bunu kabulde hiçbir mahzur yoktur. 

2) 97 yılında. Fakat Irak völiliğ ini de uhdesinde muhafaza etti. 
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kazand ı  ve övünmek için elde etti ğ i ganimeti büyük mübala ğ a ile bildirmiş  
olması  yüzünden neticede kendi kuyusunu kendi eliyle kazm ış  oldu. 

Süleyman halife s ıfatiyle de Filistin'deki Remle'de ikamete devam etti. 

Burada çok seviliyordu (Tab. 1831). Fakat s ık sık, Istanbul'a kar şı  büyük 

savaş  haz ırhklarının yap ıldığı  ş imali Suriye'deki toplanma merkezi Dabik'de 

görünmekte idi. Orada üç seneyi doldurmayan bir hilâfetten sonra 99 Safe-

rinde (Eylül 717) ve Elias Nisibenus'a göre 8 Sal ı , EVI. Mihnef'e göre (Tab. 

1336) 10 Safer Cuma günü öldü ( 1). Velid zamamnda yüksek sosyetenin ko-

nu ş ma mevzuunu yeni binalar ve çiftlik tesisleri te şkil ederken Süleyman 

zamamnda mevzuu ziyafetler ve kad ınlar te şkil etmeğe ba ş ladı . Süleyman 

bizzat kendisi müsrif olmakla beraber Medine'deki sefahata kar şı  tedbir 

alınması  emrini vermi ş ti. Mamafih oradaki valinin zevk aleti çocuklar ı  tadad 

edece ğ i yerde sünnet ettirmi ş  olması  belki de emri yanlış  telakki etmesinden 

olacaktır (Agani 4, 59 v.d.). Ş ehvaniyetinin fazlal ığı  onun dindarlara müte-

mayil olmasına mani değ ildi. Bu daha evvelden, daima Allah ve onun hilafeti 

ad ına iktidardakilerin iktidar ına karşı  cephe alan, Haccac'a kar şı  Irak 

muhalefeti ile kar şı lıklı  göz süzü şmesinden de tezahür ediyor. Ayr ıca bu 

husus Ali oğullar ına yüz vermesinden (1338, 7) ve Medine'ye Ensar'dan 

birisini, hele Osman'a kar şı  yapılan isyana iş tirak etmi ş  olan Amr b. Hazm' ın 

bir torununu vali tâyin etmesinden ve en çok da saray din alimi Recâ'ya 

kulak vermesinden tebarüz etmektedir. Emevi halifelerinin bu adama tan ı -

dıkları  mevki onlar ın Islam ile alakalarm ın da ölçücüsü te şkil eder. Reca'mn 

nüfuzu Abdülmelik devrinde ba ş lamış , Velid devrinde artm ış  ve Süleyman 

zamamnda en yüksek noktas ına varmış tır. Recâ onu hilafeti Ömer b. Abdil-

aziz'e vasiyet etmeye ikna etmi ş ti. Bu hususta Vâkidrnin( 2) Taberrde (1340 

v.dd.) mevcut bir rivayetine malik bulunmaktay ı z. 

Abdülmelik, Velid ve Süleyman'dan sonra o ğlu Yezid'i veliaht tâyin 

etmiş  ve ilk ikisini bu hususa riayetle tavzif ve teklif etmi ş ti. Süleyman bu 

hususa hiç aldırmadan evvela kendi o ğ lu Eyyüb'u veliaht tâyin etti. Fakat 

Eyyüb kendisinden evvel öldü ve Süleyman ikinci o ğ lu olup İ stanbul önünde 

bulunan Davüd'a ( 3) veliahtliğ i tevcih etmeden kendisini ölüm yata ğı nda 

buldu (Tab. 1335. 1341). İş te bu anda Recâ manivelas ım harekete geçirerek 

onu, Allah'ın rızas ım kazanacak bir "vasiyetname yapma ğa iknâ etti. Ön 

planda gelen varislerini atlayarak Süleyman bu vasiyetnâmede dindar ye ğ eni 

1) Wüstenfeld'e göre Sali 9 ve Cuma 11 Safer olmal ı  idi. Böyle bir günlük farklar s ık sık 

vuku bulmakta olup pek fazla ehemmiyeti haiz görünmüyorlar. 

2) Vakidrnin büyük amcası  çocukluğunda D3bik'de bulunmu ş  ve Ömer b. Abdilaziz'in 

eülüsunda birkaç altın sikke eline geçirmi ş ti (Tab. 1361). 

3) Oğullarma verdiğ i kitabi adlar da belki bu halifenin dindarlığ ma bir delil te şkil eder-

ler; böyle adlar bu zamanlarda timeyyelilerde nadir idi. Kendi ad ı  olan Süleyman ise ona tabii 

kendi müdahalesi olmadan verilmi ş ti. 
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Ömer b. Abdilaziz'i hilâfete tayin etti. Yezid b. Abdilmelik ancak ondan 

sonra halife olacakt ı . Recâ ölüm halinde olan halifenin yan ında kaldı , onu 

kıbleye çevirdi ve gözlerini ellerile kapad ı . Bundan sonra onun öldüğünü 

söylemiyerek Ümeyyelileri Dabik mescidine ça ğı rtt ı  ve onlardan, isim zikret-

miyerek, Süleyman'ın vasiyetnâmesinde zikredilen yeni halifeye bi'at etme-

lerini talep etti (O. Ancak bunlar onun istedi ğ ini yaptıktan sonrad ır ki Sü-

leyman' ın ölümünü ve onun tarafından tesbit edilen halifenin ad ım haber 

verdi. Bu bir sürpriz oldu. Ömer, Abdülmelik tarafından ikinci plana at ılan 

ailenin diğer bir koluna mensup idi ve ş imdi, bizzat Abdülmelik'in o ğul-

larından birisi tarafından ana kolun çok say ı daki prenslerine tercih olunu-

yordu. Bunu kimse dü şünmemiş ti; bizzat kendisi belki de hiç hat ırma getir-

memiş ti. Fakat ona kar şı  çok muhalefet do ğmadı , Reca' ıun tedbirlerini 

iyi almış  olduğu anlaşı lıyor. Hiş am b. Abdilmelik her ne kadar bi'at husu-

sunda biraz tereddüt gösterdi ise de k ı lıç ile tehdit edilince akh ba şı na geldi. 

Velid oğ lu Abdülaziz Dabik'te bulunmuyordu; Süleyman' ın ölümünii 

haber al ınca kendi zaman ının geldiğ ini zannetti, fakat Ömer'in halife oldu ğunu 

duyunca sakinle ş ti. 

:1) Vâkidrnin rivayetine göre bizzat ölüm halindeki Süleyman, Reeâ'mn onun ölümünden 

sonra mese:dde tekrarlam ış  olduğu i ş i yapmış tı . —Vaz ıh bir dublet. 
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Be ş inci K ı s ı m 

ÖMER II VE MEVALI 

1 — Ömer II, uzun yıllar M ısır"cla nâiblik etmi ş  bulunan Abdülaziz 

b. Mervan'ın oğ lu idi. Anne tarafından Ömer re mensüp bulunur ve ,buna 

büyük kıymet atfederdi. Daha Yezid I zaman ında Medine'de do ğmuş tu 

(Tab. 1361) ve gençliğ inin en büyük kısmını  orada geçirmi ş ti. Peygamberin 

şehrinin gelene ğ i ile beslenmi ş ti. Babas ının ölümünden Sonra (84 veya 85) 

Abdülmelik onu Dıma şk'a çekerek k ı zını  ona zevce olarak vermi ş ti. Velid I 

tarafından, seleflerinin kötü hat ıra= silmek ve Medinelileri Ümeyye ile 

barış t ırmak maksadiyle Hicaz valisi olarak Medine'ye gönderilmi ş ti. Ömer, 

burada büyük bir geli ş me içinde bulunan teoloji ve hadis ilminin iistadları  
ile bunların Emevi hükümeti, bilhassa Haccac'm hareket tarz ında itiraz 

edecek pek çok hususlar bulmalar ından ahnmadan yak ın münâsebet tesis 

etti. Bunun neticesi ise Irak ihtilâlcile ırinin Hicaz'da bir s ığı nak bulmalar ı  
oldu. Mamafih Haccae bunu ho ş  görmedi. Onun ısrarı  ile Ömer Medine'den 

geri ça ğı rıldı . Fakat bu yüzden gözden dü ş müş  olmuyordu; Velid'in zevce-

sinin karde ş i sıfatiyle halife tarafından seviliyordu. Bundan daha az ehem-

miyetli olmıyarak Süleyman' ın yanında da büyük itibara sahip bulunmakta 

idi. 

Islam, görmüş  olduğumuz gibi, hüküm süren aile içinde terakkiler kay-

detmekte idi; Muaviye, Abdül ınelik, Velid, Süleyman bir manada yükselen 

bir s ıra te şkil ederler. Ömer II bunlar ın zirvesindedir. Fakat onun dindarl ığı  

seleflerininkine benzememekte idi; bu dindarl ık tamamiyle ba ş ka bir mahiyette 

olarak onun hayat ına nüfuz etmiş  ve onun resmi icraat ına damgas ını  vur-

muş tu. Süleyman a şı rı  bir sefih idi: Ömer hemen hemen tarik-i dünya. Hâki-

miyet Süleyman'a s ınırsız zevk ve safa vas ıtası  sağ lamış , Ömer'e ise a ğı r 

bir mes'uliyet yüklemi ş ti. Bütün icraât ında gözleri önünde k ıyamet günü 

duruyor ve o daima Allah ın taleblerini kâfi derecede yerine getirememek-

ten korkuyordu. 

Fetih harplerine iyi gözle bakm ıyordu; herhalde bunlar ın Allah yoluna 

değ il, ganimet elde etmek için yap ıldıklarım biliyordu. Mamafih İ stanbul 

önündeki müslüman ordusunun ancak onun tarafından geri getirildiğ i de 
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pek kat'i' de ğ ildir. 0 Bizans imparatorluğuna kar şı  yapılan cihada da prensip 

bakımından nihayet veremedi. Fakat ileri karakollar ı  kaldırarak bunlar ın 

birliklerini geride temerküz ettirdi. Baz ı  şehirlerinde Islâm kuvvetle yerle ş -

miş  olsaydı  Maveraünnehri de memnuniyetle b ırakırdı . Hiç olmazsa orada 

sınırların geniş letilmesini men etti( 1). Dikkati en ziyade iç siyasete çevril-

miş ti ve bu sahada onunla, Süleyman ile Velid aras ındakinden çok ayr ı  tarzda 

Ve çok daha ehemmiyetli bir de ğ i ş me meydana geldi. 

Ömer en ehemmiyetli memuriyetlere yeni tâyinler yapt ı . Nefret ettiğ i 

Yezid b. Muhelleb'i mikdar ını  övünmek gayesiyle asl ından çok daha büyük 

olarak göstermi ş  olduğu Haze• sahillerindeki ganimetin be ş te birini ödeye-. 
mediğ i için tevkif ettirdi. Horasan'a Cerrah b. Abdullah el-Hakemi, Basra'ya 

Adi b. Ertât el-Fezâri, Küfe'ye Ömer I.'in ailesinden Abdülhan ıid b. Ab-

dirrahman el-Kure ş i; Elcezire'ye Ömer b. Hubeyre el-Fezâri, Hindistan'a 

Kuteybe'nin karde ş lerinden Amr b. Müslim geldiler. Cerrah (Tab. 1354) ve 

Amr Haccâc' ın mektebine mensuptular, Adi ve Ibn Hubeyre KaySh idiler. 

Fakat Ömer bu kimseleri selefine kar şı  parti de ğ iş tirmek için veya Kays'a 

veya Haccâc'a kar şı  duyduğu sevgiden dolay ı  değ il, bunları  dirayetli ye 

üdil addettiğ i cihetle tâyin etmi ş ti (Tab. 1383, 3). Taraf tutmad ıklarını  ve 

itaat alt ına almanlar. a acı dıklar ım bildiğ i için Ispanya'ya Yemenli olan 

Semh b. Malik el-Havlani ve Afrika'ya İ smail b. Abdullah'ı  tâyin etti. 

Fakat kendisine uygun görünen ş ahısları  seçmekle iktifa edip bunlar ın lü-

zumlu paray ı  tediye etmeleri ş artiyle istedikleri gibi hareket etmelerine mü-

saade etmedi. Her yerde bizzat kendisini sorumlu hissediyordu. Kalbinde 

yer eden gâye iktidar ın fazlala ş tırılmas ından ziyade hak ve hukukun te'sisi 

idi. Hükümetten müstakil ve o vakte kadar iktidara kar şı  oldukça dü ş -

manca vaziyet alm ış  bir hak ve hukuk partisi olan dini ilim onun ş ahsiyle 

birlikte nüfuz sahibi oldu. Buna bağ li olarak kadılar da onun devrinde daha 

müstakil ve daha a ğı r basan bir mevkiye kavu ş muş  görünüyorlar. Horasanh 

Ukbe b. Zür'a'ya gönderdi ğ i bir yaz ı sında Ömer hükümetin direkleri olarak 

1— icrâyı  elinde bulunduran vâliyi, 2— Kadir, 3— Vergi memurunu ve 4—* 

Halifeyi zikretmektedir. Me şhur Hasan onun zaman ında Basra'da, Amr 

el-Sa'bi Kffe'de kad ı  idiler; vali Abdülhamid'in yan ına hukukça Ebû Zinâd' ı  
kâtip olarak vermi ş ti. 

Müslüman devletinde eyâletlerin idaresi bunlar ın mali idaresi mâna-

smda olup bunun reforma tâbi tutulmas ı ,  Ömer II'nin gayretlerinin ön 

plâmnda bulunmakta idi. Fakat vergi , sistemi sahas ında onun tedbirlerinin 

ş ekli ve tarz ı  üzerinde kesin bir kanaate varmak kolay de ğ ildir. Bu hususta 

Alfred von Kremer taraf ından ortaya at ılıp August Müller tarafından aynen 

alınan tasavvurlar hakiki hatalarla malüldür. 

1) Mamafih onun zaman ında İ spanya'dan hareket edilerek Narbonne feth ve tahkim 

edilmiş tir. 
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Kremer ve Müller'e göre Ömer II vergi reformuna sadece ideal bir 

Repristination [önceden mevcut bir şeyin yeniden tes'isij maksadı  âmil ol-

muş tu(1). Onlara göie Ömer b. Abdilaziz'in ö;nek ald ığı  Ömer b. el-Hattâb 

idi, onun sistemine dönmek ve bu sistemin o yakte kadar hüküm süren 

Emevis hükümdar ve memurlar ı  yüzünden uğ ramış  olduğu tahribat ı  ortadan 

kaldırmak istemiş ti. Bu takdirde bir ön soru, yani onun kopye etmek istedi ğ i 

örneğ in yapı lışı , bünyesinin ne olduğu suali meydana geliyor. Hesaba kat ıl-
ması  gereken, ilk Ömer'e ircâ edilen bilhassa iki tedbirdir: Ömer b. el-Hattâb 

Araplar ı n fethedilen eyâletlerde toprak edinmelerine müsaade etmi ş  ve 

teb'anın yani itaatı  altına alınmış  gayri Araplar ın islâmı  kabulü hallerinde 

yeni muhtedilerden sadece ba ş  vergisinin kaldırılmasını  fakat harac ın arazi 

üzerinde baki kalmas ını  emretmiş  imiş  Hakikatte ise o ne bunu ne de öte-

kisini yapmış tır. 

Allah ve hukuk yönünden esas ında bütün feth olunan arazinin, ganimet 

hukukuna göre ait oldu ğu Arap muharipleri.ne taksimi gerekirdi. Fakat bu 

arazi pratik sebeplerle taksim edilmiyerek ya hazine, yahut da müslüman 

arazisi olarak kald ı . Eski sahipleri tarafından boş altılan ve sava ş sız ele geçen 

1) «O, dini pe ş in kanaatlan neticesinde, her türlü siyasi basirete kar şı  kapalı  kalmış tı  
ve bazı  emirlerinin islâmı  bir din olarak büyük mikyasta h ı zlandırmış  olması  inkâr edilme-

mesine mukabil, Omer'in yaptığı  hemen her şey, esasında bir kere dünyevile şmiş  olan devleti 

temelden dezorganize etmek hususunda yard ımcı  olmuş tur. Ezelden beri büyük siyasete en 

büyük kabiliyete sahip olmu ş  bulunan millet, Romahlar, her devletin ancak tesisine âmil olan 

aynı  sebeplerle hayat ını  idame edebileceğ i sözünü düşünmeden söylememiş lerdir. Fakat Ömer, 

Muâviye'nin haleflerini daha ziyade realist olal hükümet prensipleri yerine Kur'an ve hadisten 

derlemiş  olduğu ideal nokta-i nazarlar ikame etmek istiyordu. Bari bu asl ında öğünülecek 

te ş ebbüs hiç olmazsa hakiki durum birazc ık bilinerek yapılmış  olsaydı ! Fakat dindar halife, 

teolojik çevresinin slogan a ğ ları  ile o kadar örülmü ş tü ki, Kurân'm ana dü şüncelerini bu fena 

dünyaya biraz makul şekilde tatbikine te şebbüs bile etmedi. Onun basit mantığı  sadece Allah' ın 

meseleleri şöyle veya böyle arzu etti ğ ini ve bu sebepten bunlar ın kabil-i tatbik oldu ğ unu kabul 

ediyordu. Allah, halifeli ğ in nazıl yürütülmesi gerektiğ ini müminlere, kullar ı  Ebü Bekr ve Ömer 

‹rasıtasiyle islâm'a önce âsi Araplar ı , sonra bütün Iran' ı , Suriye ve Mısır'ı  itaat ettirmek sure-

tiyle, aç ık olarak göstermi ş ti. Bundan dolayı  onun ideali, Birinci Ömer'in devlete vermi ş  ol-

duğu, liyakats ız haleflerinin ise en mühim noktalar ında Allah'dan korkmıyarak de ğ iş tirip 

tamnmaz hale koyduklar ı  organizasyonun mihaniki bir kopyas ından ba şka bir şey değ ildi. 

Eğer bu de ğ iş ikliklerin hiçbir suretle keyfi bir takdirin de ğ il, haş in vakı aların ağı rlığı  ile zorla 

elde edildiğ ini hatırlayacak olursak, Abdülmelik ve Haccâc'm devleti üzerine eski prensiplerin 

ancak yumru ğun göze uydu ğu kadar uyaca ğı  kendiliğ inden anla şı lır. Bu rikkate dokunacak 

dindar adamın nikbinliğ i ise böyle bir görü şün kıvı lcımı  ile bile tenvir edilmiyordu. Böylece 

Ömer cülüsurtu hemen müteakip, ihtida eden mevülinin hazine menfaatine, eski ba ş  vergisini 

ödemeğ e devam mecburiyetine mütedair Haccâc'm vazetti ğ i kanunu hükümden kaldıran bir 

emirnâme ne ş retti. Bu sebeple ihtida etmek di ğer din salikleri için faydal ı  bir hale geldiğ inden, 

aynı  zamanda bütün eyâletlerde hareketli bir misyonerlik faaliyeti organize eden dindar halife 

kısa bir zamanda do ğuda ve batıda mümin kitlesinin milyonlarca artt ığı nı  mes'ud bir tatmin 

hissi ile gördü. Bunlar ön plânda zâhiri ihtidalar idiyseler de, İ slam hukukuna göre irtidad' ın 

ba ş langıçtan beri cezas ının ölüm olduğu, yani bir defa Kur'an'a kazan ılan için geri dönmeuin 
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hanedan, asilzadeler,ve ölü yed(*), mesela posta ve ate şkede emlaki hazineye 

veya hükümdara dü ş üyordu. Bu miri arazi (savafı) bilhassa, maliye bakımın-

dan en ziyade gözönünde, bulundurulan eyalette ( 1), yani Irak'ta (Sevad) 

büyük bir vüs'ate sahipti. Buna mukabil Arap muhariplerince sava ş  netice-

sinde elde edilmiş  her şey bütün Müslümanlar ın müş terek mülkü addolunu-

yordu. Bunlar haraç mukabili itaat alt ına alınanların elinde b ırakıhyordu. 

İ mdi aslında haraç her y ıl kazanç olarak sermayenin hakl ı  sahipleri aras ında 

taksim edilmek icabederdi. Fakat devlet buna el koymu ş  olup Müslüman 

•) Tote Hand: nmamelattan uzakla ş tırılan ve bu bak ımdan ölü olan mallar ı  sebebiyle 

bir hükmi şahsiyete (mesela Kiliseye) deniyor; ölü yed. 

1) Kudâme (Mayer" n şr. Enger, s. 301): "Sevad' ın mesaha-i sathiyesi 10 000 fersah 

kareye var ır. Fersah 10 000 adi veya 9 000 ha ş imi arşı mdır. Bir fersah kare 22 500 cerib olup 

10 000 fersah kare şu halde 225 Milyon cerib'dir. Bundan tahminen tepe, tuzla, batakl ık, yol, 

nehir kolu, şehir ve köy kenar ı  ve saire olarak üçte biri yani 75 milyon ç ıkarıhrsa, tarla olarak 

150 000 000 kalır. Bunlardan münavebe ile yar ısı  yoz kalır ve yarısı  ekilir. Fakat vergilendirme 

için buna arazinin tamam ı  (yani işe yaramaz 1/3 da dahil) üzerine da ğı lan hurmalıklar, bağ -

lar ve diğer ağ açlar (ki bunlar tarla mesaha-i sathiyesine göre vergilendirilmezler) eklenmeli-

dir" diyor. Umumi mesaha-i sathiyenin burada yanlış  ve pek, fazla tahmin edilmi ş  olduğunu 

Hermann Wagner göstermi ş tir: Göttinger Nachricten 1902, s. 224 vdd. 

imkansız olduğu unutulmamalıdır: böylece sonra, hiç olmazsa ikinci nesil büyük ekseriye ti 

ile iyi müslümanlardan terekküp ediyordu ve Allah'a inananlar ın diğer inançhlara kar şı  üstün-

lüğü hakikatte Omer'in fermam ile büyük mikyasta ço ğ altı lmış  oluyordu. Fakat bu devlet 

lı azinesi için çok fena. bir mahiyetteydi ve bu mahzun ikinci bir emirle daha da nisbetsiz bir 

şekilde takviye edilmi ş  oldu. Mamafih, müminler için eskiden mevcut olan toprak sahibi olmak 

yasağı nın, hiç olmazsa, mesela bütün 70 y ılı  aşkın bir zamandan beri eyaletlerde mülk edin ıniş  
olanlardan bunların geri alınması  ş eklinde yeniden tatbiki kabil olmad ığı  hava Ömer tarafın-

dan bile açıkça anla şı ldı . Bu muhtelif sebepler ve teknik bak ımdan mümkün de ğ ildi; bundan 

dolayı  hiç olmazsa bu en tehlikeli tecrübe bir kenara b ırakıldı . Fakat 100 yılından itibaren 

Müslümanlara her türlü arazi sat ın almak yasak edilirken, halife, Müslümanlar ve mevali 

arasındaki kendi mutaass ıp görüşüne uymayan müsavat ı  ortadan kald ırmak için, Müslüman 

mülk sahiplerinin ne de olsa haks ız iş gal edilen araziyi, o vakte kadar tahsil edilegelen haracla 

değ il, çok daha az olan öş ürle mükellef k ıldı . Bunun neticesi tabiatiyle devlet gelirlerinin çok 

daha büyük mikyasta azalmas ı  oldu. Bu ay ın zamanda, o vakte kadar arazi edinmemi ş  ve 

ş imdiden sonra edinmemek zorunda olanlara mukabil bir himaye (Begünstigung) olarak 

hemen hemen bir privileginm odiosum (kin berat ı) imtiyaz, ruhsat karakteri alan 

işe yaramaz bir tedbir idi. Bu sonuncular için ayn ı  zamanda, yıllık maaş  sisteminin daha 

tam tatbiki suretiyle bir nevi'tazminat vücuda getirilmeye çal ışı lması , pek kıymet taşmuyordu; 

çünkü bu maa şlar, kitle halinde ihtidalarm artmas ı  yüzünden devlete muazzam mebla ğ lara 

mal olmasına rağ men, yine de kafi derecede de ğ ildiler. Hazineyi hissedilir derecede zarara sokan 

bu tedbirlere bir de, insani Sakat gayn makul bir adalet hissinin do ğurduğu, kanunsuz tazyik-

lerle teb'adan haks ız olarak tahsil edilmi ş  bütün paralar ın mutazarrır olanlara iade edilmesi 

hakkındaki emir katıldı . Bunun baz ı  münferid: hallerde bile tatbik edilip edilmedi ğini bilmi-

miyoruz; fakat devlet kasalar ım ceza görmeden yağ malamak için bu kadar güzel bir f ırsat ı  
en hain memur bile akl ına getiremezdi" 

A.Müller, Geshichte des Islams 1,439 vdd. de Krerner, Çulturgeschichte des Orients 1, 174 vdd. 

uygun olarak böyle demektedir. 

A. D. F. 9. 	 129 



muhariplerine sadece kendisinin istedi ğ i miktarda muayyen maa ş  veriyordu. 

Bu suretle miri ve haraç arazisi aras ındaki 'fark silin ıniş ti; her ikisinin gelirleri 

ayni ş ekilde devlet hazinesine akmaktayd ı . Bu geliş me büyük fetihler devre 

sinde meydana geldi. Ömer I bunu idare etti veya sonradan me ş rula ş tırdı . 

Fakat o, haraç arazisinde hiçbir hususi mülk b ıraknuyacak kadar ileri git-

miş ti. Araplar için eyâletlerde arazi sahibi olmak hususunda umumi bir 

yasak hiçbir zaman mevcut olmam ış tır('). Bizzat Peygamber gibi, halefleri 

de, Mail Bekr ve Ömer de istisna te ş kil etmedikleri halde, devlet mal ına 

istedikleri gibi tasarruf ederek bunlardan baz ı  parçaları  (Katâi) liyakatli ve 

asil kimselere, timax olarak de ğ il, her türlü miikellefiyette ır muaf mülk olarak 

hediye etmi ş lerdi; Ali, Talha ve Zübeyr bu yüzden büyük servete nail ol-

muş lardı ( 2). Ayrıca Musur'da bütün Arap muharipleri tabiatiyfe mülk sahibi 

idiler; bunların sadece ev ve avlular ı  değ il civardaki köylerde arazileri de 

vardı . Mamafih bunlar Ömer I zaman ında tercihan sava ş  ve gan'imet kaygu-

surıdayddar. Fakat takip eden daha sükûnetli devrede i ş  değ iş ti. Arazi edin-

mek temayülü onlarda daha putperestlik devrinde uyanm ış  olup bu his 

Muhammed ve Islam tarafından bast ırılmamış  bilâkis te ş vik edilmi ş  ve hiç 

ş üphesiz fütuhat saya ş larmda müessir olmu ş tu. Evvelce i ş gal edilmemi ş  

topra ğı n onu iş le5renin mali olması  hakkındaki • eski hukuk yaln ız Arabis-

tan'da de ğ il eyâletlerde de câri idi ve burada dört ba şı  mamur şekilde istis-

mar olunmuş tu. Fakat arazi ve ınülk hırsı  itaat alt ına ahnan köylülerin 

haraç ile mükellef arazisi önünde de durmak bilmemi ş ti. Bunlar da sat ış  
veya daha kötü usullerle Arap efendilerin eline geçiyorlard ı . Arapların bundan 

kanun yoluyla önceden men edilmi ş  olduklar ı  hiçbir yerde görülmemektedir. 

Ömer Fin kendi zaman ında ancak ba ş lamış  olan ve herhalde henüz zararh 

neticeler vermemi ş  bulunan böyle bir prosedüre kar şı  aurülas ı  için hiçbir 

sebep yoktu. 

Ayn ı  ş ekilde Ömer I harac ın sahibi ister Müslüman olsun ister olmas ın 

araziye ba ğ lı  olduğu ve ı slâmı  kabulün sadece cizyeden kurtaracak!, çünkü 

bunun baş  vergisi s ıfatıyla ş ahs ın durumuna tabi olup itaat alt ına alınan 

Müslümanlar muvacehesinde ş ahıs alâmeti farikas ı  olduğu şeklinde bir nizam 

da\tesis etmemi ş tir. Bunlar ın her ikisi de asl ında tamamiyle birbirinin ayn ı  
olarak köleler taraf ından teokrasinin vatanda ş ları  olan devletin çocuklar ına 

(Matth. 17, 25) ödenmesi icabeden haraç (vergi) itibar olunuyorlard ı . Bu 

somıncular ne ş ahıslar', ne de ektikleri tarlalar ı  için vergi vermekle mükellef 

değ ildiler, sadece mahsullerinin onda birini, onu da insanlara de ğ il, Allah'a 

teslim mecburiyetindeydiler. Araziye de ğ il de sadece ş ahsa dayanan bir vergi 

mükellefiyetinin bir müslimin ş erefine *dokunaca ğı  fikri çok uzak idi. Daha 

eski dilde de haraç ile cizye aras ında hiçbir fark gözetilmeillektedir, bunlar ın 

1) Krş . Juynboll, Indischen Gids, Ş ubat 1899: 

2) Yahya b. Adem, Kitab el-Harac, s. 42, 56 vdd, 61,67. 
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her ikisi de aynı  mânada, yani gayri müslimlerin vergisi manas ındadır. S ık 

sık bir bölgenin cizyesinden, bundan daha az olm ıyarak da bir ş ahs ın verdiğ i 

haraçtan bahsolunmaktad ır ('). Münferit vergi mükelleflerinin taksitlerini 

hangi ad alt ında ,bir araya getirdikleri, bilhassa bu vergi, ba ş langıçta istisna 

değ il mutad hal gibi görünmekte olan götürü olarak sabit bir miktarda 

birbirine bağ lı  bir cemaate tahmil edildi ğ i hallerde Araplar için ehemmiyet 

taşı mıyordu. 

Ş u halde baş langı çtaki tatbikat, islam ın vergiye i ş tirak vaziyetini 

ortadan kald ırdığı  ve. Arap bir müsliimamn eline geçti ğ i (2) veya gayri Arap 

sahibi müslüman oldu ğu hallerde haraca tabi arazinin vergi vermekten 

kurtulduğu şeklinde idi. Fakat bu suretle bir defa Arap efendilerin köylüle ş -

mesine diğer taraftan vergi mükelleflerinin ihtidas ına mükafat verilmi ş  
oluyordu. Her iki halde de s ı nıflar ve mülkün ş ekilleri aras ındaki, Ömer I'in 

maliye sisteminin ilk ş art olan, fark siliniyor ve bundan da güçlükler ve uygun-

suzluklar doğuyordu. Vergi, Islami kabul yüzünden ortadan kalkan miktar-

lara nisbetle indirildiğ i halde zarara devlet hazinesi u ğ ruyordu. Fakat bu 

verginin eski sabit tutar ında götürü olarak tahsiline devam edilecek olursa. 

ihtidalar sebebiyle vergi vermek iktidar ı  azalmış  olan cemaatin yükü a ğı r'- 

laşı yordu. Mutad olarak ve belki de ekseriyetle vaki oldu ğu gibi yeni mühte-

dilerin cemaat ve arazilerini b ırakıp Arap şehirlerine muhaceret etmeleri de 

pek muafık düş memekteydi. Bu suretle arazinin i ş  kuvveti' azalm ış  oluyor 

ve bu suretle bunun k ısmen bak ı ms ız kalmas ı  tehlikesi doğuyordu. Ş ehirlere 

akış  ise istenmeyen bir- ş eydi. Kilfe ve Basra'da —bütün bu durumlar hakk ında 

biz Irak hakk ında tam bilgiye malik bulunuyoruz— zaten kafi derecede yeni 

müslüman ve ınevali mevcuttu; bunlar asl ında azat edilmi ş  ekseriyeti Iran 

menş eli harp esirleri ieliler. Bunlar Arap efendiler ile gayri Arap teb'a aras ında 

ortada idile ı . Filvaki ne arazi ne de ba ş  vergisi ödemiyorlar, fakat mukatile 

divamna da kaydedilmiyorlar ve hizmet etmekle mükellef bulunduklar ı  eski 

efendilerinin maiyyetinde sava ş lara i ş tirak etmelerine ra ğmen maa ş  almıyor-

lardı . Bu ortada durumlar ı  onları  tabiatiyle tatmin etmemekteydi; Islam 

onları  iddialı  yapmış t ı . Tam müsavat ı  elde etmeğe uğ ra şı yorlardı . Muhtar 

idaresindeki isyanlar ı , bunların Arşp devleti için ne büyük tehlike te ş kil 

ettiklerini göstermi şti. Bu isyan filvaki kan ile bo ğulmuş tu. Fakat k ılıcın 

sıralar ında açtığı  gedikler, belki daha muslil ı âne dü ş ünen, fakat ayn ı  sınıf 
menfaatlerine sahip olan, köy ve kasabalardan muhaceret etmi ş  yeni müslü- 

1) Kr ş . Taberi Glossar' ında de Goeje; ayrıca Belfizuri 65, 7; 66,15; 351,1; 351,5. 13. Hora-

san:da, diğer yerlerde daha a ğı r basan Harae (Tab. 1354, 1364 vdd. 1507 vdd.) tabiri de ğ il daima 

cizye ıstılülu kullanır& Yahya b. Adem'in vergi kitab ında bile hala fark gözetilmeden her 

iki tabirin kullanıldığı  vâkidir; burada umumiyetle arap cizyesi denilmektedir. 	• 

2) Aynı  şekilde bizde de [Almanya'da] bir asilin eline geçince bir köylü arazisi vergiden 

muaf oluyordu. Çünkü yeni sahibi asil olmak s ıfatı  ile ez haric—i rüsum idi. 
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manlarla kolayca doldurulmu ş t ık. Ordu ve idare ş ehirlerinin pek kısa za-

manda hususi Arap karakterini kaybetmi ş  olmaları  da Ömer I sisteminde 

açılmış  bir rahne manas ı  taşı maktayd ı .• 

Ömer Iiin bu oldukça iptidai ve umumi hatlara n ıünhas ır idare sistemi, 

kendisini tahriple tehdit eden ve fakat halifenin önceden görmedi ğ i bir 

inkiş afa yer verdi. Onun devrinde rahats ı zlık verecek hususlar henüz kendi-

lerini hissettirmemi ş lerdi; Arapların kazanç fikirleri daha o zamanlar orta-

lama olarak arazi ve çiftlik elde etme ğ e çalişı naktan ba şka bir istikamette 

yürüyordu ve vergi ile mükellef olan gayri Araplar henüz, o zamanlar ne 

olursa olsun temadi eden ganimetle ta ş acak kadar dolu olan ve sonralar ı  
olduğu kadar büyük istekleri kar şdamakla mükellef bulunmayan devlet 

hazinesi ıı i müteessir edecek nisbette İ slama dahil olmuyorlard ı . Bunu takip 

eden nesil, yani Emevi devrinde i ş in mahiyeti de ğ iş ti. Fakat bu yüzden 

devlet hazinesinin uğ radığı  zararı  ortadan kald ırmak için, rivayete göre 

ancak evvela Ilaccac teessüs etmi ş  tatbikat ş ekline müdahaleye karar verdi. 

Haraç bölgesinde mülk sahibi olmu ş  Araplar ı  haraçtan müstesna tutma-

dığı  gibi, evvelce bu vergiden kurtulmu ş  olanlara da bunu yeniden tahmil 

etti. O herhalde köylerinde kal ıp tarlalar ını  muhafaza etmi ş  olan yeni mühte-

dilere de vergiye i ş tirakleri bak ımından ba ş ka türlü muamele etmi ş  olmandır. 
Islamın ve Arap hakimiyetinin merkez şehirlerine muhacereti ise Haccac 

bu yeni mühtedilere yasak etti; belki de bunlar ı  zorla eski yurtlar ına gön-

dermiş tir. Onun bu hareket tarz ı  yeni olup, o vakte kadar umumen hak 

olarak kabul edilme uymamaktayd ı  ve sanki islamın surat ına indirilmiş  bir 

tokatmış  gibi bu tedbire maruz b ırakılan Arap ve mevalinin bir a ğı zdan 

feryad ına sebep oldu, fakat Haccac buna hiç ald ırmadı . 

Ömer II zihniyeti dolay ı sıyla ayrı  bir yol tutmak zorundayd ı . Gayeden 

Haccac'dan hiç de çok ayr ılmıyordu; sadece o buna islam hukuk şuurunu 

zedekmeyen bir ş ekilde varmak istemekteydi. Şu halde her ş ey bu mânada 

eski ş eklinde, bir 'ınüslümamn, ister birinci ister ikinci s ınıf, Arap veya ınevla 

olsun hiçbir vergi, ne ba ş  ne arazi vergisi ile mükellef olm ıyaca ğı  ş eklinde 

bıraktı . Fakat devlet gelirlerinin azalmas ının önüne' geçmek için, herhalde 

Medineli din ali ınlerinin de r ızasıyla, tarihten, haraç -arazisinin ön safta 

müslümanlar ın iş tirak halinde mülkü oldu ğu ve ikinci planda bunlar ın intifa 

hakkı  mukabilinde kendilerine teslim ettikleri cemaatlerin mü ş terek mülkü 

olarak itibar edilmesi gerekti ğ i, yani ş u halde baz ı  parçalar ın bütünden 

ayrılıp müslüman mülklüğüne geçmek yüzünden vergiden muaf hususi mülk 

haline ifrağ  edilememesi neticesini istidlal ve istihrac etti. Buna uygun olarak 

100 yı lından itibaren haraç arazisinin Araplara ve müslümânlara sat ışı nı  

muksıddeme Ş amil bir mahiyet vermeden memnu' ilan etti. O, haraç ile 

mükellef bir arazi sahibinin ihtida etmesi hali için,' bunun mülkünün ait 

olduğu cemaate dü şeceğ ini kabul etmi ş  gibi görünmektedir. Böyle bir kimse 

132 



o takdirde kirac ı  olarak arazisinde kalabilirdi, —kira veri de ğ ildi—. Fakat 

böyle bir kimse (Haccâe' ın müsaade etmedi ğ i) ş ehre göçmek selâhiyetine 

sahipti ve bu hiç ş üphesiz mutad olan hal idi. Ş ehre göçen yeni bir mühte-

dinin bu muhaceretle maa ş a istihkak kesbedip etmedi ğ i meseleSi yuvarlak 

bir cevaba müsait de ğ ildir. 

Müslümanların teb'a vergisinden muafiyetlerinin tan ınmas ı  suretiyle 

eski ve henüz tamamiyle -sökülmemi ş  âdet yeniden meriyete konulurken, 

haraç arazisinin âhire sat ılmas ı  yasağı  derin tesirler b ırakan yeni bir kanuni 

tedbir te ş kil etmekteydi. Bu filvaki haraç arazisinin tarihi men ş eine daya-

nıyor ve fütuhat devrinde arazinin ganimet muamelesi görmiyerek taksim 

edilmennş • olmasına uygun bulunuyordu. Fakat o zamanlarda tatbikatta 

bunun verebilece ğ i netice dü ş ünülmemiş ti. 

Ömer II. muvaffak olamad ı ; onun tecrübe etti ğ i ş ekilde maliyenin 

zarar ı  telâfi edilemezdi. Haraç arazisinin sat ılamamas ı  prensibi tatbik edile-

medi ve arazinin el ve sahip de ğ iş tirmesinin, din de ğ iş tirmede olduğu gibi, 

önüne geçilemedi. Muahhar tatbikat, maddi bak ımdan az fakat ş eklen çok 

önemli bir de ğ iş ikliğe Haccâc'm metoduna rücu etti. Yap ılan değ iş iklik şu 

idi: haraç ile cizye aras ında önceleri mevcut olmayan bir fark yap ıldı .Buna 

göre cizye ş ahsa bağ lanıyor, sadece gayr ı  müslimlere tahmil ediliyor ve 

bunlar ihtida ettikleri taktirde kald ırı lıyordu. Buna mukabil haraç tarlaya 

bağ lı  idi ve itas ı  ş ahs ın ş erefini dü şürmüyordu; haraç arazinin sahibi olan 

müslümanlar tarafından da tediyesi câiz ve lâz ı md ı . Tarla ve arazi verginin 

esas mevzuunu te şkil ettiğ i için, cizye ile hakikatte feda olunan pek az bir 

ş eydi (1). Böylece devlet hazinesi me şru bir şekilde islâmın isteklerini kar şı -

lamış  oldu. Bu hukuki bir incelik, ancak ihtiyaç saikas ıyla ke ş folunan bir 

açmaz idi; çünkü insan akl ı  için vergiyi ödeyen tarla de ğ il elbette sahibi idi. 

Biz Horasan'daki son Emevi valisi Nasr b. Seyyar' ın bir vergi refor-

mundan haberdar bulunuyoruz. O, verginin sabit ve her vergi bölgesine 

tahmil edilmiş  bir miktarda sadece arazi vergisinden elde edilmesi usulünü 

vaz etti. Bunun için ister müslüman ister gayr ı  müslim, ister Arap ister Iranl ı  
olsun bütün arazi sahipleri mülkleri nisbetinde vergiye i ş tirak edeceklerdi. 

Ba ş  vergisi bundan ayr ıldı  ve müslümanlardan ve yeni ihtida edenlerden 

değ il sadece zerdü ş tiler, yahudiler ve h ıristiyanlardan tahsil olundu. Bunun 

tutarm ın„ artan ihtidalar neticesinde azalaca ğı  hesaba kat ılmış t ı  ve arazi 
G 

vergisinin kendi ba şı na hazine için lüzumlu sâbit miktar ı  temin etmesi 

muvacehesinde, bir mâna ta şı mıyordu (2). Bu usul yeni olup evvelce mevcut 

1) Küfe ve Basra'da yeni mühtedilerden, mevâliden hiç bir zaman ba ş  vergisi talep olun-

mamış tır; bunlar sadece mukatile divan ına kabul edilmemek ve maa şa dahil olmamak sebebiyle 

kendilerini ihmal edilmi ş  addediyorlardı . Onların tahrikatı  hep bu mânAa müsavi hak elde 

etme ğ e matuf bulunmakta idi. 

2) Bunun hakkında 8. babda tafsilâth bilgi vard ır, ba ş  vurulsun. 
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değildi. Bu, Horasan'da oldu ğu gibi, er veya geç, mahirat.e bir ş ekilde mali 

menfaati teokrasi vatanda ş larının vergiden muaf' olmalar ı  prensibi- ile bar ış -

tırdığı  cihetle, bütün İ slam devletinde yay ıldı . Hiç ş üphesiz bu usulün dok-
masmda liukukçular ebelik etmi ş lerdir. Fakat hakikatte komplike ve bir-

birine z ıt istekldr aras ında arabuluculuk eden bir prosedürün neticesi olan 

bunu, hukukçular sonradan tabii ve evveldenberi meri olan bir hak, bir 

kaide imiş  gibi mütalaa ettiler. E ğ er bu şekil hakikaten evveldenberi mevcut 

bulunsaydı , hiçbir güçlük ç ıkmamış  olması  gerekirdi. 

2 — Müslüman hukukçular yava ş  yava ş  husul bulan, zamanla ortaya 

çıkan ihtiyaç ve temayüllerin neticeleri ıı i baş langıç devrine irca ve Pey-

gamberin sünneti ve ilk halifelerin amelleri ile mukaddesle ş tirmek itiyad ı n= 

dadirlar. Böylece onlar vergi ve idare hukukunun uzun tereddütlerden sonra 

nihayet varm ış  olduğu şe4li de sadece ilk ve temel ad ımları  atmış  olan 

Öiner I'e irca ederler. Haccac' ın ve Ömer II'in hareket tarzlar ı  hakkında 

doğ ru bir karara varmak için bunlar ın tarihi inançlarından sakınmak gerekir. 

Bu hususta daha ziyade ve ön planda, vakalara daha hürmetkar olup k ısmen 

vesikalara istinat eden ve üzerlerinde dü şünmeden te ş mili caiz olmayan 

münferit kararlar ı  hükümdarların prensiplerinden ziyade kaydeden hakiki 

tarihçilere, tabiatiyle bunlar ın en eskilerihe dayanmak laz ımdır. Bu kontrol 

alt ında herhalde hukukeularm, aras ında kendi mavallar ına uymayan ve 

temayüllerinden ba ğı msız olan birço1 bilginin bulundu ğu tarihi isbat vesi-

kalarım da ele almak mümkündür. Bu güç ve münaka ş alı  mesele hakkındaki 

görüşüm zamanla ve gayri ihtiyari vuzuha kavu ş tu. Bu görü şümün dayandığı  

delilleri zaman ında toplana ış  değ ildim. Elimde olanları  burada bir araya 

getiriyorum. Bu surette daha evvel yazd ığı m hülâsada dile gelme ıhiş  olan 

şu veya bu meselenin ilavesine fırsat çıkmış  oluyor. 

s. 368. den Haccac hakk ında, onun eski sahiplerinin ihtidas ı  
veya Araplar eline intikali dolay ısıyla vergiden kurtulmu ş  olan Mesene'ye 

harac ı  yeniden tahmil etmi ş  olduğunu öğ reniyoruz. Abd Rabbih'in Ikd' ının 

153 ncii sahifesindeki kayda göre Hacca° mevaliyi de Musur'dan kasaba ve 

köylerine geri göndermi ş  idi. «O mevaliye ş öyle dedi: Sizler bal-bar ve yaban-

cış mız, kendi köy ve kasabalar ınızda kalmal ısınız. Biiylece onlar ı  istediğ i 

yere yolladı  ve hepsinin ellerine de tel% Hira ş  b. Câbir tarafından sevkedil-' 

diğ i mahallin ad ını  dağ latt ı . Buhun için bir m ısrada «sen, İerlinin elini da ğ -

ladığı  kiş isin, ve senin baban Hakem'in ( 1) yanına kaçtı » ve diğer Mısralarda 

«develerin sürülmesinin ne demek oldu ğunu anlamayan bir k ız( 2 ), barınağm 

dan ve gölgeliğ inden Haccac taraf ından çekilip alındı ; e ğer Amr ve İ bn 

Habal orada bulunsalard ı , kı zın elleri büyük kavga olmadan da ğ lanmazd ı » 

chmilmektedir. Sonralar ı  bir mevla, Nuh b. Darrâc Basra kad ı sı  olduğu 
• 

1) Hakem b. Eyyfıb el—Sakafi Basra'da Haccac' ın naibi idi. 

2) Ş imdiye kadar hiç seyahat etmemi ş . 
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zaman onun hakk ında ş u mısralar tertip olundu: «K ıyamet günü gelmi ş  

olacak, çünkü Nuh kad ı  oldu! Haccâc daha burada olayd ı , o zaman elin 

onun varaca ğı  i ş aretten kurtulmu ş  olmazd ı  » ('). Bu yaka Taberi 1122, 1425 

ve Anon. Ahlw. 336'da da teyid edilmektedir. Burada yaz ıldığı na göre, 

Haccac verginin azalmas ına mani olmak için Basra ve di ğ er ş ehirlere mektup 

yazarak, köylerden bu ş ehirlere muhaceret etmi ş  olan mevâlinin kendi köy-

lerine dönmelerini emretmi ş ti. Bunun üzerine Basra'dan sürülecek olup - 

nereye gideceklerini bilmeyenler toplanarak a ğ la ş tılar ve Peygamberin ad ını  

ça ğı rd ılar. Dindar kurra onlarla birlikte idi; bundan dolay ı  da bu ş ahıslar 

İ bn E ş 'as I3asra'ya geldi ğ i zaman onun tarafına geçmi ş  kurraya iltihak 

ettiler. 

Belâzuri 368'e göre Ömer II Haecâc' ın müslümanlar ı  da haraca dahil 

eden emrini mevki-i tatbikten ç ıkardı  ye bunu yaln ı z Mesene bölgesi için 

değ il, bütün ülke için yapt ı . Taberi 1366'da kaydedilen, Ktıfe valisine yaz ı l- 
, 

mış  bir emrinde Ömer ş u temel prensibi vazetmektedir: İ slâmı  kabul edenler 

üzerine harac vaz edilemez. Theophanes'in 6210 Hilkat Y ılı  vekayiinde mezkiır 

olduğuna göre Ömer II İ slâmı  kabul eden hıristiyanları  vergiden kurtarm ış t ı . 

Gelecekte harac arazisinin müslümanlara sat ılmasını  yasak eden Ömer , 

II.'ni ıa diğ er tedbiri Alfred von Kremer'in Culturgesch. Streifzüge, s. 60 v.dd. 

da Arapça metnini verdi ğ i ve Culturgesch. des Orients 1, 76 da k ı smen ter-

cüme ettiğ i, İbn Asâkir'in D ıma şk Tarihindeki bir kay ıtla teyid edilmektedir. 

Bu kayıt Suriye hakk ındadır ve orada da, hakk ında daha ziyade bilgiye 

malik olduğumuz Irak'taki gibi ayn ı  prensiplerle hareket edildi ğ ini göster-

mek bakımından mühimdir. 

Önıer I ve Peygamberin büyük sahabeleri, itaat alt ına alınanlara bun-

ların arazilerini, i ş lemiş  olmak ve müslümanlara bunun varidat ından haraç öde-

mek ş art ıyla bırakmak karar ına vardılar. Sonradan bunlardan birisi ihtida 

edecek olursa haraç bunun maa şı ndan ref ediliyor ( 2), fakat adamlar ı  ve hay-

vanlar ı  kendisinde kalmas ına mukabil, harac ı  ödemek üzere arazi mülkii ve 

evi köy sakinleri aras ında payla ş t ınhyordu. Bundan sonra ihtida eden müs-

lümanlar ın ordu ve maa ş  listesine kabul edilerek (3) müslümanlarla hak ve 

vazife bak ımından e ş it hale getiriliyordu. Onlar (Ömer ve sahabeler) onun 

(yani mühtedinin) kendi köylüleri( ı) muvacehesinde müslüman •s ıfatı  ile 

kendi miilkü üzerinde hak sahibi olmas ını , köy arazisinin bütünü ile müslü-

manların mü ş terek mülkiyetine intikal etmesi cihetiyle do ğ ru bulmakta 

idiler. Hıristiyan dinini muhafaza etmi ş  ve köylerinde kalmış  olanlara mils1ü- 

1) Ömer II devrinde kad ı  olan Hasan el—Basri de mevlâ idi. 

2) Burada da arazi ve ba ş  vergileri için ayn ı  tabir kullanılmaktadır. 

3) Yeni müslümanların arab ordugâh şehirlerinden birisine muhacereti tabii olarak müta-

l3a edilmektedir. Sadece putperestler eski dinlerinde kal ıyorlard ı . 

4) Oku: 	\j9 yerine 
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manlarm himay4e- rdeleri (zimme) deniliyordu. Onlar (Ömer ve sahabeler) 

ayrıca hiçbir müslüman ın zor kullanarak ehlü'z-zimme'den arazi sat ın alma-

mas ı  tarafdar ı  idilqr; çünkü bunlar müslümanlara kar şı  savaş madıklarım ve 

bunların düş manlarını  yani Bizanshlar ı  desteklemediklerini iddia.ile haklar ını  
isteyebiliderdi(1). Bundan dolayı  sahabeler ve halifeler bunlara kar şı  zor 

kullanmaktan (2) ve ellerinden müllderini almaktan çekindiler. Fakat bunlar 

kendi istekleriyle arz oluna.  n arazinin de müslümanlar tarafından satın alın-

mas ım, bunları  satanlar hakiki mülkiyet hakk ına malik olmadıklarmdan, ve 

araziyi bütünüyle, müstakil müslüman muhariplerine, henüz ma ğ liıp edile-

memiş  olan müş riklere kar şı  sefer yapmak için imkân sa ğ lamas ı  için, mü ş -

terek mülk olarak muhafaza etmek istedilderinden dolay ı  hoş  görmüyorlard ı ; 

bundan dolayı  bu arazi hususi mülk gibi sat ılmaz ve tevârüs edilmezdi. 

Çünkü bunlar (sahabeler ve halifeler) süre 2, 189. 8, 40' ın emrini yerine 

getirmeğe kararlı  idiler. 

Buna ra ğmen(3) bazı  müslümanlar daha çok eski devirlerde Suriye'de 

hususi mülke yani maruf tabiriyle Katâi'ye sahip oldular. Bu arazi Suriye'nin 

fethi esnas ında kaçan patriçilerden ve mücadele esnas ında maktul dü ş en-

lerden kalmaydı . Bunlar miri arazi (Savan) olarak hazineye alinm ış lar ve 

gelirleri ilk zamanlarda haraç gibi devlet hazinesine ahnmakta bulunmu ş tu. 

Fakat Muâviye Suriye valisi 'olup da masraflar ını  iratlan ile kapama ğ a 

muvaffak olamayınca ricas ı  üzerine Osman bu araziyi, veya hiç olmazsa 

bunun büyük bir kısmım ona tevcih etti. Muâviye halife s ıfatiyle bunlar ı  
satılamaz çiftlikler olarak bizzat kendi ailesinin ve di ğ er müslümanlar ın 

muhtaç olmalarına tahsis etti. Fakat zamamnda Osman' ın kendisine tevcih 

etmemiş  olduğu miri araziyi, kendisine bu hususta ricada bulunan Kurey ş -

lilere ve ba şka Araplara Katâi olarak, timar şeklinde değ il de satabilecekleri 

ve tevarüs edebilecekleri ş ekilde tamamiyle serbest mülk olarak taksim etti. 

Bu arazinin bakiyesi hakk ında Abdülmelik ayn ı  ş ekilde hareket etti. Abdül-

melik sahipleri ölmü ş  bulunan haraç arazisini de istirdad ederek ö ş ür arazisi 

halinde müslümanlara da ğı ttı  ki, bu suretle haraç dü ş müş  oldu. Mamâfih 

ne Abdülmelik, ne de ilk iki halefi haraç arazisini sahiplerinden zorla alarak 

müslümanlara vermek cihetine gitmediler. Fakat bunlar ı  satın almak husu-

sunda müsait idiler. Bedel devlet hazinesine giriyor ve köyün harac ı  da bu 

miktarda tenzil ediliyordu; yeni müslüman sahiplerse sadece ö şür ödüyorlard ı . 

1) Anlayamadığı m bir şekilde Kremer ş öyle tercüme ediyor: "Bunlar ın araziye sahip 

olmanın kendilerini sava şmaktan ahkoyduğu ve müslümanlar ı n dü şmanlarım desteklememe ğ e 

zorladığı  şeklinde beyan ettikleri delillerden çekinerek, bir müslümanm eski yerlilerin elinde 

kalmış  olan arazi parçalar ını  satın almasının doğru olmayaca ğı  kanaat]. hâkimdi„. 

2) Oku: 	 yerine 

3) Bu kı sım kısaltılarak verilmiş tir. Kremer'in verdi ğ i metin bir çok yerinde iyi değil-
dir, fakat umumiyetle nı ânası  anla şı labilmektedir. 
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Ömer II ba şka surette hareket etti. Her ne kadar 100 y ılına kadar 

vukua gelmiş  olanları  eski haline irca etmiyerek, o zamana kadar sat ış  yoluyla 

müslümanların eline geçmi ş  olan haraç arazisi üzerine cizye(t) vaz edilemi-

yeceğ ini, bunlardan sadece ö ş ür alınaca ğı nı  belirtmelde beraber istikbal için 

bu neviden sat ın almalar ı  gayri muteber ilan etti ve onun en yak ın iki halefi 

olan Yezid II ve Hi ş am buna uygun hareket ettiler. 100 y ı lı  bundan dolayı  
Mühlet yılı  adıyle anıldı . Bununla beraber. i ş  bu ş ekilde uzun müddet devam 

etmedi ve eski alış -veriş  bütün hararetiyle tekrar ba ş ladı  ve müslümanlara 

sat ılan araziden cizye( 2 ) de ğ il sadece ö ş ür al ındı . Fakat bu yüzden harac ın 

miktarı  azaldığı  için iş e Mansur müdahele etti. O asl ında Ömer Wnin kanunu 

hilafına satılan emlâki eski sahiplerine iade etmek istiyordu; fakat bu i ş  
büyük güçlük arzetmekteydi. Bundan dolay ı  Katâi ve 100 y ı lına kadar 

haraç arazisinden sat ın alınan arazinin sadece ö şür, fakat bu tarihten sonra 

sat ı lanların haraç ödemelerini emretti. 141 y ı lında araziyi bu bak ımdan 

tesbit etmek ve vergiye ba ğ lamak üzere Suriye'ye memurlar gönderdi. 

İbn Asakir hicri alt ıncı  as ır müelliflerinden olup, Muhammed'in ölü-

münden sonra fütuhat yüzünden yeni zuhur eden ş eritin icabât ım seli-

hiyetle yerine getiren Ömer I. ve sahabelerin daha ba ş langıçtan itibaren 

bütün meselelerde istikbal için hareket tarz ve ölçülerini tesbit etmi ş  olduk-

larını , miri arazinin hediye edilmesi ve haraç arazisinin sat ılmas ı= bir ölçü 

ve kaidelerin suiistimali olduğunu bunlar ın ancak Osman ve Ümeyyeliler 

zamanında ba ş layan inhitat devrinde vukubuldu ğ unu çoktanberi umumiyetle 

kabul etmi ş  bulunan görüşün taht ı  tesirinde kalmış tır. Fakat verdi ğ i bilginin 

bu görü ş ün tesirinde kalmad ığı  hallerde bu malâmat ı  eski kaynaklardan 

devş irmiş  olduğunda ş üpheye mahal yoktur; bunlar uydurma olm ıyacak 

kadar müsbet maltimatt ır. Buna göre biz Ömer II.'nin devlet ve âmme 

emlakinde selefleri zaman ında baş lamış  olan parçalanma ve dökülme prose-

dürüne kar şı  bir reaksiyon olarak haraç arazisinin sat ışı nı  men ettiğ ine pek 

ala inanabiliriz. Onun miri araziyi bir arada tutup bundan kimseye bir parça 

hediye etmemi ş  olduğunu filvaki İbn Asâkir kaydetmektedir; fakat bu husus 

herhalde kabul edilebilir( 3). 

1) Burada da cizye arazi vergisi mukabilinde kullamlmaktad ır. 

2) Burada da cizye arazi vergisi mukabilinde kullan ılmaktadır. 

3) İbn Asâltir'in mili arazinin kaybolmas ı  hakkında söyledikleri, Belâzurl 272 vdd. ve  
Yahya 45 de buldu ğumuz ş ayan-ı  dikkat bir haberle ikmal edilmektedir. "Ömer b. Ha ttöb Se-

vad'da maktullerin, kaçanlar ın, İ ran ş ahımn ve adamlarının, Posta'n ın arazisini ve sulak, mah-

suldar kı smı  miri arazi yapt ı ; bunların geliri 7 milyon dirhem tutuyordu. Fakat Haccac dev-

rinde, Centâcim sava şı ndan sonra halk Divan' ı  (kadastra ve mülkiyet vesikalar ı  ar ş ivi) yakt ı  
ve herkes eline geçeni ald ı". Şu halde miri araziyi yaln ız halifelerin hediye etmeleri tehdit 

etmemekteydi. Halk aras ında devlet, hükümdar ve erkan arazisine karg ı  büyük ve umumi 

bir kızgınhk mevcuttu. Bunlar nefret ettikleri mülkiyet hakk ının dayana ğı  olan tarihi unvan-

ları  tahrip veya gölgelemek istiyorlard ı . 
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İ mdi bu halife Haraç arazisinin satış  yoluyla devletin elinden çıkmas ı na 

karşı  gelmiş  ise o her halde bunun din değ i ş tirme yoluyla vukuunu da iste-

memiş  olmand ır. O, hiç , bir mühtedinin vergiye tabi tutulam ıyaca ğı  temel 

prensipinin devlet hazinesine zararl ı  mahiyetini giderecek ve maddi olmak-

tan ziyade manevi ehemmiyet ta şı yacak tedbirler alm ış  gibi görünmekte-

dir. (°) Yahya b. Adem 8.44.de, Ömer II' nin ihtida etmi ş  olanlar için harac ı  
öşüre tahvili reddetti ğ i, bilâkis bunlardan kim kanal ı  (2) başı nda kalırsa ver-. 
gisini evvelce oldu ğu gibi ödemesini, fakat kim şehre göçerse onun arazisinin 

köy cemaatin ait olmas ını  emrettiğ i kayıthdır. Filvaki kanal ı  yanında ka 

lan yeni müslümanın haraç ödeme ğe devam mecburiyeti hususu, bizim bil 

diğ imize pek uymamaktadır; aradaki tezad,, ödemenin vergi olarak de ğ il 

de kira addedildi ği (3) kabul edilecek olursa kaybolmaktad ır Zikr olunan.. 

mevkide, halifenin haraç arazisi ve bundan ak ıp gelen devlet geliri milesse-

sesini pek mesut bir vakıâ olarak gördü ğü hakkındaki kayıt muhakkak do ğ -

, ru olacakt ır. O her ne kadar bu hususta ş imdiye kadar vuku bulan darla ş -

mayı  giderip iş i eski haline irca edememi ş  ise de, istikbal için fay' ın mevcu-

diyetini olduğu gibi muhafaza etmek istiyordu. Müslümanlar ın, gerek yeni-

lerin ve gerek eskilerin vergi muafiyetine prensip bak ımından dokunmama-

sına rağmen sonradan yap ılan değ iş ikliklerle tarihi hakkın zeçIelenmesini 

ve hakikatte ammenin sat ılmas ı  yasak mü ş terek mülküne dahil olan tarla-

la'rın serbest ş ahsi miilk haline getirilmesini arzu etmekte idi. 

Vergi şekli vukuu yoluyla, filvaki islâmın bir az tadile uğ ramış  gani-

met hukukuna göre kesin ve bütün istikbal için tanzim. edilmi ş  olan hemen 

hemen bir as ır evvel aç ılmış  olan eyaletlerde Ömer II esas mânada bu tari-

hi temel üzerine istinad eden durumu muhafaza etmi ş  ve bunu tehdit eden 

zararlara kar şı  korumuş tur. Kendi zaman ında ancak taarruz edilen, hiç ol-

mazsa henüz tamamiyle itaat alt ına alınmamış  olan bölgelerde Maverâün-

nehir, Hindistan, Afrika ve Ispanya'da ise ba şka türlü hareket etti. Burada 

takip ettiğ i hareket tamamiyle kendine mahsus itibar edilmeli ve di ğ er bölge-

lerdekilerle karış tı r ılmamal ıdır; bu ayni görü ş  zaviyesine mensup de ğ ildir. 

Müş terek bir kavme kar şı  muhasemata ba ş lanmadan evvel, ona, islönn ka-

bul ve Allaha itaat etmek talebi Yap ılmak mecburiyeti vard ı ; bu talebe uy-

doğu takdirde mezkör millet tam hukuka sahip olarak teokrasiye dahil olur 

ve vergi ödemek zorunda kalmazd ı . islönnn ş artı  bu idi, fakat bu hususu 

pek ciddiye almamaktayd ı . Cihad, para ve ganimet getirmeli idi. Gaye bu ol- 

1) Vergiden kurtulmak neticesinde Ömer II devrinde milyonlarca ki ş inin islâma geçi ş i 

iddiası  için delil ve ispat vasnalan bulmak güç olacakt ır. 
2) Irak'ta haraç arazisi kanallarla sulanan arazidir; sadece Alluvium haricinde kalan 

arazide ö şür arazisi vardır 
3) Yahya 43 e göre Ali, Ayn Temr'de yeni müslüman olan bir arazi sahibine şöyle de-

miş ti: senin arazin müslümanlara dü şer; istersen şehre göçer ve maa ş  alırsın, yoksa kirac ı  (Kah-

rumân) olarak köyde kahr ve mahsulünün bir k ısmını  bize verirsin. 
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mu ş tu, inancın yayılmas ı  değ il. Ömer II bu cihaddan nefret ediyordu ve 

bilâkis milletlerin islâma muslihâne duhulünü arzu etmekteydi, bu hallerde, 

ise haraç talep etmiyordu: Bunda fay'dan yaz geçme mevzuu bahs de ğ il-

dir, çünkü bu hallerde fay zaten yoktur. 

Belâzuri 441'e göre Ömer II İ ndüs bölgesi hükiimdarlarun islâma davet 

ve onlara müslümanlarla e ş it muamele vadetti; bunun'üzerine bunlar ihtida 

ederek arap isimleri ald ılar. Belâzuri 436'ya göre bin çok Maveraiinnehir 

hükümdarı  onun zaman ında islâmı  kabul ettiler, vergi ödemek zorunda kal-

madılar ve maa ş a da istihkak kesbettiler. Taberi 1354'e göre ona, Horasan 

ordusundaki mevalinin, 20.000 ki ş i olarak araplarla mü ş tereken mü ş riklere 

kar şı  sava şı rıalarma ra ğ meır maa ş tan hariç tutulduklar ı  ve hatta haraç öde-

mek zorunda kald ıkları  ş ikayet edilmi ş ti; Ömer bu i ş i halletti. Halife ayn ı  

zamanda umumi olarak, islâma kabul eden her kimseden harac ın kaldı rıl-
mas ını  emretti; bunun üzerine o v akte kadar puiperest kalm ış  olan Sogcl'- 

lular hâkim dinin cemaatine sel gibi ak ıp geldiler. Belazuri 422 ve Taberi 

1364 e göre ise Halife ba şş ehir Semerkand'i, araplar ın buras ını  ancak ahit-

ş ikenlik suretiyle ellerine geçirmi ş  olduklarını  kabul etmiş  olmasına ra ğ men 

Sogdlulara geri vermedi. Y ıllar önce vuku bulmu ş  bir ş eyi o de ğ iş tiremezdi. 

Berberler de, Belâzuri 231, 225 e göre Ömer II taraf ından islâma davet 

edilmi ş  ve bu davete kendi halinde icabet etmi ş lerdi. Bundan dolay ı  o da, 

çocuklar ın tesliminden ibaret olan vergiyi kald ırdı . Daha evvelce teslim 

edilmi ş  olan kızlar hakkında, bunlar ın efendilerinin kendilerini ya hukuki 

rnânada zevceli ğ e almaları  veya ailelerine geri göndermeleri karar ı nı  verdi. 

Filvaki bizzat Ömer de ğ il, fakat hiç şüphesiz onun zihniyetine ve emri-

ne uygun olarak, bu diyar için seçmi ş  olduğu vali Seınh tarafından, Contin. 

Isid. Hisp. Ş  186 ya göre, Ispanya'da tatbik edilen bir tedbir ayr ı  ve çok ken-

dine mahsus bir mahiyettedir. Zama ulteriorem vel (=et) citeriorem Iberiam 

proprio stilo ad Vectigalia inferenda describit. Predia et manualia yel quicl-

quit illud est, quod olim predavili ter indivisum retental ı at in Spania ge ıı s 

omnis arabica, sorte sociis dividendo partem ex omni re mobili et immobili 

fisco adsociat (I). Ş u halde feth edilen arazinin bir k ı smı  vergi mukabilinde eski 

sekene. elinde kal ırken, diğ er ve o zamana kadar hususi olarak ayr ılmış  bir 

kı s ı m, be ş te bir ç ıkarıldıktan sonra orduya taksim ediliyordu. Bu hususi ola-

rak ayr ılmış  kısmın cinsi anla şı lm ıyor; belki de bu, Irak ve Suriye'de miri 

1) Ben Mommsen'in Interpunktion'unu de ğ iş tirdim ve preda'yı  predia'ya tahvil ettim: 

res mobilis-manualia; res [Tere: Zama, uzak ve yak ın İberia'yı  haraç ver-

mesi bakımından kendi kalemi ile tasvir eder. Mülkleri ve menkul e ş yayı  ve bütün Arab mil-

letinin evvelce Ispanya'da garp yolu ile bölünmemi ş  olarak elinde bulundurduğ u her ş eyi kur'a 

ile müttefikler aras ında taksim ederek bütün menkul ve gayr ı  menkul e şyadan bir k ı smını  dev-

let hazinesine katt ı .] 
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arazi olarak hazineye kaydedilmi ş  cinsten araziden terekküp ediyordu ('). 

,Ömer II Ispanya'da ne de olsa bir miktar serbest harekete kadirdi. Hiç ş iip-

hesj2 takip, ettiğ i usulde, arap muhariplerini arazi mülkiyeti yolu ile Ispan-

ya'ya bağ lamak gayes'iyle ba ğ lı  idi. Bunda Ömer I'in verdi ğ i misale dayan-

mış mış : Eğ er Ömer I muhariplere Hindistan'da gayri menkul emlak verme-

seydi, bu ülkenin müdafaas ı  imkans ız olurdu. ( 2  ) Filvaki Ömer I'in Hindis-

tan'la hiç ilgisi yoktu ve umumiyetle o daha ziyade arazi ganimetinin müm-

kün olduğu nisbette •  büyük mikyasta hazineye mal edilmesi örne ğ ini ver-

miş ti; fakat o daima öncü rolünü oynamak zorundad ır, bu suretle ne kadar 

zikzakh hareket eder görünürse görünsün! Bundan maada, eski rivayetin, 

araplar ın eyaletlerde hiç bir suretle arazi mülkiyetine sahip olmamak zorun-

da bulunduklarma mütedâir daha yeni dü şünce ve rivayetin ne kadar az 

müş terek oldu ğu hususu belirtilmeğe layıktır. 

İ mdi Ömer IPnin ön planda müslümanlara müteallik di ğ er mali tedbir-

lerine dair birkaç haber daha ilave ediyorum. 

Medine yanındaki Fedek vahası  o vakte kadar, hüküm sürmekte bulu-

nan halifelerin mülkü olarak itibar edilmekte idi: Ömer II bunu Muham-

med'in hususi mülkü olmak sıfatiyle onun ailesine, Ali o ğullarına tevcih et-

ti. Bu suretle, şu halde hiç de esircesine ba ğ lanmamış  olduğu ilk iki halifenin 

bu husustaki tamamiyle ayr ı  kararla= kaldırmış  'oldu (Belâzuri 30-32). 

Talha'mn ailesine de kendilerinden al ınmış  olan Mekke'deki mülklerini geri 

verdi (Tab. 1483 vdd.). 

Yemen'de orada idareyi yürüten, Haccac' ın bir karde ş i tarafından öş -

re ilave bir mebla ğ  tahsil olunmaktayd ı ; Ömer II bunu da eski haline irca 

etti (Belâzuri 73). Uman'da ö ş ür Basra hazinesine teslim edilmi ş ti; Ömer II 

tekrar ö şrün tahsil edildiğ i bölgede kalıp buranın fakirlerine tevzi edilmesi 

eski usulünü ihya etti (Belâzuri 77 vd). Eski usul bütün Arabistan'da böyle 

değ ildi ve şurada burada, kabile ve bölgelerin ba ş langıçta islâm ı  kabulleri 

esnas ında kabul ettikleri ş artların daha müsait veya daha a ğı r oluş larına gö-

re değ iş mekteydi ( 3). Ömer Wnin Horasan haracı 'mn bu diyarda kalıp orada 

kullanılması  hakkındaki emri (Tab. 1366) de umumile ş tirilmemek iktiza 

eder; bunun hususi sebepleri vard ı . 

Ordugah ş ehirlerde ve garnizonlardaki müslüman muhacirkrin maa ş - 
' 
ları  hususunda hükümet eskidenberi tamamiyle kendi arzusuna göre davran 

maktayd ı . Hoş una gitmeyen isimleri listeden siler, yerine ba şkalarını  ikame 

eder, maa ş  miktarını  münasip bulduğu ş ekilde azalt ır veya yükseltirdi. Bu 

daimi bir ş ikayet mevzuu idi; çünkü maa ş ların kaynağı  olan fay'in varidat ı  

1) Krş . s. 138 deki not. Ayr ılan beş te bir her halde böyle de ğ ildi. 

2) Dozy, Recherches (1881), 1, 76. 

3) ş kizzen 4, 95. 
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ganimet hukukuna göre tamamiyle fatih ordular ın varislerine ait olup, 

aslında bu `varidat ın bütünü ile kendilerine taksim edilmesi talebi hiçbir 

zaman susmam ış tı . Kendisinden evvel güya Ali'nin yaptığı  gibi bu hususta 

Ömer IL' ılin bu isteklere uymu ş  olmas ına ise inanılamaz. Bu kadar dü ş ün-

cesiz ad ımlar atmaktan Ömer II umumiyetle tevakki ederdi (Belâzuri 458 v.d.). 

Fakat yine de devlet kasas ına kar şı  vaki olan isteklerin tatmini husu-

sunda çok ileri gitti. Maa ş  istihkak sahiplerinin muhitini, evvelce vuku bul-

duğundan çok daha kuvvetli bir nisbette Araplar haricine de te ş mil etti. 

Orduda bulunup putperestlere kar şı  yap ılan seferlere i ş tirak eden bütün 

Horasan mevalisi için sadece vergiden muafiyeti kabulle iktifa etmiyerek 

onlara ia ş e (rı zık) ve ücret (atâ) de tahsis etti. Horasan harac ı  kifayet etme-

diğ i taktirde devletin merkez hazinesinden yard ımda bulunmağ a haz ır 
olduğunu beyan etti; fakat buna ihtiyaç has ıl olmad ı  (Taberi 1354). Mamafih 

onun köylerden Küfe ve Basra'ya göçen her yeni mühledlyi muhacir adde-

derek bunlar ı  Arap fatihlerin mirasç ılarına tanı dığı  bütün • haklar ı  kabul 

etmi ş  olduğu hakkındaki rivayetin do ğ ruluğu çok ş üphe ile kar şı lanmalı dır: 
Hukuki bakımdan bunun müdafaas ı  pek mümkün olmad ığı  gibi tatbik bak ı -

mından en kötü neticeler verece ğ i muhakkakt ır. Mukatile'nin çocuklar ına ve 

ailelerine maa ş  vermek âdeti daha Muâvive taraf ından tandid edilmiş  ve 

Abdülmelik tarafından tamamiyle ortadan kald ırılmış  bulunmaktayd ı . 

Ömer II bu âdeti yeniden tesis etti (Berazuri 458 v.d. Tab. 1367). Ömer II 

müslüman fakirlerini bilhassa muhtaç hac ıları  ve baz ı  hastalıklarla malül 

olanlar ı  da muayyen para ba ğış ları  ile himaye etti ve bu hususta yapt ığı  

hayır iş lerini Velid I gibi sadece Suriye'ye inhisar ettirmeyip bütün eyâ-

letler aras ında hiçbir fark gözetmemesine uygun olarak Irak ve Horasan'da 

da yapt ı  ve yürüttü (Tab. 1337, 1364, 1367, 1854). 

Onun diğ er din ve iman sâliklerine kar şı  olan tarz ı  hareketine gelince, 

Theophanes 6210 Hilkat Y ı lı  vekayiinde ş unları  hikaye etmektedir: «Ayn ı  
yıl içinde Suriye'de büyük bir zelzele olunca('), Ömer ş ehirlerde ş arab ı  yasak 

ederek h ıristiyanlar' İ slâmi kabule zorlad ı . Bunu yapanlar ı  vergiden muaf 

tuttu, fakat di ğ erlerini öldürdü ve birçok kimseyi martir yapt ı . Bir h ıristiyanın 

bir araba kar şı  ş ehadetinin makbul tutulmamas ını  emretii. Imparator 

Leo'ya da onu islami kabule sevk etmek ümidi ile do ğ matik bir mektup 

yazd ı  ». Bu hikâyede do ğ ru yanl ış  ile karış mış t ır. Do ğ ru olan cihet Ömer 

II.'nin mutaass ıp bir müslüman olu ş u ve bunu h ıristiyanlar ı n hissetmi ş  
olmalarıdır. Fakat Ömer onlar ı  ölümle tehdit ederek ihtidaya zorlarnam ış -

tır( 2). Çünkü o, bu suretle ıner'i olan hukuku zedelemi ş  olurdu ki, iyi bir 

1) Zelzele 15 Cumada I. 99=24 Aral ık 717 de vuku bulmu ş tu. Aynı  yı lı n Safer'inde (Ey-

1(11 717) Ömer halife olmu ş tu. 

2) Diehl, Histoire d'Afrique, 1896, s. 591 de, Omer'in Afrika'da katoliklere ya ihtida 

veya memleketi terk etmelerini emretmi ş  olduğunu iddia ediyor. Dayana ğa Monum. Germ. 
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müslüman sıfatiyle i ş te bunu yapmazd ı . 0 hıristiyanlara kar şı  da bunlara 

durum ba ş ka türlü görünmüş  olsa bile tamamiyle hukuk çerçevesinde kal-

mış tır. Ömer onların, teslim muahedeleri ile temin edilmi ş  olduğu gibi, eski 

kiliselerine sahip kalmalar ını  sağ lamış  ve sadece yeni kiliselcr yapmalar ını  
hoş  görmemiş tir (Tab. 1371). Mukabilinde Sar kap ısı  önündeki kiliselerinden 

filvaki onların, sur haricindeki bölge silahla fethedildi ğ i ve sulhen teslim 

edilmediğ i cihetle, hakikatte muahede harici olarak sahip bulunduklar ı  
bilhassa St. Thomae'den feragat etmeln:i ş art ıyla, Velid I tarafından haks ı z 

olarak , ellerinden alınmış  olan Dı ma şk'taki Yohannes :kilisesini tekrar bo ş al-

tarak iade etmek istemi ş ti. Hı ristiyanlar bunu kabul etmedikleri için bu 

kiliseyi diğerlerine mukabil tuttu (Tab. 1275, Belazuri 125). Filvaki onun 

bu hususta tatbik etti ğ i formel -ve hukuki idi; Islami inkar etmeden_ ba şka; 

türlü hareket edemezdi. Sadece paran ın rol oynadığı  hallerde daha büyük 

ve geniş  kalpli idi. Aela ve K ıbrıs'taki H ıristiyanlar ın vergisi zamanla ve 

bir takım bahanelerle yükseltilmi ş ti; bunu evvelce tesbit edilmi ş  miktara 

indirdi (Belâzuri 59, 154 v.d.). Yemen'deki Necranhlar ı  Peygamber y ılda 

her biri 40 dirhem kıymetinde 2000 parça mal ödemekle mükellef tutmu ş  
buna mukabil onlara h ıristiyan olarak memleket ve mülklerini muhafaza 

müsaadesi. bah şetmiş ti. Ömer I bu anla ş mayı  türlü şekilde iyi gösterilmeğ e 

çalışı lan açık bir haks ı zhkla ihlal etti. halife bunlar ın arazisiıı i satın almak 

veya gidecekleri yerde buna mukabil arazi vermek ş artı  ile bu. hıristiyan 

Neermıldarı  kendilerine ba ğ lanmış  olan yahudilerle birlikte . Arabistan' ı  terk 

ederek Irak veya Suriye'ye hicrete zorlad ı . Kâfe yanındaki Necrâniye bun-

ların ana kolonisi oldu. Bunlar vergilerini eski miktarda ödemek zorunda 

kaldılar; Necrâniye'deki reisleri bu tediyeden sorumlu olup vergiyi ayn ı  
zamanda Suriye'ye göçmü ş  olan arkada ş larından da tahsil etmekteydi. . 

Ömer'in halefi Osman vergi miktar ını  ölüm ve Islami kabul yoluyla Necran-

lıların sayı sı  azaldığı  için 200, Muâviye de yine 200 parça indirmi ş leidi. 

Fakat Haccac bunlar ın güya İbn E ş 'as'a sempati cluymalar ından şüphe 

ettiğ i için vergiyi tekrar 200 parça miktar ı  artt ırmış tı . Ömer II. halife olunca 

bunlar dertlerini döktüler; miktarlar ı  azalmış tı , daimi harplerle sefalete 

düş müş lerdi. Filvaki bunlar ın 40.000 den dört bin ki ş iye düş tükleri anla şı ldı . 

Bu vaziyete bir çare bulmak için Ömer II. bunlar ın mükellef oldukları  ver-

ginin kesin ve bir defa tâyin edilmi ş  miktarda (ellerinden , zorla'al ınmış  veya 

mübadele edilmi ş  olalı) arazilerine , değ il, bunların aralar ından ölenler ve 

İ slama geçenler ç ıktıklan sonra bakiye kalan mevcutlar ına tahmil edilmesi 

Epistol. 3, 267. dir. Fakat burada papa Gregor, Bonifatius'a sadece şunu yazmaktad ır: Afros 

passim ad ecclesiasticos ordines praetendentes nulla ratione soscipiat, quia aliqui eorum Manic-

haei, aliqUi rebaptizati saepius sunt probati. [Terc: Ş urada burada kilisede rütbeler benimse-

yen Afrikabları hiç bir suretle desteklemesin, zira onlardan baz ılarının manibeist, baz ılarının da 

yeniden vaftiz edilmi ş  oldukları  çok kere ispat edilmi ş tir.] Bu Ömer'in Islam hukukuna tama-

miyle mugayir olacak bir emrine delil olarak kifâyet eder mi? 
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gerektiğ ini bildirdi. Bu prensibe göre, miktarlar ı  onda bire inmiş  olduğu 

cihetle vergilerini de onda bire indirdi, ve bunlardan 2000 parça yerine 200 -

veya 80.000 dirhem yerine 8.000 dirhem tahsil etti. Bu suretle belki de Ömer 

I.'in yapmış  olduğu haks ı zlığı  bir dereceye kadar gidermek istemi ş ti (Belâ-

zuri 67 v.d.).. f 

Küfe valisi Abdülhamid'e göndermi ş  olduğu, evvelce zikredilmi ş  yaz ı -

sında (Tab. 1366 v.d.) Ömer- II ona, gayri müslim teb'aya da Mil ve hakl ı  
muamelo. ~ve vergiyi ekili ve ekilmemiş  araziden ayn ı  yükseklikte ve 

sertlilde tahsil  etmemesini emretmi ş ii. O resmi vergi haricinde, eski-

denberi bir zamanlar Iran mülkü olan arazide yerle ş miş  olan bütün diğ er 

vergileri men etti: Nevruz ve Mihrican hayramlarmda verilen hediyeler, 

küçük memurlar için muamele ücretleri, nikâh ücretleri, evrak mühürleme 

vergisi ve âyin, yani kelime rnânas ı yle i t i y a 1:L ifade etti ğ ine göre ise 

mümkün :olduğu derecede yüksek gümrük, ingilizlerdeki Custom gibi ( 1) 

vergileri bu cümleden men olunanlardanddar. Bu suistimal edilen ve kont-

rolü' şekli olan rüsum herhalde ekseriyetle devlet hazinesine akmamaktayd ı . 

Bundan dolayı  da men edilmeleri çok şekli idi. Veliler yıl baş larında veya 

diğer vesilelerle de bo ş  el ile ziyaret edilmemekten ho ş lanmaktayddar (Tab. 

1635 v.dd.). 

Haraç arazisini ıı  satılması  yasağı na Ömer mali zaruretlerle sevkedilmi ş ti. 
Bu arazinin vergiden muaf müslüman mülkiyetine geçmek , suretiyle verginin 

azalmas ının önüne geçmek istiyordu. Fakat bu suretle ayn ı  zamanda köylü-

le ş menin önüne de wd çekmi ş  oluyordu; vergi mükellefi arazi sahiplerini, 

vergiden muaf oldukları  cihetle arazinin eski sahiplerine nazaran daha büyük 

kıymet ta şı dığı  Arap efendilerin mülkiyet h ırsma kar şı  korumu§ oluyordu. 

Buna benzer ş ekilde kuzey-bat ı  Almanya'da, ıneselü Braunschweig-Lüne-

burg'ta hükii ındarlar köylü arazisi ıı in asilzâdeler eline geçmeini önleme ğ e 

çalış mış lardır; çünkü arazi bu taktirde vergiden muaf oluyordu. Fakat onlar 

bu suretle hiç fark ına varmadan köylü sınırını  kurtarmış  oldular. Ömer II 
elbette böyle bir ba ş arı  kazanamad ı . Doğuda vaziyet ve ş erait de zaten ba ş -, 
kayd ı . Orada bizim anlad ığı mız mânada köylü mevcut olmad ığı  gibi, gayri 

Arap mülk sahipleri de ekseriyetleriyle çiftlik veya köy a ğ aları  (dihkün) 

olup fellâhlar bunlar ın köleleriydiler. 

3 — Birçok hususun vuzuhsuz kalmas ına rağmen, daha Dozy'nin ba ş -

lamış  olduğu gibi bu halife ile yukarıdan bakarak alay etme ğ e insanın ken-

disini gülünç mevkiye sokaca ğı  oldukça muhakkakt ır. Ömer II teolojiden 

ve yani bu mün'ada fıkıhtan lüzumundan fazla mülhem olmu ş , vicdan titiz-

ligi onu çok zaman kötürümle ş tiren ş iiphelere sevk etmi ş  olabilir. Bir defa- 

1) Müslüman vergi kanunu koyuculugu Gümrük mefhumuna a ş ina olmayıp sadece 
haraç ve ö şr'ü tammas ına mukabil bunu seyyar tacirlerin vergilendirilmesi hususunda tatbik 

etmesini de bilir. 
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sında bir vaz ım ş u sözlerle bitirmi ş  olduğu rivayet edilir: "kendimi hiçbir 

surette sizden daha iyi addetmeden sizlere bu ihtarlar ı  yap ıyorum". Ayrıl 
isimdeki büyük babas ının sayesinde kendisini dünyaya sayd ırdığı  o ş ahsi 

otoritesini tam manas ıyle müdrik oluş  onda yoktu. Fakat o sadece kendi 

nefsi için değ il salus publica [âmmenin huzuru] için u ğ raşı rdı . Dindarlığı  onu 

devleti iyi bir şekilde idare etme ğe ve bunun arz etti ğ i güç vazifeleri hakk ıyla 

baş armağa te ş vik ediyordu. 

Mamafih iktidar ı  iyi niyetiyle mütenasip olmam ış  olabilir. Siş asi kabiliyet-

sizliğ inin en büyük delili olarak onun maliyeyi sarsm ış  olduğu zikredilir. 

Bu meselenin ne oldu ğunu gördük. Islami kabul eden millet ve devletlere 

vergi vaz etmemekle sadece ganimet seferlerinin önüne geçmi ş  • ve fakat 

devlet gelirlerini feda etmemi ş ti: Çünkü balıklar henüz a ğ a girmiş  değ ildi. 

Çoktanberi feth edilmi ş  ve feth hukukuna göre vergilendirilmesi icabeden 

eyaletlerde, mesela Sevâd ve M ıs ır'da tarihi hukuk üzerinde ısrar ederek 

devlet mülk ve gelirlerinin azalmas ına karşı  cephe almış tı . Buralarda bütün 

müslümanlar için vergiden muafiyetin maliye üzerinde yapaca ğı  zararlı  
tesirleri önleme ğe çaliş mamış tı  Kötüye kullanılan hediye ve emsali vergi-

lerin kaldırılması  ile ş üphesiz sadece bunlar ı  ceplerine atan memurlar ı zrar 

edilmiş ti. O olsa olsa, her tarafa yapt ığı  veya yapmağ a hazır olduğu yardımlar 

yüzünden devlet hazinesine lüzumundan fazla yük yüklemi ş  olmakla itham olu-

nabilir. Fakat bu devlet paralar ından o, ş ahsi için hiçbir ş ey kullanmadığı  gibi 

bunları  Istanbul'a kar şı  yap ılacak seferlerle de israf etmedi: bu hususta 

seleflerinin çok z ı ddıydı . Aym ş ekilde velilerin memuriyetlerini kendilerini 

zengin etmek hususunda bir fırsat addetmemelerine de dikkat gösterdi. 

Bu sayede yapt ığı  reformların sebebiyet verdi ğ i gelir azalmalarm ı  muhte-

melen iki misli telafi etmi ş  oluyordu. Onun zamamnda devlet paras ının bir 

sihirbezın değ neğ i değ miş cesine ortadan kalkm ış  ve vergi gelirinin birdenbire 

çok azalmış  bulunması  iddiasının (Müller 1, 441) bir zühul neticesi ortaya 

atıldığı  meselesi bir , tarafa; bu iddia hiçbir suretle do ğ ru değ ildir. Abdülmelik 

ve Haccac'm isyanlarla u ğı a ş tıkları  devirde maliye fena durumda idi. Ömer II 

devrinde bu yeniden düzeldi. Bundan ba şka mali menfaat, devletin yegâne 

alâka mevzuu de ğ ildir. Ömer'in berberflerden çocuklar ının vergi olarak al ın-

masını  men etmesinin veya Necranhlann yükünü hafifletmi ş , teb'ayı  memur-

lara kar şı  korumuş  ve eyaletlerin idaresini sadece bunlar ın mali istismar' 

addetmiş  olmas ını  beğ enmemek cesaretini kim gösterebilir! 

Kremer ve Müller onun sadece dindarane hayallerine uyarak hiçbir 

pratik ihtiyaç yokken maliyeye müdahale ederek bunun normal gidi ş ini 

haleldar etti ğ ini ve şimdiye kadarki gelişmenin tayin ettiğ i istikametten 

zorla çıkardığı nı  kabul ediyorlar. Onlara göre hakiki durumdan onun hiçbir 

haberi yoktu. Hakikatte ise onun bu modern münekkitleri o 'zaman ın hakiki 

ş artlar ını  yanlış  tasavvur etmektedirler; bu ş artlar tamamiyle kar ışı k olup 
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yeni bir nizama ihtiyaç gösteriyorlard ı . Vergi statüsünde kar ışı klık doğuran 

bizzat Ömer de ğ ildir; bu kar ışı klık vardı  ve devam edemezdi. Onun hallet-

mek istediğ i vazife muhayyel de ğ il hakiki ve acele hareket isteyen bir vazi-

feydi. Bunu önce Haceâc ciddiyetle, fakat âmme efkârm ı  tamamiyle 

aleyhine çevirecek bir tarzda ele alm ış tı . Öme ıl bunu daha ba şka bir yoldan 

ve temeli Islâmda olan veya hiç olmazsa ona istinad eden hassasiyeti ihti-

mamla gözönünde tutarak ba ş armağ a çalış tı . Her ikisinin önünde de zaman ın 

doğurduğu ve halli zaruri olan ayn ı  problem durmaktayd ı . Bu problem haraç 

arazisinin .  yavaş  yava ş  vergiden muaf sahiplerin eline geçmesiyle ortaya 

çıkmış tı . 

Bu suretle, Ömer II 'nin Emevi devletinin temellerini sarsm ış  olduğu 

ithamı  esas noktadan nakzedilmi ş  oluyor. Bu devletin temelleri daha evvelden 

sallanmaktayd ı ; ba ş langıçtanberi biraz çürüktü. A. Müller'in, Ömer'in, selef-

lerinin an'anesinden ayr ılmas ı  muvacehesinde işhad ettiğ i, her devletin 

sadece kurulu şunu medyun oldu ğu aynı  ş art ve vas ıtalar sayesinde ya ş amağ a 

devam edebilece ğ i ş eklindeki Roma hikmeti ayn ı  hakla bizzat Emeviler 

aleyhinde istimal edilebilir. Bunların hâkimiyeti hiçbir suretle Peygamber 

ve sahabelerinin hâkimiyet esaslar ını  aynen devam ettirmemi ş tir. Bu 

esaslar, yine temeli üzerinde durmak istedi ğ i, inkâr edemiyeceğ i islam tara-

fından yürütülmemiş  aksine bir an önce gömülmü ş tür. Emeviler mütema-

diyen, Allah ve din nam ına aleyhlerine zuhur eden muhalefeti bas-

t ırmak ile u ğ raş maktayd ılar. Ayrica arada s ırada muazzam isyanlar halinde 

nefret edilen Suriye zulmüne kar şı  ayaklanan Irak' ın barış  tanımayan düş -

manlığı  ile de tehdit edilmekteydiler. Fakat onlar için en büyük tehlike, 

sadece onlara de ğ il bütün Arap hâkimiyetine teveccüh eden sosyal bir hare-

ketti. Ömer I İ slam devletini, fütuha/ hukukuna uygun olarak itaate alman-

lar üzerinde bir Arap imperyuma olarak kurmu ş tu; bunu birbiririden din 

ve milliyet bakımınd* ayr ı  iki sınıfın, müslüman Arap ve gayri Arap di ğ er 

din mensupları , Arap harp asaleti ve gayri Arap vergi ödeyen pleb s ınıf-
larımn farkı  üzerine tesis etmi ş ti. Fakat bu sa ğ lam bir temel de ğ ildi. Çünkü 

efendiler ve köleler aras ındaki paravana, bu sonuncularm gittikçe daha 

fazla miktarda islâm ı  kabul ederek Arap ordugâh şehirlerine s ızmaları  sure-

tiyle yırt ılmış  oldu. Tabii ve önüne geçilmez bir prosedür olan itaat alt ına 

alınanların mütemadiyen artan İslama dühulleri Ömer'in sistemini, onun 

zamanında olmasa da iktidar ı  devr alan Emevi devrinde hesab- ı  sual hale 

getirdi. Hiç olmazsa teokratik prensiplere uygun ş ekle dinden sonra siyasi 

durum da girecekti. Teokraside vatanda ş lık hakkını  milliyet değ il islâm 

bahşetmekteydi. 

Mevâli kap ıyı  vurmakta ve Araplarla hukuki müsavat istemekte idi; 

İslam onların tarafında idi ve İ slama dayanan ihtilâl onlar ı  kendi safına 
çekmeğe çal ışı yordu. Ömer II bunların taleplerini uygun ş ekilde yerine 
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getirme ğe çalış tı . Bu hususta hareket noktas ını  siyasi olmaktan ziyade dini 

motifler te şkil etmekteydi. Fakat bunlar ı n ikisi birbirine mani de ğ ildiler. 

Islami bir kenara b ırakmak mümkün de ğ ildi, onun hesaba kar ış mas ı  zaruri 

idi; islamın husumeti l'imeyye devletini inkıraz ile' tehdit ediyordu. Şu halde 

İ slam ile anla ş mak, muhalefdti Islam ın ittifalundan, haklı  ş ikayetleri din-

lemek ve yerine getirilmesi mümkün istekleri kabul etmek suretiyle, mahrum 

etmeğe çalış mak suretiyle bir Emevi hükümdar ı  hiç de ailesinin menfaati 

aleyhine hareket etmi ş  olamazdı . İş te Ömer II 'nin program ı  muhtemelen 

bu olmuş  olmalıdır. O İ slamda gerek devlet ve gerekse buna kar şı  gelen 

düş man kuvvetleri için mü ş terek bir temel arad ı . Anla ş ma ve barış  politi-

ka= bu nokta-i nazardan kurdu. Bunu sadece mevaliye kar şı  yapmadı . 

Eyaletlerin adem-i memnuniyetini de gidermek ve bilhassa Irakl ılardan 

Suriye'nin yabanc ı  hakimiyeti alt ında bulunduklar ı  hissini kaldırmak için 

.gayret etti. Herkese aym alâka ve ihtimam ı  gösterdi. Hattâ Havaric'i bile, 

onların delilleri üzerinde münaka ş a ederek memnun edebilece ğ ini zannetti 

ve hiç olmazsa onlar ın kendi zaman ında kı lıçlarını  kınında tutmalar ım sağ -

lamayı  baş ardı . Diğer suçlara kar şı  sert davrand ığı  halde siyasi suçları  ceza-

landırmadı . Ali oğullarına hüsnü muamelede bulundu, müsadere edilmi ş  
müllderini onlara iade etti —Talha'n ın varislerine kar şı  da aynı  muamelede 

bulunmuş tu— ve cedlefine hutbelerde lanet edilmesi adetini menetti ('). Fakat 

bunların hilafet iddialar ını  içinden haklı  bulmuş  olması  bundan istihraç 

edilemiyeceğ i gibi( 2  ) inamhr bir keyfiyet de de ğ ildir. O eski cinsten bir müslü-

mandı . Eski islamın aslında ş ii Legitimismus'una kar şı  sempatisi yoktur. 

Bu İ slama, eğer başka hususlarda nefret etmeseydi, bütün gayri hukuki 

menşeine ra ğ men Emevi hanedamna kar şı  da vaziyet almazd ı . Abbasi Mansur 

Ömer II 'nin, umumiyetle medh edilme ğe layık bir hükâmet sürdü ğünü, 

fakat ne • de, olsa bir Emevi oldu ğunu ve hanedan ının hakimiyet hakkına 

inandığı nı  söylemiş tir' (Tab. 3, 534). 

Hamerin exercitibus nihil satis prosperum nec quicquam adversum 

peregit, tantae autem benignitatis et patientiae fuit, ut hactenus tantus ei 

honor lausque referatur, etiam ab externis, quantus ulli umquam viventi; 

regni gubernacula praeroganti, adlatus est (*). 

Isidor'un Arap-Bizans zeylcisinin bu halife hakk ındaki hükmü (§. 38) 

budur. Muhakkak olan niyetinin iyi oldu ğıı  ve belki de hiç de ak ı lsızca adde- 

1) Ag. 8, 153. Yakubi 2, 366. Weil'in bunun doğ ruluğundan ş iiphesi haks ı zdır. Ömer'in 

ölümünden sonra da Ali'ye resmen lânet tekrar ihya edilmedi (Tab. 1482 vd.). 

2) Kitâb el—Agâni'deki Ömer bahsi onu gizli bir ş ii olarak göstermek istemektedir. 

Fakat rivayete göre, ş iilere tam z ıd akidede olan hariciler de onu fikirda ş  itibar etmiş lerdir. 

*) (Tem Ömer ordunun ba şı nda ne fazla bir şey ba ş ardı , ne de ba şarı sızlığ a uğ radı . Bu-

nunla beraber o kadar cömert ve sab ırlı  idi ki, günümüze kadar yabanc ılar tarafından bile 

ona yaş ayan ve iktidarda bulunan her hangi bir kimseye verildi ğ i kadar ş an ve şeref bah şedil-

miş tir.] 
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dilemiyeceğ idir. Neler yapabilece ğ i söylenemez, çünkü üç buçuk y ıldan dala 

az hüküm sürmüş tür. 39 ya şı nda olduğu halde 24/25 Receb 101 (9 Ş u-

bat 720) Cuma günü D ımaşk yamnda Hunâsira'da öldü. Efri ı  Übeyde'ye 

göre, haricilere hak vermesinden ve Süleyman taraf ından kendisine veliaht 

tayin edilmiş  olan Yezid b. Abdilmelik'i liyakatsiz ilân ederek ıskat ede-

ceğ inden korktuklar ı  için Emeviler tarafından zehirletilmi ş tir Fakat itimada 

şayan tarihçiler bu rivâyetten haberdar de ğ illerdir. Bu rivâyette her halde 

sadece, reformcu halifenin zaman ından evvel ölümü ve bundan sonra eski 

idare şeklinin yeniden baş laması  vak'as ımn doğurduğu hayal kı rıklığı  bir 

makes bulmu ş  olmalıdır. 
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Alt ı nc ı  K ı s ı m 

MUAHHAR MERVAMLE R 

1 — Yezid II, Abdülmelik'in evlenmi ş  olduğu Yezid I 'in kı zı  Atika 

yoluyla birinci Yezid'in torunuydu. O ekseriyetle as ıl annesine nisbetle 

Yezid b. Âtika tesmiye edilir ( ). Kendisini di ğ er Mervanilerden daha asil 

addederek Süfvâni kan ıyla öğünürdü. Ad ını  da aldığı  ana tarafından dedesinin 

damarlar ından bir kısmı , onun yumıiş aklığı nı  ve insanlardan ho ş lanma 

huyunu tevarüs etmemi ş  olmasına rağ men, vücudunda atmaktayd ı . 

CiiliZsunu hemen müteakip gerek onun idaresi ve gerekse müteakip 

devir üzerinde müessir olan bir hadise vuku buldu. Yezid, Haccâc ile yak ın 

münasebette bulunmu ş  ve daha Haccâo hayatta iken kendisine sonradan 

halife olacak Velid'i do ğurmuş  olan onun bir ye ğ eni ile evlenmiş ti; bu haram ın 

ilk ve erken ölmü ş  oğ lu Haccâc ad ım taşı maktayd ı . Bu yakaya uygun olarak 

Yezid, Irak valisi s ıfatiyle Haccâc'm ailesine fena muamelede bulunmu ş  
olan Siileyman' ın gözde adamı  Yezid b. Muhelleb'e kar şı  düş manca hisler 

beslemekte idi. Yezid hilâfet taht ına geçtiğ i sırada Muhelleb'in o ğ lu onu 

iyi nazarla kar şı lamadı . Bu ricalar ından dolayı  tutulduğu yerden kaçt ı . 

Bu kaçış  Vâkidi'ye göre Ömer'in ölümünden sonra, Taberrnin ba ş  râvisi 

olan Ebû Mihnef'e göre ise daha Ömer'in a ğı r hastaland ığı  haberi üzerine 

vaki oldu. Hedefi ailesi olan Mahâlibe'nin ve mensup oldu ğu Ezd Liman 

kabilesinin yurdu olan Basra idi. Kendisini takip eden Kaysilerden ve yolunu 

kesip onu yakalamak isteyen Küfelilerden kurtularak küçük bir maiyyetle, 

bu arada ele geçirilebilen karde ş  ve yeğenlerinin kalesinde haps olunduklar ı  
Basra önünde göründü. Vali Adi b. Ertât onun ş ehre girmesini men etmek 

üzere Basra birlikleri ile beraber ş ehir haricine ç ıktı . Fakat Yezid b. Muhelleb 

gelir gelmez herkes yer verdi. Ona kar şı  harekete geçmek isteyen Haccâc 

ailesine mensup bir süvari birli ğ i kuMandam yava ş ça kenara itildi. Yezid 

kimse kendine mani olmadan şehre girip karargâhma varma ğa muvaffak 

oldu. Hei-halde yeni halifeyi hiç de iyi bir ş öhret takip etmemi ş  olmalı  idi. 

1) 0 zamanlar asil bir anneden do ğmuş  olmaya çok daha büyük önem verilirdi. Çok 

kabiliyetli ve Emevi ailesi içinde pek nüfuzlu olmas ına rağmen bir cariyeden do ğmu ş  olan Mes-

leme b. Abdilmelik hilafet için hesaba katilm ıyordu. 
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Ne Basra'da ne Vâs ı t'ta kâfi derecede Suriyeli birlik mevcut de ğ ilmiş  gibi 

görünüyor; bunlar ı  belki de Ömer II geri çekmi ş ti. 

Muhelleb'in oğ lu evvelâ, kulede mevkuf tutulanlar ı  serbest b ırakmağ a 

ikna için vali ile müzakereye giri ş ti. Bunda bir ba ş arı  sağ layamay ınca iş i 
zora döktü. Yemen, yani Basra'da oldu ğu gibi Horasan'da da ittifak halinde 

bulunan Ezd ve Rebia onun taraf ını  tutuyordu. Zengin hediyelerle bunlar ın 

sadakatini takviye etti -. Eskidenberi Yemen'de rekabet halinde bulunan 

Temim ve Kays valinin tarafını  tuttular. Fakat titizliğ i yüzünden devlet 

hazinesine cömertçe dalmaktan çekinen vali birkaç paray ı  tasarruf etti ğ i 

cihetle bunlar pek i ş tihalı  değ ildiler ve partilerin daha ilk müsademesinde 

dağı ldılar. Vali kaçarak kulede muhasara edildi. Orada mevkuf bulunan 

Muhellebiler bulunduklar ı  zindan ı  sürgülediklerinden vali onlara bir şey 

yapacak durumda de ğ ildi. Birkaç gün sonra kule dü ş tü ve vali esir edildi. 

«Allah'ın birlikleri»nin Suriyeli devlet ordularmdan duyulan korku ile 

kendisinin klima bile dokunulmayaca ğı m ümit ederek Adi b. Ertât mane-

viyatım bozmadan kısmetine boyun e ğ di. 

Halifeden Yezid b. Muhelleb için kopart ılan bir aman-nâme çok geç 

kalmış tı  Yezid b. Muhelleb çok ileri gitmi ş  bulunuyordu. Artık açıkça 

Allah' ın kitabı  ve Peygamberin sünneti nam ına, Suriyelilere kar şı , Türk ve 

Deylemlilere kar şı  yap ılacak olanlardan çok daha lüzumlu ve sevap getirecek 

bir mücadeleye davet etmekteydi. Islâm ı  arabas ına ko şmak istiyordu. Bu 

arada Basra'da, sesini bu davete kar şı  yükseltme ğe cesaret eden bir adam 

vardı : Ömer II'nin dostu olan ihtiyar Hasan. Hasan- ı  Basri, bu vatanda ş  
arası  harplerin Allah'la de ğ il dünya ve onun• kazamlmas ıyla alâkalı  olduğunu 

beyan ediyordu. Kendisi bir Suriyeli dostu, hain ve münaf ık olmakla itham 

edildi: «Bir kom şusu kulübesinden bir saz koparsa vuraca ğı  yumrulda 

onun yüzünü kanat ır; fakat ş imdi her şeyimizi ortaya koyup haks ızliğ a kar şı  
korunmam ızla bizi itham ediyor!» Buna benzer durumda bir zamanlar 

Eremias'in yaptığı  gibi, Hasan Basra'da bu sözlere kanmadan, kendisine 

inananları  isyana iş tirakten alıkoymağ a devam etti. Bilhassa Basra yalumn-

daki baz ı  köylerde bulunan gayri Arap sekene üzerinde nüfuz sahibi idi. 

Fakat o din ve siyasetten teokrasi sahas ında ayrılmış  olmasıyla hususi bir 

duruma malikti ve taraftarlar ı  da ehemmiyetli bir miktara bali ğ  değ ildi. 

Yoksa dokunulmadan kalmas ı  pek mümkün olamazd ı . Ba ş larında kurra 

olduğu halde Basra'mn orta karar dindarlar ı  Yezid'in att ığı  zokayı  yuttular 

ve bunları  büyük miktarda mevâlî takip etti. Bu suretle Yezid'in taraf-

tarları  muazzam miktarda artt ı , fakat kitlenin büyüklü ğü askeri kabiliyetle 

alâkal ı  olmayıp, İ slamda ele avuca s ığ maz bir müttefik oldu ğunu gösterdi. 

Basra'ya bağ lı  olan bölgeler, Ehvaz, Faris ve Kirrnan'da âsinin taraf ına 

geçtiler; sadece onun eski as ıl eyaleti olan Horasan, burada Ezdliler Temim 

1) Basra evleri mutaden sazdan idiler. 
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tarafından tehdit edildikleri cihetle Yezid b. Muhelleb'e kat ılmadılar. Yezid'e 

en büyük kolaylıkla tutunabilece ğ i Faris'te yerle ş mesi tavsiye edildi. Fakat 

o Irak' ı  üzerine yürümekte olan Suriyelilere b ırakmak istemediğ i gibi hattâ 

onlardan önce Küfe'ye varmak arzusunda idi. 101 y ılı  sonlarına doğ ru 

(720 yazı) eline geçirdiğ i Vâsıt ve Nil kanal ı  üzerinden Küfe'ye yöneldi. 

Bu kanahn Fıratla birle ş tiğ i yerde, çok s ık kullanılan Akr (kale) ad ını  taşı yan 

ve eski Babil'e yak ın olan bir mahalde tavakkuf etti ( 1). Ona karşı  Küfe 

yolunu, diğer sahilde Nuhayle yan ında mevzi almış  bulunan Küfe valisi 

kesmeğe çalış tı ; fakat aralar ında sadece Yemenli ve Rebial ı  değ il hatta 

Teml ınlilerden de en me şhur adların vârislerinin bulundu ğu birçok Küfelinin 

Yezid tarafına geçmesine mani olamad ı . 

Çok geçmeden Küçükasya ve Ermeniyye seferlerinin uzun y ıllar kuman-

danlığı nı  yapmış  olan Mesleme b. Abdilmelik de Suriye'nin ana ordusu ile 

sahnede göründü. Yezid onun F ırat' ı  geçerek yaklaş mas ına ve sük'ûnetle 

yakınında ordugâh kurmas ına ses çıkarmadı . Çünkü kitle üzerinde büyük 

nüfuza sahip bulunan iki tarikat reisi Samaida ve Ebü Ruba, onun, ne de 

olsa müslüman olan Suriyelileri, Kur'an ve sünnete davet ederek do ğ ru yolu 

bulmalarına imkân vermeksizin habersizce ve belki de hattâ geceleyin bas-

kına uğratmas ına itiraz etmi şlerdi( 2  ). Yezid bir zamanlar S ıffin'de Ali'nin 

1) Tenbih 322, 1 deki mısraa göre sava ş  Babil ile Akr aras ında cereyan etti. Şu halde 

kastedilen Akr, Babil gibi F ırat'ın doğu sahilinde bulunuyordu ve Hindiya'mn bat ısında ara-

miması  gereken Kerbelâ Akr' ı  değ ildi. Burada güçlük çıkaran sadece Tab. 1395'deki Mesleme'-

nin takip etti ğ i yolun tasviridir: "Mesleme F ırat boyunca ilerleyerek Anbar yan ında durdu, 

sonra Fârit köyü kar şı sında nehir üzerine (alayhi) köprü kurarak Yezid'in kar şı sında Akr ya ııııı -

da duruneaya kadar ilerledi". İmdi Anbür doğu sahilde bulunduğuna göre Mesleme bu tasvire 

göre önce Fârit yan ında nehrin batı  sahiline geçmiş  ve oradan da tekrar geri do ğu kıyısma 

geçmiş  oluyor; sonradan Kafitaba'mn yapt ığı na benzer şekilde. Fakat nehri yeniden bir geçi ş  

hakkında hiç bir haber yoktur. Fakat yine de Suriyelilerin üzerinden geçerek Akr'a geldikleri 

ve arkalarmda yapt ıkları  bir köprüden bahsediliyor. Nöldeke Akr (dxpa)' ı  Kasr (Casra) ile 

idantifiye ediyor. Bunda hakl ı  olmalı dır. Çünkü eski. Nil Kasr ile Babil aras ında munsab ol-

makta olup sava ş  meydanı  da Akr ile Babil aras ındaki Nil munsab ında bulunmaktaydı . Tab. 

1397 deki topo ğ rafik malumat vuzuhsuz olup İ bn Serapion ile de aç ıklanmış  olmamaktadır. 

2) Meselenin aslı  muhtemelen böyle idi: Ebu Mihnef, Mesleme'nin F ırat' ı  geçmek zorunda 

olduğunu söylemez, kr ş . bundan evvelki not. Mürciiler daha eski fırkalarm ş iddetini atarak 

Cemâ'a'te, sünni inam şa yakla şmağ a çalış tılar. Emevi saltanat ına bunlar da muanz idiler. 

Fakat «Ali veya Osman» sualinin cevab ını  Allah'a bırakmış lardı  Bunlar sahte bir İ mam'ı  

takip edenlerin de iyi müslüman olabilece ğ i fikrinde idiler. Haricilerin yalmz kendilerini müs-

lüman addetmelerini, bunların herkesin inanç durumu hakk ında kesin hüküm vermelerini ve 

bu suretle Allah' ın hükmüne müdahale etmelerini protesto etmekte idiler. «Biz müslümanlar, 

putperestlerin aksine hepimiz bir olan Allah'a inanan ve İ slâm ile birle şmişiz: ne kadar dindar 

ve ciddi olurlarsa olsunlar Hariciler buna aykırı  nazariyelerinde hataya dü şmüşlerdir. Ali ile 

Osman aras ındaki mücadele hakk ında bir hükmün herhangi bir Kur'an âyetinde tebli ğ  

edildiğ ini bilmiyorum. Bunların her ikisi de Allah' ın kullananlar ve Allah kıyamet gününde 

onları  fiillerine göre hükme bağ layacaktır». Bu Vloten tarafından pMZ 1891, s. 163 de doğ ru 

olarak tercüme edilmeyen bir mürciinin imanuun hakiki mânas ıdır. 
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yapmış  olduğu gibi boyun eğdi, fakat birliklerine kar şı  duyduğu bütün itimad ı  
kaybederek yüksek sesle bu say ısız kalabalık yerine Horasan'daki Ezdlilerin 

yanında bulunmadığı na ümitsizce teessüf etti. 

14 Safer 102 (24 A ğustos 720) Cuma (Cumartesi) günü Mesleme arka-

sındaki köprüyü yakt ıktan sonra taarruza geçti. İ raklılar mukavemet etme-

diler; Kiıfe Temim'i kaçanlar ın ilki oldu. Sanki koyun sürüsüne kurt sal-

dırmış  gibi idi. Yezid buna hayret etmedi; sad ık adamları  ile birlikte yolu 

açık olan Vas ıt'a çekilmek tavsiyesine kulak asmad ı . Ölümü harpte arad ı  
ve buldu. Onunla birlikte iki karde ş i ve dindar Samaida da maktul dü ş tüler. 

Bilhassa karargah ına yap ılan hücumda birkaç yüz ki ş i esir edildi. Bunlar-nı  
büyük kısmı  sonradan, firarlar ı  ile Suriyelilere zaferi kolayla ş tırd ıklarından 

dolayı  beyhude yere te ş ekkür bekleyen birkaç Tamimli ile birlikte idam 

edildi. Buna mukabil de Yezid'in o ğullarından birisi Vas ıt'ta vali Adi b. 

Ertat' ı  elinde bulunan mukabil partiye mensup otuz Basral ı  ile birlikte 

lulıçtan geçirdi. 

Kaçan kitle toz olup her tarafa da ğı ldı . Takip edilenler sadece Muhelle-

liderdi, bunlar av hayvanlar ı  gibi takip olundular. Evvela yanlar ında Eş 'as 

ve Malik el-E ş ter'in ahlafından birkaç Kfıfe 'Yemenlisi oldu ğu halde Basra'da 

toplandılar Oradan gemilere binerek Hindistan'da Kandabil'de kendilerine 

bir melce arad ılarsa da muvaffak olamad ılar. Içlerinde bütün silah ta şı yabilen 

erkekler, iki istisnas ı  ile takip edenler tarafından kı lıçtan geçirildi; kesilmi ş  
kafaları  Suriye'ye gönderilerek Haleb'te te şhir olundu. Esir edilen 11 genç 

çocuk halifeye getirilerek idam olundu. Di ğ er esirler kad ınlar ve çocuklar, 

bütün islam adetine muhalif olarak Basra pazar ında sat ış a çıkarıldılar; 

fakat Cerrah b. Abdullah el-Hakemi, Emevilerin en muktedir ve sad ık memur-

larından birisi, ne yap ılması  icabettiğ ini takdir ederek bunlar ı  kurtard ı . 

Ailenin emlaki tabiatiyle müsadere edildi ('). 

Irak/ önce, Alu. galibi Mesleme b. Abdilmelik'e verildi. Mesleme Kûfe, 

Basra ve Horasan'a yeni memurlar tâyin etti. Fakat eyalet hazinelerinin 

artan varidat ını  D ımaşk'a yollamad ığı  için ( 2) kısa bir müddet sonra azledildi. 

Yerine Irak ve bütün ş arka vali olarak Ömer II. devrinde Elcezire'yi idare 

etmiş  olan K ınnesridden Ömer b. Hubeyre el-Fezari geçti. Bu zat su katil-

mann§ bir Kaysh olup buna uygun şekilde de hükümet sürdü ( 3). Ezdliler 

ve umumiyetle Yemenliler, bilhassa Horasan'da bulunanlar, bu idare alt ında 

1) Reiske'nin Ebulfida 1, not 207 sindeki Cerh'in m ısralar ım krş . 1313 tarihli Mısır ne ş rinde 

bunlar yoktur. 

2) MıSir'daki Abdülaziz b. Mervân da bunu yapmam ış  ve mecbur tutulmamış tı . Belki 

Mesleme de zaferine mükâfat olarak ayn ı  imtiyaz ile tayin olunmu ş tu. 

3) Bizzat kendisi de Yemen'e de ğ il Mudar'a mensup olmasına rağmen ş air Farazdak, 

kala kala Irak' ı  bir Eş ca'hn ın idare etmesi kaldı , diyerek alay etmekten kendisini alamam ış tı . 

Kayı lı  Gatafan gurubunun ba şı  Fezâre, kuyru ğu ise E şea idi. 
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ıstırap çektiler; bunlar arka plana at ı lıp izzeti nefislerine dokunuldu. Mu-
helleb taraftarlar ı  veya bu taraftarl ıkla şüpheli olanlar işkenceye tâbi tutu-
larak malları  ellerinden alındı . Kayshlar ise muzaffer olmu ş lard ı ; bütün ş arkta 
kendilerini efendi addetmekte haklar ı  vardı . Bunlar kendi aralar ında birbir-

lerine kötü oyunlar oynamakla beraber yabanc ı  kabilelere kar şı  sadıkane 
bir ş ekilde ittifak ediyorlard ı . Bu hususta, Taberi 1453 v.dd. da bulunup 

pek itimada sayan olmayan bir hikaye ö ğ retici mahiyet arzeder. Horasan 

valisi olan Kays'a mensup Said b. Amr el-Hara şi, kendisi tarafından değ il 

de doğ rudan doğruya İbn Hubeyre tarafından tâyin olunduğu cihetle ona 

itaat etmek mecburiyetinde olmad ığı nı  zanneden diğer bir Kaysl ı , Ma'kil 

b. Urva'yı  cezalandırmış tı . İbn Hubeyre Hara ş i'ye kar şı  cephe alıp onu, 

ölünceye kadar i şkenceye tâbi tutmas ı  için düş mammn intikam ına teslim 

etti. Bir kere Ömer b. Hubeyre, cari 'Mete uygun olarak ak ş amları  yanında 

toplanan cemiyete, Kays' ın en asil adam ı  kim olduğu sualini sorup, bunun 

kendisi olduğu cevab ım alınca şöyle dedi: Yok can ım' En asil Kaysh Kevser 

b. Zufer b. Haris'tir; düdüğünü öttürünce 20.000 ki ş i ko ş ar gelir ve neden 

çağı rdığı nı  bile sormaz (J). Ben ise elbette Kays' ın en büyük hay ırseveriyim, 

bütün gayretim Kays'a faydal ı  olmaktır; Kays' ın en şecii ise öldürülmesini 

emretmi ş  olduğum şu e ş ektir. Bunun üzerine bir bedevi: En ş eciini öldür-

düğün halde sen nas ıl Kays' ın en hayırseveri olabilirsin, demi ş  ve bu söz 

üzerine Ömer b. Hara ş i'yi hayatta b ırakmak emrini vermi ş ti. Daha sonraları  
iş  ber akis oldu. İbn Hubeyre Halid el-Kasri önünden kaçmak zorunda 

kaldı  ve düş mam olan el-Hara ş i onu takip ile vazifelendirildi. Firariyi kaçt ığı  

gemi üzerinde yakalad ığı  zaman el-Hara ş i ona: Seni ne yapaca ğı mı  düş ü-

nüyor musun? dedi. Cevap şu idi: Düşünüyorum ki, bir Kaysl ı  olmak sı fatiyle 

beni bir Kasri'ye teslim etmezsin. El-Hara ş i: Haklı sın, dedi, haydi kaç! 

Haccac'm gölgesi, herhalde kendisini de memnun etmiyecek bir ş ekil 

ve heybette, mezar ını  aşı p müessir olmakta devam ediyordu. Onun İ bn 

E ş 'as ve İ bn Muhelleb'e kar şı  düş manlığı  ile zehirlenmi ş  olan, Kays ve Yemen 

aras ındaki z ıddiyet onun ölümünden sonra daha da artm ış tı . Bunu, hangi 

tarafı  tercih ederlerse etsinler halifelerin f ırkalar ından birisini tutmas ı  mey-

dana getirmi ş ti. Ayrı  bir görü ş  zaviyesinden olmakla beraber Yezid II ara-

daki Ömer rejimi ile pek az kabuk ba ğ lamış  aynı  yarayı  de ş ti. Yezid II 

Haccac' ın tesirinde kalarak Muhelleb o ğullarından ş üphe ediyor ve kalbinde 

onlara kar şı  kızgınlık duyuyordu. Bunlar ın devletin ş arkındaki hareket 

tarzlar ına karşı  duyduğu emniyetsizlik hakl ı  idi; öfkenin patlak vermesine 

ise isyanlarıyla bizzat Muhelleb oğulları  sebebiyet vermi ş lerdi. Fakat bu 

asil ve kudretli ailenin, o vakte kadar Emevi tarihinde e ş i görülmemi ş  bir 

1) Elcezire Kayslerinin reisi olan Zufer b. Haris umumiyetle bilhassa asil ve bütün siyasi 

münazaalarm fevkinde bir zat olarak tasvir olunur. O ğulları  Huzeyl ve Kevser onun nüfuzunu 

tevarüs ederek halifelerden de büyük itibar gördüler. Kr ş . Tab. 1300. 1360 v.d. Ag. 16, 42 ve 

ş imdi Barth tarafından ne ş redilen Kutamrnin 
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tedbir Olarak kanun harici ilan edilmesi Yemen'e kar şı  harp ilâm demekti 

ve neticesi devletin Kaysl ı  bir fırka devleti halinde dejenere olmas ı  oldu. 

Bunda suç halifede idi; İbn Hubeyre'yi tayin eden ve onu bu büyük bölgede 

istediğ i gibi harekete serbest b ırakan o idi. Gayesi filvaki herhalde sadece 

intikam idi; devlet adam ı  değ ildi ve icraat ş eklinin neticelerini ölçüye vur-

mamış tı  Suriye de Kays' ı  Kudaa'ya tercih etmi ş  değ ildi. Akr'da galip gelen 

ordunun çekirde ğ ini Kudaa te şkil etmiş ti. Mesleme'ye sald ırırken Yezid b. 

Muhelleb'i öldüren bir Kelbli idi ve kaçan Muhellebileri takip ve imha edenler 

Kelbliler idi. 

Yezid II yakın selefi ııı in barış tır ııı a politikas ından çok ayr ılmış tı . İbn 

el-Esir V, 50'ye göre, Ömer II 'nin icraat ından hoş una gitmiyenleri meri-

yenen kaldırmış tı . Umumi ve sistematik bir de ğ iş iklik yapmas ına rağmen 

halife olur olmaz Medine ve Afrika'ya yeni memurlar tayin etmi ş ti. Vergiden 

muafiyet vaadi üzerine İ slam kabul etmiş  olan Sogd'lulardan yeniden vergi 

tahsil ettirmi ş  ve valisi Yezid b. Müslim Berberilere kar şı  benzer ş ekilde 

muamele etmi ş ti. Fakat bu zat ı  öldürerek selefini yerine geçirip bunu tama-

miyle usulüne uygun bir şekilde halifeye bildirdiler ( 1). Halife vaziyeti kabul 

etti. O emretti ğ inden daha fazlasm ın vukuuna müsaade ediyordu; zay ıf ve 

alâkasızdı . Siyaset veya n ıuayyen bir gaye ile Ömer II'ye kar şı  tezada dü ş -

memiş ti; iyi niyete kap ıldığı  zamanlar, Ömer II'yi hattâ örnek edindi ğ i 

rivâyet olunur (Ag. 13, 157). Fakat o Ömer'e nazaran tamamiyle başka 

bir tabiatte idi. Benli ğ inin temel çizgisini ciddiyet de ğ il aristokratik bir 

hafifme ş reblik te şkil ediyordu; hükümdar olmaktan ziyade ş öValye idi. 

Eyaletleri valilere terk etmi ş ti; zamanını  iş lere değ il asilzâde heves ve ıiptilâ-

larma hasrediyordu. Selefi zaman ında kovulmu ş  olan bir takım serseriler 

onun yanında tekrar itibara kavu ş tu. Temsil durumunda oldu ğu fırkanın 

ş erefini koruma ğ a pek kıymet vermezdi. Zevahiri kurtarmak için gayret 

sarf etmezdi. İ ki muganniye, Selâme ve Hebâbe saray ında büyük bir rol 

oynamakta idiler. Bir şey elde etmek isteyen onlar ın arkas ına gizlenirdi. 

Hattâ İbn Hubeyre bile yüksek mevkiine bu yoldan eri ş ini§ imiş  (İbn el-Esir 

5, 75 v.d.; Ag: 13, 157). Hebâbe'nin ölümü üzerine kendisinden o derecede 

geçmi ş ti ki, Mesleme, kendisinden bu yak ışı ksız vaziyette hiç olmazsa umuma 

görünmemesini rica etmi ş ti. Bundan yedi gün sonra, zannedildi ğ ine göre bir 

sevdiğ i kı zın kaybından duyduğu kederle, öldü. Onun içinde bir miktar 

romantiklik vardı ; ş iir ve musikiden anlard ı ; ve bununla da Süleyman'dan 

ayrıtıyordu. 

Theophanes, Ömer II'nin imparator Leo'yu ihtida ettirmeyi ümit 

ettiğ ini yazar. O ayr ıca Yezid II'ye Fenike'deki Laodikeal ı  bir Yahudinin, 

1) Tab. 2, 1435. Beltı zur, 231'e göre vali berberi muhafı zları  tarafından, bunlar ın ellerine 

«harasiyyun (nöbetçi)» kelimesini da ğ lattığı  için katledilmiş ti 
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devletinin h ıristiyan kiliselerindeki resimleri tahrip etti ği taktirde kırk yıl 
hilâfette kalaca ğı nı  kehânet olarak bildirdiğ ini söylemektedir. Theophanes'e 

göre o bunun üzerine aziz resimleri aleyhine umumi bir emirnâme ısdar 

etmiş  ve fakat pek k ısa bir müddet sonra öldü ğü cihetle bu emirnâme tatbik 

edilmediğ i gibi hattâ birçok muhitlerce ö ğ renilememiş ; fakat imparator Leo 

bu fena ve yanlış  imanda onunla müş teek ve bu fikrinde, Suriye'de Arap-

ların eline esir dü ş tükten sonra Islami kabul etmi ş  ve kurtuluşundan sonra 

da bu dini üzerinden tamamiyle s ıyırıp atamamış  olan Arapça Bi şr adında 

bir hıristiyan tarafından tekid ve takviye edilmi şmiş . Halifenin bu ş eytani 

emirnânıenin mevcudiyeti hakkında, pek az kimseye malam olmas ı , büyük 

bir ş üphe uyandırıyor. Bir Yahudinin kendisine k ırk y ıllık hilafet teb ş ir 
etmiş  olduğu hakkında basit bir haber Taberi'de de vard ır. Fakat bu kehânet 

doğ ru çıkmadı . Yezid II sadece 4 y ıl hüküm sürerek 24 Ş aban 105 (26 Ocak 

724) Çarş amba günü Ş arkı  Ürdün'de Arbad'da öldü. Öldüğü zamanki ya şı  
hakkındaki rivayetler 33 ile 44 aras ında tehalüf ederler. 

2 — Yeziel II veliandliğe önce karde ş i Hiş am' ı  ve ondan sonra da kendi 

oğ lu Velid'i tayin etmi ş ti. Talis enim inter Arabes tenetur perpetim norma, 

ut nonnisi cunctas regum successiones prerogative a principe percipiant 

nomina, ut eo decidente absque scandala adeant regiminis gubernacula(*). 

Isidor'un İ spanyol zeylcisi böyle demektedir. Veliandlik silsilesinin vasiyet-

name ile tanzimi hususu hakikatte dikkate ş ayandır. 

Hiş am b. Abdilmelik, annesinin babas ı  olan Mahzum ailesinden Hi ş am 

b. Ismail'e nisbetle adland ırılmış  olup annesinin karde ş lerini hiinaye etmiş  
ve onlara tercihli muamele etmi ş ti. Hükümranl ık alâmetlerini, asa ve yüzüğ ü, 

Rakka'dan pek uzak olmayan bir yerde Suriye çölü kenar ında bir Roma 

tesisi olup kendisinin in ş a ettirdiğ i ve Dı maşk' ı  sıhhate gay-rı  müsait addetti ğ i 

cihetle halife olarak da kalmak üzere tercih etti ğ i Rusâfe'de (I) ald ı . Bi'ati 

ise devletin ba ş  ş ehrinde kabul etti. Müteveffa karde ş ine pek az benziyordu. 

O dikkatli, namuslu ve her ş eyden evvel sap ına kadar iş  adamı  idi. Fakat 

Ömer II'den de daha az ayr ı  değ ildi, idealizmin zerresi onda yoktu. 

İ lk icraat ı , devletin ş arkındaki edepsiz Kays idaresine, Ömer b. Hubey-

re'yi azletmek suretiyle son vermek oldu. Onun yerine 105 Ş evvalinde (Mart 

724) Halid b. Abdullah el-Kasri geldi. Bununla Irak, bir defa daha, Ziyâd 

ve Ilaccae yan ında bir dereceye kadar an ılmağ a lay ık bir valiye kavu ş mu ş  
bulunuyordu. Bu zatın ş ahsiyeti onun idari faaliyetinden ziyade a ğı r neticeler 

doğuran sukutu hakk ında bilgiye sahip olmam ıza ra ğ men, alakamızı  bizzat 

halifeninkinden daha fazla çekmektedir. 

*) [Tere.: Zira Araplar aras ında devamlı  bir âdete göre tahta namzet olanlar ın adlar ını  

hükümdarlar tayin ederler, öyle ki hükümdar ölünce dedikoduya sebebiyet vermeden bunlar 

tahta geçerler.] 

1) Buna mukabil Tab. 1463, 16'ya göre Hıms'da (Emesa). 
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Kariyerine Haccâc' ın emrinde ba ş lamış  ve onun te şviki ile, Irak' ın 

siyasi mücfimlerinin orada bir bar ınak bulmalar ının önüne geçmek üzere 

91 yı lında Mekke'ye gelmi ş ti. Ev sahiplerini evinde oturanlardau mesul tut-

mak suretiyle bir bu vazifeyi halletti. Ayr ıca mukaddes ş ehire, yapt ırdığı  

bir su yolu ile faydalı  oldu ise de bundan dolay ı  kazandığı  teşekkür, bir 

zamanlar Kudüs su yolunun Pilatus'a kazand ırdığı mn aynı  oldu. Bir Haccâc 

yaratığı  s ıfatiyle sonra Süleyman tarafından azledildi ve o zamandanberi 

Hiş am ona devletin en mühim memuriyetlerini emniyet edinceye kadar bir 

daha hizmete al ınmadı  Halid de Haccac gibi Vâs ıt'ta otururdu. Kendisini 

muslihane iş lere vakfetti. Enerjisi eksik olmamakla beraber tabiaten yumu-

ş ak huylu imi ş  gibi görünüyor ( 1). Kendisi bir harp adam ı  addedilmezdi, 

korkak olduğu kabul Qlunur ve minberde iken, sonradan meydana ç ıktığı  

gibi Kilfe'de sadece sekiz iranl ımn birle ş mesinden mütevellid bir ş ii isyanı  
çıktığı  haberini al ınca korku içerisinde kendisine bir bardak su verilmesi 

için feryad etmesiyle alay edilirdi. Mamafih k ı lı cı  kınından çıkarmak için 

pek az sebep vard ı . Memuriyetinin sonlar ına doğ ru birkaç ş ii ve harici isyan ı  
olduysa da bunlardan sadece birisi büyükçe bir muhiti kavram ış tır( 2  ). Fakat 

Irak bütünüyle onun idaresinde al ışı lmamış  derecede uzun bir sükânet 

devresi geçirmi ş  ve iktisaden parlam ış tır (Tab. 1778, 13 v.dd.). Buna ra ğmen 

sevilmemi ş  ve bilâkis en muannid dü ş manlıklara hedef olmu ş tur. Kötü 

dedikodulardan bir miktar ı  Kitab el-Agâni' ılin ona müteallik maddesinde 

toplanmış tır (19, 52 v.dd.). Fakat Taberi'de de bunlardan kâfi miktarda 

mevcuttur. 

Halid'in mensup oldu ğu Kar ailesi Becile'nin bir koluydu. Becilelder 

Câhiliyye devrinde a ğı r dahili ayr ı lıklar yüzünden parçalan ıinş , ehemmiyetini 

kaybetmi ş  ve ancak islam ile bir dereceye kadar kalk ınmış lardı . Ş u halde 

Halid'in dayanaca ğı  kuvvetli bir ailesi, kudretli ve itibarl ı  bir kabilesi 

1) Weil (I, 620) Taberrye dayanarak Halid'in selefini i şkenceye tabi tutup öldiirttii ğ iinü 

yazmaktad ır. Fakat Leiden ne şrinde buna dair bir şey yoktur. Buna göre İ bn Hubeyre bilâkis 

Halid'in takibinden kurtulmu ş , sonradan kendi yurdu olan K ınnesrin'de halifenin eline dü şmüş ; 

halife kendisine yüz sopa vurdurmu ş  Ve buna ra ğ men. sonra Yezid b. İbn Hubeyre'nin k ı zını  
oğ luna vermek istememesine içerlemi ş ti. Aynı  şekilde Halid bazı  âsilere yumu ş ak muamelede 

bulunmu ş  ve bunları  ancak yukarıdan aldığı  emirle yapmış tır (Tab. 1628). Mamafih ş air Ku-

meyt'i güya, Hi şam yarımda yağmurdan kaçarken doluya tutulmas ı  için kaçırmış tı . 

2) Halid'in rivayete göre korkularmdan su istemi ş  olduğ u sekiz Iranl ı  Küfe'deki tabiri 

marufu ile Vusafâ idiler. Bunlar belki de Abbasi propagandas ı  ile münasebettar idiler. Maiyeti 

ile Küfe civarını  izaç eden Vezir el-Sahtiyani. (kr ş . Yahya b. Adem 34, 18) de Iranl ı  bir mevlâ 

ve ş ii bir tarikata mensup imi ş  gibi görünüyor. Buna mukabil Sal ıârl ve Behlül Arap haricisi 

idiler. Meşhur Ş ebib'in oğ lu olan birincisi yanında 30 Bekrli bulundu ğu halde Dicle kena ırm-

daki Cabbul'dan Halid'in maliltânesi olan Mubârek'e bir ak ın yapmış t ı . Behlül b. Bi şr Musul'da 

mühim bir isyan ç ıkararak kendisine kar şı  gönderilen bir birliğ i iki defa bozguna u ğ ratmış  ve 

sonra Kuhayl sava şı nda mağ lup olmuş tu. Taberrde bu âsiler hakk ındaki hikâyeler Ebu 

Ubeyde'dendir. 
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yoktu. Bu e ğer bir mahzur te ş kil ediyorduysa, Beeile'nin ne Mudarblara ne 

de Yemenlilere mensup olmamalar ı  onun için memuriyetin ifas ında bir 

kazanç say ılabilirdi. Ona daha men ş einden, kabile guruplar ının dualizminde 

muayyen bir mevki empoze edilmemi ş  bulunuyordu. Fakat, hay ırhahları  
İbn Hubeyre'yi yerinden atmak ve hâkimiyetlerini ortadan kald ırmak üzere 

gönderilmiş  olduğu cihetle Kayshlar onu tabiatiyle dü ş manları  addedeeek-

lerdi. Görünü şe göre Mudar' ın diğ er guruplar ı  da onu isteyerek kabul etme-

diler. Onun Basra'daki valisi olan, Ebil Musa el-E ş 'arrnin torunlar ından 

birisine kar şı  âsi davranan bir Temin ili bu hareketini hayat ıyla ödeme ğ e 

mecbur olmu ş tu. Halid şu liaide bitarafl ığı  muhafaza etmek gayesiyle de 

gelmi ş  olsa yine de fırka kavgalar ı  uçuruma çekilmi ş  olacaktı . Mudar' ın 

düşmanlığı  onu ister istemez Yemen taraf ına çekti. Rivayette, o ba ş langı ç- 
, tan , itibaren kalbi Mudar'a ve bunlara mensup Kurey ş 'e hatta bunlar ın en 

yüksek mevkiinde bulunanlarına karşı  kin ve küçük görme hisleriyle me şbu, 

bütün kam ve can ıyla yemenli olarak görünmektedir. O, söylemesi gülünç 

olmakla beraber, ma ğ rur bir Bedeli s ıfatiyle bu hislerine aç ık bir ifade 

vermiş miş . Bu herhalde imübala ğ alı  olacaktır. O bu hususta, Ezdlerin hakiki 

ve tan ınmış  'reisi olan Yezid b. Muhelleb ile, hiçbir surette mukayese edile-

mez. Yemenliler onu ancak azlinden ve daha ziyade ölümünden sonra gürültü 

ile öne sürmü şler, arzu ve iradesi hilafına isyanlarına bahane yapmış -

lardır. O, bizzat, E ınevilere tam manaslY la ba ğ lı  olduğunu mild-

rikti (Tab. 1656) ve kendisini bir kabile veya gurup reisi olarak de ğ il, Emevi-

lerin hizmetkar ı  olarak hissediyordu. Hanedana kar şı  sadakatini, kendisine 

ne umabilece ğ i aş ikâr olmamakla beraber, Hi ş am'a kafi. surette, Yezid II 'nin 

vasiyetnâmesini hükümsüz b ırakarak oğ lunu -veliandlikten azletmemesi 

aleyhinde tavsiyede bulunmak suretiyle göstermi ş ti. Sukutundan sonra da 

namuskârane kanuna ba ğ lılığı nı  muhafaza etmi ş  ve bu hususu bilhassa o 

devirde en parlak bir ışı kta görünmü ş tür. 

Kays'ın düş manlığı  yanında Halid islamın düş manhğı nı  da üzerine 

çekti. Annesi bir h ıristiyan idi ve h ıristiyan kald ı"; Halid onun için Kilfe'de 

bir kilise inş a ettirdi. Umumiyetle h ıristiyanlara yeniden kilise in ş a etmek 

müsaadesini verdi ğ i gibi (1) Yahudilere kam da benzer ş ekilde müsamahal ı  
harekette bulundu. Birçok zerdü ş tiyi maliye ve idare memuru olarak hiz-

mete aldı . Harici Behlal onu camiler! tahrip, kilise ve havralar in ş a etmek, 

zerdü ş tilere müminler üzerinde hüküm sürdürmek, h ıristiyan ve yahudilere 

müslüman kadınlarına sahip' olmak müsaadesini vermekle itham etmi ş ti. 
Hakkında tüyler ürpertecek hikayeler anlat ıhyordu. Onun yahudi ve hattâ 

Hacar kölelerinden ne ş 'et ettiğ i, Medine'de en fena bir muhitte .  büyümüş  
ve zampara ş air İbn EM' Rebia'ya a ş k postac ıliğı  etmiş , z ındık, imansız ve 

1) Fakat Kûfe yan ındaki Hıristiyan şehri olan Hire'de H ıristiyanlar onun sukutu s ıra-

sında şevk ve gayretle onun aleyhine durum tak ındılar (Tab. 1653). 
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kötü adedi olduğu rivayet ediliyordu. Mekke'de yeni yapt ırdığı  su mecras ıyla 

lüzumsuz hale getirmek cüretinde bulundu ğu Zemzem kuyusuna ac ı  ve böcekli 

su demiş  ve Kâbe, Peygamber ve ailesi ve hattâ Allah' ı n kitabı  hakkında 

bile buna benzer saçmalamalarda bulunmu ş tu. 11Ziltaass ı7lar s ınıfının kalın 

kafahlığı  muvacehesinde, akl ı  başı nda hiçbir kimsenin Kur ' an' ı  ezberliyeme-

mi ş  olduğu ş eklindeki sözünü sarfetmi ş  olabilir. Akil üstünlü ğünü müdrik 

olup aleyhine kullanılabilecek vesileler verecek şekilde dilini her zaman pek 

tutmamış  gibi görünüyor. 

Halid ba ş ka türlü aç ıklar da verdi. Ziraat hususunda gösterdi ğ i gayretle 

tebarüz ediyor ve bu hususta Hi ş amla yans ıyordu. Haccac' ın ba ş lamış  olduğu 

iş i devam ettirmekte idi; zaman ında Vasıt bölgesinde a ş ağı  Dicle batakhk-

larının kurutulmas ı  işini idare eden mühendis, önce Ilaccac'a da hizmet 

etmiş  olan aym Hassan el-Nebati idi. Fakat Halid bu suretle lüzumundan 

fazla kendisi için çalışı yordu. Batakl ıkları  kurutmak sayesinde gayet geni ş  
ve verimli araziye sahip olmu ş tu; ana emlâki Taberi 1655 de adlar ıyla zikre-

dilmektedir. Bu arazinin mahsulünden muazzam irad ı  vard ı . Fakat paray ı  
görmezdi bile; bilhassa para sayesinde kendisine ba ğ ladığı  adamları  ve mah-

remlerine kar şı  müsrifane bir-cömertlikle meluftu. Bir Grandseigneur olarak 

görünmek hoşuna gidiyordu. Mamafih yemekler esnas ında ho ş lanmadığı  

misafirlerin oburlu ğunu kâfi derecede tatmin etmezdi (Agani 19, 62). 

Anlaşı labilece ğ i gibi bu hususlar üzerinde hornurdamhyordu. Esasen 

umumiyetle kanallar in ş a edilmesine, yani bâkir topraktan büyük parçalar ın, 

bunları  iş lenebilir hale getirmek müsaade ve imkan ına sahip olan tercihli 

kimseler tarafından i ş gal edilmesine kı zıhyordu. Bu iş  o sıralarda iktidarda 

bulunan hanedanın şehzadeleri ve bilhassa bizzat Hi ş am tarafından büyük 

ölçüde ve hahi ş le yap ılmakta idi. Bu arada halifeye sata şınağ a da pek cesaret 

edilemiyordu. Zaten geni ş  çevrelerde nefret edilen valisi ile yetiniliyordu. 

Meselenin aslı , yani makam ının kudretini ş ahsi menfaati için istismar etmesile 

belki de aç ıkça itham ediliyordu. Çünkü bu, sadece ş ahsi ynüllçiyet hakk ına 

riayet olundu ğu ve vergilerden artan para kafi miktarda D ımaşk'a sevkedil-

diğ i taktirde zaten mutad idi. Fakat o, bu ğdayımn satışı nı  bekletmek sure-

tiyle fiatlar ı  yükseltmekle itham olunuyordu. Ayr ıca dört tarafa savurda ğ u 

paranın, yalnız emlâkinin gelirinden sa ğ lanmadığı  da söyleniyordu; onun 

bilâkis devlet hazinesinden büyük miktarlar ı  zimmetine geçirdiğ i rivayet 

edilmekteydi. Paras ı , serveti hasedi tahrik ve onun bununla dost kazanmak 

hususunda kullandığı  tarz kendisine daha ziyade dü şman kazand ırıyordu. 

Buna rağmen Halid hemen hemen on be ş  yıl müddetle, sadece Haccac 

istisna edilecek olursa bütün di ğer valilerden daha uzun bir müddet Irak' ın 

başı nda kaldı . Onu bu kadar uzun bir zaman tutmu ş  olması  halife için iyi 

bir not kabul edilmek gerekir. Fakat o da en sonunda Halid dü ş manlarının 
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ı srarma boyun eğ di. Halid'in hat ırlarım kırdığı  asil kiş iler ve Emeviler onun 

aleyhine Kaysl ılarla işbirliğ i yaptılar (Tab. 1642. 1655 v.d.); onun hakk ında 

çok iyi bilgisi olmas ı  gereken Hassân el-Nebati onun aleyhine yap ılan bir 

entrika için kazamld ı . FilVaki Hiş am onu esas ında siyasi bakımdan ş üpheli 

görmemekte idi. Fakat ona kar şı  bir nevi kıskançlık duymakta olup haki-

katte onu iktisadi mânada rakibi olarak görebilirdi. Ayr ıca onun ma ğ rur ve 

açık sözlü karakterine ve ihbar edilmi ş  olan, bizzat kendi hakk ında hürmete 

uygun olmayan bazı  ifadelerine içerlemi ş ti. Böylelikle onu azlederek yerine 

uzun yıllardanberi Yemen'i idare etmi ş  olan, Haccâc' ın akrabas ından Sakifli 

Yusuf b. Ömer'in ş ahşı nda bir Kaysl ıyı  getirme ğe karar verdi. Bu neviden 

memuriyet değ i ş tirmelerinde, azledilenin emr-i vakiyle sürprize u ğ ramas ı  ve 

azlinden ancak halefi kendisini takdim edip ondan hesap sorma ğa baş lamas ı  
ile haberdar olmas ı  çok zaman bulan bir ş ekil idi; haz ırlık yapmağ a vakit 

bulamamah idi. Fakat Hi ş am'ın bu meselede muhafaza etti ğ i gizlilik fev-

kalade idi; bu hususta Tab. 1640 v.dd. da e ğ lendirici bir hikâye anlat ılmak-

tadır. Halifenin emri üzerine Yusuf b. Ömer küçük bir maiyetle 120 y ılı  
Cumada I (May ı s 738) inde birdenbire Kûfe'de göründü. Hire'deki h ıristiyan-

lar ve Kûle'deki diğ er Mudarldarla birlikte Sakifliler onun emrine girdiler, 

kendisine kimse mukavemet etmedi. Bizzat Halid Vas ıt'ta idi; tevkif ve 

hapsedilmesine süldinetle raz ı  oldu. Hapsedildiğ i yer Kûfe'de idi. Yusuf 

merkez olarak Vas ıt'ı  değ il Hire'yi seçti. Küçük h ıristiyan şehri garnizon 

olarak, civar ındaki bol nüfuslu müslüman ş ehri Kilfe'den daha uygun görün-

müş  olmalıdır; zaten Hi ş am Yusuf'u, Suriyeli askerleri . Kfıfeliler yanında 

yerleş tirmekten kafi olarak menetmi ş ti. 
Halid on sekiz ay oğulları  ile birlikte zindanda kald ı . Hiçbir Yemenli 

ağ z ını  açmad ı ; sadece Kays'a mensup Abs'li bir zat bir ş iirle ona ac ıdığı nı  
bildirdi (Tab. 1816). Halid'den devlet paras ının hesab ını  vermesi, yani büyük 

bir miktarı  zimmeffile geçirmi ş  olduğunu itiraf ederek bunun tazminini 

tekabbül etmesi isteniyordu. Bunu elde etmek için en mücerred çare i ş ken-

ceydi. Fakat Hi ş am ancak uzun ricalardan sonra ve baz ı  ş artlarla buna 

müsaade etti. Kurban ı  iş kenceye tahammül edemeyip öldü ğü taktirde i şkence 

yapan' da öldürmekle tehdit etti; bizzat ş ahsi muhafı zlarından birisini, 

iş kence esnas ında haz ır bulunmak üzere gönderdi. 121 Ş evvalinde (Eylül 739) 

tazyikle bir ş ey elde edilemedi ğ i cihetle mevkufun serbest b ırakı lmas ını  
emretti. Halid bunun üzerine Rusafe'ye halifenin yan ına gitti, fakat huzura 

kabul olunmad ı  ve halifenin en mahrem adamlar ından Kelbli el-Abra ş  ile 

mükâtebe ile iktifa zorunda kald ı . Safer 122 de (Ocak 740) D ımaşk'a giderek 

bundan sonra orada ikamet etti. Bu arada Yusuf b. Ömer, pençesinden 

kurtulmuş  olan avını  takipten fariğ  olmamış  ve nihayet bu hususta isteksiz 

olan halifeyi hiç olmazsa kendisine Halid'in o ğ lu Yezid'in teslim edilmesi 

emrini vermeğ e ikna etmi ş ti. Bu arada Yezid firar ederek tevkiften kurtuldu. 

Yusuf ile birlikte, onunla ayn ı  fikirde olması  laz ım gelmemekle beraber 
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D ımaşk valisi Külsüm b. İ yaz el-Kasri'de ayn ı  ipe sarılmış tı . Bu zat Halid'in 

yeğenlerinden olup herhalde memuriyeti icab ı  olarak ona nezaret etmekle 

vazifeli idi. Belki de hakikaten inanarak, gayretke ş lik saikas ıyla Halid'i, 

onun 122 yazanda (740) Anadolu seferine i ş tirak ettiğ i sırada, D ımaş k'ta 

birçok mahallenin kül haline gelmesine sebep volan yang ınları  çıkartmış  
olanlara i ş tirakle suçland ırılch( 1). Hi ş am, onun akrabas ına kar şı  bir fenal ık 

isteyece ğ ine ihtimal vermediğ inden, buna , inandı  ve Halid'in bütün hane 

halkını  tevkif ettirdi; fakat pek az sonra bunlar ın filvaki Irakh olan yang ın 

çıkarı cılarla hiçbir münasebette bulunmad ığı  anlaşı ldı . Halid evine dönünce 

hiddetinden kendinden geçti ve gayet tehlikeli sözler sarf ederek bunlar ın 

müteveccih bulunduğu ş ahsa söylenmesini de ilöve etti. Ba şka bir fırsatla 

da, Hiş am kendisini el-Abra ş  vas ıtas ıyla, büyük bir mecliste bir meddah 

tarafından güya kendisine Allah' ın gücüne gidecek derecede dalkavukluk 

ettirmiş  olwas ı  hakkında sorguya çekince Halid fena halde köpürerek hü-

kümdara kar şı  her türlü hürmet hissini bir kenara b ırakmış tı . Halife bütün 

bu hakaretleri sineye çekerek, onun akl ını  kaç ırdığı nı  ve ne söylediğ ini bil-

mediğ ini ifade etmekle yetindi. Halife gittikçe ve istemiyerek saclakatinden 

ş ahsan ş üphelenmediğ i eski adamına kar şı  intikamc ı  adımlar atmak husu 

sunda zorland ı  ve sonradan her seferinde bundan dolay ı  da piş man olmak 

durumuna dü ş tü. Kendisini,  utanmış  hissetmesi ve Halid'in aç ıkça izhar 

olunan hiddetini onun kendi hakhl ığı ndan ş üphe etmediğ ine bir delil olarak 

kabul ederek'içerlemen ıesi bu halife için bir ş eref addolunmand ır. Hilâfetinin 

son yıllarında, Halid'in kazand ığı  umumi teveccühten herhalde memnun 

kalmamas ı  icabetmesine ra ğ men yine de onu D ımaş k'ta rahat b ıraktı . 

Halid'in idaresinde Irak'ta uzun siikün y ılları  hüküm sürmesine mukabil 

bölge merkezinde onun halefi zaman ında pek kısa bir zamanda ürkütücü 

bir manzara alan bir isyan ç ıktı . Ali oğullarından Zeyd b. Ali b. Hüseyn b. 

Ali ailenin yurdu olan Medine'den istemiyerek Küfe'ye dü ş müş , fakat orada 

kendisini alıkoyan ş iilerin elinde takı lıp kalmış tı . Bunlar ona, zaman ın gel-

diğ ini, Vmeyyelilerin Küfe üzerindeki hâkimiyetlerinin yüz bin Küfeli mu-

haribe kafa tutam ıyacak olan az miktarda Suriyeli askere istinad etti ğ ini 

söylemiş lerdi. Bunlara kand ı ; sadece karargah ı /ıl mütemadiyen de ğ iş tirmek 

hususunda teyakkuz gösterdi. Küfe'deki ikameti takriben on ay sürdü. 

Bu zaman zarfında isyan haz ırlıkları  ile me ş gul olarak Basra ve Musul'da da 

halkı  davet etti. Küfe'de on be ş  bin kiş i onun ordu listesine kaydolundu. 

Bi'at formülünde Allah' ın kitabı  ve Peygamberin sünneti üzerine hareket 

edileceğ i, haksız iktidardakilerle miiicadele ve zay ıflarm himaye olunaca ğı , 

maa ş ların, ellerinden alınan kimselere tekrar verilece ğ i, devlet gelirlerinin 

(Fay) buna istihkak ı  olanlar aras ında müsa vi ş ekilde taksim edilece ğ i, haksı z 

1) Bu hadise Theophanes taraf ından da 6232 Hilkat yılı  vekayiinde zikredilmektedir; 

şu halde epeyce heyecan uya ıldı rmış  olmandır. 
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muamele görenlere bunun tazmin edilerek, uzak diyarlardaki seferlere gön-

derilenlerin geri ça ğı rılıp Peygamber ailesinin, ona kar şı  hareket edip hak• 

larım inkâr etmi ş  olan herkese kar şı  müdafaa ve himaye edilece ğ i zikrolu-

nuyordu. Yusuf b. Ömer uzunca bir müddet hareket hakk ında vazıh bir 

fikre sahip olamad ı . Fakat nihayet tevkif etti ğ i iki ihtilâleiden Zeyd'in hare-

keti hakk ında tam ve doğ ru bilgi alma ğ a muvaffak oldu. Ayr ıca Zeyd'in, 

vuku bulan tevkifler yüzünden isyan ı  tacil ve ayaklanma zaman ını  1 Safer 

122 (6 Ocak 740) Çar ş arnba olarak tesbit etti ğ ini de öğ rendi. Bunun üzerine 

onun emriyle mezkör günden bir evvelki Sal ı  günü Kfıfe muharipleri mescidi ıı  
avlusunda toplant ıya ça ğı rılarak burada hapis ve birkaç Suriyeli taraf ından 

nezaret alt ına alındılar Bu Kfıfeliler yapacaklar ı  bir ihtiyats ızlıktan kendi-

lerini korumu§ olan bu himayeden memnun olmu ş  görünüyorlar. Zeyd Çar-

ş ambaya varan gece karanl ığı nda büyük soğukta bir araya getirme ğ e muvaffak 

olduğu 218 kiş i ile onları  kurtarmak te şebbüsünde bulununca parmaklar ını  
bile kıpırdatmad ılar ve Zeyd, Hire'den üzerine 2000 Suriyeli sevk edildi ğ i 

cihetle mescid önünden çekilmek zorunda kald ı . Çar ş amba günü üzerine 

gelenlere kar şı  mücadele etti, hattâ Per ş embe günü de , tutunabildi. Fakat 

akş am üzeri miktar ı  az olan sadık adamları  Suriyeli keskin ni ş ancılar önünden 

ş ehre çekilme ğe mecbur oldular; bizzat Zeyd bir ok isabetiyle ölüp cesedi 

Suriyelilerin eline geçti. Vücudu Küfe'de çarm ıha gerildi, ba şı  Dımaşk ve 

Medine'de te şhir edildi. Henüz pek genç olan o ğ lu Yahya Horasan'a kaçt ı , 

y ıllarca Belh'de sakland ı  Fakat sonra bar ındığı  yer ke ş folunaralk bir yerden 

bir yere, Velid II devrinde takipçiler ile bir mücadelede maktul dü ş ünceye 

kadar kovalamp durdu. 

Bu isyan, bu kadar ac ınacak bir ş ekilde son bulması iıa rağmen, yine de, 

Dıma ş k devletinin sonunda boyun e ğ diğ i müteakip ş ii ayaklanmaları  bununla 

alâkah ve ba ğ lı  olduğu cihetle miihimdir. Yahya'nın katlinden hemen sonra 

Ebâ Müslim onun intikam ını  almak üzere ortaya at ılarak katillerini öldür-

rnüş tür. 

3 - Sadece idare ve dahili i ş lerle alâkah addetmekle halife Hi ş am hak-

kında yanlış  bir tasavvur kazan ılmış  olurdu. Hiş am filvaki asker de ğ ildi, 

fakat hiçbir suretle harpten çekinmez ve sava ş ları  enerjik bir surette bütün 

vas ıtalara ba ş vurarak yüriitür, büyük ordular teçhiz 'eder ve bu hususta ne 

para ne de• can tasarrufuna kalk ışı rdı . Muhtelif yerlerde yap ılan askeri te ş eb-

büslerle daimi surette u ğ ra ş mak durumunda idi. 

Daha hilâfetinin ba ş lang ı cında, 98/99 (716/717) yılında Istanbul'a yap ılan 

taarruzun bütün kuvvetlerini tüketmi ş  ve hiçbir neticeye varmam ış  olma-

sından sonra durmu ş  olan Bizans'a karşı  sava şı  tekrar ele ald ı . Hudut istih-

kâmlarım yeniden ileri sürerek (Bel. 165-167) her yaz mevsiminde, ayn ı  
zamanda iki veya üç birbirine yak ın istikamette büyük ak ınlar yaptırdı . 
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Her ikisi de istekli harp adamlar ı  olan oğulları  Muâviye ve Süleyman umu-

miyetle kumanday ı  haiz idiler. Bunlardan, İ spanya Emevilerinin ceddi olan 

birincisi; 118 veya 119 (736 veya s 737) da, av esnas ında aftan dü ş mek sure-

tiyle, dü ş man ülkesinde öldü; babas ı : onu halife olmak üzere yeti ş tiriyordûm, 

bir tilki pe ş inden koş tu, diyerek feryad etmekte idi. Fakat bu sava ş ların 

baş  kahraman ı  olarak rivayette ve efsanede el-Battal görünmektedir. Büyük 

gayretler sarfedildi ve filvaki k ış  aylarında elde tutulmas ı  pek mümkün 

olmayan birkaç şehir ve kalenin fethi müyesser oldu. Nonnulla prospera per 

duces exercitus a se missos in Romania terra et pelago gessit(*). Fakat Rumlar 

baş arı sızca mukavemet etmediler. 122 (740) y ılında Phrygia'daki Akroinos 

yanında bir Arap ordusunu imha ettiler, bu arada Battal ş ehit oldu. Ertesi 

yıl bu sefer Rumlar Malatya bölgesi ba ş  şehrine taarruz ettiler, fakat bizzat 

Hiş am ku ş atılanların yardım feryad ı  üzerine Rusâfe'den hareketle üzerlerine 

yürüyünce tekrar geri çekildiler. Rumlarla yap ılan savaş ların yanında daha 

kuzey doğuda Hazer denizinin bu taraf ındaki Türklere kar şı  yap ılan müca-

dele de devam ediyor ve bunda harp talihi her zaman Araplara gülmüyordu. 

112 (730) yılında Araplar a ğı r bir bozguna uğ radılar; fakat bundan sonra 

Mesleme'nin ve bilhassa Mervân b. Muhammed'in gayretiyle vaziyet müsait 

şekle girdi. 

Müslümanlar aym zamanda belki ş arktakinden daha büyük bir hamle 

ile batıdan Avrupa'ya sald ırdılar( 1 ) ve bu suretle h ıristiyan dinini iki ate ş  
arasına aldılar. Hiş am'dan daha birkaç y ıl evvel bunlar İ spanya'dan hare-

ketle Franklara taarruz etmi ş lerdi. İ lk olarak Emir el-Hurr, belki de daha 

Süleyman zaman ında Pirene'leri a ş mış tı . Ömer II devrinde Semh Narbonne 

ş ehrini fethetti. Bu ş ehir uzun müddet Araplar ın hareket üssü ve lüzumunda 

melce olarak kald ı . Fakat Semh daha ileri, Toulouse'a kadar ilerleyince Eudo 

kumandas ındaki Franklara kar şı  102 Zilkadesinde (May ıs 721) mağ lilp oldu. 

Onun halefi Anbasa, birçok ve hepsi de bizzat kendisi tarafından idare edil-

memiş  olan akınlardan sonra, 108 (726) y ılında, devam ı  sırasında vefat etti ğ i 

büyük bir sefere ç ıktı . Bu art ık Hiş am devrine dü ş mekte idi. Bundan sonra 

araya fas ıla girdi. Emirler s ık sık değ iş mekte ve yurtlar ında birçok i ş lerle 

uğraş makta idiler; ordulara büyük miktarda i ş tirak eden Berberler Araplar 

tarafından kenara b ırakılmış , müslüman ve muharip olarak haklar ının çiğ - 

*) [Tere.: Ordu, kendisi taraf ından gönderilen kumandanlar sayesinde Rum diyannda 

karada ve denizde baz ı  baş arılar kazandı .] 
1) Bu husustaki en iyi haberler Continuatio Isid. Hispana'da bulunmaktad ırlar, fakat 

bunlar barbar Lâtincesi yüzünden çok güç anla şdabilmektedir. Bu haberler Dr. Ludolf Schwen-

kow tarafmdan 1894 y ılında Göttingen'de yap ı lmış  bir doktora tezi olan «Kritische Betrachtung 

der lateinischen Quellen zur Geschichte der Eroberung Spaniens durch die Araber » ad ı  altında 

birleş tirilmiş  ve tanzim edilmiş tir. Müellifin aslında şarka ait meselelerde s ık sık yanhş  tasayvur-

lara takılmış  olması , mümkün olan bu büyük ihtimamla yap ı lmış  bu çalış manın kıymetini azalt-

tamaz. 
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nenme ıniş  olduğu hissinde idiler. Bizzat Araplar da gizli f ırkalar tesiriyle 

parçalanmış lard ı . Bu hususta müsait bir de ğ iş iklik ancak Hi ş am, haris ve 

nefret uyand ırmış  Heysem yerine Abdur ı'ahman b. Abdullah' ı  vali tayin 

edince tahaddüs etti. Bu zat önce kendi bünyesindeki bozuklu ğu ortadan 

kaldırmak zorunda kald ı . Berberi Munuza, Eudo ile sulh aktedip onun k ızıyla 

evlenmek suretiyle Araplara ihanet ve Ispanya'n ın kuzey bölgesinde istiklâl 

ilân etmiş ti. Önce onun i ş ini bitirdikten sonra Abdurrahman Eudo'ya tevec-

cüh ederek onu Garonne ve Dordogne aras ında mağ lüp ederek Loire istika-

metinde takibe baş ladı . Bu esnada 114 Ramazan ında (Ekim 732) Tours ile 

Poitiers aras ında, Eudo'nun yard ımına ça ğı rmış  olduğu Charles Martell ile 

karşı laş tı . Birkaç gün süren çarp ış malardan sonra Araplar ş iddetli bir umumi 

taarruzda bulundular. Fakat Austrasia Franklar ı  bütün gün bu hamlelere 

mukavemet ettikten sonra, ertesi sabah hayretle, reisleri öldü ğü cihetle dü ş -

manlarının harp meydanım kendilerine b ırakmış  olduğunu gördüler. Gibbon, 

eğ er Araplar muzaffer olmu ş  olsalardı  neler olaca ğı nı  ş öyle tasavvur etmek-

tedir: O zaman belki ş imdi Oxford'da Kur'an tefsir edilecek ve sünnet edilmi ş  
milletin önünde minberlerde Muhammed'in dininikudsiyeti ve do ğ ruluğ u 

isbat olunacakt ı . Franklarm hıristiyan Avrupa için gördükleri i ş  büyüktü. 

Fakat ne olursa olsun Bizanshlar do ğuda onlardan çok daha a ğı r iş ler gör-

müş lerdir. 

Araplar Tours yan ında sonuncu ve kafi olarak püskürtülmü ş  değ il-

lerdi. Bizzat halife Franklara kar şı  sava şı  hırs ve gayretle destekliyordu. 

Abdurrahman' ın halefi, Abdülmelik b. Katan (733 = H. 115) Franklara 

niçin taarruz etmedi ğ i hususunda sorguya çekilmiş ti. Abdülmelik buna 

uygun olarak yürüyü ş e geçti, fakat çok ilerliyemedi. Pirene'lerdeki h ıristiyan-

lar onun geçmesine mani olarak kendisini ovalara geri sürdüler. Bunun 

üzerine Hi ş am onun yerine, ad ı  İ spanyol kroniklerinde Aucupa şeklinde 

lâtincele ş tirilmi ş  olan Ukbe b. Haccâc' ı  tâyin etti (117). Fakat bu zat da evvel 

emirde uzunca bir müddet iç i ş lerle me ş gul oldu. Nihayet Gallia'ya do ğ ru 

harekete geçince, Saragossa'da eline kendisini berberiler taraf ından çıkarılan 

bir isy-  anın bastırılmasma yardım etmesi için Afrika'ya ça ğı ran mektuplar 

geldi. Bunun üzerine geriye dönerek Transductin silsilesinin ilk tepeleri 

yanında ( 1) İ spanyol-Arap ordusuyla bo ğ az ı  geçti. Afrika'da vazifesini ikmal 

ettiğ ine kani olunca Ukbe tekrar Ispanya'ya döndü ve 122 (740) y ılında 

öldü. 

Berberiler, istemeksizin, Franklar ın kıymetli müttefikleri oldular. 

Bunlar, iyi müslüman ve gayretli mücahid olmalar ına rağmen Arap memurlar 

tarafından Ömer II öldükten sonra haraçla mükellef köle muamelesi gör-

melerine hiddet ediyorlard ı . Bunlar, reisleri olarak Sufri Meysere'nin zikredil- 

1) İ spanyol Continunatio'ya göre, Got kral ı  Roderich'in maktul dü ş tüğü sava ş  da burada 

vukubulmuş tu; buras ı  Cebelüttank'm yak ımnda imiş  gibi görünüyor. 
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diğ ini, bazı  Iraklı  harici dâileri için tohumlar ım ekecekleri müsait bir zemin 

arzediyorlard ı . Taberi 1, 2815 de Seyf'e nazaran bunlar önce, me şru yoldan, 

ş ikayet mevzularm ı  bertaraf etmesi için Hi ş am'a müracaat ettiler; fakat 

gönderdikleri murahhaslar halife taraf ından huzura kabul edilmedi. Onlar da 

paraları  tükendiğ i için, adlarını  deftere kaydettikten, yani bir nevi kart vizit 

bıraktıktan sonra, sukut-u hayale u ğ ramış  bir halde bir müddet sonra çekilip 

gittiler. Art ık Haricilerin, memurlar ın yaptığı  tazyiklerin, para h ırsıyla tebaan ın 

kanını  emmeğe zorlayan halifenin emriyle vukubuldu ğunu haklı  olarak 

iddia ettiklerine kani olmu ş lardı. Bunun neticesinde harici idaresinde, Fas'tan 

Kayrevan'a kadar uzayan korkunç bir isyan ile ayakland ılar. Afrika emirleri 

bunlara kar şı  çaresiz kald ı . Ukbe'nin İ spanya'dan yapt ığı  yardım da ehem-

miyetsiz idi. İş  baş a düş müş tü; Suriyeli devlet kuvvetleri Irak'ta oldu ğ u 

gibi burada da i ş e müdahaleye mecbur kald ılar. Hiş am' ın yolladığı  bu kuv-

vetler 123 ( 1) (741) yı lında, büyük miktarda ve D ıma ş k valisi Külsüm b. 

İyaz el-Kasri ( 2) kumandas ında olduğu halde Fas'ta mücadele sahas ında 

göründü. Fakat hatta bu iyi techizatl ı  ve sava ş a alış kın Suriyeliler bile 

yarı  ç ıplak berberi süvarilerine ma ğ lup oldular. İ spanyol kronisti tarafından 

çok iyi tasvir edilen, Nauam suyu kenar ındaki büyük sava ş ta Külsüm mak-

tul düş tü ve ancak ordunun üçte biri ile ye ğ eni Bale Septe'ye ve oradan da 

Ispanya'ya kaç ıp kurtulma ğa muvaffak. oldu. Bu araplar ın ş imdiye kadar 

uğ radıkları  bozgunlar ın en fenas ı  idi; Tours yanındakiyle mukayese edile-

meyecek kadar fena. Berberiler islam ad ına, bat ı da, bunların müteakip yıl 
içinde bir zafer kazanarak bunun neticesinde Kayrevan' ı  ellerinde tutmu ş  
olmalarına rağ men, araplara en a ğı r darbeyi indirmi ş lerdir. 

Daimi olarak sükünetsiz olan Maveraünnehir'de devletin tamamiyle 

öte tarafında da Hiş am devrinde mutad olduğu üzere fırt ınalar esmekteydi. 

Sogdlular, krallar ına uyarak, Ömer II devrinde, müslüman s ıfatıyla vergi 

vermeğ e mecbur olmayacaldar ı  vaadine mukabil islamı  kabul etmi ş lerdi. 

Fakat sonradan valiler bu ş arta riayet etmediler; istedikleri gibi davrand ı -

lar ve s ık sık değ iş tirildikleri için birisi ş öyle, birisi böyle hareket ettiler. 

Fakat hepsi için iktidar haktan daha önde geliyordu; e ğ er birisi bir defa için 

'vergi muafiyetini meri addetmi ş se bu hususi bir sebebe müstenid bir at ıfet 

mahiyetini ta şı yor ve kısa bir zamanda geri al ınıyordu. Buna kızan Sogdlu- 

1) Bu ş ekilde doğru olarak BeIâzuri 232 de. Fakat Tab. 1716 (Theophanes Hilkat Y ılı  
6231)ye göre daha 122 y ılında; fakat Halid el-Kasri'llin Anadolu seferine i ş tirak ettiğ i bu yıl 
içinde Külsüm daha D ımaşk valisi idi. Theophanes 6231 de ona Aa[ta5xnv65 denilmektedir. 

2) Ona umumiyetle el-Ku şeyri" denilmektedir. Belâzuri ve İbn el-Esir'de hep böyledir; 

- Tab. 1716'1871de de. Fakat Tab. 1814 v.dd. de adland ırıldığı  ş ekil olan el-Kasri doğrusudur; çünkü 
o Halid'in bir ye ğeni idi. Müller (1, 449) Arap halk psikolojisiye Hiş am'ın devlet idaresi pren-

siplerine vukufuna (1, 445 v.dd.) dayanarak, sanki önceden biliyormu ş  gibi «tabii bir Kaysl ı » 

demektedir. Hakikatte Külsüm, Malik el-E ş ter'den daha az Kaysl ı  değ ildi (1, 325).,.5.„.3 nin 

ve ,5„!;,, ; ile kar ış tırılınası  çok zaman vaki olur; kr ş . meselâ Tab. 1456, 7. 
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lar eski düş manları  olan Türklerin kuca ğı na at ılarak onlar ı  yurtlarına davet 

ettiler; Sogdlular, dindar müslümanlar ın da sadece sözden ibaret kalmayan 

sempatilerine sahip bulunuyorlard ı . Bu koalisyona kar şı  mukavemet, hüküm 

süren araplar için, çok güç oluyordu; ordular ı  bir defadan fazla en tehlikeli 

duruma dü ş müş  ve büyük kayıplarla paçay ı  kurtar ın ış , olayı  cana minnet 

bilmiş lerdi Halifenin Horasan'dan gelen me şum haberlere ne kadar al ış mış  
olduğu, onun bir defa hakiki bir zafer haberi gelince buna inanmam ış  olma-

sından anla şı lmaktad ır. Durumu düzeltmek için kulland ığı  baş  çare olan ku-

manda mevkiinde de ğ iş iklik yapmak, ekseriyetle yanl ış  netice veriyor ve 

hemen daima fena Vali tesirler b ırakıyordu. Fakat nihayet iyi bir harekette 

bulundu. Halid'in azlinden sonra onun Irak'taki halefi olan Yusuf b. Ömer, 

Horasan' ın da kendi emrine verilece ğ ini ümit etmi ş ti. Oraya su kat ılmamış  
bir Kaysh tayin edecek ve zaten kâfi derecede berbat olan f ırka münazaa-

sun daha da te ş did edecekti. Hiş am, kendi inisiyatifi ile Horasan'daki kud-

retli kabilelerden hiç birisine mensup olmayan tecrübeli bir asker ve memuru 

ihtiyar Nasr b. Seyyar el—Kenanryi buraya vali tayin etmekle bunu anlam ış  
oldu. Nasr, önceden kaybedilmi ş  olan bu mevkide, liyakatini mükemmel 

surette gösterdi. 

Hiş am Rusafe'de 6 Rebiülâh ır 125 (6 Ş ubat 743) Çar ş amba günü öldü. 

Henüz elli altmış  ortalarında olup ihtiyar de ğ ildi; fakat hiç bir zaman da 

genç olmamış tı  Görünüşü cazip değ ildi; ş aşı  idi. Kendisine hürmet ettirme-

sini bilmesine rağmen, insanlar üzerine vas ı tas ız tesir eden, onlar ı  kazanan, 

üzerlerinde müessir olan vas ıfları  yoktu. Üzerinden biraz adilik akard ı . Fa-

kat akıllı  ve düşünceli idi. Dindarlar ı  ş ahsan rencide edecek bir hali yoktu; 

eski istikamete uygun ciddi bir müslümand ı . Hadisçi el—Zuhri ve Elııi Zi-

nad' ın dostu ve yeni moda olan, doğmatik problemler ortaya at ıp iradenin 

serbestisini iddia eden (Tab. 1777; kr ş . 1733) Kaderiye'nin dü ş manı  idi. 

Hıristiyan tebas ına karşı  müsamahas ız da de ğ ildi; onlara (Melbilere?) kırk 

yıldanberi ellerinden alınmış  olan Antakya patrikliğ ine tayin yapmalar ı  
hususunda, mamafih buraya alim ve asil bir zat ı  değ il de basit bir ke ş iş i, 
dostu Stephanus'u getirmeleri ş artıyla müsaade etmi ş  ve sonunda onlar da 

buna yana ş mış lardı  (1). Oğ lu Muhammed'i, kendisini tahkir etti ğ ini zanne-

den bir h ıristiyam kadıya ş ikayet edece ğ i yerde döğ dürmüş  olmasından 

dolayı  azarlanuş tı . Hükümdar olarak partilerin aras ında kalmağa gayret 

ederdi; araplar ın ve valilerinin kalbini değ iş tirmeğe muvaffak olabilseydi! 

Kalabalıktan bir nevi çekingenlik de duyar, tenha Rusâfe'de arka plana çe-

kilmeğ i ve kendisini orada ziyaret eden insanlarla münasebat ında, kendi-

sine güvenebilece ğ i, nâip seçtiğ i Kelbli Abra ş 'ın tavassutunu tercih ederdi 

(Tab. 1, 2816. 2, 1813). Buna ra ğmen iş in ipleri elinde idi; i ş inden anlardı  

1) Theophanes H.Y. 6234; kr ş . 6236. Fidyesi verilmeyen ve İ slâmı  kabul etmeyen Bizansh 

esirlerin idam ı  (H.Y. 6232) hususi bir hal olmay ıp eski harp hukuku idi. 
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ve bütün zaman ın çalış mağa hasr ederdi. Divan ı , yani maliye dairesi örnek 

bir intizam arz ederdi; Abbaso ğ lu Mansur ona bu yüzden hayrand ı . Askeri 

maaş ların asil kimselere vak ıf olarak tahsisi bid'atine kar şı  harekete geçmi ş ti; 
hiç kimseye, bir Emevi prensi bile olsa, bizzat sava ş a iş tikak etmediğ i veya 

yerine bir vekil göndermedi ğ i takdirde buna istihkak kesb edemezdi; kendi 

hissesine dü şeni, onun yerine sava ş a giden azadh kölesi Yakut'a verirdi. 

Ömer I, Muaviye ve Abdülmelik hakkında olduğu kadar çok olan kendi hak-

kında anlat ılan hikâyelerde o bilhassa çok muktesid ve idareli olarak görün-

mektedir. 

Bu, bilhassa tamamiyle aksi istikamette hareket etmi ş  olan selefleri 

muvacehesinde hakl ı  görülebilecek olan muktesid tutumu onda kötü neti-

eder do ğuran bir hata halinde tereddi etmi ş ti. Bütün derdi gücü hazinesini 

doldurmaktı . Theophanes onu ş u kelimelerle karakterize etmektedir: 

'İjQaro xtl'Etv zarci xo.igav >cal 3r6).tv naXdr ıa xal naraa noqd.g notEiv 

xai JrayaSeicsov, >ca1 Nara ı ,.t3d,)1/4),Ecv. (*) 

Bunu kendi menfaatine yapmakta idi. Bu suretle o kadar memnuniyet-

sizlik uyandırıyordu ki Abbasiler, hükümet programlar ında, hiç bir saray 

ve kanal in ş a etmeyecekleri vaadiyle tebalar ına kendilerini en iyi şekilde 

tavsiye edecekleri kanaatine varm ış lardı : Kanal çiftlik idi ve saray da çift-

liğ e bağ lı  idi. Büyük arazi sahibi s ıfatıyla Halid ile rekabet halinde bulunu-

yor ve fiatlerin dü ş mesini önlemek için, ona hububat ım kendisinden önce 
satmağı  yasak ederdi. Bundan daha da kötüsü bizzat devleti mümkün, oldu-

ğu kadar para getirecek Sir çiftlik addetmesi idi. Bütün akl ı  ve dü ş üncesi 

nihayet bir nevi hazine dü şüncesine saplan ıp kaldı . Valileri ona mümkün 

olduğu kadar yüksek meblü ğ lar göndermek zorunda idiler, bunlar ı  elde et-

mek için kulland ıkları  usullere Hi ş am bigâne kald ı . Kıbrıs harac ın yükselt-

miş , iskenderiye harac ını  iki misline çıkartmış , Maveraünnehr, Afrika ve 

İ spanya'daki tebay ı  ümitsizliğ e, çaresizliğe düş ürmüştü. Cupiditate pra-

ereptus tahta collectio pecuniarum per duces Oriente et Occidente ab ipso 

missis est facta, quanta nulla umquam tempore in reges qüi ante eum fue-

rant extitit congregata: unde non modicae populorum katervae cernentes 

in eo improbam manere cupiditatem - ab eius clicione dividunt mentes (**). 

İ spanyol Continuatio Ş  94 de toplanan paralar ın takdirinde yap ılan mutad 
mübalüğa ile onun hakkında böyle denilmektedir. Alfred von Kremer ve 

*) [Tere.: Memlekette bir şehir kurmaya, saraylar in şa etmeye, araziyi ekme ğe, parklar 
yapmaya ve sular ı  kanalize etmeye ba ş ladı]. 

**) [Tere.: Hırsa kapılarak doğuda ve batı da bizzat kendisi tarafından gönderilmi ş  olan 

komutanlar sayesinde kendisinden önceki hükümdarlarda hiçbir zaman toplanmam ış  kadar 

çok para elde etti. Bundan dolay ı  halkın büyük bir kısmı  onda kötü arzunun devam etti ğ ini 
fark ederek onun iktida ıı ndan soğudular]. 
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muakkipleri istedikleri kadar, devlet bütçesinin güya Ömer II taraf ından 

sarsılmas ından sonra onun Emevilerin eski ve s ıhhatli prensiplerine avdet 

etmiş  olduğu hükmün vars ınlar. Onun nisbeten uzun ve çal ış ma içinde 

geçen hükümranhk devresinin sonu her halde azami nisbette bahts ız oldu. 

Hiç bir yerde sevilmemiş ti ve her tarafta a ğı r ba ş arı sızlıklara uğ ramış tı . Bu 

geniş  devleti teslim ald ığı  zamandan çok daha ümitsiz bir durumda terk 

etti. Abbasi propagandas ının onun zamamnda alevlenmesi tesadüf de ğ ildir. 

4— Yezid II, hilafeti karde şi Hiş am'a devr etti ğ i vasiyetnâmesinde ken-

di oğ lu Velid'i ona veliaht tayin etmi ş ti. Verici II babas ına benzemekte olup 

onu sadece ölçü bak ı mından a şmakta idi. İ spanyol zeylcide ona "Güzel" la-

kab ı  verilmiş tir. Güzel vücutlu, fevkalade kuvvetli, buna ilâveten hayat 

dolu ve hocas ı  filozof Abdüssamed taraf ından uyandırıhp istikamet verilen 

büyük fikri ve ruhi kabiliyete malik bir kimse idi. Amcas ı= saray ında 

yetiş ti. Fakat gençliğ i saadet içinde geçmedi. Sadece cammn istedi ğ ini ya-

par, ba şka ş eye kulak asmazd ı . Elbette, istikbali temin olunmu ş tu. Çok er-

kenden kendisini iktidarın vârisi olarak hissetmi ş  ve bu duygusunda hafif-

me ş rep muhiti tarafından takviye olunmu ş tu. Hiş am onda ciddiyet ve vakar 

eksikliğ i müş ahede ediyordu; zaman ını  evde gayri ciddi maiyet ortas ında 

ş arapla geçirmesi, musiki ve ş iirin onun için Kur'andan daha sevgili olmas ı  
kar şı sında kaş ları  çatılıyor, aln ı  kırışı yordu. Onu do ğru yola sevk etmek is-

tedi, fakat i ş e yanlış  tarafından ba ş layıp gayesine varamad ı . Yenel çat ık 

suratlı  ihtiyarın. tutumunda kendisi lehinde bir maksat görmüyor, bunu 

onun kendisine veliandli ğ i layık görmediğ i ş eklinde izah ediyordu. Belki 

bu hususta pek de yanilm ıyordu; böyle bir şey pek tabii idi. Her ne ise, bu 

yola getirilmez çocu ğun tavr ı  nihayet halifeye onun veliandlikten azl edilerek 

bunun kendi o ğullarından Mesleme b. Hi ş am' a tevcihi esbab ını  aramak ba-

hanesi oldu. 

Fakat Hiş am bir hususta, hele bizzat Mesleme de ne şeli ve yaramaz 

bir delikanl ı  olduğu cihetle, baba tarafından akrabalar ın ve asil yüksek me-

murların kafi' muhalefeti ile kar şı laş tı . Her ş eyden önce Velid, hakkından 

feragate ikna edilemedi. Bunun neticesinde Hi ş am ve saray halkı  tarafından 

bir çok kırıcı  muameleye hedef olan Velld daha ziyade h ırçınlaş tı , inatçılaş tı  
ve kinlendi. Nihayet sarayda kalma ğ a tahammül edemedi. Sarayda bir dere-

ceye kadar onun tarafını  tutan ihtiyar ve nüfuzlu Mesleme b. Abdilmelik'in 

vefat ından sonra Rusafe'yi ( 1) terk ederek Filistin do ğusunda tenha bir çöl 

mevkiine çekildi ( 2 ). Orada eski hareketlerine, fakat bu sefer evvelkinden 

1) Bu Agâni 6, 103 den anla şı lmaktadır; bunun ancak Hi şam'm son yıllarında vuku 

bulduğu başka ş eylerden de beliriyor. Mesleme 122 y ılında ölmüş tü. 

2) Ammân'da (Tab. 1795, 11) Belkayn ve Fezâre bölgeleri aras ındaki el-Agdaf suyu 

kenarında bulunan el-Abrak veya el-Azrak'a (Ag. 6, 104. Tab. 1743). Tab. 1754, 11'e göre 

bu mevkiin Ziza yakınında olduğu düşünülebilir; fakat bu çok güneydedir. 
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daha serbest olarak devama ba ş ladı . Cömertliğ i ve istikbali üzerinde hesap-, 
lar yaparak kendisine gelenler ve arzular ına kavu ş anlar hiç de az de ğ ildi. 

Hiş am'ın ölümünü bekliyor ve bunu da saklamıyordu. Esasen hislerine hiç 

gem vurmaz ve bunları  gizli tutmadığı  mısralar ında ifade ederdi. 

Bir kaç y ıl beklemek zorunda kald ı ; fakat sonra sadece onun taraf ından 

özlenilmeyen hadiseler nihayet vuku buldu. Hi ş am halk ın düş üncesine göre 

lüzumundan fazla hüküm sürmü ş tü; gözlerini yumunca nefes ald ılar Daha 

henüz ölmü ş tü ki, o zamana kadar Rusafe'de mevkuf tutulmu ş  olan Velid-

'in taraftarlar ı  serbestiye ve geçici olarak iktidara kavu ş tular. Ölen halife-

nin miras ını  öyle esasl ı  surette mühürlediler ki, emri üzerine derhal ölüm 

yatağı ndan kald ırı lıp götürülen Hiş am'ı  ne yıkamak için kazan, ne de cesedini 

sarmak için kefen bulunamad ı . Velid olup bitenlerden haberi, hükümdarl ık 

alâmetleri ile birlikte ald ı  ( ı). Bu onu mutad ı  olduğu üzere içki ile teyid 

ederek, buna duydu ğu zevkin tuzu ve biberi olarak müteveffan ın kızlarının 

feryatlar ını  tasavvur etti ğini belirten bir g ına da ilave etti. Bundan sonra 

Hiş am'ın Rusafe'deki servetini kay ı t ve tesbit ve onun maiyet ve memurla-

nın, Mesleme b. Hiş am'ın istisrlas ıyla tevkif etmek emrini verdi; çünkü Mes-

leme, asl ında onun rakibi ve kendisi taraf ından evvelce müstear bir adla 

korkunç ve zalimâne bir hicve maruz kalm ış  olmakla beraber Yelid'e kar şı  
daima iyi kalpli ve dürüst davranm ış tı  Velid bizzat bir müddet için, 

biati baş  şehirde kabul etmek üzere D ımaşk'a gitti (Ag. III, 12). Bütün 

eyaletlerden murahhas heyetler geldiler, valiler mektupla itaatlerini ve bu- , 
lunduklar ı  yerlerde onun nam ına aldıkları  biatı  bildirerek hilafet taht ında 

vuku bulan değ i ş ikliğ in ne büyük sevinç uyand ırdığı nı  belirttiler. Her taraf 

dış -u hurö ş  içinde idi. Yeni halife bunu takdir etti ğ ini de gösterdi. Kendi-

sinden bekleneni, selefinin biriktirdikleri ile tatmin etme ğe muktedir idi. 

Her yerde maa ş ları  10, Suriye'de 20 dirhem yükseltti ve Medine ve Mekke 

ahalisinden, Hi ş am' ın Ali oğullarından Zeyd'e kar şı  duydukları  sempatiyi 

cezaland ırmak gayesiyle niza etti ğ i maa ş ları  bunlara tazmin etti. Kendisini 

ziyarete gelen Ümeyye ailesi efrad ı  için misafirlik hediyesini iki misline çı -

kartt ı . Suriye'deki cüzzaml ı  ve âmâlann ia ş esi için cömertçe sarfiyat ta bu-

lunup bunlara iyi bak ılmas ım temin etti. Ahalinin kad ın ve çocuklar ına 

güzel kokular ve elbiseler hediye etti. 

Düşmanlarına gelince, onlardan da intikam ald ı . Bu intikamını , Eme-

vileri kızdıracağı  cihetle, do ğ rudan doğ ruya selefinin ailesine tevcih etmedi. 

Sadece Süleyman b. Hi ş am'ı  kırbaçlatarak müteakiben Ammân'da mevkuf 

tuttu. Fakat Mahzum oğullarından İbrahim ve Muhammed, ona kar şı  kendi 

hemş irelerinden olan Hi ş am'ın oğ lunun tarafını  tutmu ş  olmanın cezas ını  

1) O bizzat Ag. 109, 1 de (6. eild) sadece yüzükten bahsediyor; daha sonra (109, 18) 

yüzük, asa "ve vesika zikrediliyor; vesika (tomar) hiç şüphesiz ölümü tevsik eden yaz ıdır. 
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gördüler. Bunlar önce, nefret uyand ırmış  oldukları  Medine'de zincire vuru-

lup herkesin tahkirine hedef tutuldular (17 Ş aban 125= 14 Haziran Cumar-

tesi). Bundan sonra ölünceye kadar i şkence edilmek üzere Kilfe'ye Yusuf b. 

Önıer'e gönderildiler; Yusuf bu i ş i mükemmel baş ardı . Aynı  ş ekilde Hiş am'ı  
oğ lu lehine yeğenini veliandlikten ç ıkarmak hususunda takviye etmi ş  olan 

Abs kabilesinden Kakâ o ğullanrun ba şı na da buna benzer bir hal geldi ( İbn 

el-Esir 5, 198). Bunlar K ınnesrin ve Hıms üzerindeki hâkiiniyetleri ref 

edilerek kendileri, babas ı , Hiş am' ın emriyle yirmi yıl önce onlar tarafından 

kırbaçlanmış  olan Fezâreli Yezid b. Ömer b. Hübeyre'nin intikam ına terk 

edildiler. Abs ile Fezâre aras ındaki eski karde ş  kavgas ı  burada kanlı  bir 

zeyl bulmu ş  oldu. Hıms ve K ınnesrin'de olduğu gibi Velid Medine ve D ı -

maşk'da da Hiş am' ın valilerini azlederek yerlerine yenilerini tayin etti. 

Medine'ye annesi Ümmü Haccâc'm bir karde ş i olan Yusuf b. Muhammed 

b. Yusuf el-Sakafryi; D ımaşk'a yine aynı  aileden ve ddğ rudan doğruya 

Haccâc'tan gelen bir zat ı , Abdülmelik b. Muhammed b. Haccâc b. Yusuf'u 

yolladı . Annesinin akrabah ğı  yoluyla Kayshlara bağ lı  idi. 

Bu arada en mühim iki memuriyette, Irak ve Horasan'da, mevcut 

valileri, Yusuf b. Ömer ve Nasr b. Seyyar' ı  mevkilerinde b ıraktı . Hattâ 

Abra ş  el-Kelbryi bile, bu zat ı  Hiş am yanında haiz olduğu mutemed mev-

kiinde sonuna kadar tuttu. Hi ş am'a kar şı  zıddiyeti ancak şahsi bakımdan 

idi. Din bakı mından da ş ahsı  için onun örneğ inden çok ayrılmakla beraber 

prensip itibariyle pek uzakla ş mad ı . Hiş am'ın dini iki dostundan kendisinden 

ho ş lanmadığı nı  ifade etmi ş  olan birisinden nefret etmekle beraber, ak ıllı  
davranarak sükiltu muhafaza etmi ş  olan ikincisine karşı  yakınlık duyuyordu. 

Doğ ru yoldan ayrılan Kaderiye'ye kar şı  o da Hiş am gibi düşman tavır al-

mış tı ; bunların reislerinin Dahlak adas ına (Massaua yan ında) nefy edilmi ş  
olmalarıyla mutab ıktı  ve karar ı  değ iştirmedi. Din mutad anane hilâfma 

düş ünceye atlamamal ıydı . Onun hıristiyanlar' takibata duçar etmi ş  olduğu 

Theophanes'in baz ı  kayıtlarından istihraç olunabilir; fakat bu onun yapa-

cağı  ş eye benzememektedir. Filvaki onun D ımaşk metropolidi Petrus ile 

Maiuma maliye memuru Petrus hakk ında alınan tedbirlere müdahelesi 

bulunmadığı  görülmektedir. Bunlar ın her ikisi de İ slam ve Peygamberi 

kötülemek suretiyle akibetlerini ça ğı rmış lardı . K ıbrıshlann Suriye'ye tehciri 

ise dinle hiç alâkal ı  değ ildi. 

Velid,II bütünüyle, elinde bulunan iktidarla sadece oynad ı . idari faa-

liyeti bir nevi spor addediyor, bununla ciddi ve devaml ı  şekilde me ş gul 

olmuyordu. Halife s ıfatı  ile de Ş arkı  Ürdün'deki çölde ikametini muhafaza 

etti (Tab. 1795 ,11). Gençliğ inde iktisap ettiğ i acı  ve insanları  istihkar eden 

huy kendisini terk etmiyordu. Hi ş am'ın ölümünden sonra da, aslında ait 

olduğu muhitten uzak kalarak akraba ve hemâyârlanna gittikçe yabanc ı  
bir hale gelmiş ti (Ag. 137, 6). Umumi efkâra hiç ehemmiyet vermMiğ i gibi 
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bundan haberdar olmak bile istemiyordu. Sarayda ş imdi tabiatiyle bir divan ı  
vardı ; fakat önce oldu ğu gibi ş imdi de içinde kendisini mesut hissetti ğ i muhi-

tini atlar, av köpekleri, muganni ve muganniyeler, ş air ve edipler te şkil 

ediyorlard ı . Gündüzleri çölde dola şı rdı ; vücut faaliyeti onun için hem ihtiyaç 

hem de kolay idi: E ğere s ıçrarken aya ğı na bağ lanmış  ve yere çakılmış  bir 

kazığı  sökebiliyordu. Geceleri içki ile geçirirdi. Ta ş an, delice bir kuvvet hissi 

onun alâmet-i farikas ıydı ; sadece kuvvetli ve cesurlarm yanlar ına gitme ğ e 

cesaret edebilmesi için bütün kad ınların diş i aslanlar olmalarını  isterdi. 

Fakat adi vah ş ilikler içinde boğulmuş  değ ildi. Onun için Mi kadınlarla 

münasebette bulunmak, elde etmek için uzun müddet beyhude yere u ğ raş tığı  

ve kazand ıktan sonra ölümle hemen kaybediverdi ğ i asil bir kad ına kar şı  
duymuş  olduğu romantik a şk ile kabil-i telif idi. Her fırsat onu, zarif ve 

hafif, orijinal bir ş ekilde ya ş amlan an ın hislerini zabteden küçük g ınalar 

yazmağ a te şvik ve tergib ederdi. Bunlar elimize tam olarak geçselerdi, biyog-

rafisini bunlardan istihraç etmek mümkün olurdu; fakat her ş eye rağmen 

bir halife oldu ğu cihetle ş iirleri toplamp ne ş redilemez, ancak çal ınabilirdi. 

Arada s ırada hattâ manzum olarak vaaz da ederdi. Her ş eye iktidar ı  vardı , 

fakat her ş ey onun için sadece bir hevesten ibaretti ve bu heves de onda 

mütemadiyen bir daldan bir dala atlard ı . Alimane bir dini musahebeye iyice 

dalar, fakat sonra yeni kadehler devirir ve mukaddes olan ş eylerle alay 

ederdi Kimsenin bir ricas ını  reddedemez, fakat sadece çabuk hiddetlenmekle 

kalmaz, bir çocuk kadar da zalim olabilirdi. Onun iktidar ı  elinde tutu ş u bir 

lanet, bir beddua idi (I). 

Hiş am'ın paras ın ı , düşündüğünden çabuk tüketti. Muntazam 'Ve mu-

ayyen gelirleri ona yetmiyordu; hususi ve fevkalade gelirlere muhtaçt ı . 

Yusuf b. Ömer bu durumdan, kendisinden müstakil hale getirilmi ş  olan Nasr 

b. Seyyar'ı  sat ın almak hususunda istifade etti. Horasan tebar enffine 

verildiğ i taktirde büyük bir meblağ  göndermeyi teklif etti ve kabul olundu. 

Halife Nasr'a, bütün ailesi ile yamna gelmesini ve beraberinde birçok ş eyler, 

av atmacalar ı  [ş ahinler] ve atlar, musiki aletleri, alt ın ve gümüş  avâni getir-

mesini emretti. Arzu edileni ve ilaveten birçok güzel k ız ve iyi techiz edilmi ş  
köleler temin etmek için Nasr hiçbir masraftan kaç ınmadı , fakat zaman 

geçirmeyi de ihmal etmedi. Nihayet yola ç ıktığı  zaman da ise Velid'in katlini 

haber alarak tekrar geri döndü. 

Buna mukabil ş eytani Yusuf, nihayet uzun gayretlerden sonra, Halid 

el-Kasrryi eline geçirme ğe muvallak oldu. Velid'in bu zata müte şekkir 

olması  gerekirdi; çünkü Hi ş am zamanında onun lehine davranm ış  ve onun 

ölümünden sonra da Velld'e kar şı  sadakatini bozmak hususunda vuku bulan 

1) Ag. 6, 101 v.dd. deki onun hakkındaki kısmı  krş . Bunda bulunan pek çok şey itimada 

layık değ ildir. Halifeye kar şı  kış kutılmak istendiğ i zaman Halid el-Kasri, onun hakkındaki 

dedikoduları!' doğ ru olup olmadığı m bilmediğ ini söylemiş ti (Tab. 1776 v.d.). 
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te şviklerin hiçbirine kap ılmamış tı . Fakat Velid ona, söyleme ğe selâhiyetli 

olduğundan daha çok ş ey bildiğ i için, itimad edemiyordu. Halid'i tevkif 

ederek ondan, ba ş kalarını  felakete sürüklememek için ifş a etmek istemedi ğ i 

esrar ı  zorla öğ renmek istedi. Fakat onu hiçbir zor ş ekliyle yola getiremediğ i, 

mukavemetini k ıramadıkı  için nihayet birçok milyon mukabilinde affetmez 

düş manına satt ı . Yusuf onu en "zalimâne bir ş ekilde Küfe'ye naklederek, 

gururunu larmağa, ve hattâ feryad ettirme ğe ve acıdan yüzünü buru ş tur-

masını  temine muvaffak olamadan öldürünceye kadar i şkenceye tâbi tuttu. 

Halid iş kenceden 126 Muharre ıdinde (Kas ım 743) ölerek Hire'ye defnolundu. 

Bundan biraz evvel (Tab. 1820) Yahya b. Zeyd b. Ali katledilmi ş ti; 
halife onun kendisine gönderilen ba şı m, bu hususta suret-i mahsusada davet 

olunan bir mecliste te şhir ederek, tutumunun do ğunun geniş  çevrelerinde 

uyandırdığı  acı  tesiri, Irak danas ım bir zamanlar ibranilerin putuna yap ılan 

muameleye tabi tutmak, yani yakmak ve külünü suya atmak emriyle daha 

da pekle ş tirdi. Fakat tahmin edilebilece ğ i gibi, Halid'in zalimâne bir ş ekilde 

tedricen idam ının doğurduğu tesir bu an için daha fena idi. Bu, Yemen'e 

kar şı  küfür ve tahrik addolunmaktayd ı , Halid'e kar şı  Yusuf Yemen'e kar şı  
Kays manas ı  taşı makta ve halife Yusuf ile ve di ğer Haccacilerle bir addolu-

nuyordu. Bu hadisenin hakikaten böyle itibar edilmesi sahte ve hakiki 

mısralarla sağ lanmakta idi. İ lk defa olarak Irak ve Suriye'de mü ş terek siyasi 

bir heyecan meydana geldi ve her iki taraftaki Yemenliler! birbirine ba ğ ladı . 

Suriyeli Yemenliler, bilhassa Kelbliler, Halid son y ıllarını  onlar aras ında 

Dımaşk'ta geçirip aralar ında birçok dost kazand ığı  cihetle, bu heyecana 

kap ıldılar. Fakat bu heyecan umumi olarak Kayslara kar şı  daha az kabar ır-
ken bilhassa halife aleyhine teveccüh etmekte bulundu. Halifenin ş ahsi 

düş manları  tarafından körükleniyor ve husus! gayelerine alet ediliyordu. 

Bunun neticesinde çıkan partiler aras ı  isyana iş tirak hemen hemen umumi 

idi; bu isyan isterse Yemenlilerden ba ş lamış  olsun bir tarafta sadece 

Yemenliler, diğer tarafta sadece Kaysblar bulunmuyordu. Kaysa mensup 

Absliler, Beni Kakâ'ya kar şı  yaptıklarına kızmış  oldukları  cihetle halifeye 

karşı  cephe almış lardı ; diğer taraftan halifeye sadece H ıms Bahranileri de ğ il 

(ki A. Müller haks ız olarak bunlar ı  Kaydı  yapmış tır), Amir kabilesine ve 

Süleym b. Kaysan ailesine mensup Kelbliler de yard ıma geldiler. Ate ş  bir-

denbire ve fırt ına gibi patlamadı ; bilâkis as ıl Velid'in katlinden sonra geni ş  
çevreleri kaplad ı . Her bahane uyuklamakta olan tehlikeyi uyand ırmağa ve 

hasta bünyeyi patlatma ğ a kifayet ediyordu; her küçük münazaa umumi 

bir kabileler aras ı  kan davas ı  şeklinde tereddi temayülü arzediyordu. Bunda 

tabiatiyle Islam da i ş e karış tı . Dindarlar ve buna en büyük mucip sebebe 

malik olan Kaderiler Allah's ız halifeye kar şı  hiddet içinde idiler (Tab. 1837). 

Velid'e karşı  bir suikasd haz ırlanmas ı , daha çok önceki, Halid el-Kasirnin 

daha D ımaşk'ta ya ş adığı  devre kadar geri gider. Bu hareketin ba şı na belki de 
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bu hareketin fikri kış kırtı c ıları  olmamakla beraber halifenin baba taraf ından 

akrabaları , Emevi prensleri geçtiler. Bunlar asl ında halifenin, tabii ve fitri 

wüş avirleri idiler, fakat Velid onlar ın meclisinden, nüfuzundan ve kontro-

lünden çıkmış  olup, kendilerinin de haklar ı  bulunduğu babalar ının miras ını  
israf etmekle tehdit ediyordu. Ayr ıca onlar ı , oğullarından ikisini, aralar ına 

kimseyi katmadan —ki bu ş ekilden gençliğ inde hoş a gitmez tecrübeler elde 

etmiş  bulunmakta idi—, henüz gayri re ş id ve bundan ba şka bir cariyeden 

doğmuş  olmalarına ve bu iki sebepten Arap ve Islam dü şüncesine göre devlet 

idaresine ehliyetli bulunmamalarma ra ğmen kendisine halef ve veliand tayin 

etmek suretiyle k ırm ış , rencide etmi ş ti( 2 ). Bu hareketle bilhassa Velid I 'in 

çok sayıdaki oğulları  (Tab. 1794) kendilerini a ğı r bir darbeye u ğ ramış  sayı -

yorlardı . Babaları  Abdülmelik'in ilk oğ lu olduğu gibi onlar daha Süleyman' ın 

ölümü sıras ında hilâfete geçmeyi ümit etmi ş ler (Tab. 1345), fakat bir türlü 

sıraları  gelmemiş ti; şimdi de Yezid II 'nin evlad ı  tarafından bir kenara 

atıllyorlardı . Hiş am'ın oğulları  ve diğ er Mervaniler onlarla hem fikir idiler; 

hüküm süren ye ğ enlerinin gözünde de ğ ildiler ve onun kendileri için boyun 

larına tak ılmak -üzere yüz adet zinciri haz ır bulundurduğunu söylüyorlardı . 

Yardımcıları  ve belki de te ş vikçileri D ımaş k'taki asil Kelbliler ( 2), daha Halid 

el-Kasri zamanında onu kış kırtmak üzere harekete geçtikleri rivayet olunan 

gayrı  memnun, kenarda kalm ış  askerler ve memurlar idiler. Bunlar ın adları  
Tab. 1778 de sayılmakta olup kendisinden en çok Mansur b. Cumhur hah-

settirmektedir. Tabiatiyle Halid el-Kasri'nin o ğulları  da bu partiye dahil-

diler; Yezid b. Halis sakland ığı  yerden ç ıkmış , mühim bir rol oynuyordu. 

Buna mukabil, büyük anas ı  yoluyla Yezid b. Muâviye b. Ebi Süfyan'dan 

ne ş 'et etmi ş  olmak dolayısıyla ne de olsa kendilerine mensup oldu ğu cihetle 

Siifyaniler Velid II'nin tarafını  tutmakta idiler. Bunlar aras ında Eba Mu-

hammed (Ziyad b. Abdullah b. Yezid b. Muâviye) el-Siifyani en ziyade tebarüz 

edendir. Bir Mervâni, Abbas b. Velid b. Abdilmelik'de onun taraf ını  tutuyor 

ve onun itimad ına mazhar bulunuyordu. 

Mukabil halife olarak, karde ş lerinin en harisi ve esir edilmi ş  bir Sogd 

prensesinden doğmuş  olan Yezid b. Velid b. Abdilmelik kendisini ii ı4e sürdürtü. 

Etrafa çok para da ğı tmak suretiyle adam kazanma ğa çalış tı  (Theoph. 

6235). Nutukları  ve takındığı  tavır ve hareketlerle dindarlar ı  da kendisine 

çekmeğ e muvaffak oldu (Tab. 1837. 1867). Tâyin edilen zamanda elbiselerini 

değ iş tirmiş  olduğu halde bir e ş ek üstünde az bir maiyetle D ımaşk'a gitti ve 

oradan ekseriyeti şehirde de ğ il de civarda köylerde oturmakta olan 

1) Velid'in Taberi 1755-64 de bulunan Nasr'a yazm ış  olduğu 22 Recep 125 (21 Mayıs 743) 

Salı  ve 15 Ş aban 125 (13 Haziran 743) Per şembe tarihli Sami! ve Nadr taraf ından yazılmış  iki 

yazısını  krş . Halid el-Kasri, iki çocuğa önceden biat etmek teklifini reddetmi ş ti (Tab. 1776). 

2) Kelblilerle, D ımaşk civarında ikamet eden birkaç hakiki cenubi Arabistanli aileler 

bağ lı  idiler. 
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taraftarlar ı  ile temasa geçti. Onların yardımıyla ana ibadet günü olup ter-

cihen böyle hareketler için seçilen bir cuma günü (I) içinde büyük miktarda 

silâh depo edilmi ş  bulunan camiye girdi. Ş ehirdeki memurlar ı  hapsettiğ i 

gibi, camide bulunmayan valiyi( ) ve Baalbek emirini tevkif ettirdi. Açılan 
kap ılardan, Mizza'dan gelen 1500 Kelbli ve di ğer civar mevkilerde bulunan 

Lahm, Kinde ve saire, bilhassa Cenubi Arabistan kabilelerine mensup kim-

seler kendisine iltihak ettiler. Hiçbir yerde ciddi bir mukavemet olmad ı . 

Anlaşı lan devlet Suriye'de halin say ılır bir askeri kuvveti haz ır bulundur-

mamakta idi; as ıl kuvvetler d ış arıda eyaletlerde idiler. Daha hemen ertesi 

gün öğ leden evvel Yezid III D ıma şklıların bi'atini kabul etti. Keyfi yerinde 

idi ve dindar refakatçilerinin hayretleri aras ında bir ş arkı  mırıldanmağ a 

baş lamış tı ; halbuki her zaman a ğ zından dü şürmediği yalnız Kur'an idi. 

Fakat me şru halife ile mücadele için gönüllü davetinde bulununca, 

buna az kimse icabet etti. 2000 ki ş iyi bir araya getirebilmek için teklif etti ğ i 

ücreti çok yükseltmek zorunda kald ı . Bunların kumandas ım yeğ eni Abdül-

aziz'e verdi. 

Velid II kendisine isyan hakk ında ilk haberi getiren sâiye, te şekkür 

olarak yüz kırbaç vurdurdu. Sad ık adamlar ımn, Hıms veya Tedmür veya 

daha yakınında bulunan kalelerden birisine kaçmak teklifini önce reddetti. 

Ancak son anda, Abdülaziz'in ordusu yolda iken Agdaf' ı  terk ederek çok 

uzak olmayan müstahkem Bahrâ saray ına kaçt ı . Yamnda 200 ki ş i vard ı . 

Birçok küçük süvari birlikleri, Tedmür Kelblileri (Abra ş 'ın yeğ enlerinden 

biri kumandasında) ve H ıms Bahranileri ve diğerleri uzaktan ve yak ından 

süratle ona kavu şmak üzere harekete geçtiler. Abbas b. Velid de otuz o ğ lu 

ile birlikte ona yard ım etmek üzere yola ç ıktı , fakat zamamnda Abdülaziz 

tarafından yakalanarak onun ordusuna iltihaka zorland ı . 

Haberci üstüne haberci dü ş manların gittikçe yakla ş tığı nı  Velid'e bildir-

mekte idi; fakat onlar ı  bizzat kar şı sında görünceye kadar bu haberlerle 

alâkadar olmad ı . Yamndaki az miktarda kuvvet Arap âdeti üzerine kale 

önünde karargâh kurmu ş tu. Velid'in nakit mevcudu tükenmi ş  olduğu için 

bunlar ondan sadece istikbalde ödenecek bir senet alabildiler ve bu yüzden 

hali hazin ümitsiz görme ğe baş ladılar. Abbas' ın öteki tarafa geçmi ş  olması  
onlara tehlikeli bir örnek te şkil etmiş ti. Buna 'Tedmür Kelblilerinin D ı maşk 

Kelblilerine kar şı  savaş mak istememeleri de eklendi. Bu ş artlar alt ında 

Abdülaziz'in i ş i, sabah güne ş i doğ arken giri ş tiğ i taarruz da çok kolay oldu. 

Bizzat mücadeleye i ştirak edip en büyük şecaatle •sava ş an Velid pek az bir 

müddette herkes taraf ından terk edilmi ş  olduğunu gördü. Bunun üzerine 

kaleye çekilip bir iç odaya oturdu ve Osman' ın öldüğü gibi ölmek için Kur'an 

1) Tam bir tarih verilmemektedir. 

2) Bu zat Dı maşk'm kötü havasmdan korkuyor ve Katan'da oturuyordu. 
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okumağa ba ş ladı . Bu vaziyette iken öldürücü darbeye maruz kald ı  ('). Deri-

sinden koparılmış  el büyüklüğünde bir parça, icra edilmi ş  intikamın sübut. 

 delili olarak Halid el-Kasrrnin vârislerine verildi. Başı  vücudundan ayr ı -

larak Yezid'e takdim olundu. Yezid bu ba şı  teşhir ettirerek her tarafta dola ş -

tırdı , ancak bir ay sonra bunu maktulün karde ş ine teslim etti. Fakat bu 

zat korkusundan baz ı  dini mülâhazalar ileri sürerek maktul halifenin ba şı nı  
gömmeğe cesaret edemedi. Faciamn cereyan tarihi 27 Cumada II 126 = 17 

Nisan 744 Per şembe idi( 2 ). Eğer Yezid III 'e inanmak icabederse, bu zat 

arzusu ile hilafete geçirilmi ş  ve Verici II de, ortada mevcut müna-

zaanın hallini bir ş araya terketmek muslihane teklifine k ı lıç ile cevap vermek 

ve kan dökme ğe önce ba ş lamak yüzünden müdafaa-i nefs zaruretiyle öldürül-

müş tür (Tab. 1843, v.dd.). 

Vukua gelen hadise H ıms'ta ş ayi olunca, bu ş ehir sakinleri h ıyanetine 

hükmettikleri Abbas b. Velid'in saray ını  tahrip ederek, ba ş larına geçirmiş  
oldukları  Süfyani Ebu Muhammed görünür görünmez onun tarafına geçeceğ i 

zannıyla D ıma ş k üzerine yürüdüler. Fakat i ş  başka türlü oldu. Bunlar D ı maş k 

yakınında Süleyman b. Hiş am tarafından bozguna u ğ rat ıldılar; e ğer Yezid 

b. Halid el-Kasri ve Kelbliler arabuluculuk etmeselerdi imha olunacaklard ı . 

Ebü Muhammed, diğ er iki Süfyaninin ve Velid II 'nin iki o ğ lunun da içinde 

bulunduğu şehrin zindanı  Hadra'ya girmek zorunda kald ı . Filistin köylerinde 

çıkan isyanlar da çok zorluk çekilmeden kuvvetle veya iyilikle bast ırıldı . 

5 — D ı maş k'ta resmi bi'at esnas ında Yezid III içinde Emevilerin mu-

kaddes adam ı  Ömer II 'yi örnek ald ığı nı  belirttiğ i, zengin muhtevah bir 

giriş  nutku söyledi. Inş aat yapmamay ı , kanal yapt ırmamayı , servet biriktir-

memeyi, bir eyalette elde edilen paray ı  sadece bu eyalet ihtiyaçlar ı  için 

sarfetmeyi, ne kendilerinin ne de kar ılarımn fena yollara sapmamalar ım sağ la-

mak için askerlik mükelleflerini lüzumundan fazla sava ş  yerlerinde tutmamay ı , 

gayri ,müslim arazi sahiplerine ümitsizlik ve peri ş anlıkla evlerini ve arazilerini 

terk etmemeleri için a ğı r yükler tahmil etmemeyi ve her zaman için zay ı f-

ların kuvvetlilerden etti ğ i ş ikayetleri dinlemeyi tekellüf etti. "E ğer bunu 

yapmazsam, beni azledebilir veya cezaland ırabilirsiniz; benden daha lay ık 

bir kimse varsa, başı nıza geçirin, ona ilk bi'at edecek ben olaca ğı m; kay ı tsız 

ş artsız itaat, hiçbir insana de ğ il sadece Allah'a kar şı dır » dedi. Halife bununla, 

siyasi prensiplerinde onun ayn ı  ş ekilde kur yaptığı  mereilerle ayn ı  fikirde 

bulunmuş  olmaları  lazım gelen Kaderilerin a ğ zından ve gönlünden konu ş muş  
olmah idi (Tab. 1867, 1874). Yezid, kendisinden sonra söz alan dindar de- 

1) Onun yanına girip üzerine saldıranlarm adları  Tab. 1830 da saydmaktadır, krş . Tab. 

1778. 

2) Tab. 1810, 6 (Tenbill 324) de 27 Cumada olarak Per şembe, 1836, 14 de ise Çar ş amba 

verilmektedir. Theophanes H. Y. 6235 de 16 Nisan Per ş embe, Elias Nisibenus 25 Cumada II 

Perş embe demektedirler. 
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magog Kays b. Hani el-Absi tarafından, hilafet makam ı  hakkında böyle 

doğ ru bir dü şünüşe sahip olduğundan dolay ı  medh ve aym zamanda, sözünü 

tutmak ve kendi iste ğ iyle azledilme ğe hazır bulunmak hususunda ikaz olundu. 

Halife bundan ayr ı  olarak, maa ş ları  yıl başı nda, iaş e bedelini her ay zama-

nında ödemeğ i vaad etti: Bu ise o zamanlar, bugün Türkiye'de oldu ğu gibi (*), 

hiç de tabii ve mutad de ğ ildi. Fakat selefinin yükseltmiş  olduğu maaşı n 

miktarım tekrar indirdi. Bu yüzden nak ıs, ö Xetyöç lakab ını  kazandı . 

Yezid tam manas ıyla Yemen'e bilhassa Kelbe istinad etti. Muhitinde 

hiçbir Kaysh yoktu (Tab. 1837). Irak valili ğ ine gözünü daldan budaktan 

sakınmaz, hat ır gönül tammaz bir kimse olan Mansur b. Cumhur tâyin 

olundu. Bu zat Velid II 'nin katlini hemen müteakip eyaletine gitti. Yolunu 

kesmek ile vazifelendirilmi ş  olan be ş  yüz Kaysh, Mansur'un yan ında sadece 

30 veya sadece 7 ki ş i bulunmas ına rağ men, onun tarafından silahlar ımn alın-

masına süldınetle raz ı  oldu. Yusuf b. Ömer, Hire ve Küfe'deki Suriye ordu 

birliklerinden yard ım görmedi; yerli muharipler ise art ık bu zamanda hiçbir 

kıymet ifade etmiyorlard ı . Kayshları  Kelblilerden ayırmağa te ş ebbüs de 

akim kaldı . Bunlar ona: Bizler de Suriyeliyiz ve onlar ın bi'at ettikleri halifeye 

bi'at ederiz, demi ş lerdi. Bunların Velid II'nin ölümündenberi bir imamlar ı  
yoktu ve kimin için mücadele edeceklerini bilmiyorlard ı . Küçük, sakalli 

maskara inad ile boyun eğmek aras ında mütehayyir idi; bir an için parmak-

larının ucuna bas ıp yükseliyor, müteakiben taban ı  üzerine çöküyordu. E ğ er 

Hire'deki Suriyelilerin kumandan ı  Kelbli Süleyman b Süleym onu kaçnia ğ a 

te şvik etmese ve firar ını  mümkün kılmasa idi, onun ş ahsım ele geçirmek 

maksadım güden Mansur'un eline dü şecekti. Ş arkı  Ürdün'de Balka'da bir 

yere s ığı ndı . Mamafih burada uzun müddet gizlenemedi; bir Kelbli taraf ın-

dan sakland ığı  harem odas ından çekilip ç ıkarılarak D ımaşk'taki Hadra'ya 

at ıldı . Bu küçük adamc ık orada duydu ğu korku ile herkesin istihzas ını  celp 

edip uzun sakali ile tatbild ş akalara hedef oldu. Böcek baca ğı ndan bağ lan-

mış tı . 

Mansur b. Cumhur Recep 126 ba şı nda (744 Nisan sonu) Hire ve Kafe'ye 

giderek hazineye el koydu; tediyesi gecikmi ş  maa ş ları  vererek mahbuslar ı  
serbest b ırakt ı . Vas ıt ve Basra ş ehirleri mukavemetsizce onun tâyin etti ğ i 

memurları  kabul ettiler. Mamafih Mansur Irak'ta iktidar ı  uzun müddet 

muhafaza edemedi; daha 126 y ılı  Ramazan veya Ş evvalinde (Temmuz 744) 

Yezid onun yerine, babas ının Ömer II 'nin oğ lu sıfatiyle İ raklıların bilhassa 

ho şuna gidece ğ i zannıyla Abdullah b Ömer'i tâyin etti. 

Sicistan ve Sind eyaletleri de aym ş ekilde halifeyi tamd ı  ve buraya 

vali olarak bir. Kelbli gönderildi. Theophanes'e göre, aym şekilde Mısır da 

Yezid III 'e itaat etti. Fakat İ spanyol Continuator'unun şu şekildeki iddiası  

*) [Eserin telif edildiğ i Osmanlı  imparatorluğu devrinde]. 
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doğru değ ildir: Omnes suae patriae (eum) ocius recognoscunt (*). Horasan'da 

Nasr b. Seyyar, Ermeniye ve Azerbaycan'da Mervân b. Muhammed kendi-

lerini onun memurları  olarak hissetmeyip vaziyetin inki ş afını  bekleyen bir 

tavır takındılar Çok beklemeye de lüzum kalmad ı . Yezid 12 Zilhicce 126 

(25 Eylül 744) de hilâfete geçi ş inin 162. gününde vefat etti ( 1). Kendisine 

halef olarak rivayetin tebarüz ettirdi ğ i gibi üzerinde sadece dini mahiyette 

müessir olmadıkları  anlaşı lan Kaderiye'nin ilkasiyle karde ş i İbrahim b Velld'i 

tâyin etmiş ti. 

*) [Tere.: Kendisinin bütün memleketi (onu) daha çabuk tarurlar..1 

1) Elias Nisibenus'da do ğru olarak böyle kaydedilmiş tir. 
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Yedinci K ı s ı m 

MERVAN VE ÜÇÜNCÜ İ Ç SAVAŞ  

1 — VelId II 'ye karşı  yapılan zorbalık Emevi -hanedammn sukutu için 

bir iş aret oldu. Hükümdar olan aile siyasi mânada intihar etmi ş ti. Meş rû 

selöhiyetleri ve hilöfetlerinin kudsiyeti art ık Suriye için de bitmi ş ti. Mevcut 

nizamın köş e direğ ini te şkil etmiş  olan Suriye de ş imdi iht ıllölin anaforuna 

çekilmi ş  bulunuyordu. Orada da ihtilâlci taassup yerle şerek kuvvet kazand ı . 

Bu zamana kadar kanuna muti olanlar ın ba şı nda gelen ve hükömetin çekir-

dek ordusunu te şkil etmiş  olan bizzat Kelbliler sadakatten yüz çevirerek, 

meşrii hükümdara kar şı  isyana kış kn-tılmağa müsait bir tav ır aldılar. Dev-

letin merkezindeki bu sars ıntının etrafa ne tesir yapm ış  olduğu düşünüle-

bilir. Umumi olarak her yerde santrfüj kuvvetlerin tutmu ş  olduğu bağ lar 

çözüldü; her yerde muhalefetin türlü türlüsü k ımıldadı , harekete geçti. 

Bu karışı klıktan mütemadiyen de ğ iş en manzaralar zuhur ediyordu. Anas ır 
herhangi bir nokta üzerinde süratle birle ş iyor, sonra tekrar ayr ılarak ayrı  
birleş imler vücuda getiriyordu. Bu maceraperestler ve f ırsatç ılar için tam 

müsait bir zamanla; bunlar göz aç ıp kapayıncaya kadar muazzam bir kudrete 

sahip oluyor ve sonra tekrar hiçlik içine gömülüyorlard ı . 

Abdülmelik soyuna, bilhassa Yenel II 'nin katline sebep olup bu vakadan 

istifade etmiş  bulunan Yenel I ve Hiş am' ın oğullarma karşı , hükümran 

ailenin yan kolundan bir melez ( 1), o zamanlar elli ile altm ış  ya ş ları  aras ında 

olan (Taberi 940) Mervân b. Muhammed b. Mervân ayakland ı . E ş ek gülü 

tesmiye edilen şekayıkı  sevmesine kinaye olarak istihza makam ında Eş ek 

telkib edilmiş ti (2). Babası  Muhammed, Abdülmelik'in karde ş i, uzun yıllar 

Elcezire ve Ernieniye'yi idare etmi ş  ve bu mevkii dolayısıyla Bizanshlara 

karşı  yap ılan savaş ları  sevk ve idaresinde tutmu ş tu. Sonra onun yerini 

Mesleme b. Abdilmelik ve diğ erleri almış tı  Mervân ancak 115 y ılında ken-

disini göstermi ş  ve hiç olmazsa Erme ııı iye ve Azerbaycan' ı  elde etmiş ti. Bu 

1) Anon. Ahlw., s. 26. 

2) Süryani kronistlerine göre böyledir. A. Mil  ler (1, 453) bu lökab ı , serbest bir tefsir 

ile bir Elogium olarak izah ederek Elias 11, 558'e i şaret etmektedir. Mervân'a ayn ı  zamanda 

el-Ca'di de tesmiye olunmaktad ır; bunun sebebini izah edemem. K ış . Tab. 1912. 

176 



mevki bir askere ihtiyaç göstermekte idi; Mervân, Kafkas cephe eyaletini 

ısrarla Türklere kar şı  muhafaza ve bunlar ın arazisine ba ş arılı  akınlar icra 

etmek suretiyle bu husustaki k ıymetini isbat etmi ş ti. On iki yıl muhafaza 

ettiğ i bu mevki onun için askeri bir mektep oldu. O zamanlarda ordu mahiyet 

itibariyle yava ş  yavaş  değ iş mekte ve daha ziyade teknik mânada geli şmekte 

idi. Eski gönüllü ordu Mukatile'nin uzun ve uzak seferler ve kendilerini 

alâkadar etmeyen menfaatler bak ımından oldukça kullan ış sız, i şe yaramaz 

oldukları  meydana çıkmış tı ; bunlar ın yeri Suriye devlet ordular ı  tarafından 

alınmış  ikinci plana at ılmış tı . Her sava ş mağa muktedir Arap için devam 

edegelen maa ş ların askeri gayelere hizmeti pek az ve me ş kfiktü. Emre itaat 

eden ve gönderildikleri her yere giden kimseler isteniyorsa, bunlar ı  ücretle 

toplamak iktiza ediyordu. Daha Yezid I Medine ve Mekke üzerine yürüme ğ e 

haz ır olan herkese, y ıllığı = tamam ından başkaca 100 dinar ödemi ş ti. 
Yezid III, Velid II'ye kar şı  mücadele için müracaat edenlerin her birine 

2000, buna mukabil olarak Velid II de kendisini müdafaa edeceklere 500 

dirhem teklif etmi ş lerdi. 130 (748) yıhnda güney Arabistan Haricilerine kar şı  
sefer eden Suriyeliler adam ba şı na 100 dinar, bir binek bir de yük hayvan ı  
almış lardı  (Tab. 1939). Ordunun eski kadrosunu te şkil eden kabilelerin yerine 

çekirdek kuvvet olarak hakiki alaylar, kabile reisleri yerine, Vaddâh ve 

(Müslim) İ bn Zakvan'a nisbetle Vaddahiye ve Zakvaniye misalinde görül-

düğü gibi birliklerin kısmen adlar ına göre isimlendirildi ğ i muvazzaf subaylar 

(Kaid) geçmekte idi. Önceleri Peygamberin verdi ğ i örnekle bizzat anane 

haline gelmi ş  olan eski Arap usulü Sufilf, yani uzun saflar halinde sava şı lırdı ; 

birbirine mukabil saflar aras ındaki yerde, n-ticesine göre, ekseriyetle kitle-
lerin taarruza geçtikleri veya kaçt ıkları  düellolar cereyan ederdi. Ş imdi ise 

bu hareket kabiliyetinden mahrum eski saflar kald ırılarak yerine daha kapal ı  
ve hareketli olan küçük birlikler, Karadis kâim oldu. Bu Karadis'in tesisi 

Mervân b. Muhammed'e izafe olunur ve bu bölgede ba ş langıcından daha 

eskiye irca olunmak laz ım gelirse de, bunu tatbik eden yine de odur. Onu 

bunun mucidi addetmek hususu da, kendisinin askeri organizatör olarak 

ş öhretinin ne kadar büyük oldu ğunu göstermektedir. 

Mervân bunun yanında politika oyunlar ına da vak ıf bulunuyordu. 

Her tarafla münasebet kurmu ş  olup, herhangi bir yerde planlanan her ş eyi 

mükemmelen bilmekte idi. Velid II hilafete geçti ğ i zaman onu bütün kabile 

tebrik etmi ş  ve ne de olsa mevkiini borçlu bulundu ğu Hiş am' ı  kötülemiş ti. 
Velid'e kar şı  yap ılan suikasdi ciddi bir mektupla telin etmi ş , fakat bunun 

yanında hislerini tamamiyle ayr ı  bir istikamette aç ıklamış tı  (Tab. 1853). 

Ne olursa olsun Velid'in katli i ş ine yaram ış t ı ; bu fiili icra edenlere kar şı  
onun intikamcısı  olarak ortaya at ılabilir ve bu bahane ile aylar ını  ellerinden 

alabilirdi. Hadise hakk ında aldığı  haber üzerine Yezid Ermeniye'den 

Elcezire'ye hareket etmek suretiyle isyan etti; o ğ lu Abdülmelik bu eyaleti, 

valisi halife de ğ iş imi dolayı sıyla terk etmek zorunda kald ığı  cihetle, babas ı  
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Mervân nam ına emri alt ına almış tı . Fakat Mervan' ın gerisinde, kendilerine 

tamamiyle itimad etmediğ i için Türklere kar şı  müdafaa etmeleri emriyle 

Kafkas derbendinde b ırakmış  olduğu Suriyeli Yemenliler Sabit b. Nuaym 

el-Cuzâmi idaresinde isyan ettiler; bunlar Suriye'deki karde ş lerinin bi'at 

ettiğ i balifeden başkas ını  tammak istemiyorlar ve yurtlar ına gönderilmelerini 

talep ediyorlard ı . Mervân bu yüzden tekrar geri dönmek zorunda kald ı . 

Bunlar Mervan'a itaat ederek Sabit'i de ona teslim ettiler, fakat talepleri de 

kabul edildi. Mervân bunlar ı , ordusunun çekirde ğ ini teşkil eden Elcezire 

Kayshları  ile birlikte Harran'a kadar götürdü ve orada serbest b ırakt ı . 

Kendisi ise, hassaten, bir zamanlar Abdülmelik devrinde babas ının emrine 

verilmiş  olan bütün Elcezire, Musul, Ermeniye ve Azerbaycan bölgesini 

kendisine bırakmaya haz ır olmas ından dolayı  Yezid III'e bi'at etmeyi 

münasip addederek Harran'da kald ı . 

Yezid III ise hilâfete geçi ş inden hemen alt ı  ay sonra öldü ve Mervân, 

onun tarafından tâyin edilip sadece Suriye'nin güneyinde tan ınmış  bulunan 

halefi İbrahim b Velld'e kar şı  derhal ilk plamm tekrar ele ald ı . Fırat üzerin-

den Suriye üzerine yürüdü; K ınnesrin Kaysldar ı , b. Ömer b. Hu-

beyre'nin reisliğ inde ona iltihak ettiler, H ıms Arapları  da (5 kendisine katıl-
dılar. Ancak Lita suyu ile birle ş en Antilübnan ıırmaklar ından Ayn el-Carr 

yanında mukavemete rastlad ı ; burada güney Suriye ordusu, halife Hi ş am'ın 

oğ lu Süleyman kumandas ında olduğu halde bulunmaktayd ı ( 2  ). Bu Süleyman 

b. Hiş am bütün gençliğ ini Bizansl ılara kar şı  yap ılan sava ş larda geçirmi ş  
olup, kendisini en memnun hissettiğ i yer sava ş  meydanlarmda ordusunun 

ba şı  idi. Çekirdek kuvvetini Zakvaniye te şkil ediyordu. Süleyman ş imdi ilk 

defa çarp ış tığı , sonralar ı  ise sık sık sava ş aca ğı  Mervân ayar ında değ ildi; 

ma:0a') edildi ve D ımaş k'a kaçt ı . Büyük ordusu da ğı ldı ; sava şı n galibi bun-

lara mülâyim muamelede bulundu; sadece Velid'in katline i ş tirak etmi ş  
olup ş imdi eline düş müş  iki Kelbliyi idam ettirdi. Di ğ er emirlere de hediyeler 

vererek serbest b ıraktı ; fakat bunlar önceden D ı maş k zindanında mahbus 

bulunan Velld'in her iki o ğ luna bi'at zorunda kald ılar. Mervân akılhca bir 

düşünüş  ile kendi namına değ il, Velid II'nin varislerinin müddeisi olarak 

ortaya at ılıyordu. Bu hareket, dü ş manların elinde bulunan bunların hayat ına 

mal oldu. Çünkü iktidara geldikleri taktirde, babalar ının katillerinden en 

zalimane bir ş ekilde intikam alacaklar ı  ve bu hususta Abdülmelik'in oğ ul-

larını  da müstesna tutm ıyacaklar ı  kesin olarak dü şünülebilirdi. Bundan 

dolayı  Süleyman D ı ma şk'a gelir gelmez bunlar ı  idam ettirdi. Bu husustaki 

emri Yezid b. Halid el-Kasri icra ederek, Eba Muhammed el-Süfyani kaç ıp 

1) Theophanes H. Y. 6235 de tabiatiyle Edesa yerine Emesa okunmalıdı r. 

2) Mevki Theophanes taraf ından tasvir edilmektedir; o mevkie Garis demekte ve Lita'y ı  
«telin edilmiş » adım ta şı yormuş  gibi tercüme etmektedir. Süryanice mevkiin ad ı  En Gara'dır, 

krş . DMZ. 1897, s. 581. Ayn el-Carr Baalbek'den D ımaşk'a giden yol üzerindedir, Tab. 3, 48. 
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saklanmak imkanını  bulurken, Yusuf k Ömer'i de zindanda öldürdü. Bun-

dan sonra Süleyman, tam zaman ında, Mervân yeti ş meden, acele ile toplaya-

bildiğ i servetle ortadan kaybolma ğ a muvaffak oldu. İbrahim ile birlikte 

Kelblilerin merkezi olan Tedmür'e gitti. 

Böylece Veli(' Inain her iki o ğ lu da kolayca ortadan kaldırıldıktan 

sonra, ş imdi Mervân II D ımaşk'da 26 Safer 127 = 7 Aral ık 844 ( 1) Pazartesi 

günü bizzat kendisine bi'at ettirdi. Kendisine ilk bi'at eden Eba Muhammed 

el-Süfyani oldu; bu zat Velid II 'nin o ğullarının ölürken Mervân lehine 

vasiyette bulunduklar ını  iddia ve acı  acı , kendisini ana tarafından bu müs-

tekreh Kelblilerle akraba oldu ğu cihetle bu yüzden hilafet hakk ını  kaybetmiş  
olmasına teessüf ediyordu. Theophanes'e göre Mervân, D ımaşk'ı  aldıktan 

sonra Yelid ve o ğullarının katlinden suçlu birçok kimseyi ve asilzadeyi öldür-

müş  ve birçok kimseyi de i şkence ederek uzuvlar ını  kesmi ş tir. Bunun doğ ru 

olması  pek muhtemel de ğ ildir. Herhalde Yelid'in hakiki katillerinden birkaç 

kiş iyi, eğer eline geçmiş lerse cezalandırmış  olacaktır. O aynı  zamanda dini 

ihtilalcilere kar şı  da ş iddetli davranm ış , gibi görünmektedir. Yezid III'e 

bi'at esnas ında o kadar serbest bir dil kullanm ış  olan mezkar Kays b. Hani 

el-Absryi idam ettirmi ş  ve selefi tarafından yüz verilmiş  olan Kaderleri 

takibata uğ ratm ış t ır( 2). Fakat Arap rivayetine göre o, birinci defas ında hiç 

kı lıç sallamadan D ımaş k'a girmi ş  ve hiç de bir intikamc ı  gibi davranma-

ıınş tır. Yezid'in cesedinin mezar ından çıkarılarak aç ılması  onun emri ile 

olmamış tır. O hatta dört büyük Suriye bölgesi ( 3) Araplarma, valilerini ken-

dileri seçmek müsaadesini bah ş etmiş  ve bu suretle, Kafkasya'da kendisine 

karşı  vuku bulan Suriyeli askerler isyan ım idare etmi ş  olan Sâbit b. Nuaym' ın 

Filistin valiliğ ine seçilmesine göz yu ınmuş tur. İ timad uyand ırmak ve efkarf 

teskin etmek istiyordu. I ş ini ikmalden sonra Harran'a döndü ğü zaman hattâ 

iki baş  düş manı  Süleyman b. Hiş am ve halife İbrahim bile onun yan ına 

gelerek af ve müsamaha ile kabul olundular. 

Mervarı 'm Abdülmelik oğullarına kar şı  mücadelesi, Kelb ve Kudaa'ya 

kar şı  bir mücadele idi. Kayshlar ona ba ğ lı  idiler ve onun tarafında sava şı -

yorlardı . İ mdi kendisi de Kaysl ı ların ortas ını , Elcezire'nin Harran ş ehrini 

merkez edindi. Babas ı  orada oturmu ş , kendisi orada büyümü ş tü, kendisini 

orada yurdunda hissediyordu ( 4). Tenbih'de, onun bütün seleflerinin D ımaşk'da 

oturdukları , mamafih baz ılarının çölde ikameti tercih ettikleri kaydedil- 

1) Elias Nisibenus'da bu şekilde doğ ru olarak verilmiş tir; sadece onun gün ad ı  olarak 

verdiğ i Salı , yine ay gününü yanlış  vermiş  olan Tenbih'e göre Pazartesi olarak tashih edilmelidir. 

2) Serbest irade doktrininin muar ızı  olarak Mervân Theophanes 6241'e göre fatalist idi. 

Hakikatte ise o tabiatiyle do ğmatik değ il, siyasi mülöhazalarla hareket etmekteydi. 

3) Filistin, Ürdün, D ımaş k ve H ıms. Kınnesrin Kaysh olmak dolay ısiyla Mezopotamya 

(Elcezire) ile birle ş tirilir ve Suriye'den ayr ıhrdı . 

4) Theophanes onun fatalizmini putperest kalm ış  Harran ıkrâmileri ile s ıkı  münasebe'i 

ile izah etmektedir. 
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mektedir. Ne olursa olsun, bunlar D ı maşk'dan uzakta kald ıkları  hallerde 

bu, siyasi sebeplerle ve şehri merkezlikten ç ıkarmak gayesiyle vaki olmu-

yordu. Fakat bu maksad ı  Mervân hakiki olarak gütmü ş  gibi görünüyor. 

O hükümetin merkezini Harran'a götürmü ş  ve Theophanes'in söyledi ğ ine 

göre bütün hazineleri ve her ş eyi D ıma ş k'dan oraya nakletmi ş ti. Bu onun 

için tehlikeli neticeler do ğurdu. Belki ş imal kısmının istisnas ı  ile bütün 

Suriye, D ı maş k ile birlikte hâkimiyetin ellerinden zorla al ındığı  hissinde idi. 
Fırkalar aras ında tezad bu his içinde gittikçe kayboldu. Tekrar eski zaman ın 

avdeti özlenir oldu. Tabiatiyle, tahttan iskat edilen ve her yerle münasebetler 

ve ba ğ lara malik bulunan me şru aileye kar şı  duyulan sempati kolaylıkla 

ortadan kald ırılıp annesi bir esire olan yabanc ı  zorbaya bölge tevcih 

e dilemezdi. 

Daha 127 yıhnda Suriye Mervân'a kar şı  ayakland ı  ( 1). Isyan Filistin'de 

baş lamış  görünmektedir; çünkü ruhu Sâbit b. Nuaym idi. Fakat her tarafa 

yayıldı  ve hatta o zamana kadar Velid II ve Mervân taraf ını  tutmuş  olan 

Hıms'a da sirayet etti. 2 Ş evval 127 = 7 Temmuz 745 ( 2) de Mervân H ı ms 

önünde göründü. Bunun üzerine ş ehir sakinlerinin cesareti kırıld ı ; onu ş ehre 

bırakarak Tedmür'den kendilerine yard ıma gelmi ş  olan bin Kelbli süvariye 

ihanet ettiler ( 3). Mervân bundan sonra, Yezid b. Halid el-Kasri kumanda-

sındaki bölge araplar ı  tarafından ku ş atılmış  olan şehri kurtarmak üzere 

D ımaş k'a kuvvetli bir birlik gönderdi. Muhas ırlar yarıhp Yezid öldürüldü. 

Kelb yuvas ı  Mizza yakı ldı . Bundan sonra Ürdün'ün merkezi olan Taberiye 

üzerine yüründü. Buray ı  muhasara eden Sabit b. Nuaym geri at ıldı . Tekrar 

Filistin'de bozguna u ğ ratıldı  ve nihayet esir edildi ( 4). Kendisi ve oğulları  
önce elleri ve ayaklar ı  kesildikten sonra idam olundular; parçalanm ış  cesed-
leri D ıma şk'ta te şhir olundu. En son olarak s ıra hala isyan halinde kalmış  

1) Vâkidi (Tab. 1742) 128, Elias Nisibenus hattâ 129 y ılım vermektedirler. Ben Theo-

phanes'i (H. Y. 6236) ve Taberrdeki ana rivayeti (1890 v.dd.) takip ediyorum; bunun sebebi 
müteakip tasvir ile anla şı lacakt ır Hıms 127 ve 128 de Mervân taraf ından iki defa ku ş atıldığı  

için bu karış tırma kolayca mümkün idi. 

2) 127 Ramazan bayrammdan iki gün sonra (Tab. 1893). 

3) Theophanes 6236'ya göre 120 Kelbliyi (za),PeVOG) astırdı , fakat bunlar Taberrye göre 
sadece maktul dü ş müş  olanların cesetleri idi. H ıms'da Abbas b. Velid I oturmakta idi. H ımslı -

lar 128 yılında, bu zat Velid II dü ş manları  tarafından geçti ğ i için onun sarayını  tahrip etmi ş -

lerdi. Fakat o sonradan yine nüfuz kazanm ış , Hımshlarm siyasi düşüncelerini değ iş tirerek onları  
Mervân'a kar şı  ayaklanmağ a sevketmi ş  görünüyor. Çünkü Mervân H ıms' ı  aldıktan sonra onu 
tevkif ve zindanda katlettirmi ş tir; bir zenci onun ba şı nı  kı zdırdmış  bir sönmü ş  kireç torbas ı r14 
sokturmuş tu. Mutaassıb bir müslüman olarak kızdırmış  olduğu hıristiyanlar buna çok sevin-
diler. Bu sıralarda H ıms'da Hıristiyanlar adetçe çok olup, mutaass ıb islâmdan uzak olan 
Mervân'a şehri teslim hususunda ellerinden geleni yapm ış  olabilirler. Kr ş . Theophanes H. Y. 
6236; onun verdi ğ i bilgi Tab. 3, 43 deki hülâsaya tercihe ş ayand ır. 

4) Vâkı di (Tab. 1942)'ye göre ancak 128 Ş evval ayında. Nuaym b. Sâbit'in Sâbit b. 
Nuaym'dan ba şka bir şahıs olmadığı  el-Cuzâmi nisbesinden anla şı lmaktadır. 
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olan Kelblilerin merkezi Tedmür'e geldi; bizzat Mervân buraya yürüdü. 

Fakat Abra ş , iş in felaketle neticelenmesinin önüne geçme ğe ve arada sulh 

yap ılması  hususunda tavassuta muvaffak oldu. Ş ehrin reisleri Mervan' ın 

huzuruna ç ıktılar, sadece ona itimad etmiyen birkaç ki ş i çöle kaçt ılar. 

Mervân iki oğ luna Dımaş k'da biat ettirerek bunlar ı  Hiş am'ın kızları  
ile evlendirdi; bütün İ lmeyye ailesini dü ğünde toplad ı . Bu resmi bir devlet 

töreni idi. Hala aileyi kendisiyle bar ış tırmak ve kendisi ile ittifak ettirmek 

ümidini ta şı yordu. Kendisine hala itaat etmemi ş  olan Irak'a kar şı  tasarladığı  

sefere de Suriyeli birlikleri tavzif etti; bunlardan 10.000 ki ş i toplayarak 

silah ve atla techiz ettikten sonra K ınnesrin'de (Yezid) İbn (Ömer b.) Hübeyre 

kumandasında 128 ba şı nda (745 sonbahar ı) Fırat'tan a ş ağı  yürüyen 20.000 

Elcezireli ile birle ş melerini emretti. Bu on bin ki ş i Rusâfe yan ından geçtikleri. 

sırada, burada babas ının sarayında oturmakta olan Süleyman b. Hi ş am'', 

halife s ıfatiyle ba ş larına geçmeğ e ikna ettiler. Mervân taraf ından iyi muamele 

görmüş  olup ona sadakatini muhafaza etmek hususunda bir çok sebebe malik 

olmasına rağmen bu sükünetsiz, harp ve mücadele merakl ı sı  zat, eline geçen 

fırsattan istifadeden feragat edemedi. Askerden bo ş almış  olan Kınnesrin 

ş ehrini eline geçirdi. Her taraftan Surixeliler ona iltihak için ko ş uş tular, 

öyle ki rivayete göre bayra ğı  etrafında sonunda 70.000 ki ş i toplanmış  oldu. 

Mervân bunun üzerine Küfe yolunda olan ordunun küçük bir k ısmını  İbn 

Hübeyre kumandasmda Durin'de b ırakarak büyük k ısmıyla bizzat, arkas ında 

isyan etmiş  olan âsi üzerine yürüdü. Süleyman'a K ınnesrin'e yak ın Hufaf 

karargah ında taarruz ederek onu bozguna u ğrattı . Esir düşen Arapları  affet-

medi; bunlardan köleli ğ i kabul etmiyenler ve bu s ıfatla istisna edilenlerden 

hariç kalanlar k ılıçtan geçirildi. Taberi öldürülen 30.000 esirden bahsetmek-

tedir. Theophanes ise hepsi beraber maktulleri 7000 olarak zikreden Süley-

man ordusunun arta• kalan ı  ile Hıms'a at ıldı , fakat düş manın yaklaş mas ı  
üzerine Tedmür'e ve oradan Küfe'ye kaçt ı . Ordu karde ş i Said'in kuman-

das ında Hıms'da kaldı . Bu ş ehir ş imdi ikinci defa olarak Mervân taraf ından 

kuş atıldı  ve bu kerre ancak 4 ay 22 gün sonra( ı) teslime icbar olundu. Mervân 

en ş iddetli dü şmanlarından bir kaç ını  idam ettirdi; Said b. Hi ş am ve oğ ul-

ların' tevkif ettirerek zindana att ırdı ( 2  ). Onun Ebu Muhammed el-Süfyanryi 

ne zaman tevkif edip zindana att ırdığı  bildirilmemektedir; fakat bu yaka 

Tab. 3, 43 ile kesindir ve bu ümeyyelinin de umumi cereyana kap ıldığı nı  

1) Elias böyle; krş . Theophanes 6237. Taberi (1912) on ay demektedir; fakat bu yersiz-

dir; belki de 128 yılı  seferi bütünü ile bu kadar sürmü ş tür. 

2) Theophanes'e göre o Hi şam'ın bütün akraba ve mevalisini öldürmü ştür; fakat bu 

doğ ru değ ildir, krş . Tab. 3, 43, 2, 1912. Suriyelilerin en koyusu itibar edilen Saksakrnin katli 
Tab. 2, 1912'de aynı  ravi tarafmdan iki defa ayr ı  ayrı  şekillerde belirtilmi ş tir. Muhtemelen 

Muaviye el-Saksaki ile Ebu baka el-Saksaki birbirinden tefrik edilmelidir; sonuncusuna, Sak-

saldılar Kudaahlara sadece iltihak etmi ş  ve ashndan bunlardan olmad ıkları  halde, el-Kudtd de 

denilmektedir. 
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göstermesi bakımından alâka çekicidir. H ıms ve aym ş ekilde Baalbek, 

Dımaş k, Kudüs ve içinde daha ziyade h ıristıyanların oturdu ğu Antakya'mn( ı ) 
istisnasıyla diğer mühim Suriye şehirlerinin surlar ı  yıkıldı . Buna nazaran 

Merva ıa bu s ırada bu şehirlerde de mukavemete tesadüf etmi ş  görünmek-

tedir( 2). 128 yaz ında (746) Suriye i ş ini bitirmi ş ti; Suriye parçalanm ış  olarak 

ayakları  dibinde yatmakta idi. 

2 — Bu arada devletin do ğusunda her şey alt üst olmu ş tu. Irak'ta 

Yezid III 126 yılı  Ramazan veya Ş evvalinde (temmuz 744) dindar halife 

Ömer II'nin bir oğ lunu Kelbli Mansur b. Cumhur'un yerine vali yapm ış , 

Mansur ise Kûfe'de nüfuzlu mevkiini muhafaza etmekte bulunmu ş tu. Hire ida-

renin merkezi ve Suriyeli askerlerin karargah ı  olmakta eskisi gibi devam 

ediyordu. Buras ı  bir bak ımdan Küfe'ye hâkim müstahkem bir mevki rolü 

oynuyordu; ayr ıca bölgenin ba şş ehri, merkez kumandan ının içinde Şurta's ı nı  
emrinde tuttuğu kale tarafından gemlenmiş  bulunmakta idi. Kilfeliler, 

anla şı lır bir keyfiyet olaca ğı  gibi, yabancı  askeri kuvvete kar şı  dostane 

münasebat idame etmemekte idiler. İbn Ömer bunların teveccühlerini kazan-

mağa gayret etti. Belki de şehir kumandanl ık makamında yaptığı  sık sık 

değ iş iklikler (Tab. 1902) kısmen de bir gayeye hizmet için idi. Fakat ba ş  
tedbiri para idi Filhakika hiç sava ş  hizmeti görmedikleri ve silahlara ancak 

isyan etmek için sar ıldıkları  için kesilmiş  olan maa şı nı  onlara tekrar iade 

etti. Yezid III'ün ölümünden sonra, İbrahim'in cüRısunda maa ş  miktarını  
daha da artt ırdı . Suriyeliler buna homurdanmakta idiler: «Bizim Fay' ımı zı  
düşmanlarımız olan kimselere da ğı t ıyorsun » diyorlardı . Fakat Kilfeliler 

onun bu zahiri iyiliğ i altında sadece zaafin ı  görmekte idiler. Yezid III ölünce 

onun durumunu o kadar sars ılmış  addettiler ki, ona kar şı  isyana te ş ebbüs 

ettiler. 

Bu sırada onların aras ında, Peygamberin ailesinden itibar edilebilecek 

bir zat, Ali'nin karde ş i Cafer'in neslinden, Abdullah b. Muaviye b. Abdullah 

b. Cafer, ya ş amakta idi. Bu zat karde ş leri ile birlikte yard ım rica etmek üzere 

İbn Ömer'in yamna gelmi ş , sonra Kûfe'de tak ıh kalarak asil bir aileye 

izdivaç yolu ile intisab etmi ş ti. Nesebi sayesinde hilafet müddeisi olma ğ a 

uygun görünüyor ve bu yolda çal ış anlara müsait davramyordu. Birkaç y ıl 
evvel Zeyd b. Ali emrinde Hi şam devletine kar şı  isyan etmi ş  olan ş iiler, 

Zeydiye, onun taraftarlar ının çekirdeğ ini teşkil etmekte idiler; bunlar ken-

disini kaleye götürerek kumandam oradan sürüp ç ıkardılar. Bunlar aras ında 

birçok da mevali bulunuyordu. Mamafih di ğ er Kûfeliler de İbn Muaviye'ye 

bi'at ettiler. Bundan sonra hep beraber İ bn Ömer'e kar şı , Hire üzerine 

yürüdüler. İbn Ömer faal ve müte ş ebbis olmaktan ba şka her ş ey idi; fakat 

1) Theophanes 6237. 6241. 

2) Şu halde Vâkıdi, Sabit b. Nuaym' ın esir edilerek cezaland ırdmasım ancak bu zamana 

yaz etmekte belki haksız değ ildir. 
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hiçbir şey de onun sükanetini bozamazd ı . Sular mecras ını  değ iş tirdiğ i tak- 

tirde kendisini akıntıya bırakır& ve böylece de muvaffak olunaca ğı nı  tecrübe 

etmiş ti. Kendisi bizzat yemek içmek ile me ş gulken, taarruz kar şı lamay ı  
Suriyeli askerldine havale etti. İş  esasen güç de ğ ildi. İş  çarp ış maya dökü-

lünce 127 Muharreminde (Ekim-Kas ım 744) Küfeliler kaç ıp gittiler. Sadece 

Zeydiye ş ecaatle sava ş arak Kfıfe kalesinde ve sokaklar ında gerek kendi-

lerine ve gerekse İbn Muaviye'ye serbestçe ç ıkıp gitmek müsaadesi verilinceye 

kadar birkaç gün daha mücadeleye devam etti. 

İ mdi, İbn Muâviye Medâin üzerinden Medya'ya gitti. Rolünü henüz 

bitirmiş  değ ildi. Taraftarlar ı  azalm ıyor, bilakis art ıyordu. Kil& ve di ğ er 

yerlerden birçok kimse, bilhassa mevali ve köleler, yani İranhlar ko şup ona 

iltihak.ediyorlardı . İ bn Muaviye evvela İ sfahan'da yerle ş ti, fakat 128 y ılında 

(745/46) Fars'da bulunan İ stahr'a gitti. Medya, Ehvaz, Fars ve Kirman' ın 

büyük kı sımları , doğ uş u itibariyle tabii olarak hilâfete hak sahibi olarak 

göründüğ ü için, ona itaat ettiler: Ayn ı  zamanda, ayn ı  civarda meydana 

atılan diğer iktidar müddeileri, me ş ruiyetlerini tasdik ettirmek için onu 

tanıdılar; mesela Muharib b. Musa ve Süleyman b. Habib ( 1). Yurtlarmda 

kendilerini emniyette hissetmeyen Emevi ve Abbasiler onun kanatlar ı  altına 

s ığı narak ondan, memuriyet veya bir hediye koparma ğ a çah şı yorlardı . 

Sayesinde yükseldi ğ i ş iilik artık onun için doğ rudan do ğ ruya ikinci derecede 

kaldı . Etrafını  en karışı k en renkli bir cemiyet sard ı . Bu suretle birdenbire 

efendisiz kalmış  doğuda muazzam ve geçici bir devlet meydana gelmi ş  oldu: 

Devrin karakteristik bir alâmeti. 

İ bn Ömer, İ bn Muaviye'yi kolayca ba şı ndan saymış  (Muharrem 127) 

idi; Mervân II'yi (Safer 127) tan ımadı . Bilakis eski hükümet Suriye'de 

iskat edildikten sonra, kendisini bizzat halife ilan etmeden eski idareyi yürüt-

meğe devam etti. Onun dayanaklar ı  ise, daha iyisini bulamadıklarmdan onu 

tutmakta olan Suriye Yemenlileri (Kudaa ve Kelb) idiler. Bunlar esasen 

çoktanberi devlet birliklerinin ana k ısmı  olarak Küfe ve Hire'de bir nevi 

koloni te şkil etmekte olup, as ıl yurtları  hoş larma gitmeyecek hale geldi ğ i 

veya onlara kapand ığ uıdanberi daha ziyade tebarüz ediyorlard ı . Bunlar 

Mervân ile anla ş mak istemeyen veya anla ş amıyan muhacirler, Halid el-

Kasrrnin karde ş  ve oğ ulları , Mansur b. Cumhur nevinden Kelbli subaylar 

ve tabiatiyle adamlar ını  da birlikte getiren Suriye'de ma ğ lüp olan partinin 

diğer reisleri ile takviye olunmu ş lardı . Taberi'de bu zaman ın savaş  hadise-

lerinde bir rol oynayan Yemenlilerle, umumiyetle Küfe'deki bu Suriyeli 

Yemenliler anla şı lmalıdır. 

Mervân evvel emirde İ bn Ömer aleyhinde, ona kar şı  bunun kendi subay-

larından Nadr b. Said el-Hara ş i'yi dikmekten ba şka bir şey yapamadı . Bu 

1) Bu hiç şüphesiz Velid I, Süleyman ve Hi şam devrinde Suriye'de vazife gören ayn ı  
addaki kadı  

183 



zat Kaysl ı  ve Haccac mektebine mensup mühim bir subay ve memurun 

oğ lu olup Suriye ordusundaki Mudarhlar ı  kendisine çekme ğe muvaffak oldu. 

Fakat Yemenliler ve her ş eyden evvel adet bak ı mından üstün olup kuvvet-

lerin en büyük kumandanı  ve Velid II'nin katillerinden biri olan Asbag 

b.Zuala'mn da kendilerine mensup bulunduğu Kelbliler valiye sadık kaldılar ve 
İ bn Ömer, İbn el-Hara ş i Deyr Hind'de yerle ş irken Hire'de tutunma ğ a 

muvaffak oldu. Dört ay müddetle bu iki rakip Hire ile Küfe aras ında, her 

halde hakiki ve kanl ı  bir müsademe şeklini almamış  olmas ı  laz ım gelen, 

müteaddid çat ış malarda bulundular. Fakat bu müddetten sonra mü ş terek 

bir tehlike yüzünden birbirleriyle anla ş mağ a mecbur kald ılar 

Çünkü ş imdi sahneye ve bir müddet için de ön plana hariciler ç ıkmış -

lardı . Bunlar evvelce daha adet bak ımından az olup, küçük çarp ış malarla 

iktifaya mecbur kalırlardı . Bu müsademelerle filvaki Haccac çap ında bir 

valiyi bile mü şkül duruma dü şürmüş lerdi, fakat ciddi olarak devleti ele 

geçirmeyi dü ş ünmemişler, bilakis tam manas ıyla gayri siyasi bir siyaset 

gütmüş lerdi; gayeleri kendisiyle mü ş terek hiçbir ş eye malik olmak isteme-

dikleri İ slami dünyayı  kazanmak de ğ il, vicdanlar ını , ruhlarını  kurtarmakt ı . 

Ş imdi ise küçük birlikleri muazzam kitleler haline gelmekteydi; inatç ı  yal-

nızlığı  terk etmi ş lerdi, her türlü yard ı mı  kabul ediyorlardı . Filvaki kendi-

lerine iltihak edenler kendi iman formüllerini kabulü ş art ko ş makta idiler; 

fakat kendi taraflar ında mücadele etmek isteyen hiçbir müttefiki de reddet-

miyorlard ı . Eriş mek istedikleri gaye hakikatte art ık cennet değ il, dünyevi 

devlet idi. Bunlar ya ğmaya arzedilmi ş  iktidar için yap ı lan kavgada di ğer-

leriyle aynı  silahlarla rekabet ediyorlard ı . Kazanmalar ına da ramak kald ı  
ve fakat bu vuku bulsa idi bile onlar o zaman Harici olarak kalm ıyacaklard ı . 

Harici hareketi Elcezire'de, Mervan' ın yurdunda, filvaki güneydeki 

Kayslar aras ında değ il fakat kuzeydeki Rebia aras ında ba ş ladı . Rebia daima, 

diğer müslüman Araplardan, bilhassa Peygamberlik ve hilafete sahip bulun-

dukları nı  kı skandıkları  ve önlerinde eski yurtlar ım bo ş altmak zorunda kalm ış  
oldukları  eski rakipleri Mudar'dan bir az ayr ı  dururdu. Bilhassa Musul civa-

rında Dicle'nin her iki sahilinde oturan Bekrli Ş eybanlılar Ş ebib zamamndan 

beri Hariciliğ in ön plândaki mücahidleri idiler. Bunlar ın aras ında, Verici 

II'nin katlini müteakip Said b. Bandal Harici halifesi olarak ayakland ı . 

Yurdunda bir rakibini ortadan kald ırdıktan sonra Said, kendisine Mervan'a 

tâbi bölgeden daha müsait imkanlarm gözüktü ğü Küfe'ye teveccüh etti. 

Bu zat yolda ölünce yerine, Ş ebib'in de mensup olmuş  bulunduğu asil Murra 

ailesinden Dahhak b. Kays ad ında diğer bir Ş eybanh geçti. Ş ehrizor, Ermeniye 

ve Azerbaycan Haricileri ona kat ıldılar; Dahhak'in bayra ğı  alt ına böylece 

birkaç bin kiş i birikti, o da bunlarla birlikte Küfe üzerine yürüdü. Orada 

birbirinin gözünü oymakta olan iki vali ona kar şı  birle ş tiler. Fakat muka-

vemet edemediler. Bunlar 127 Recebinde (Nisan 745) o kadar kesin bir 
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yenilgiye uğradılar ki, Kafe'yi bo ş altmak zorunda kaldılar. İbn Hara ş i 
Suriye'ye Mervan' ın yanına gitti; İbn Ömer ise maiyetindeki Kelblilerin 

kısmen ondan evvel gitmi ş  oldukları  Vas ıt'a kaçt ı ( 1). 127 Ş abanında (May ı s 

745) Dahhak b. Kays onu takip ederek ku ş attı . Haricilere kar şı  yap ılan 

sava ş ta Mansur b. Cumhur temayüz etti; fakat bunlar ın tarafına geçip, 

Islami kabul( 2  ) ve Allah' ın sözüne itaat etti ğ ini söylemek suretiyle bunlar ın 

iman imtihamnı  ilk kazanan kimse de o oldu. Bir müddet tereddütten sonra, 

12,7 Ş evvali sonunda (745 Ağustos ba şı ) İ bn Ömer de teslim olarak Dahhak 

b. Kays'a bi'at etti. «Allah' ın dinini muzaffer k ıldığı m ve Kurey ş 'in Bekr 

b. Wiil arkas ında namaz kıldığı nı  görmüyor musun?». Emevi İ bn Ömer'in 

Ş eyban Haricisini imam olarak tammas ından mütevellid hayretini bir ş air 

bu sözlerle ifade etmektedir. Çünkü siyasi iltihak aym zamanda dini mahi-

yette idi. Değ iş me filvaki hayret uyand ıracak gibi idi. Buna ilave olarak 

İbn Ömer, Haricilerin Kesker, Mesene, Ehvaz, Fars valisi olarak Vas ıt'ta 

kalmayı  reddetmemiş  ve bu mevkiinde do ğudaki komşusu İbn Muâviye ile 

çatış mağa ba ş lamış t ı . 

Bizzat Dahhak Kafe'ye dönerek devletinin bat ı  kısmını  buradan idareye 

baş ladı . Güya 20 aylık bir ayrılıktan sonra( 3), hiç şüphesiz 128 ortas ından 

evvel olmıyarak (746 ilkbahar ı), Mervan'ın bütün gücü ile Suriye'de uğ raş -

mağ a mecbur oldu ğu bir devrede yurdu olan Elcezire'den ça ğı rıldı . Dahhak 

buraya gelerek Musul şehrini eline geçirip buradaki devlet memurlar ını  
sürüp ç ıkardı . Hele yüksek ücret ödedi ğ i cihetle herkes ona iltihak ediyordu. 

Ordusu güya 120.000 ki ş iyi bulmu ştu. Bu adet tabiatiyle avami takdire 

dayanmaktadır; fakat Theophanes'e töre de Dahhak'in muazzam askeri 

kuvveti mevcuttu. Kelbli muhacirler ve maceraperestler hep onunla birlikti. 

Bunlar aras ında esas birliğ i olan Zakvaniye'yi Hufaf mağ labiyeti sıras ında 

kurtarıp 4.000 kiş i- ile Haricilere iltihak etmi ş  olan Emevi Süleyman b. 

Hi ş am'ı  da saymalıdır. 

1) Tab. 1899'a göre böyle. EVI Ubeyde'ye göre (Tab. 1902) her ikisi de yani sade ilin 

Ömer değ il İbn Hara ş 1 de Vüsıt'a kaçmış , burada aralarındaki eski kavga alevlenmi ş , fakat 

Haneler görünüme yeniden anla şmış lardır. Bu arada, Elyû Ubeyde'ye göre İbn Haraş 1 Vilsıt'da 

Haricilere kar şı  ne savaşmış , ne de teslim anla şmasına iş tirak etmi ş tir. Buna göre çabucak 

ortadan kaybolmu ş  ve Vâsıt'dan Suriye'ye gitmi ş  olmalı dır (Tab. 1913). O bu fırsatla Ebu 

Ubeyde'nfil Tab. 1903, 1914 de anlatt ığı  gibi Kiife'nin harici valisini öldürmü ş  olabilir. Fakat 

Tab. 1899 v.d. 1938'e göre bu i ş i daha ziyade yan ında 70 veya 80 kişi ile Vüsıt'dan Küfe üze-

rinden Suriye'ye kaçan Ta ğ libli Ebıl Atiye yatmış  olmalıdır. 

2) Haneler Müslim adını  kendilerine tahsis ediyorlar ve diğ er sünni müslümanlar ı  müşrik 

addediyorlardı . 

3) Tab. 1938 de böyle. Ebû Ubeyde'ye göre (Tab. 1914) Dahhak daha 127 Zilkadesinde 

(Ağustos-Eylül 745) Elcezire'ye çekildi; yine ayn ı  127 Zilkadesinde ona göre (Tab. 1913) Mervân 

Hıms işini bitirdi. ve  Dahhak'a kar şı  elleri serbest kald ı . Her iki tarihleme birbiriyle alâkand ır; 
her ikisinde yıl yanlış tır, ikincisinde ay do ğ ru olacakt ır. 
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Mervan Suriye'yi itaat alt ına alırken, Elcezire'yi, kudretinin istinad 

ettiğ i üssü kaybetmek tehlikesiyle kar şı laş mış tı . Fakat me şgul olduğ u Hı ms 

muhasaras ını  b ırakmadı , bir müddet için, merkezi olan Harran'da b ırakmış  
olduğu oğ lu Abdullah' ı , Dahhak' ın kar şı s ına çıkarak onun Musul'dan daha 

ziyade ilerlemesini önlemekle tavzif etti. Abdullah Nusaybin'e kadar geldi. 

Burada ba ş arısız bir çarp ış mayı  müteakip durmak ve ş ehrin surları  gerisine 

çekilmek zorunda kald ı . Burada muhasara edildi; Dahhak' ın bir taarruzla 

Rakka _yanındaki Fırat geçidini ele geçirmek üzere yapt ığı  bir te ş ebbüs 

akim kaldı . Bu arada Mervân nihayet H ıms'ı  arzusuna ram etmi ş  olup bizzat 

Rakka üzerinden Haricilere kar şı  yürümeğe ba ş lamış tı . Ordular Kefertusa 

yanında kar şı la ş t ı . Ş ahsa ehemmiyet vermeden ortaya at ılmayı  itiyad edinmiş  
olan Dahhak bir öncü sava şı nda maktul dü ş tü. Onun halefi olan Hayberi, 

bir fas ıladan sonra taarruzu yenileyerek dü ş man kararg‘h ına kadar girdi 

ise de cenahlardan sar ılarak karargâhtaki a ğı rliklara bakan köleler tarafın-

dan sopa ile öldürüldü. Bu, 128 yıh sonuna do ğ ru, takriben 746 Eylülünde 

vuku bulmuş tur (I). 

Fakat Harieiler ancak müteakip y ıl içinde (Theophanes'de 6239 Hil-

kat Yılı , Hicri 129) itaat alt ına alındılar Bunlar hülü 40 000 ki ş i olup hali-

feliklerine Ya şkurlu Ş eyban b. Abdilaziz (Ebü Dulaf)' ı  geçirmi ş lerdi. Süley-

man'ın tavsiyesi üzerine bu zat Haricileri Dicle'nin do ğu sahilinde Musul 

karşı sına geçirdi. Mamafih bunlar şehri ellerinde tutuyorlar ve bununla ge-

milerden te şkil ettikleri bir köprü ile bağh bulunuyorlard ı . Mervân bunlar ın 

kar şı  sağ  sahilinde karargâh kurmu ş tu. Böylece 129 (746/7) y ılının uzun 

aylarını , fakat bir ba ş arı  sağ layama4an burada geçirdi. Ancak bu arada 

Irak bunların hareketinden kurtulduktan sonra Hariciler art ık Dicle sahi-

linde tutunamad ılar. Kilfe'den Mervân'a yard ıma gelen orduya mani olama-

dılar ve iki ate ş  aras ında kalmamak için Musul yamndaki mevkilefini tak-

riben 129 yıh sonunda (Ağustos 747) terk ederek da ğ lık bölgeden doğuya 

çekildiler. 

Irak' ı  Haricilerden kopar ıp alan ve bu suretle onun Dicle yamnda dur-

malarını  imküns ız kılan Mervân' ın memuru, babas ı  Yezid II devrinde Küfe 

valiliğ inde bulunmuş  olan Kayslı  Yezid b. Ömer b. Hubeyre idi. O, daha 

128 başı nda Irak'a do ğ ru yola ç ıkmış , fakat sonra Karkisiye yan ındaki hu-

dutta uzun müddet tevakkuf zorunda kalarak ancak 129 ba şı nda taarruza 

geçmiş tir. Emri alt ında Mansur b. Cumhur'un da sava ş tığı  harici vali Musen-

nü b. İ mran'a karşı  verdiği bir kaç ba ş arılı  müsademeden sonra 129 Rama- 

1) Taberrdeki esas rivayetin (Abdülvahhab) tasviri ile Theophanes umumi olarak tevafuk 

etmektedir. Ona göre Dahhâk 127 (H.Y. 6236) y ılında Persis yani Irak'ta isyan etmiş ti; 
128 yılında Elcezire'de göründü. Mervân ona önce o ğ lunu karşı  gönderdi, Hıms'm zaptından 

sonra bizzat gelerek âsiyi öldürdü. 

186 



zanında (May ı s veya Haziran 747) Küfe'ye girme ğ e muvaffak oldu. ( 4) Bun-

dan sonra Vas ı t ş ehrini ele geçirerek İ bn Ömer'i esir etti. Mansur b. Cum-

hur Kelblileri ile birlikte İ bn Muaviye'nin bölgesine kaçt ı . O vakte kadar 

Dicle kenar ında Mervân ile mücadele etmi ş  olan Haneler de oraya çekildi-

ler. Aslında hiç bir ehemmiyet ta şı mayan İ bn Muaviye, bir an için bu ş erait 

alt ında yükseldi. Önceden bunu rüyas ında bile görmedi ğ i muhakkaktır. 
Siiler, Hariciler, K elbliler, Abbasiler, Emeviler onun yan ında birle ş miş lerdi; 

bütün z ı ddiyetler, Mervan'a kar şı  duyulan hudutsuz dü ş manlıkla erimiş  
gibi görünüyorlard ı . Fakat çok devam etmeden, zaruret dolay ı sı  ile bir ara-

ya gelmi ş  bu art ıklar birbirine tahammül edemez oldular. 

Mervân merkezi olan Harran'a döndü. Kendisine bir az olsun istirahat 

vermek hakk ı  yoktu. ( 2) Devletin en mühim eyaletleri, Elcezire, Irak, Suriye 

ve Mı s ı r ş imdi ona itaat etmi ş  bulunuyordu; Arabistan'da da, San'a, Mekke 

ve Medine'yi i ş gal etmi ş  olan Hadramut Haricileri 130 (748) y ı lında imha 

olunmuş lardı . Üç yı l müddetle hemen hemen daimi olarak sava ş  meyjanında 

kalmış  ve düş manlardan mürekkep bir dünya kar şı s ında fevkalade i ş ler 

görmü ş tü. Ş ahsi faaliyet icraat kabiliyeti ile bütün seleflerine üstün idi. 

Doğuda Haricilere İbn Muaviye'ye kar şı  sava şı  Irak valisi İbn Hubey-

re'ye b ırakt ı . Onun Haricilere kar şı  bunlar henüz Dicle kenar ında iken ken-

disine yardımc ı  olarak göndermi ş  olduğ u orduya Âmir b. Dubara kumanda 

etmekte idi. Bu zat ş imdi Haricilerin takibi ile tavzif olundu ve İ bn Muavi-

ye'nin arazisine girdi. Onunla İ bn Hubeyre'nin diğer bir birlik kumandan ı , 

Nubâta b. Hanzala i ş  birliğ i yapıyordu. İ bn Muaviye, İbn Dubârâ'ya kar şı  
130 yı lında Merv el—Sazan yan ında bir sava ş ta ma ğ lup olup devletini ol-

duğu gibi bırakarak dü ş manlar ının önünden Horasan'a kaçt ı ; orada dost-

ları  tarafından öldürüldü. Harici reisi Ş eyban b. Abdilaziz el—Ya ş kuri Ara-

bistan' ın doğu sahiline gitti ve sonunda Umman hakimleri, eski Beni Calan-

da ile mücadelede 134 y ı lında maktul dü ş tü; ( 3) Süleyman b. Hi ş am ve Man-

sur b. Cumhur deniz yoluyla Sind'e gittiler. ( 4) 

1) Filvaki Vökıdi gibi (ilim bir kronolog olmamakla beraber bu meselede, o zamanlar 

ihtiyar ya şı nda bizzat Küfe'de ya şamış  bulunması  dolayısıyla, tam bilgi sahibi olmas ı  gereken 

Ebû Mihnef'e göre (Tab. 1946) böyle, EU]. Ubeyde (Tab. 1914 v.dd.) ayr ı  tarihler vermekte 

ise de itimada ş ayan değ ildir. 0 enteresan tafsilât vermekte ve güzel hikâye etmekte ise de 

tarihçi olarak Ebû Mihnef ile hiçbir şekilde mukayese edilemez. 

2) Mamafih bunu istemiş  olması  da şüphelidir. Bizansl ılar Araplar aras ı  dahili sava ş tan 

istifade ederek hudutlarım ş arka do ğ ru ilerletmi ş lerdi. Mervân belki de ş imdi onlara dönmek 

istiyordu. Mısır'dan, filvaki beyhûde yere, K ıbrıs'a taarruz ettirmi ş ti. 

3) Tab. 3, 74'e göre böyle, kr ş . 2, 1945, 1949, 1979. Ebû Mihnef (Tab. 2, 1948) Seybön 

ü. Abdilaziz'in daha 130 y ı lında Sicistan'da maktul dü ş tüğünü söyler. Muhtemelen onu, 

aym zamanda Horasan'da bir rol oynayan ve filhakika 130 y ılında ve fakat Sicistan'da de ğ il, 

Serahs'da maktul dü şen Seybön b. Seleme ile kar ış tırmaktadır. 
4) Bunların ökıbeti hakk ında bk. Agöni 4, 96. Yökubi 2, 430, Taberi 3, 72, 80. 
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Fakat İbn Hubeyre'nin kumandanlar ı  bu macerac ı  koalisyonu da ğı -

t ıp, batı  Iran' ı  tamamiyle Mervan' ın itaat ına almak hususunda en müsait 

durumu elde etmiş  bulunurlarken kar şı larına tamamiyle yeni ve me ş 'um 

düş manlar, Abbasilerin siyah bayraklar ı  alt ındaki Horasanhlar dikildi 

Emevilerin kuzey do ğudaki hudut eyaletinin uzun y ıllar valisi olan Nasr b. 

Seyyar beyhûde yere buradan gelecek tehlikeden onlar ı  uyarmağ a çalış mış  
ve bu tehlikeyi ortadan kald ırmak için israrla yard ım dilemiş ti. Mervân' ın 

merkezde pek çok yap ılacak i ş i vard ı  ve orada muzafferane tutunabildi ğ i 

için sevinçli idi. İş te bu anda, baş larının zirvesinde ehemmiyet vermemi ş  
olduğu siyah hayalet birdenbire kar şı sına dikildi Horasanhlar onun tam da 

gayesine ula ş mış  gibi göründüğü anda o kadar gayrete mal olmu ş  iş ini bey-

hılde hale getirdiler; Ebû Müslim'in ş ahs ında üzerine daha kuvvetli birisi 

gelmiş ti. 

• 
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SEKIZINCI KISIM 

HORASAN'DAKI ARAP KABILELERI 

1— Emevilerin kat'i olarak iktidardan dü şürülmesi Horasan'daki ş ii 

iranhların bir isyanı  sayesinde sa ğ landı . Bu ayaklanma ise mezkâr eyaletin 

daha önceki tarihi ile, bilhassa oradaki Arablar ın Basra'da ba ş layan ve sürüp 

giden kabile dü ş manlıklar-1 ve mücadeleleri ile haz ırlanmış tır: çünkü Hora-

san Basra'n ın kolonilerinden birisi idi. Şu halde Horasan'daki vaziyeti an-

lamak için, daha evvelce Basra'da mevcut olan veya orada te ş ekkül eden 

duruma avdet etmek laz ı mdı r. 

Kilfe'de Emevi hakimiyetinin ba ş langıç devrinde kabilelerin biribirine 

karşı  duydukları  kıskançlık her ne kadar gerginliklere sebep olmu ş  idi ise de 

silâhh mücadele halini almamış t ı . Küfe'de birbirini yiyenler siyasi par-

tilerdi. Buna mukabil durum Basra'da ba ş langıçta hemen hemen islânı 'dan 

önceki devri hat ırlatmakta idi. Burada için için ve aç ıkça kabile mücadele-

leri hüküm sürmekte idi, yaln ız bu mücadele teker teker kabileler aras ında 

olmaktan ziyade kabile gruplar ı  aras ında vuku bulmakta idi. En kudretli 

grupu Basra'da Ribâb ile birlikte Temim te şkil ediyordu. Iranlı  Asâvire bun-

lara kat ıldığı  gibi Hind menş eli Zutt'lar ve Sayâbice'ler de, en kudretli 

olarak bunları  gördükleri için, onlar ın himayesine sığı nmış lardı  ('). Temim'e 

karşı  çok eskiden beri Rebra grupu dü ş m-anca davranmakta idi; Basra'da 

Bekrlilere, Kiife'de pek az say ı da temsil edilen Abdülkays kat ılmış tı  Ye-

menliler Basra'da Ezd taraf ından temsil edilmekte idiler Halbuki Kilfe'de 

daha asil ve daha hakiki Arab olan Mezhic, Hemdân ve Kinde kabileleri 

hakimiyeti ellerinde tutuyorlard ı  (2). 

Basra Ezdlileri ancak Muaviye'nin son zamanlar ında ve Yezid I devrin-

de vuku bulan bir hicretle kuvvetlendiler (Tab. 450, Belâzuri 373). Ömer 

1) Belazuri 372 v.dd.; Kamil 82, 16 v.d. 

2) Küfe'deki Erbâ'ya mukabil Basra ve Horasan'da Ahmâs te şekkül etmiş ti: 1) Bekr, 

2) Abdülkays, 3) Temim, 4) Ezd ve 5) Ehl el- İ liye (=EM el-Medine, daha ziyade Kayshlar, 

Tab. 461, 21. 1382). Knfe'de Erbâa hakikaten dörtte bir, Basra'da Ahmâs hakikaten be şte bir 

te şkil ediyorlard ı ; yoksa bu tesmiye şekilleri, bizim [Garb ın] Quartier'si gibi ayr ı  taksim şekil-

leri için de kullamhr. Ahmas'm adlar ına göre tesmiye olundu ğu büyük kabilelere küçük kabile-

lerin parçac ıkları  da iltihak etmi ş lerdi, mesela Basra'daki Bekr'e Kinde ve Tayy kat ılmış tı . 
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ve Osman devrindeki büyük fetihlere i ş tirak etmemi ş  olan bu yeni muha-

cirlerin, eski kabilelerin ayn ı  olan haklara sahip ç ıkmaları  hiç de iyi gözle 

görülmüyordu (Tab. 779). Bunlar her ne kadar ancak Muhelleb ve o ğulları  
yolu ile en büyük kudrete sahip olmu ş larsa da, yine de o vakte kadar cari 

olan kudret muvazenesini bozdular. Evvel emirde Temim kabilesi bunlar ı  
kendi hesab ına kazanmak ve onlarla yeminle ş mek istemiş ti, fakat ilk ad ımı  
atmak istemedi; çünkü Temim'in en büyük ve en nüfuzlu şefi Ahnef b. Kays, 

ilk birleş me teklifi yapan ın daima ikinci planda kalaca ğı nı  iddia etmiş ti. Bu 

yüzden Rebra kabilesi onlardan evvel davrand ı  ve Ezd ile yeminle ş ti (Tab. 

450; 1497). Temim Ehl el—Aliye, yani Kays ile müttehid hareket etti ğ i için 

kabileler aras ında böyle bir ikile ş me husule geldi. Birle ş ik Ezd (Yemen) ve 

Rebi'a'ya kar şı  Mudarlılar (Temim ve Kays) cephe alm ış  oldular. Mamafih 

bütün Ezd'in 60 yılı  sıralarında Basra'ya geldi ğ ini kabul etmek de do ğ ru 

değ ildir. Burada evvelce de, ıimumiyetle Ezdlilerin bat ı  koluna, Serât da ğ -

larında yerle şmiş  olanlar ına, bilhassa Devs'lere mensup olan Ezdliler mev-

cut idiler. Fakat bunlar çok say ıdaki takviye ile kuvvetleninceye kadar bü-

yük bir ehemmiyet ta şı mıyorlard ı . Bu takviye do ğu Arabistan sahil memle-

keti olan Umman'dan akmakta idi. Bunlara Serât Ezdlilerinden ay ırmak 

için, hoş larına gitmeyen bir isimle, Maz'fin denilmekte idi. Bu kelimede on-

ların karışı k olan as ıllarına bir telmih oldu ğu anla şı lıyor; çünkü, Ummân 

bölgesinde büyük sayıda gayr— ı  Arab unsur oturmakta idi. Bunlar ı , batı  
Ezdlilerini eski zenaatlar ı  olan örücülükle olduğu gibi, önceki i ş tigal mevzu-

ları  olan balıkçılıkla da kızdırırlard ı . 

38 veya 39 y ılında Muaviye, İ bn Hadramryi, Temim'in yard ı mı  ile 

Ali'nin hakimiyetine kar şı  isyan ç ıkarmak üzere Basra'ya yollad ı . Bu zat ın 

Temim'in büyük bir kısmını  kazanmaya muvaffak oldu ğu anlaşı lıyor. Bas-

ra'nın vali vekili olan genç Ziyâd b. Ebi Bekrlilerden yard ı m rica etti, 

fakat iki taraf anla ş amadı . Bunun üzerine Ziyâd Ezd (Seraqe ba ş  vurdu ve 

gerek kendisi ve gerekse devlet hazinesi için bunlar ın reisi olan Sabire b. 

Ş eyman el-Huddânrnin (Devs'dendir) yan ında emin bir bar ınak buldu. 

Bu arada Ali kendisine ba ğ lı  olan Temimliler vas ıtas ı  ile Basra Tenümlilerini 

İbn Hadramrden ay ırmaya çal ışı yordu. Bu münasebetle gönderdi ğ i ilk elçi 

katledildi. Câriye b. Kudâme ad ında olan ikincisi ba ş arıya ula ş tı . İbn Had-

rami Yemenliler tarafından terk olundu ve Câriye tarafından Dar Zunbil 

denilen mahalde ku ş atılarak tarafdarlar ı  ile birlikte yak ıldı . Bu hadise 

üzerine Ezdli Arandas' ın yazdığı  hicviye zaman ımıza intikal etmi ş tir. Bu 

hadise uzun müddet Temim için bir leke olarak kalm ış t ır (Medaini, Tab.1, 

3414 v.dd.). 

İş te bu hadise Ezd kabilesinin Ziya(' ve ailesi ile dostlu ğunun ba ş langı -

cıdır. Ziyâd onlara daima minnetdar kalm ış  (Tab. 2, 80) ve oğullarına da 

müşkül durumda kalınca onlara dayanma ğı  tavsiye etmi ş tir (2, 440), 
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Bunlar filvaki birbirine rakip olan Temim ve Bekr aras ında tarafs ız bir 

unsur te şkil ettikleri için devletin dayana ğı  olmaya müsait idiler. 

Basra'da kabileler aras ındaki hakiki büyük mücadele Ezd Umn ıan' ın 

muhaceretinden sonra ve halife Yezid I'in ölümünü müteakip bütün Emevi 

hâkimiyetinin sallanmaya ba ş laması  ile zuhur etti-. Tab. 2. 433 v.dd. de bu 

hususta verilen rivayet çok tafsilath olmakla beraber pek kar ışı ktır da. 

Bu mühim neticeli vukuat hakk ında başka yerde hemen hiçbir kelimeye 

rastlanmad ığı  ve hiçbir do ğ ru bilgi bulunamadığı  için bu düğümü çözerek 

iplikleri düzgün bir halde gözönüne sermek zahmete re ğer.  Bu konuda 

TaberVnin ba ş  ravisi, Arap kabile hikâyelerinin büyük . toplay ı cı sı  Ebü‘ 

Ubeyde'dir. Bunun hikayesi her ne kadar tam olarak mevcut de ğ il ise de 

itmam edilebiliyor. Vehb b, Cerir de bununla önemli noktalarda tevafuk 

etmektedir. 

Ebü. Ubeyde 435, 17. 436,.15 ( 1 ). Irak valisi Ubeydullah b. Ziyad' ın, 

Hüseyn b. Ali'nin katlinin kendisine fayda de ğ il bilâkis zarar getirdi ğ i fikrinde 

olan Yezid I ile aras ı  gergin idi. Vaziyet bu merkezde iken, Ubeydullah' ın 

daimi olarak Ş am sarayında bulundurdu ğu haberci (sai) Basra'ya gelerek 

halifenin ani ölümünii haber verdi. Ubeydullah bunun üzerine Basra mesei-

dinde ola ğ anüstü bir toplant ı  tertip ederek hadiseyi ahaliye bildirdi, müte-

veffa halifeye çatt ı  ve kendisinin Basra için yapt ıklarını  belirtti. Emarete 

geçiş inde Basra divan ında 70.000 muharip (Arap) ve 90.000 zenaatkar-

(Mevali) kay ıtlı  iken bu miktar ş imdi 80.000 muharibe ve 150.000 zenaat-

kara yükselmi ş ti. Bütün ş üpheli ş ahıslar -ki bununla bilhassa haricileri 

kasdediyordu- zindanda idiler. «Devletin en kudretlileri sizsiniz, Suriyeliler 

aralar ında birle ş miş  değ illerdir, ş u halde kendinize bir emir seçin ve Suriye-

liler hilafet hususunda bir ş ahıs üzerinde birle ş ince ister ona itaat edin, ister 

etmeyin, zira siz onlardan feragat edebilirsiniz ama, onlar sizden de ğ il » 

dedi. Maksadı  kendisini bu ara devre için emir seçtirmek idi, çünkü halifenin 

ölümü ile, pek ş ahsi addedilen hükümete itaat vecibesi ortadan kalkm ı ,3 

oluyordu. Filvaki Basrahlar onu emir seçtiler ve kendisine emir olarak bi'at 

ettiler, fakat mescitten ç ıkar ç ıkmaz hepsi ellerini kap ılara veya duvara 

sürtmek suretiyle biat ı  sildiren ve onunla asayi ş  ve nizam zamanlar ında 

olduğu gibi karışı klık ve ayrılık zamanlarında da kendisine itaat edecekleri-

ni zannetti ğ i için alay ettiler. Pek k ısa bir müddet sonra ona art ık kimse 

itaat etmez oldu ( 2 ) 

1) Buna muvazi olarak Vehb 433, 12. 

2) Ubeydullah önce, Taberrnin bir rivayetine göre 8 ,di ğ er bir rivayetine göre ise 19 
milyonluk olan hazinesini gece gündüz maliye memurlar ı  eli ile kabilelere ve muhariplere da ğı t-
mak suretiyle halk ı  kazanma ğ a çalış tı . Aslında fütuhat yolu ile elde edilen iraJm (Fay) mu-
hariplere ait olmas ı  da laz ımdı ; fakat devlet bu irad ı  topluyor ve maa ş ları  ödedikten sonra 
geri kalamm muhafaza ediyordu. Ubeydullah halk ın buna rağ men yine âsi tavrını  bozmadığı nı  
görünce para da ğı tmaktan vazgeçti ve kaçarken hazinenin geri kalan k ı smını  yanında götürdü. 
Bu hazineye ait olan mücevherler birahare de ailesinin tasarrufunda bulunmu ş tur. Elı ti Ubeyde 
439, 10. 
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Ebö Ubeyde 437, 15. Açıkça isyan i ş aretini Temin kabilesinden Seleme 

b. Zu'eyb verdi. Bu zat günün birinde at ının üzerinde tepeden t ırnağa kadar 

müsellah olduğu ve elinde bir bayrak bulundurduğu halde deve pazar ında 

görünerek halk ı  Abdullah b el-Zübeyr'e itaate ve biate, davet etti( 1). Ubey-

dullah bunun üzerine Basral ıları  toplayarak onları  kendisini arzulariyle 

emir seçmi ş  olmalarına rağmen idaresinin emirlerini tatbik ettirmemek ve 

açıkça isyana davet edilmesine müsamaha etmekle itham etti. Temim reisi 

Ahnef bunun üzerine Seleme'yi yakalay ıp getirece ğ ini vadetti; fakat Sele-

me'nin etrafı  çok kuvvetlenmi ş  bulunduğundan, bir daha görünmedi. 

Eba Ubeyde 439, 10 ( 2). Ubeydullah fena durumda bulunmakta idi; 

çünkü hattâ polisleri bile ($) onun de ğ il, ancak kendi subaylar ımn emriyle hare-

kete geçmek fikrinde idiler. Karde ş leri kendisine şöyle söylediler: «Ortada 

kendisi için mücadele edece ğ in ve icab ında kendisine dayanabilece ğ in bir 

halife yok. Biz Basra'daki bütün mal ve mülkümüzü, hatta hayat ımı zı  kay-

betmek tehlikesi ile kar şı  karşı ya bulunuyoruz ». Ubeydullah bunun üzerine 

babas ının ölmezden önceki tavsiyesine uyarak âsi Teminılilere kar şı  Ezd'in 

himayesine s ığı nmaya karar verdi. Karanl ık bas ınca hazineleri ile birlikte 

Ezd reisi olan, bütün Ezdlilerin itaat etti ğ i Mes'ud b. Amr el-Ateldnin( 4) 

evine yollandı . Bu hareketi gündüzün yapamazd ı . Geceleyin bile Haricilere 

karşı  tesis edilmiş  karakol postalarmın okları  ile öldürülmek tehlikesi atlatt ı ; 

bunların attıkları  bir ok Ubeydullah' ın sarığı na saplandı . Nihayet Mes'ud'un 

evine var ınca bu zat telâ ş a dü ş tü; çünkü onun yüzünden di ğer Basral ı larla 

aras ının açılmasını  arzu etmiyordu. Fakat kendisini ikna ettiler, emirin 

yalnız bir müddet yan ında kalmak istediğ ini ve kendisinden onu Basra 

haricinde emin bir yere nakletmesinden ba ş ka bir arzusu olmad ığı n ı  söy-

lediler ( 5). 

Ebiı  Ubeyde 446, 3 (6). Basral ılar bunun üzerine iki mutemed kimseyi 

kendilerine yeni bir emir teklif etmekle tavzif ettiler Teklif edilen iki Kurey ş -

liden birisi, hem Peygamber hem de Muâviye ile akraba olmak dolay ısile 

1) Brünnow onu hayalhanesinde tim Zübeyr'in elçisi, A. Müller ise hattâ onun mutemed 

adamı  addetmektedir. Rivayetin böyle bir şeyden haberi olmad ığı  gibi bunu gayri hadi bir 

şekilde süslemek de caiz de ğ ildir. Muhalefetin !bn Zübeyr'e tarafdar bir durum tak ınmış  olması  
tabii idi. Bir Dâ'i de at üstünde, elinde bayrak pazar meydan ına gelmez. Krş . 452, 15. 465, 2. 

2) Buna muvazi olarak Vehb 441, 20. 

3) Bunlara Tab. 443 de Buhörileri (kr ş . 464 ve bilhassa Belözuri 411), umumiyetle ise, 

milis teşkilâtına, muhariplere mukabil Hassat el-Sultân, yani devletin hususi birlikleri denil-

mektedir. 

4) Atik eski merkezleri Dabâ olan Ezd Umman'm en asil soyudur; Muhelleb de Atik'den 

idi. 

5) Değ iş ik şekli Ebfı  Ubeyde 445, 7 v.dd. de. Vehb 441, 10 v.dd.ye göre Mes'ud onunla 

derhal anla şmış tı . 

6) Vehb 444, 6. 444, 17. 
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tercih edilerek seçildi. Bu zat ın adı  Abdullah b. Hâris b. Nevfel. b. Haris b. 

Abd el-Muttalib olup lakab ı  Babba idi. Bu zat 1 Cumadelâhire 65 (25 Ocak 

684) de emirlik binas ına ta şı ndı . 

Ebû Ubeyde 447, 12. 449, 20. Bu s ırada camide Bekrli birisi, kendi 

kabilesinden birisinin nüfuzlu bir Kurey ş liye attığı  bir tokat ve tokat ı  yiyenin 

bunu olduğu gibi kabullenmi ş  olması  ile öğündü. Orada haz ır bulunan ve 

Mudar gurubunu mensup oldu ğ u cihetle Kurey ş liler tarafını  tutan Dabbeliler 

(Temim'in koludur) bu adam ı  fena halde hırpaladılar. Bunun üzerine bütün 

Bekrliler silahlanarak Temim'e kar şı  cephe ald ılar. Ba ş larına, as ıl reisleri 

olan E ş yem b. Ş air& istemediğ i için, Malik b. Misma' geçti('). Bu zat Temim'e 

taarruz edebilmek için, Ezd ile daha evvel aktedilmi ş  olan ahidnâmeyi taze-

ledi. Bu hususta Ubeydullah b. Ziyad onu para ile bol bol destekledi ( 2). Bu 

ahidrıameye göre Ezdlilerin reisi Mes'ud b. Amr bunlar ın hepsinin birden 

kumandas ını  ele alacakt ı . Mes'ud bunun üzerine Ubeydullah'a: «Haydi gel, 

seni kaleye (emirlik binas ına) götürelim » dedi. Fakat Ubeydullah Mes'ud'un 

evinin önünde kaldı ; develerini haz ırlatmış , olup bitenler hakkında her 

an malûmat almakta idi. Mes'ud mescide giderek minbere ç ıktı . Babba buna 

ş imdilik hiç sesini çıkarmadı . Bu arada Malik b. Misma' Temim'e ait baz ı  
mahallelerde harekata ba ş ladı , fakat bu arada Mes'ud'un öldürüldü ğü haberini 

aldı . 

Ebû Ubeyde 452, 6. Temimbler Ahnef'e şu haberi verdiler: Rebiablar 

ve Yemenliler camiye girdiler. Bir müddet sonra şunu ilave ettiler: Ş imdi de 

valilik kona ğı na zorla girdiler. Fakat o k ı lını  bile kıp ırdatmad ı ; yaln ızca 

«Temim'in kurtları » Seleme b. Zu'eyb kumandas ında harekete geçtiler. 

Bunlara Mâh Afridûn kumandas ında birkaç yüz kadar mevali kat ıldı . Buna 

rağ men gittikçe daha fena haberler gelmeye ba ş layınca Ahnef zor kullan-

maya nihayet raz ı  oldu. «Yumu ş ak huylu teyze harekete geçti!» nidas ı  
yükseldi. Temim bayrağı nı  Abbâs b. Hüseyn bu s ırada orada bulunmad ığı n-

dan Abs b. Talk'a verdi, fakat birkaç dakika sonra Abbad ç ıkageldi, fakat 

Abs'ı n emrinde sava ş mak istemedi ğ inden, yanında bulunan 60 atlı  ile ordudan 

ayrıldı . 

İ shak b. Suveyd 454, 6 ( 3). Temim tarafında en büyük ş iddetle kuman-

das ındaki mevaliden her biri be ş  oku birden atmakta olan Mâh Afridi şı n 

1) Reisler arasmdaki bu kötüriimle ş tirici ikilik daha 1, 3414 de kendini göstermektedir. 

Krş . 2, 448. 455, 5 v.dd.ye göre ise Malik de ğ il biliikis Eşyem reis oldu. 

2) İki vesikadan bir tanesi Salt b. Hureys el-Hanefi'ye verildi (Tab. 449, 17; kr ş . Kamil 

627, 10). 

3) Çarpış ma hakkındaki Ebû Ubeyde hikayesi Taberi'de yoktur. Bundan sadece (455, 

9 da) Hasan el-Basri'llin şu müstehzi sözleri kaydedilmi ş tir: «Mes'ud, sünnet'i va'zederek fitneyi 

yasak etti; sünnet ise senin kendini zor kullanmaktan men etmen de ğ il midir? Fakat çok geç-

meden onu minberden alaş ağı  ederek öldürdüler ». Aradaki bo ş luğu, iş in esasına (tarihlemede de) 

uyarak, teferruatta baz ı  ayrılıklarla İ shak b. Suveyd doldurmaktad ır. Mesela onda Bekrlilerin 

reisi Malik de ğ il Eşyem'dir. 
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çarp ış makta idi. Böylesine bir ok ya ğmuruna düşmanlar dayanamad ı . 

Temimlikr camie girdiler, Mes'ud'u, minberden ala ş ağı  ederek öldürdüler. 

Bekrlilerden E şyem b. Ş akik canım kurtarmaya muvaffak oldu. Bu hadise 

64 Ş evvali ba şı nda oldu. Aynı  tarihi Ebh Ubeyde (455, 16) de Ubeydullah 

b. Ziyâd'm firari için vermiş tir ki, ona göre bu firar (439, 10) Mes'ud'un 

ölümünü müteakip cereyan etmi ş ti 

Ebh Ubeyde (Kamil 81 de) (9. Mes'ud'un intikam ım kardeş i Ziyâd b. 

Amr el-Ateki üzerine aldı . Ziyâd henüz pek genç idi. Ertesi günü ordusu ile 

Basra'mn ana meydanı  olan Mirbed'e gelerek sa ğ  kanada Bekrlileri, sola 

Abdülkayslileri, merkeze de Ezdlileri yerle ş tirdi. Ahnef de TemimMeri tanzim 

etti. Ezdlilerin kar şı sına Abs b. Talk kumandasında Sa'd ve Ribâb, Bekrli-

lere mukabil Hârise b. Bedr kumandas ında Hanzalal ılar ,Abdülkayslilerin 

karşı sına ise Amr b. Temim dizildi. Fakat herhangi bir çarp ış ma olmadı . 

Çünkü Ahnef Ezdlilere ve Rebiahlara şu mesaj ı  göndermiş ti: «Sizler Basra'da 

vatanda şı mız olarak bize Khfe'deki Temimli kabileda ş larımızdan daha 

yakınsmız. Bu işe dün baş layan da sizsiniz. Sulhu bozdunuz ve yang ın çıkartt ı -

mz. Biz ancak kendimizi müdafaa ettik. Ş imdi de bir hal çaresi bulmak için 

elimizden geleni yapmak istiyoruz ». Ziyâd, içinden birisi seçilmek üzere üç 

sulh teklifi yap ınca ordular birbirinden ayr ıldılar. Bunun ertesi günü Ahnef 

karşı  tarafın, dökülen Temim kanım dâva etmemek, buna mukabil Ezd ve 

Rebia'dan ölenler için ve bilhassa Mes'ud için büyük miktarda fidye tediye 

etmek ş eklindeki teklifini kabul etti. Tesbit edilen mikdar ı  ödeyinceye kadar 

Temimliler kar şı  tarafa rehineler verdiler. Farazdak ve Cerir'in m ısraları  
bunu teyid ediyorlar. Ahnef bu suretle, her zaman oldu ğu gibi, bir Arap 

Seyyidi'nin en esash vazifesini, yani sulhu muhafaza etmeyi, en fedakârane 

bir şekilde yerine getirmi ş  oluyordu(2). Onun yan ında Temim'in diğer bir 

büyüğü, İyâs b. Katâde, fidyenin büyük k ısmını  üzerine aldığı  cihetle büyük 

ş öhret kazandı  (Anon. Ahlw. 187). 

Ebh Ubeyde baz ı  noktalarında ba şka râvilerin bize intikal eden rivâyet 

parçaları  ile tashih edilebilmektedir. Ubeydullah' ın firari 64 Ş evvalinde, 

(455, 18) Mes'ud'un ölümünden sonra vaki olmamış tı . Bilâkis 463, 5'deki 

bir mısradan onu bizzat Mes'ud'un Suriye'ye gönderdi ğ i ve yanına muhafızlar 

kattığı  anlaşı lıyor. Vehb b. Cerir (456) de bunu söylemektedir. Ubeydullah' ın 

Yezid'in ölümünden 90 gün sonra, daha 64 Cumadelâhiresinin ortalar ında 

Suriye'ye gitti ğ ini bildiren Avâne de (461) böyledir. Şu halde o bu kanh 

hadiselerin sakin bir ş ahidi değ ildir, yani bunlar vuku buldu ğ u sırada Basra'da 

bulunmamakta idi. Ayr ıca yeni bir emir seçilmesi de onun henüz Basra'da 

1) Elyö Ubeyde hikâyesinin son kısmı  da Taberrde mevcut değ ildir. Bunun yerine Taberi 

Avâne'nin bir variyantım koymuş tur (461, 18). 

2) Mamafih Ahnef'in bu iş te göstermi ş  olduğu maharet biraz mübalö ğ alıdır. Medâinrye 

göre (465, 5. 6.) sulhe arac ılık eden iki Kurey ş li idi. 
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bulunduğu sırada vukubulmad ı . Çünkü o Basra'da iken böyle bir fikir etra-

fında birle şmek mümkün olamazd ı . Bu seçim ancak sulhü tehdit eden hadi-

seden sonra, kabileler aras ı  anlaş maya var ılmasım müteakip yap ılmış  olma-

lıdı r. AVglIIQ (463) de ş öyle diyor: Mes'ud'un ölümünü ve kabile aras ı  anlaş -

mazhğı n ortadan kald ırılmasını  müteakip Basrahlar önce Abdülmelik b. 

Abdullah b. Âmir'i, sonradan Babba'y ı  emir seçtiler. Üç ay sonra da 'bn 

Zübeyr onlara yeni bir vali tayin etti. Bu suretle, Ezdlilerin camiye ve saraya 

hücumlarında neden Babba'mn hiçbir şey yapmadığı  da anla şı lmış  oluyor: 

O daha henüz emir seçilmi ş  değ ildi. 

Avâne ayrıca (461) Ubeydullah' ın Basra'dan kaçarken yerine Mes'ud'u 

vekil bıraktığı m rivayet eder. Herhalde Mes'ud'un hareketi, Ubeydullah' ın 

firarından sonraki fetret devresinde vukubulmu ş  olmalı dır. O herhalde 

emirin boş  kalan mevkiini zorla ele geçirmek istiyordu (456, 16). O Temim'e 

karşı  hareket etmemi ş tir; yalnızca cami ve saraya yönelmi ş ti ve camide de 

emire mahsus olan yere, yani minbere yerle ş miş tir. Kendisini buradan indirip 

katlettiler. Temimliler Ubeydullah' ı  kaçırmış lardı , fakat Ezd iktidar ı  onlara 

bırakmak istemiyordu; bilâkis erken davran ıp emr-i vaki yapmak düşün-

cesinde idi. 13u yüzden mücadele zuhur etti. Bütün bunlardan Mes'ud'un 

kendi hesab ına harekete geçti ği ve önce Rebia tarafından lanse edilmediğ i 

anla şı lıyor. Camideki tokatlama hadisesi tamamiyle ehemmiyetsizdir. 

Avâne'nin incelenmesinden bütün olayın ahlaki motifi ortaya ç ıkıyor: 

Bir kabilenin ve bunun belki de kaçan emir taraf ından vekâletle tavzif edilen 

reisinin ş ehrin hakimiyetini ele geçirme te şebbüsü, rakip kabilenin mukave-

meti yüzünden tamamiyle akamete u ğ ramış  bulunuyordu. Emir olarak 

seçilebilmek kabiliyeti ancak kabile statüsü d ışı nda kalan Kureyş liler için 

mevcuttu. Fakat Avâne (461) Mes'ud'u minberden indirip öldürenlerin, 

Temim ile işbirliğ i yapan "'birkaç Harici oldu ğunu iddia ederken yap ılıyor. 

Diğer ravikre göre katiller daha ziyade Mâh Afridan emrindelçi İ ranhlar, 

daha doğ ru bir deyimle, çok eskiden beri Temim ile ba ğ lı  olan Asâvire (465) 

idi. Hariciler bütün Basra kabileleri ve bu arada Temimliler için de mü ş terek 

düş man idiler ve bunların arzettiğ i tehlikedir ki kabileleri, dü ş manlığı  ileri 

götürmemeye ve bir emir üzerinde ittifaka zorlam ış tır. Seçilen emir de, 

seçilmesine sebep olan gayeyi temin edemedi ğ i ve Haricileri ciddiyetle tedibe 

muvaffak olamad ığı  için kısa bir müddet içinde istifa zorunda kalm ış  tır. 
MedainVnin (465) Ezdlilerin tarihi bir sahtekarl ığı  neticesinde Haricilerin bu 

meseleye sokuldu ğunu ima eden bir rivayeti bu hususta kat'i bir ehemmiyet 

taşı yor: Ezdliler, Temimlilerin rendi reislerini öldürmü ş  ve intikamdan fidye 

ödeyerek kendilerini kurtarm ış  olmaları  lekesini üzerlerine almak istemiyor-

lardı . Avâne'nin (461, 10) Mes'ud'u öldüren Havaric'in Asavire'nin kanal ı  
civarında ikamet ettikleri mealindeki ifadesi huzursuz bir vicdana delâlet 

eder. 
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2 — Ezd ile Temim, Yemen ile Mudar aras ındaki düş manlık iş te böyle 

muayyen ve yukar ıda anlat ılan hikaye gibi tarihlenmesi mümkün ve bu 

sebeple o kadar ehemmiyet ta şı yan bir hadiseden zuhur etti. Vuku bulan 

anla ş ma gerginli ğ i gidermedi. Bundan iki y ıl sonra ihtilaf, Muhtar Basra'da 

karışı klık çıkarmaya te şebbüs edince yeniden patlak vermeye haz ır idi (Tab. 

680 v.dd.). Fakat akl ı  baş a getirici bir tesir yapan Haricilere kar şı  yapılan 

sava ş ta, bu bir rekabet haline ink ılab etti. Temimliler, Muhelleb kumanda-

sındaki Ezdlilerden geri kalmak istemediler. Fakat Basra'da kabile mücade-

lesinin yumu ş amas ına mukabil bu düş manl ı k, Basra'daki durumun, fethin 

buradan yap ılmas ı  dolayısıyle, olduğu gibi intikal etti ğ i Horasan'da çok daha 

tehlikeli bir hal ald ı . Horasan Araplar ı  Irakh ve ekseriyetleri ile Basrah 

idiler ve bu sonuncular gibi askeri bak ı mdan be ş  fırkaya ayr ılmış lardı . 

Horasan valileri mutaden Irak valilerine tabi olmakla beraber, birçok kere de 

doğ rudan do ğ ruya halife tarafından tayin ediliyor ve bazan da do ğ rudan 

doğ ruya onun emrine tabi k ıhmyorlardı . 

Horasan devletin, merkez üzerinde mesela Afrika veya Ispanya'n ın-

kinden çok daha fazla tesiri olan bir barometresi vaziyetinde idi. Bu eyalet 

hiçbir zaman sükûnete kavu ş mamış tı  ve hiçbir sabit hududu .yoktu. Araplar 

burada Türkler ve İ ranlılarla mütemadi bir sava ş  halinde bulunuyorlard ı . 

Aradaki fas ılaları  da bizzat birbirlerini didiklemek için kullanmaktayd ılar. 

Büyük tehlikelere maruz olmalar ına rağmen, bir zaman eski ana vatanlar ında 

olduğu kadar gayr- ı  siyasi hareket ediyorlard ı . Uçsuz bucaks ız ve hattâ baz ı  
kı sımları  ile harap bu büyük diyarda, k ısmen de buraya kendi istekleri ile gelme-

miş  olmalarına rağmen, kendilerini serbest ve iyi hissediyorlard ı . Harici tehlike 

onları  birleş tirmiyor, bilâkis kı zdı rıyor, vah ş ile ş tiriyordu ve İ slam da huzur-

suzluk ve heyecan faktörlerini artt ırmakta bulunuyordu. Horasan, dü ş man 

diyarı  ortas ında bulunmak, daha mudil ve daha büyük problemlere malik 

olmak ve anar ş ist temayüllere daha serbest ve sayg ısız imkân sağ lamak 

farkıyle ikinci bir Arabistan haline gelmi ş ti Taberrnin Horasan vekayii 

hakkında hemen hemen sadece onun rivayetlerini nakletti ğ i Medainrnin 

hikayeleri bize Kitab el-Agâni ile mali ım olan bi:anadan önceki Arap devrinin 

epik hikayelerini hat ırlatmaktad ır. O bize ekseriyetle kabile ananelerinden 

gevşekçe örülmüş  bir dokuma, alakas ı  daha ziyade kahramanl ığ a veya e şkiyah-

ğa dayanan bir «Yevmler kolleksiyonu" (1516, 16) arzetmektedir. Horasan 

Arapları  ve bilhassa Temimliler kavmiyetlerine gurur ve asabiyetle ba ğ lı  
bulunuyorlar ve bu uzak do ğu diyarında eski kabile hayatlar ını , ba ş larından 

geçen veya faaliyetleri üzerinde eski al ışı lmış  gındların ı  ve hikâyelerini devam 

ettiriyorlard ı . Mamafih eski hakiki Araph ğı n bakiyelerine damgas ını  silinmez 

şekilde vuran iç ve uyan ık realizm bunlarda yoktur. 

Iran ş arkının fethi, Basra cihetinden, Emevi as ı llı  vali Abdullah b. 

Amir zaman ında, halife Osman devrinde vuku buldu. Bu muhtelif istika- 
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metlerden ayn ı  zamanda yap ılan birçok te ş ebbüsler silsilesi idi. Fetih bir 

darbe ile ve ayn ı  sene içinde yap ılmadı . Mutad olarak İ ranlı  Merzubânlara, 

biraz değ iş ik ve s ınırlı  şekilde eski mevkilerini muhafazaya imkân veren 

muahedeler akdolundu. Isimleri verilen kumandanlar emrinde, ilk darbe-

lerin vurulduğu büyükçe seferler yamnda, anonim küçük sava ş lar silsilesi 

devam edip gidiyordu. Bunlarla kabileler kendi hesaplar ına ilk fırsatta yer-

le ş mek üzere fetih mücadelekri yapmakta idiler. Abar şehr (Nisabur)'in merkez 

olduğu, bölgenin batı  kısmında, bilhassa muahhar devrede (Tab. 1929) 

K ayslılar ekseriyeti te şkil etmekte idiler. Do ğuda Bekrlilere ve Temimlilere 

ait olan arazi birbiri içine girmi ş ti. Baz ı  arazi parçalar ı  için her iki gurup da, 

ilk fatihe ait olan hukuku talep etmekte idiler. Bunlar yaln ız Horasan'da 

de ğ il, Sicistan'da da rekabet halinde bulunuyorlard ı . Bu iki komş u eyalet, 

ekseriyetle ayr ı  ayrı  idare edilmekle beraber, birbirine ba ğ lı  idiler. Önceleri 

Sicistan'da bulunan a ğı rlık merkezi sonralar ı  Horasan'a intikal etti. Sicistan' ın 

merkezi Zerenc, Horasan' ın başş ehri ise Merv idi. 

Ordu kumandanları  eski adete uyularak fethine muvaffak olduklar ı  
bölgenin idaresi ile taltif olunuyorlard ı . Ahnef o zamanlar askeri mânada da 

parlak bir rol oynamakta idi; fakat fethetti ğ i eyalette uzun müddet vali 

olarak kalmad ı . Basra Temimlilerinin reisi olmak s ı fatı  ile belki de bu vazi-

feyi küçiimsüyordu. Horasan' ın (veya buran ın baz ı  lusımlarmın) en eski 

valileri, bilgimize göre, her ikisi de Kays'a ba ğ lı  Süleym kabilesinden olan 

Kays b. Heysem ve Abdullah b. Hâz ım idiler. Halife Osman' ın ölümünü 

takip eden kar ışı klıklar devletin en do ğudaki eyaletinde de bir aksi sada 

yaratt ılar. Merv Merzbâm ve son Ş ehenş aha ihanet etmi ş  olan Mâhilye, 

Ali'den Dihkanlar ın harac ı  önce kendisine vermeleri hakk ım koparmış tı . 

Kendisine verilen bu tavize ra ğmen o Ali'nin otoritesini ayakta tut ınadı ('). 

Arap idaresinin yeniden nas ıl kurulduğunu kaynaklardan öğ renemiyoruz 

(krş . Belâzuri 409). Muâviye devrinde yeniden Kays b. Heysem, sonradan 

onun rakibi Abdullah b Hâz ım vali oldular( 2). Ziyâd b. Ebih 45 y ılında 

Basra'ya gelince Horasan ve Sicistan da onun emrine verildi; oradaki memur-

ları  artık o tayin edecekti. Ziyâd Horasan' ı  bağı msız dört bölgeye ay ırdı : 

Merv, Abarş ehr (Nisabur), Mervrüd (Fâryâb ve Tâlekan ile birlikte) ve Herat 

(Bâdgis, Kâdis ve Bü ş enc); fakat bunlar ın hepsini 47 yı lında Hakem b. 

Amr el-Gifâri emrinde birle ş tirdi ki bu zat 50 yılında ölmüş tür. Bunu Rebi 

b. Ziyâd el-Hârisi ad ında uzun boylu, kı zıl saçlı , ağ zı  kalabalık bir adam 

takip etti. Bu zat Sicistan' ı  fethetmi ş  ve Zerenc kap ıları  önünde yapılan 

bir sava şı  müteakip teslim ş artlarını  görüş mek üzere Merzbânlar ı , maiye- 

1) Aynı  zamanda Osmani (yani bitaraf) olduklar ını  iddia eden Arap Habatüt' ı  Sicistan' ın 

merkezini ele geçirdiler. Bunlar ancak iki y ıl sonra Ali'nin gönderdiğ i kumandan Hüseyn b. 

Mâlik tarafından itaat alt ına alındılar Me şhur Feyrûz Hüseyn, mevlüs ı , ona nisbetle böyle 

tesmiye edilmiş tir. 

2) Belâzuri 408'e mukabil kr ş . Tab. 2, 65 v.d. 
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tindeki Arapları  ile birlikte maktul dü ş manların cesetleri üzerinde keyifle 

oturduğu halde, harp meydan ında kabul etmi ş ti. Mutaass ıp bir müslüman 

idi. Hücr b. AdVnin idam ının kendisini çok müteessir etti ğ i, ölümüne sebep 

olduğu iddia olunur. Bu zamanda 25.000 Basrah ve 25.000 Kûfeli Horasan'a 

naklolundular; bunlar belki de bu ş ehirler halkının en uslu akıllılar' değ il-

diler. Ziyad' ın ölümünden sonra (sene 53) Ş ark eyaleti bir müddet için onun 

oğullar ının çiftliğ i imiş  manzaras ını  verdi. Muâviye ve Yezid I zaman ında 

Horasan'da Ubeydullah b. Ziyâd, sonra bir fas ılayı  müteakip Abdurrahman 

b. Ziyâd ve nihayet Selm b. Ziyâd; Sicistan'da Abbâd b. Ziyâd ve Yezid 

b. Ziyâd hüküm sürdüler. Bunlar ın hepsi de genç adamlard ı . İ dare 

iş leri Kays b. Haysam el-Sülemi, Eslem b. Zur'a el-Kilâbi ve di ğ erleri gibi, 

birbirinden ho ş lanmayan ve ellerine kuvvet geçince birbirlerine fena oyun 

oynayan memleket i ş lerine a ş ina eski kumandanlar ve memurlar taraf ından 

idare edilmekte idi. 

Yezid I'in ölümü ile burada da kabile dü ş manlıklar' ba ş ladı . Kabil 

Zunbil'i ayaklanarak Sicistan amili Yezid b. Ziyad' ı  mağ liip ve karde ş i 

EM" Ubeyde'yi esir etti. Bunun üzerine Yezid'in yerine, zengin bir Huzâah 

olan Talha el-Talahât geçti. Bu zat Zunbil ile sulh akdederek Ebû Ubeyde'yi 

büyük bir fidye mukabilinde kurtard ı . Fakat Talha pek az bir zaman sonra 

öldü ve yerine b ıraktığı  Bekr kabilesinden bir zata Temimliler itaat etme-

diler ve onu kaç ırtt ılar. Bunun üzerine Mudar ile Rebia aras ında kan davas ı  
patlak verdi ve bundan istifade eden Zunbil oldu ( İ bn el-Esir 4, 84; Belâzuri 

397). Bu hadise Horasan'a da tesir etti. Orada hüküm süren Selm b. Ziyâd 

halifenin ölümünü, Sicistan ve Basra'daki karde şlerinin baş ları na gelen 

felaketleri etrafından saklama ğ a çalış tı . Fakat bu da mümkün olm ıyacak 

hale gelince Araplardan, saltanat fas ılay ı  esnas ında kendisine emir s ıfatı ' ile 

bi'at etmelerini istedi. Araplar filvaki bunu yapt ılar, fakat k ısa bir müddet 

sonra onu terk ettiler. Bunun üzerine Selm, Merv:de yerine, Basra'dan 

beraberinde getirdi ğ i Ezdli Muhelleb b. Ebi Sufra'y ı  kendisine nâip olarak 

bırakt ıktan sonra çekilip gitti. Fakat Arap reisleri i ş lerin bu hali almas ı  ile 

memnun olmad ılar Bekr kabilesinden Süleyman b. Mersed Selm'den zorla 

Mervrad hakimiyetini kopard ı ; Evs b. Abdullah b. Zufer adl ı  diğer bir 

Bekrliye Selm Herat' ı  teslim etmek zorunda kald ı . Nisabur'a vard ığı  sırada 

ise orada Abdullah b. Haz ım el-Sülemi'ye rastlayınca bu zat ona Horasan' ı  
Bekrliler ve Maz'ûn (=Ezd Ummân) aras ında taksim etti ğ i için çıkış arak 

elinden bütün Horasan valili ğ i için bir ferman ald ı . Muhelleb, kendisini 

takviye edecek bir kabile olmad ığı  için Merv'den kaçmak zorunda kald ı ; 

çünkü Ezdliler bu s ırada Horasan'da kâfi derecede, bol miktarda mevcut 

değ ildiler. Muhelleb, yerine vekil olarak Temimli bir zat ı  bırakmış tı ; bu 

kimse Abdullah b. Hazim'a kar şı  her ne kadar mukavemet etmek istemi ş se 

de sava ş ta mağ lûp ve aldığı  yaralar ın tesiri ile telef oldu (Tab. 4988-90). 
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Umumiyetle Temimbler, kendilerinden olmamakla beraber yine de 

Mudar'a mensup olan ve Bekrlilere dü ş man bulunan Abdullah b. Haz ım'ı  
tutmakta idiler( 1 ). İbn Hazım bunların yardımı  ile Bekr'e kar şı  mücadeleye 

baş ladı . Evvela Merv'den Süleyman b. Mersed'e kar şı  Mervrild üzerine 

yürüyerek onu öldürdü, sonra onun karde ş i olan Tâlekan'daki Amr üzerine 

vardı  ve onu da öldürdü. Kaçabilenler Herat'a Evs b. Sa'lebe'nin yan ına 

kaçt ılar. Artık bütün Bekrliler bu zat ın yanında toplanm ış lardı ; Herat' ın 

elden çıkması  bunları  kızdırmış tı  ve bunlar bütün Mudarhlar ı  Horasan'dan 

çıkarmak istiyorlard ı . Temlin'in ısrarı  üzerine İbn Hazım'ın giriş mek zorunda 

kaldığı  anla:ş ma müzakereleri onun tahmini veçhile akim kald ılar: «Rebial ı -

lar, Peygamberini Mudar'dan ç ıkardığı ndaır beri Allah'a bile k ızgındılar». 

Herat önündeki mücadelenin bir y ıldan fazla sürmüş  olduğu mervidir( 2). 

Bekrliler arkalar ını  ş ehire vermi ş lerdi ve cepheden de bir hendek ile korunu-

yorlardı . Bu suretle İ bn Haz ım onları  ş ereflerine dokunacak ş ekilde: «Bütün 

Horasan' ı  kendiniz için istiyorsunuz, acaba bu hendek bütün Horasan m ı ?» 

diyerek luzd ı rıncaya kadar bütün hücumlara ba ş arı  ile kar şı  koydular. Bu 

sözden al ınarak kuvvetli müstahkem mevkilerini b ıraktılar, aç ık sahrada 

vuku bulan sava ş ta ise mağhip olarak büyük zayiat verdiler. Gün bat ıncaya 

kadar yakalanan bütün Bekr esirleri k ıhçtan geçirildi. Evs b. Sa'lebe o s ırada 

Zunbil'in elinde bulunan Sicistan'a kaçt ı . Fakat burada yaralar ının netice-

sinde öldü. Ş arkta Temim ile Bekr aras ındaki bu kabile kavgas ı  garptaki 

Kelb-Kays mücadelesi ile ayn ı  zamana, 64/65 y ılına (Taberi 490-96) düş -

müş tü. Bunun neticesi Bekr'in devaml ı  ş ekilde zay ı flamas ı  oldu. 

Temim'in yardımı  ile İbn Haz ı m Herat'ı  itaat alt ına almış tı . Fakat o 

bunların orada fatih s ıfatıyla da yerle ş melerini arzu etmemekteydi. Ş ehri 

genç oğ lu Muhammed'e b ıraktı , onun yan ına daimi orduya kumanda etmek 

üzere Bukeyr b. Viş ah'ı  tâyin ederek bu sonuncuya Temim'i ş ehre b ırak, 

mamas ı  emrini verdi. Bukeyr Temlinlilere çekilmeleri ş artiyle çok para teklif 

etti. Fakat onlardan kurtulmak hususunda yap ılan bu te ş ebbüs onları  kı z-

dırdı . Bunlar zor kullanarak şehre girdiler, Muhammed'i iplerle ba ğ layıp 

bütün gece üzerine i şediler. Bu arada içki içiyorlard ı . Sabah olunca da onu 

öldürdüler. Bu suretle de babas ına harp ilan etmi ş  oluyorlard ı . Bundan 

sonra Merv'e gittiler, orada bulunan kabileda ş ları  ile takviye edildikten 

sonra Haris b. Hilal el-KurayTyi İbn Haz ım ile yapacaklar ı  kan davas ı  
mücadelesinde kendilerine reis seçtiler. Çünkü bu eski stilde bir kan davas ı  

1) Belâzurl 414 'ye göre o, İbn Zübeyr tarafından makam ı nda tastik edilmi ş tir. 

2) Taberi 493, 6-494, 17 aras ındaki epizod (Ebu Mihnef taraf ından ekseri zikredilen, 

onun muasırlarından Süleyman b. ,Miicalid'in rivayeti) bu yere de ğ il çok daha muahhar bir 

devreye aittir. Buna mukabil Ebu'l-Hasan el-Horasani rivayeti (494, 18-495, 7) Medöinrnin 

ana rivayetindeki bir bo ş luğu doldurmaktadır. 

3) Bu zat herhalde Temim'li ve Sa'dh idi. Taberl 495, 7 de Sakafi olarak bildirilmesi bir 

zühül eseri olmalıdır. Krş . 860, 10 v.dd., 1022, 1; 1030, 13. 20 v.d., 1047, 18. 
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mücadelesi idi. Arada sava ş  cereyan etmiyor, her biri bir bölü ğe değer kah-

ramanlar birbirine bask ın yaparak maceralar ya şı yorlardı . Temim'den Zuhayr 

b. Zu'ayb el-`Adavi, karde ş i Eş 'as aç ık kurşuni renk bir ata binmi ş  meçhul 

bir ş ahıs tarafından öldürüldüğü için, bu cinsten ata binmi ş  kime rastlarsa 

öldürüyordu. Bu renk bu yüzden sevilmez oldu. Bu gibi haller bu sava ş  
hadiselerini karakterize eder. Harp hali uzad ıkça Temimliler da ğı ldılar ve 

bu suretle zay ı fladılar. Ş ammâs b. Disâr el-Utâridi Sicistan'a (Taberi 546. 

1026), Hari ş  b. Hilâl Mervröd'a gitti. Bu sonuncusu bir müddet Mervröd'da 

vaziyetini muhafaza etti('), fakat nihayet Horasan'dan çekilme ğe mecbur 

kaldı  (Tab. 593-98). Zuhayr b. Zu'ayb idaresinde di ğ er Temimliler Mervriıd'- 

dan pek uzak olmayan Fartana kalesine kapand ılar. İbn Hâz ım bunları  
orada muhasara ederek teslime icbar ve hiç affetmiyerek hepsini idam etti 

(Tab. 696-700). Bundan sonra İ bn Hâz ım bir müddet için sakin olarak 

Merv'de hüküm sürmü ş  görünüyor; fakat birkaç y ıl sonra Abar ş ehr (Nisabur)-

de patlak veren yeni bir Temim isyan ını  bastırmak zorunda kald ı . Bu isyamn 

başı nda Bahir b. Varkâ el-Sarimi (596, 9) bulunuyordu. İbn Hâz ım Merv'i 

Bukeyr b. Viş âh'a b ıraktı , fakat o ğ lu Musa'yı , oradaki Temimlilerden kor-

karak, ba ş  ş ehirde tutmad ı , ona hazineleri ile Ceyhun'u geçerek oradaki 

kırallardan birinin yan ında veya bir kalede melce aramas ını  emretti. Bundan 

sonra Abar ş ehr (Nisabur) üzerine yürüdü. Orada Bahir ile mücadele ederken 

72 yıh içinde ( 2) Abdülmelik'ten eğ er kendisini halife olarak tan ıyacak olursa 

yedi yıl müddetle Horasan valiliğ inde b ırakaca ğı  vaadini ihtiva eden bir 

mektup geldi. Kendi kudretine dayanarak hüküm sürmek istedi ğ i için bu 

teklifi bir hakaret 'addetti ve gelen elçiyi bu mektubu yeme ğe icbar etti. 

Bunun üzerine onun Merv'de b ıraktığı  nâibi Bukeyr b. Vi ş âh, Emevi hali-

fesinden valilik teklifini alıp kabul etti. Bu vaziyette İ bn Hâz ım hem Bahir, 

hem de Bukeyr'e kar şı  tutunamazd ı . Tirmiz'de bulunan o ğ lu Musa'nın 

yamna varma ğ a çalış tı . Fakat Bahir kendisine yeti ş ti. İbn Hâzim kanlı  bir 

mukavemetten sonra öldürüldü. Ölürken bile kendisinin ba şı nı  kesmekte 

olan Veki` b. el-Davrakiye'nin( 3 ) yüzüne tükürmü ş tü. Onun kesik kellesini 

Bukeyr zorla Bahir'in elinden al ıp zorba âsiyi bizzat imağ lap edip öldürdü ğü 

haberiyle halife Abdülmelik'e gönderdi. Hakiki muzaffer Bahir'e ise fena 

muamele ederek onu bir müddet için tevkif etti (Taberi 831-35). 

Bu hadise ise bizzat Temim aras ında bir karde ş  kavgas ına müncer oldu. 

Bu bilhassa Bukeyr ve Bahir'in mensup olduklar ı  ve Horasan'da, bilhassa 

Merv'de Basra'da oldu ğundan daha ziyade ço ğunlukta bulunan Sa'd-Temim 

içinde koptu. Mukâis ve Butön Bahir'in, Evs ve Ebnâ Bukeyr'in taraf ım 

tuttular. Fakat Horasan Araplar ı  nihayet aralar ındaki iktidar mücadelesinden 

yaz geçmez ve daha yüksek bir otoriteye itaat etmezlerse bölge üzerindeki 

1) Daha geç bir tarih Taberi 834 v.d. da. 

2) Horasan'daki Davrak'dan alman bir esireden do ğ duğu için bu ismi taşı makta idi. 
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hakinnyetlerini kaybedeceklerini anlay ınca kendiliklerinden 74 y ılında halife 

Abdülmelik'e müracaat ederek kabile aras ı  kıskançlık ve kinlerin üstünde 

kalacak bir Kurey ş ryi kendilerine vali göndermesini rica ettiler. Abdülmelik 

onlara kendi ailesinden Ümeyye b. Abdullah b. Halid b. Esid ad ında ş en ve 

satır bir zat ı  vali olarak gönderdi. Ümeyye Abar şehr'e gelir gelmez Bekir 

kendisini görerek Bukeyr aleyhine kazanmak istedi. Fakat muvaffak olamad ı . 

Ümeyye Bukeyr'in bütün m .emurlar ım tasdik ederek Bukeyr'e bizzat daimi 

ordunun kumandanl ığı nı  teklif etti. Ancak Bukeyr vali naipli ğ ini de ihtiva 

eden bu mevkiyi reddedince bunu onun rakibi Bahir'e verdi (Taberi 859-62). 

Bukeyr bu Kurey ş linin mevküni elinden almas ına kızmış t ı . Bu yüzden 

o bir sefer münasebetiyle şehirden uzaktayken fırsatı  Merv'de onun arka-

sından isyan etmek üzere kulland ı ('). Seferde bulunan askerlerin aileleri 

elinde bulunduğu için acele geri dönen Ümeyye onunla anla şmağ a çalış tı . 

Onun borçlar ını  ödedi ve kendisine 40 gün içinde istedi ğ i taktirde Horasan 

şehirlerinden birisine çekilmek üzere mühlet verdi. Bu arada Bukeyr Merv'de 

ikamete ve isyana te şvike devam etmekteydi. Bahir'in onu ş ikayet eden 

sözlerine, ba şkaları  tarafından teyid edilinceye kadar kulak asmad ı . Fakat 

, bundan sonra Bukeyr tevkif olundu, bütün inkarlarma ra ğ men suçu anla-

şı ldı . Çünkü aleyhine ş ehadet edenler muteber kimselerdi. Bir Cuma günü 

bizzat kendi k ılıcı  ile idam edildi; ba şka kimse bu iş i görmek istemediğ i 

için Bahir onu öldürmü ş  ve bu arada: «Belin' Sa'd' ın süldinete kavu ş ması  
icabediyorsa ikimizden birinin ölmesi laz ım» demiş ti (Taberi 1022-31). 

Bena Sad aras ındaki karde ş  mücadelesinin son sahnesi ise ancak 81 

yılında kapandı . Bukeyr'in mensup olduğu Ebnâ'dan on yedi ki şi Bekir'e 

suikasd için anla ş mış lardı  Fakat bunlar beraberce hareket etmediler, herkes 

bildiğ i ş ekilde davrandı . Bunlardan Sa'sa'a b. Harb ad ında birisi suikastte 

muvaffak oldu. Bu zat Bahir'in Sicistan'da bulunan akrabalar ından bir 

tavsiye mektubu almak suretiyle onun itimad ını  kazand ı  ve sonra eş ek 

sütüyle su verilmi ş  hançeri ıı i, bir kahramana yak ışı r ş ekilde, alenen ve: 

«Bu Bukeyr'in intikamıdır!» sözünü hayk ırarak Bahir'e saplad ı . Kendisi 

tevkif edildi ve ölüme sevinçle katland ı . Ebnâ onun âdet oldu ğu üzere başı nı  
öpmek için zindana gelmi ş lerdi. Yalnız vazifesini, yapm ış  ve kan davas ımn 

intikamım almış  olduğu için idam edilmesine fena halde k ızdılar Bunlar 

ile Butan aras ında mücadele yeniden patl ıyacakmış  gibi görünürken nihayet 

onun kan bahas ım almak suretiyle iddialar ından vaz geçtiler (Taberi 1047-51). 

Kayslı  Abdullah b. Haz ım'ın bir bak ıyyesi de hala söndürülmemi ş  
bulunmaktaydı . Onun ölümünden sonra halefi 12 yıl daha tutunabildi. 

Sakalsız lakab ım taşı yan oğ lu Musa tam zamanında Merv'den kurtularak 

3) Vmeyye'nin son y ılı  olan 77 senesinde olmas ı  şüphelidir. Taberi 1023 ile kr ş . 1028, 

4 v.d. ve Belazuri 416. 
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birkaç yüz ki ş i ile birlikte Ceyhun'u geçmeğ e muvaffak oldu. Her hangi bir 

yere yerle ş mek hususunda yapt ığı  muhtelif te ş ebbüsler bir netice vermedi. 

Nihayet Belh'in a ş ağı sında, Ceyhun'un öteki sahilinde bir kaya üzerine 

kurulmuş  olan Tirmiz kalesine yerle ş ti. Kayslılar onun etrafında topland ılar, 

öyleki maiyyeti 1100 ki ş iye baliğ  oldu. Musa bunlarla her istikamette ak ınlar 

yapmaktayd ı . Komşuları  kendisinden ve ş eytana benzettikleri süvarilerinden 

büyük korku duymakta idiler. Horasan valisi ümeyye'nin üzerine sevketti ğ i 

bir kuvvet muvaffak olamad ı . Bu zat ın halefi olan Muhelleb ile o ğ lu Yezid 

ise onu rahat b ıraktılar. Abdurrahman b. Muhammed b. E ş 'as ordusunun 

bakiyyelerinin iltihakı  üzerine kuvveti 8000'i bulunca Musa yeniden taarruza 

geçti. Bu arada onu, Arap ordusundan kendi taraf ına geçen iki Iranl ı  reis, 

Hurays b. Kutbe ve Sabit b. Kutbe ad ında iki karde ş , takviye etmekteydiler. 

Bunlar eskiden beri yerli hanedan, bilhassa Semerkand Tarhunu ile tam ş tıkları  
için bunların yardımıyla, hâkim Araplara kar şı  Musa ile birlikte mücadele 

etmek üzere kuvvetli bir ordu vücuda getirdiler. Bu arada Musa Horasan'da 

bulunan Yezid'e kar şı  yapılacak bir taarruza kar ış mak istemiyor, yalnızca 

Maveraiinnehir'den onun memurların koymayı  arzu ediyordu. Filvaki 

Mayeraiinnehir'i son Arap hâkimiyeti bakiyyelerinden tamamiyle temizle-

meğe muvaffak olundu. Fakat bu i ş te Hurays ve Sâbit en mühim rolü oyna-

yarak neticede o kadar büyük nüfuz kazand ılar ki, Musa onları  kıskanmağ a 

baş ladı . Bu 'sırada Haytal ve Tubbat'larla birlikte Türklerin Mayeraiinnehir'e 

taarruzlar ı  baş ladı . Musa daha evvelce bunların bir taarruzuna ba ş arı  ile kar şı  
koymu ş tu; bu sefer de onlar ı  Tirmiz önünden kuvvetle sürdü, kendisi taarruza 

geçti ve onlar ı  Kafyân yan ında bozguna uğ ratarak da ğı ttı . Bu mücadelede 

Hurays b. Kutbe maktul dü ş tü. Musa bundan dolay ı  müteessir değ ildi, bunun 

kardeş i olan Sabiften de kurtulmak daha iyi olacakt ı . Bu gaye ile kancıkça 

yap ılan bir suikasd haz ırlığı  Sabit'e bir casus tarafından ihbar edildi. Sâbit 

Huşvarag'a( 1 ) kaçt ı . Bir çok arap ve iranh onun etraf ına toplandılar. Semar-

kand Tarhunu da büyük bir ordu ile onun yard ımına ko ş tu. Bunlar birle ş erek 

Tirmiz'e sefer yapt ılar ve Musa'yı  fena halde s ıkış tırdılar Fakat bir arap fe-

daisi Sabit'in yanına sokularak onu katle muvaffak oldu. Bunun üzerine 

Musa bir gece bir huruç hareketi yaparak bunlar ın çekilmesini temin etti. 

Fakat aradan çok zaman geçmeden Yezid'in karde ş i ve Horasan valiliğ inde 

halefi olan el-Mufaddal Sogd Tarhunu ve Huttal Sabal' ı  ile ona karşı  birle ş ti. 
Bu ittifaka kar şı  Musa tutunamadı  ve firar etmek isterken öldürüldü. Tirmiz 

teslim oldu, ele geçen esirler öldürüldü. Bu hadise 85 y ılında vaki olmuş tu. 

3 — Horasan araplar ımn kuvvet ve kudreti bu kanl ı  ihtilâflar neticesinde 

tükenirken Maveraiinnehir'de evvelce yap ılmış  fetihler tamamiyle kayb 

1) Tabert 1594, 9 böyle okunmal ı dır. 
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olmuş , elden çıkmış tır( 1). Buna mukabil Türkler Horasan'a ak ın etmeğ e 

cüret ediyorlar ve bu ya ğma seferlerine Ni ş abur'a kadar uzat ıyorlardı  (Bela-

zuri 415). Sükönet avdet ettikten sonra eski taarruzlara yeniden devam 

olundu. Ümeyye uzun bir fas ıladan sonra ilk olarak tekrar Ceyhun ötesine 

geçen vali oldu. Fakat bu zat ashnda büyük bir asker de ğ ildi. Harici Eb ıl 
Fudayk önünden vuku bulan utand ırı cı  firari onun Irak'ta kalmas ını  imkan-

sız kılmış tı , itibarını  Horasan'da da yeniden tesis edemedi. İ lk adımda elde 

edilen ba ş arılardan sonra (Belazuri 426, 10) kat'i bir hezimete u ğ rad ı . Ken-

disini ve ordusunu ancak büyük bir güçlükle Ceyhun gerisin atabildi ve 

«kendisine küçük kız (Ümeyye) ad ını  veren amma da isabet etmi ş  » mealin-

deki hicviyeye muhatap oldu. Bu yüzden 78 y ılında istifaya mecbur kald ı . 

Onun yerine Haccac, Irakla birlikte Horasan ve Sicistan da kendisine veril-

dikten sonra, Ezdli Muhelleb'i tâyin etti. Muhelleb 78 y ılı  ortalarında Kirman 

haricileri iş ini ikmal etmi ş ti. Fakat ancak 79 y ılında bizzat Merv'e geldi. 

Maveraiinnehir'de selefinden fazla bir ş ey yapamad ı . Valiliğ inin son yılında 

Kiş  ş ehrini beyhude yere ku ş attı ( 2). Ş ehir sakinleri, geri çekildi ğ i taktirde 

vergi verme ğ e raz ı  oldukları  için büyük ferahlık duydu. Geri dönerken Merv-

rud yanında Zagul mevkiinde 82 yılı  Zilhiccesinde (702 Ocak) vefat etti. 

Askerlik ş öhretini Horasan'da hiç de fazlala ş tırmış  değ ildi. Mamafih onun 

Horasan'a geliş i yine de büyük ehemmiyeti haiz olmuş tur. O vakte kadar 

emrinde Havaric'e kar şı  sava ş mış  olan kabilesini beraberinde getirmi ş ti ( 3 ). 

Ezdliler Horasan'da da Bekr ve Rebia ile ittifak ettiler( 4), bu suretle Mudar-

lılar (Temim ve Kays) hiç olmazsa vali nüfuz ve iktidar ını  terazinin diğ er 

kefesine att ığı  müddetçe üstünlükleri ıı i kaybetmiş  oluyorlard ı . 

Muhelleb karışı k heterojen ailesinin riyasetine ve kendisinin memuriye-

\ tinde geçici olarak halefli ğ ine oğlu Yezid'i tâyin etmi ş  ve Haccac da bu 

tayini tasdik etmi ş ti. 

1) Daha 1bn Amir zamanında Ceyhun ötesine seferler tertip olunmu ş tu. Bu seferler 

Basra'ya birçok Buharah esir götüren Ubeydullah b. Ziyad tarafmdan da tekrar edilmi ş ti. 

Bunun halefi olan Said b. Osman —ki Sogdlu köleleri tarafmdan öldüriih ıaüş tür— ve karısı  Se-

merkand'ta bir o ğ lan doğuran Selm b. Ziyad da bn neviden seferler yapm ış lardır. 

2) Medaini Ki ş  muhasarasım aynı  kelimelerle 80 ve 82 y ılları  için hikaye ediyor (Tab. 

1040 v.d., 1077 v.d.). Muhasaramn iki yıl sürmüş  olması  rivayetinden (80 ortas ından 82'ye 

kadar) bu kronolojik farklann kapat ılmak istendiğ i anlaşı lıyor. 

3) Ş air Sabit Kutna ve Ka'b el—A şkari —her ikisi de Ezd'den— Fars ve Kirman'dan, hari-

cikrle mücadele sahnesinden Horasan'a gelmi şlerdi. Münferit Ezdliler belki de daha evvel 

buraya yerle şmiş lerdi; fakat kabile ancak Muhelleb ile orada kuvvetlendi ve nüfuz kazand ı . 

Bundan evvel vaki olan Temim-Bekr mücadelesinde Ezd ile Bekr aras ında bir ittifaktan hiçbir 

şey hissedihnemektedir. 

4) Ahmas'ın adedi nisbetleri hakk ında bk. Taberi, 1291. Orduya; Temim 10.000, Ezd 

10.000, Kays (EM el-Aliye) 9.000, Bekr 7.000, Abd el-Kays 4.000 ki ş i veriyordu. Ortalama 

asker nüfusu 40.000 dir. Buna göre Horasan'daki bütün Araplar ın miktarı  200.000'i pek geç-

memiş  olmalı dır. 

203 



Yezid Fergana, Hârezm ve Ceyhun'un bu taraf ında Badgis civarında 

devamlı  bir kazanç sağ layamadan birçok sava ş lar yapt ı . Vücudunun ş iş man-

lığı na ve oldukça müte ş ebbis olmas ına mukabil netice al ı c ı  olmaktan 

ziyade haris ve hiddetli idi. Haccâc'a tabi olmas ı , kendisi Ezd'in reisi, sonra-

dan görmenin ise bir Kayslı  bulunmas ı  sebebiyle ona büsbütün ac ı  geliyordu. 

Abdurrahman b. Muhammed b. E ş 'as'ın mağ lübiyetinden sonra eyaletine 

iltica eden Irakl ı  âsileri ancak istemeye istemeye imha etti. Eline geçen âsi 

reislerinden Yemenli olanlar ı  serbest b ırakıyor, ancak Mudarl ıları  Haccac'a 

teslim ediyordu. Haccac ise onun bu dü ş üncesini pek MI' bilmekteydi. 85 y ı lı  
R ebiülâhirinde (Nisan 704) onu azlederek yerine üvey karde ş i Yezid aleyhine 

entrikalar yapan Mufaddal b. Muhelleb'i getirdi. Haccâc asl ında bu eyaleti 

Muhelleb oğullarının ve umumiyetle Ezdlilerin hükmünden derhal kurtar-

mak istiyordu; fakat Musa b. İbn Haz ım Maveraünnehir'de Tirmiz'de tutundu ğ u 

müddetçe buna cesaret edemiyordu. Hiç olmazsa bu hususu, pek de haks ı z 

olmadan, kabul olunmaktayd ı . Muhelleb ve Yezid, Musa bizzat Kaysl ı  olduğ u 

için ve bu gurupun sempatisine mazhar bulundu ğundan, buna kar şı  Kayslı  
bir valinin kullan ılamıyaca ğı ndan emindiler. Bu yüzden onu ortadan kald ırıp 

kendilerini lüzumsuz hale getirmemek için, Musa'y ı  faydal ı  bir düş man 

sıfat ıyla rahat b ırakmış lardı . Fakat Mufaddal bu aile politikas ından ayr ılarak 

Musa aleyhine ciddi harekâta giri ş ti; bu suretle de üzerinde oturdu ğu dali 

kesmiş  oluyordu. Musa'mn i ş ini bitirir bitirmez dokuz ay muhafaza etti ğ i 

valilikten uzakla ş tırıldı . Habib ve Abdülmelik b. Muhelleb de vazifelerinden 

alındılar, bizzat Yezid tevkif edildi. Horasan valili ğ in ise, Emevi hilâfetine 

sadık olan Basrah Müslim b Amr'in oğ lu Kuteybe getirildi (85 veya 86 da). 

Bu suretle umumiyetle Yemen kabâili ad ı  altında toplanan Ezd-Rebia'n ın 

Horasan'daki üstünlü ğü kırılmış  oluyordu; Kuteybe zaman ında Araplara 

umumiyetle Mudarl ı  denilmiş tir (Taberi 1185, 5). Bizzat Kuteybe parça-

lanmış  ve itibar ını  kaybetmiş  olan Bâhile kabilesine mensuptu. Bu kabile 

büyük guruplar ın haricinde oldu ğu gibi hangi tarafa mensup oldu ğu da pek 

maliim değ ildi, fakat vaziyete göre Kayslara iltihak etmi ş ti ( 1). Kuteybe'nin 

arkas ında kuvvetli bir aileye dayanmamas ı  Haccac' ın iş ine gelmekteydi. 

Çünkü o bu yüzden hükümete istinat etmek zorunda bulunuyordu. 

Kuteybe b. Müslim'den evvel Horasan' ın ş imalinde ve ş arkında bulunan 

ülkeler, Musa b. İbn Hazım zamanından da bildiğ imiz gibi, ancak k ısmen 

tilâya hedef tutulmu ş  ve ancak geçici olarak itaat alt ına ahnabil-

miş ti. İş te Kuteybe eliyle hakiki bir feth hiç olmazsa ba ş lamış  oldu. Onun 

seferlerini daha iyi anlamak için burada bir parça co ğ rafi ve etnografik 

malümat ilave edelim. Mevzuubahis olan bölge Sagrân yani Horasan' ın iki 

hudut bölgesidir. 

1) Meselâ Elcezire'de de böyle idi; kr ş . Taberi 1300, bn el-Esir 4, 256 v.dd. 
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Bunlardan birisi Toharistan yani eski Baktriya idi. Buras ı  aslında 

Ceyhun nehrinin orta kisminda Bedah ş an'a kadar her iki taraf ındaki dağ lık 

bölgedir; Taberi (1180, 7) Ş aman ve ıkhrun'u da buna katmaktad ır. Fakat 

umumiyetle bu ad alt ında yaln ız Ceyhun'un güneyinde kalan arazi anla şı lı r. 
Araplar buras ını  en doğudaki ordugâh ş ehirleri olan Mervrud'a ait a.  ddediyor-

lardı . Belh (Baktra)'i devaml ı  olarak henüz fethetmemi şlerdi ve bu şehir 

hala bütün bölgenin hakiki ba şş ehri mevkiinde bulunuyordu. Belh bölge. 

sinde daha do ğuda Faryâb, Hulm ve Talkan ş ehirleri bulunmakta idi. Daha 

güneyde, Paröpamisus (Gur) silsilesine do ğ ru Cüzcan veya Cuzistan ve Gar-

ş istan veya Garcistan (geçide hâkim olan Bamyan ile birlikte) bölgeleri 

gelmekteydi. Bunun bat ı s ında Mergâb ve Harirud vadileri aras ında Badgis 

bulunuyordu. Güney-do ğuda bulunan Gaznin ve Velistan daha ziyade Kabu-

listan ve Sicistan'a ait idiler. 

Horasan' ın ikinci ve çok mühim olan hudut bölgesi Maveraünnehir idi. 

Geni ş  manas ıyla alınacak olursa, Bedah ş an'dan bat ıya doğ ru Vahş ab suyu-

na( 1) kadar varan da ğ lık (Tuz da ğı  silsilesi 1596) Huttalan bölgesi en doğu 

bölgesi olarak bu m ıntakaya ait addolunuyor. Bundan sonra Saganlar ın 

memleketi olan( 2) Saganiyan gelir. Daha bat ı da Ceyhun kenar ındaki Tirmiz 

ile Polytimetus kenar ındaki Semerkand aras ında Şuman ve Ahrün ş ehirleri 

ile Kiş  ve Nesef bulunmaktad ır. Bu son iki ş ehir Makdisi 267. 282 v.dd.ye 

göre Saganiyan'a ba ğ lı  idiler. Fakat umumiyetle bunlar Sogdiyana'dan 

addedilirlerdi. Sogdiyana, Ceyhun'a varmadan Bilhara vadisinde kaybolan 

«Sogdların =ağı  » Polytimetus'ün( 8) her iki sahilindeki Sogdlar arazisidir. 

Eski ba şş ehir Semerkand't ır. Sogd ad ı  alt ında Semerkand ve bölgesi ahalisi 

anla şı lır. Sogdiyana'n ın doğusunda bir taraftan Polytimetus'un yukar ı  dar 

mecras ındaki dağ lık U ş rusana, diğer taraftan silsilenin kuzeyinde Seyhun 

kenarında, Türklerin diyar ına geçit te şkil eden Ş a ş  ve Fergana vard ır. Cey-

hun'un a ş ağı  mecras ı , kuzeye döndükten sonra çöller içinden geçer ve nihayet 

Hârezm vahas ını  te ş kil eder. Bu mesaha içinde esas geçit yeri ah ş ap bir 

köprüsü olan Amul'dur. 

Bu bütün geni ş  arazide halk, dil ve kültür ( 4) İ ran'a aitti. Siyasi mânada, 

herhalde ancak Sasani devletinin suk'ûtu ile ba ş lamış  olmas ı  mümkün olmayan, 

büyük bir parçalanma vard ı . Dihkan'lar ın te ş kil ettiğ i asalet s ınıfı  arasında 
hükümet süren beyler, küçük asiller, arazi sahipleri ve köy kahyalar ı  üzerinde 

1) Ş imdi Surgfıb. Valls-4lb ad ında, ana nehir tarafından artık kullamlmayan Oxus ismi 

kendisini muhafaza etmi ş tir. 
2) Kırahn adı  Sagön-Hudâ'clır, Taberi 1596, 1600 v.dd. 

3) Ş imdi Zerefşan deniliyor. Polytimtus ad ı  anla şı lır gibi değ il. Nehir birçok kanala 

ayrıldığı  için Polytimetus daha uygun olurdu. Bu bölgenin çok eski olan sulama sistemi herhangi 

meşhur bir diğeriyle boy ölçüşebilecek bir mahiyet ta şı r. 
4) Rasyonel su iktisadiyat ına dayanan ziraat yan ında ticaret de (kürk, ipek, su, köle) 

Çin'e giden yol üzerinde çok büyük ehemmiyeti haizdi. 
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temayüz etmekteydiler. Münferit bölgeler ve daha büyükçe ş ehirlerde kendi-

lerine mahsus unvanlara sahip ( 1) babadan oğula intikal eden prensliklere 

tesadüf etmekteyiz. Bu unvanlar ancak k ısmen âridir, birçok âri olmayan 

unvanlar da vard ır. Çünkü bu kadar çok parçalanm ış  olan İ ranl ılar kendi-

lerini müstakil ve kat ıksı z muhafaza edememi ş lerdi. Paratacene'de bunlara 

Huttallar hâkim olmu ş tu. Bunların kırahna Sabal deniyor( 2). Bunlar, Efta-

lider, Haytal ile ayn ı  gibi görünüyor. Eftalitler bir müddet için bütün Mave-

râiinnehir'e hâkim olmu ş lardı , bu yüzdendir ki Makdisi bu bölgeyi Eftalitler 

diyarı  olarak zikreder. Mevzuumuzu te şkil eden zaman için ise bunlar ön 

plândaki mevkilerini Türklere terk etmi ş  bulunuyorlard ı . Türklerin asıl 
ikamet mahalleri Seyhur ı:un (Jaxartes) do ğusunda idi. Fakat bunlar bu 

bölgeden giri ş tikleri ve çok uzaklara kadar sevk eden ak ınlar s ırasında birçok 

yerlerde Iran şehirlerine yerle ş miş ler, orada hanedanlar kurarak bölgeden 

vergi alma ğ a ba ş lamış lard ı . Bir Türk unvan ı  olan Tarhun veya Tarhan 

Ceyhun'un hem do ğusunda, hem de bat ı s ında mevcuttur ve hakan ın emrinde 

bir hükümdar demektir ( 3). 

Maverâünnehir ve Toharistan'da hâkim millet o zamanlar Türklerdi. 

Araplar bunlarla mücadele zorunda idiler. Bunlar ı  Horasan'dan sürüp ç ıkar-

dılar ve ak ınları na bir nihayet verdiler. Araplar Maverâünnehir ve Toharis-

tan'da, Iranl ı  unsur üzerinde hâkimiyet bak ımından Türklerle ba ş arılı  bir 

rekabete girdiler. Mamafih ancak pek sathi bir itaat alt ına alma ile iktifaya 

mecbur kald ılar. Bunlar mahalli iktidar ı  her yerde yerinde b ıraktılar ve 

yalnızca bir vergi almakla yetindiler, ki bu vergiye Fidye, yani harp ve 

akından kurtulma paras ı  denilmekte idi. Çok ekseriyetle vaki oldu ğu gibi 

vergi verilmediğ i taktirde muhasemat yeniden ba ş lıyordu. 

Vaziyetin sistemli bir ş ekilde de ğ iş mesi Kuteybe'nin tayini ile ba ş ladı . 

Buna mukabil ise o Arap nüfuz ve iktidar ını  o zamana kadar vaki oldu ğundan 

çok daha müessir bir ş ekilde hudut ötesine kadar uzatt ı . Kuteybe her y ıl 
gazaya ç ıkıyordu. Her ilkbaharda o davet etme ğ e mecbur kalmadan Abar şehr, 

Ebiverd, Serahs, Herat ve Mervrud'tan sefere ç ıkmak üzere birçok birlikler 

Merv'e geliyor:cin. 86 yılında Ahrun ve Ş uman'a kar şı  daha selefi tarafından 

(Tirmiz'in fethinden sonra) haz ırlanmış  olan bir sefer yapt ı . Bura hüküm-

darı  vergi verme ğ e raz ı  oldu. Bunu takip eden y ıllarda Buhara vahas ında 

bulunan ş ehirler üzerine yürüdü. 87 ve 88 de Beykend, Tumu ş kes ve Rami- 

1) Sık sık Huda, Hârizm 'de Ş ah, Belh'te İ spahbad, Fergana'da Ihşid, Garş istan'da Ş er. 

Buna mukabil Ki ş 'te İ hrid ve Vik; Nesef'te A şkend, U şrusana'da Afş in aslinda has isimlerdir. 

2) Eğ er bu da has bir isim de ğ ilse. Krş . Cay ş  (Hana ş) b. Sabal. 

3) Taberi 3, 647: Hakan ve Tarhanlan. Kr ş .: Rub'dan Rubhan, Faryab'dan Tusik (Tarsal), 

Talkan'dan Sahrak (Sahrab) ve Ş ad —bunlarm hepsi Toharistan'dad ır—. Türklerin en büyük 

reisi daima Hakan ünvanm ı  ta şı yor, sanki bu yaln ız bir tek imi ş  gibidir. 
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sane'yi zaptetti. Büyük e ş ya depolar ına malik( 1) bir ticaret ş ehri olan. Bey-

kend'de büyük miktarda esliha i ğ tinam ederek o vakte kadar çok fena bir 

ş ekilde teslih edilmi ş  olup ancak üç yüz z ırha malik olan Araplar ım iyice 

silahland ırch (1180, 15). 89 ve 90 da bizzat Buhara'y ı  ele geçirdi, çünkü 

bölgenin bir haritas ım yaptırmış  olup sefer planlar ını  bizzat tanzim eden 

Haccâc tarafından bu hususta s ık ış tırılmaktayd ı . 91 yılında, ruhunu Tarhan 

Neyzek'in te ş kil ettiğ i çok dal budak salm ış  bir isyan ı  bast ırmak için Toha-

ristan'da uğ raş mağa mecbur oldu. Neyzek'i iltica etmi ş  olduğu İ skemiş t( 2) 

kalesinden ç ıkıp teslim olmağa kandırdı  ve verdiğ i sözü tutmayarak onu 

diğer tarhan ve dihkanlarla birlikte idam ettirdi. Bundan sonra Ceyhun'u 

geçerek, hükümdar ı  Toharistan isyamna i ş tirak etmiş  olan Ş uman şehrini 

zaptetti. Bundan sonra Demirkap ı 'yı (3) geçerek Ki ş  ve Nesef'i ( 4) itaat alt ına 

aldı  ve lüzumlu idamları  tatbik ettikten sonra Buhara'da yeni bir rejim 

kurdu. Kuteybe 92 y ı lında Sicistan'da idi. Kabil Zunbilini bu arada vergi 

vermeğ e zorladığı  mervidir. 93 y ılinda hiç beklenmediğ i halde Harezm'e 

tecavüz etti, gizlice bizzat ş ah tarafından çağı rılmış tı  ve iş in başı nda genç 

karde ş ine kar şı  bu zatın tarafını  tuttu; fakat sonradan ş ahı  da koğup mem-

lekette Araplar ı  iktidara getirdi. Harezm'den birliklerine hedefi ıı i mümkün 

olduğu kadar gizliyerek Semerkand üzerine yürüdü. Semerkand Tarhunu 91 

yılında vergi vermek suretiyle Kuteybe'den sulhu sat ın almış , fakat bu 

utamlacak iş ten dolayı  teb'as ı  tarafından ıskat edilerek intihar etme ğ e zor-

lanmış tı . Bu zatın yerine İ hş id Guzak geçmi ş ti. Bu hal Kuteybe için mü-

kemmel bir müdahale sebebi oldu. Uzun bir muhasaradan sonra teslim için 

anlaşı ldı . Guzak vergi vermeyi kabul etti; Kuteybe filvaki Semerkand'e 

girip yeni yap ılan bir camide namaz kılacak fakat şehri bundan sonra hemen 

terk edecekti. Fakat o bir kere içeri girdikten sonra bir daha ç ıkmadı , şehri 

bir Arap garnizonu ve müteakip fetihler için bir üs haline getirdi. Valili ğ inin 

*on üç y ılında Kuteybe (94-96) yukar ı  Zerefş an vadisi ile Ş aş  ve Fergana'ya 

hep buradan sefer yapt ı . Rivayete göre Ka ş gar'a kadar vararak Çinlilerle 

temasa bile geçmi ş ti(4). Taberi'de kay ıtlı  rivayetleri BelâzurPnin 

verdiği rivayetlerle hemen büyük mikyasta tetabuk halindedir. Yaln ı z. 

Medaini Sicistan ve Ka ş gar'dan bahsetmiyor; bu rivayetler muas ır `gınalarla 

takviye edilmektedir 

1) Elias Nisibenus (87 y ılı  vekayünde) bu şehri kasdetmiş  olmalı dı r. 
2) istahri 275. Bu ş ehir 36. tul dairesinin biraz kuzeyinde 69. arz dairesinin biraz do ğu-

sundadır ve İngiliz haritalarmda İş kemiş  adıyla kayıthdır. Kr ş . Marquart, Eranschahr (1901), 

219. 

3) Ş imdi Ka şka adım ta şı yan nehrin kollanndan biri üzerindeki geçide bu ad verilip 

Reclus 6, 502 de tersim edilmi ş tir. 
4) Taberi 1229, 3 deki Faryab ile Firyâb kasdedilmi ş tir, kr. 1566, 3. 

5) Krş . Tabert 1379 v.d. 1302, 8 deki m ısralar ve Belâzur1 426, 18. 

6) En mühim Horasan ş airleri Sâbit Kutna el-Ezdi (Agâni 13, 49 v.dd.), Ka'b el-A şkari 

el-Ezdi (Agâni 13, 56 v.dd.), Nahâr b. Tavsi'a el-Bekri (Agâni 14, 115), Ziyâd el-A'cem Abdül- 
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Umumiyetle mahalli hanedan azas ı  Kuteybe tarafından da vergi muka-

bilinde yerlerinde b ırakılnuş lardır; yalmz , bunların yanına Arap müfetti ş ler 

veya kâhyalar verilmi ş tir. Yaln ız pek mühim baz ı  noktalar e ğer Romalı  
ağ zıyla konuş mak laz ım gelirse, kolonize edilmi ş , yani eski sekenesi yerlerin-

den çıkarılmamış  ve vergileri teslim ve toplamakla mükellef yerli otoritelere 

dokunulmanuş  olmas ına rağmen buralar ı  Araplığı n ve islamın makarr ı  haline 

getirilmiş tir. Bilhassa Semerkand bir Arap karargah ı  olacakt ı . Her türlü 

silahla mücehhez kuvvetli bir birlik buraya yerle ş tirildi. Ate ş gedeler ve 

diğer tap ınaklar tahrip olundu Rivayete göre burada hiçbir putperest gece-

liyemiyecekti. Buna benzer fakat bu kadar s ıkı  olmayan tedbirler Harezm 

ve Buhara'da tatbik olundu. Buhara'da da putperestlik ortadan kald ırıldı ; 

çünkü orada bir ate ş gede ve içinde tavus ku ş ları  bulunan mukaddes bir 

mahal bulundu ğu hakkındaki rivayet herhalde bunun bu tarihten sonra 

kaybolduğ u şeklinde ikmal olunmandır(i). Bu ş ehirler muhitleri için, Hora-

san'da Arap ordugâh şehirleri olan Nisabur, Merv, Mervrud ve Herat' ın 

oynadığı  rolü oynayacaklard ı . Bunlar ın kolonizasyonu hiç ş üphesiz bu bölge-

de o zamana kadar hedef al ınan ve elde edileni çok geçen bir ad ı m teşkil 

etmekte idi. Bunun devam eden neticesi, Buhara, Semerkand ve hattâ 

Harezm'in islam ın en belli ba ş lı  ana ş ehirleri ve Arap aleminin merkezleri 

olmas ı  olmuş tur. 

Birçok gınalarda makes bulan, Araplar ın bu baş arıları  üzerinde duy-

dukları  gurur haks ı z değ ildi. Bütün bunları  kolay elde etmemi ş lerdi. Adetleri 

azdı  ve iş in ba ş langı cında iyi silahları  yoktu. Uzak mesafeleri, geçilmesi 

güç arazi ve iklim ş artları  onlara büyük maniler te şkil ediyordu. Yanlarında 

erzak ve s ıcak tutan elbiseler ta şı mak mecburiyetindeydiler ve ancak hava-

ların iyi olduğu mevsimlerde sava ş abiliyorlardı . Dü ş manlar istihkar edilecek 

cinsten değildi. Muhasara edilen şehirlere ekseriyetle çok uzaklardan büyük 

ordular yard ıma geliyordu. Bu ordulara Türkler kumanda ediyorlard ı  ve* 

ordular ın büyük k ısmı  da Türklerdendi. Asl ında Araplar bu bölge hakimiyeti 

için Türklerle mücadele etmi ş  ve hâkimiyeti onlardan zorla kopar ıp almış -

lardı , Bu büyük bir ba ş arı  olduğu , gibi, Türklere kar şı  tutunamamış  olan 

İ ranlılar üzerinde hâkimiyetlerinin me şruiyetini de göstermekteydi. Bu 

baş arının büyük bir k ısmını , bu iş leri idare edene, Kuteybe'ye izafe etmek 

1) Buna ra ğmen İ ranlı  teb'amn ihtidasnun umumiyetle hiçbir suretle talep edilmedi ğ i, 

bunlar ın serbestçe dinlerinin icab ını  yerine getirmelerine müsaade olundu ğu hatırda tutul-

malıdı •. 

kays'm Mevlası  (Agan1 14, 102 v.dd.), Mugire b. Habnâ el-Temim ■ (Agâni 11, 162 v.dd.)dir. 

Meşhur olmayan birçok diğ er şair yalnız Taberi'de mevcuttur. Farazdak, Kumayt ve Tirrimâh 

da bazan Horasan i ş lerine temas ederler. Ş airler daima kabilelerini tutarlar, Nahar b. Tavsia 

(Kamil 538, 15)e ra ğ men, alaka ve hükümleri kabileleri menfaatine uygundur. Bundan dolay ı  
ancak büyük dikkatle kullan ılmandırlar. Buna ra ğmen sadece hadiseler için muteber birer 

şahittirler. 
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lânmdır. Kuteybe seleflerinden çok daha büyük olup İ ranh nüfuzlu ş ah-

siyetler ona yerinde ve Muhelleb'e ettiklerinden daha fazla hürmet ve itibar 

ediyorlard ı . O filvaki harpte zalimâne ve hainâne hareket ediyordu. Allah 

için, yani Islâm menfaatine hattâ ande vefâ etmekten de çekinmiyordu. 

Baş anlannı " çok zaman vicdans ızhğı na medyundu. Mamafih bu haliyle o 

umumiyetle Arap reislerinin karakterinden pek ayr ılmış  addolunamaz. 

Kuteybe ş eref ve iktidar ının zirvesindeyken dü ş tü. Bu hadise bilim 

dünyas ında büyük bir heyecan uyand ırdı . Medâini bu husustaki mufaş sal 

rivayetinde Eh -ü Mihnef'in hikâyesinden parçalar da alm ış t ır. Halife Velid I 

96 Cumadalâhiresinin ortas ında (715 Ş ubat sonu) vefat etti. Onu takip 

eden Süleyman, kendisini veliandlikten atmak isteyen Haccâc ve taraftar-

larından nefret ediyordu. Haccâc ölmek suretiyle onun intikam ından kurtul-

muş tu; fakat bu hevesini Kuteybe'de tatbik edebilirdi. Kuteybe'ye kar şı  
Yezid' b. Muhelleb ve Abdullah b, Ahtam taraf ından bilhassa tahrik edil-

mekteydi. Kuteybe tahtta vuku bulan de ğ iş meyi Fergana'da ordu ile seferde 

iken haber alm ış tı . Kendisini yalmz azlin de ğ il daha fena ş eylerin beklediğ ini 

biliyor, fakat bunlar ı  sükünetle telâkki etmek, boyun e ğmek istiyordu. Buna 

rağ men kat'i karara varmak için epeyce bir zaman geçirdi(i). Semerkand'e 

geri giderek orada tutunmak ve yaln ız kendi istekleriyle iltihak edecek 

muharipleri yanında tutmak plân ım kabul etmedi. Bütün orduyu halifeye 

karşı  isyana sürüklemeğe karar verdi. Fergana camünde ordu mümessillerine, _ 

kendisinin kim olduğunu, Süleyman ve Yezid'in nas ıl adamlar olduklanm 

izah ederek onlardan kendi taraf ına geçmelerini talep etti. Ordu bu y ılki 

seferin sonunda buluntıyordu(2), Çoluk ve çocuğunu özlemiş ti ve bu kadar 

geniş  ve tehlikeli bir te ş ebbüs için arzulu değ ildi. Ordu mümessilleri bundan 

dolayı  hiçbir ş ey söylemediler. Kuteybe bunu beklemiyordu, derhal büyük 

bir hiddete kap ıldı . Daha minberden inmeden muhtelif kabilelere hakaret 

etti ve istisnas ız hepsi hakkında söylenilen hakaretamiz sözleri tekrarlad ı . 

Minberden indikten sonra da akrabalar ımn kendisini teskin etmelerine ald ır-
mıyarak hakaretlerini en ş iddetli bir ş ekilde tekrarlad ı . 

• Kuteybe bu suretle orduda bulunan bütün Araplar ı  son derecede kırmış  
bulunuyordu; onlar böyle hakareti çok kanl ı  bir ş ekilde cevapland ırmağ a 

alışı ktılar. Hâine kar şı  isyan etmek üzere aralar ında gizli müzakerelere 

ba ş ladılar. Muhelleb oğullanmn yerine geçtiğ i için kendisine evveldenberi 

1) Rivayete göre Süleyman üç mektup göndermi ş miş ; fakat cevap beklemedi. Süleyman' ın 

elçisi daha Hulvan'da iken onun isyan ını  haber aldı . Weil 1, 555 v.d. da zikredilen Süleyman'm 

iki mektubundan Taberi'de bahis yoktur; burada Kuteybe yanl ış  olarak Merv'dg imi ş  gibi 

tasavvur olunmakta ve Fergana'ya hareketi emrolunmaktad ır. Burada Medâinrde aseriyetle 

hususi bir rivayetin mümessilleri olarak görülen Bâhililer, kabileda ş lan olan Kuteybe'yi temize 

çıkarmak istiyorlar; meselâ Taberi 1311. 

2) Velid'in vefat]. haberi Temmuzdan evvel Fergana'ya zor ula ş abilir. Bundan sonra da 

Kuteybe plâm ile ortaya at ıhncaya kadar bir müddet geçmi ş tir. 
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dargın olan ve ş imdi en büyük hakarete hedef tutulmu ş  olan Ezdhler kendi-

lerine müttefik olan Rebiahlarla görü ş tüler ve Bekrli Hudayn b. Münzir'e 

riyaset tevdi ettiler. Fakat bu zat büyük iktidara sahip olan Temim ile 

bozuşmaktan korkuyordu. «Bunlar, e ğer isyan bizim tarafımızdan ba ş lıyacak 

olursa, ne pahas ına olursa olsun Kuteybe tarafını  tutacaklard ır diyorlard ı . 

Bundan dolayı  riyaset Temim'e b ırakıldı . Bunlar kendilerinden olan Benâ 

Ahtam'a kar şı  muamelesinden dolayı  Kuteybe'ye kızmakta idiler. Kuteybe 

senelerce evvel, Buhara seferi esnas ında, Abdullah b. Ahtam' ı  nâibi sıfatiyle 

Merv'de bırakmış tı . Bu zat fırsattan istifade. ile onun aleyhine Haccâc nez-

dinde entrika yapmak istemi ş , fakat yüz bulamam ış  ve, Suriye'ye Süley-

man'ın yanına kaçma ğ a mecbur kalm ış tı . Süleyman o s ıralarda gayri memnun 

veliand bulunuyordu. Kuteybe bunun üzerine onun yerine bu zat ın karde ş i 

ve yeğenlerini cezaland ırmış  ve bu yüzden Temim'in intikam hislerini uyan-

dırmış tı ( 1). Kuteybe bundan ba ş ka bunlar ın reisi Veki b. Hasan bx Ebi 

Sâd'u ( 2), Türklere kar şı  kazamlan ve bu zata ait olan ba ş arının ş erefini resmi 

tamiminde kendi karde ş ine bağış lamak ve her şeyden evvel de Temini fırka-

sının kumandasım ondan alıp Dabbeli birisine vermek suretiyle, ş ahsan 

tahkir etmi ş  bulunuyordu. Veki isyamn ba şı na geçti. Onu, anla şı lır sebeplerle 

(Taberi 1253) Kuteybe'ye kar şı  kalbinde büyük bir hiddet hissi besleyen, 

Iranlı  Hayyân el-Nabati(s) desteklemekteydi. Hayyân nüfuzlu ve tehlikeli 

ş ahsiyet idi. Iranl ı  hizmetkârlar yoluyla bütün Arap reislerinin hallerine 

vakıf olup her ş eyi biliyor ve entrika hususunda Araplara çok fâik bulu-

nuyordu. O ayr ıca Arap ordusunda kendilerine mahsus bir birlik halinde 

vazife gören, ihtida etmi ş  Iranhlardan mürekkep mevâlinin reisi olmak 

sıfatıyla da büyük bir ehemmiyet arzediyordu. Mevâli Kuteybe'nin ş ahsına 

bağ lı  idiler. Fakat Hayyân bunları , Arapların iç mücadelesinin, Islâm için 

yapılmadığı  cihetle, kendilerini alâkadar etmedi ğ ini ileri sürerek isyana haz ır-
lamağ a muvaffak oldu. 

Kuteybe kendisine yap ılan ikazlar ı  evvelâ kıskançhkla yap ılmış  ihbarl«r 

telâkki etti. Nihayet Veki'nin art ık hiç yanına gelmediğ inin farkına vararak 

onu ça ğı rttı . Fakat bu zat temaruz etti ği ve , ayağı nı  kırmı zıya boyayıp 

baldırlarına muskalar sardığı  cihetle onu zorla yan ına getirmelerini emretti. 

Fakat bu emir icra edilece ğ i sırada Veki baldırını  bağlayan sihirli ba ğı  
kestiğ i gibi yata ğı ndan derhal at ın eğerine s ıçradı . Tek başı na ilerleme ğ e 

baş ladı . Fakat etrafı  bir an içinde Kuteybe'ye hücum edebilecek kadar 

insanla doldu. Kuteybe'nin yan ına yalnız karde ş leri, sayıları  az olan kabile 

reisleri Bâhileliler ve di ğer birkaç sad ık ada-mı  toplanmış tı . Sadakatlerine 

1) Beltı zuri 425 v.d.; Agâni 13, 61. Taberi 817, 1309 v.d., 1312. 

2) Bu İ bn Hâzı m' ın aym addaki, Temiral olmakla beraber ayr ı  bir aileye mensup olan, 

katil ile kar ış tırılmamalidır. 

3) Arapçaya iyi vak ıf olmadığı  için kendisine Nabati denilmekte idi (Taberi 1291). 
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itimat etti ği, Hayyân adındaki mevali de mütearr ızların tarafına geçti. 

Kuteybe inatç ılığı  yüzünden ş aşı rıp kalmış tı , kötürümleş miş  gibiydi. Atı  
ş aka kalkmış  binmesine müsaade etmiyordu. Fergana kalesi önünde bir iskem-

lede mücadelenin kaç ımlmaz neticesini bekledi. Karde ş leri ve yard ı mcıları  birbiri 

arkas ına maktul dü ş tüler, kendisi de öldürüldü. Ezd kabilesinden bir ki ş i 
kafasım kesti. Kuteybe orduyu arkas ından sürüklemek ümidinde aldanm ış tı  
Eğer bir kabilesi, dayanabilece ğ i kuvvetli bir ailesi olsa idi, i ş ler belki ayrı  
bir istikamet alırdı  (1659, 4 v.dd.). Fakat bu mümkün de ğ ildi, kabilesi Bâhile 

çok zayıftı  ve güvendiğ i, katılmış  olduğu Kays ise iranhlar gibi onu yaln ız 

bırakt ılar. Ayrıca kendisine taraftar toplayacak kütleyi sürükleyici bir ideali 

de yoktu. O yaln ız kendisini ve mevkiini korumak istemi ş ti. Araplar, ne 

kadar kudretli ve mahir olursa olsun, yaln ız mevki dolayısıyla kendilerine 

bağ lı  bir ş ahsa, onu me ş ru yapan kuvvete kar şı  mücadelesinde kolay kolay 

yardım etmezlerdi. Ubeydullah b. Ziyâd Basra'da ve karde ş i Selm b. Ziyâd 

Horasan'da ayn ı  tecrübeyi yapm ış lardı . Bunlar hilâfetten müstakil olarak 

eyaletlerde hâkimiyeti yürütebilmek hususunda yanl ış  zanlara, hesaplara 

kap ılmış lardı . Aynı  zamanda kabile reisi olmayan bir vali halifeye kar şı  
hiçbir şey yapamıyordu. Ş ahsi prestij kâfi gelmiyordu. Mamafih Iranl ı  
büyükler, Araplar ın Kuteybe'ye kar şı  hareketini anhyamamış lar, bunu bir 

nevi intihar addetmi şlerdi. Bunlar hakl ı  idiler de. Çünkü onun sukutu ile, 

Kuteybe'nin tesis etti ğ i, hudutlar üzerindeki Arap hâkimiyeti a ğı r bir darbe 

yemiş  bulunuyordu. 

Felaket Taberi'ye göre daha 96 da, İbn Kuteybe'ye göre ise ancak 97 

başı nda vuku bulmu ş tu. Kabileler tarafından, Kuteybe'nin geçici halefi 

olarak tayin edilmiş  olan Veki selefinin kesik ba şı m talep etti ve buna sebep 

olan Ezdli kabilesi taraf ından kış kirtilarak vermekten imtina edince bir 

direğe iş aret ederek: «Bu at bir süvari istiyor» dedi. Bununla dar a ğ acı  
kastediliyordu. Bu hemen tesirini gösterdi. Veki bundan sonra bu kanli zafer 

niş anım halifeye gönderdi. Fakat bu i ş e bir Temimliyi memur etmedi, zira 

böyle bir iş  için Temimliler onca çok k ıymetli idiler. Camide(i) ilk hutbesi 

birkaç acaib ata sözü ve m ısradan ibaret kald ı . Fakat onun düş üncesini 

meydana vurmak hususunda bunlar kâfi idiler. Hutbenin sonunda: «Mer-

zuban buğday fiatlarını  yükseltmiş ti, yar ın pazarda bir kile bu ğday dört 

dirhem olacakt ı , fazla isteyen idam edilecektir » dedi. Merzuban sözüyle 

Iran modasma göre karakterini kaybetmi ş  olarak Kuteybe'yi kasdetmi ş  
görünüyor(2). Kendisi ise tam manas ıyla Arap olan karakterini gösterdi. 

İ slami ceddi olarak allyOr, fakat Kuran' ın bazı  suçlar için emretti ğ i «dayak» 

cezasından nefret etti ğ i için mesela sarho ş  olan birini hemen ölüme mahkam 

ediyordu. Kuteybe ile beraber maktul dü şmüş  bir Bâhilelinin elbisesini 

1) Herhalde Merv camii olmah, Fergane camii de ğ il. 

2) Filvaki Merv'de, belki de pazar polisine kumanda eden, hakiki bir Merzuban da vard ı . 
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soyan bir Arabı  da idam ettirdi ve bu neviden olan hareketleri ş iddetle menetti. 

Bu adam üsliip sahibiydi. Halife Süleyman evvela onu makam ında tasdik 

etti; fakat 9 veya 10 ay sonra Yezid b. Muhelleb'i, valisi oldu ğu Irak'a ilaveten, 

buraya vali tayin etti. Yezid'in Kuteybe'nin aksine arkas ında bir kabile 

vardı  ve bu derhal hissedildi. Onunla Ezdliler tekrar iktidara ve yem tor-

basının başı na geldiler. Temim arka plana at ıldı  ve Vekrye fena muamele 

edildi. Yezid ayr ıca buraya Suriye'den ordu kuvveti de getirmi ş  ve Horasan'a 

yerleş tirmiş ti. Halbuki Haccac maksad- ı  mahsus ile bunlar ı  Horasan'dan 

uzak tutmu ş  (1257) ve ancak Hindistan'da kullanm ış tı . Mutad olduğu üzere 

Yezid bütün memuriyetlere o ğullarım ve akrabalar ım tâyin etti. Horasan'da 

kendisini evindeymiş  gibi hissediyordu. Irak'ta oldu ğundan daha serbest 

hareket ediyor, gasb ve ş antaj için daha büyük imkanlara sahip bulunuyordu. 

Çok masrafl ı  ihtiyaçları  için, mesela güzel cariyeler almak için çok paraya 

ihtiyac ı  vardı . Büyük bir saltanat sürüyordu. 

Evvelce Süleyman' ın yanında Kuteybe'nin gördüğü büyük i ş lerden 

bahsolunurken Yezid'in her seferinde Horasan yolunu kapamas ına rağ men 

Curcan bölgesinin hala zaptolunmam ış  olduğunu ileri sürdüğü rivayet olu-

nuyor. Hazer denizinin güney-do ğusunda bulunan dağ lık bölge filvaki 

rahats ız edecek bir şekilde İ slam bölgesi içine sarkm ış  bulunuyordu. Mamafih 

Yezid, bunu bir şeref meselesi olmaktan ziyade önüne ç ıkan bir fırsattan 

istifade için taarruzuna hedef yapt ı . Curcan'da taht kavgas ı  hüküm sürü-

yordu. Hükümdar Firuz, Dehistan'daki Türk Sul'u ile temasta bulunan 

yeğeni merzubamn önünden kaçarak Yezid'e iltica etmi ş  ve ondan yard ım 

dilemiş ti. 98 yı lı  ilkbaharında( 1) Yezid, mutaddan daha büyük bir ordu ile 

harekete geçti. Bu ordunun pek cüzi bir k ısmi Horasanhlardan" di ğer büyük 

kı sımları  Iraklı  ve Suriyelilerden mürekkepti. Hiç k ılıç sallamadan Firuz'u 

Curcan'da tekrar mevkiine iade etti ve sonra onun tavsiyesine uyarak Sul'u 

yanındaki Türklerle dağ lardan bataklığ a inmeğ e kandırdı  ve onu eline geçirdi. 

14.000 esiri bu arada öldürtmü ş  ve hadsiz hesaps ız ganimet elde etmi ş  olduğu 

rivayet olunur. Dehistan ve Bayasan' ın itaat alt ına alınmas ından sonra 

Taberistan İ spahbaz'ına teveccüh etti, onun sulh için müracaatlar ım reddetti. 

Çünkü zorla fethetti ğ i taktirde daha büyük bir kazanç elde edece ğ ini zanne-

diyordu. Fakat büyük bir bozguna u ğ radı , aynı  zamanda Curcan'da patlayan 

bir isyan da onu arkadan tehdit etme ğ e ba ş ladı . Ara bulucu olarak Hayyân 

el-Nabati ortaya at ı ldı . Kendisini İSpahbaz'a bir vatanda ş  olarak takdim 

edip onu önünde bulunan zafere mukabil daha basiretli ve ileriyi gören bir 

1) 98 yılı  rivayetle bildirilmi ş tir, seferin, bu yılın ikinci yansma düşen ilkbaharda ba şla-

mış  olması  tabüdir. Sefer sonbahardan sonraya kadar devam etmi ş  olamaz ve sonbaharda da 

Yezid'in sukütunu intaç eden hilâfet de ğ işmesi vukubulmuş tur. Bu kat'i ise, Sul'un muhasars ı  
6 ve Merzuban' ın kuş atılması  7 ay devam etmi ş  olamaz. Buna mukabil Yezld'in Horasan'a 

geliş inden 3-4 ay sonra sefere ç ıkmış  olması  doğ ru 'olmalı dır. Bu 98 yıl ının ortas ına tesadüf 

eder; fakat o o ğ lu Muhalled'ı  öncü olarak göndermi ş ti. 
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siyaset takibine, mücadeleden vazgeçerek evvelce sulh için teklif etmi ş  olduğu 

vergiyi verme ğ e ikna etti. Bu suretle fena vaziyetten kurtulan Yezid Curcan'a 

geri döndü. Burada merzuban yeniden isyan etmi ş ti. Yezid uzun muha-

saradan sonra bu zat ın kapandığı  dağ  kalelerini fethetti. İ ntikam hususunda 

verdiğ i bir yemini yerine getirmek için idam ettirdiğ i esirlerin kan ım bir 

ırmağ a akıttı  ve bu suyun çevirdi ğ i bir değ irmenin unundan pi ş irilmiş  ekmek 

yedi. Bundan sonra hakikatte o kadar parlak olmayan ve geçici olan _bu 

baş arı sını  Süleyman'a bildirdi. Bu arada halifeye gönderilmesi laz ım gelen 

ganimetin beş te birini 4 veya 6 milyon dirhem olarak göstermi ş tir. Bununla 

hak etmiş  olduğu akibetini haz ırlamış  oluyordu. Çünkü Süleyman 99 Safe 

rinde, daha bu seferin yap ıldığı  yaz içinde(i) öldü. Halife olan Ömer II bu 

iğ renç adam ı  azlederek borçlar ından dolayı  hapsetti, çünkü ö ğünmek için 

attığı  miktarı , ganimetin be ş te birini ödemekten aciz bulunuyordu. 

4 — Ezd, Muhelleb o ğulları  ile Horasan'da iktidara gelmi ş ti. Onunla 

beraber dü ş tü. Arka plana at ıldı  ve tabii muhalefete geçti. Mamafih Ömer 

b. Abdilaziz selefinin tarafgirane politikas ına bütün kabilelere kar şı  tam 

bir bitarafl ıkla mukabele etmi ş  ve reislerini azletmek suretiyle hakimiyet-

lerine son vermi ş  olmas ına rağmen Ezd'e kar şı  düş manlık göstermemi ş ti. 
Fakat onun ölümünden sonra Süleyman' ın tarafgir siyasetinin aksülameli, 

bilhassa Muhelleb-o ğullarının Irak'ta ç ıkardıkları  büyük isyan ın bastırıl-
masından sonra, yeni bir taraf tutma siyaseti halinde kendisini gösterdi. 

İkinci Yezid, Muhelleb-oğulları  ve tarafdarlar ından intikam almak hususunu 

idaresinin baş  vazifesi, parolas ı  olarak gördü. Bu siyasetin neticesini, Muhelleb-

oğulları  isyanına iş tirak etmemiş  olmalarına ra ğmen Horazan Ezdlileri de 

hissetmeğe baş ladılar Bütün memuriyetlerden uzakla ş tırıldılar, reisleri fena 

muamelelere duçar oldu. Bahileliler onlardan Kuteybe'nin intikam ını  almak 

hakkına sahip. oldular. Mudarldar, ba ş larında Temim kabiksi olmak üzere 

yeniden iktidarı  ele geçirdi. Mamafih bunlar vali olmad ılar, daha ziyade 

daimi ordunun kumandas ım elinde bulunduran vali muavinli ğ i vazifesiyle 

yetindiler. Valilik Haccac zaman ındanberi adet olduğu üzere daha ziyade 

Kayshlarda kaldı . Kayslı  valiler ise mensup olduklar ı  kabileler ve parti 

zihniyeti içinde birbirlerine dü ş manlık ve kötülük etmekten de geri kal-

mıyorlardı . Her yeni vali selefini hesap verme ğe davet etmek suretiyle tâzib 

etmeyi ve ondan para koparmay ı  ihmal etmez olmu ş tu. Selefinin memur-

larına da aynı  muameleyi tatbik etmek âdet halini alm ış tı . Valilik mesuliyet 

duygusurtun Araplara mahsus tezahür şekli iş te buydu. Hükümet ve rejimin 

mütemadiyen değ iş mesine memuriyet ve idarede devand ıliğa mani oluyor, 

her yeni vali veya memuru, k ısa sürece ğ i muhakkak olan hakiiniyet devre-

sinde etrafını  istismarda aceleye sevkediyordu. Bu hal filvaki yaln ız Hora-

san'da mevcut denilemezdi. Imparatorlu ğun her tarafı  aym halde idi. Fakat 

1) Eylül 717. 98 den 99'a geçi ş  717 Ağustosu ortasmdayd ı . 
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bu en doğudaki hudut bölgesinde, her yerden fazla disiplin ve devaml ıhğ a 

muhtaç olan eyalette, birbirini ve teb'ay ı  istismar diğer yerlerden daha 

edepsizce ve daha tehlikeli bir ş ekilde yap ılmaktaydı . Bu ş erait altında 

Kuteybe'nin fetihleri emniyet alt ında tutulamaz oldu. Her bölgeyi zaman 

zaman yeniden fethetmek laz ım geldi. Sogdiyana'da tesis edilmi ş  olan müs-

tahkem Arap kaleleri, bilhassa Semerkand ve Buhara ise sa ğ lamca elde 

kaldı  ve burada İ slamlaş tırma hareketi terakki etme ğe devam etti. Fakat 

bu vaziyet de Arap hâkimiyeti için yeni bir tehlike do ğurdu ki, bu tehlike 

mütemadiyen etrafa sirayet etmekteydi. 

Ömer b. Abdilaziz tarafından Yezid b. Muhelleb yerine Horasan'a vali 

tâyin edilmiş  olan Cerrah b. Abdullah el-Hakemi Haccfic stilinde bir zat idi. 

Huttal bölgesine bir ak ın yapan Cerrâh bu seferinin hikayesini halifeye 

gönderdi. Elçiler aras ında mutaassıp Ebû Saydâ el-Dabbi de bulunmaktayd ı . 

Bu zat Arap olmas ına- rağmen(i) dini dü şüncelerle, islami kabul eden İ ran-

lılar hakkında halifeye iyi sözler söyledi: Bunlar büyük miktarda orduya 

iş tirak etmekle beraber maa ş  almıyorlar ve mutaass ıp müslüman olmalar ına 

rağmen cizye ödüyorlard ı . Ömer bu vaziyeti de ğ iş tirmeğ e karar verdi. Bunun 

üzerine Cerrâh İslami kabul hususunda gösterilen tehalükü önlemek için 

sünnet olmayı  ş art ko şunca bir buçuk y ı ll ı k bir valilikten sonra 100 yıh 

Ramazamnda (Nisan 719) Ömer onu azletti. Ömer bunun yerine mülayim 

tabiath Abdurrahman b. Nuaym el-Gamidi'yi vali tâyin etti. Bu zat filvaki 

Ezdli idi; fakat Ezd-Umman'a, yani Horasan'daki Ezdli partisine mensup 

değ ildi. Bunun yanına vergilere nezaret için Kaysh, enerjik Abdurrahman 

b. Abdullah el-Ku ş eyri katıldı . ibn Nuaym Ömer'in ölümünden sonra da 

bir müddet valilikte kald ı ; fakat 102 y ılında yerine Emevi prensleri ıı den 

Said Huzeyne( 2) getirildi. Said, II. Yezid'in emriyle Ezdlere kar şı  başka türlü 

ve düş manca muamele etme ğe baş ladı . Fakat İ ranhlara kar şı  mülâyim dav-

randı . Bilhassa o sırada Semerkand civarında Araplara kar şı  isyan ederek 

yeniden etrafa sald ırmağ a ba ş layan Türklere iltihak etmi ş  olan Sogdlulara 

karşı  yaptığı  sefer esnas ında İ ranhlara kar şı  iyi muamele etti. Fakat Araplar 

onun İ ranhlara kar şı  bu müşfik muamelesinden ho ş lanmadıkları  için azlolundu 

ve yerine 103 y ılında Kaysh Said el-Hara ş iM getirildi. Bu zat âsilere kar şı  
çok sert davrand ı . Ondan korkan İ ranhlar o s ırada Araplar ın elinden çıkmış  
olan Fergana'ye hicret etme ğe karar verdiler. Bu karara yaral ılar bilhassa 

Ki, Iş tihân, Bayârkes, Buncikes ve Buzmacân( 4) şehirleri ahalisi idiler. Bun- 

1) Farsça konu şulan anlamıyordu (1507). Mevlii olmas ı  mutlaka iranh olmas ı  manasma 

gelmez. 

2) Taberi 1357, 1421, 1867. Belâzuri 427, Agâni 13, 52. 

3) Haris b Amir ailesinden. 

4) İş tihan ve Buzmacan Semerkand'a pek uzak de ğillerdir. Buncikes adı  altmda da 

Uşrusana değ il yine aynı  addaki Semerkand yak ınındaki mevki düşünülmelidir. Ki de Semer-

kand yanında idi (1422, 16. 41, 4) ve Zeref şan kanallarmdan biri üzerinde bulunuyordu. 13a-

yârkes için Bayar şahıs adım karşı laştır (1446, 10). Kes [=Ket], şehir adları  sufiksidir. 

214 



ların baş larında diğer baz ı  Sogd sülâleleri gibi aslında Türk olan Ki 

Karzanc' ı  bulunuyordu(1). Muhacirler büyük kı sımları  ile(2) Seyhun kena-

rındaki Hocend (Hokend) ş ehrine yöneldillrakat Said bunlar ı  takip ederek 

Hocend'de muhasara etti. Türk hükümdarlar ı= yard ım• edece ğ i ümidinde 

aldanan mahsurlar teslim olarak yeniden haraç vermeyi ve eski diyarlar ına 

avdeti vaad ettiler. Bu vaadlerin pek k ısa zamanda pi şman oldular. Bir 

bahane icat ederek Said I ş tihan melikini idam ettirdi. Karzanc da ayni 

âkibete uğ rayaca ğı m anlayınca, yanında mevkuf bulunduğu arah'a: 

«Eskimiş  pantalonumla ölüme gitmek bana yak ış maz, yeğ enim Calanc'a 

bana bir elbise göndermesi için haber gönder» dedi. Bu ise, ya memleketinde 

kalmış  veya Fergane'de herhangi bir mahalde bulunan ye ğ eni için, kendisine 

yardım etmesi için bir parola te şkil etmekteydi. Calanc gelerek müslüman 

ordusuna bask ın vermeyi denedi. Fakat muvaffak olamad ı . Bunun üzerike, 

Said, melikleri ve maiyyetleri ba ş ta olmak üzere bütün Sogdlu muharipleri 

kıhçtan geçirmek emrini verdi. Bunlar kendilerini sopalarla koruma ğa çalış -

tılarsa da muvaffak olamad ılar. Ertesi gün yeniden birkaç köylü idam 

olundu, yalnız 400 tüccar ı n hayat ı  bağış landı . Buna rağmen, hepsi de Ho-

cend'de yerle ş miş  olmadıkları  için (1617 v.d. 1717) Fergane bölgesinde birçok 

Sogdlu hayatta kald ı . Geri dönüş  esnas ında Said daha birçok âsi şehirleri de, 

ekserisi sulhen olmak üzere, itaat alt ına aldı . Fakat i ş ine daha ziyade yarar 

addettiğ i hallere Said teslim olan meliklere verdi ğ i aman vaadini tutmuyor 

ve bunları  sonradan idam ettiriyordu. Bu vaziyetten onun amiri olan Irak 

valisi Ömer b. Hubeyre el-Fezâri, asl ında sebebi ba şka olan kinini ve gazab ım 

teskin etmek hususunda istifade etti. Çünkü Said ona birkaç defa hiç ehem-

miyet vermemi ş , Horasan'daki Muhelleb taraftar ı  Araplardan ş antajla para 

sı zdırmak hakkındaki emrini ifa etmemi ş  ve doğ rudan doğruya İbn Hubeyre 

tarafından tayin edilmiş  olan Herat valisinin, kendisine kafa tuttu ğu için, 

sakallarını  yoldurmuş  ve falakaya yat ırmış t ı . Bu sebeple Said azledilerek 

zincirler içinde Merv'den Kilfe'ye gönderildi ve orada hemen hemen ölüm 

derecesinde i ş kenceye tabi tutuldu. Bu hadise, halife ikinci Yezid zamamnda 

tam manas ıyla hâkim durumda olan Kayshlar ın kendi aralar ında cereyan 

eden hususi bir mücadele olup —çünkü gerek Said, gerekse dü ş manları , bil-

hassa İbn Hubeyre Kaysl ıydılar— mevki've para mevzubahis olunca bunlar ın 

birbirlerine nas ıl oyun oynadıkları  hakkında mükemmel bir misal teşkil 

etmekteydi. Mamafih Kaysl ı  olmayanlara kar şı  bunlar yine de mü ş terek 

bir cephe te şkil ediorlard ı . 

Said el-Hara şryi [Horasan valiliğ inde], Haccâc tarafından yeti ş tirilmiş  
yine Kaystan Müslim b. Said el-Kilabi takip etti. Müslim, İbn Hubeyre'nin 

1) Ait olduğu yerden evvel 1281, 5 deki ıııı srada geçen Kâzarank bu şekilde zuhul eseri 

olarak Kârazank yerine verilmi1tir; kr ş . 1446, 10. Taberi 1423, 25'e göre Ki k ıralı , ki burada 

Türk hakan ı  ünvamm ta şı r, aslında Araplara mütemayil idi. 

2) Buna mukabil 1441, 7. 1446 v.dd., krş . 1418, 1. 

0 
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bazı  malam Araplardan tahsil edilmesini istediğ i paralar ı  birkaç zengin 

İ ranhdan ald ı . Aslında İ bn Hubeyre'ye de, para gelsin de nereden gelirse 

gelsin müsavi idi. Müslim SogdOilara ve Türklere kar şı  mücadeleye devam 

etti. 105 (724) y ılı  ilkbaharında Fergane'ye kar şı  bir sefer haz ırladı ('). Fakat 

Toharistan'da bulunan Ezd ve Rebiahlar isyan ederek orduya kat ılmayı  
reddettiler; ba şlarına Kuteybe' ınin kardeş lerinden birisi olan Amr b. Müslim 

el-Bahili geçti(z). Müslim bunlara kar şı  yardımcılarından Nasr b. Sey-

yar el-Kenâni'yi gönderdi. Bu zat âsileri Barukarl —Belh Arap garnizonu-

nun karargah ı— yanında mağ löp etti. Bu hadise elbette Yemen-Mudar 

aras ındaki kırgınlık' giderecek değ ildi. Müslim bundan sonra yola çıktı . 

Buhara bölgesine geldiğ i sırada, 105 Ş abanında (Ocak 724) İkinci Yezid'i 

istiklal' eden halife Hi ş am'ın. Kaysh İbn Hubeyre yerine, Kasr'dan (Bacile) 

b. Abdullah'ı  Irak valisi tayin ettiğ i haberi alındı . Bunun üzerine 

Müslim'in yanındaki muhariplerden birço ğu ordudan kaçt ılar. Buna rağ men 

o yürüyü şüne devam ederek Hocend üzerinden Türk diyar ına kadar ilerledi. 

Fakat burada bask ına uğ rat ılarak m,ağ lap edildi, kendisi de binbir güçlük-

lerle Seyhun üzerinden kaçarak Hocend'e dönebildi ( 2). Burada azlolunduğu 

haberini akl ı  (106 yılı  = 724 yaz veya sonbahar ı). Onu Irak valisinin karde ş i 

ve çok genç bir zat olan Esed b. Abdullah el-Kasri istiklal' etti. 

Esed, ağ abeyisi gibi, kabilesine göre asl ında guruplarma mensup olma-

dığı  Yemenlilere mütemayil. idi. Çünkü Bacile de Bahile gibi büyük guruplar 

'haricinde bir kabile te şkil etmekteydi. Esed büyük mevkilerde bulunan 

Horasan Araplar ından bir kısmım kamçı  ile dövdürdü: Bekr kabilesinden 

Bahtari b. Eki Dirham (Haris b. Ubâd'dan) yedi ğ i daya ğı  sevinçle kar şı ladı , zira 

Barukan hadisesinde bir meselede ııı  dolayı  kinlendiğ i Nasr b. Seyyar da ayn ı  

muameleye maruz kalmış tı  (4). Esed'in memuriyete tayin etti ğ i kimselerin 

bir kısmı  Ezdliydi. Fakat gölgeden yeniden güne şe çıkmış  olmak sevinci 

Ezdliler için çok devam etmedi. Çünkü halifenin iste ğ iyle Esed 109 da azlolun-

du. Kendilerine dostane muamele etmi ş  olduğu Horasan dihkanlar ı  ona 

Irak'a kadar refakat ettiler( 5). 

1) Onun bu münasebetle mi, yoksa daha evvelce* mi Af ş ina'yı  zapt etti ğ i belli değ ildir. 

Bu, Semerkand bölgesine ait bir ş ehirdi (1462, 9, 63, 1, 1517, 8), Belazuri (428, 3) bu yere şahıs 

adı  olan Afş in'i koyuyor. 

2) Bühileliler aslında hiçbirine mensup olmadıkları  için kabile guruplan ile miinasebet-

lerini duruma göre ayarliyor ve de ğ iş tiriyorlardı . 

3) Tab. 1462 de hadiselere takaddüm eden bir rivayette (asl ında bu Tab. 1477 v.dd. 

rivayetinin aynıdır), ancak Seyhun olmas ı  mümkün olan nehir Oxus (Ceyhun) olarak veriliyor. 

Araplar ekseriyetle yaln ız "nehir" diyerek, hangisinin kasdolundu ğunun tayinini okuyucularm 

coğrafi zekülar ına bırakırlar. 

4) Krş . ayrıca Taberi 1530. 

5) O sonradan bir defa daha Horasan'a geldi. Onun iki valilik devresi Belazuri tara-

fından hararetle kaydolunmu ş  ve Taberi'deki Medâini rivayetiyle muhtevaya göre kan ş tınl-

mış tır. Horasan başş ehrinin Belh'e götürülmesi herhalde onun ikinci valili ğ in tesadüf etmi ş  
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Bunun halefi olan E şras b. Abdullah el-Sülemi yine bir Kaysl ıydı . Bu 

zat hala ho şnutsuzluklar ı  devam eden Sogdlular ı , rivayete göre Iranl ı  katibi 

Umayra'nui tavsiyesi ile vaktiyle Ömer b. Abdilaziz'in ba şvurduğu usulle 

teskine çalış tı . Bir zaman önce Islami kabul ettikleri taktirde iranhlar ı  

Arapla müsavi tutmak hususunda halifeyi ikna etmi ş  olduğu rivayet edilen 

Ebû Saydâ Salih' b. Tarif el-Dabbryi yan ına çağı rarak, onu İ slama kabul 

edenlere cizyeyi affetmek ş artıyla, Sogdlular ı  İ slama davet etmek i ş ini havale 

etti. EM Saydâ, kendi gibi dü ş ünen birkaç Arapla birlikte Semerkand'e 

hareket etti. Semerkand amili olan İbn Ebi Amarrata el-Kindi; —ilk defa 

Hucr b. Adi için klimal ı  çeken Küfeli ş iinin oğ lu— Ebü Saydâ'ya yard ım 

etti ve Ebia Saydâ bu suretle büyük bir muvafFakiyet kazand ı . Yeni birçok 

cami inş a edildi. Dinsizler büyük kütleler halinde İ slama katılmağ a ba ş la-

dılar. Fakat ne gariptir ki„ Araplar ın yerlerinde b ırakmış  oldukları  yerli 

reisler bundan hiç memnun de ğ illerdi. Bunlar haraç ve cizyelerin mesu-

liyetini ta şı yorlard ı . Ş imdiye kadar cizye ile mükellef olan birçok kimsenin 

bu vergiden, kurtulmalar ı  halinde, sabit kalm ış  olan vergi miktar ını  toplaya-

maz hale gelmi ş lerdi. Bu yüzden E şras'a, herkesin Arap oldu ğunu veya 

olmak istediğ ini bildirerek ş ikayet ettiler. Bu ş ikayetçiler aras ı nda Buhara 

dihkanlar ı  ile Semerkand İ h ş idi olup evvelce Kuteybe zaman ında kendisine 

rastlamış  olduğumuz Guzek zikredilmektedir. E ş ras ş imdi davet etmi ş  

olduğu bahis ruhlardan kurtulma ğ a çalış tı . İ slama girme kap ı sını  evvela, 

sünnet olma ğı  ve baz ı  dini bilgilere sahip bulunmay ı  ş art ko ş arak darlatt ı . 

Bu da kafi ' gelmeyince İbn Ebi Amarrata yerine ba ş ka memurlar tayin 

ederek bunlardan vergiyi, eskisi gibi, bütün eskiden vergi ödeyenlerden 

tahsil etmelerini talep etti. Bunun üzerine yeni mühtedilerden birkaç bin 

kiş i Semerkand'i terkederek ş ehirden uzakta karargâh kurdular. Bunlar Ebtı  

Saydâ ve ideal arkada ş ları  olan Temim, Ezd ve Bekr'e mensup muhtelif 

Arap kabilelerinden, aralar ında Sâbit Kutna, Ebû Fâtime ve Bi ş r b. Curmuz 

gibi zatlar bulunan kimseler taraf ından tahrik edilmekteydiler. Fakat bu 

Arapları  kısmen tehdit k ısmen ikna yoluyla, taraftar olduklar ı  bu hareketten 

vazgeçirmeğe muvaffak olundu. Bunun üzerine' Semerkand'den ç ıkanlar 

istinadgahlar ını  kaybetmi ş  oldukları  cihetle yeniden eski teb'al ık haline 

irca edildiler. Vergiler zorla tahsil olundu ğu gibi Iranl ı  asilzadelere de fena 

muamele de bulunuldu. 

Fakat mesele bu suretle yat ış mış  olmuyordu. Bar ış ma tedbirleri, geri 

alındıkları  için, bütün memleketteki Sogdlular ın son derecede k ızmas ı nı  ve 

kinlenmesini intac etti. Bunlar Araplardan kurtulmak için Türklerle birle ş -

tiler. Son Sasani hükümdar ı  Yezdecerd'in bir torunu da bunlar aras ında imiş  
isyanın ocağı  Buhara vahas ı  oldu. Hakan Türk ve iranhlardan müte ş ekkil 

olmalıdır —çünkü bundan sonra Merv yeniden merkez olmu ş  ve bundan sonra de ğ iş tirilme 

hususunda hiçbir kayıt mevcut de ğ ildir— belki de Nasr' ın kırbaçlanması  da bu ikinci valiliğ i 

devresine tesadiif eder. İ lk valiliğ i hakkında pek fazla bir malfımat yoktur. 
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büyük bir ordu ile oraya geldi. Hicri 110 y ılında, muhtemelen bu yılın so-

nunda('), yani 729 ilkbahar ında, E ş ras Arap ordusuyla, bu tehlikeyi önlemek 

üzere Merv'den hareket etti. Fakat Amul yan ında Türkler onun Ceyhun'u 

geçmesine mani oldular. Ancak uzun müddet u ğ raş t ıktan sonra E ş ras nehri' 

geçmeğe ve Beykend'e kadar ilerleme ğe muvaffak oldu. Burada ordugâh 

kurdu. Burada da Türkler Araplar ın su ile irtibat ım kestiler. E ş ras' ın asker-

lerinden 700'ü öldü, di ğ erleri me ş akkat ve susuzluktan ilerliyemez oldular. 

Nihayet birkaç fedayinin bilhassa Hâris b. Surayc' ın fedakarl ıkları  sayesinde 

suya kavuşuldu. Bu arada Sâbit Kutna şehit oldu. Bundan sonra Araplar 

yürüyüşlerine devam ettiler ve Semerkand Guzek'inin Türkler taraf ına 

geçtiğ i ş iddetli bir sava ş tan sonra Buhara'ya kadar yürüyüp orada karargah 

kurdular ve buradan muhtelif istikametlere (mesela Hal'ezm'e) seferler ve 

akınlar tertip etme ğe ba ş ladılar. Fakat Arap ,birliklerinden bir k ısmı  ana 

kuvvetten ayr ılmış tı . Bunlar bir gurup Kamarca'ya (Beykend yamnda) 

kapanmış lardı  Hakan evvela bütün kuvvetiyle bu birli ğ in üzerine yürüyerek 

Kamarca'yı  kuşattı . Fakat mahsurlar o kadar ş iddetle sava ş tılar ki, hakan 

bunlara serbestçe çekilip gitmek müsaadesi verdi; bunlar yaln ızca Buha-

ra'daki ana kuvvete iltihaka mezun de ğ illerdi; Dabasiye'ye çekileceklerdi. 

Hakamn kuvveti Buhara'da bulunan E şras'a kar şı  b ız suretle, serbest 

kalmış  oluyordu. E şras anladığı mı za göre hareket edecek halde bulunmuyordu. 

Bu sebeple halife ona kendisini bu durumdan kurtarmakla tavzif etti ğ i, 

bir halef gönderdi. Bu Cüneyd b. Abdurrahman el-Murri( 2) olup o zamana 

kadar Hindistan'da vazife görmü ş  ve beraberinde 506 Suriyeli getirmi ş ti. 
Yeni vilâyetine vusulünü( 3) hemen müteakip Cüneyd E ş ras'a yardıma koş tu 

ve baz ı  güçlükleri yendikten sonra onunla Buhara'da birle ş ti. Cüneyd, Türk-

leri Zarman yan ında bozmağ a ve onlar tarafından kuş atılmış  olan Semer-

kand'ı  kurtarma ğ a muvaffak oldu. Sonra orduyu ba ş arı  ile Horasan'a geri 

götürdü ki as ıl matlap olan da bu iş  olmalıdır. 

112 yı lı  sonunda, 731 ilkbahar ında(4) Cüneyd Arap birlilderini muhtelif 

seferlere, bilhassa Toharistan'a sevketmi ş ti. Bu s ırada kendisine hakan ve 

müttefikleri olan Iranlı  melikler tarafindan taarruza u ğrayan Semerkand 

amili Savra b. Hurr'un yard ım feryadı  vasıl oldu. Yanında kâfi miktarda 

1) Esed ancak 109 sonunda (Ramazan) gitmi ş ti ve Ebü Saycla'run hareketi de bir miktar 

zamana ihtiyaç göstermi ş  olmalıdır. 

2) Ekseriya istinsah hatas ı  olarak el-Muzani ş eklinde verilmi ş tir. 

3) 111 yılında fakat herhalde y ılın sonundan evvel de ğ il. Çünkü Buhara'dan Suriye'ye, 

Suriye'den Hindistan'a ve Hindistan'dan Horasan'a yol Çetin ve uzun idi. E ş ras (111 yı lı) 
kışı nda Buhara'da saplamp kalm ış  olmalıdır. 

4) 112 ilkbahan asl ında yı l ı n  sonu veya ba şı  addolunabilir. Fakat vaziyet gözönünde 

aluunca yılın sonu daha muhtemel görünüyor. Bunu takip eden rivayetlerde tarihleme, 112,113 

ve 114 aras ında bir yıl oynamaktadır. Ben büyük rakamlar ı  daha doğ ru addediyorum. 
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kuvvet bulunmamas ına rağmen Cüneyd derhal harekete geçerek Ceyhun 

üzerinden Ki ş 'e kadar yürüdü. Buradan Semerkand'e iki yol vard ı . Mevsim 

yaz olduğu ve dü şmamn kuru ot ve çahhklan ate ş e vermesinden korktu ğu 

için istep yolundan vazgeçti, da ğ lar aras ından geçen yolu tercih etti. Fakat 

Semerkand'e pek uzak olmayan bir vadi içinde bask ına uğ radı . Imha edil-

memesi ancak Nasr b. Seyyar' ın fedakârane gayretine ve bilhassa a ğ açlardan 

kestikleri sopalarla mücadeleye kat ılan, Arap a ğı rhkları  yanında bulunan 

iranh kölelerin kahramanca çarp ış mas ına medyun kaldı . Fakat buna rağmen 

vaziyet vehametini muhafaza etmekteydi. Kendisini bu durumdan kurtar-

mak için, Savra'ya Semerkand'den ç ıkarak yard ı mına gelmesini ermeni. 

Bu arada Savra ve Semerkand garnizonu mahvoldu, fakat Cüneyd kurtu-

larak Semerkand'e girme ğe mıivaffak oldu. Hakan bundan sonra içinde 

• Kuteybe'nin oğiillarından birisinin kumanda etti ğ i Buhara üzerine yürüyerek 

ş ehri kuş attı . Cüneyd en kısa yoldan onun üzerine yürüyerek bakan ı  Rama-

zan ayı  içinde Tavâvis yanında mağ lüp etti ve Mihrican bayram ı  gününde 

Buhara'ya girdi(i). Buhara ve Semerkand'i kurtarm ış  olmanın verdiğ i itminan 

ile Cüneyd kış  gelmeden geri döndü. Hi ş am'ın ona yard ımc ı  olan Küfe ve 

Basra'dan gönderdi ğ i ve kendisine dönü şü esnas ında Saganiyan'da mülâki 

olan yeni birlikleri Semerkand'e gönderdi. Cüneyd hakk ında 114 ve 115 yılı  
rivayetlerinde hiçbir kay ıt yoktur. 116 yıh başı nda (734 ilkbaharı) Cüneyd 

azlolunarak yerine As ım b. Abdullah el-Hilâli tayin edildi. Bu zat da Kaysl ı  
olmakla beraber Cüneyd'in dü ş manı  idi ve zaten ona i ş kence ettirmek mak-

sadıyla Horasan valili ğ inde kendisine halef olarak intihap edilmi ş ti, Çünkü 

Cüneyd, âsilerin ba şı  Yezid b. Muhelleb'in bir kı zı  ile evlendiğ i için Hiş am 

fına kızmış tı  (krş . 1633). \ Fakat As ım daha Merv'e vas ıl olmadan Cüneyd 

ödem hastalığı ndan öldü ve As ım bu yüzden ancak onpn akraba ve me-

murlarına işkence edebilmek imkâm ın buldu. 

5 — Maverâünnehir'deki Arap hüldmiyeti, mühlye ınet ile sertlik aras ında 

prensipsiz bir tenâvüb yüzünden a ğı r bir şekilde sars ılmış  bulunuyordu. 

İkinci Ömer, islâmı  kabul edenlere siyasi haklarda müsavat ve cizyeden 

kurtulu ş  vermek suretiyle Iranl ı  teb'ayı . Araplarla kayna ş tırmağa te şebbüs 

etmiş ti. Onun halefleri zaman ında bu tedbirler pek k ısa bir müddet sonra 

terkedilmi ş  görünüyordu. Bu hususu resmen zikretmemekle beraber, onun 

ölümünden sonra Sogdluların, herhalde islâm ı  kabulden sonra verme ğ e 

yanaş madıkları  cizyeyi zorla cibayet etmek için tazyik edildikleri ve bun- 

1) Herhalde, rivayet edildi ğ i gibi 112 yılında değ il, ancak 113 (Kasım 731) de Mihrican 

bayramı  (1552, 7 krş . 1550, 13 v.dd.) şu halde o zaman sonbahar gün ve gece müsavile şmesinden 

sonra tes'id edilmi ş  olmalıdır. Nevruz bayram ı  da 1846, 16'ya nazaran ilkbahar tesavi-i leyl 

ve'n-neharmdan sonraya dü şüyordu. Buna mukabil 1635, 18 deki kayıt yanlış  olmalıdır. 
Bayram tarihleri Abbasiler zamamnda tanzim edilmi ş  görünüyor. 23 .9 yılında Nevruz Palmarum 

ile bir araya dü şmüş tür (Tab. 3, 1420), 245 yılında daha da geriye at ılmış tı  (Tab. 3, 1448). Kr ş . 

Taberi, 3, 2024. 2143 v.d. 2163. 
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lardan birço ğunun reislerinin idaresinde memleketi terkederek Türlderin 

himayesine s ığı ndıkları  haberiyle tahakkuk etmektedir. Burada dikkat 

edilmesi icabeden husus, Ömer b. Abdilaziz'in bu mânadaki emirnâmesinin 

bütün bölgeler için isdar edilmi ş  olmas ı  iddias ına mukabil, Horasan'daki 

müslümanların, bu hükümler ortadan kald ırıldığı  zaman, isyan etmemi ş  
olmalarıdır. Bunlar siyasi mânada ald ıkları  ikinci mevkie yıllardanberi 

al ış mış  ve Araplarla islâmiyet hususundaki mü ş terek alâkalarr sebebiyle 

sıkı  sıkıya bağ lanmış tılar ve kollarını  kımıldatacak halde de ğ illerdi. Bunu 

Arapların kuvvetle yerle ş tikleri Semerkand ve Buhara ş ehirleri için de tekrar 

etmek mümkündür. Asiler daha ziyade ana ş ehirler haricinde bulunan, 

ancak gev ş ek bir ş ekilde itaat alt ına alınmış  olup son zamanlarda 

maddi menfaatleri bak ımından İslama dahil olan ve bu hususta reislerini 

takip etmiş  bulunan Sogdlulard ı . Bunlar herhalde içlerinde esasen kökle ş -, 

memiş  olan islâmı  da terketmi ş tiler. Ömer b. Abdilaziz'in tecrübesinin 

müessir olamadığı  husus aynı  tecrübenin E ş ras tarafından da tekrar edil-

mesinden anla şı lır Bunda da her şey aynen birinci tecrübede oldu ğu gibi 

tekerrür etti. Ömer b. Abdilaziz de te şvik etmiş  olan Ebü Saydâ ve ideal 

arkada ş ları  E ş ras zamanında da reformun mahrekleri idiler. Bu reform da 

iktisadi sebepler yüzünden muvaffak olamad ı . Birinci defada da herhalde 

ayrıl sebepler ba ş arısı zlığı n amili olmuş lardı . Yeniden bu hale isyan edenler 

Horasanl ılar değ il Sogdlulard ı . E şras zaman ında cizyeden af teklifi zaten 

bütün mevüliye değ il sadece Sogdiyana'daki yeni mühtedilere yap ılmış  görü-

nüyor. Yalnız bu devirdeki Sogd isyan ı , Ömer b. Abdilaziz'in ölümünden 

sonra kopan ihtilâle nazaran, daha ş ümullü ve daha tehlikeli oldu, bu da 

bilhassa Türklerin memlekete geli ş leri ve isyamn idaresini ellerine al ış laık 

yüzünden böyle oldu. Araplar ancak ana ş ehirlerde ve baz ı  müstahkem 

mevkilerde tutunabildiler; Semerkand'daki ayaklanma güçlük çekilmeden 

b astırıldı  e). 

Iranlı  müslümanlara teokratik devlet içinde tam vatanda ş  hukuku 

bahsetmek için yap ılan üçüncü te ş ebbüs yukarıdan de ğ il, bilâkis a ş ağı dan 

yukarıya, yani, evvelce kendisine, kahraman bir muharip olarak tesadüf 

etmiş  olduğumuz Temimliler ve Dabusiyeli(2) Hâris b. Surayc tarafından 

vaki oldu. Daha evvelki devirlerde harekete geçmi ş  olsaydı  ona bu mutaass ıp 

inkılüpçı  sıfatıyla harici denilecekti. Fakat o haricilerin ısrarla üzerinde 

durdukları  müfrit fikirlere saplanmam ış tı . Ne kendisine halife s ıfatıyla bi'at 

ettiriyor, ne de ba şka birisi için bi'at topluyordu. Mürci olarak ortaya ç ık-

mış tı . Kâtibi olan Cehm b. Safvan bu mezhebin en tan ınmış  simasıydı . O da 

nutukları  ve münaka ş aları  ile dâvalarnun ,ana prensiplerini anlatmaktayd ı . 

• 
1) Bu ve müteakip hadiseler için kr ş . G. von Vloten, Recherches sur la domination arabe, 

Verhandlungen der Amsterdamer Akademie 1894, Letterkunde I, 3. 

2) 1923, 3. 27, 12; kr ş . buna mukabil 1890, 7. 
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Pratik manada Mürcilik bir "toplanma" politikas ına dayan ıyordu. Eski 

münaka ş a mevzuları , bilhassa ezelden beri çözülmemi ş  olan hakiki imam ın 

kim olduğu meselesi, Allah' ın iradesine terk ediliyordu. Buna mukabil muta-

assıp muhalefetin muhtelif istikametlerinin üzerinde birle ş ebileceğ i hususlar 

bilhassa tebarifz ettiriliyordu. Bu hüküm sürmekte olan zorba rejimine, kar şı  
mukaddes haklar için ileri sürülen bir protesto idi. Horasan'da Kays'a mensup 

valiler Emevi rejimini dosta düş mana kar şı  rezil etmi ş ler, bu rejimin bütün 

kredisini kaybetmesine sebep olmu ş lard ı . Bilhassa bunların Sogdlulara kar şı  
reva gördükleri muamele yaln ız hariei bir tehlike do ğurmakla kalmam ış , 

ayin zamanda ilk planda hedef olan muhitleri çok a ş an derin bir vicdani 

ho şnutsuzluk doğurmuş tu. İş te Haris bu noktada i ş e baş lıyordu. Hâris 

mevaliyi, kendilerine vaad edilen ve esasen haklar ı  olan cizyeden af ve askeri 

maa ş lardan istifade hususlarını  tahakkuk ettirece ğ ini söyliyerek tahrik 

etmeğe baş ladı . Dihkanlar ve birçok köylü onun siyah bayra ğı  altında top-

landılar. O ş u halde Ebü Saycla'run izini takip etmi ş  oluyordu. Eb ıl Sayda'nın 

ideal arkada ş larından hayatta olanlar da onun etraf ındaydılar: mesela 

(Ezd'den) Ebû Fâtime el-iyadi ve (Temim'den) Bi ş r b. Curmuz el-Dabbi. 

IsliAma dahil olan iranhlar ın teokratik devlet içinde müsavi hukuk i§in•yap-

tıkları  mücadelenin reisleri yine Araplard ı . Mamafih Temim ve Ezd 'den 

birçok Arap da mevcut rejime kar şı  yap ı lan bu isyana i ş ti-rak ediyorlard ı  ki, 

bunlar hiç de Mürci de ğ ildiler. Hâris her yard ımı  kabul ediyordu. 

Hâris'in harekete geçti ğ i saha «Sugran» denilen iki-  hudut bölgesi idi. 

Siyah bayrağı  evvela Maveraiinnehir'de, herhalde hakk ında hiçbir rivayet 

kaydolunmayan Cüneyd'in son valilik y ıllarında açm ış  olmalıdır. .-ksım'ın 

vali olarak Horasada geli ş inde isyan Toharistan'a kadar yayı lmış  bulunu-

yordu. Haris Nahuz'dan hareket ederek Firyab üzerinden geçti ve ba ş arılı  
bir sava ş tan sonra Ceyhun'u atlayarak Belh'e gitti. Belh, Mervrud ve Herat 

âmilleri onun kar şı sında tutuna ınaddar. Bütün Toharistan onun eline geçti. 

Umumiyetle Ezd ve Bekrlilerden mürekkep olan bölge Araplar ı  da onun 

tarafına geçtiler. Yükar ı  Toharistan'da hakanu ı  naibi olan Türk Yabgu 
[Wellhause% Jabghuia diyor] ve Huttal reisi onunla i şbirliğ i yaptı . 

Yalnız Horasan'ın iki batı  bölgesini te şkil eden Merv ve Abar şehr (Nisabur) 

henüz Emevi hükümetinin emir ve idaresi alt ında bulunuyordu (1582) 

Hâris'in ordusu Toharistan'daki ba ş ardarından sonra , büyük mikyasta artt ı , 

bu ordu içinde Arap siivarileri ile Iranlı  piyadeler birle şmiş - bulunuyorlard ı . 

Hâris bundan sonra kendi ne ş 'et mahalli oldu ğu için içindeki Temimlilerle 

muhaberede bulundu ğu (1890) Merv üzerine büyük bir kuvvetle yürüdü. 

Isim onun önünden Kayshlar ın diyarı  olan Abar ş ehr'e çekilmek istedi; 

fakat zorla Merv'de kalma ğ a ikna olundu. Hâris'in ilk saldırın ın defetti 

Fakat bu arada azlolundu ğunu duydu ğu için Haris tarafına geçmek iste-

diyse de Yahya b. Hudayn el-Bekri onu bundan vazgeçirme ğe muvaffak 
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oldu. Bu akı llı  zat idaresi alt ında, o vakte kadar Ezd ile muhalefet halinde 

bulunan Berkliler, Araplar ın umumi olarak mali menfaati böyle icabettirdi ğ i 

için, tav ırlarım değ iş tirdiler. Haris ile yap ı lan sava ş larda da diğerleri yanında 

temayüz ettiler. Haris bir defa daha ma ğhıp edildi ve Ceyhun'dan geçerek 

orada büyük ehemmiyeti olan Tirmiz ş ehrini muhasara etti. 

Rivayete göre Horasan bu s ırada doğ rudan doğ ruya Suriye'deki hali-

fenin emrinde bulunuyordu. As ım, rivayete göre, 117 ba şı nda (735) vuku 

bulan azlini, istinat etmek ihtiyac ım duyduğu Irak' ın emrine verilmek 

hususunda ricada bulunmas ı  ile davet etmi ş ti. Halid el-Kasri bu fırsatı , 

kardeşini Horasan valiliğ ine getirmek hususunda kullanm ış tı . Mamafih 

Horasan'da Kays hakimiyetinin ortadan kald ırılması  için ,tam zamand ı . 

Diğer bir rivayete göre ise Hi ş am bizzat Halid'e, karde ş ini Asım'ın yerine 

tâyin etmesini emretmi ş ti. Esed, ikinci defa olarak ve bu kadar güç şerait 

altında Horasan'a gönderilmi ş  olmasım büyük bir şeref addedebilirdi. O 

filvaki kendisine gösterilen itimada lay ık olduğunu isbat etti. Yard ımcılığı na 

(Adlatus) Ezdli olan Cuday el-Kirmanryi getirdi; fakat bununla Yemen-

lilerin menfaatine de alet olmad ı. Asım zindana attığı  Cüneycl;in 

memurl'armı , Kaysh olmaları  dolayı sıyla kendisine düş man bulunmalarına 

rağ men, serbest b ıraktı  (1581, 15). 

Esed Haris'e kar şı  harekata Maveraiinnehr'de ba ş ladı  ve Haris'e 

etmi ş  olan birçok şehri •ve bu arada belki de Semerkand' ı (i), iyilikle veya 

zorla itaat alt ına aldı . Esed. filvaki Tirmiz şehri önünde bulunan Hâris'e 

karşı  harekette bulunmad ı . Fakat, herhalde Iranl ı  olan ş ehir halk ı  o kadar 

şecaatle kendilerini müdafaa ediyorlard ı  ki, Hâris Toharistan'a geri çekilmeyi 

tercih etti. Taraftarlar ı  ve müttefikleri erimekte, günden güne azalmakta idi. 

Esed bunun üzerine Toharistan'a teveccüh etti. Buras ı  her ne kadar 

evvelce Kuteybe tarafından fethedilmi ş  idiyse de Mervrud'dan ba şka yalnı z 

bölgenin merkezi olan Belh, Arap hakimiyetinin nisbeten kuvvetle yerle ş tiğ i 

bir yer olarak kalm ış tı  Esed Belh'e girdi ve memleketin merkez idaresini de 

Merv'den buraya nakletti. Bu, Toharistan' ın onun tarafından ne kadar 

ehemmiyetli addedildi ğ inin bir delilidir. Esed, o vakte kadar Iranl ı  ahaliye 

karış madan Belh'e yak ın Bârukan adlı  bir mahalde ikamet eden Arap garni-

zonlarım da Belh'e yerle ş tirdi. Fakat bu arada Araplar ın kabile asabiyet-

lerinin ve kıskançhklarımn önüne geçmek için bunlar ı  kabile kabile ayr ı  yerlere 

değ il birbiri ile berberce iskan etti. Her muharebe Bârukan'da malik oldu ğu 

arazi kadar bir yeri Belh'te temellük etti. Kendisini evveldenberi seven dih- 

1) Filvaki ne Semerkand'm Haris tarafmdan geçti ğ i, ne de Esed'in buras ını  tekrar ald ığı  

kaydedilme ıni4tir. Sadece Esed'in buraya yürüyerek şehrin suyunu kestiğ i zikrolunuyor. Fakat 

bu hareket ancak dü ş manca bir tedbir olarak anla şı labilir. Su Varagsar'dan geliyordu. Kanal 

sisteminin merkezi burasıydı . Varag baraj demektir. Sar ise (Sami lisanlarmda reis gibi) baraj- 

, lardan su taksiminin ba ş ladığı  yer mânasma gelir. 
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kanlarla dostane münasebetler devam ettirerek daha a ş ağı  halk tabakalar ı  
üzerine nüfuz sa ğ ladı . Belh'de yap ılan yeni in ş aatı  filvaki hardx teb'a 

yapmağa mecburdular, fakat bunlar ın yapt ıklar ı  iş in bedeli vergilerinden 

tenzil olundu. Bu i ş lere nezareti Esed, Nevbahar dihkam Bermek'e tevdi 

etti. Bu zat sonradan o kadar büyük ş öhret kazanacak olan Bermek ailesi-

nin ceddidir. Esed makul bir nisbet dahilinde birbirine dü ş man unsurların 

barışı p birbirine karış mas ı  hususunda gayret sarf etmekteydi. 

Haris b. Sureyc yukar ı  Toharistan bölgesine, Tabu ş kan kalesinde bilin-

nan akrabalar ı  yanına kaçmış t ı . Fakat bu akrabalar ı  kendilerini onun için 

feda etmek istemedikleri için onu maiyetiyle birlikte kendilerini terke zor-

ladılar, Esed ile de müzakerelere giri ş tiler. Fakat Esed bu müzakerelerde 

kalenin teslimatnun iyi olmad ığı nı  ve iyi müdafaa edilemiyece ğ ini anladığı  

için Kirmanryi buraya taarruz etmek üzere yollad ı . Kale müdafileri susuz 

bırakılarak teslime zorland ılar Esir edilen muharipler k ı lıçtan geçirildi. 

Kadınları  ve çocuklar ı  ise, Arab olmalarına rağmen Belh pazar ında satt ılar, 

118 (736) y ılında Esed, Ceyhun'un kuzeyinde, Belh kar şı sında bulunan, 

hala itaat alt ına ahnmamış  olup Hâris ile ittifak etmi ş  olan Huttallilere 

kar şı  bir sefer yapt ı . Nevakiz'de hüküm süren Huttal reisi yard ım etmesi 

için Türk Hakamna müracaat etti. Fakat hakan Suyaftan hareketle Hu ş -

varâg üzerinden yürüyü şe geçince Huttal reisi Esed'e bunu haber vererek 

onu ikaz etti. Çünkü o Türklerin muzaffer olmas ına değ il Arablarla Türkler 

aras ında bir müvazene teessiis etmesini arzu ediyordu. Bir müddet tered-

dütten sonra Esed geri dönme ğ i tercih etti. Ceyhun'u geçti ğ i sırada dü ş man-

lar kar şı  sahile varmış  bulunuyorlard ı . Bunlar trampet çalarak atlarn ıı  
suya sürüp Ceyhun'u geçtiler. Fakat Esed'in as ıl kuvvetine saldırrnayarak 

daha a ş ağı da 'Esed'in.önden gönderdi ğ i ağı rhklarma ve iğ tinam ettiğ i sürü-

, lere hücum ettiler. A ğı rlıkları  filvaki Türklerin eline geçti. Fakat askerleri 

son anda Esed'i kurtarma ğa muvaffak oldu. Buh adise 118 Ramazan= 

son gününde ( 1) vaki olmu ş tu. Canını  kurtaracak Belh'e geri gelmesini mu-

vaffakiyet addetmesi icap ediyordu, sokaklarda çocuklar onunla alay eden 

ş arkılar okuyorlard ı . 

Fakat Hakan onu rahat b ırakmad ı . Doğu Toharistan'da bulunan Kar-

luk Yabgusunun (2) yanına gitti. Rivayete göre orada bulunan Hâris b. Su-

reyc'in daveti üzerine oraya gitmi ş ti. Hakan kışı n tam ortas ında yanında 

tâbi hükiimdarlar ve müttefikleri oldu ğu halde bat ıya doğ ru harekete geçti. 

10 Zulhicce 118 (19 Aral ık 736) da Esed bunu haber ald ı . Tepelerde yak ı lan 

1) 11 Ekim 736. Tarihler burada bir y ıl oynuyor. "Ağı rlıklar günü" için 119 yılı  veril-

miş tir. Fakat gerilerden hesaplamak suretiyle 118 in do ğ ru olduğu meydana çıkıyor. 

2) Karluk bir Türk kabilesidir (nın Hurdadbeh 31). Yabgu daha Kuteybe devrinde 

Ş âd'm veya bunun seviyesinde veya daha a ş ağı  derecede bulunan Tarhan Neyzek'in metbuu 

olarak zikredilmektedir. Kr ş . Taberi 1615 de Halife Hi ş am'a verilen haber. 
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ateş lerle bölge ahalisine Belh şehrine kaçmak emrini verdi. Yaveri el—Kir-

manryi ş ehirde b ıraktı ; bizzat kendisi emrinde bulunan garnizon kuvvetiy-

le—çünkü diğer askerlerini k ış  başı nda terhis ederek memleketlerine yolla-

mış t ı—hakana kar şı  yürüdü. Hakan ise burada Curcan bölgesinin ba şş ehri 

yanında karargâh kurmu ş  bulunuyordu. Buradan her tarafa ak ıncılar çıkart-

mış tı  ve yanında yalnız 4000 kiş i bulunuyordu. Esed onun üzerine sald ırdı .(i) 
Cüzcan melikinin gizli yollardan sevk ettiği bir birlik vasıtasıyla Esed, 

hakana aynı  zamanda geriden de sald ırdı  ve onu bu suretle acele firara ic-

bar etti; hakan kar ısını  da geri bıraktı  ve bunun namusunu kurtarmak için 

yanında bulunan harem a ğ ası  onu öldürdü. Henüz yemek kazanlar ırun kay-

nadığı  zapt olunan karargâhta hakan ın elinde bulunan müslüman esirler 

kurtar ıldı . Bir çok türk kad ını  ve sayısız hayvandan müte ş ekkil bir ganimet 

galiplerin eline düş tü. Dihkan bunlardan kendisine dost Horasan dihkan-

larma hediyeler gönderdi. ( 2) Bir tanesi ta Mervrud kilisesine kadar ilerlemi ş  
olan türk akıncı  kafileleri esir edildiler. 

Hakan ın takibine k ış  müsaade etmedi. Hakan bir müddet Toharistan'da 

Yabgunun yanında kaldı . Sonra Uş rusana üzerinden, Hâris b. Surayc tara-

fından refakat edildiğ i halde, kendi memleketine gitti. Bundan pek az sonra 

da kendi devleti erkâmndan, ad ı  çok geçen Kursul el—Türke ş i (3) tarafından 

öldürüldü. Bunun neticesinde Türkler birbirlerine dü ş tüler ve Arablar ı  bir 

müddet için rahat b ırakt ılar. 

Esed Belh'de bu zafer için Allah'a te ş ekkür etmek üzere oruç tutulma-

sım emr etti. Bu garip hadisenin haberi Suriye'ye gelince Hi ş am, sarayında 

bulunan Kayshlarm da te ş vikiyle, hadiseye inanmak istemedi, aslında Ho-

ra'san'dan daha fena haberler alma ğa ahş mış tı . Fakat Esed'in elçisi olan 

Mukatil b. Hayyan el—Nabatî gözüyle gördü ğü hadiseyi anlatmak suretiyle 

halifenin ş üphelerini giderdi. 

119 yaz ında (737) Esed Huttallere kar şı  harbi yeniden ele ald ı . Türkler 

artık bunlara yard ım edecek vaziyette de ğ illerdi. Bizzat Huttaller aras ında 

1) Esed'in sağ  cenahı  Ezd, Temim Araplarmdan, Cuzcan'l ılardan, Filistin ve K ınnesrin 

ordugâhma mensup Araplardan mürekkepti. Sol kanad ı  Rebiahlar, HIMS ve -Ürdün ordu-

gâhma mensup Suriyelilerden müte şekkildi. öncüleri (merkez?) D ımaşk Suriyelileri ve Esed'in 

Şurtas ı  yani köleleri ve muhafızları  te şkil etmekteydi. Suriyeli birlikler herhalde daimi olarak 

valinin yanında kal ıyorlar ve Horasanl ı  Araplar gibi memleketlerine gitmiyorlard ı  Hakanın 

yamnda Sogdlu ve Bâbi maiyyetiyle Hâris b. Surayc, ayr ıca Sogd kırah, Ş aş  bölgesi reisi, 

Uşrusana'dan Kara-bugra (me şhur Afş in b. Kâvus'un büyük babası) ve Yabgu bulunuyorlar& 

Sogd kırah belki de Nesef. A şkend'i ile birlikte hakana Huttalan'a giderken refakat eden İş tilân 

meliki idi. Buna mukabil Sagin-Huda Esed tarafında çarpışı yordu. İ ranhlar her iki tarafta da 

vard ı . 1613, 2 v.dd.na göre Kara-bu ğra Uşrusana'da kalmış  görünüyor, o içinden hakana 

düşmandı  
2) Van Vloten bu basit notu yanlış  anlamış tır (Tab. 1611), aynı  eser, s. 25 n. 2. 

3) Kr ş . İ bn Hurdadbeh 31. 
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da, anla şı ldığı na göre anla ş mazhklar hüküm sürmekteydi. Bamyan'h bir 

zorba, Bedertarhan, iktidar ı  eline geçirmi ş ti (Kr ş . 1694). Verdiğ i sözü alçakça 

bozmak suretiyle Esed bu zat ı  eline geçirip onu kendisinden kan davas ı  olan 

bir Ezdliye idam edilmek üzere teslim ,etti. ( 1) Buna ra ğ men Esed fazla bir 

ş ey yapamad ı  ve Huttal vadilerine yapt ığı  baskınlarla iktifa etti. Ertesi k ış , 

120 yılı  başı nda, ani olarak öldü. Bu ölüm onu ağabeyisi sukatu 

dolaysıyla ba şı na gelecek olanlardan kurtarm ış  oluyordu. (2) Arab ve İ ranh 

erkân kendisine k ıymetli hediyeler verdi ği ve Herat dihkam Horasan'da 

iracl ettiğ i nutukta onu yedinci kat cennete ç ıkaracak derecede medh eder-

ken Esed ona sevinçle bir elma fırlatmış , bu arada içinde mevcut olan bir 

tümör patlamış tı . Esed bu suretle öldü. Rivayet böyledir, fakat bu hadise 

için verilen Mihrican bayram ı  tarihi doğ ru değ ildir ve esasen efsanevi olan 

rivayeti şüpheli bir hale koymaktad ır. 

6— Irak'ta uzun zaman valilik eden Halid el—Kasri'nin sukatu Emevi 

hakimiyetinin son devresine ba ş langıçtı . Halid'in yerine mutaass ıp bir Kays-

lı  olan, Haccac ailesinden Yusuf b. Ömer geçti. E ğ er Hiş am müdahale edip, 

bu devre tarihinde kar şı mıza çıkan pek az ihtiyar kiş iden birisi olan Nasr b. 

Seyyar'ı  Esed'in yerine tayin etmemi ş  olsaydı , Yusuf her halde burdya da 

bir Kayshyı  getirirdi. Yalnız yaptığı  iş lerin değ il, hayatının sonuna kadar 

fikirlerini içinde ne ş r ettiğ i gına'larında isbat ettiğ i gibi, büyük yaşı , Nasr'ın 

ruhunun ve fikrinin tazeli ğ ine halel vermemiş ti. Zaten Horasan'da büyümü ş  
ve saçları n ı  devlet hizmetinde a ğ artmış tı . Büyük bir aileye sahip olmamas ı  
ve halifeye dayanmak mecburiyetinde bulunmas ı  Hiş am için bir tercih 

sebebi idi. Çünkü Horasan'daki büyük kabilelerden birisine de ğ il, orada 

miktarları  pek az olan Kinâne'ye mensup bulunuyordu. Kinâneli olarak, 

bu kabile ile birlikte Hindif'ten ne ş 'et eden Temimlilere mütemayil bulu-

nuyordu. Kendisine dü ş man olan selefinin memurlar ın!, kendilerine fena bir 

muamelede bulunmadan azleclerek yerlerine Hindiflileri, yani tercihan 

Ternimlileri getirdi. Bölgenin ana ş ehirleri eski dört ş ehir yanında o zaman 

Belh, Harezm ve Semerkand (1664) idiler. Nasr eyalet merkezini Belh'ten 

tekrar Merv'e yani huduttan tekrar Arap hakimiyetinin merkezine nakletti. 

Valiliğ i devrinde Nasr Türklere kar şı  seferler yapt ı  ve onlara taarruz 

etti. Demirkap ı 'dan Varagsar üzerinden Semerkand'e ğ itti. Burada önüne, 

1) Esed ona Allah' ın, Peygamberin, Halifenin ve Müslümanlar ın himayesini vaad etmi ş ti. 
Sözünü tutmaymca Bedertarhan havaya bir ta ş  atarak "i ş te" dedi "Allah' ın himayesi" ve 

sonra üç küçük ta ş  daha havaya atarak: "bu da Peygamberin, halifenin ve Müslümanlar ın 

himayesi!" dedi. 

2) Halid 120 Cumadelülösında (Mayıs 738) azledilmi ş ti, fakat karde şinin ölümünü haber 

aldığı  sırada henüz mevkiini muhafaza etmekteydi (1650, 12). 120 Recebinde Nasr Esed'e 

halef oldu. Bu arada dört ayl ık bir fas ıla vardır (1638): Ş u halde Esad 120 Saferinde ( Şubat 738) 

ölmüş tü. Bu hadisenin Mihrican bayram ında vuku bulmuş  olduğu hakkındaki haber ayakta 

duramaz, çünkü bu bayram sonbahara dü ş mekteydi. Ne 119, ne de 120 sonbahar ı  muhtemel 

bir tarih olamaz. 
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kendilerine haks ız muamele edildiğ i bahanesiyle Buhara'daki Arap ve yerli 

hakimiyetine kar şı  isyan etmiş  olan esir dü ş müş  iki dihkan getirildi. Nasr 

bunları  mahkûm etti, fakat her ikisi de zincirlerini k ırarak etrafa sald ırd ılar; 

birisi Buhara âmilini yaralad ı  ve unun tarafından kafas ı  ikiye bölündü. 

Diğeri Buhara Hudasmı  hançerledi ve .  Curcan meliki tarafından katledildi. 

Bu iki ş ahs ın ş ikayetlerini mucip olan haks ızlık muhtemeldir ki kendilerinden 

cizye talep edilmesiydi. Çünkü her ikisi de Müslümand ılar. Nasr Semer-

kand'den, İ ranh yard ımcı  kuvvetler taraf ından takviye olundu ğu halde 

Uş rusana ve oradan Ş aş 'a yürüdü. 54'da bu s ırada hakamn katili olup 

4000 çadır halkından mürekkep bir yurd'un meliki olan Kursul bulunmak-

taydı . Bu zat bir çarp ış ma esnas ında Arapların eline düş erek çarm ıha gerildi. 

Haris b. Surayc da Türklerle birlikte Araplara kar şı  savaş mış , fakat yan ında 

bulunan iki mancmık ile kendi kabileda ş lan olan Temime kar şı  ta ş  atmak 

istememiş ti. Neticede Hâris'i yanlar ından kovamalar ı  ş artıyle, Nasr 54 

bölgesi halkı  ile musalâhaya razı  oldu. Nasr bunun üzerine Fergane üzerine 

yürüdü, fakat orada da bir sulh akdetmekle yetindi ve Seyhun'u geçmeden 

geri döndü. Bu sefer bir y ıldan fazla bir zamana ihtiyaç göstermi ş  olabilir. 

Fakat 'Medaini, bunu anla şı lmaz bir ş ekilde parçalara bölmekte(i) ve muh-

telif safhalan birbirinden ay ırmaktadır. O bu arada saman çöplerini bir 

araya getirmekte ve tercihan masal ı  andıran hikayelerle alakalanmaktad ır. 
Belâzuri Nasr' ın muvaffakiyetsizlilde biten, U şrusana'ya yalnız bir seferinden 

haberdard ır(2). A. Müller'in (1, 412) Weil (1, 632) 'e dayanarak hayali:dine-

sinden ona atfetti ğ i parlak muvalfakiyetleri Nasr elde etmemi ş , fakat Ş aş  
bölgesi Türklerinin, kendisini teslim etmemelerine ra ğmen tahrikçi Haris 

b. Surayc'dan ayr ılmalarım sağ layabilmiş ti Nasr Farab'a çekilerek, halife 

ikinci Velid'in ölümünden sonra dahili sava ş  baş layıncaya kadar istirahat 

etti. Nasr aynı  zamanda, hakan ın katil s ıras ında çıkan karışı klıklar esnasında 

Ş aş  ve Fergane bölgelerinde kendilerini emniyette hissetmeyen Sogdlulara 

eski diyarlar ına dönmek müsaadesini vermi ş  ve Horasan Araplar ı  halife 

Hiş am'ı  bu hususta müsaade vermek için zorlam ış lardı r. 

Nasr' ın dahili siyaseti üzerine, Medainrnin (Taberi 1688 v.dd.) onun 

yaptığı  vergi refoimu üzerinde verdi ğ i mahimat ışı k tutmaktad ır. Buna 

.göre o, program ını  Merv mescidinde irad etti ğ i bir nutukta aç ıklamış mış ; 

«Bahramsis Medısileri korudu ve onların sırtından aldığı  yükü müslüman-

lara yükledi; Gregor( 8) un oğ lu İş udad bu ş ekilde hıristiyanlar' ve Akiba 

yahudilerini himaye etti. Ben müslümanlar nanuna hareket edece ğ im, onların 

1) Ona nazaran,Nasr, a) Demirkap ı 'ya sefer yapmış  ve geri dönmü ş , b) Semerkand'a 

yürümüş  ve tekrar 'dönmü ş , e) Seyhun bölgesine yiirümü ş tür. Fakat a ve b asl ında c'nin mer-

haleleridir. 

2) Bunun . Mervan II devrine ait gösterilmesi çok gayri muhtemeldir. 

3) Arap harfleri ile güç okunan isim böyle de ş ifre edilmelidir. 
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yükünü alıp kafirlere yükleyece ğ im; ancak Haraç, bir defa kat)" olarak 

tesbit edildiğ i miktarda ödenmek mecburiyetindedir(i). Mansur b. Ömer'i 

vergi memuru nasbediyorum; bir müslüman cizye veya haddinden fazla 

vergi verme ğ e icbar edilince ve bir kâfir buna miimasil bir ,vergiye tâbi tutul-

madığı  hallerde ş ikayetler ona yap ılmalıdır ». Rivayete göre, daha hafta 

sona ermeden cizye ödemek zorunda kalm ış  30.000 müslüman müracaat 

etmiş  ve cizye ödemeyen 80.000 kâfir meydana ç ıkarılmış tır Bu haks ızlık 

giderildi. Bundan sonra arazi vergisi nizama sokuldu ve mükelleflerin, tesbit 

edilmiş  bulunan miktarda verecekleri vergi miktar ı  tekrar tayin edildi. 

Merv'den. Emevi devrinde, arazi vergisi hariç, vergi olarak 100.000 dirhem 

istifa olunuyordu. 

Dini cemaatlerle, vergi ınükellefi bölgeler şu halde i şbirliğ i halindeydiler; 

baş  hahara yahudilerden, piskopos h ıristiyanlardan, merzuban( 2) meciısiler-

den veya zerdü ş tilerden vergileri topluyorlard ı . Bu sonuncular, h ıristiyan-

ların miktarı  da herhalde pek`az olmamas ına rağmen(3), elbette büyük ço ğun-

luğu teşkil etmekteydiler. Fakat bu bölge şefleri, Arap hükümetin gözleri 

önünde, vergiyi mecusi, h ıristiyan veya yahudilerin üzerinden al ıp nasıl 
müslümanlara tahmil ediyorlard ı ? Medaini'de verildi ğ i şekilde, bu mealdeki 

haberler anla şı lmaz bir mahiyet ta şı yorlar? 80.000 mükellefin yülderinden 

kurtarılmış  ve 30.000 mükellefin bunların yerine vergi vermi ş  olinası  tama-

miyle' inanılmaz bir ş eydir. Bununla herhalde, gayri Arap teb'an ın İ slâmi 
kabulleri halinde bunları  ait oldukları  vergi eemaatindCn kurtarmad ığı  

ş eklinde bir analoji neticesine var ılabilir. Cizye vergisi, tarihi bir teslim muahe-

desiyle miktarı  kafi olarak tesbit edilmi ş  bir vergiydi. Çok adetteki mühte-

diler bu vergiye i ş tirak etmediğ i takbirde, mütebaki gayri müslimler bu azalan 

kısmı  da ödemek zorunda 'idi ve nihayet tesbit edilen miktar toplanamaz 

hale gelmiş ti. Şu halde cizye mükellefiyeti ecdad ın teslim esnas ında yüklen-

diğ i bir mükellefiyet olarak, bunlar Islami kabul dahi etmi ş  olsalar, babadan 

oğula intikal etmekteydi. Yerli makamlar, Arap hükümetinin müsaadesiyle 

tatbikatta buna göre muamelede bulunuyorlard ı ; çünkü Ömer II. zaman ında 

bu iş in cezri olarak de ğ iş tirilmesi hakkında yap ılan teş ebbüsün baş arı  sağ -

lamas ı  gayri mümkün olduğu sabit olmu ş tu. Fakat teokrasinin yeni aha-

lisinin kendilerine kerhen tahmil olunan gayri müslim teb'a ile ayn ı  mikyasta 

1) Doğru okunuş  şekli Taberi 1688 not r dedir 	)• 

2) Burada ba şrahib değ il, krş . 1462, 13. 

3) Bilindiğ i gibi Suriyeli Nasturikr şarka doğru yayılmış lardı . Merv Metropoliten'i son 

Sasani hükiirrıdarı  olan Yezdecerd'in nâ şnu bir Naüs'da defnetmi ş ti (Taberi 1, 2874 v.d., 2883, 

krş . 2, 1448, 5; 1543, 1). Taberi 2, 1572, 2, 1925, 13. 1957, 14 de Ke ş iş  ikametgühları  ve Merv 

yanında St. Sergius ad ında bir mevki zikrediliyor. 1569, 14 de Merv'de bir kilise, 1612, 11 de 

Mevrud yamrıda bir kilise zikrediliyor. Nasr Merv'den firari esnasmda kar ısı  Marzbana'yı  
"Nasrâniya"'köyünde b ırakır (1995, 10. kr ş . 1889, 6). Toharistan'da mühim bir mahal 

Yahudiye denilen şehir idi. 
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vergi yüküne tahammül etmesi yak ışı ksız bir hal olarak görünüyordu. İki 

smıf aras ında, fakat ahnacak vergiden hiçbir şey feda etmeden, bir fark 

yap ılması  laz ım geliyordu. Nasr bu meseleyi evvelce oldu ğu gibi, aynı  şekilde 

halletmiş ti. Eskiden beri verginin umumi yekür ıu muhtelif cins vergilerle 

elde olunuyordu; gerek arazi sahiplerinin, gerekse kirac ıların (ortakç ı) ver-

dikleri hep hazineye giriyordu ve bütün bunlar ın hepsi de «vergi »ye dahil 

oldukları  için yaln ızca «haraç » veya «cizye » denilen bir tek vergiden bahsolu-

nuyordu. Bu adların manas ı  aynı  idi (1507 v.dd.). İ mdi , verginin, tek tek 

ş ehirlere ve bölgelere evvelce tahmil edildi ğ i yükseklikte olmak üzere, sadece 

araziden tahsil edilmesi ş eklinde bir nizam tesis edildi. Arazi vergisi bu esasa 

uygun olarak yeniden ,tesbit edildi ve bütün arazi sahiplerinden, bunlar ister 

müslim ister reayaya mensup olsun, sahip olduklar ı  arazi ınsbetinde tahsil 

edilmeğe ba ş landı  (1); bu vergi ş ahıslara de ğ il, mallara tahmil edildi ğ i için 

hakaret addedilemezdi. Bu nizam ile, ş imdi artık sadece haraç tesmiye edilen 

arazi vergisi ile, cizye ad ım taşı yan ba ş  vergisinin birbirinden tamamiyle 

ayrılması  da vuku bulmu ş  oldu. Ba ş  vergisi, muayyen miktarda tesbit edilmi ş  
olan haraç için, feragat edilebilir Sir mahiyet ald ı . Bunun tutar ı  seneden 

seneye, ihtidalar ın çoğ almas ı  nisbetinde değ iş iyor ve azalıyordu. Çünkü bu 

vergi müslümanlardan tamamiyle kald ırıldı  ve sadece, k ıymetsiz ş ahısların 

hakaretamiz bir yükle tahmil maksad ıyla, gayri miislimlerdcn talep oluilur 

oldu. Müslümanların arazi vergisinden de muaf -tutulmalar ım derpi ş  eden, 

daha önceki devrelerde me ş ru olarak kabul olunan usule nazaran, Nasr 

tarafından Horasan'da mevki-i fiile konulan organizasyonun mant ıkiliğ i 

açıkt ı r. Müslim ve gayn müslimlere yap ılan muameledeki fark baki 

kalıyordu; buna mukabil ister Arap ister mevaliden olsun müslümanlar ayn ı  
hizada kalmaktayd ılar(z) Bu arada esasen o kadar mühim olmayan ba ş  
vergisinin dalgalanmas ı  ve yava ş  yavaş  azalmas ı  büyük bir maua ta şı madığı  

çihetle, muayyen devlet gelirlerinin dü ş mesi de önlenmiş  oluyordu. Nasr' ın 

bu husustaki mukarrerat ının sadece Merv bölgesi için değ il, bilakis Ceyhun'un 

iki sahilindeki bütün eyalet için ittihaz edilmi ş  olmas ı  çok mühimdir. Çünkü 

bunlar hiç hususiyet ta şı mamaktaydılar ve Islam imparatorlu ğu içinde 

benzer ş artları  haiz her yerde tatbik sahas ı  buldular. Bu mukarrerat, hukuk 

sistematikçilerinin sonralar ı  baş langıçtanberi mevcut olan mütearifeler 

olarak kabul ettikleri men hukuk kaideleri haline geldiler; asl ında ise bu 

hukuk ancak yava ş  yavaş  tesis edilmi ş tir. Medainrnin, bu husustaki muahhar 

düş üncelerin tesirinde kalmas ı  yüzünden, Nasr' ın Horasan'da kar şı laş tığı  

1) Arazi Müslüman mülklüğüne sadece sahiplerinin Islâm ı  kabulleri yolu ile değ il, Arap-

lar tarafından satın alınmak suretiyle de intikal etmekteydi. Taberi 1029, 6'ya göre, arazi 

sahibi olmuş  Arapların Nasr'dan evvel de ve Iranl ı  cemaat reisine tediye etmek şartiyle, 

vergi ödemek zorunda olduklar ı  anlaşı lmaktad ır. Bunu istiyerek yapmad ıkları  tabiidir. 

2) Hakikatte, daha çok araziye sahip olduklar ı  için Iranhlar tabiatiyle çok daha fazla 

vergi ödemekteydiler; hassaten, köylüleri istismar eden Dihkanlar. Fakat bu bir haks ı zl ık değ ildi. 
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durumu ve buna aldığı  tedbirleri anhyamamas ı  ve güya yap ılmış  olan haks ı z 

tasarruflar hakk ında hayret edilecek hayali dü şüncelere sapmas ı  bundandır. 
Mamafih o iş in müsbet cephesini do ğ ru olarak bildirmektedir: Muayyen 

haraç yekünu, müslümanlar da dahil olmak üzere bütün arazi sahiplerine 

tahmil edilmiş , buna mukabil cizye müslümanlardan kald ırılmış  ve sadece 

gayri müslimlere yüklenmi ş tir. 

İ mdi bu, Islam içinde müsavat temeli üzerinde Araplar ve İ ranhlar 

arasında belki de sürekli bir inüvazene teessüs edebileeekti. Fakat art ık 

buna vakit kalmam ış tı . Horasan'da Arapların birbirlerini didiklemesi yeniden 

baş ladı . Bu sefer buna, Velid II devrindeki gemi az ıya almış  Kays haki-

miyetine kar şı  mukabil partinin bir reaksiyonu halinde patlak vermi ş  olan 

Suriye'deki revolüsyon âmil oldu. Velid II Hi ş am'ı  125 yılı  Rebiyülahni 

ba şı nda (Şubat 743) istihltıf etmiş ti. Halife evvelce ftasr' ın makamın tasdik 

etti. Fakat pek az sonra, Kaysl ılarııt reisi, Irak valisi Yusuf b. Önıer'in(i) 

teşvikiyle onu azlederek, yan ına, saraya gelmesini ve kendisine birçok musiki 

aletleri ve di ğer kıymetli e şya getirmesini emretti. Nasr maksath olarak haz ır-
lıklarla uzun bir müddet geçirdi; öyleki 126 y ılı  Nevruz gününde halifenin 

katli haberi Vas ıl olduğu saraya o hala Horasan'da bulunmaktayd ı ( 2). Asi 

Yezid III'ü ve onun Irak valisini, hiç olmazsa fiili olarak, tan ımadı  Bilakis 

kabileleri, dahili mücadele bitip umumun tamyaca ğı  bir halife ortaya ç ıkın-

caya kadar, Horasan' ın muvakkat emin olarak kendisine bi'ata davet etti. 

O vakte kadar kendisiyle geçinemiyen Ezd ve Rebia da bunu kabul etti. 

Nasr da onlar ı  o vakte kadar yapt ığı  gibi, ,memuriyetlere tay'incle ikinci 

plana atmad ı . Horasan Arapların", idareyi bir mücadele mevzuu olarak 

değ il kendi müş terek hükümetleri olarak mütalaa edecek bir birli ğe sevket-

meğe gayret ediyordu. Bir Kinâneli olarak büyük guruplarm hiçbirisine 

mensup olmamas ı  hususu, onun almak istediğ i bitaraf durumu kolayla ş tır-
maktayd ı . Mamafih ba şı nda bulunduğu cihetle hükümet ve idare kendisini 

ş iddetle alâkadar etmekteydi ve kendisine muti bir ş air onun ağ zından: 

«Kays'ı  Rabia, Temim'i Ezd ile müvazenede tutuyoruz. Bu suretle hüküm 

Kinâne'de kal ıyor » demişti Düş manlarımn değ irmenine su yeti ş tiren bu 

her türlü siyasi anlay ış tan mahrum oyun bozana Nasr fena halde içerlemi ş ti. 

Filvaki çok geçmeden Ezdliler ve bunlarla birlikte Rebiahlar tekrar 

ona karşı  cephe ald ılar; Yemenli olmak dolay ı sıyla ne olursa olsun Yezid III. 

ve  onunla müttefik Kelbliler tarafında olmalar ı  icabettiğ ini hatıdamış lardı . 

1) Bu zat daha Hi ş am devrinde Kayshlarla birlikte Nasr aleyhinde beyh ıide -  olarak 

entrikalar çevirmi ş ti ( 123 yılı). 
2) Velid II, 126 'yılı  Cumada II sonlarında (744 Nisan ortas ı) öldürülmüştü. Nasr resmi 

olarak tasdikinden 10 gün evvel bunu bir postac ıdan öğ renmiş ti; çünkü 1845, 21 (1849, 10)daki 

Sikka herhalde Sikkat el-Barid (1709, 5, Lisân 4, 53) plmal ı dır. Fakat haber ona bir aydan 

daha az bir müddette herhalde varm ış  olamaz; şu halde Nevruz o s ıralarda Mayıs ortalanndan 

evvel olamaz; kr ş ., s. 219 n. L. 
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Nasr bunlar ın ücretlerini para ile de ğ il Velid II için hazırlamış  olduğu gümüş  
ve altın eşyalarla ödemek isteyince aç ıkça isyan ettiler. Ba ş larına Ezd kabi-

lesinden Cuday el-Kirmâni geçti. Bu zat Emeviler taraf ından büyük bir 

ş iddetle takibata u ğ rat ılan Beni" Muhelleb'in intikam ım almak için kabileleri 

davet ederek (1858, 11) bütün Ezdlilerin kalbinde makes bulan bir parola 

ortaya atm ış  oldu: Muhelleh ve o ğ lu Yezid devrinde Horasan' ı  soyup soğ ana 

çevirebilmi ş ler ve o zamandanberi ,hatta Esed zaman ında bile arzu ettikleri 

gibi çapulculuğaimkan bulamam ış lardı  Nasr her ne kadar el-KirmanPyi 

ele geçirerek Merv Kandahaz' ında 126 Ramazan' s& ıunda (744 Temmuz 

ortalar ı) hapsettiyse de bu zat bir ay sonra hapisten kaçarak Men( civar ında 

bir yere gitti, burada etraf ında Ezd ve Rebia'dan bir ordu topland ı . Nasr 

onun üzerine • yürüdü. Mamafih her iki taraf da birbirinden çekindi ğ i için 

iş  harbe dökülmedi, fakat ba ş lanılan sulh müzakereleri de netice vermedi; 

el-Kirmâni Nasr'a kar şı  ş iddetli kin güdüyor ve onunla ş ahsen anla ş inak 

istemiyordu. 

Bütün bunlara ilave olarak Haris b. Surayc da Türkler yan ındaki men-

fası iıdan geri döndü. Bu hadise belki de 126 y ılının sonundan evvel vukua 

gelmiş  olmalıdır, çünkü rivayete göre kendisini bu harekete te şvik etmiş  
olan Yezid III bu senenin sonundan evvel ölmü ş tür(i). Hâris el-Kirmanrnin 

düş manlarından olduğu için Nasr onu, evvel emirde yerle ş miş  olduğu Semer-

kand'dan Merv'e davet etti. Haris 127 y ılı  Ramazan sonlar ında (745 Temmuz 

başı ) burada göründü. Fakat Nasr' ın bütün gösterdi ğ i hiirmetler ve verdiğ i 

hediyelere ra ğmen ona bağ lanmadı ; mürciliğ in icablarını , kendi anlayışı na 

göre, Nasr'a kar şı  yerine getirme ğe devam etti. Temimli kabileda ş larından 

3000 kadarı  ona katı ldılar. Nasr kendi kendine ba şı na bela ettiğ i bu tehlikeli 

rakibe kar şı  en yüksek derecede müsamaha gösterdi. Haris'in eskidenberi 

müdafaa ettiğ i Sugur'daki Iranhlara hak ve adalet bak ımından mürei dü şün-

celerine uygun tahriri bir imtiyaznâme vermeyi, oraya dindar memurlar 

göndermeğ i ve bizzat bölge, âmilli ğ ini Haris'e vermeyi kabul etti. Fakat 

bütün bunlar i ş e yaramad ı  Hâris ona emniyet etmiyor, kendisinin ve siyah 

bayrağı  alt ında toplanan tarafdarlar ının yürelderini dolduran Emevi haki-

"niyeti dü ş manlığı na iş tirakinden ş üpheleniyor ve hiç ş üphesiz egoistlik 

sebebiyle onun kendi yan ında mevküne tahammül edemiyordu. Buna muka-

bil Nasr da, Haris tarafindan kabul edilen bir hakem heyetinin kendisini azl-

eden kararım kabul etmedi. Bu suretle aralar ı  açıkça bozuldu. Haris Merv 

önünde karargah kurarak 128 Cumadelahiresi sonunda (746 Mart sonu) bura-

dan şehri bir baskınla ele geçirme ğe çalış t ı . Filvaki bu te şebbüs akim 

kaldı ; mürci daisi olan, Hâris ve program ı  üzerine bu sonuncunun okuma ğı  

itiyad edindiğ i bir kitap yazmış  bulunan Cehm b. Safvan bu arada esir 

1) Yezid III bir 'Sogd prensesinden do ğmustu (1874) ve belki de bu sebepten Sogdlulara 

mütemayildi. 
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ve idam edildi. Fakat Haris bunun üzerine el-Kirmani ile temasa geçti. 

Bu zattan bu münasebe de bir buçuk y ıllık bir sükattan sonra ilk defa olarak 

bahsedilmektedir. İ mdi el-Kirmâni bu mücadeleye kar ış t ı  ve buna ayr ı  bir 

istikame t verdi. Birkaç gün süren mücadeleden sonra Nasr Kaysl ıların 

merkezi olan Niş abur'a çekilerek Merv'i asilere terketmeyi muvaf ık buldu. 

Mamafih asiler aras ındaki anlaş ma pek k ısa bir zamanda bozuldu. Hâris 

kumandas ındaki Temimliler, Nasr taraf ında mücadele eden Merv'deki kabile-

da ş ları  üzerinde zafer kazanmak hususunda Ezdlilere yard ım etmiş  olmaktan 

üzgündüler. El-Kirrnâni'nin s ıras ında Tabu şkan kalesinin zapt ı  esna-

sında Haris'in birkaç yüz akraba ve taraftar ın idam ettirmi ş  ve bunlardan 

birkaçmm kar ınlarını  yardırmış  olduğu da unutulmam ış tı . Önce Hâris'in 

en önemli taraftar ı  olan Biş r b. -Curmuz el-Kirmâni ile yap ılan bu, gayri 

tabii ittifaktan ayr ıldı . Birkaç bin ki ş i onu takip etti. Bunun üzerine kopan 

mücadelede bizzat Hâris, Bi şr b. Curmuz tarafına geçerek el-Kirmani'den 

ayrıldı . Fakat Ezdliler ile müttefikleri Temim ve Mudarl ıları  128 Receb 

sonunda (Nisan 746) ma ğ lap ederek Mcrv'den ç ıkard ılar ve bunlar ın mahallle-

lerini tahrip ettiler. Bizzat Hâris maktal dü ş tü ve cesedi çarm ıha gerildi. 

Dü ş ünce ve zihniyeti ne olursa olsun hak etti ğ i akibete kavu ş muş tu. İ slam 

için Araplık aleyhinde, tazyik edilenler için zorbalara kar şı  müca-

delede mevcut idare ve nizama kar şı  en uygunsuz kimselerle ittifak etmi ş , 

Emevi devletine kar şı  elinden geleni ard ına koymamış tı . Ortaya ilk at ılışı nda 

Türkleri Araplara kar şı  meydana sürmüş , bunda muvaffak olamay ınca 

Türkler yanında yıllarca mülteci olarak ya ş amış tı . Ortaya ikinci ç ıkışı nda 

Horasan'da Arap hakimiyetinin devam ı  için bir ve beraber olmalar ı  çok 

büyük ehemmiyet ta şı yan Temimlileri ikiye ay ı rmış  ve bu suretle Yemenli-

lerin sadece devlet idaresini iskat etmelerine de ğ il aynı  zamanda Mudar 

kabilesini de bozup kuvvetten dü ş ürmelerine sebep olmu ş tu. Haris hakl ı  
olarak uğursuz ve Elia Müslim'in en büyük haz ırlarc ılarmdan biri addedi-' 

liyordu(1). 

Nasr Nisabur'da, kendisinden eskidenberi ho ş lanmayan Kaysl ı lar tara-

fından, bu kritik zamanda dostane kabul edildi ve Merv'den ko ğulan Mudar-

lılar etrafına topland ılar. O ri vayete göre, daha evvel tekrar hilâfete dayan-

mak te ş ebbüsünde bulunmu ş tu; fakat Irak ve buraya ba ğh Iran ülkeleri 

haricileri ve Caferi İbn Muaviye'nin elinde bulundu ğu müddetçe E ınevi hâki-

miyetinin merkezi ile irtibat ı  kesik bulunuyordu. Ancak vaziyet 129 y ı lında, 

Irak Yezid b. Ömer b. Hübeyre taraf ından Mervan'a itaat ettirilince durum 

değ iş ti. Nasr bu zat ı  en yakın âmiri olarak kabul etti( 2), esasen Emevilerden 

1) Onun siyah sancaklar ı , ş eklen haks ız da olsa, bu mânada tefsir edihnektedir (1919, 
2 v.d.). O isabetli bir şekilde zaman ının gmalarında Mudar bozucusu (1935 v.d.) ve Araplara 
kar şı  müşriklerin müttefiki olarak karakterize edilir• Mürciligimiz sizleri puta tapanlarla bir-
le ş tirdi, dinimiz politeizmle akrabadır. 

2) İ bn Hübeyre'nin daha 127 ba şı nda onunla temasa geçmi ş  olduğu rivayeti (Taberi 1917) 
ş iddetli bir anakronizm te şkil eder, 
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ayrılmayı  hiçbir zaman dü ş ünmemişti. Sadece Suriye'deki hanedan kavgalar ı  
yatışı ncaya kadar çekingen bir tav ır talunnu ş  bulunuyordu. Herhâlde Mervan 

hakimiyeti ele geçirince derhal ona iltihak etti ğ ini bildirmiş ti. Fakat İbn 

Hübeyre ile kurdu ğu temasın kendisine faydas ı  olmadı  ve 129 yılında Merv'i 

tekrar elde etme ğe karar verince sadece kendi kuvvetine dayanmak ,mecbu- 

riyetinde kald ı . Kumandanlar ımn beyhude yere yapt ıkları  taarruz te şebbüs- , 
lerinden sonra 80 ya şı ndaki Nasr bizzat bütün kuvvetleriyle harekete geçti. 

El-Kirmâni ona kar şı  çıktı . İ ki taraf şehrin dışı nda, çok sonralar ı  da unutul-

mamış  olan bir yerde «el-Handekeyn »de karargah kurdular. Burada uzun 

müddet, esaslı  bir kat'i neticeli sava ş  yapmadan, birbirleriyle dö ğüş tüler. 

Nasr'm, tehlikenin büyüklüğünü bildiren, Mervan ve İbn Hübeyre'ye 

gönderilmiş  müracaatlar ı ( ı) müessir olmadı ; fakat müşterek bir dü ş man 

karşı sında duyulan endişe Arapların aklım bir defa daha ba ş larına getirecek 

ve onları  birleş meğ e sevkedecek gibi göründü: onlar ın gözleri önünde büyük 

ekseriyetiyle Iranl ı  olan Abbas taraftarlar ı , EVI Müslim'in siyah sanca ğı  
altında toplanmış  ve Merv'den uzak olmayan bir yerde kuvvetli bir ordugâh 

kurmuş  bulunuyorlard ı . Ş imdiye kadar Ezd'in müttefiki olmakla beraber 

iş in tabii icabı  ortalama bir mevkii olan Rebia, Yemen ile Mudar aras ındaki 

uçurumu doldurmak üzere harekete geçti. Bekr'in nüfuzlu reisi Yahya b. 

Hudayn Nasr ile ittifak etti. Bu zat devlet taraf ına iltihakta Arap kabile-

'erinin yegane kurtulu ş  yoluinı  müşahede etmekte idi( 2). Nasr ile Cuday el-

Kirmani aras ında müzakereler ba şladı . Bu müzakereler, Nasr' ın yamnda 

bulunan Haris K Surayc' ın oğullarından birisinin babasımn katlinden intikam 

almak hususunda fırsatı  ganimet bilerek el-Kirmanryi arkadan vurup öldür-

mesiyle inkıtaa uğ radı  (3), fakat bu sebeple tamamiyle akim kalmad ı . Gayet 

mühim bir merkez olan Herat ş ehrinin Ebti Müslim'in eline geçmesi Araplar 

üzerinde büyük bir tesir b ırakarak, Türklerin bile gözünü açt ı . El-Kir ınânrnin 

• yerine, onun bu vakte kadar ş ahs ından haberdar olmad ığı mız bir taraftar ı , 

Harici Ş eyban b. Seleme ( 4) müzakerelere kat ılarak Yahya b. Hudayn' ın 

1) Taberi 1973 deki me şhur mısralar bu vaziyetle alükah addolunabilir. 

2) Nöldeke'nin Delectus (s. 88)'unda bulunan Nasr'm Rebia'ya ş airane davetirü kar şı -

laş t ırmız. 

3) Rivayet, cesedini çarm ıha gerdirip yanına Ezd'i tahkir maksadiyle bir balık astır-
dığı nı  iddia suretiyle Nasr' ı  .da filvaki 	 'katlinden mes'ul göstermektedir. Fakat 

o, müzakereleri ciddi tut ınouş  ve bunların kesilmesini intac edebilecek bir hainane katli dü şün-

memiş  olmalıdır. Reislerinin çarm ıha gerilmesi ve bilhassa bal ık meselesinden sonra Ezd'liler 

onunla bir saniye bile geçinemederdi. Maktulün o ğ lu, hadise üzerine Nasr ile yap ılan sulhe 

katılnuşsa bu, onun o sırada Nasr'm katil ile anla şmış  olduğuna inanmamasmdand ır: Bu 

fikre onu evvelâ Ebu Müslim getirmi ş  olmalıdır. Şu halde Nasr'ın el-Kirmanrnin cesedini 

bir bahkla birlikte , te şhir emrini vermi ş  olması  gibi Nasr'm bu cinayeti tasvip ettiğ ini objektif 

olarak gösterecek bir şehadet hiçbir zaman mevcut olamaz. Bu ba şka neticeler do ğurabilir 

ve Nasr'm bar ış ma politikasını  baltalardı . İ s fecit eni prodest [= kendisine faydal ı  olan yaptı] 
motifi burada yanlış  kullanılmış tır.. 

4) Krş .187 sahifedeki not 3. 
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telkini ile Nasr ile bir y ıllık bir nıütareke imzaland ı . Bu mütarekenin ş art-

larına göre Nasr 129 sonunda (747 A ğustosu) Merv'e girdi. Mütareke ş art-

larını  sadece Ezd de ğ il, maktul reisin o ğ lu Ali b. el-Kirmâni de kabul etti. 

İş in bu ş ekile dökülüş ü Elı a Müslim için endiş e vericiy di. Mamafih o İbn 

d-Kirmânryi babas ının katlinin bizzat Nasr tarafından organize edildiğ ine 

inand ırmağ a ve kendi tarafına çekme ğ e muvaffak oldu (130 ba şı  -= Eylül 

747). İbn el-Kirmâni ve onu takip eden Ezdliler Nasr'a kar şı  tekrar silah-

larını  ele aldılar. Mücadele, göründüğü üzere uzun bir müddet . Merv varo ş -

larında ve ş ehrin sokaklar ında sürüp gitti ve Ebil Müğlim'i vaziyete hakim 

.kıld ı . Durumu müsait görünce mücadeleye kat ılarak hiç silah kullanmadan 

neticeyi istihsal etti (Rebiülâhir 130 = Ocak 748) ( 1). Ertesi sabah Nasr 

Serahs ve Tus üzerinden Nisabur'a kaçt ı . Bu Horasan'da Arap hakimiyetinin 

sonu ve umumiyetle Arap hâkimiyetinin sonunun ba ş langıcı  idi. 

1) Tafsilâtı  ve tarihler müteakip fas ılda incelenecektir. 
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Dokuzuncu K ı s ı m 

ARAP DEVLETININ SUKUTU 

1 — Bundan evvelki babda Araplar ve İ ranhlar aras ındaki münasebet 

üzerinde söylenenler asl ında iki hudut bölgesine ve bunlardan da Toharistan'- 

dan ziyade So ğdiyana mıntakas ına taallûk ederler. Toharistan'da henüz iki 

unsur mücadele halinde birbirinin kar şı sında bulunuyordu. İ slam bazı  kuv-

vetli mevkiler elde etmi ş ti. Fakat henüz tam mânasiyle nüfuz edememi ş ti. 
Buna mukabil asil Horasan'da kuvvetler art ık bir muvazene haline gelmi ş ti. 
Burada bir modus vivendi hali te şekkül etmi ş ti. Maveraünnehir'de henüz 

oluş  halinde gördüğümüz ahval burada art ık rolünü bitirMi ş ti ve biz, ilk 

fetihten sonraki ba ş langıç devri hakkında kifayetli habellere malik olmad ığı -

mız cihetle bu husus hakkında bilgimiz yoktur. Buna rağmen tahaddüs 

eden neticeyi, yani takriben Hicri 100-130 ( 1) yılları  arasındaki durumu 

kısmen mü ş ahede edebiliriz. 

Görünüş te Araplar ye İ ranhlar mesela ayr ı  ikamet mahalleriyle bir-

birinden ayr ılma ımş tı . Arap ordugâh şehirleri olan Nisabur (Biverd, Serahs, 

Nesa), Merv, Mervru ve Herat da eski sekene yerlerinde kalm ış tı  Kaleler 

tabiatiyle fatihler taraf ından işgal edilmiş ti. Ayrıca Araplar da miktar ı  az 

baz ı  nöktalarda kapal ı  kalmış lar ve askeri koloni olarak seçmi ş  olduklaı.' 
ş ehirlerle iktifa etmi ş lerdi. Bunlar memleket içinde köleleri de olan çiftlildere 

sahip olup kısmen buralarda, bilhassa şehrin müş terek sulama sistemi içinde 

bulunan çok miktardaki köylerin merkezini te şkil eden Mervvahas ında ikamet 

ediyorlard ı . Bunların Iranlı  işçileri vard ı  ve Iranlı  kadınlarla da evle ııı iyor-

lardı . Bunun tesiri çocuklarda daha ikinci nesilden itibaren tezahür etmek 

mevkiinde idi. Irak'dan tekrar tekrar gönderilen takviyeler, mütemadi 

seferlerle adetleri azalmakta olan Arap unsurunu miktar bak ımından Iran 

unsuru ile boy ölçü ş ebilecek bir derecede kuvvetlendirmekten uzakt ı . 

Arada s ırada tesadüf edilen bilgiye göre Horasan'da takriben 50.000 kadar 

silah taşı yan erkek vard ı . Orduya hizmet vazifesi çok geni ş  tutulduğu ve 

herhalde erkek nüfusunun yar ı sını  kaplamış  olacağı  kabul edilebilece ğ ine 

göre buradaki Arap nüfusu 200.000'i pek tecavüz etmi ş  olamaz. Araplar 

1) Krs. van Vloten, Recherches sur la domination arabe, Verhandelingen der k. Akademie 

te Amsterdam, Afd. Letterk. I 3 Amst. 1894. 
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iklime uydular, kendilerini memleketin insanlar ı  ile aynı , yani Horasanlı  
hissettiler. İ ranhlar gibi pantalon giyiyorlar (Taberi 2, 1530), ş arap içiyorlar, 

Nevruz ve Mihrican' ı  tesid ediyorlard ı . Asilzâdeler Merzuban hüviyeti 

almağ a baş ladı . Alış  veri ş te iranhlarla anla ş mak ihtiyac ı  kendiliğ inden doğu-

yordu. Bizzat Küfe ve Basra'da bile pazar dili hiç olmazsa arapça oldu ğ u 

kadar acemce idi. Ebü Saydâ'n ın sadece arapça konu ş mas ı  ve bu yüzden 

yalnız acemceye vak ıf bulunan Sogdlulara havari olmak hususunda pek 

uygun olmamış  bulunan bir istisna te şkil eder ( 1). 

Diğ er taraftan iranhlarda Horasan da Araplara kar şı  kapanmak, dü ş -

manca ve red eder bir durum tak ınmad ılar. Birbiri içinde erime prosedürü 

onları  da daha az kavram ış  değ ildi. Durumları  umumiyetle Arap fethi yüzün-

den pek az de ğ iş miş  ve hemen hemen fenala ş mami ş tı . D ış arıya kar şı , yani 

Türklere kar şı  koruma iş ini Araplar, Sasani idaresinde bu hususta yap ılana 

nazaran daha muvaffakiyetle ba ş arıyorlardı (2). Araplar içi ş lere pek karış mı -

yorlar, idareyi Merzubanlara ve Dihkanlara b ırak ıyor ve ancak bunlar vas ı -

tasiyle itaat alt ına alı nmış  ahali ile temasda bulunuyorlard ı . Ordu ve idare 

merkezlerinde de yerli idare makamlar ı  Arap makamlar ı  yanında mevcu-

diyetlerini muhafaza etmekte idiler. Bunlar sadece verdikleri tahsil ile mü-

kellef idiler ve tesbit edilen muayyen miktardaki vergilerin do ğ ru bir ş ekilde 

tahsilinden fatihlere kar şı  mesul idiler. Vergiye gelince misera contribuens 

pleps, Sasani hâkimiyetinde herhalde daha az vergi vermekle mükellef de ğ il-

lerdi. Iranhlar dinleri bak ımından da taciz edilmiyorlard ı . Haraç mukavele-

lerinde umumiyetle bunlar ın dinlerini muhafazalar ı  hususu mukayyed idi. 

Arapların oturduğu ş ehirlerde bile bunlar, mü ş riklik âlâmet-i farikalarim 

biraz daha kapal ı  tutmak mecburiyetinde olmalar ına rağmen, putperest 

kalmak hususunda mezun idiler. Mamafih bunlar zerdü ş tlük ile pek bir 

münasebet halinde görünmüyorlar. Ruhlar ını  daha ziyade, Nevruz ve 

Mihrican bayramlar ında en yüksek ifadesini bulan, ho ş  ve ne ş eli yaş ama 

kültü kavram ış tı . Bu bayramlar ı  ihtida etmiş  olsalar bile kutlama ğ h mezun 

idiler. Çünkü araplarda e ğ lence olarak kaldığı  müddetle memleket dinine 

iş tirak ediyorlard ı . Islam iranhları  evvel emirde mahiyeti ile de ğ il vaad 

ettiğ i menfaatlerle kendisine çekti. Iranhlar hâkim tabakaya yak-

laş mak, onların haklarından istifade etmek ve kendilerini arapla ş tırmak için , 

bir vas ıta olarak kulland ılar. Sonra arap isimleri alarak arap kabilelerine 

kaydedildiler(3). Baz ı  haris ş ahıslar araplar ın gözüne girerek iki millet ara- 

p Tab. 3, 51, 4. 64, 18, 65, 14. 16. 

2) Yalnız Temim aras ındaki karde ş  • kavgası  esnasında Türkler akı llarını  Nisâbur'a 

kadar uzatabilmi ş lerdi (Belazuri 415): 

3) Krş . Bel. 441: Emirler Islâmiyeti kabul ettiler ve Arapça isimler ald ılar. O zamanlar 

Iran isimlerini ta şı yan Iranlı  Müslümanlara hiç rastlanmaz. Onlar ekseriyetle künye isimlerini 

kullamrlar: Eb ısı  Davud, Ebu' Avn, EU]. Müslim, EVI Nasr v.s. Horasan'daki Araplarda künye 

kısmen harp ismidir (hususi mânada). Tah. 2, 1289, 15. 1430, 3. 1593, 6. 1627, 4. 1631, 15. 

Diğer bir harp ismi 1538, 7. 
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sırada arac ı  sıfatiyle iki yüzlü rol oynad ılar. Bunlara Nusahâ, yani iyi dostlar 

deniliyordu, SüMyna ve Hayyan el-Nebati bunlar ın en me ş hurlarıdır. 

İ htida hususunda en rahat fı rsat ı  bu devre bölgenin harp zamanlar ında 

orduda hizmet vermekte idi. Iranl ı  asilzadeleri örnek alarak Arap reisleri 

sava ş a kölelerden müte şekkil ş ahsi bir maiyeti ( ş akiriye) beraber götürmekte 

idiler. Bunlar sava ş a iş tirak ediyor ve bazan da neticenin al ınmasında müessir 

oluyorlard ı . Bunların yanında ayrıca İranh zabitler tarafından kumanda ' 

edilen hususi Iranl ı. birlikler de vard ı . Bunların ilk .devre için misali Hureys 

Kutbe ve karde ş i Sabit, muahhar devre için ise Hayyan el-Nebati ve o ğ lu 

Mukatirdir(i). Mevfili —gerek burada ve gerek di ğer yerlerde ihtida eden ve 

Arap kabilelerine kabul olunan gayri araplara bu ad verilir— Araplarla 

eski milli düş manları  olan Türklere kar şı  savaşı yorlardı . Fakat bunlar ay- 

nı  zamanda İslam nanuna, islam ın düş manı  ve Türklerin müttefiki ol- 
. 

dukları  hallerde kendi as ıllarmdan olan Sogdlu karde ş lerine karşı  da çarp ı - 

şı yorlardı . Önceleri zahiri sebeplerle kabul ettikleri İ slam bunlar ın kalbine 

kök salmış tı  ve Iianhlar tarafından Araplarca oldu ğundan daha ziyade ciddiye 

alnuyordu(2). 

Mamafih Mevali Araplarca pek itibar görmüyordu. Bunlar orduda 

hizmetleri esnas ında at üzerinde değ il yaya olarak sava şı yorlar ve kahra-

manlıkları  ile göze çarp ınca şüpheli gözle bak ıhyordu. Bunlara her ne kadar 

ücret ve ganimetten hisse veriliyor idiyse de muntazam ayl ık almıyorlardı . 

Divanda yani askeri maa ş  cedvelinde kay ıtlı  değ ildiler. Arap kabilelerine 

kabul edilmiş  olmakla beraber «köylü» olarak «kabile »Iilerden tefrik edil-

mekte idiler ve müslüman olmalar ına rağ men teb'a vergisinden kurtulma-

mış lardı . Arazi sahibi Araplar ın da iş tirak etmek zorunda olduklar ı  vergi 

filvaki Horasanhlar için, ancak bu vergiden kurtulmak dü şüncesiyle İslami 

kabul etmiş  olan Maveraünnehirlilerinki kadar büyük bir yük te ş kil etmemi ş  
görünmektedir. Buna rağmen Sogdlularm adem-i memnuniyeti hiç ş üphe-

siz Horasanhlara da sirayet etmi ş  idi. Haris b. Sureyc ve benzerleri bunu 

temin etmi ş lerdi. 

Araplar ihdida eden İ ranhlara vergi hususunda müsavi muamele tatbik 

etmiş  olsalardı , belki de iki milletin birbiri içinde erimesi imkan ı  mevcut 

olacaktı . Fakat onlar bu tatbik ş ekilleri ile düşmanlarını  kendi sinelerinde 

beslemiş  bulunuyorlardı . İslam aradaki z ıddiyeti ortadan kald ıracağı na 

daha da ş iddetlendiriyordu. İ slam İ ranhları  yeniden canlandınyor, onlar ı  
koruyor ve ellerine efendilering kar şı  kullanacakları  silahı  veriyordu. ,  Çünkü ■ 

Arap hakimiyetinin sukutu hareketi Iran as ılh ve Arap düş mam kalmış  

1) Bunlara orduya kat ılmaya mecbur olan Vasal hükümdarları/1 birlikleri de kat ılmakta 

idi. Fakat bunlar hiç olmazsa büyük k ısımlariyle henüz putperest idiler. 

2) Tab. 2, 1291, 9: İranhlar din için sava şı lmadığı  hallerde i ş tirak etmiyorlard ı . 
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olan Maveraünnehirlilerden de ğ il islamla ş mış  Horasanhlardan ba ş lamış tır. 

Horasanlılar Araplara kar şı  mücadeleye İ slam nokta-i nazar ından te ş ebbüs 

ettiler. İ slam onlar ı , teokratik temel dü ş üncelerden hareketle E ınevi idaresine 

kar şı  harekete geçen Araplarla hirle ş tirdi. Mevaliyi evvela isyana te ş vik edip 

te ş kilâtland ıranlar Araplard ı . 

Muhafazakar İ slam, Cemaat' ı  (Katholicitat) her ş eyin ‘fevkinde tutuyor 

ve idare ile bir olmay ı , ona itaat etmeyi vazediyordu. Ihtilalci (revolüsyoner) 

Islam ise teokrasi fikrini (idesini) mevcut organizasyonun kar şı sına dikerek 

Allah rizas ı  için tirneyye ailesi ve memurlar ı  aleyhine hak ve adalet i çin hak-

sı zlık ve zulm aleyhine mücadeleye davet etmekte idi. Ş arkın bu uzak diyar-

larında Havaric' den pek az bahis vard ır. Fakat bunlar her halde çok gayr- ı  
kâfi haberlerin bildirdi ğ inde çok daha büyük mana ta şı mış  olmalıdırlar: 

Harari Ş eyban b. Seleme oldukça kuvvetli tarafdar kitlesile, görmü ş  olduğu-

muz veçhile, mantar gibi yerden bitmi ş  olamaz. Mamafih Mürciler bunlardan 

daha çok ehemmiyetlidirler. Bunlar Haris b. Surayc'in idaresinde tarihin 

seyrine gayet müessir bir ş ekilde müdahale etmi ş lerdir. Gerek Havaric ve 

gerekse Mürciiler prensip itibariyle islam için arab ve mevla aras ındaki her 

türlü fark ı  red ediyorlard ı . Fakat bu istikametlerin her ikisi de sonunda Ho-

rasan'da erkenden yap ılan ve ş imdi kati neticeyi elde eden Ş iiler karşı sında 

tamamiyle arka plana dü ş diller. 

Ş iamn merkezi teokratik muhalefet gibi, Irak'da idi. Fakat do ğu Iran 

Irak tarafından feth ve istila edilmi ş  olup sonraları  aradaki bağ  daima canl ı  
kalmış t ı . Ceyhun ülkelerine mütemadi takviye Irak'dan geliyordu ve bunlar 

hiç de en uslu ak ı llı  Iraklılardan ibaret de ğ ildiler. Irak'taki Emevi valileri 

bilhassa Ziyad ve Haccâc, h ırsla= cihadlarda zarars ız hale getirmek gaye-

siyle, Kafe ve Basra' ınn tehlikeli unsurlar ın Horasan'a nakletmi ş  görünü-

yorlar. Haccac' ın, fena dü ş üncelerin siray etine maruz kalmamalar ı  için Suri-

yelileri buradan uzak tutu ş u manidard ır. Ş iamn Horasan'daki ba ş langı cı  
hakkında anla şı labilece ğ i gibi tam malâmata sahip de ğ iliz. Tohum havadan 

gelmi ş  ve kendiliğ inden yayı lmış t ı  Fakat burada ş iiliğe kar şı  sempatinin 

ne kadar yak ın olduğ u, Küfe'de Zeyd b. Ali'nin ba ş arı sız ayaklanışı nClan 

sonra oğ lu Yahya'ya Horasan'a gitmesi tavsiye edilmesinden ve onunda bu 

nasihate uymu ş  olmas ından bellidir. Yahya filvaki devlet kuvvetlerine kar şı  
sava ş ta maktul dü ş müş  ise de bu, umumi bir heyecan yaratm ış t ı . Bu yı l 
içinde Horasan'da do ğ muş  olan bütün erkek çocuklara onun ad ı  verilmiş  
imiş  (1VIesudi, 6, 3). EM" Müslim Yahya'nın intikamcı sı  olarak ortaya ç ıkarsa 

kazanaca ğı nı  pek ata biliyordu. Bu suretle her tarafta askerleri uyand ı ran 

bir tele dokunmu ş  oluyordu. (Tab. 2, 1985, 3, 506 v.d.). İ bn Muâviye b. 

Cafer de Horasan'da sa ğ lam bir yer bulaca ğı nı  sanmış  tl. O filvaki Ebiı  Müslim 

hususunda aldanm ış t ı : Ebu Müslim ölü bir Aleviyi canlı  bir Aleviye tercih 

etmekte idi. İ bn Muaviye'yi gizlice öldürttü. Fakat İbn Muaviye de Hora- 
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san'da uzun müddet ş ehit olarak takdis edildi ğ i gibi mezarı  da çok ziyaretçi 

çeken bir ziyaretgâh oldu. 

İ mdi Araplar Horasan'da aralar ında birle şmiş  ve idare ik i şbirliğ i yapmış  
olurlarsa Ş ia herhalde bunlar ı n arasına, kilit noktalar ına sizmak inıkaıunı  
bulamazd ı . Fakat Araplar hâkimiy-eti meXrali ile hölü ş mek istemedikleri gibi 

birbirlerini de lay ık görmemekte idiler. Devletin da ğı tmak mevkiinde oldu ğu 

memuriyetler ve vak ıflar kabileler aras ındaki hararetli kıskançhkların sebebi 

ve mevzuu idiler. Me şhur «Asabiyet » Araplar ın müzmin bir 11,stalığı  idi. 

Sonunda E ınevi tahtı  sallanmağa baş layınca bu hastal ık, görmüş  olduğumuz 

gibi büsbütün örtüsüz olarak meydana ç ıktı . İş te bu vaziyet Emevilerden 

ayrılıp, bunlarla rekabet giidemiyecekleri Medine'den Suriye ve Arabistan 

hiıdudunu teşkil eden dağ lık bölgedeki (el-Ş arât) Humeyme'ye göçmü ş  bu-

lunan Abbasilerle ittifak eden hususi bir Ş ia tarafından istismar edildi ğ i). 

Ş iiler aras ında birbirinden kati olarak ayr ılmayan, iki "esas istikamet 

/vardı . Birisi sadece hilâfetin Peygamber ailesine ait oldu ğu gibi bir siyasi 

mütearife ile mutad Islamdan ayr ılan mutedil, diğ eri as ıl İ slama tamamiyle 

yabanc ı  kendine mahsus bir do ğmatike sahip müfrit istikamet. Müfritler 

ancak pek ehemmiyetsiz nüans , farklar ı ' ifade eden muhtelif adlar ta şı makta 

idiler. Bunlara önceleri Sebeiyye deniliyor. Seyf b. Ömer'e göre bu şube 

baş langıçtan beri teokrasinin tarihindeki bütün fenahklarm ve felâketlerin, 

uğursuzluklarm kökü idi. Osman' ın katilleri ve dahili harp kap ı sının ebedi 

aç ı cıları , harici inkılap partisinin kurucular ı , islamın kendi kendisini parça-

lamasmın sebepleri hep Sebeiler idi Hakikatte ise bunlar, önceden mevcut 

olmalarına rağmen ancak Muhtar vas ı tasiyle tarihi ehemmiyet kazanm ış -

lardır(2). Bunlar ın yurdu Kide ve Kafe civar ındaki bölgeler idi. Bunlar 

sadece Araplardan ibaret de ğ ildiler. Hatta tercihan mevaliden.idiler. Bunlar 

İbn Sebe'nin, aynı  ruhun muhtelif bedenlerde, hasseten Peyg"amberin ruhunun 

haleflerinde tezahür edece ğ i hakk ındaki doktrine inanıyorlardı . Bilahare şu 

evvelki nokta ile bunlar ta ınnmakta idiler. Bunlar eski islam ın ve Araph ğı n 

temelini b ırakmayan Ali ahfad ı  yani Peygamberin k ı zı  Fatıma' ıun evlâcl- . 

1) Abbasilerin ceddi dindar bir hadis yaz ımı  olan, Muhammed ve Ali'nin ye ğeni Ab-

dullah b. Abbas idi. Ali'nin ölümünden sonra Muaviye tarafında sat ın almalı  beri Emevilerle 

iyi münasebet halinde kalm ış  yumrugunu ancak cebinde s ıkmış tı . Aynen kendisi gibi dindar 

olan oğ lu, el-Seccâd veya Zu'l-Safinât ünvanh Ali b. Abdullah bu tutumu de ğ i ş tirmedi. O 

Abdülmelik zaman ında Dımaşk'a yerleş ti. Fakat bunun ölümünden sonra o ğ lu Velid I. 

tarafından fena muameleye duçar edilerek H. 95'te güya mecburen Suriye hac yolunda Azruh 

yakınındaki Humeyme'ye göçmü ş  ve orada çok ya ş lı  olduğu halde H. 118 yılında, ölmüş tü 

(Tab. 2, 1592). Daha hayat ı  sı rasında oğ lu Muhammed b. Ali çok daha büyük bir önem kazan-

ımştı . Siamn imametine hak iddiasiyle önce ortaya at ıldı . Kendisi Humeyme'deki melceini 

terk etmezken Köle ve Horasan'da kendi namma yürüttü ğü ilk gizli Abbasi propagandasma 

baş latmış  olan şahı stı r. 125 Zilkadesinde (Tab. 2,1769) ölmü ş  ve yerine. H. 82 de do ğmuş  olan 

oğ lu İbrahim b. Muhammed ikinci Abbasi iman ıı  olarak geçmi ş ti. 

2) Muhtar hakkında krş . Wellhausen: t ber die Schia (Göttingen 1901, s. 74 v.d.d). 
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ları  tarafından reddedilmiş le'rdi. Bu sebeple Ali'nin di ğer 1 

olan ve anas ına nisbetle İ bn Hanefiye tesmiye edilmi ş  bu) 

dılar. İ bn Hanefiye, bunlar ın kendisini inançlar ına göre ihtiva 

bir put haline getirmelerine ses ç ıkartmad ı . Onun pasif bir ya, 

planda kalmas ı  da i ş e zarar vermiyordu. Ölüsü bile dirisi kadar ma, 

Bir müddet, onun ölmedi ğ i, zaman ında ortaya ç ıkmak için Medine yanına 

Radva dağı nda gizli olarak ya ş adığı  söylendi. Fakat sonralar ı , yani kendisi 

gibi ehemmiyetsiz bir ş ahıs olan oğ lu Abdullah Ehıl Haş im imamette onun 

halefi olarak tan ındı . Köfe müfritleri Zeyd b. Ali b. 'Hiiseyn'den yüz bula-

mamış lardı . Eba Ha ş im evini Humeyme'ye naklederek orada Abbasilerle 

temasa geçti( 1). H. 98 yılında ölürken imameti kendi iradesi ile Abbas o ğ ul-

larından Muhammed b. Ali'ye b ıraktığı  rivayet olunur. 

Van Vloten bu haberin ehemmiyeti üzerine ısrarla i ş aret etmi ş tir (2). 

Bu rivayet pek muhtemelen bu ş ekliyle uydurmad ır(3). Fakat bu çok eski 

bir devirde uydurulmu ş  olmalıdır. Çünkü buna ş ahadet eden olduğu gibi(4) 

muahhar Abbasiler imamet haklar ını  böyle bir temele istinat ettirmekten 

aksi halde çekinirlerdi. Bu rivayetin ayr ıca bir de iç hakikat muhtevas ı  
mevcuttur. Ebti Ha ş im, onu ş eklen halife tâyin etmi ş  bile olsa, Muhammed 

b. Ali'nin selefidir. Onun bir partisi vard ı  ve taraftarlar ı  ona nishetle kendi-

lerini "Haş imiye" ş eklinde adland ı rıyorlardı (5). Ölümünden sonra bunlar 

Muhammed b. Ali tarafına geçtiler (Tab. 3, 2500). Horasan'da Tab. 2,1589'a 

göre bunlar ın baş larında, Muhammed b. Ali'nin evvelce anlatmış  olduğu 

Ş ia dailerinin e ıı, ba ş arı lılarından birisi, Hida ş  bulunuyord'u. Ş u halde bu 

vasiyet hakk ındaki haberlerde bir do ğ ru taraf mevcuttur: Abbasiler, Ha ş i-

miyeyi kendileri için kazanmak gayesiyle Ebn Ha ş im'e bağ lanmış lard ı . 

Bu suretle ise onlar ın Muhtar' ın Sebeiyesi ile bağhlıkları  ispat edilmi ş  
oluyor. Çünkü i ş te bu İbn Hanefiye taraftarlar ından onun o ğ lunun partisi, 

yani Haş imiye ne ş 'et etmi ş tir. Sebeiye Köfe'de Muhtar ile birlikte mahvol-

muş tu. Aş ağı  tabakalarda tutunma ğ a devam etmi ş ti. Ş ehristarırde tasvir 

edildiğ i ş ekliyle Ha ş innye'nin gizli doktrini İbn Sebe'nin inanc ından hiçbir 

suretle ayr ılmamaktadır. Abbasi ihtilali, Seyf'in , tasvir etti ğ i Sebei ayaklar).- 

masma( 8) tamamiyle benzemektedir. Bunun da yurdu Küfe idi, ve Horasan'- 

1) Belki de o Abbasilerden önce orada idi ve sonuncular ona orada kat ılmış lardır. 
2) Opkomst der Abbasiden (Leiden 1890), s. 18 v.d. 148. 

3) .  Ş ehristan 112, 19'a göre Ebn Hâ ş im Kindeli Abdullah b. Amr b. Harb lehine vasiyet 

etmiş ti. 
4) Medâini (Tab. 3, 24) İbn Saad (Wüstenfeld Register s. 19) ve Vloten, Opkmst, s. 148. 

5) Ş ehristani 112 v.d. Taberrde Ha ş imiye adı  mezhep ismi olarak vaz ıhen sadece 2, 1589. 

1987. 89 da bulunuyor. Mutaden bu ad ayr ı  bir mânada, Ebu Ha ş im'den değ il, Haş im'den nisbet 

olarak kullamlır. Haş imiyfm gibi. Bu iki mânaya geli ş  belki de Abbasilerin i ş ine gelmez 

değ ildi. Kumayt'ın Ha ş imiyât ı  Fatımiler hakk ında şürlerdir. 

6) Skizzen 6, 124. Aslında musevi olan Melâhim kitapları  her iki halde de rol oynarlar. 
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daki propaganda buradan idare ediliyordu. Hareket nihayet her ikisinde de 

İ ranh mevaliye istinad ediyor ve İ slâmdaki Arapç ılığ a kar şı  cephe aliyordu. 

Ş u halde bunlar ın birbirine uygunluğu bütün ehemmiyetli noktalara ş amildir 

Doktrin, propaganda ş ekli, yeri, paitinin beyni bak ımından terekküp tarz ı  
gibi buna iki ayr ı  hususda eklenebilir. A ğaçdan kundak a ş ağı  tabakadan 

İran halkının milli silahı  idi. Bu silah daha Muhtar' ın Haş ebiyesi tarafından, 

yani evvela Ebû Müslim' ın haşebiyesi tarafından de ğ il, dinsiz lobut tesmive 

edilniiş tir( 1 ). Muhtann en eski taraftarfarun onun K ılfe yanındaki Htıtarniye'- 

deki çiftliğ inde mevalisi teşkil ettiğ i gibi (Mesudi 6, 59) Tab. 2, 1960'a göre 

Ebû Müslim de bu Hutarniye'den ne ş 'e't etmi ş ti. Bu iki rivayetin do ğ ru-

luğundan şüphe defedilse bunlar ehemmiyetlerini kaybetmezler. Çünkü ke ş if 
veya icad bir motife sahip olmak zorundad ır ve motif de bize kifayet eder. 

Abbasilerin sonralar ı  sayelerhide yükseklikleri Ş iileri inkar etmi ş  ve onları  
bir kenara silkmiş  olmaları  (Tab. 3, 29, 17) ş aşı lacak bir husus de ğ ildir. 

Onları  rahats ız etmeğe ba ş lamış lardı . Vazifelerini yapm ış  oldukları  için 

gid ebilirlerdi. 

Bütün bunlara rağmen Muhtar' ın gayr-ı  muvaffak ihtilâli ile Ebu' 

'Müslim'in baş arıh isyanı  aras ında yakın bir bağ lantı  mevcuttur. Ate ş  67 

yılında kanla söndürül ınüş  görünmesine ra ğmen külün altında yanma ğ a 

devam etmiş  ve Kiife'den Horasan'a s ıçramış tı . Mevali burada dedi toplu 

ve Araplar bunlara kar şı  Kûfe'de oldu ğuna nazaran çok daha zay ıf oldukları  
için araz çok daha müsait ş artlar arzetmekte idi. Muhtar İ slam tarihinin 

en büyük simalarmdan birisidir. O istikbale milessir olmu ş tur. Eğer Rac'a 

doktrini hakikat ise Hutarnial ı  Arap Hutarniah mevlâ yeniden do ğmuş  
olabilir. 

2 — H. 100 yılında Muhammed b. Ali Meysere'yi Kûfe'ye, 0( 2) da Kûfeli 

Muhammed b. Huneys'i, sarrac olup Ebû Muhammed el-Sed ık'da tesmiye edi-

len Ebû İkrime'yi ve attarl ık eden ve İ brahim b. Selime'nin ana bir karde ş i olan 

Hayyan' ı  Horasan'a kendisi ve ailesi için davette bulunmak vazifesiyle gönderdi. 

Bunlar elde ettikleri Horasanhlarm mektuplar ı  ile Meysere'nin yan ına döndüler 

ve o da-bu mektuplar ı ' Muhammed b. Ali'ye gönderdi. Ebû Muhammed el-

Sadık Horasan'da on iki nakip ve 70 di ğer zat ı  seçti ve Muhammed b. Ali bun-

lara tahriri olarak ne şekilde hareket edeceklerini bildirir direktif verdi. Tab. 

2, 1358 de böyle mukayettir. 100 y ı lın dolması  (Tab. 3, 24), on iki huvari ve 

70 mürid ş üpheyi davet etmektedir ( 3), daha sonraki y ıllara ait haberler 

1) Tab. 2, 694. 

2) Fail Tab. 1358 e göre Muhammed olmal ı  idi, fakat 2,1434 e göre hakikatte Meysere dir. 

3) Tab. 2.1988 e göre Muhammed b. Ali 102 veya 103 y ılında elçisinl (müfred) Horasan'a 

gönderdi. Yetmiş  kiş i kazaınldıktan sonra onlar ın aras ından oniki nakib seçti. Bu oniki ki şinin 

adı  2,1358 de biraz farkl ıdır. isimlerin s ırası  da kati değ ildir. Meliihim kitaplannda 100 rakam ı  bil 

rol oynamış  olabilir, 
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ayrı  mahiyettedirler ve meselenin böyle ş ematik bir ş ekilde ortaya at ılma-

dığı ni isbat etmektedirler. Bu rivayetler ekseriyetle anonim olup yaln ız 

üçünde Medâini ravi olarak kaydedilmektedir. Bunlar ın muhtevas ı  aş a ğı da 

olduğu gibidir: 

Tab. 2, 1434. 102 yılında Meysere adamlar ını  Irak'dan Horasan'a yollad ı  
ve burada Abbasi daveti ba ş ladı . Temim asilzüdelerinden birisi Yezid II 'nin 

Horasan valisini (Said Huzeyne) kendilerine tüccar süsü veren bu meçhul 

ş ahısların faaliyetleri hakk ında ikaz etti. Bunlar tevkif olundular; fakat 

elseriyeti Rebia ve Yemen kabâiline mensup ham Horasanhlar bunlara kefil 

oldukları  elbette k ısa bir müddet sonra tahliye edildiler. 

Tab. 2, 1467. 105 y ılında o zamana kadar Cüneyd (b. Abdurrahman)' ın 

yanında Sind'de tercümanhk etmi ş  olan(1) Bukeyr b. Mahan, yan ında dört 

külçe gümüş , bir külçe altın olduğu halde Kiıfe'ye geldi. Burada Abbasi 

davetçilerinden olan Ebil İkrime el-Sad ık, Meysere, Muhamined b. Huneys, 

Salim el-Ayan ve Ebü Yahya (Mevla b. Seleme)ye tesadüf ederek onlar taraf ına 

kazanıldı . Paras ım Muhammed b. Ali'ye feda edip onunla ş ahsen de temas 

sağ ladı . Meysere'nin ölümünden sonra Bukeyr onun yerine davetin idarecisi 

oldu. 

Tab. 2, 1488. 107 y ılında İ bn Mahan tarafından Ebu İkrime, Ebu Mu-

hammed el-Sad ık(2), Muhammed b. Huneys, Ammar el-Ibadi ve di ğ er çok 

kimse dâi olarak Horasan'a gönderildi. Kendi kabilesinden birisi bunlar ı  
Horasan valisi olan Esed (b. Abdullah el-Kasri)'e ş ikâyet etti ve o da bun-

ların ellerini ve ayaklar ını  kestirdikten sonra çarm ıha gerdirdi, Sadece 

Ammar Kide'ye kaçabildi. Muhammed b. Ali haberi alinca: Aramzdan daha 

birçoklarınız öldürülecektir, dedi. 

Tab. 2, 1492. Burada aynı  hikâye 108 yılında tekrar edilmektedir. 

Farklar: sadece Ammar idam edilir ve di ğ erleri kurtulmaktad ır. 

Tab. 2, 1501. 109 y ıl ı  vekayiinde Medâinrye göre: Esed'in ilk valiliğ inde, 

diğer Küfelilerle birlikte, evvelce bir müddet , Dımaş k'da kalmış  olan ilk 

Abbasi daisi, Hemdan mevlas ından Ebâ Muhammed Ziyad, Horasan'a geldi. 

Muhammed b. Ali ona Yemenliler yanında yerle ş mesini, Mudar'a iyi mu-

amele etmesini ve Füt ı ma'nın oğullarına çok muti olalı  Abar ş ehr (Nisabur)'li 

Gâlib adında bir ş ahısdan ihtiraz etmesini emretmi ş ti. Mamafih diğ er râviler 

Horasan'da Muhammed b. Ali'nin bir yaz ısı  ile selâhiyete 'sahip ilk Abbasi 

daisi ıı iııı  Kays b. Sa'lebe mevlas ından Relhli Harb b. Osman olduğunu zikce-

derler. Ebil Muhammed Ziyâd bir müddet Merv'de kalarak (1501, 17) birçok 

kimselere ziyafetler verdi. Emevilerin zulmünden ş ikâyet ederek Benü Abbas 

1) s. 1726, 10 da Kâtib. 

2) 1358,4 de (1467,7) ye göre Ebû İ krime, Ebit Muhammed ile aym ş ahıstır. 
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nam ına davette bulundu. Yahya b. Ukayl el- Huzai are İ brahim b. Hattab el-

Adevi onu s ık sık ziyaret etmekte idi. Abar ş ehr'den Merv'e gelen Galib onunla 

miinazaa ederek ayr ıldı . Merv vergi mlemurunun ş ikayeti üzerine Ebu Mu-

hammed Ziyad kendisini zarars ız bir tüccar olarak göstermesine ra ğ men 

Esed .tardından Horasan'dan tard ve tebid olundu. Fakat orada kalmakta 

ısrar ettiğ inden bayramdan dört gün evvel 1,503, 6 kendisi ve çocuk 'olduk-

ları  veya Abbasilere ihanet' ettikleri için affedilen iki istisnas ı  ile yanında 

bulunan di ğer Kilfeliler idam edildiler. Bir müddet sonra Kesir ad ında diğer , 

bir Kfifeli Merv'e gelerek İbrahim'in yan ına yerle ş ti ve orada Abbasiler, 

 namına davette bulundu. Bu zat bu i şe bir veya iki yıl devam etti. Fakat 

ümmi olduğundan Hadda ş  tarafından gözden düş ürüldü. Bu zata Hadda ş  
denilmesi Abbasi mezhebini berbat etmesindendir. Asl ında Umâre ad ını  
ta şı makta idi ( ı ). 

Tab. 2, 1560. 113 y ılında Cüneyd (b. Abdurrahman,)' ın valiliğ i sirasında 

Horasan'da birçök Abbasiclaisi meydana ç ıktı . Vali bunlardan birisini idam 

ve diğerlerini kanun dışı  ilan etti. 

Tab. 2, 1586. 117 y ı lında Esed ikinci valili ğ i sırasında, aralar ında Süley-

man b. Kesir el-Huzai, Malik b. el-Heysem Huzai, Talha b. Ruzayk 

el-Huzai, Halid b. İbrahim el-Bekri, Musa b. Ka 'b el-Temimi ve Lahiz 

b: Kurayz el-Temimi'llin de bulundukları  birçok Abbasi daisini tevkif etti. 

Süleyman b. Kesir Ezd-Rebia'ya mensup olduklar ı  eihetle, Kuteybe'ye kar şı  
kati muhalif tav ır takınmalarım affedemiYen Mudarldar taraf ından iftiraya 

uğ radıklaruu söyledi ve Mm:la1.111am seçti ğ i valinin düş manları  olauğuna da 

nazar- ı  dikkati çekti. Bu sözler miiessir oldu, Esed Huzaileri ve Bekriyi 

serbest b ırakt ı , buna mukabil iki Temimliyi coz,alandırdı . Bir merkep gemi 

vurdurarak Musa b. Ka'b' ın diş lerini kırdırdığı  gibi Wahiz'e de üç yüz sopa 

vurdurdu(2). 

Tab. 2, 1588. 118 y ı l ında İ bn Mahan Aminar b. Yezid'i Abbasi propa-

gandas ının idarecisi olarak Horasan'a gönderdi. Bu zat ad ını  değ iş tirerek 

Hiclaş  adım ald ı  ve Merv'e yerle ş erek büyük ba ş arı  sağ ladı . Fakat sonradan 

doğ ru yoldan ç ıktı , Hurremiyeliğ i (Din el-Hurremiye) -yaz ederek kad ın-

ların müş terek adcledilmesine müsaade' etti. Esed onu tevkif etti, ve 

Hiclaş 'ın kendisine kar şı  küstahça konu ş tuğu için bir elini kestirdi, dilini 

kopartt ı  ve bir gözünü kör etti. . 

Buna ilave olarak Tab. 2, 1589 da Medaini: Esed, 118 y ılında Amul'da 

bulunurken Haşimiye (Mezhebinin) reisi olan Hida ş , huzuruna çıkarıldı . 

Esed doktoru Kur'a marifetiyle onun dilini kopart ıp bir gözünü ç ıkar- 

1) s. 1588, 9 ı  göre Ammar b. Yezkl. Umumiyetle Hadda ş  değ il Hidaş  denilir. Hadda şı n 

başı nda harf—i tarif bulunmas ı  icap:eder. 

2) O, Kûfeli mevaliye yapt ığı  gibi Horasan arablar ım idam ettirmiyordu. 
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dıktan sonra onu Amul muhafı zı na teslim etti. Bu zat onu idam ederek 

çarmıha gerdirdi. 

Tab. 2, 1639 v.d. 120 y ı l ında Süleyman b. Kesir Horasan'dan Muhammed 

b. Ali'nin yanına gitti. Bunun sebebi ş u idi: Muhammed ıdaş ,  a ve onun 

kendi hakkındaki yalanlarına inand ıkları  için Horasaddaki tarafdarlarma 

kı zmış  ve onlarla münasebetine son vermi ş ti. Onunla tekrar temas ı  temin 

etmek için bunlar Süleyman b. Kesir'i onun yan ına 'gönderdiler. Muhammed 

Süleyman'a kızgınlığnun sebebini izah ederek ona içinde hiçbir ş ey bulur 

mayan bir mektup verdi. Fakat arkas ından İ bn Mahan' ı  Köfe'den ikinci 

bir «mektupla gönderdi, bu mektupta Hida ş 'ın aleyhinde at ıp tutuyordu. 

Fakat Horasanblar İbn Mahan'a itiumd etmediler. Bunun iizerine (onunla) 

bir kısmı  demir, bir k ısmı  tuğ  ile kaplı  asâlai yollad ı . İbn Mahan bunlar ı  
nakipler aras ında tevzi etti. Bunun üzerine i ş in farkına vararak prensip 

haricinde hareket etmi ş  olduklarını  anlayıp teemmül ettiler. 

Tab. 2, 1726. 124 y ı lı  vekayiinde Medöinrye göre: Abbasi şı as ı n ı n 

Köfe'de muayyeribir evde toplant ılar yaptığı  meydana ç ıktı ; bunun neticesinde 

reisleri olan İbn Mahan tevkif edildi. Bu zat hapishanede Yunus Ebn. As ı m, 

ve İsa b. Makil davas ı  için kazandı , biraz sonra serbest b ırakıldıkları  
zaman. İ sa b.- 1Vlakirden 400 dirhem mukabilinde u ş ağı  Ebû Müslimi sat ın 

alarak onu Muhammed b: Ali'nin o ğ lu İbrahime hediye etti. İbrahim de 

EVI Müslim'i Sarrac Musa'ya teslim etti. Bu zat taraf ından Abbasi' i ş lerine 

nüfuz ettirilen Ebu Müslim Horasan'a birçok seyahatler yapt ı ('). 

;Buna ilaveten Tab. 2, 1726 v.d. ve 1769 Baki' varyantlar: 124 y ılında 

Horasan nakiplerinden Süleyn ı an b. Kes' ir, Malik b. Heysem, Lahiz b. Kurayz 

Ve Kahtaba .b. Ş ebib hac yolunda Köfe'ye u ğ radılar. Burada Abbasiler için' 

propaganda yapmaktan şüpheli As ım b. Yunus el-icli ile Halit el-Kasrrnin 

memurları  oldukları  için Yusuf b. Ömer tarafından tevkif edilmiş  olan İ sa 

ve İ dris b. Makil el- icri karde ş leri hapishanede ziyaret ettiler. İ sa ve idris'in 

yanında Ebil Müslim vard ı . Bu zat efendilere siyasi ka ıiaatlerini söyledik-

lerinde hep ağ lard ı . Hotasanhlar onu kendi dövalarn ıa kazandılar. Sonra 

Mekke'ye doğru yollarına devam ettiler(3). Orada Muhammed b. Ali ile 

içtinı a edip ona Ebil Müslim'den bahsettiler. Muhammed b. Ali sordu: Bu 

hür, bir kimse midir, yoksa köle midir? Cevap verdiler: Kendisi. hür oldu ğunu 

söylüyor fakat, İ sa köle oldu ğunu ifade ediyor. Bunun üzerine Muhammed 

onlara onu sat ın alıp\  anad etmelerini emretti. Bu zatlar Muhammed' b. Ali'ye 

200.000 dirhem ve 30.000 dirhem k ıymetinde e şya teslim ettiler. Muhammed 

1) Nakipler asiların manasını  benden daha iyi anlam ış  Olmalı dırlar. Bunlar sadece bn 

Mahan'ı  teşhis için olmasalar gerekir. 

2) 1726, 17 deki biraz nuiphem cümle ile 1949, 14 deki devam ını  karşı laş tırmız. 

3) 124 sonu. Taberrnin bunu 125 yı lına vaz etmesi bir şey ifade etmez. Hac mevsimi iki 

yı lın arasına tesadüf eder. 
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Ali bunlara, kendisini belki de son defa olarak gördüklerini aç ıklıyarak 

ölümiinden sonra oğ lu Ibrahim'e itaat etmelerini taleb etti. 1 Zilkade 125 de 
altmış  üç ya şı nda olduğu halde ve babas ından yedi yıl sonra öldü. 

Tab. 2, 1869. 126 yılında yeni imam [ İ brahim b. Muhammed b. Ali] 

İ bn Mahan' ı  bir mektupla Horasan'a gönderdi. Bu zat Merv'de nakipleri 

ve daileri toplayarak onlara Muhammed b. Ali'nin vefat etti ğ ini bildirdi ve 

İbrahim'i onun halifesi oldu ğunu ilan ederek onun mektubunu bu zevata 

Bunlar kabul ederek tarafdarlar ından toplanan paray ı  teslim ettiler. 

İ bn Mahan bunları  Ibrahim'e gönderdi. 

Tab. 2, 1916. 127 yı lında Ibrahim vefat eden İ bn Mahan' ın yerine, onun 

tavsiyesiyle sirke tüccar ı  EVI Seleme Hafs b. Süleyman' ı  —ki Sabi'nin 

mevlas ı  idi-selahiyetli vekil olarak tayin etti ve bu husus Horasanhlara mektupla 

bildirildi. Ebü Seleme bizzat kendisini Horasanhlara takdim ederek onlardan 

mallarının be ş te birini ve ihtiyari sadakalanm teslim ald ı . Kendisi Muham-

med ailesinin veziri unvan ım taşı yordu (Tab. 3, 20. 60). 

Bütün bu rivayetlerde Küfe, Abbasi propaganda ve'yeralt ı  hareketlerinin 

merkezi ve doğduğu yer olarak görünüyor. Gizli imam ın vekil Ne selâhiyetli 

adamları , Meysere, İ bn Mahan, Ebu Sele ıtıe ve aynı  ş ekilde buplarm organlar ı  
ve yard ımc ıları  burada ikamet etmektedirler. Bunlar ın hepsi mevaliden olup 

milliyetçi Iranl ı  ve iş  bakımından ise tacir ve sanatkard ırlar. Bu fırkaya 

Araplar da belki dahildi. Fakat bunlar yüksek mevkilerde bulunmuyorlard ı . 

Horasan, daha do ğ rusu Merv, Kilfe'den ihtilâle haz ırlanmaktad ır. Hicri 100 

yıl ından çok sonralar ı  dahi Merv'deki dailer sadece Kiifeliler, yabanc ı  tacir-

lerdir. Propagandan ın ilk devirleri ga'yr- ı  malfı mdur ve kanla bo ğulmuş tur. 

Baş arıyı  ilk sağ layan Hidaş 'dır. Bu zal ilk olarak 109 y ılında zikrediliyor. 

Onun hakikaten bu s ıralarda m ı  faaliyete baş ladığı  ş üpheyi caliptir. Fakat 

onun ancak 118 yılında yani öldürüldüğü sene içinde Küfe'den Merv'e gelmi ş  
olmas ı  da gayr-ı  muhtemeldir. Merv ahalisi kitle halinde ona_ ko ş mu ş , söz-

lerini kabul ederek ona uymu ş tur. Merv'de Abbasi fı rkas ımn asıl kurucusu 

olarak bu zat görülmektedir. Bu partiyi te ş kilâtland ıran da yine o olacakt ır. 
Biz rivayete göre daha 100 y ı lında bizzat Muhammed b. Ali tarafından 

tayin edilmiş  olan yerli reislerden ilk defa olarak 117 y ı l ında bahsolunduğunu 

görmekteyiz ve bunlar ın Muhammed b. Ali'den ziyade Hida ş 'a ba ğ lı  olmaları  
ş aşı lacak bir husus de ğ ildir. Merv'deki ş iilerin büyük kitlesi mevaliden ibaret 

iken, reisleri —Tab. 2, 1586 v.d. bunlar ın altı sı  zikredilir— Arap idiler. Bunlar ın 

en asil ve Hida ş 'ın ölümünden sonra onu istihlâf eden Süleyman b Kesir 

idi. Bu zat Merv vahas ında bazı  köylere sahip olup buralarda oturan Iranl ı  
köylülerle Abbasi ş iasına lıüyük miktarda insan sağ layan Huzaa kabilesine 

mensuptu. Huzaa'mn Peygamber ailesi ile eski bir ittifaklar ı  vardı . Bunlar 

ayrıca Ezd kabilelerinden idiler ve Muhelleb o ğullarımn sukutundan beri 

hemen devaml ı  muhalefette ve bu sebepten hükümete aleyhtar entrikalarm 
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nufuzuna Mudar'dan daha ziyade maruz ve müsait bulunuyorlard ı . 117 

y ılında vali Esed taraf ından sorguya çekilen alt ı  nakip içinde üç Huzaal ı  
ve bir Bekri'den ba şka iki de Temimli bulunmakta idi. Ş u halde kabile fark-

larına büyük k ıymet izafe etmek do ğ ru olmaz. Bu ş iiler, aralar ında bulunan 

Araplar da dahil oldu ğu halde Arap milliyetçili ğ ini protesto ediyorlard ı . 

Bunların prensiplerine göre teokrasi içinde vatanda ş  hakkını  Araplık değ il 

Islam bah ş ediyordu. Bu firka içinde mühim mevlçilere mevali de sahip 

bulunuyordu. Taberi 2, 1358 de zikredilen oniki nâkib aras ında sekiz Arap 

yanında dört de mevaliye mensup ş ahıs yer almaktad ır. Hida ş , - ölümünden 

sonra, ancak ölümünden sonra Muhammed b. Ali taraf ından inkâr edilmi ş tir. 
Ekin aras ına yabanc ı  ot serpen o fena dü ş man, milleti fena yola sevkeden 

ve aynı  zamanda reis olan güya o imi ş - sanki fırkayı  ve organizasyonu haz ır 
bulmuş  imiş  gibi. Onun öttürdü ğü yem borusu güya hurremiyelik imi ş  Onun 

yaptığı  ve idare etti ğ i mezhep asl ında Ha ş imiye idi. Hurremihk bir mezhep 

değ il umumi libertinist bir istikamettir. Bunlar kendi tesmiye ettikleri, gibi 

islamın Yahudilik, cephesini yani Islam ın o abus çehreli püritarlizmini pro-

testo ediyorlard ı . Tabiat ın ve ne ş enin din içinde hakkım korumak istemekte 

idiler. Bunun yan ında belki sosyalist fikirlerin de tesirleri alt ında idiler. 

Bir zamanlar Mazdek'in propagandas ını  yaptığı  kadınlar hakkında iş tirak 

fikri rivayete göre Hurremiler ve Ra ıvendiler tarafından yeniden canlan-

dirılmış tı  Imdi Ilida ş 'ın bu istikamete kar şı  cephe almadığı , bunu takviye 

ve istismar etmi ş  olması  inandacak bir ş eydir. Fakat bur ıa mukabil, bunun 

Abbasilerin nefretini uyand ıracak bir husus olduğunu .da gayr- ı  muhtemel 

addetmek zaruridir. Abbasiler o s ıralarda dinsiz imans ı zları  [sap ıkları ] 

etraflarında topluyorlard ı . Ancak gayeye ula ş tıktan sonra bunlar ı  ittiler 

ve sünni oldular. Baş langıçta hangi renkte olursa olsun, bütün ş ii muhale-

fetin selini değ irmenlerine sevketmeğe uğ raşı yortardı . İ lk gayeleri menfi idi. 

Emevileri düş ürniek. Hilafeti ele geçirmek olan rniisbet gayeyi ikinci plana 

bırakmış lardı . Tarafdarlarma umumiyetle kendilerini taht müddeisi olmaktan 

ziyade Allah taraf ından istenilen de ğ iş ikliğ in aletleri olarak tan ıtıyörlardı . 

İ leri sürdükleri şahısları  değ il, dava, yani hakk ın haksı zlığ a kar şı  yaptığı  

mücadele idi. Bi'at ı  kendilerine ve adlarına değ il, üzerinde sonra ittifak 

edilecek Peygamber ailesinden anonim bir şahıs için aldırıyorlardı . İş in 

aslına vakıf oldukları  kabul edilebilecek olan kendi adamlar ının bile onlar ın 

hakiki maksadları  hakkında gözleri kısmen ancak sonradan aç ılmış tı . En 

büyük ehemmiyeti adetmelerine ra ğmen Fatıma evladlarım saf harici b ırak-

mak istediklerini hiç belli etmiyorlar, hatta bilakis onlar için çal ış t ıkları  
intibaını  uyandırmağ a çalışı yorlardı . Horasan'da ve ba şka yerlerde Fatma 

evladlarından ş ehitlerin intikam ım almak için ortaya at ılır, rolü oynuyor-

lardı . Böylece ş iamn, diğer k ı sı mlarına karşı  istinat edecekleri bir istikametini 

reddetmemeleri de gerekiyordu. Ş ider istediklerine inanabilir ve istedikleri 

ş ekilde yaşı yabilirlerdi. Bu onlar için sonradan halli gerekecek bir dava ;  
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Cura posterior idi. İ lk düş ünceleri bunların kendilerine ba ğ lı  olmaları  hususu 

idi. Hâş imiyenin libertinistli ğ i onlara vız gelmekte idi. Onları  endiş eye düşüren 

cihet, Hida ş 'ıniclaresinde elde etti ğ i baş arı  sayesinde, ihtilâl fırkas ının Hora-

san'da müstakil bir organizasyon haline gelmesi idi. Mery'de gayet aç ık 

bir ş ekilde anla şı lacağı  gibi Kilfe'nin oyunca ğı  olmak istemeyen yerli bir ri-

yaset te ş ekkül' etmiş ti. Aslında bunların Muhammed b. Ali'ye kar şı  bağhlıkları , 

Kiife'ye bağ lı  olmalarından müteessir olmam ış tı . Fakat Horasan' ın dizgin-

lerinin onun elinden çıkması  tehlikesi belirn ıiş ti. Çünkü o bu dizginleri Köfe 

üzerinden elinde tutmakta idi. Bunun için Muhammed b. Ali Horasan reisleri 

üzerinde henüz muhafaza etti ğ i otoriteyi, bunların kendiliklerinden istikIâl-

lerini feda edip Köfe'deki vezire tabi olmalar ını  sağ lamak için ortaya att ı . 

Ancak güçlükle nihayet onlar ın reisi olan Süleyman b. Kesir'i elde edebildi. 

Horasanhlar H. 120 y ılında Mery'de Köfeli Ahbasi vezirini red ederken 126 ve 

127 yı lında onu dostane kabul ettiler. Ona toplad ıkları  paralar ı  da teslim 

ettiler. Bu • paralar ı  doğ rudan doğ ruya imama gönderiyorlard ı  ve onu 

Humerne'de değ il Mekke'de ziyaret ediyorlard ı . Hac ihtilâlcilere birle ş mek 

için müsait ve göze çarpmayan bir imkân arzetmekte idi. İ mamla şahsi 

teması  daha canlı  ve götürülen para sayesinde daha realist bir mahiyet 

taşı yordu. 

3— Horasan'da bütün i ş leri tamamiyle ele almak üzere kati ad ımı  Mu-

ha ırımed b. Ali'nin •oğ lu ve halefi İbrahim, Elyû Müslim, buraya göndermek 

suretiyle att ı : Ehu Müslim'in men ş ei karanl ıkdir. Bu husustaki rivayet-

ler birbirine uymaz. Kati olan cihet onun arab de ğ il Iranlı  olduğ u ve Köfe-

de köle veya mevlâ olarak bulundu ğudur. Daha çok genç ya ş ta iken orada 

Abbasi fırkas ın ın dikkat nazarın' çekmi ş tir. Ibrahim'e onu kendisine çekmesi 

tavsiye olundu. Oda onu ailesi için kabul ederek n ı  aksadına uygun, ş ekilde 

hazırlam ış  ve onu mutemet adam ı  yapmış tı . 128 y ı lında Ebö Müslim mukad-

des ailenin vekili olarak evvelce yapt ığı  muhtelif ziyaretlerle , Horasan'da 

devamlı  olarak yerle ş tirildi ve faaliyetin ba şı na geçirildi. Art ık vakit gelmi ş ti. 
Asi Arab kabileleri Nasr' ı  Merv'den kaç ırmış lardı . Emevi hakimiyetinin 

elleri de her türlü ayaklanmâlarla ülkenin her yerir ıde bağ lanmış  bulunu-

yordu. 

Aileye kabul edilmi ş  olan Mevlâ, Abbasi oğ luna, orada bu zamana kadar 

Haş imiyenin ba şı nda durmuş ' olan har araba nazaran daha büyük emniyet 

hissi veriyordu. Filvaki Süleyman b Kesir, bilakis kendisine hürmet •ve 

onun tavsiyesine uymas ı  emr edilen Ebû Müslim tarafından mevkiinden 

1) Emevi oğulları 	katlinden beri birbirlerine dü şmüş  ve bu suretle me şgul bulun- 

duklarmdan, her ikisi de Peygamberin akrabas ı  olan bu vakte kadar kaçak olarak küçük Ara-

bistan'da oturan Ha ş im'in oğulları  veAli evlfullan bu vaziyetten istifade ettiler Bunlar Ibrahim'in 

idaresinde topland ılar ve azadhlan olan Ebâ Müslim'i Horasan'a orada bulunan nüfuzlu bir kaç 

kiş iyi Mervan'a kar şı  mücadeleye davet için gönderdiler. Theophanes Hilkat Y ılı  6240 vekayiinde 

böyle diyor. 

. ı  
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at ılmış  olmuyordu. Fakat ne olursa olsun mevkiini tehdit eden bir rakip 

kazanmış  oluyordu, Evveliyat ı na bak ılacak olursa, Elif! Müslim'i büyük bir 

istekle kabul etmemi ş  olmas ı  izah edilebilir. Bunun pençesinde ise Ebu 

in duru ıı m Merv'le güçle ş miş ti. Nakiblerden birinin Ebu Müslim'in ailesin- 

den bir han ımla evlenmesi de bir faide sa ğ lanıadı . Kendisine dış ardan gel-

miş  olarak bak ılmakta idi. Süleyman muvacehesinde bir ehemmiyet arz 

etmiyordu. Bunun için i ş i bırakı p çekilmeyi münasip buldu. 

Ebû Müslim Kılfe' ye dönmek üzere Merv'i terk etti. Fakat Kumis'e gel-

diğ i yani bir ayağı  ile Horasan'dan ç ıktığı  sırada geri dönmeye ikna ol ıffidu. 

Merv'de vaziyet de ğ i ş miş ti. Ş imdi kendisine Peygamberin varisinin selâhi-

yedi vekili sıfatiyle itaat edilmeye raz ı  oluninuştu. 'Bunun üzerine isyan 

haz ırlıklarını  büyük bir baş arı  ile ele ald ı . Görünüş e göre Ebû Müslim, .129 

Cumada II de bir tarafdar ı  ile birlikte orada imarna toplannu ş  para-

ları  teslim etmek için ba ş ladığı  Mekke'ye bir hac seyahati sebebiyle bu faali-

yetten ayr ı lm ış tır. (I) 'Ancak Ebû Müslim Horasan' ın garb hududuna gelince 

Taylı  Kahtaba b. Sebil ı 'i yola dev'am ettirmi ş  ve kendisi bizzat Merv'e do ğ ru 

geriye dönmü ş tür. Hac seyahati onun için sadece bir bahane idi. IIakikatte 

türlü türlü istikametlerde. da ğı lmış  muhtelif ş ii guruplarnu ziyaret ederek, 

onları  davas ına kazanmak ve yakla ş rmş  olan ayaklanmaya haz ırlanmak is- 
, 

tiyordu. Buntafin reisleri ile irtibat tesisi için bütün bat ı  Horasan' ı  Curcan 

hududuna kadar ve ş iiler için ehemmiyet ta şı yan yerlerde uzunca müddet 

durmak suretiyle gidi ş  geliş  iki defa katetti. Merv'e dönünce art ık açıkça 

ortaya at ıldı . 

Tab. 2,1960 vdd. deki anonim rivayeti F.bû Müslim'in yapt ığı  iki seya-

hati birbirinden tefrik için takib ediyorum. O Merv'i ilk defa, orada tutuna-

mal:ligi için terk etmi ş ti. Ikinci defas ında ise hac maskesi alt ında tahrik yap-

mak maksadiyle garbi. Horasan'dan seyahate ç ıkmış tır. Medâini (Tab. 1949 

vdd.) sadece bir, yani ikinci seyahatten haberdard ır. C) Ebû Müslim ile Sü-

leyman (b. Kesir) aras ı ndaki anlaş mazlıktan hiç bahsetmiyor. Fakat bn hu 

sus büyük bir ihtimalle, mevcud olmak için, Von Vloten'in de hakl ı  olarak 
tebarüz ettirdi ğ i , gibi (2), her türlü sebebe maliktir. Filvalti böyle de olsa onu 

bir seyahatte iktifa ettirmek yine mümkün olabilir. Ebû Müslim'in Merv'de , 

tutunamadığı  cihetle, kendi insiyatifi ile garbi HoraSan'da kendisine bir 

mevki sağ lamak istediğ i pek âla dü şünülebilir. Fakat onun Mervli bir talum 
kirttselerle birlikte çıkmış  olduğu hac seyahati bu dü ş ünce ile pek uy ınaniaktad ır. 
Bahusus bundan baz ı  kronolojik güçlükler ç ıkmaktad ır Çünkü Mekke'de 

i ş tirak edilmek üzere' hareket edilen Kurban bayram ı  129 yılının sonunda 

idi. Kahtaba ancak 130 y ı lında Mekke'den dönmü ş tü. Bu arada ise isyan 

Merv'de Ebû Müslim tarafından tam manasiyle organize edilmi ş  bulunuyor- 

1) Haç seyahati için verilen tarih (Taberi 2, 1962) biraz erkendir, 

2) Onun Makrizrnin Ehl el—Kafiye hakk ındaki malümatı nı  zikrettiğ i, Recherches s. 80 

ile kar şı laş tır. 
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du ve tahrik seyahatten dönü şünü hemen müteakip patlak -yermiş ti, Onun 

Süleyman ile ihtilâfı  ve bu yüzden Merv'den ayril ışı  çok daha evvel, 128 

yıl ında buraya ilk geli ş inden hemen sonra vaki olmu ş  olmalıdır. Belki de 

Ebü Müslim'in her iki seyahati esnas ında da Horasan' ın garb hududuna , 

kadar gitmi ş  ve oradan tekrar dönmü ş  olmas ı  hususu bunların birbirine 

karış tırı lmasına sebep olmu ş tur. 

Merv yanındaki Huzaa köylerinde 129 y ı lımn ikinci yar ıs ında (747 yaz ı) 
vuku bulan isyan hakk ında Taberi Medâinrnin (1949• vdd. 1965 vdd. 1989 

vdd.), Ebü el—Hattab' ın•(1953 vdd. 1967 vdd.1984 rivayetleri ile ano-

nim (1960 vdd. 1970 vdd. 1992 vdd,) rivayeti vermektedir. Bunlar ana hat-

lariyle ve baz ı  dikkati talip teferruatlariyle birbirlerine tevafuk etmekle 

beraber baz ı  farklar da ihtiva etmektedirler. Ayr ıca bunlar tek tek kendi 

bünyeleri içinde .mütecanis de ğ ilLler ve hepsi de tam manasiyle gayr— ı  
kâfidirler. 

Evvel emirde Ebû el—Hattab' ın ri vayeti itimat telkin eder gibidir ve 

ilk bakış ta en tam görüneni de odur. (Buna göre): Horasan'da 9 Ş aban 129 

Salı  (25 Nisan 747 Sal ı) günü tekrar Merv vahas ına dönmüş  olan Ebu Müs-

lim önce Fanin'de, Ebü Davud Halid b. İbrahim el—Bekrrnin köyünde ika-

met etti. ( 1) 2 Itamazan (17 May ıs) oradan, Süleyman b. Kesir el-Huzarnin 

köyü olan Sikazenc'e geçti. Aç ıkça ortaya at ı lma tarihi olarak 25 Ramazan 

kararla ştırılarak Mervrud, Toharistan ve Harezm'deki tarafdarlara bu 

hususta haber gönderildi. Hakikaten de mezkür günde imam taraf ından 

gönderilen iki siyah sancak ç ıkarılarak cıvar köyler halk ına ate ş  yakıhnak 

suretiyle i şaret verildi: Bunlar müteakip ilk günlerde geldiler, ilk vas ıl olan-

lar, 27 Ramazan'da Sukadim sakinleri idi. Ordugâhta 2200 piyade 56 süvari 

vardı . Ş eker bayram ı  gününde, 1 Ş evval 129 (15 Haziran 747), Sikazenc'de 

ilk Abbasi "usulu üzerine bayram namaz ı  eda olundu. Bundan sonra Ebü 

Müslim büyük bir 'ziyafet tertip etti. Onun ortaya aç ıkça ç ıkışı ndan onsekiz 

gün (2) sonra vali Nasr tarafından gönderilen bir süvari birli ğ i onlar üzerine 

yürüdü. Fakat bu' birlik Ebü Nasr Malik b. Heysem el— Huzail taraf ından 

Alin yanında bozguna uğrat ıldı , yaralanan ve esir edilen birlik kumandan ı  
iyice tedavi edildikten sonra Ebiç.' Müslim'i medh etmek üzere yurduna dönmek 

için serbest b ırakıldı . Zilkade ba şı nda Hazım b. Huzayma el—Temimi Mervrud 

şehrini ele geçirerek oradaki devlet memurlar ın]. öldürdü. Ebu' Müslim tamam ı  
tamamına 42 gün Sikazenç'de kald ı . 9 Zilkade Çar ş amba günü (22 Temmuz 

Cumartesi) karargâh ı nı , bundan sonra bir çok me şhur ş iilerin ikamet ma-

halleri olan Mahuvan'a nakl etti. Burada uzun bir müddet kalmak üzere ter-

tibat ald ı . Memurlar ı  tayin ederek ordugâh ı  tahkim etti. O vakte kadar 

alelâde bir ferd gibi hareket etti ğ i halde burada bir hükümdar tavr ı  takındı . 

1) Krş . 1960, 14 vd. 

2)1957, 17 deki ay bir zuhul, eseridir. 
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Ordusu 7000 askerden mürekkepti. Bütün efrad ı , ad ı  ve babas ının ad ına 

ve köyüne göre bir tomara kayd ettirdi. Ücret (ayda) üç veya dört dirhem 

idi. 800 ki ş ilik Sukadim ahalisini Nasr' ın Mervrud ve Toharistan ile irtiba-

tim kesmek üzere Giranc'a yollad ı . U ş aklar' hususi bir karargaha ve sonra-

dan Biverd'e, Musa b. K a'b el—Temimryi gönderdi. Dört ay sonra Mahuvan-

dan Alin'e geçdi, çünkü burada suyu kesilmesi mümkün de ğ ildi. Zira arala-

rında kendisine sald ırmak için mütareke akt etmi ş  olan Arablar ın Merv-

den taarruza geçmelerinden korkuyordu. Alin'de 10 Zilhicce 129 (22 A ğ us-

tos 747) da Kurban bayram ın" tesid etti. Filvaki Merv'den hükümet birlikleri' 

ona kar şı  harekete geçti, Ebu Müslim taraf ından ma ğ lup edilinceye kadar 

köylerde bir çok fenahklarda bulundular. Bu arada eline geçmi ş  olan paralı  

esirleri tedavi ettirip serbest b ı raktırdı . Fakat Süleyman b. Kesir'in ilka-

atı  ile Ali b. Cuday el—Kirmani miiIarekeyi bozdu ğunda dü ş manlarının bir-

liğ i ve tesanüdü uzun ,siirmedi. Bunlar hatta• aralar ı ndaki münazaaya Ebu 

Müslim'i hakem yapt ı lar. Mudar ve Ezd—Rebia partilerinin heyetleri ona 

gelerek teveceülrünü kazanma ğ a çal ış t ılar. Tantanal ı  bir toplant ıda 'Ebü 

Müslim yan ında' bulunan 70 ki ş ilik heyetle birlikte Ezd lehine, Mudar aleyhi-

ne, Nasr aleyhine ve Mi b. Cuday lehine karar verdi. Mudarl ılar müteessirane 

ayrıldı lar. 29 gün sonra Ebü Müâim Alin'i terk etti ve 3 ılahuvan'a geri döndii. 

Bu arada tarafdarlar ı na, Allah düş manları  cihetinden gelebilecek tehlike-

leri izale etti ğ i cihetle k ışı  Mahuvan'da geçirmek üzere haz ırlık yapmaları n ı  

emr etmi ş ti. Bu, 15 Safer 130 Per ş embe (25 Ekim 747) de vaki olmu ş -

tu. Bundan sonra 90 gün 'daha Mahuvan'da kaldi ve 9 Cumada(i)da Merv'e 

girdi. As ıl ş ehir Nasr' ın elinde bulunuyordu. Ebü Müslim'in bir subay ı  tara-

fından takviye edilen Ali b. Cuday ş imdi Nasr'a ş iddetle sald ırdı . Mücadele 

devam ederken Ebu Müslim araya girdi. Nasr onun karar ına boyun e ğ di. 

Fakat ertesi sabah yan ı nda sad ık adamları  olduğ u halde ş ehirden kaçt ı . 

Aralarında Selm b. Ahvaz el—Temimi'llin de bultınduğu 24 arab asilzadesini 

Ebü Müslim idam ettirdi. 

Bu rivayetin s ı hhat ve vandeti münaka ş a edilmelidir. Bu mesela Alin'de 

bir düş man taaruzunun püskürtülmesi ve -yaral ı  esirlere Ebu Müslim tarafın-

dan iyi muamele edilmesi gibi birbirinin aynı  iki lı adisede ve bilhassa krono-

lojik haberlerde tezahür ediyor. Bunlarda en kaba tezadlar mevcuttur ve 

hasseten uzunca zaman parçalar ı  takvime hiç uymamaktad ır. (Mesela') 

Ramazan 129 (17 May ıs 747) da Ebü. Müslim Sikazenç'e gelerek 42 gün ora-

da kald ı , yani Ş evval ortalarına kadar (Haziran' sonu). Fakat o ancak 9 Zil-

kade (22 Temmuz) de Mahuvan'a gidiyor. Mahuvan, daki ilk ikametin müdde- 

1) 1986, 18 87, 14 e göre bu Cumada I; 1984, 14 e göre ise Cumada II d ır, Safer 

ortalarından itibaren 90 güne Cumada I daha uygun dü şer. Buna mukabil gün olarak 

Per şembe Cumada II a tesadüf ediyor. Çünkü 9 Cumada I Pazartesi, 9 Cumada II 

Çarş ambadır. Bir günlfik farklar ay ba ş ları  ayın görünü şüne göre bir gün farkedilebilece ğ i cihetle 

bir mana, ifade etmez. 
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ti 4 ay olarak veriliyor. Fakat daha Zilhicce ba şı nda (Ağ ustos ortas ı), daha 

bir ay geçmeden o Alin'de bulunmaktad ır. Alin'de 29 gün yani 130 Muhar-

remi. ba şı na (Eylül ortas ı) kadar kal ıyor, fakat ancak Safer ortas ında 

(Ekim sonu) Mahuvan'a geri dönüyor. Mahuvan'da ikinci ikamet devresi 90 gün 

yani Cumada 1 ortas ına kadar sürüyor. E ğer Cumada II. 9 u değ il Cuma-

da I. 9 u kabul edilecek olursa bu tarih Merv'e giri ş  ile tetabuk etmek-

tedir. Ebü el—Hattab Medâinrye göre tashih edilmelidir. Anonim rivayete 

gelince, bu ikisinin ortas ı  bir durum arzeder. Medâii ı rye göre Ebu Müslim 

Mahuvan'da iki de ğ il sadece bir defa bulunmüş tur. Ebü el—Hattab' ın ilk 'ika-

, met süresi için kabul etti ğ i dört ay hakikatte orada Ebü Müslim'in bütün 

ikamet süresidir. Ebü el—Hattab' ın Ebü Müslim'in Mahuvan'a ilk vusulundan. 

oradan kati olarak ayr ılmasına kadar hesab etti ğ i 8 ay (4 ay +29 gün +90 

gün) bu suretle yar ıya inmi ş  olur. Manı qfilı  Ebü Müslim'in Mahuvaddaki ika-

meti Medâinrye göre de bir defa ş ahsen, Merv'e y.aptığı  bir seyahat bile 

inkıtaa uğ ramaktad ır. Bu seyahatten dönü ş ünde o Medainrye göre 3 ay 

daha Mahuvan'da kalm ış t ır Bu 3 ay Ebu el-Hattab'daki 90 güne tekabül 

eder. Dönü ş  Medâiurye, ve Ebü el-Flattab" ın bir kayd ına göre 130 y ılının 

ba şı nda vaki olmu ş tur. Bundan itibaren üç ay veya 90 gün hesap edilecek 

olursa Ebü Müslim . Rebiülah ır ba ş ind,a Merv'e girmek üzere Mahuvaridaki 

karargah ı  kaldırmış  olur. Filvaki Medâini Merv'e giri ş  için 9 B ebiülahır 
tarihini vermektedir ve anonim rivayet de ona tevafuk etmektedir( 1). Bu 

tarih ayrı ca, o zaman günlerin çok kisa olduğu hakkındaki bir kay ıtla (Taberi 

1990, 20) teyid edilmektedir. 9 Rebiülah ır 130 = 17 Aralık 747 'ye dü ş mekte 

olup Ebü el-Hattalı 'm zikretti ğ i 9 Cumada I. veya II. (15 Ocak 

veya Ş ubat) gün döniimü tarihlerine oldukça uzak dü ş mektedir. Yine geriye 

giderek 4 ay süren Mahuvan'daki ikametin ba ş langıç olarak 29 Zilhiccesi 

ba şı na vasıl oluruz. Alin'de kurulan karargah bu Mahuvan ikametini kati 

etmiyordu, ondan daha evvel idi. Medâinrye göre Ebu Müslim Min'de 129 

Zilkadesinde bulunnyordu(2). O ş ayan- ı  kabul ananeye göre Sikazenç ve 

Fanin'de ise Ş evval ve Ramazan_ da ikamet etmi ş ti. Ebu el-Hattab'm Sika-

zenç için verdi ği 42 günü Medaini hesaplamaktad ır. Fakat burada 

haklı  olan Ebu el-Hattab'd ır. A7rıca onun Fanin ikametini Sikazenç de 

ikametinden evvele almas ı  da daha makul acIdedilebilir( 3). 

Ş ema .tayin edildikten sonra hadisat ın cereyan ı  hakkında, şu tablo elde 

ediliyor: Ebu Müslim'in içlerinde karargühm ı  birinden diğ erine nakletti ğ i 

Huzaa köyleri( 4) Harkan kanal ı  bölgesinde birbirine pek yak ın mevkilerde 

1) 7 Rebiülahır tarihi de veriliyor. Arabçada 7 ve 9 de ğ işimi sıkdır. 
2) 1952, 10 dakl Halin Allin ve Alin ile aymdır. Bu belki de bi—Alin (Alin'cle)'den ne ş et 

etmiş tir. 
3) Krş . Van Vloten, Opkomst der Abbasiden, s: 79. 

4) Bunlara a potiori [tercihen, umumiyetle, ekseriyetine bak ılarak] Huzaa köyleri deniliyor. 

Çünkü Fanin ve Mahuvan sadece Huzaa'ya ait de ğ illerdir. 
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bulunuyorlard ı . İ syan ın yuvas ı  içinde Ha ş imiye'nin en biiyük reisi Süleyman 

b. Kesir'in oturdu ğu Sikazenç idi. İbrahim b. Muhammed'in gönderdiğ i 

sancaktar burada aç ılmış  ve ate ş le i ş aret buradan verilmiş ti. Yakı n ve uzak 

civar ın partizanlar ı  burada toplanmış lardı . 1 Ş evval 129 da 'ilk Abbas i usulü 

ilk bayram namaz ı  burada kıhndı , Ona imamhğı  Süleyman b. Kesir yapt ı . 

Bu imameti yaln ız Ebû Müslim'in emri üzerine yapm ış  olması  inan ı lan:Laz 

bir .  keyfiyettir. O daha ziyade, o s ıralarda ve Sikazenç'de reislik mevkiinden 

kolay kolay at ılamazd ı . Isyan hareketinin dizginleri elinden ç ıkmış  bile olsa 

reislik ,görünü ş ünü hehüz muhafaza ediyordu. Ebû Müslim kendisini" onun 

tarafından tehdit edilmi ş  hissediyordu. Bunun için 42 iki gün. sonra Sikazenç'i 

terketti. Evvela Alin'e ve oradan da 129 y ıh sonlarına doğ ru Mahuvan'a gitti. 

Mahuvan'da bir reis tavr ı  tak ı lı& Ordusu büyüdü, bununla kudret ve ihti ş amı  
yükseldi. Bu suretle de ilk defa olarak Merv'de kar şı l ıklı  birbirlerini bitiren 

Araplar ın endi ş esini celbetti. Bu endi ş e ş ii hareketin diğ er muhtelif yerlerde, 

Biverd Mervrud ve bilhassa Heraeda (Tabert 2, 1966,) kazand ığı  baş arılarla 

daha da artt ı . Ev vel'a maiyetinde hizmet eden Bekrilerin te ş viki ile Seyhan 

el-Harmi Nasr ile bar ış tı  ve Ali b. Cuday el-Kirmâni de onu , bu hususta 

örnek almış  görünüyor. Araplar nihayet kendilerini tehdit eden tehlikenin 

fark ına varm ış  ve buna ınü ş tereken çare arar görünüyorlard ı . Fakat birbir-

lerine kar şı  itimadsizlıkla dolu oldukları  için Ebû Müslim'e kar şı  ş iddetle 

harekete geçemediler. Çok çok onun iktidar sahas ına bir ak ın tertip ettiler ki, 

bu da Ebû Müslim tarafından kolaylıkla piiskürtüldii (I). K ısa bir zaman 

içinde Ebû Müslim bu dü ş man karde ş lerin ittifakm ı  bozmağ a muvaffak 

oldu. Bizzat Mahuvan'dan Merv'e giderek Ali b. Cuday el-Kirmanrnin 

Ezdlileriyle birlikte mütareke halinden ç ıkıp Nasr'a ve Mudarldara kar şı  
yeniden dü ş manca tav ır takm ınasmı  temin etti. 130 ba şı nda Mahuvan'a geri 
döndü. Artık Araplar cihetinden tamamiyle emin idi ve onların intihar 

mafflı sı  taşı yan çabalamalarm ın meyvelerini toplamak zaman ı  geldiğ ine : 

kan ı  olaca ğı  vakte kadar onlar ı  kendi haline terketti. Ezdlileri kazanm ış  
olması  yüzünden Mudarl ı larla olan münasebetin hepsi de bozulmu ş tu. Rivayete 

göre bu sonuncular onu Ezdlilerden ay ırıp kendi taraflarma çekmek için 

teş ebbüslerde bulunmu ş lardır. Öyle ki EM). Mlisli ın'e her iki parti de yaltak-

lanıyordu. Ş üphesiz olan cihet ona dü şman muamelesi yap ılmaya cüret 

edilemediğ i idi. Bundan dolayı  Merv'e girerek Arap kabilelerinin kudret ve 

kuvvetini bitirdikleri korkunç ve zalimane mücadeleye ş ahsen aracı lık yapa-

rak son vermek in ıkan ım buldu. Hiç olmazsa ilk fırsatta görüldü ğü gibi 

Mudar aleyhine ve Ezd lehine karar verdi. Ebû el-Hattab'u ı , Ezd ve Mudar 

elçi heyetlerinin nas ıl Mahuvan karargah ında Ebû Müslim'in önüne gelip 

1) Ebû el—Hattab'm ayni hadise (Ali yamnda) iki ayr ı  rivayet (1958 vd. 1970) zikretti ğ ini 

evvelce bilçlirmi ş tik. Bunların her ikisi de Ebû Müslim'in hakk ında iyi propaganda yaptırmak 

üzere yaralı  esirlere iyi muamele yaptığı nı  bildirirler. Her ikisi de mubala ğ andır. Tab. 1970 göre 

muhasamat köylülerin sığı r ve tavuklarımn çalınıp zaptedilmesinden ibarettir. 
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ona halletmek için ihtilaflar ın anlatm ış  olmaları  ve onun yetmi ş  kiş ilik 

maiyeti ile karar ını  açıklamas ı  üzerinde tasvir etti ğ i sahne bu hakiki olaydan 

evvel gösterilen bir refleksdir. Ebfı  Müslim Cuday el-Kirmani ile de de ğ il bilâkis 

önce onun o ğ lu Ali ile 129 sonunda veya 130 ba şı nda müzakereye giri ş mi ş tir. 
Bunda ilk arzu izhar eden de odur. Von' Vloten'in do ğ ru olarak izhar ettirdi ğ i 

gibi o kendisine müracaat edilmi ş  değ il, bizzat müracaat eden idi. Muahl ıar 

devre göre ise o, kendisini bu vaziyette mütalaa edemezdi. Bu- şekilde ken-

disinin kikülmüş ,  olması , hakkında te şekkül eden düş üncelerle, hükünı lerle 

kabil-i telif değ ildi. Sonradan kazanm ış  olduğ u o kendisine mahsus her ş eye 

hakim olan mevkii, daha evvelki devreye de te ş mil etmek istendi. Bu 

yüzden ise, onun nihayet vaziyete müdahale etmek için neden o kadar uzun 

zaman beklediğ i anlaşı lmaz bir , keyfiyet olup ç ı kıyor. Aslında o önceleri, 

Araplara kar şı  açıkça meydan okuyacak kadar kuvvetli de ğ ildi. Siyasi 

davrand ı , kendisini çekingen gösterdi ve onlar ı  bu şekilde gaflete sevketti. 

Hatta Mudar ile de aras ın ı , • bunlar kendisini ortaya at ılmış  bir düş man 

olarak hesaba katmalar ını  icabedecek kadar bozmad ı . Emevi rejimine kar şı  
isyana sevketmesi, o zaman için normaldi ve kimseyi rahats ız etmiyordu. 

Ayr ı ca bütün tasavvurlarun da ortaya ' atmam ış tı . Medainrye göre (Tab. 

2, 1965) kim olduğunu ve ne istediğ ini soruş tuimak üzere Merv'den din 

alimleri ona müracaat etmekte ve yan ına gelmekte idiler. Ebfı  Müslim bunlarla 

münaka ş aya yana şmamış  ve daha acele i ş leri olduğunu beyan etmiş tir. 

Elyû. Milslim'in maiyeti ekseriyetle İ ranh köylülerden, Merv köylerinin 

mevalisinden ibaretti. Fakat aralar ında daha ziyade idare mevkilerini elle-

rinde bulunduran Araplar da vard ı . İki unsuru birle ş tiren din ve mezhep idi. 

Abbasilerin Cund'ü, yani Horasan ordusunun çekirde ğ i, Taberi 2, 1987 de, 

bilhassa teharüz ettirdi ğ i gibi Haş imiye tarafını  teşkil eylemekte idi. EVI 

Müslim Merv'e Ha ş irniye'nin ba şı nda olduğu halde girdi ğ i gibi, bu giriş ten 

sonra biat al ınanlar da Ha ş imiye'den olanlard ı  Bunlardan bi'at alan Ebil 

Mansur Tanla b. Ruzayk el-Iluzai idi. Bi'at formülü şu idi: «Sizi Allah'ın 

kitab ı  ve Peygamberin sünneti ve Allah' ın elçisinin ailesinden üzerinde 

sonradan ittifak edilecek ş ahsa itaat etmek ve subaylarm ı zdan hiçbir surette 

iare ve maa ş  talep etmiyerek onlar ın kendi istekleriyle size bir ş eyler ver-

mesine kadar beklemeniz( ı) ve yüksek emir almmadan, ayaklar ınız altına 

serihni ş  ş ahsi bir düşmamnıza bile bir kötülük yapmaman ız üzerine tavzif 

ediyorum». Söylenildi ğ ine göre bir mezhebin bütün temel dü şüncereFine ve 

izahlar ına vakıf olan EVI Mansur'un birliklere bunlardan bahsetmeyip yaln ı z 

umumi heyet ile iktifa etmesi calib-i dikkattir. O Abbasi imanumn muayY.  en- 

ş ahs ında henüz peygamber ailesi için tebarüz ettirilmektedir. Birlikler her 

ş eyden evvel kayıtsız şartsız itaatla görevlendiriliyörlar. Din bilhassa bu 

ihtilâlcilerde, askeri bir mahiyet almaktad ır. Nefer-i merkumun yukar ı  

1) Krş . Vloten, Recherches, s.66.80 deki Ehl el—Kaffiya (veya Ehl el - Kifâya ?). 
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derecelerde bulunanlar ın s ırrını  öğ renmesi ş art. de ğ ildi. Siyah sancak ona 

iman formülü olarak yetmeli idi. Bayrak islami par ı ltı larda'., muhtelif renk-

lerde evvelden beri mevcut idi( ı ). Fakat hiçbir yerde, sancak, rengi ve ehem-

miyeti Horasan ş iileri nezdinde oldu ğu kadar tebarüz etmiyordu. Theophanes 

bunları  Xovpaaclıvto ı  (2) p.avpocp6(ı ot (siyah giyinenler) tesmiye etti ğ i gibi 

bunlar Corıtinuator Isidori Hispa ıı . (nş r. Mom ınsen, s. 134)da da Persarum 

pullata demonia yani siyah ş eytanlar ad ını  almaktadı rlar. Peygamberin bayra ğı  
siyah olduğu için Abbasilerin bayra ğı  da bu renkte imi ş . Apokaliptik [sirk mu-

ammah] kitaplarda yeni devri açacak siyah bayraklardan bahsediln ıekte 

imiş . Fakat ınevaliyi islam namma ilk defa ayakland ıran Haris b. Sureyc'in 

bayra ğı  da siyah idi ve Ebü Müslim de mevali aras ında -tan ı nmış  olmas ı  
dolayısiyle bayra ğı nın rengini Haris'den kopye etmi ş  olmalıdır 

Dineveri 360' da zamanun ı za intikal etmi ş  mısralarmda, Mery'deki 

Horasan valisi Nasr b. Seyyar Araplara ş u ş ekilde hitap etmektedir: “Sanki 

aranızda basiretli kimse yokmu ş  gibi neden aran ızdaki kan dâvas ını  müte-

madiyen yeniden kurcallyor ve kap ının önünde bekleyen düş mana müsait 

imkanlar haz ırlıyorsunuz? Bunlar oradan buradan gelmi ş , nüfuzsuz kimse-

lerdir, ne bizim tan ıdığı mız 'Araplar, ne de mevki sahibi mevülidendir. Bun-

ların, Allah' ın elçisine uymayan ve hiçbir mukaddes kaydedilmemi ş , sadece 

Arapların öldürülmesini isteyen bir dinleri vard ır». Taberi 2, 1937. 1974. 

3, 25'e göre bizzat imam İ brahim b. Muhammed Ebü Müslim'e, Horasa ırda 

hiçbir Arab ı  hayatta b ı rakma ınasun bilhassa emretmi ş ti. Theophanes H. Y. 

6240'a 'göre Ebü Müslim tarafından tahrik edilen kölelerle Horasan'da bir 

gece içinde efendilerini katlederek onlar ın silah, hayvan ve paralariyle kendi-

lerini techiz etmi ş lerdi. Taberrnin Merv'in i ş gali hakkında tarihi rivayetinde 

bu husus hakkı nda hiçbir maliimat yoktur. Ebü Müslim, sadece Nasr' ı n 

tarafdarlar ından 24 ehil ki ş iyi, Nasr'ın karar ından sonra idam ettirmi ş tir. 
Askerlerine ise en ciddi bir disiplin göstermelerini emrederek onlara emir 

almadan katil yasak etmi ş tir. Burada da, di ğer hususlarda oldu ğu gibi, 

Abbasilere yaranmak için vukuat ın Jhafifle ş tirilmi ş  olmas ı  pek âlâ mümkün-

dür. Mevali kı zgınlığı n ı , Taberrde göründü ğünden daha büyük bir ş iddetle 

tatmini cihetine gitmi ş ' olabilir. Fakat bunların Arap dü ş manı  milli hisleri 

pek o kadar mübalağ a edilmemelidir. Hareket Iran ınilletinden de ğ il ara- 

1) Haricilerde kırmız ı , Agğpi 20,112,31. Siyah ayn ı , yerde ve 99,9 Kr ş . Tab. 2,1981. 2007. 

Lisan 11,329. Abbasilerin muhalifi, sadece fl ıneyye tarafdar ı  Suriyeliler de ğ il Aleviler de beyaz 

rengi seçmi ş lerdi. (Tab. 3.223,271. 295.298.361.508). Medya'daki baz ı  asiler (Hurremiler ?) K ırmı zı  
giyinirler ve bu yüzden Muhammire tesmiye olunurlard ı  (Tab. 3,493 vd. 645 vd. 1235). Hasani-

lerden birisinin üzerinde yı lan resmi olan san sanca ğı  vardı . (Tab.3.237). Yüksek ş ahsiyetlerin, 

mevralannın da giydiğ i, hususi renkleri vard ı  (Tab.a,516). Arab antikitesinde siyah intikam 

rengi idi, Agiini 8,75,20, 

2) zoçı ccact ıı  veya ZOVQaCaV do ğ ru yazıhş  şeklidir (çünkü Theophanes Süryaniler gibi 

OV u. kı sa olarak kullanmaktad ır) .zo9acrav ise buna mukahil yanl ış tır. Her iki a uzundur. 
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ları nda Araplar ın da eksik bulunmad ıkları  oldukça mandut bir mezhebten 

neş 'et etmi ş tir. Bu mezhebin, islam ın içinde mevcut olan siyasi ve sosyal 

cinsten dini mevkileri vard ı . Prensip itibariyle yabanc ıları  değ il dinsizleri 

(kâfirleri) tehdit ediyordu, -bundan dolay ı  mevalinin silahlar ı  için kâfir 

lobutu adı  kullanılmış tır (') Ebû Müslim'in en yakın mutemed adamlar ı  olan 

Ebû Nasr, Ebû Davud ve di ğ erleri Arap idiler. Kendileriyle mücadele edilecek 

olanlar asl ında Araplar de ğ il, hâkim olan Araplar idiler ye bunlar ı n imhası , 

adaletsiz ve gayr- ı  meşru olarak hüküm sürdilkleri, Allahs ı z Emevi rejimini 

destekledikleri Ve teokrasi içinde di ğer müslümanlar ın kendileriyle ayn ı  
haklara sahip olmalar ını  kabul etmedikleri için, İ slam namına yap ılıyordu. 

Buna mukabil Arap muhalefet partileri, mesela İ raklılar ve Horasan'daki 

Yemenliler evvel emirde müttefik addedilmekte idiler. Mamafih l ıakikatte 

İ slam içinde Araplığ a karşı  mücadele İ ranizmin yükselmesi ve Emevi saha-

natunn sona ermesinden itibaren Araplar ın millet olarak da tazyik edilmesi 

ve aş ağı ya itilmesi neticesini do ğurdu. Nasr b. Seyyar -bunu önceden gör-

müş tü. Bu, iş in mahiyetinde meknuz idi. Fakat kasdedilmi ş  hedef, alınmış  da 

değ ildi. Galiplerin milliyeti, bunun kuca ğı nda büyümü ş  oldukları  İ slama da 

üstün hale gelmesini sa ğ ladı . Fakat asl ında Horasanhlar isyamndaki mu-

harrik kuvveti, milliyet fikri de ğ il İ slam te ş kil etmiş ti— evvelce bizzat 

Arapların ayaklanmalar ında da muharrik kuvvetin olmas ı  gibi. Yeni bir 

İ slam [anlayışı ] yeni bir milletle birle ş iyor, bağ lanıyordu. 

4 - Ebû Müslim, Toharistan'a orada daha evvelce de faaliyet , göstermi ş  
bulunan (1960, 14.  v.4.) ve kendisine muti olan Ebû Davud el-Bekri',3)i gön-

derdi. "Bu zat Emevi amili 'Ziyad b. Abdurrahman el-Ku ş eyrryi ba ş arı  ile 

Belh'den kaçırtd ıktan sonra azledilerek yerine Yahya b. Nuaym- el-Bekri 

getirildi. Fakat Yahya Belh'dens  pek uzak olmayan müstalikem Tirmiz'de 

tutunan Ziyad ile müzakerelere giri ş ti. Ru civarın bütün. Araplar ı , Mudar, 

Yemen ve Rebia aras ında 'Horasan ş ias ına karşı  bir ittifak akdedildi. Oradaki 

İ ranlılar bu ittifaka - dahil oldular ve bunlar ın reisi Mukatil b. Hayyan, Arap-

ların riyaset için mücadele etmelerine mani olmak için rei§li ğ e getirildi. Ş ia 

karşı sında Arapların ve İ ranhlarm birle ş mesi yanl ış , baz ı  kusurları  tashih 

edebiliriz. Müttefiklerin bir k ı sm ının siyah bayraklar ta şı mas ı  da —ki bunlar 

ş üphesiz Haris b. Sureyc'in bayraklar ı  idiler— ş ayan- ı  dikkattir. Bu miitterı 
 fiklere karşı  yeniden Ebû Davud gönderildi. Dii ş raanlar Sareanan yan ında 

yap ılan bir sava şı  müteakip Belh'i tekrar tahliye ederek ,Tirmiz'e döndüler. 

Ebû Davud ikinci defa azledilerek yerine Ezdlilerden Osman b. Cuday el-

Kirmani, Ali'nin karde ş i, Belh'e tayin olundu. Fakat bu zat tutunamad ı . 

Me ş hur Kuteybe'nin bir ye ğeni olan Müslim b. Abdurrahman el-Bahili ku-

mandagındaki Tirmiz Mudarhları  - onu Belh'den sürüp ç ıkard ılar. Bunun 

1) Again' 4 ,93 Dinenri 360, Taberi Kafirkubat ı , sadece Muhtar' ın Haşebiyesi için kullan ı -

yor 2,694. 
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üzerine Ebu' Davud, üçüncü defa olarak gelme ğ e mecbur oldu. Burada ken-

disinden feragat olunam ıyordu. Taberi 2, 1997 v.dd.deki rivayet bu ş ekildedir 

ve yerine konacak ayr ı  bir rivayet de mevcut de ğ ildir(i). 

Asıl Horasan'da Ebû Müslim ş ark bölgesindeki üç idare merkezini, 

Merv, Mervrud ve Herat' ı , garbi. Horasan'da yani 1\fisabur'da ise sadece 

Nesa ve Biverd ş ehirlerini elinde bulunduruyordu. Nisabur ş ehrinde vali 

Nasr.b. Seyyar tutunmu ş tu Serahs'da, Nasr' ın kaçmasından hemen sonra, 

yeni vaziyete intibak edemedi ğ i için Merv'i bo ş altan Ş eyban el-Harfırî bulun-

makta idi. Ebü Müslim burada ona taarruz ettirdi. Seyhan ma ğ lüp edilerek 

katIolundu. Ekseriyeti Bekrlilerden müte şekkil olan birlikleri Nisabur'a 

kaçarak Nasr'a iltica ettiler. Bunun üzerine Nasr'a kar şı  mücadele ve bununla 

da Emevi devletinin Horasanh siyah ş eYtanlar önünde çöküp gitmesini 

intac eden büyük sava ş  baş lam ış  oldu. Bu mücadelede kumanda mevkiinde 

bizzat Ebü Müslim bulunuyor, sava ş  Tayy kabilesinden bir Arap plan Kahtaba 

b. Sebib tarafından idare ediliyordu( 2). Kahtaba isyan esnas ında mevcut 

değ ildi, ancak Merv'in zapt ından sonra, hac miinasebetiyle iman ı  İ brahim 

b. Muhammed ile temas etmek üzere gitmi ş  olduğu Mekke'den dönmü ş tü. 

İ brahim bir sancak vermek suretiyle onu ba ş kumandanhğ a tayin etmi ş ti. 
Ebü Müslim bunu tasdik ederek ba ş kanı anday ı  ona verdi. Ebû Avn. 

Abdülmelik b. Yezid el-Ezdi, Haz ım b. Huzayme el-Temimi, Iranl ı  ve Belldi 

Halid b. Bermek ve di ğ erleri bulurtmakta idiler( 3). İ lerliyen ş ia ordusu kar şı -

s ı nda Nasr, o ğ lu Temim'i gönderdi. Bu zat Tus yan ında ınağ lüp ve maktul 

düş tükten sonra Nasr 130 Ş evvali sonunda yani 748 Haziran sonunda Nisa-

bur'u bo ş altt ı  (Tab. 2, 2016). Bir miiddet sonra Ebu Müslim idare merkezini 

Mery'den buraya nakletti( 1). Maiyeti Ali b. Cuday el-Kir ınanryi beraberinde 

götürdü. Fakat• yolda onu ortadan kald ırmağ a muv`affak oldu. Ayn ı  zamanda 

bunun karde ş i Osman b. Cuday da Toharistan da Ebu' Davud taraf ından 

ortadan kald ırı ld ı  (Tab. 2, 1999 v.d.). Sayesinde Merv'in al ınmas ı  i ş i ba ş ard-

m ış  olan Ezd ile ş ia aras ındaki ittifak art ık rolünü ikmal etmi ş  bulunuyordu. 

Ezdli reisin katliyle onu rahats ız eden bir rakib izale edilmiş  oluyordu. Çünkü bu 

zat Merv'de hala 'müstakil ve Ebü Müslim ile ayn ı  haklar ı  haiz bir mevki 

muhafaza etmi ş  gibi görünüyordu. 

Nasr ve onunla birlikte Horasan'dan kaçan Tenaim, Bekr ve Kaysl ı  
Araplar Nisabur'dan Curcan hududunda bulunan Kumis'e gitrni ş lerdi. Hali- 

1) Ebû Muslim'e karşı  So ğ d bölgesindeki muahhar isyanlar hakk ında lı rş . 3,74.79 vd. 

Bunlarda Abbasilerin eli vard ı . Mayöraünnehir ancak Ebû Muslim ve Atbbasiler sayesinde tam 

olarak islânı  hakinı iyetine boyun e ğ miş tir. 
2) Krş . Hamasö s. 303 vdd. 

3) Thenphanes H. Y ı lı  6240 da Kahtaba a ş a ğı  yukarı  EM) Muslim ile bir derecede itibar 

olunmaktad ır. 
4) Hemedan yamnda Save'de 12 Rebiüev ı  el 131 (9 Kas ım 748) de 85 ya şı nda olduğ u 

halde öldü. 
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fenin emri üzerine Irak valisi İbn Huheyre, Nubâta b. Hanzala el-Kilabryi 

Curcan'a gönderdi. Fakat bu zat Nasr ile mü ş tereken hareket etmediğ i gibi 

onun ordusunda bulunan Kaystileri kendisine çekmek suretiyle onu daha da 

zayıflatti. Nubâta 130 Zilkadesinde Curcan'a ,girdikten sonra 1 Zilhicce Cuma 

günü (Per şembe 1 Ağustos 748) K ahtaba'ya kar şı  giriş tiğ i savaş ta mağ lüp 

ve maktul dü ş tü. Bu arada Nasr kendisine kar şı  sevk edilmi ş  bulunan Kah-

taba'nın oğ lu Hasan'a kar şı  baş arı  ile kendisini müdafaa etmi ş  görünüyor. 

Ş ii subaylardan birisi, Ebü Kamil onun taraf ına geçmiş tir. Fakat Nubâta'n ın 

mağ lübiy-etinden sonra art ık Kumis'de ikameti uzayamazd ı . Medya'yı  boydan 

boya .  katederek hiçbir yerde Emevi memurlar ından bir dost bulamadan 

Hemedan'a kadar kaçt ı ( 1). 131 yıhmn ilk aylar ından birinde Kahtaba, o ğ lu 

ile Kumis'de birle ş ti ve onu önden yola ç ıkarmak suretiyle bat ıya doğ ru 

hareket etti. Rey ve Hemedan teslim oldular. Fakat Hemedan'dan kaçan, 

bu ş ehrin amilinin, Suriyeli birlikleri ile Nasr b. Seyyar' ın Horasanh kuvvet-

leri Nihavend'de tekrar birle ş erek kendilerini orada muhasara eden Hasan 

b. Kahtaba'ya kar şı  ş iddetli mukavemet' ettiler. Ş ehri muhasaradan kur-

tarmak ile, Caferi İ bn Muaviye'yi kaçma ğa mecbur ettikten sonra büyük 

ve iyi techiz edilmi ş  bir Suriye ordusunun ba şı nda Kirman'da haz ır vaziyette 

bekleyen Amir b. Dubare el-Murri tavzif edildi. Fakat bu zat Nihavend'e 

doğ ru ilerlerken bizzat Kahtaba taraf ından -hücuma uğradı , mağ lüp = ve 

maktul düş tü (2). Kati ve a ğı r sava ş  Isfahan eyaletinde Cabalk yan ında 

23 Receb 131 Cumartesi (Sal ı  18 Mart 749) günü cereyan etmi ş ti. Kahtaba 

bunun üzerine Nihavend önünde o ğ lu ile birle ş ti. Tab. 37, 18 de görüldü ğü 

gibi birkaç ay sonra, nihayet 131 Zilkadesinde (Haziran-Temmuz 749) ku şa-

tılmış  ş ehirde bulunan Suriyeliler, Horasanlie. arkada ş lariyle anla ş madan ve 

onları  ş eraite dahil etmeden kendileri için teslim muahedesini imzalad ılar. 

Bunun üzerine Horasanl ıların hepsi k ı l ıçtan geçirildiler. 

Artık Kahtaba için Irak yolu aç ılmış  bulunuyordu. O ğ lu Hasan' ı  tekrar 

önden göndererek onu takip etti ve Nihavend'den Karmasin üzerinden 

Hulvan ve Hanikin'e gitti. Kuvvetli bir ordu ile Dicle. üzerinden kendisine 

karşı  yürüyen ve Celfı la'da karargah kurmu ş  bulunan Irak valisi İbn 

beyre'den maharetle s ıyrılarak Dicle'yi geçti. Ktife üzerine yürüdü. F ırat 

kenarındaki Anbar yak ınında bir müddet için tevakkuf etti. İbn Hubeyre 

acele olarak onun üzerine yürüyerek F ırat' ın sol sahilinde biraz daha a ş ağı  
bir yerde, Fam Furât Badakla'da, kanal ın Küfe'ye do ğru iki kola ayr ıldığı  

yukarı  Fallâca'da karargah kurdu. Havsara h. Süheyl el-Bahili kumandas ında 

bir birliğ i önden Kfife'ye yollad ı . Kahtaba'ya gelince Dimimma yan ı nda 

Fırat' ı  geçerek sa ğ  sahilden, İbn Hubevre'nin ordugah ıng karşı  bulunan 
ı 	- 

1) Theophanes Hilkat Y ıl 6240 daki 113tV(30CQa yerine Anastasius'a göre /1361 ,(30a2a 

okunmalı dır Çünkü burada kaâdedikn Reiske (Ebulfida 1 238) nin yanl ış  olarak tahmin 

ettiğ i gibi Nıı bata değ il İ bn Dubâra d ır. 

■Iı  
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Hâyra mevkiine kadar ilerledi. 8 Muharrem 132 Çar ş amba gecesi (27 Ağustos 

749 Çarş amba) günü küçük bir k ı ta ile geçidi geçerek dü ş man karargâhma 

baskı n yapt ı ( 1). İbn Hubeyre gafil avland ı , önce Fail" el-Nil'e çekildi, fakat 

orada da kalm ıyarak Kanal el-Nil'i takip ederek müstahkem idare şehri 

Vâs ı t'a ric'at etti. Bu haber üzerine İ bni Hubeyre'nin kasr ına varmış  olan Hav-

sara'da Küfe'ye girme ğ e cesaret edemiyerek Vüs ı t'da vali ile birle ş ti. Kah-

taba'n ın baş arı sı  tam idi, fakat bu muvatfakiyeti hayat ı  ile ödemeğ e mecbur 

kalmış t ı . Gece mücadelesi içinde esrarengiz bir ş ekilde maktül düş tü. O, 

askeri manada hiç ş üphesiz Abbasiler için yap ılanın en büyüğ ünü ba ş armış , 

zaferi Abbasi sancaklar ı na bağ lam ış  ve bunların yenilmezli ğ i ş öhretini tesis 

etmiş tir. Onun yerini sa ğ  sahilde kalmış  bulunan oğ lu Hasan aldı , hiç kılı ç 

sallamağa mecbur kalmadan Kfife'ye girdi. Burada Emevi hükümeti tara-

fından mazlum bir ş ehit haline getirilmi ş  olan Halid el-Kasrrnin o ğ lu Mu-

hammed Yemenlilerle birlikte Abbasiler lehine ayaklanma ğ a cesaret ederek 

müstahkem burçlardan birisini ele geçirmi ş  ti. Havsara'n ın çekiliş inden sonra 

ona art ık kimse muhalefet etmemi ş ti. Onun gönderdi ğ i haber üzerine Hasan 

14 Muharrem Sal ı  günü (2 Eylül 749) ş ehre girdi. Buna Mukabil Basra'da 

Muhellebilerden Sufyan b. Muâviye'nin Ezd ve Rebia kabilelerinin yard ı -

miyle Emevi idaresini dü şürmek te ş ebbüsü akim kald ı . Vali Selm b. Kuteybe 

el-Bahili'ye yard ım eden Mudarl ılar ve Suriyeliler Ezd'i ma ğ lüp ettiler. Her 

tarafta Yemen (ve Rabia) ihtilâle kat ı lırken Mudar hâkim Arapl ık için mü-

cadele etmekte idi( 2). 

Imdi, Abbasilerin Küfe'deki gizli idaresi meydana ç ıktı . Peygamber 

ailesinin veziri Ebû Seleme gizlendi ğ i yerden ç ıkarak idareyi eline ald ı ; i ş leri 

idare etti ğ i yer, Horasanhlarm karargâh kurdu ğu Hammâm Ayan idi. Fakat 

Abbasiler için de melcelerini terkederek ön plâna geçmek zaman ı  gelmi ş ti. 

Reisleri olan Ibrahim b. Muhammed, halife Mervan' ın emri ile tevkif edilerek 

Humeyme'den Harran'a götürülmü ş tü. Rivayete göre o Abbas o ğullarına 

bu esnada Küfe'ye giderek karde ş i Ebu'l-Abbas' ı  kendisinin halefi olarak 

kabul etmelerini emretmi ş miş . Buna nazaran tevkifi Horasanhlarm Küfe'ye 

giriş lerinden çok evvel vuku bulmu ş  olmalıdır. Çünkü Abbasiler ancak bu 

hadiseden bir ay sonra, 132 Saferinde oraya val`-d ılar Bunlar muhtelif nesil-

lerde"' 14 ki ş i idiler.Önce Ali b. Abdullah b. Abbas' ın oğulları . Davud, İ sa, Salih, 

İ smail, Abdullah, Abdussamed; bunlara ilâve olarak Davud'un o ğ lu Musa. 

Sonra Muhammed b. Ali b. Abdullah b Abbas' ın oğulları : Ebu'l- Abbas, Ebu 

1) Her şey hemen hemen Mesleme b. Abdilmelik'in Yezid b. Muhellebe kar şı  101 veya 

102 yıhnda yaptığı  hareket gibi. 

2) Burada, Taberi de (3, 10. 14. 18-20) son defa olarak kaydedilen ihtiyar Ebü Mihnef'in 

rivayetini takip ediyorum. Ş u halde o felâket günlerini görmü ş , fakat o s ırada çok ihtiyarlam ış  
olmandır. Taberrnin ba ş  râvisi Medaini bir iki ehemmiyetsiz teferruat hususunda bundan 

ayrılmakta ve baz ı  daha tam tafsilât vermektedir. Kr ş . Mesudi 6, 73, Yakubi 2, 412, 'Hamase 

403 v.d. 
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Cafer, Yahya. Ayr ıca Muhammed b. Ali'nin torunlar ı : Abdulvahab b. İ b-

rahim b. Muhammed ve bunun karde ş i Muhammed, ayrıca İ sa b. Musa b. 

Muhammed. . Nihayet ailenin bir yan kolundan Yahya b. Cafer b. Tammam 

b. Abbas(i). 

Abbasiler Ki'ı fe'de aç ık kollarla karşı lanmaddar. Vezir Ebû Seleme 

bunların, ş ahsen imam olarak kabul etti ğ i İbrahim b. Muhammed'in hali-

feli ğ i haklarını  pek o kadar tabii görmemekte idi. Bunlar kendisini rahats ı z 

ediyorlard ı . Kaldıkları  yeri uzunca bir müddet Horasanl ılardan saklama ğ a 

çalış tı . Vâsı t henüz zaptedilmedi ğ i için, bunlar ın zaman ı  henüz gelmemi ş  
[demekte idi]. Fakat Ebil Müslim'in mutemed adamlar ından Eba Cehm 

vaziyetin fark ına vararak Horasanl ılara haber verdi. Bunun üzerine 12 

Horasan ileri geleni Hammâm A'yan'daki karargâhdan adama atlay ıp 

Kafe'ye geldiler, Abbasilerin kald ıkları  yere giderek Ebu'l - Abbas'a bi'at 

ettiler. Neticede Ebu Seleme de vaziyeti kabule mecbur kald ı (2). 12 Rebi-

iilahır 132 Cuma (28 Kas ım 749 Cuma) günü Kafe camiinde Ebu'l-Abbas 

ve yeni hanedan nam ına umumi bi'at al ındı . Ebu'l-Abbas minbere ç ıkarak, 

duçar olduğu yüksek ate ş  onu oturmağ a mecbur edinceye kadar hutbeyi 

okudu; bunun üzerine amcas ı  Davud b. Ali kalktı  ve ondan üç basamak 

aş ağı da hutbeye devam etti. Bu nutuklar bize otantik olarak intikal etme-

miş tir. Fakat umumiyetle intikal şekilleriyle muhtevalar ı  duruma intibak 

etmektedir. [Bunlarda] Abbasilerin hakimiyet hakk ı  Kelam- ı  Allah'dan 

istihraç ve ispat edilmekte ve bu münasebetle, Ali o ğullarının daha ziyade 

haklar ı  oldu ğunu iddia eden gider hakk ında da kinayeli bir yan bakış a yer 

verilmektedir(3). Fakat bilhassa tebarüz ettirilen cihet Abbasilerle İ raklılar 

arasındaki menfaat birli ğ idir(4). Abbasiler ş ahıslarına bağ lı  Horasanlı  kı ta-

larmı n yard ımiyle Emevileri iskat ederken ayni zamanda Irakl ıları  Suriyeli-

lerin boyu ıı duruğundan kurtarm ış lardı . O zamana kadar daima ba ş arı sız 

kalmış  olan hemen hemen yüz y ıllık Irak-Suriye mücadelesi ş imdi artık 

Irak' ın zaferi ile nihayet bulmu ş , iktidarın merkezi, bir zamanlar Ali zama-

nında olduğu gibi, yeniden Kfıfe'ye gelmi ş ti. «Her hanedanın bir merkezi 

vardır, bizim merkezimiz sizsiniz ». Bu sözlerle tabiatiyle Kafeliler avlanmak 

isteniyordu. Fakat devletin a ğı rhk merkezi ş imdi hakikaten D ımaşk'tan 

Kafe'ye ve Irak'a geçmi ş ti ve bu kati ehemmiyetli bir hadise idi( 5). 

1) Davud b. Ali ve o ğ lu Musa, Humeyme'den gelmemekte olup ancak yolda Duma'da 
buradan gelenlere kat ılmış lar ve önce bunlara, Kfı fe'ye girmemelerini telkine u ğ raşmış lardı . 
Aile her zaman İmam' ın, İ brahim b. Muhammed'in etrafmda toplanmamaktayd ı . Ali'nin 
oğulları  İ sa ve Abdullah ve İbrahim'in kardeş i Ebu Cafer bir zaman için Caferi İ bn Muaviye'ye 
bağ lanmış lardı  (Tab. 2, 1977). Sadece Davud b. Ali de ğ il ondörtler aras ı nda zikredilmiyen 
Süleyman b. Ali de Humeyme'de de ğ il Irak'da ikamet eder görünüyorlar. Kr ş . Yakubi 2, 419. 

2) Mediiini (Tab. 3, 28 v.dd.) böyle. Biraz de ğ iş ik müvazi bir rivayet Taberi 3, 34 v.dd. 
Krş . Mesud"' 6, 92 v.dd. Yakubi 2, 413. 

3) Bunlara küfür mahiyetinde Sebei denilmekte idi, 29, 17. 

4) Krş . Tab. 2, 1816, 7: cs 94.1  ı  )5. 

5) Theophanes, Hilkat Y ılı  6241. 
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Mamafih Ebu'l-Abbas K üfelilere pek o kadar güvenemiyordu. İ daresini 

onların K üfe şehirlerinde de ğ il Horasanhlar aras ında Harrımâm A'yan'da 

kurdu. Bir müddet sonra merkezi Hire'ye ve sonra da,güya Hammâm A'yan'da 

ikamet eden Ebu Seleme'den ayr ılmak için Ha ş imiye'ye nakletti. Her ikisinin 

aras ı  gerginli ğ ini muhafaza etti. Ebu Seleme Ali o ğullarma sempati besliyor 

ve bunu alenen izhar da ediyordu, öyle ki, hele o vakte kadar parti idaresinin 

iplerini elinde tuttu ğu cihetle bu fikrinde yaln ız olmadığı  ş üphesi pek de 

temelsiz sayılamazd ı . Halifenin ba şı na ve kendi insiyatifi ile ona kar şı  cephe 

almağ a cesaret ediyordu. Bizzat hiçbir kuvvete sahip olmayan Ebu'l-Abbas 

üstelik pek de emin olmayan me ş ruiyet ve vaziyetini bilen, güya kendi âleti, 

fakat asl ında kendisinden ziyade nüfuz sahibi olan «hükümdar yap ı cıları= » 

hüsnüniyetlerine arz- ı  iftikar zorunda idi. Horasan ordusu üzerindeki nüfuzu 

pek büyük olan Ebu Müslim'in rı zas ın ı  istihsal için karde ş i Elı tı  Cafer'i 

Horasan'a gönderdi. Bereket versin Ebü. Müslim'in Ebti Seleme ile alâkas ı  
yoktu. Bu sebepten bu sonuncuyu öldürtmek suretiyle Abbas o ğ luna bir 

iyilik ediverdi. Aynı  zamanda Horasan'da eski rakibi olan nakiblerin reisi 

Süleyman b. Kesir'i idam ettirdi. Bu zat ın Ebu Seleme ile mü ş terek hareket 

etmesini ş ahsi intikam ım tatmin bakım ı ndan fırsat addetmi ş ti. Mutemed ada-

mı  olan Ebu Cehm ise halife Ebu'l-Abbas' ı  kontrol ve ona hükmediyordu( ı). 

Doğuda bu i ş ler cereyan ederken bat ı  da aynı  zamanda dramatik hadise-

lere sahne olmakta idi( 2). Nihavend'in sükutundan sonra, 131 Zilkadesinde, 

Kahtaba, Ebu Avn Abdülmelik b. Yezid el-Ezdryi Ş ehrizor'a göndermi ş ti. 
20 Zilhicce 131 (10 A ğustos 749) da zaferle neticelenen bir çarp ış may ı  müte-

akip Ebu Avn Suriyeli birlikleri buradan koyarak Musul eyaleti bölgesinde 

Dicle ş imalinde kuvvetle yerle ş ti. Küfe'nin i ş galinden sonra bu ş ehirden 

takviye kuvvetleri ald ı . Fakat kumanday ı  Abbasilerden Abdullah b. Ali'ye 

bırakmak zorunda kald ı . Halife Mervan II Harran'dan hareketle yan ında 

Mezopotamya ve Suriye Araplar ı  bulunduğ u halde Horasanhlara kar şı  Dicle 

üzerinden yürümekte idi. Büyük Zap suyunun sol sahilinde i ş  muharebeye 

döküldü. Savaş  2 Cumada II 132 de ba ş layıp, 11 Cumada II Cumartesi 

(Pazar 25 Ocak) günü Mervan' ın kati mağ lübiyeti ile sona erdi. Theophanes 

onun ordusunun 300.000 kiş iden miirekkep oldu ğunu söyler; ona göre binler 

1, onbinler 2 ki ş i önünden kaçm ış mış . Bu nisbetsizlik ba şka alaylar için de 

mevcut olup, zaferin sadece inançs ızlar kütlesini imanh az ınlık önünde 

ürküten Allah' ın arzusuna ba ğ lı  olduğu mütearifesiyle izah olunabilir. Me-

dâiurnin bir rivayetine göre (Tab. 3, 47) Mervan' ın kumandas ında sadece 

12.000 ki ş i vardı . Sava şı n başı nda üstün durumda idi. Kötü sonuç K aysl ı -

ların Huzaahlardan daha fazla yorulmak istememelerinden do ğ mu ş tu. Ma-

mafih kazanmak emniyet ve iradesinin Horasanhlar taraf ından olduğu da 

1) Yakubi 2, 433. Tab. 3, 67. 88. 

2) Tab. 3, 9 v.d. 38 v.dd., bilhassa Medainrye göre. 
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muhalçkaktı . Arapların kendilerine emniyeti kalmam ış tı  ve kendilerini feda 
etmek istemiyorlard ı . Mervan ortaya para dökerek, ş ecaatle dö ğüş tükleri 

taktirde bunu aralar ında taksim etmeyi vaad etmi ş ti. Fakat bunlar paran ın 

üzerine at ılarak kap ış mış , hepsi birer tarafa da ğ ilmış lardı . K açanlardan 

birçoğu Zap'da bo ğuldu, çünkü köprü yıkurılmış tı . 

Mervan Dicle üzerinden Harran'a çekildi. Bir müddet orada kald ı . 

Bu arada halâ zindanda bulunan siyasi mevkuflar ı  serbest b ıraktırmış  olması  
onun şeref hanesine kaydedilecek bir hususdur. Halbuki onun geli ş inden 

evvel kaçma ğa te ş ebbüs eden bir kı sım mevkuf kimseler, Mervan'a muti 

olan Harranl ılar tarafından katledilmi ş lerdi. Mervan Harran'dan hareketle 

K ınnesrin ve H ıms üzerinden D ıma şk'a ve oradan Jope yan ındaki müs-

tahkem Ebu Futrus'a giderek burada Benü Ravh b. Zinbü' ıun Cuzami kıral 

ailesinden bir zat yamnda kendisine s ığı nak arad ı . Çünkü bu bölgede iktidar 

artık Emevi idaresinin elinden ç ıkmış  bulunuyordu. Takipçileri kendisini 

tehdit edecek kadar yakla şı nca Ebu Futrus'dan M ısır sahilinde bulunan 

Farmâ şehrine kaçt ı . Abdullah b Ali, yolda karde ş leri olan Abdüssamed 

ve Salih tarafından takviye edilmi ş  olduğu halde yamndaki Horasanhlariyle 

onu takip etmekte idi. Musul, Harran, Menbiç, K ınnesrin, Baalbek ve Ayn 

el-Carr yoluyla D ımaşk yamndaki Mizza'ya gelmi ş  ve orada karargâh kur-

muş tu. Suriye şehirleri mücadele etmeden onun taraf ına geçiyorlard ı . Çünkü 

tahmin edilebilece ği gibi bunlar Mervan'a tarafdar de ğ ildiler (Mesudi 6, 

84 v.d.). Sadece devlet merkezi olan D ımaşk'ı  muhasara etmek gerekti. 

Kumanda burada Mervan' ın damadı  Velid b. Muâviye b. Mervan' ın 

elinde idi. Fakat şehirliler ona el birliğ i ile yardım etmediler, hattâ sonunda 

onu öldürerek 14 Ramazan 132 (26 Nisan 750) de şehrin kap ılarım Abdullah 

b. Ali'ye açt ılar. 14 gün sonra Abdullah b Ali buradan Ebu Futrus üzerine 

yürüdü. Buradan karde ş i Salih'i Ebu Avn ile birlikte Mervan' ı  takib için 

Mısır'a yollad ı . Salih 132 Zllkadesinde (Haziran _750) M ı sır'a hareket etti. 

Mervan onun önünden bir yerden bir yere kaçarak nihayet yukar ı  Mı sır 
arazisinden U şmunayn'da yanında bulunan Busir (Busiris)'e vard ı . Kendisine 

orada yeti ş tiler, sadık adamlar ı  ş iddetli bir mücadeleyi müteakip (Theophanes) 

dağı ldılar, bizzat Mervan maktul dü ş tü. Yemen Balharislerinden Horasanl ı  
bir Arap maiyetine «vurun delikanl ılar!» diye farsça ba ğı rarak Mervan' ın 

üzerine saldırdı  ve onu öldürdü. 132 y ı lımn sonu, 750 Ağustosunun ba şı  
idi( 1). Kafas ı  ve Mesudrye göre halifelik alâmetleri Ebu'l-Abbas'a gönderildi. 

Dili, İbn el-Esir'in kaydetti ğ i bir mısraa göre bir kedi taraf ından yenilmiş miş . 

Ebu Avn Mı sır'da kald ı . Bu seferin hakiki idarecisi herhalde o idi. 

Halil ele geçirilmemi ş  olarak Haccüe tarafından Dicle'nin batakl ık 

bölgesinde tesis edilmi ş  olan Irak'ın miistahkem şehri Viisıt kalmış tı . Babil 

1) Krş . Aglini 4, 92. Mesudi 6, 76 v.d. Tenbih 328. İbn el-Esir 5, 326 v.dd. Yakubi 2, 414. 

Yakut 4, 760. Ay tarihi (27 Zilhicce) verilen güne uymamaktad ı r (Pazar veya Pazartesi). 
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yanında Kahtaba ile yapt ığı  başarısız çarp ış madan sonra İbn . Hubeyre 

Suriyelilerle buraya kapanm ış tı  Birkaç Horasan"' Arap da onun etraf ına 

toplanmış lardı , bilhassa Yahya b. Nuaym(i) idaresinde Bekrliler. Hasan b. 

Kahtaba onu takib ederek. ku ş attı . Bir zaman sonra halife Ebu'l-Abbas' ın 

karde ş i Ebû Cafer buraya gönderilerek ona mafevk tâyin edildi. Fakat ashnda 

kumanda Hasan'da kal ıyordu. Filvaki Hasan halifeye de ğ il Ebû Müslim'e 

karşı  sorumlu idi ve EVI Müslim bir Horasanl ı  birliğ in başı nda Ebu Nasr 

Malik b. Heysem el-Huzaryi ona yard ıma göndermi ş ti. Kuş atılanlar aras ında 

birlik ve beraberlik yoktu. Yemenliler Nizarhlarla (yani Mudar ve Rebia) 

ihtilâf halinde idiler. Buna ra ğmen şehir 11 ay mukavemet etti. Ancak 

Mervan' ın ölümü haberi üzerine, yani 133 y ılını n ilk aylar ından birinde 

(750 sonbahar') İbn Hubeyre müzakereye giri ş meğe raz ı  oldu. Her iki tarafı  
memnun edecek bir teslim muahedesi metni hukukçular tarafından hazır-
lanıncaya kadar k ırk gün geçti. Ebu'l-Abbas bunu tasdik etti. Buna ra ğ men 

ahkâmına riayet edilmedi. Mevkilerini gösteren birer yüzük ta şı yan esir 

subayla, Yemen'e de ğ il Nizar'a mensup olduklar ı  taktirde idam olundular. 

Nihayet İbn Hubeyre de elinde bulunan devlet hazinesini teslim. ettikten 

sonra aynı  akibete u ğ radı (2). 

Bu kanc ıkça zulüm olay ını  Taberrde hikâye etmektedir. Mamafih o 

Abbasîlerin zaferlerini kutlad ıkları  kanlı  ziyafetleri meskût geçmektedir( 3). 

Bunlara Emeviler tarafından anla şı lmaz derecede iyi muamele gösterilmi ş ti; 
teşekkürlerini onlar ı  aforoz etmek ve mallar ını  müsadere etmekle eda ettiler. 

İnsani davranmay ı  bir tarafa b ırakt ılar, gazab- ı  ilâhiyi ve meş ru intikam 

icablarım tatbik ettiler. Kendilerinin pek al ınacak intikamlan olmadığı  için 

bu hususta Ali oğullarından borç aldılar ve sanki onlar ın intikam ı m alırmış -

cas ına hareket ettiler. Bu, onlar ı n eline ayrıca bizzat Ali o ğ ullarım da mey-

dandan sürüp ç ıkarmak hususunda selâhiyet vermi ş  oldu. Çünkü hâkimiyet 

yolunu açan, hattâ hâkimiyet hakk ım temin eden cihet bir intikam hakk ına 

sahip olmak değ il bu intikam' almakt ı . Düşük hanedan ı  tamamiyle zarars ı z 

hale getirmek istiyorlard ı . Bütün bunlarda peygamberler tarafından takip 

edilen Omri hanedannun imhas ı  politikas ı  hatıra gelmektedir. 

Emevuere kar şı  yapılan cinayetlerin ana sahnesi, Abdullah b Ali'nin 

kumandayı  elinde tuttuğu Suriye idi. Bu cinayetler Agâni (4, 94. 96)' de 

iddia edildiğ i gibi Horasanhlara yükletilemez. Bunlar çok disiplinli idiler ve 

1) Yalıya K Hudayn'dan ayr ılmandır. 
2) İbn Hubeyre'nin ölümü üzerine mersiyeler Tab. 3, 70. Hamase 372 v.d., Agani 16, 

83 v.dd. 

3) Bu hususta haberler Yakubi, Mes'udi, İbn el-Esir ve Agani'de bulunmaktad ır. Yakut 

4, 239. 336. 831 ve Agâni 4, 91. 10, 105 de bize kadar büyük parçalar ı  intikal etmiş  olan bir 

Abli'nin veya Abalât mevlillar ından birinin aynı  zamana ait ş iiri çok mühimdir. Abalât Umayya 

ailesinin bir yan kolu idi. 
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emirsiz hiçbir ş ey yapm ıyorlardı . Cinayetler daha ziyade Abbasilerin emri 

üzerine icra olundular (Yakubi 2, 427). Göze çarpan cihet ölülerin bile bu 

cezaland ırmadan kurtulamad ıkland ır D ımaşk, Dab ık, Rusâfe, K ınnesrin 

ve diğ er yerlerdeki halife ve di ğer Emevi mezarlar ı  aç ılarak bulunan kemik-

lerine hakaret edildi. Ömer II ve ş ayan- ı  hayrettir ki Muâviye bu muameleden 

istisna edildiler. Duyulan kin bilhassa büyük bir ş iddetle, buna baz ı  bakım-

dan sebebiyet vermi ş  ve öleli çok geçmemi ş  olan Hi ş am'a kar şı  tezahür etti. 

Sadece burnu dökülmü ş  olan cesedi kırbaçland ı , çarm ıha gerildi, sonra yak ı -

larak külleri etrafa savuruldu (Mesudi 5, 471 v.d.). Ya şı yanlara kar şı  en 

fena muameleyi Abdullah b. Ali Mervan' ı  kaçırdıktan sonra bir müddet 

kaldığı  Ebu Futrus'da yapt ı . Rivayete göre, iyi vaadlerle kand ırd ığı  seksen 

Yehu'yu örnek al ır gibi, ziyafete davet etti. Sonra, sanki okunan 

baz ı  m ısralarla ani olarak intikam hisleri uyanm ış cas ına hepsini sopalarla 

öldürüp üzerlerine deri sofralar yapt ırdı  ve hal- ı  ihtizarda bulunanlar ın 

iniltilerinin musikisini te ş kil etti ğ i bu sofraya yemekler ta şı t ıp yedi ('). 

Bu motifler, kurbanlar ın ziyafet sofras ına davet suretiyle kand ırılmalan, 

ani hiddet uyandırmak için i ş aret olarak ş iir (gına) okunmas ı , filvaki Ab-

dullah b Ali yerine Ebu'l-Abbas' ı n veya Davud b. Ali'nin zikredildi ğ i ba şka 

bir münasebetle de( 2) tekrar etmekte ve ş üphe uyand ırmaktad ır. Fakat 

büyük katliamın vaki oluşu hiç ş üphesizdir. Omri hanedammn içinde bo ğul-

duğu kan deryas ı  eski Israilliler için ne kadar unutulmaz bir hat ıra ise 

bu da Suriye Arapları  için o kadar unutulmaz bir ş eydir. Yezreel günü nas ıl 
Yehu ailesi için almlarma vurulmu ş  bir damga te ş kil etmişse «Ebu Futrus 

günü» de Abbasilerin ahnlanna vurulan bir damga olmu ş tur. Mesudi (6, 76) 

bu tüyler iirpertiei hadiseyi 15 Zilkade 132 (25 Haziran 750) ile tarihlendir-

miş tir. Theophanes bunu haks ı z olarak iki y ıl sonraya vaz ediyor. Onun k ısa 

ve bugüne kadar gözden kaçm ış  olan kayd ı  bundan Ebu Futrus'un eski 

Antipotris olduğu tezahür etti ğ i cihetle mühimdir ( 3). 

Emevilerin celladl ığı nı  Mekke ve Medine'de Davud b. Ali(4), Basra'da 

Süleyman b. Ali yapt ılar. Hire'de bizzat Ebu'l-Abbas kendisine getirilmi ş  
veya merhametine iltica eden Emevfleri, bunlar aras ında Mervan' ın en 

büyük düş manı  olduğu cihetle kendisini emniyette hisseden Süleyman b. 

1) Kamil 707. 'bn el-Esir 5, 329 v.d. Yakubi 2, 425 v.d. ve Agani 4, 160 v.d. de ba şka 
ş ekilde. 

2) Agâni 4, 94. Dü şmanlann içki meclisinde katli umumiyetle çok kullan ıhr bir motiftir. 

3) Hilkat Yılı  6243 de "yeni hükümdarlar (H ıristiyanlardan) ço ğunu eski hanedanın akra-

balarından olarak, bunları  hile ile Filistinlileri Antipotris de katletmek suretiyle ortadan kal-

dırdılar". Ebu Futrus'un Antipotris ile ayn ıhğı  (Futrus-Portris) ad ı  ve i ş in mahiyeti dolayısiyle 

sabittir. Antipotris veya Kaphassaba (Jpsephus Ant. 16; 149. 13, 390) Araplar ın tasvirine 

nazaran Ebu Futrus müstahkem mevkiinin aranmas ı  gereken Vâdi el-Avrak'da bulunan yerde 

idi. Anlaşı lmayan cihet Emevilerin H ıristiyan olarak zikredilmeleridir. Bunda bir hata veya 

istinsah hatas ı  olmalıdır. 
4) Kuda'da katil sahneleri Agâni 4, 91 v.d. Yakut 4, 244. 

262 



Hiş am'ı  öldürttü. Emevilerin takibi nihayet durdurulduktan sonra bile 

bakiye kalanlar ortaya ç ıkınağ a cesaret edemiyorlard ı . Bunlar gizlendiler, 

hayatlar ını  sefalet içinde geçirdiler. Daimi olarak tan ınmak ve ele. geçmek 

korkusu içinde kald ılar. Sadece halife Hi ş am'ın bir torunu Ispanya'ya kaça-

bildi ve orada iktidara geçti. 

Eski hanedanlarm ın bu zalimane imhas ı  yüzünden o vakte kadar oldukça 

pasif kalmış  olan Suriyeliler ve Kaysliler Kelblilerden daha az olmamak 

üzere nihayet harekete geçtiler. Kaysliler bilhassa K ınnesrin'de isyan ettiler. 

Baş larında en asilleri ve Zafer b. Haris'in bir torunu olan Ebu'l - Verd Meczaa 

b. K avsar bulunuyordu. Bunlarla Tedmur Kelblileri ve H ıms Araplar ı  birleş -

tiler. Bunlar Mervan taraf ından son anda serbest b ırakı lm ış  olan Sufyani 

Ebu Muhammed'in etrafında toplanmış lard ı . Bu zat Ebu'l Verd taraf ından 

da hilâfetin me şru varisi olarak kabul edildi. Fakat asiler K ınnesrin yakı -

nındaki Merc el- Ahram yan ında, 133 yı lı  sonunda (i), yani 751 Temmuz 

sonunda Abdullah b. Ali tarafı ndan ma ğ liip edilerek da ğı tıldılar. Ebu'l - Verd 

ailesinde 500 ki ş i ile birlikte maktül dü ş tü. Sufyani Kelblileri ile birlikte 

evvela Tedmür'e kaçt ı , sonra Hicaz'da oradan oraya dola ş tı  ve ikinci Abbasi 

halifesi Ebu Cafer Mansur zaman ında yakalanarak idam edildi. Suriyeli-

lerin hüküm süren Mervanilerden ayr ı lıp sakıt Süfyanilere tevcih etmeleri ş a-

yan- ı  dikkattir. Çünkü Ebu Muhammed, hemen halife Velid 'Filin ölümün-

den sonra varm ış  olduğu mevkii ş ahsi vas ı flarına değ il, Mervan I veya Abdül-

melik'den değ il de Muâviye ve Yezid I'den ne ş 'et etmi ş  olmas ı na med-

yundur. O ayrıca as ıl kendi ad ıyle, aile ad ıyle iş tihar etmi ş ti ve her yerde 

el-Sufyani olarak an ı l ıyordu. Ölümüyle ehemmiyeti azalmay ıp bilakis hattâ 

artt ı . Önce Suriyelilerin siyasi ümidlerini ba ğ ladıklan Mesih, sonradan ise 

vaziyete muar ızları  hâkim olduğu cihetle Deccal' ın müjdecisi addolundu. 

Islam e ş atolojisinde Emevi hanedan ı  bu suretle sukutundan sonra da devam 

edip gitti ( 2). 

5 — Abbasiler idarelerine Devle [Devlet], yani yeni devir ad ını  verdiler(3). 

Filvaki bu s ırada vuku bulan de ğ i ş iklik çok büyüktü. 

Emevilerle birlikte Suriyeliler de sahneden çekildiler. KM duyduklar ı  
Mervan' ı  akibetine terk etmi ş ler ve zamanında Abbasilere kar şı  harekete 

1) Tab. 3, 55 göre y ılın son gününde, fakat bu rivayette verildi ğ i gibi Salı  değ il Perşem-
bedir. Theophanes (H. Y. 6242) sava şı n vukubulduğu yer olarak K ınnesrin'i değ il Hıms'ı  
zikreder. Belki orada da sava şı lmış tır. 

2) Snouck Hurgronje, Mandi s. 11 ve DMZ. 1901 s. 690 v.d. 

3) Tali. 3, 85, 16. 96, 19. 115, 9. Abbasi hizmetindeki Horasanl ılar Ebna el-Devle'dirler, 

Abbasilerin istikballeri hakk ındaki bir kehanet kitab ı  Kitab el-Devle (497, 1) ad ını  taşı r. Sonra-

ları  Devle umumiyetle hanedan, devlet mânas ı  almış tır; aynı  şekilde bir tebeddül Nevbe ve 

Ukbe (Hudh. 74, 38)de de olmu ş tur. Fakat ilk ve as ıl mana da muhafaza edilmi ş tir, mesela 

devleten, yani mal ba şka ele geçti sözünde oldu ğu gibi. 
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geçmemi ş lerdi. Artık durumu değ iş tiremezlerdi. Mesela bir satranç parti-

sinde olduğu gibi siyah galebe çalm ış  ve beyaz ş ahnu kaybetmiş ti. Bunlar 

her ne kadar eski hanedanlarma kar şı  sempatilerini muhafaza etmi ş (x) ve 

bunu da göstermi ş ler ise de te şkilat mevcut olmad ığı  için gayretleri beyhude 

oldu. İş in bizzat kendilerini alâkadar etti ğ i ve neticede zarara kendilerinin 

uğ radı kları  hususunda gözleri çok geç açı lm ış tı . Devletin merkezi D ıma ş k'dan 

Küfe'ye ve sonradan Ba ğdad'a nakledilmi ş ti. Suriye hegemonyas ım kaybet-

'Ili ş ti. Irak yüzy ıl müddetle beyhude yere silkip atmaya u ğ ra ş tığı  yabancı  
hakimiyet boyunduru ğundan kurtulmu ş tu ve Ali zaman ı nda evvelce bir 

kere sahip olmu ş  bulunduğu hakimiyeti tekrar elde etmi ş  gibi görünüyordu. 

Abbasiler siyasi temayüllerini aç ıkça Irak ve Suriye aleyhdar ı  olarak ilan 

etmiş lerdi. 

Fakat aynı  zamanda mümessillerini Emevilerin ve Suriyelilerin te ş kil 

ettiğ i Araplar için de hakimiyet devri nihayete ermi ş  bulunuyordu. Arap-

ların eski vatam o kadar kesin bir şekilde vah ş ile ş ti ki artık Hac da emniyetle 

yap ılam ıyordu. Arap kabileleri art ık teokrasinin kadrolar ı  değ ildiler. Üstün-

lüklerini tamamiyle kaybetmi ş lerdi. Mevali tamamiyle serbest b ırakıldı . 

Arap ve gayri Arap müslümanlar aras ındaki fark ortadan kalkt ı . Aslında 

harp hukukuna dayanan müstesna mevkiden at ılan Araplık art ık barış  ve 

medeniyet sahas ına çekilerek bütün müslümanlar ı n i ş tirak etti ğ i beynelmilel 

bir kültür haline geldi. Kültürün temeli din idi ve Arap dini Arap milliyeti 

ile birlikte sukut etmedi, daha da kuvvetlendi. Arap dili Islam ın dili olarak 

kaldı . Onasya ve Afrika'daki en önemli H ıristiyan milletlerinin dillerini 

emdi, içine aldı . Yazı  ve ilim dili olarak tranhlara da nüfuz etmi ş  görü-

nüyordu, fakat ş iir mahalli lisam muhafaza ederek onu eski ş erefli mevkiine 

iade etti. 

Mevali, hatta Araplara kar şı  üstünlük bile kazand ı ; bu tabiatiyle umumi 

değ il yalmz k ısmi idi. Horasanblar Abbasilerin zaferi kazanmas ına yard ım 

etmi ş lerdi ve ganim .eti onlarla payla ş t ılar. Onlar her ne kadar iktidara kar şı  
durumları  ayrı  bir mahiyette idiyse de muayyen bir bakı mdan Suriyelilerin 

varisi oldular. Bunlara devletin Ş iası  (parti), Ensar ı  (yardımc ı) veya Ebna 

(oğullarl)'s ı  denildi(2). Zahiri kuvvet onlar ın elinde idi. Suriyeliler (Kuvad), 

büyük adam rolünü oynama ğ a selahiyetli idiler. Halifenin daimi ordusunu 

bunlar te şkil ediyorlard ı . Halife bu muhafız ordusu içinde ikamet ediyordu. 

Bağdad aynı  zamanda büyük bir dini şehir olarak de ğ il, aralarında Küfe'den 

uzaktan halifenin hüküm sürmek istedi ğ i Horasanhlar için bir karargâh 

olarak tesis edilmi ş ti. Fakat bunlar ordugahlar ında da yurtlar ı  ile irtibatta 

1) Tab. 3, 2164 v.dd.deki kay ıtlar ilgi çekicidir. Hât ıralar bilhassa Muaviye'ye ba ğ lam-

yordu; türbesinin ölümünden yüzyıllar sonra dahi halâ ziyaret edilen mukaddes bir yer ol-

du ğunu görmüş tük. 

2) Matth. 17, 25 
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kaldı lar ve Abbasilerin hizmetinde parti ve ordu olarak kazand ıkları  üstünlük 

milletlerine ve ülkelerine İ ranh doğuya intikal etti. Beynelmilel İ slam mas-

kesi alt ında Iranlıhk Arapl ık üzerinde muzaffer oldu. 

Hanedan ın değ iş mesi ile idarenin dahili tarz ı  da değ i ş ti. Bunda hasseten 

Iran nüfuzunun mu müessir oldu ğu hususu bir kenara b ıralulsın, idare tama-

miyle gayr- ı  arap bir hale geldi. Araplar fetihler yoluyla, itaat alt ına alınan-

lara muka'bil hüküm süren asiler halini alm ış lardı . Kabile hayat ına dayanan 

taazzuvlar ının jeneolojik ş ebekesi sathi bir ş ekilde devletlerinin bütün eyâkt-

leri üzerine yayılm ış tı . Emeviler devrinde, bunun art ık tutulacak yeri kal-

madığı  belli olmasına rağ men bu iptidai sistem ana hatlariyle mevcudiyetini 

muhafaza etmi ş ti. Fakat Abbasiler devrinde bu sistem ortadan kayboldu. 

Abbasiler, Emeviler gibi bizzat dahil olduklar ı  geniş  bir aristokrasi üstünde 

yükselemediler. Müslümanlar ın tümü Abbasiler kar şı sında siyasi haklar ın 

tabii kademelendirmesi olmaks ı zın aym durumda idi. Yaln ız Abbas oğulları  
Peygamberin varisleri s ıfatiyle hakinniyetin ilahi hakk ına sahiptiler. İ dareyi 

maslahat icab ı  ve kendi menfaatlerine uygun görünen teknik dü şüncelerle 

ş ekillendirmek hususunda önlerine dikilen hiçbir mani yoktu. İ dare cihaz ına, 

bilhassa vergi ve adalet müesseselerine daha iyi bir nizam verdiler. En büyük 

başvurma mercii olarak kendilerine müracaat edenlerin ş ikayetlerini dinle-

mek ve halletmek hususunda gayret gösterdiler. Fakat buna mukabil evvelce 

din icab ı  siyasetle yak ından alakadar olmak umumi temayülünü, Emevi-

lerin ba ş arabildiklerinden çok büyük bir nisbette dizginlediler. Müslümanlar, 

Araplar, gayr- ı  Araplar sadece teb'a idiler ve art ık âmme i ş lerine iş tirak 

selahiyetleri yoktu. Bunlar ticaret ve kültür sahas ına itildiler. Öyleki ancak 

gizli olarak yer alt ı  faaliyetinde bulunahildiler. Devlet büzüle büzlile sadece 

saraya inhisar etti. Halifenin etraf ı  evvel emirde di ş ili erkekli büyük ve renkli 

kalabalıkla, sonra ayn ı  ş ekilde kalabal ık olan aile efrad ı , Haş imilerle çevril-

miş ti. Fakat ordu da saraya dahil idi. Bunun çekirde ğ i daimi olarak halifenin 

idare merkezinde toplanm ış  bulunurdu. Ba ğ dat bu şekliyle sadece Medine'den 

değ il Dımaş k'dan da farkl ı  bir mahiyet alm ış tı . Saraya art ık subaylardan 

ayrılmış  birçok sivil memur da dahil idi. Bunlar ekseriyetle hiikümdarm 

yaratıklar' ve gözdeleri idiler. Bunlar aras ında azadl ılar ekseriyeti te şkil 

ediyorlard ı . Bunlar evvelce yaln ız müş avirlik nüfuzuna sahiptiler, fakat 

bundan sonra en yüksek devlet makamla= elde ettiler. Bunlar tozlar 

aras ından alınıp yükseltiliyor, icab ında tekrar tozlara f ırlatıllyorlardı . Buna 

sebep olan felaket ve entrikalar sarayda günlük ahval s ırasına geçmi ş ti. 
Memur olmadan da k ıymet ifade eden asil ş ahıslar bu i ş ler için pek arzu 

edilmiyorlardı . Abbasiler art ık zevceleri hususunda nesebe kulak asm ıyor-

lardı . İnsanları  adam eden do ğuş taki asalet de ğ il halife idi. Bunlara makam 

ve asaleti halife üniformalarla ve ni ş anlarla (Tiraz) bah şediyordu. Terzilere 

ve s ırmac ılara i ş  çıkmış tı . Aristokrasi yerine, kolay farkedilir ş ekilde tanzim 

edilmiş , birbirini kontrol eden bir saray memurlar ı  hiyerarş isi kaim olmu ş tu. 
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Bunun en -üstünde divanı  idare eden ve daha sonraki devirlerde, görünmez 

olan halifenin görünen vekili olan vezir bulunmakta idi. Halife art ık arada 

sırada sahnede görünüyor veya bir f ırtına gibi büründüğü bulutlar aras ından 

infilâk ediveriyordu. Zamanla valilerin de kendilerine tevcih edilen eyaletleri 

memurlariyle idare ettirip bizzat sarayda kalmalar ı  âdeti taammüm etti; 

bu bilhassa bunlar hanedandan olmak üstünlü ğüne sahip oldukları  zaman 

böyle oluyordu. Divanın aş ağı  derecede memurlar ı  ekseriyetle müslüman 

kitlenin kin ve hasedini kolayca üzerlerine çeken h ıristiyanlar ve yahudiler 

idi. Vezirin haricinde memur zümresi içinde en ziyade tebarüz eden belki de 

cellâd idi. Araplar cellâd bilmedikleri gibi Emeviler de böyle bir ş ey kullan-

mamış lardı . Fakat o Abbasilerin laz ım-ı  gayrı  mufarıki oldu. Taktın yamnda 

idam aleti olan deri örtü halifenin alâmeti farikalar ından madud idi. Ani 

idamlar ve bunun yan ında maddi işkence ve zulümler hükümdar ın ş ahsiyeti 

karşı sında duyulan hürmet ve korkuyu art ırıyordu. Bu, ş ahlarını n başkas ı  
üzerinde hayat ve ölüm hakk ına sahip bulunduğu İ ran'dan al ınmış tı  Her 

mühim teşebbüste fikri sorulan ve hattâ seferlerde orduya refakat eden 

saray müneccimi de iranklardan al ınmış t ı . Nihayet Abbasi idaresi için 

karakteristik olarak tebarüz ettirilecek memurlar da postac ılar idi. Bunlar 

Bağdat saray ının eyaletler içine uzat ılmış  ve gizlice valileri de kontrol eden 

mükellef seçilmi ş  mutemed adamlardan mürekkep kolları  idiler. Posta casus-

luk iş ine yarı yordu. Geniş  devlet içinde istihbarat servisi mükemmel şekilde 

organize edilmi ş ti. Taberi sonraları  sadece hadiseleri de ğ il bunların haberinin 

saraya varışı m da tarihlendirme ğe baş lamış tır. 

Yeni devir eskisinden en bariz olarak dine kar şı  takındığı  tavırla ayrıl-
mış tır. Abbasiler, Emevikr tarafından tazyik alt ında tutulmu ş  olan Islami 

iktidara gitmemiş  olmakla övünüyorlard ı . Ifadelerine göre, ölüm halinde 

olan Peygamber geleneklerini tekrar canland ırmak istiyorlard ı . Mukaddes 

hukukun bilginlerini o vakte kadar oturduklar ı  Medine'den Ba ğdat'a kendi 

yanlarına çektiler ve siyasi meseleleri de hukuki ş ekil altında ele almak ve 

Kur'an ve Sünnete göre karar vermek hususunda daima onlar ın rçyini aldılar. 

Hakikatte ise Islami sadece kendi gayelerine alet ettiler. Alimleri saraylar ında 

ehlileş tirdiler ve en haks ız tedbirlerini bile onlara müdafaa ettirdiler. Dindar 

muhalefeti muzaffer k ılmak suretiyle zarars ız hale getirdiler. Emevilerin 

sukutu ile bu muhalefet gayesine eri ş miş ti, artık sakin kalabilirlerdi. Siyaset 

ehil ellerde idi. Müslümanlar ın artık bunlarla uğraş malarına lüzum kalma-

mış tı . Teokrasi hakikat olmu ş tu ve mevcut nizama kar şı  ihtilal prensibin-

den de vazgeçmeliydi. Abbasiler efkar- ı  umumiyeyi bu istikamete pek Ma' 

başarı  ile sevkettiler. Bu kadar uzun süren heyecanlar ve mücadelelerden 

sonra o zamanlar ın duyduğu dinlenme ihtiyacı  onlara yardımcı  oldu. Araplar 

ortalığı n altım üstüne getirdikten sonra dökülen kanlarmdan mecalsiz kal-

mış lardı . 
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Abbasilerin asl ında müttefik olduklar ı  Ş ia'ya üstün bir mevki tamy a-

cakları  dü ş ünülebilir. Fakat bunlar iktidara var ır varmaz soldan geri ettiler. 

Kendilerini ayn ı  göstermi ş  oldukları  Ali evladlarma kar şı , bunların iddia-

larını  çürütmek için dü ş manca tav ır takındılar. Bilhassa Iran'da mevcut 

olan, kendi hususi tarafdarlar ı  müfrit ş iileri de (Ravendiye) kendilerinden 

ayırdılar. Din hususunda İ ranlılara yüz çevirip Araplara teveccüh ettiler. 

Devlet merkezinde oturma ğ a ve bütün i ş lerde iktidar ı  ellerinde tutma ğa baş -

layınca kendilerinin ta ş radan geldiklerini inkâr ettiler. Abbasiler, meseleler 

üzerinde pek fikir yormayan, dini bir teamül (örf, âdet) olarak kabul ve 

ibadet hukuk yolu ile herkesin pratik hayat ını  aynı  ş ekilde tanzim eden 

anane ile iktifa eden muteber Cemaat İ slama iltihak ettiler. Bütün zahiri 

aksi görünü ş e ra ğmen bu hususta Emevilerle ayn ı  istikameti tuttular. Sadece 

Emevilere nazaran umuma Ş amil iman ş eklini [Sünniliğ i] çok daha büyük 

bir hararetle temsil, dini ve siyasi birli ğ i tehdit eden itizal istikametleriyle 

çok daha ş iddetle mücadele ettiler. Peygamberin vârisleri s ıfatiyle sadece 

dünyevi de ğ il dini idareyi de ( İ mamet) ellerinde bulundurmalar ım Emevi-

lerden çok daha ziyade menfaatlerine kulland ılar. Emevilerin daha ziyade 

milliyetçiliğ e istinad etmelerine mukabil bunlar iktidarlar ın bir muhafı z 

kuvvete ve dine dayam ış lardı . Bunların hilâfetini bir Sezar ve Papizm ad-

detmek mümkündür. Evvela müfrit Iranl ı  Ş iilerin bir şubesi gibi görünen 

Zındıkaya kar şı  bir engizisyon hakimi nasb edip bir de engizisyon kurdular. 

Horasanhlar da sonradan Abbasilerin rahat ını  bozdular. Mansur, art ık 

ihtiyacı  kalmayınca kendisini Ebu Müslim'in vesayetinden kurtard ı . Büyük 

vasıflarıyle hiç bir suretle onun derecesine varmam ış tı , fakat onu kand ır-

mağı  becerdi ve öldürttü. Bu arada Horasanldardan askeri bak ımdan feragat 

mümkün değ ildi. Bunlar sonraları  da kendilerini bir kenara kolayca att ır-
madılar Harun'un ölümünden sonra bu istikamette yap ı lan bir te ş ebbüs 

sadece bunlar ın kuvvetlerinin artmas ına ve kök salmas ına yardım etti. Ab-

basi halifeleri Horasanl ılara karşı  koz olarak kullanmak üzere Berberileri, 

Slavları , Soğdluları  ve Türkleri büyük say ıda sat ın alıp silahlandırmak ve 

organize etmek suretiyle de bunlar ın nüfuzundan kurtulma ğ a muvaffak ola-

madılar. Netice sadece bunlar ın bu memlaklarm, bilhassa Türklerin nü-

fuzuna girmeleri oldu. Sonunda tamamiyle iktidars ız kaldılar ve devletleri 

parça parça kopup ayr ıldı . 

İ ranlılar hakim mevkilerini bir iki as ır muhafaza ettiler. Fakat kendi 

ülkelerinde uzun müddet tutunamad ılar. Türklerin bir müddet için arablar 

tarafından sed çekilmi ş  olan, Maveraünnehir, Toharistan ve Horasan'a ilerleyi-

ş ine mani olamad ılar. Bu suretle nihayet Türkler daha evvelce memlf ı k olarak 

içine yuvarlanmış  olduklar ı  İslam devletinin vârisleri oldular. Bunlara 

geniş  manas ıyla, filvaki islam içinde yerle ş meyen bilakis islam dünyas ı  üze-

rinden arkas ında menfi izlerden ba şka mühim hiç bir ş ey b ırakmayıp her ş eyi 

mahv eden bir kas ırga gibi gelip geçen Moğ olları  da ithal etmek mümkündür. 
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Amr el-Ş a'bi, Kadı : 116, 127. 

Amr b. el-As: 22, 35-37, 42-47, 49, 64, 65. 

Amr b. Hazm: 124. 

Amr b. Hureysi: 59. 

Amr b. Mersed el-Bekri: 199. 
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Fir'avn: 14n. 

Firûz : Hükümdar 212. 

Freytag: 97n. 

G 

Galib: Abarşehrli 241, 242. 

Gibbon: 162. 

Gildemeister: 101 n. 
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Abdilaz iz 
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Mervân I. b. el-Hakem: 19, 22, 46, 58, 

67, 69, 70, 73, 74, 79, 82-87, 98, 100n, 
105, 263. 

Mervan II. b. Muhammed b. Mervan I. : 
161, 176-181, 183-185, 187, 188, 
226n, 232, 246n, 257, 259-263. 

Meryem: 48, 63, 64, 101. 

Mes'ade: 

Mesleme b. Abdilmelik: 119n, I48n, 150, 

151, 153, 161, 166, 176, 257n. 

Mesleme b. Hi ş âm b. Abdilmelik: 166,167. 

Mesleme b. Muhalled el-Ensari: 44, 46. 

Mesruki: 48. 

Mes'ud b. Amr el-Ateki: 99, 192-195. 

Mes'ûdi: 37, 38, 46n, 47n, 66n, 68, 70, 

88n, 90, 91n, 94, 119n, 237, 240, 257n, 

258n, 260, 261n. 
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Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbâs: 

238n-241, 243-246, 257, 258. 
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103n, 	107-111, 	115n, 	117-120, 	123, 
126, 	129, 	135, 	138n, 	139, 	141, 	142, 
145, 	148, 	150, 	151, 	154, 	155, 	157, 
159, 	163, 	164, 	168, 	170, 	174, 	181, 
182, 	186, 	187, 	191, 	196, 	203, 	212, 
213, 	215, 	216, 	222, 	225, 	229, 	231, 
234, 	237, 	241, 	256, 	258, 	264. 

İ  
İ beria: 	139n. 

İ ndus: 	119, 	122, 	139. 

Iran: 	13, 	33, 	47, 	103, 	104, 	118n, 	128n, 

	

137n, 	143, 	188, 	196, 	205, 	206, 	211, 
231, 	234, 	237, 	253, 	266, 	267. 

Isfahan: 	39, 	93, 	183, 	256. 

Iskenderiye: 	165. 

İ spahbaz: 	212. 

Ispanya: 	106, 	117n, 
	

122, 	127, 	138-140, 

	

161-163, 	165, 	196, 	263, 	265. 

İ ssus körfezi: 	106. 

İ stahr: 	57, 	183. 

İ stanbul: 	79, 	105, 	124, 	126, 	144, 	160. 

I ş tihân: 	214, 	215. 

İş tilân: 	224n. 

İzkubâdh: 	55, 	112n. 
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J 
Jaxartes: 206. 

Jope: 260. 

K 

Kâbe: 9, 70, 78, 94, 157. 

Kabil: 113, 198, 207. 

Kabul: 109. 

Kabulistan: 205. 

Kâdis: 197. 

Kadisiye: 37. 

Kafkasya: 177-179. 

Kafyân: 202. 

Kamarca: 218. 

Kanal el-Nil: 257. 

Kandabil: 151. 

Kaphassaba: 262n. 

Karkisiye: 36, 80, 82, 83, 87-91, 95, 96,186. 
Karmasin: 256. 

Kasr: 150n. 

Kasr el-Beydâ: 50. 

Kasgar: 207. 

Katan: 172n 

Kayravan: 12, 163. 

Kefertusa: 186. 

Kerbelâ: 69, 73. 

Kerbelâ Akr: 150n. 

Kesker: 118n, 185. 
Kıbr ıs: 142, 165, 187n. 
Kınnesrin: 63, 80, 81, 87, 89, 151, 155n, 

168, 178, 179n, 181, 224, 260, 262,263. 

Kilikya: 102, 11911. 

Kirman: 109, 113, 149, 183, 203, 256. 

Kis: 203, 205-207, 219. 

Kubâ: 74. 

Kudüs: 9, 43, 48, 63, 100, 101, 106, 155,182. 

Küfe: 12, 13n, 18n, 21, 25-28, 31, 34, 36, 

39-42, 44, 45, 49-62, 67, 69, 75, 87, 

88, 92, 93, 98, 103-105, 107-112, 

114-117, 119-121, 127, 131, 133n, 

135, 141-143, 150, 151, 155, 156, 

158-160, 168, 170, 174, 181-187, 

189, 194, 215, 219, 235, 237-241, 

243, 244, 246, 247, 256-259, 264. 
Kuhayl: 97, 155n. 

Kulzum: 45. 

Kumis: 247, 255, 256. 

Kum Ş arık:„ 46. 

Kutkutâna: 47. 

Küçükasya: 150.  

L 

Laodikea: 153. 

Lasaf 108n. 

Leiden: 41n, 155n 239n. 

Likya: 22 

Lita: 178. 

Loire: 162. 

Lüneburg: 89n. 

M 

Mahuvan : 248-251. 

Maiuma: 168. 

Mâkis: 96. 

Makis ın: 96. 

Malatya : 161. 
Maskin: 49, 50, 89n, 91, 92, 112-114. 

Massaua: 168. 
Maveraünnehir: 106, 119, 127, 138, 139, 

163, 165, 202 - 206, 219, 221, 222, 

255n, 267. 

Maysân: 55. 

Mecklenburg: 7n. 

Medâin: 39n, 50, 51, 117, 183. 

Medâr: 41. 

Medine: 3-12, 16-22, 24, 25, 28n, 34, 42, 
44 46, 48, 51n, 54, 55, 64, 65, 67-79, 

81, 82, 84, 86, 87, 94, 97, 101, 105- 

107, 118, 121, 124, 126, 140, 153, 

156, 159, 160, 167, 168, 177, 187, 238, 

239,262, 265, 266. 

Medya: 55, 183, 253n, 256. 

Mekke: 1-4, 8-11, 17-19, 21, 22, 24, 25, 

43, 49, 54, 65, 67-71, 73, 74, 76, 78, 

93, 94, 100, 101, 107, 118, 120, 121, 

140, 155, 157, 167, 177, 187, 246, 

247, 255, 262. 

Menbiç: 87, 260. 

Merc el-Ahram: 263. 

Merc-i Rahlt: 81-83, 85-87, 95. 

Mergâb: 205. 

Merv: 197-201, 203, 206, 208, 209n, 211n, 

215, 217n, 219, 221, 222, 225-228, 

230-234, 241, 242, 244, 246-253,255. 

Mervrûd: 197-200, 203, 205, 206, 208, 

221, 222, 224, 234, 248, 249, 251, 

255. 

Mesene: 135, 185. 

Mezopotamya: 11n, 27, 32, 36, 80, 87, 

89, 90, 179n, 259. 
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M ı sır: 12, 14n, 22, 27, 35, 42, 44-47, 51n, 

65, 87, 98, 102-105, 126, 128n, 144, 

174, 187, 260. 

Mirbed: 194. 

Mizza: 172, 180, 260. 

Mubarek: 155n. 

Mudar: 196. 

Musayyah: 95. 

Musul: 49, 88, 108n, 112n, 155n, 159, 

178, 184-186, 259, 260. 

Musür : 12, 130, 134. 

Muşellel: 74. 

Münih: 55n. 

N 

Nahrevân: 40-42, 49, 52, 108. 

Nahud: 221. 

Narbonne: 127n, 161. 

Nasrâniya: 227n. 

Nauam: 163. 

Necrâniye: 142. 

Nesa: 234, 255. 

Nesef: 205-207. 

Nevâkiz: 223. 

Nevbahar: 223. 

Nihâvend: 37, 55, 256, 259. 
Nil: 119n, 150. 

Nisabur: 197, 198, 200, 203, 208, 221, 

231, 233-235n, 241, 255. 
Nizibis: 91. 

Nuhayle: 36, 40, 41, 93, 150. 

Nusaybin: 45, 186. 

O 

Oxus: 205n, 216n. 

Ö 

Önasya: 264. 

P 

Palmira• 83. 

Paratacene: 206. 

Paropamisus: 205. 

Phrygia: 161. 

Pirene : 161, 162. 

Poitiers: 162. 

Polytimetus: 205. 

R 

Radva dağı : 239. 

Rahüb: 98. 

Rakka: 36, 154, 186. 

Ram-l-hirmuz : 41, 108. 

Ramisane: 206, 207. 

Ravenna: 36n. 

Remle: 121, 124. 

Re'sül-Ayn: 87, 89, 91. 

Rey: 39, 47n, 256. 

Roma: 13. 

Rusâfe: 154, 158, 161, 164, 166, 167, 181, 

262. 

Rustakabad: 108, 111. 

S 

Sabât : 50, 51. 

Sabur: 112. 

Sagâniyân: 205, 219. 

Sagrân: 204, 221. 

Sahrab: 206n. 

Sahrak: 206n. 

Sana : 187. 

Saragossa: 162. 

Sarcanân: 254. 

Sarsar: 96, 97. 

Savad: 14n. 

Save: 255n. 

Sebaste: 102. 

Sebastopolis: 102. 

Semave: 97. 

Semerkand: 139, 202, 203n, 205, 207-209, 

214, 216n-220, 222, 225, 226, 230. 

Septe: 163. 

Serahs: 187n, 206, 233, 234, 255. 

Serât: 190. 

Sevâd: 49, 129, 144. 

Seyhun: 205, 206, 215, 216n, 226. 

S ı ffiıı : 26, 27, 35-37, 39, 40, 42, 44, 45, 

47, 51n, 93, 150. 

Sicistan: 104, 109, 110, 113, 114, 116, 

123, 174, 187n, 197-201, 203, 205, 

207. 
Sikazenc: 248-251. 

Sind: 174, 187, 241. 

Sogdiyana: 205, 214, 220, 234. 

Soğd: 255n. 

St. Sergius: 227n. 

Sugur : 230. 

Sukadim: 248, 249. 

Surgâb: 205n. 

Suriye: 12, 18, 26-29, 32, 33, 35-37, 44n, 
45, 48, 51, 55, 62-65, 73, 74, 78-80, 
83, 85 -90, 93, 95, 96, 98-103n, 106, 
107, 109, 111, 112, 116, 117, 120- 
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124, 128n, 135-137, 139, 141, 412, 

145, 146, 150, 151, 153, 154, 167, 

168, 170, 172, 174, 176-180, 182-187 

194, 210, 212, 218n, 222, 224, 229, 

232, 238, 256, 258-262, 264. 
Sus: 112. 

Suyât: 223. 

ş  
Ş ad: 206n. 

Ş am: 191. 

Ş aş : 205, 207, 224n, 226. 
Ş ehrizor: 184, 259. 

Şumân • 205-207. 

T 

Taberistan: 123, 212. 

Taberiye: 74n, 180. 

Tabitha: 85. 

Tabuşkan: 223, 231. 

Taif: 2, 54, 73, 94. 

Tâlkan: 197, 199, 205, 206n. 

Tarsal• 206. 

Tavâvis: 219. 

Tedmür: 83, 84, 95, 172, 179-181, 263. 

Tekrit: 88, 89, 96, 112n. 

Teyma: 47. 

Tirmiz: 118, 200, 202, 204-206, 222, 254. 

Toharistan: 205-207, 216, 218, 221-224, 

227n, 234, 248. 249, 254, 255, 267. 
Toulouse: 161. 

Tours: 162, 163. 

Trablus: 105n 

Transductin: 162. 

Tumuşkes: 206. 

Tus: 233, 255. 

Tusik: 206n. 

Tuster: 111, 113, 114n. 

Tuz dağı : 205. 

Türkiye: 174. 

Tyana: 105.  

Uhud: 8, 73. 

Umân: 140. 

Umman: 190. 

Urfa: 64. 

Uş munayn : 260. 

Uş rusana: 205, 206n, 214n, 214n, 224,226. 

Ü 

Ürdün: 81, 82, 104, 154, 168, 174, I 79n, 

180, 224n. 

V 

Vâdi el-Avrak: 262n. 

Vâdi el-Kurâ: 73. 

Vahşâb: 205. 

Varagsar: 225. 

Vâsı t: 113, 114, 117, 118, 121-123, 150, 

151, 155, 157, 158, 174, 185, 187, 

257, 258, 260. 

Velistan: 205. 

Y 

Yemame: 78. 

Yemen: 18n, 33, 48, 51, 52, 56, 85, 86, 

99n, 109n, 118, 122, 123, 140, 142, 

149, 151n-153, 156, 158, 170, 174, 

190, 196, 204, 232, 241, 254, 257, 

260, 261. 

Yesrib: 2, 10. 

Z 

Zâbi: 119n. 

Zâbul: 109. 

Zagul: 203. 

Zarman: 218. 

Zâviye: 111, 114n, 120. 

Zemzem: 157. 

Zerefşan: 205n, 207, 214n. 

Zerenç: 110, 113, 197. 

Ziza: 166. 
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AILE, KABILE, TOPLULUK, MILLET 

VE DEVLET ADLARI 

A 

Abalât: 82n, 261n. 

Abbas oğulları, (Benû Abbâs): 241, 257, 
259, 265. 

Abbâs taraftarlar ı , Bk. Sia- ı  Abbasiye 
Abbasi-ler: 34, 51, 104, 119, 155n, 165, 

183, 187, 188, 219n, 238-246, 251- 
253, 255n, 257-259, 261-267. 

Abbas! lı alifeleri: 66n. 

Abd Menâf (Soyu): 19n. 

Abd Ümeyye: 82n. 

Abd Vudd: 97. 

Abdülkays-li-ler: 41, 189, 194, 203n. 

Abli (veya Abalât): 261n. 

Abs-li-ler: 123, 158, 168, 170, 193. 

Afrikal ı lar: 142n. 

Ahtâm (Benû Ahtâm): 210. 

Alevi-ler: 237, 238, 253n. 
Ali evlad ı : 18n, 140, 146, 167, 246n, 258, 

261, 267. 

Amir (Havazin): 85, 95, 97, 170. 

Anâbis: 82n. 

Arâmiler : 179n. 

Arap kabileleri: 8, 11, 16, 18, 246. 

Arap-lar: 2, 5, 6, 11-17, 20, 26, 28, 31-34, 
41, 47, 48, 61-66, 70n, 72, 75, 77, 

88, 89, 98, 100, 102, 103, 114-117, 

123, 128, 130-134, 136, 139-141, 

145, 149, 154, 161-163, 178-181, 

184, 187n, 189, 196, 198, 200, 202- 

211, 213-226, 228n, 229, 231, 232, 

234-238, 240, 242n, 244, 245, 249, 

251, 252, 254, 260, 262n, 264-267. 
As (el-As, ebu'l-As): 82n. 

Asavire: 189, 195. 

Atik (Ezd Umman' ın soyu): 192n. 
A'yaş : 82n. 

B 

Babi: 224n. 

Bahile-li-ler (Bahili-lerl: 95, 122,204, 
209n, 210, 211, 213, 216.  

Bahraniler: 170, 172. 

Balharisler: 260. 

Bali: 23. 

Bamyanl ı : 225. 

Basral ı-lar: 25, 26, 36, 40, 47, 60, 65, 90, 

92, 109, 111, 115n, 151, 191, 192, 

195, 198, 204. 

Bectle-li-ler: 155, 156, 216. 

Bedevi-ler: 2n, 12. 

Bekr-li-ler: 32, 33, 39, 90, 98, 108, 116, 

155n, 184, 189, 191, 193, 194, 197- 

199, 203, 210, 216, 217, 221, 222, 

232, 245, 251, 255, 261. 

Belhli: 241, 255. 

Benû Abbâs, Bk. Abbâs o ğulları  
Benû Ahtâm, Bk. Ahtâm 

Benû Calanda, Bk. Calanda 

Benû Harise, Bk. Harise 

Benû Kaka, Bk. Kaka o ğulları  
Benû Muhelleb, Bk. Muhellebiler 

Benû Sa'd, Bk. Sa'd 
Benû Seyban: Bk. Seybaniler 

Berberiler: 139, 153, 161-163, 267. 

Bermek ailesi: 223. 

Bizansl ı-lar: 47, 54, 63-66, 79, 88, 89, 
102-105, 112, 121, 127, 136, 146, 

160, 162, 176, 178, 187n. 

Buhâriler: 192n, 203n. 

Butûn: 200, 201. 

C 

Câhiliyye devri: 155. 

Calanda: 187. 

Cufrlya: 90. 

Cuzami: 260. 

Cuzcanl ı lar: 224n. 

D 

Dabbeliler : 193, 210. 

Dabusiyeli: 220. 

Devsler: 190. 

Deylemliler: 149. 
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D ımaş k devleti: 160. 
D ı maş kl ılar: 81, 82, 172. 

E 

Ebnâ: 200, 201, 264. 

Eftalitler: 206. 

Ehl el-Aliye: 189n, 190, 203n. 

Ehl el-Kaffiya: 252n. 

Ehl el-Kafiye: 247n. 

Ehl el-Kilaya: 252n. 

Ehl el-Ridde: 77. 

Elcezire: 181. 

Emevi devleti: 110, 145, 231, 255, 257. 
Emevi hanedan ı : 80, 146, 176. 

Emevi-ler: 27-34, 54, 58, 62, 64, 81, 83, 

86. 100n, 118, 119, 122, 124, 126, 

128, 132, 133, 145-148, 150n-152, 

156, 158, 161, 166, 167, 173, 183, 

185, 187-189, 191, 196, 200, 204, 

214, 221, 225, 227, 230, 231, 237, 

238, 241, 245, 246, 252, 254, 256- 
258, 260-267. 

Ensâr: 5, 6 8, 10, 17-19, 21, 23, 24, 44, 

54, €5, 70-74, 76, 77, 124, 264. 
Eşca'i (E şcâh): 73, 74, 151n. 

Evs: 3, 8, 17, 200. 

Ezarika: 107-109. 

Ezd Serât: 63, 190. 

Ezd Ummân: 18n, 32, 33, 99, 110n, 118, 

148, 191, 192n, 198, 214. 

Ezd-li-ler: 47, 57, 60, 63, 85n, 99, 118, 

122, 149, 151, 156, 189, 190, 192-

196, 198, 203, 204, 210-214, 216, 

217, 221, 222, 224n, 225, 229-233, 

242, 244, 249, 251, 255, 257. 

F 

H 

Hacar: 156. 

Haccâciler: 170. 

Hamdân-h-lar: 18n, 38, 39, 111, 116, 

189, 241. 

Hanzala-l ı-lar: 194. 

Harici-ler: 33, 40, 41, 47, 49, 56, 60-62, 78, 

88, 92, 94, 107-109, 147, 150n, 155, 

163, 177, 184-187, 191, 192, 195, 

196, 203, 231, 232, 253n. 

Hârise (Berin' Hârise): 74. 

Harûri: 27, 39. 

Has'amh: 45. 

Ha şebiye: 91, 240, 254. 
Haş imi-ler (Haş imiye): 2, 19, 113, 239, 

242, 245, 246, 251, 252, 265. 

Haş imiye, Bk. Haş imi-ler 

Havâric: 12n, 18, 27, 29, 30, 34, 39, 56, 

59, 146, 203, 237. 

Havâzin (Amir): 10, 85. 

Hazreç: 3, 8, 17. 

Hâsmonaerler: 29. 

H ı msl ı-lar: 83, 180n. 

H ıristiyan-Arâmi: 3. 

Hıristiyan-lar: 63, 64, 101, 102, 104, 106, 

131, 141, 142, 154, 156, 158, 162, 

164, 168, 180n, 182, 226, 227, 262n, 
264. 

Hindifliler: 225. 

Horasanl ı-lar: 34, 127, 188, 212, 220, 236, 

237, 240, 241, 243, 244, 246, 254, 

256-260, 263n, 264, 267. 

Hurremiler (Hurremiye): 242, 245, 253n. 

Hurremiye, Bk. Hurremiler 

Huttaller: 206, 221, 223, 224. 

Huzaa-l ı-lar: 198, 244, 245, 248, 250,259. 

Fatımiler: 239. 
Fenikeliler: 85. 

Fezareli-ler: 54, 97, 151n, 

Filistinli-ler: 85, 262n. 

Franklar: 161, 162. 

G 

Gani: 95. 

Gassaniler: 82, 85. 

Gassaniler devleti: 26. 

Gatafân: 74n, 75, 85, 151n. 
Grek-Arâmi: 63. 

Grek-Roma: 3, 26. 

Irakl ı-lar : 26-30, 35-37, 39, 47, 62n, 
77, 88, 92, 101, 110-113, 116, 117, 

168. 	 122, 123, 146, 151, 159, 163, 174, 
204, 212, 237, 254, 258. 

Ibraniler : 170. 

134. 

Iranl ı-lar: 15, 31, 34, 55, 104, 133, 155n, 
183, 195, 196, 206, 208, 210, 211, 
214, 216, 217, 219, 221, 223-225, 
228-230, 234-236, 240, 244, 246, 
252, 254, 255, 265-267. 

Ingilizler: 143. 

Israilliler: 262. 
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K 

Kaderiler (Kaderiye): 164, 168, 173, 175, 

179. 

Kaderiye, Bk. Kaderiler 

Kaka oğ ulları  (Benû Kakâ): 168, 170. 

Karluk: 223n. 

Kasr ailesi (Kasri): 152, 155, 216. 

Katolikler : 141n. 

Kays-li-ler: 32, 33, 62, 63, 73, 80-82, 84- 

89, 91, 95, 97-100, 106, 118, 122, 

123, 127, 148, 149, 151-154, 156, 

158, 163n, 164, 168, 170, 174, 178, 

179, 184, 189n, 190, 197, 199, 201-

204, 211, 213-217, 219, 221, 222, 

224, 225, 229, 231, 255, 256, 259, 

263. 

Kelb-li-ler: 18n, 23, 32, 33, 63, 73n, 80- 

86, 89n, 91, 95-98, 100, 106, 117, 

153, 158, 164, 170-174, 176, 179- 

185, 187, 199, 229, 263. 

Kı brısl ı-lar: 168. 

Kinâne-li: 225, 229. 

Kinde-li: 18n, 59, 85n, 109, 116, 172, 189. 

Kudaa-l ı-lar: 33, 63, 85, 86, 91, 95, 99n, 

117, 179, 18In, 183. 

Kûfeli-ler: 22, 25, 27, 40, 41, 47-51, 56, 

59, 69, 70, 90, 92, 93, 107-111, 115n, 

148, 158-160, 182, 183, 198, 217, 

240-242, 244, 246, 258, 259. 

Kureyş -li-ler: 2, 6, 8-10, 17-20, 23, 54, 

65, 68, 70n, 73, 74, 76, 78, 83, 86n, 

99, 111-113, 116, 121, 136, 156, 

185, 192-195, 201. 

L 

Lahm: 172. 

M 

Mahâlibe: 148. 

Mahzum-lular: 19, 65, 76, 101, 154, 167. 

Maruni-ler: 64, 88. 

Maverâünnehirli-ler: 236, 237. 

Mazdek: 245. 

Maz'ûn (Ezd Umman): 198. 

Medısiler: 226, 227. 

Medâinli: 111. 

Medineli-ler: 15, 18n, 19, 21-25, 42, 67, 

70, 72-77, 126, 132, 189. 

Mekkeli-ler: 5, 10, 16. 

Melhiler: 164. 

Mervaniler: 80, 86, 95, 148, 171, 263.  

Mevali: 33, 115, 116, 126, 129n, 132, 134, 

135, 139, 145, 181n, 182, 191, 193, 

210, 211, 228, 236, 237, 240, 242n, 

244, 245, 252, 253, 264. 

Mezhiç: 18n, 38, 116, 189. 

Mı s ı rl ı-lar: 22-24, 35. 

Moğollar: 267. 

Mudar-l ı-lar: 33, 51, 99, 110n, 118, 122, 

151n, 156, 158, 184, 190, 193, 196, 

198, 199, 203, 204, 213, 216, 231, 

232, 241, 242, 245, 249, 251, 252, 

254, 257, 261. 

Muhacir: 5, 6, 8, 12, 17, 18, 70, 72. 

Muhammira: 253n. 

Muhellebiler (Benû Muhelleb): 149, 151- 

153, 204, 209, 213, 230, 244, 257. 

Mukâis: 200. 

Mukatile: 12, 20, 28, 141, 177. 

Murad'h: 49. 

Muttalibler: 2, 19. 

Murcii-ler: 150n, 220, 221, 230, 231, 237. 

Müslüman-lar: 5, 11, 13, 14, 16n, 26, 28- 

30, 63, 71n, 74, 79, 85, 101, 103, 129, 

130, 133-140, 142, 143, 145, 150n, 

156, 161, 163, 164, 180n, 185n, 

225n-229, 265, 266. 

Müşrik-ler: 8, 10, 11, 139, 185n, 231n. 

N 

Nabati: 65. 

Naciye kabilesi: 40, 41. 

Naha: 38. 

Nastûriler: 227n. 

Necranl ı : 142, 144. 

Nizarldar : 261. 

Numeyrli: 96. 

O 

Omri hanedan ı : 261. 

Osmanc ılar: 44n. 

Osmanl ı  Devleti: 2n. 

Osmanl ı  imparatorluğu: 174n. 

P 

Phaisaerler: 29. 

R 

Ravendiler (Ravendiye): 245, 267. 

Ravendiye, Bk. Ravendiler 

Rebia-l ı-lar: 32, 33, 51, 90, 92, 99, 110n, 

118, 149, 150, 184, 189, 190, 194, 
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195, 198, 199, 203, 204, 210, 216, 

224n, 229, 230, 232, 249, 254, 257,261. 

Ribâb: 189, 194. 

Romal ı-lar: 128n, 145, 208. 

Rumlar (Bizansl ılar) : 35, 102, 161. 

S 

Sâbiler: 1. 

Sa'd (Benii Sa'd): 194, 199n-201. 

Sagânlar: 205. 

Sahabeler: 135-137, 145. 

Sakafi, Bk. Sakifliler 

Sakifliler: 2, 54, 57, 58, 93, 107, 109, 111, 

116, 122, 158, 199n. 

Saksakhlar : 18 In. 

Sasani: 66, 217, 227n, 235. 

Sasani devleti: 205. 

Sayâbiceler : 189. 

Sebei-ler (Sebeiye): 31, 238, 239, 258n. 

Sebeiye, Bk. Sebeiler 

Sekaseki-ler: 82, 85. 

Sekûni-ler (Sekünlüler): 74, 80, 82, 85. 

Serât, Bk. Ezd Serât 

Sicistanlı : 123. 

Slavlar: 267. 

Sogdlu-lar: 139, 153, 163, 164, 205, 214-

217, 219-221, 224n, 226, 230n, 235, 236, 

267. 

Sufri: 162. 

Sufyani-ler: 54, 77, 80, 82, 86, 104, 148, 

171, 173, 263. 

Suriyeli-ler: 26-30, 35-41, 43, 47-49, 62, 

63, 65, 66, 71n, 73, 76-78, 82, 83, 

92, 94, 96, 100, 102, 106, 109-114, 

117, 120, 122, 123, 149-151, 159, 

160, 164, 170, 174, 177, 181, 182, 

191, 212, 218, 224n, 227n, 237, 

253n, 256-259, 263, 264. 

Süleym b. Kaysan ailesi: 170. 

Süleymli-ler: 85, 95, 97, 98, 197. 

Süryaniler: 253n. 

Süryani kronistleri: 176n. 

Ş  
Şakiriye: 236. 

ş eybâniler (Benû Ş eybân): 108, 184. 

Ş ia- ı  Abbasiye: 232, 243. 
Ş ia- ı  Ali: 30. 

Ş ia- ı  Muaviye: 30. 
Ş ii-ler: 31, 59, 87, 155, 159, 160, 182, 

187, 237, 238, 240, 244, 245, 247, 
253, 256, 258, 267.  

T 

Tacûblu: 49. 

Taglib-li-ler: Il, 85n, 96-98, 102, 185n. 

Tâiflli: 55. 

Tayy-lı : 85, 189n, 247, 255. 

Temim-li-ler: 32, 33, 39, 47, 57, 60, 61, 

66, 99, 116, 118, 122, 149-151, 156, 

189-200, 203, 210-213, 217, 218, 

220, 221, 224n-226, 229-231, 235n, 

241, 242, 245, 255. 
Tenûh: 85. 

Tücibli: 46. 

Türk-ler: 109, 149, 161, 164, 177, 178, 

196, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 

212, 214, 216, 217, 220, 223-226, 
230-232, 235, 236, 267. 

U 

Uleymliler: 97. 

Urfal ı lar: (Edesahlar): 64. 

Ümeyye-li-ler: 8, 10, 18-20, 22, 26, 32, 

33, 44n, 46, 52, 55, 56, 58, 63-65, 

69, 71-73, 76, 79-86, 99-101, 104- 

105, 107, 124n-126, 137, 146, 159, 

167, 181, 237, 253n, 262. 

Ümmet: 6-9, 11, 14, 24. 

Ürdünlüler: 82. 

V 

Vaddahiye: 177. 

Vusafâ: 155n. 

Y 

Yahudi-ler: 5, 6, 8, 9, 17, 23, 29, 31, 101, 

133, 153, 154, 156, 226, 227. 
Yakûbi: 64. 

Yemenli-ler: 18n, 21, 31, 33, 36, 38, 81-
83, 86, 95, 99, 110, 113, 116, 118, 
122, 123, 127, 150, 151, 156, 158, 
170, 178, 183, 184, 190, 193, 196, 
204, 216, 222, 229, 231, 241, 254, 
257, 261. 

Yeskürlu : 186. 

z 
Zakvaniye: 177, 178, 185. 

Zerdüstiler: 156, 227. 

Zeydiye: 182, 183. 

Zınd ıka: 267. 

Zübeyr'ci-ler: 76, 80, 81, 84, 99. 

Zübyan (Gatafan): 85. 

Zuttlar: 189. 
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