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ESER VE YAZAR' HAKKINDA 

Prof. Dr. Mehmed S. HATIBO ĞIU 

Geçen asr ın Hollandal ı  ş arkıyatç ılarından olan G.van VLOTEN, 
islam kültürü ile ilgili, telif ,terceme, tenkidli bas ım nev'inden çe ş itli il-
mi yayınlarda bulunmuş  büyük bir alimdir*. Türkçeye ş imdiye kadar her-
hangi bir incelemesinin çevrildi ğ ini bilmiyoruz. Bu bakımdan, genç deni-
lebilecek ya ş ta vefat etmi ş  olmas ına rağmen, be ş  on seneye s ığ dırdığı  il-
mi yayınlariyle islamoloji sahas ında yer tutmu ş  bu âlimi türk ara ş tırı -
cdara tan ıtmaya çal ış arak, onun, islam kültürüne yapt ığı  hizmetleri do-
layı s ıyle, hayırla yadma vesile olmak istiyoruz. 

Eserleri 

1. Van VLOTEN'in bilinen ilk telifi, Horasan'da Abbas' f ırkas ııııı n 
doğuşuna tahsis etti ğ i: "De Opkomst der Abbasiden in Chorasan" isimli 
tezidir, (Academisch Proefschrift, Leiden 1890). Büyük müste ş -
rikler J. Wellhausen (1844-1918) ve I. Goldziher (1850-1921) bu tezi 
kaynak gösterenler aras ındadı r. 

2. Amsterdam'da 1894'te frans ızca olarak yay ınladığı  ve bizim 
tercemesini sunduğumuz incelemesi, onun ikinci telifi olmaktad ır. 1896'da 
Goldziher bu eseri tan ı tı cı  bir yaz ı  yay ınlamış  ( D eut s ch e Lit er atur-
z eitu ng, XVII, 239-241), kendi eserlerinde de ona at ıflarda bulunmu ş -
tur. Kezâ Wellhausen da, ondan istifade edenlerdendir. Frans ı z ş arki-
yatç ı  Paul Casanova (ö. 1926) bu eseri: "Mükemmel (Excellent) küçük 
kitab" olarak de ğerlendirmektedir (Mohammed et la fin du monde, s. 
29, n. 4, Paris 1911). 

Bu değ erli eser, ne ş rinden 70 sene sonra arabçaya çevrildi (1964): 
â.i (.. .5■? 40' 14: Ii,. , Z,,t11 (2. bask ı sı , 1965). 

Notlarla birlikte ne ş redenlerden M ı s ırlı  Dr. Hasan İbrahim Hasan, terce-
meye yazdığı  önsözde, Londra Universitesinin islam Târihi Bölümünde 
talebeyken (1927 s ıralar ı ), hocas ı  Prof. Thomas ARNOLD'un (1864— 1930), 

(*) Van Vloten hakk ında müstakil bir terceme-i hale rastlayabilmi ş  değ ilim. Sadece Neelb 
"El-Muste şrikiin" isimli üç cildlik kıymetli eserinde, alimin do ğum-ölüm tarihi ile eser-

lerinin tarihi s ıraya göre isimlerini vermi ş tir. (II, 662-663, Kâhire, 3. Baskı , 1964). Tamamla-
pcı  bilgileri başka kaynaklardan derlemi ş  bulunuyorum, MSII. 
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konferanslar ında s ık s ı k bu esere i ş ârette bulundu ğunu, onun, kendi 
hazırladığı  doktora tezinin de, en mühim kaynaklar ından birisini te şkil 
ettiğ ini söylüyor, Ezher'in ihtisas k ısmına Islam Tarihi hocas ı  olduktan 
sonra, duyulan ihtiyaç üzerine eseri terceme ettiklerini belirtiyor ve ş öy-
le devam ediyor: "Müellif bu kitab ında her müste ş rikin pek temas et-
mediğ i Islam Tarihi safhalar ını  ele almakta, Emevi Devleti tarihinin ara ş -
tırmaya değ er konularından mühim bir bölümünü önümüze sermektedir. 
Harâc hakk ında, Mevâlinin siyasi ve ictimai durumu, Ömer ihn Abdüla-
ziz'in onlara kar şı  takib ettiğ i siyâset ve bunun tesiri, Haricilerin alev-
lendirdikleri ihtilaller hakk ında yazdıkları  bu cümledendir... Müellif, 
Emevilerin düşüş  sebebleri konusunda hiçbir tarihçinin dü şünemediklerini 
ortaya koymu ş , Müslümanların, Hıristiyanhk, Yaluldilik ve eski Iran 
akidelerinden ald ıkları  gayr- ı  islami fikirlere uzun bir bölüm tahsis et-
miş tir. Bunlara islam âlimleri İ  s r ailiy y at derler ki, dünyan ın gelece ğ i 
hakkındaki kehânetler, Hz. Isa'n ın dönüşü, Deccal' ın zuhuru meseleleri 
bu kabildendir...." 

Daha sonra Mı s ırlı  mütercim takib ettikleri terceme usulü hakk ında 
bilgi vererek sözünü ş öyle bağ lamaktad ır: " (... yanl ış  tefsir ve hatalar ına) 
rağmen bütüniyle kitab, müellifin ara ş tırma dakikli ğ ini, atı l:anım geniş -
liğ ini ve hakikatları  tesbitteki engin titizli ğ ini gösteren k ıymetli bir ha-
zinedir...". 

Van VLOTEN'in bu değerli kitab ını , arabça tercemesinden bir yir-
mi sene sonra niçin türkçeye kazand ırmaya lüzum gördü ğümüzü uzun 
boylu izâha lüzum varm ı dır bilmem. Şu kadarı nı  söylemeliyim ki, 
sahib oldu ğumuz Islam kültür miras ını  hakkiyle de ğerlendirebilmek için, 
bu yolda yaz ılmış  ilmi kıymeti hâiz her dilde eseri, tenkidleri yap ılmış  
halde veya yap ılsın için, türkçeye çevirmenin, devrimiz Türk kültür 
hayat ına yap ılabilecek en mühim hizmetlerden oldu ğunda ş übhe etmi-
yorum. Beynelmilel vas ıfta bir dini inhisara alman ın imkansızlığı  karşı -
sında kültürümüzü beynelmilelle ş tirmekten ba şka yol olmadığı  aş ikard ır. 
Bu yolda bir katk ı da bulunmak endi ş esiyledir ki, Paris'te bulundu ğ umuz 
1974 Şubatında, eserin frans ı zca ashn ı  elde etmiş  ve kısa zamanda ter-
cemesini bitirmi ş tik. Bas ımında vaki gecikme kusûrunun bana âid oldu-
ğunu söylemeliyim. 

Kitab ın ilmi tenkidini erbab ına b ırakıp, onlara imkan nisbetinde 
sağ lam bir terceme vermeyi gâye edindim Taraf ımızca yap ılmış  tashih-
ler bu endi ş eyle yap ılmış tır. Yazar ının ilim dışı na çıkıp indi miitalaalara 
kalkış tığı  yerler nisbeten azd ır Zannederim okuyucu, VLOTEN'in bâzan 
hıristiya ıı î öfkesine mağ lub olduğunu müş ahede edecek, ve onu, mesela 
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daha kitab ının baş larında, hıristiyanlıkla islâmiyetin yay ılış larındaki z ıd-
lığ a iş arette bulunurken, birincisinin yüksek medeniyete sahib milletler 
aras ında yay ıldığı nı , ilk müslümanların te şkil ettiğ i kültürsüz ırkın ise 
yüksek medeniyyetli h ıristiyan ülkelerine silahl ı  iş galde bulunduğunu 
söyler görecektir. Bu nevi iddialar ın acı  bir istihzadan ba şka cevab ı  
olmayaca ğı  açıktır. Zirâ, yüksek medeniyyetli dedi ğ i kimselerin h ıris-
tiyanlığı  nas ıl karşı lamış  olduklar ı  müslümanların da mechülü de ğ ildir. 
Yoksa H ıristiyanlar ı  katakomplarda çürüten, çarm ıhlarda kurutan, 
ateş lerde kebab edenler acaba VLOTEN'in cedleri de ğ il de müslümanlar-
mıydı  ? Islamın emsali görülmemiş  intiş arım onun manevi azametine ba ğ -
lamaya dilleri bir türlü varamayanlara söylenecek sözümüz yoktur. Bu 
bakımdan, arabça mütercimlerin reddiyelerini tekrarlamaya lüzum gör-
memiş  bulunuyoruz. 

Eserin arabças ına gelince, itiraf etmek gerekir ki, katlan ılmış  bü-
yük zahmetlere ra ğmen, tercemeyi tam ba ş arı lı  saymak, bizce pek müm-
kin olmamaktadır. Baş a koydukları  Mukaddimede (Siyade, s. "vay") 
Sayın Mütercimler, Müellifin dayand ığı  arabça kaynaklar ı  asli metinleriy-

le nakletmeye gayret ettiklerini söylüyorlarsa da, bu gayretlerinde bazan 
ihmalkar oldukları  yerler vard ır (a.e., s. 120, 127...), VLOTEN'in nakit 
yanlış hklarının (a.e., s. 137), veya arabça metinlere verdi ğ i yanlış  mana-
ların, mütercimler hazan fark ında de ğ illerdir. Mesela, frans ızca metnin 
8. ve 35. sahifelerindeki notlar ımız bu sebeble konulmu ş tur. Mütercim-
ler bazan frans ızca metni yanl ış  anlamakta (a.e., s. 121), hazan böyle bir 
yanlış lariyle kalmay ıp, müellifine uzunca reddiyeler de yazmaktad ırlar 
(a.e., s. 38, 53). Her ş eye ra ğmen onlara burada te ş ekkür ediyor ve kendi 
tercememizin daha ba ş arıl ı  olduğunda hakh olmay ı  istiyoruz. 

Türkçe tercememizde, kö ş eli parantezler içine ald ığı mız kısa ek-
lemeler ile "MSH" rumuzu koydu ğumuz baz ı  düzeltmeler olacaktır. 
"Hz." kelimesi, keza, taraf ımızca eklenmiş tir. Frans ızca metnin sahi-
felerini de kenarlarda göstermi ş  bulunuyoruz. Kitab ın aslında bulun-
mayan endeks ve bibliyografyan ın kusursuz olmas ına çalışı lmış tır. 

Eser hakk ında bu kadar sözü kâfi görerek, müteveffâ alimin di ğer 
çalış malarını  tarihi s ıras ı  içinde kaydetmeye geçiyorum: 

3. Van VLOTEN'i, 1891 senesinde, 1VIürcie f ırkasiyle ilgili bir maka-
le yayınlamış  görüyoruz: Irdjâ, ZDMG—Zeitschrift der Deutsc-
chen Morgenlandischen Gesellschaft, XLV, s. 161 vd.). 
Wellhausen ve Goldziher, bu ara ş tırmaya ba şvuranlar aras ındadır. 

4. 1893-1894'te, Cahiz'den seçti ğ i metinlere dayanarak cin ve büyü 
konusunda haz ırladığı  bir makâlesi ; "Damonen, Geister und Zauber bei 
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den alten Arabern" ismiyle yayınlanmış tır. (WZKM-Wiener Zeitsch-
rift für die Kunde des Morganlandes, VII ve VIII). 

M. Gaudefroy-Demombynes, bundan istifade edenler aras ındad ır. 
5. 1894'te Van VLOTEN tenkidli bas ım faâliyetine geçiyor. Câhiz'e 

isnâd edilen: ■ .1..;'511.., 	-Le Livre des Beaute's et des AntitUses 
isimli eseri, frans ı zca bir mukaddime ile Leiden'de yay ınlıyor. Bundan 
böyle, alimin her tahkikli ne ş ri, ilim dünyas ının mürâcaat kitablar ı  ara-
sına geçecektir. 

6. 1895 senesinde, Leiden'de, 4 / 10. as ır islam âlimlerinden Ho-
rizmi' ınn, r>LJ nin. 'unun ilk ilmi ne şri yap ı lmaktadır ki, filmlerin 
tasnifine dâir yaz ılmış  ilk kitablardan olan bu kaynak, yine Van 
VLOTEN'in ilmi mesaisiyle vücud bulmu ş tur: "Liber Mafâtih al-01am 
explicans vocabula technica scientarium tam Arabum quam peregrinorum". 

Eserin 1342 /1923 Kâhire bask ı s ı , onun tekrarmdan ibarettir. 

7. 1897'de. Ebfı  Hanife ed—Dineverrnin (ö. 282 /985): z...411 
hakkında bir ınakâlesi yayınlanıyor (Tweemaandelijksch Tijdsch-
r ift, mai). 

8. Aynı  sene, Câhiz'in üUi risâlesiyle, XI. Milletler aras ı  Oriyanta-
listler Kongresine kat ıhyor (Actes du XIe Congr. Intern. des Or. 
IIIe. Sect. 155 ff., Paris 1898-99). 

9. 1898'de, Taberrnin Tecrih'i üzerine bir incelemesi yay ı nlanmakta-
dır: Studien uit de Annelen van Tabari (Tweenı aandelijk., Marz). 

10. 1900'de, Leiden'de, yine Câhiz'in 	 sıvı  ilim alemine 
ilk hediye eden Van VLOTEN olmaktad ır. 1948'de bu eserin yeni bir bas-
kı sım yapan İ skenderiyye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörü 
Tâhâ el- Ilaciri (1981, 6. bask ı  önsözü'nde), allâme müste ş rike duyulmas ı  
gereken minneti dile getirdikten sonra: "Pek muhtemeldir ki, diyor, 
V. VLOTEN Kitâbu'l BuhahVya bu inâyeti göstermemi ş  olsaydı , o, daha 
uzun yıllar, tevdi edildi ğ i yerde mahbus kalacakt ı ...." 

11. 1902'de, ihnu'l-Mukaffâ'm (ö. 142 / 758), ismi: 
.3.)11.1 4.11, c>: "11 e j .ı11 4 33k..;: I 	Loo j 	 ş ekillerinde yaz ılmakta 

olan eserini Hollanda diline çevirmi ş tir (Tweemaandelijk Tijdschr. 
XXI, April-Mai, 1902). Bundan 4 sene sonra, bu tercemeden yap ılmış  
frans ızca bir terceme de, kültür dünyas ının hizmetine sunulmu ş tur (C.F. 
Destree, La Perle incomparable ou l'art du parfait Courtisan). 

12. Bu büyük alimin son tenkidli ne ş rini, Türklerin menkabelerine 
dâir Câhiz'in yazd ığı  me şhur risâle te şkil etmektedir. 1903'te, Leiden'de 
basılan: Tria Opuscula'nın ilki Z;•>k:-..11 a Y  â.lo j  J j;II 9L. 'dir. Di ğer iki risâ-
leyi, V. VLOTEN'in vefat ı  üzerine, De Goeje tamamlamış  bulunmaktad ır. 
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ARA Ş TIRMALAR 

ÖNSÖZ 

Ileriki sahifelerde Abbasi f ırkas ının geliş imini incelemek istiyoruz. 
Gâyemiz, okuyucuya, Enıevi hanedâmn ın düş üş ünü haz ırlayan siyasi ve 
dini âmillerin tanı  bir değ erlendirmesini yapma imkan ı  vermektir. Zira, 
durumunu hangi ş ekilde ele al ırsak alal ı m, inkar edilemiyecektir ki, bu 
hanedan ın çökü şü, Benü Abbas' ın temsil ettiğ i Ehl-i Beyt, Peygamber 
Evi taraftarlarm ın, onların yerini almak üzere isyan etmeleri âmnda, veya 
daha doğ rusu, Horasan'da, hilâfetin Do ğ u ucunda, bütün kuvvetleriyle 
Abbasi davas ını  desteklemeye haz ır bir fırkan ı n ortaya ç ıkışı  ile birlikte 
sağ lanıvermiş  değ ildir 

Ş u halde hedefimiz a ş ağı daki meselenin çözümüne inhisar etmektedir: 
bu Horasanlıları  Peygamber Evi davas ına sarılmaya sevkeden âmiller 
nelerdir ? 

Bu sorunun cevab ını  bulmak, baş langı çta kolay görünüyordu. Arab 
tarihçileri, ki bilgi edimrıekte ilk elde onlara ba şvuruyoruz, Abbasi te-
ş ebbüsünden doğmuş  olan ve (Peygamber Evi) Ben Ha ş im'in saltanat ına 
zihinleri haz ı rlamakla vazifeli bir (da'vâ) yani misyon veya propaganda te ş -
kilatmdan bahsetmektedirler. O halde, bu propagandan ın iş leyiş  tarz ını  
tanıtacak, onun hedef ald ığı  kimseyi, nihâyet hangi delillerle zihinlere 
nüfüz ettiğ ini bilecek olursak, hedefimizi gerçekle ş tirmiş  olduğumuza ina-
nabilecektik. 

"De opkomst der Abbasiden in Khorasan" (Horasan'da Abbasi f ırkası -
mn menş ei) isimli tezimde, ki 1890'da Leyde'de bas ılmış tır, bu yönde bir 
çalış ma yapmış tım. Târihçilerin Abbasi davas ı  mevzüunda naklettiklerine 
dayanarak, o kitabda Horasan hadiselerini, yeni hadenân ın iktidâra < 
geçi ş ine kadar getirmeyi hedef edinmi ş imdir. Bununla beraber, demin 
ortaya koydu ğumuz meselenin sadra Ş ifa verecek ş ekilde halledilmemi ş  
olduğunu asla bilmiyor değ ildim. Arab tarihçilerinin rivâyetine tabi 
olmanın, az çok resmi bir rivayeti-fikriyat ı - kabül etmekten öteye geç- 
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IV meyeceğ ine kani olmakta devam ediyordum. Bu fikriyât, Ba ğdâd sa-
ray ın ın tesirinde kalmış  olduğu için, iş in gerçek yüzünü ortaya ç ıkarmak-
tan ziyâde onu maskeliyordu. 

Mamâfi daha önceki bu ara ş t ı rmalar pek de faydas ız kalmış  değ ildir. 
Onlar bana, Arab kaynaklar ımn nisbi değeri üzerinde sâdece bir fikir ver-
mekle kalmam ış , fakat daha da önemlisi, Abbasi davâsm ın zaferini kav-
ramak isteyecekler için mühim olan noktamn ş u üç unsuru ihtiva etti ğ ini 
göstermi ş tir: 1. Teb'a durumundaki bir halk ın, yabancı  ırktan müstev-
lilere karşı  beslediğ i köklü nefret, 2) Peygamber (ailesi) nesline duyulan 
tazim, Siilik, 3) bir kurtar ı cı  veya Mesih  arzüsu ,bekleni ş i. 

Daha derinlemesine bir ara ş tırma için takib edilmesi gereken isti-
kâmet mevzüunda, bundan böyke art ık tereddüd edilecek de ğ ildir. Arab 
türihçilerinin tutmu ş  olduğu yolu terkederek, evvela metbû ırkların du-
rumunu ve onlar ın hakim s ınıfla olan ilişkilerini tan ımak, sonra da, 
ş ii fikirlerin ne ş rine bu ili ş kilerin nas ıl tesir edebildiklerini ara ş tırmak, 
ve nihayet, mesih inançlar ımn yaptığı  tesirin, Abbüsi dâvasunn zaferinde 
isimleri geçen unsurlarla hangi noktaya kadar i şbirliğ i yapabildi ğ ini izâb 
etmek gerekmektedir 

Bu yeni araş tırmaların neticesini okuyucuya takdim ediyoruz. 
Bunlar, ş âyet aldanm ıyorsam, Emevi devri hakk ında umûmiyetle kab ıll 
edilmi ş  fikirleri, bir rapor s ınırından daha geni ş  bir ş ekilde değ iş tirecek-
tir. Arab müelliflerin ve dolay ısiyle Batılı  târihçilerin o kadar büyük bir 

yer verdikleri kabile kavgalariyle me ş gul olacak de ğ iliz. Ilânedaın çö-
küş e sürüklüyen pek çok sebeb aras ında bu kavgalar ikinci s ırada yer ala-
cakt ır. Zirâ her nekadar reformcu hareketin geli ş imini bunlar son anda 
te şvik edebilmiş  olsalar da, yeni durumun te şekkülünde onların hiç bir 
tesir' mevcud de ğ ildir. 

Söylemeye lüzum yoktur ki, ara ş tırmalarımız sadece Horasan bölge-
sine inhisar etmiyecektir. Herhangi bir bölgenin arzetti ğ i durumun, bir baş -
kasm ınkileri aydınlat ıyor olmas ı  dolayısiyle, münaka ş asım yapa,,uğı nuz 
vakıalar, hilüfetin umilmi olarak Do ğu kısmma ve husüsi olarak da Irak 
bölgesine âid olacakt ır. Tabiatiyle bu geni ş leme, vazifemizi az çok zor-
laş tıracakt ır, fakat, tedkik saham ı zı  ne derece geni ş  tutarsak, ondan elde 
edeceğ imiz neticenin o derece memnüniyet verici olaca ğı  tabiidir. 

Başvurdu ğumuz kaynaklar ın tam bir dökümünü yaparak okuyucuyu 
yoracak değ iliz. Bunlar daha önce belirtilmi ş ti. En baş ta, De Goeje bas-
kı sı  e ş siz Taberi, sonra, dokuzuncu ve onuncu as ırlarm büyük tarihçileri 

V Belüzuri, Ya<kfıbi' Mes`fıdi, Dın'Abdi Rabbih, nihâyet baz ı  muabhar müel- 
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lifler, KitCıbu'l-`Uyan sahibi, ibnul-Esir ve allâme Makrizi. Yazma eser-
lere gelince, Le gatum Warnerianum'un zengin külliyat ına dahil 
olup da, bu eserimizin notlar ında zikredilecek olanlar ın dışı nda, pek en-
teresan baz ı  malâmatı , Makrizi'nin Mukcıffet'sma ve İbn Sacd in Ta-
bakCıt'ına borçluyum. Bu eserlerden, Paris Bibliotheque Nationale 
ve Gotha Bibliotheque Ducale idarelerinin pek mâruf lutuflar ı  sa-
yesinde istirade edebildim. 

Aziz üstâcl ım M. de Goeje'ye [1836-1909] ş ükranlarımı  ifâde et-
meliyim. Çalış malar ıma pek yak ın bir ilgi göstermi ş tir. Islam târihinin 
o derece geni ş  sahas ında yalpalayan oriantalist ad ımlarımı  doğ rultmu ş -
tur. Müsveddelerimi okumak ve pek k ıymetli mü ş ahedelerini bana ula ş tır-
mak zahmetinde bulunmu ş tur. 

Pek yetersiz ş ekilde merâm ımı  anlatabildiğ im bir lisanı  [yani 
frans ızcayı ] kullanmaya cesaret etmi ş  olmaktan özür dilemeliyim. İ ç-
ten itiraf etti ğ im bir zafiyettir bu. Frans ı zcayı  seçtim, çünkü, sadece alim 
meslekda ş ları mca de ğ il, fakat, Bat ıdaki tedkiklerin meyvesinden fayda-
lanmayı  ihmal etmiyen baz ı  Doğulularca da kabül görmek istedim 

Abbasi hareketini bilmenin, ş imdiki Do ğu hakkı nda faydadan hali 
olmadığı  kanaatindeyim. Bugünkü Do ğunun durumu ve ya ş adığı  hadise-
seler ile "Abdülmelik (ü. 86 / 705] veya Hişam'ın [ö.125 / 743] devirle-
rinde geçenler aras ında ben ekseriya büyük bir benzerlik bulmu şumdur. 

- 	o 
Belki de bunlarda: fr) 

, • , 

Leyde. Ağustos 1893. 

(*) "Ibret alacaklar için ibretler vard ır" demek olan bu arabça ibareyi müellif 

terceme etmeden b ırakmış tı r, MSH. 
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Birinci K ı s ı m 

ARAB WAKIMİYYETI 

[İslam ve Yay ılışı ] 

Hıristiyanhğı n yayılışı  ile Hz. Muhammed'in dininin yayılışı  ara-
sında büyük bir fark vard ır. Hz. İsa'n ın: "Benim saltanat ım bu dünyanın 
değ ildir" sözüne uygun olarak H ıristiyanlık, iş kence ve ızdırabların ezici 
ağı rlığı  alt ında gizliden gizliye yay ılmış dı . Asırlar boyu çe ş itli milletlerin 
arasına ve ileri medeniyete nüfûz ederek kozmopolit vasf ını  koruyabilmiş  
ve geli ş tirebilmi ş di. Fakat bu durum islam için tamamen tersinedir. Bir-
kaç senelik mücadele ve zulüm devrinden sonra Hz. Muhammed, Medi-
nelilerin islam olmalar ıyle manevi ve maddi bir kuvvet kazan ır, ki bunun 
izleri Kur'a= her yerinde bulunmaktad ır. Bu kuvvet sayesinde Islam, 
ültim at o mlarla kendini gösteren ve k ılıçla kendini koruyan bil din ha-
line gelir. Arabistan ın ihtidas ında (daha doğrusu inkıyad ında), bundan 
böyle sulhsever bir propagandan ın yeri yoktur. Peygamberin kuvvet ve 
nüfûzu göçebe kabilelerin i şbirliğ ini sağ layabilmi ş ti. Onun ölümünden 
sonra bu kabileler isyân ettikleri zaman, onlar ın kat'i inkıyadmı  temin 
eden ş ey, hiç te Allah ı n Ki t ab ı 'mn iknâ kuvveti de ğ il, fakat Allah ın 
Kı lıncı'mnki, yâni Halid [ İbnu'l-Velid]inki olmu ş tur. 

Peygamber, ba ş langı çta sadece kendi vatanda ş larının ihtidas ım 
hedef alan dininin, Yahüdi ver Hiristiyanlar ı  tatmin etmedi ğ ini anlamak-
ta gecikmedi. Hiç tereddüd etmedi. Kendi kitablar ım tahrif etmiş  olduk-
larını  söyleyerek, onlar ı  yalanc ılar ş eklinde isimlendirdi; böylece islam 
kendisinin di ğ er dinlere üstün oldu ğunu beyan ve müteak ıben de, tek 
gerçek din oldu ğunu ilan ederek mukaddes kitablar ı n sahibleri 
(olan Ehl-i Kitab'dan) kendisini ay ırdı . Yahildiler Medineden kovuldukla-
rına ş âhid oldular. Peygamberin beklenmedik vefat" s ırasında, Bizans 
hıristiyan imparatorlu ğuna karşı  bir askeri sefer te şkil edilmi şti Kafir-
leri itâate almak süretiyle onun eserini tamamlamak, haleflerine, yâni 
Halifelere kalmış tı . Bu gâye ile aç ılan harblerin. Arab kabilelerinin ruh 
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2 hali üzerinde b ı rakt ığı  tesire i ş aret edelim, ki, fetihler ba ş laymcaya kadar 
bu kabileler islami a ğı r bir boyunduruk olarak ta şı mış lard ı . Kendi harbçi 
vas ı flarım serbestçe gösterme imkan ını  veren ve her iki dünyâda bununla 
bol bol miikafatlandıran bu dini, Arab kabileleri, ba ş ka ı rktan 
kafirlere kar şı  kaza ıadmış  ilk zaferlerin akabinde, milli bir dava haline 
getirmi şlerdir. Ve dini olduğu kadar da vatansever  bir hamle içinde 
onu, Kuzey Afrika ve Anadolu hududlar ına kadar yayacaklard ı r. 

Hıristiyanl ık, asırlarca süren üzüntü ve zulümlerden sonra ancak 
zafer kazanabildi ğ i halde, Islam, bilâkis a ş ağı  yukar ı  on iki sene sonunda, 
zulüm görmeye de ğ il, fakat fethe âmade bir halk ı n bütünü tarafından be-
nimsenmi ş tir. Ve H ıristiyanl ık, kendi mühtedilerini yüksek medeniyet 
sâhibi milletler aras ında bulmuşken, Mekke'li Peygamberin akidelerini 
kabûl eden Arablar, henüz göçebeli ğ in üstüne ç ıkabilmiş  değ illerdi. Ş üb-
hesiz Islam o ı dusunda ş ehir adab ına sâhib kabileler vard ı ; medeniyet-
lere, civa ı  halkları n dini fikirlerine büsbütün yabanc ı  olmayan kimseler 
bulunuyordu; fakat biliyoruz ki, çöl zihniyeti, göçebe ahlaki, ne ş ehirlerde, 
ne de yerle ş ik Arablarda tamâmen kaybolmu ş  de ğ ildi. 

Ş u nokta gayet aç ıkt ır ki, Sariye'ye ve eski han k ırallığı nın büyük 
bir k ı smı  üzerine nüfazunu yaymakta olan sadece bir din de ğ il, fakat si-
lahının kuvvetiyle H ıristiyan ülkelerine girmi ş  ve Zerdü ş t dininin taraf-
ta ı ları  aras ına yerle ş miş  yabanc ı  ve kültürsüz bir ırkt ır. 

Bu fethi tanzim eden kanunlar basitti, k ısmen, Peygamber talafm-
dan yap ılmış  baz ı  anla ş malardan ç ıkarı lmış dı . Halk gönül rı zasiyle in-
kıyad ettimi, ona ibâdet hürriyeti ve kendi topraklar ının mülkiyeti ve-
riliyordu. Onlardan sadece ( har â c- cizye de denen) vergi isteniyordu, 
anla ş malı  halklar bu vergiyi, Müslümanlar ın kendilerine sa ğ ladıkları  sul-
ha kar şı lı k olarak ödüyorlard ı . Bilakis memleket e ğer silah zoru ile fet-
hedilmiş  ise, bu takdirde Müslümanlar, memleketi ya ğmalamak, erkekleri 
öldürmek, kad ı n ve çocuklar ı  kölele ş tirmek hakk ına sâhib idiler. Bununla 
beraber, gâlibler hesab ına zirâat yapmak üzere, halka topraklar ın ı  bı -
rakmak tercih ediliyordu. 

Bu ş ekilde yürütülen müslüman istilasma ne bir ırk s ı zmas ı , ne 
de bir manevi zafer olarak bak ı labilir; bu silahl ı  bir iş galdir ve bu vas ıf, 
ikinci Halife Ömer taraf ından, fethi sa ğ lamlaş t ı rmak gayesiyle ittihaz 
edilmi ş  hareket tarz ında aç ıkça ortaya ç ıkmaktad ır. 

Ömer'in koydu ğu hükümlere göre, her müslüman asker idi; elde k ılıç, 
3 her an dininin müdafaasma ça ğ rılmaya haz ır, fakat hizmet kar ş ilığ mda 

devlet hazinesinden ödenecek bir tahsisata hak kazanm ış  islam aske ı i. 
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Fethedilen ülkelerde ordu birlikleri, s ırasiyle Sariye'de, Irakta ve 
Mı sırda, müteak ıben fetihler geli ş tikçe, eski Iran imparatorlu ğunda, 
Medie [bugünkü Mazenderan] ve Horansan'da en mühim askeri noktalara 
yerle ş miş lerdi. 

Arab muhacirlerin hayat ı , bu askeri vas ıfla tamamen uyu şuyordu: 

Toprak edinmek kendilerine yasakland ığı  için, (hükümetin verdi ğ i 

tahsisat demek olan) atâ = 	ile, (mağ lab halktan al ınan ayni ver- 
gi) -= meâvin 	ile, ve fethedilecek ülkeler, sömürülecek bölgeler 
nıevcud bulundukça kayna ğı  kurumayacak olan ganimet ile hayatlar ını  
sürdürüyorlard ı . Iş galin arab vasf ının sona erece ğ i de yoktu. Kabile 
anlaş mazlığı  baki kald ı  ve merkezi iktidar Uzak Do ğudan Bat ı  hudud-
larına kadar zâfiyete u ğradığı  zaman, çöl hayat ının kabileler aras ı  inti-
kamlarm ın ya ğ ma ve kan davalanyle devam etti ğ i, zaman zaman gö-
rüldü. 

Böylece Arab i ş gali, unıamiyetle, bir ba ş kasının sırt ından geçinen 
bir halk manzaras ı  gösteriyordu. Von Kremer [1828-1889] pek hakli 
olarak ş u mü ş ahedede bulunmu ş tur: "Mağ lublar tarlay ı  sürüp ekerler, 
müslümanlar da hasad ı  toplar ve ş erefli harb mesle ğ inden ba şka iş  gör-
mezlerdi" 1 . Bu ifade, Islam hakimiyyetinin fethedilen ülkelerde arzetti ğ i 
durumu kat'iyete yak ın bir ş ekilde gösterir. Aslında, doğruyu söylemek 
gerekirse, onlar ı  mazar gösterecek sebebler de eksik de ğ ildi. Mesela 

abların istilas ından önce vergi alt ında ezilmekte olan Sariyelilerin ve 
Mı sırlıların da, fatihlere kar şı  faydas ız bir direnmeden ba şka bir ş ey ya-
pabildikleri görülmemi ş tir. Irak' ın çiftçi halkı  için de durum ay ın idi2. 
Üstelik eski vergi tahsil ş ekli muhafaza edildi: evvela yerli memurlar 
kullanı ldı  ve Ömer tarafından tesbit edilen târifeler, bu i ş i bilenlerce pek 
ağı r bulunmad ı . Arab idâresi yollar yapmay ı , kanallar açmay ı , unrami 
emniyeti sağ lamayı  ve buna benzer pek çok ş eyi tekeffül ediyordu. 

Bununla beraber gözden uzak tutulmamal ıdır ki, ( ş übhesiz Arab 
iş gâlinde olduğu gibi) her geçici idare asl ında biraz hakl ı  da olsa, kendisi-
nin vüca de getirdi ğ i yeni ş artlara intibâk edemediğ i takdirde, zamanla 
müsâmahas ız olmaktadır. İş te, kendi menfaatlerinin temsilcileri Arab 

4 fâtihlerin ve halifelerin hatas ı  bu gerçe ğe dikkat etmemi ş  olmaları dır 
ve ş ayed biz Arab hakimiyyetinin, halklar ı  memnun edici bir ictimai 
seviyeyi asla vücade getirmemi ş  olduğunu belirtmek istiyorsak, bu mü-
teak ıben onun, ıslahat s ıras ı  geldiğ inde, ş artlar ın gerekli k ıldığı  değ iş ik-
likleri yapmaktan uzak kald ığı nı  göstermek içindir. 

1) Culturgeschicte des Orients 1, 71; Aym fikir I. Ömer'in bir hutbesinde de bulunmaktad ır, 
Taberi I. 2361 (3. sat ırdan..). 

2) Van Berchem, La propri4te territoriale et l'impöt foncier sous les premiers khalifes, s. 26. 
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TT 

[Emevi Fetihlerinin Mahiyeti] 

Ilk müstevlilerin icrâât ı , kamu menfaati lehine ferâgat göstermek 
ş öyle dursun, bilakis ona ilgisiz kalman ın delilini verdiğ i gibi, bunun hemen 
ard ı ndan, her taraftan hücûm eden al ışı lmamış  bir ihtiş amm, ahlaki güzel-
leş tirmekten çok, zihinleri ifsâd etmeye müsaid bir ihti ş amın tesiri al-
t ı nda bu çöl adamlar ın ı n kalblerinde bencillik ve h ırsın hâkim olduğ unu 
görüyoruz. 

Kûfe ş ehrinde en me ş hûr aileler, ba şı ndan beri, g a nim e tten veya 
yıllık a tiyy elerden meydana gelen muazzam servetler yapm ış laı d ı . 
Bir Kftfelinin, e ş yalar ım ve hizmetçilerini 1000 küsur deveye ta şı tarak 
harbe gitti ğ i görülmü ş tür 3 . Peygamberin sahâbileri, a ı âzîlere, saraylara 
ve hadsiz hesabs ı z servete sahib idiler; bundan ayr ı  olarak, en yüksek 
tahsisât ı  alma hakk ı  da onlar ınd ı 4 . Sûriyede bir mutaass ıb, Ebû Zerr, 
fukara lehine zenginlere kar şı  sesini yükseltmekte; hattâ onlar ı , malların-
dan bir kı smını  fakirlere vermeye meeb 'ûr etmek gerekti ğ ini beyân et-
ınektedir 5 . 

Lüks ve israf, yeni ihtiyaçlar yaratarak dâimâ artmaktayd ı 6 . Borca 
giriliyor ve borçlar da, Roma'da oldu ğu gibi, gizli tertiblere yol aç ıyordu. 
Alacaklı lar ı  memnun etmek için isyân ç ıkarmak laz ı mdı , zira hazine mal-
larını  ele geçirebilmek için, ç ıkart ılacak kar ışı kl ı klardan istifâde ediliyor-
du7 . 

Fakat daha basit ve çok daha ş erefli bir vas ı ta gaz ve idi, yani 
kâfirlere kar şı  sefere ç ıkmak. Bu seferler, ekseriya bir dini propaganda 
arzilsundan çok, ş eflerin açgözlülü ğü neticesi te şkil ediliyordu. Buna bil-
hassa Horasanda rastlanmaktad ı r. 

Bu eyâlete s ınır kom ş usu olan ülkelerin ekserisi: Taberistan, Taha- 
5 ristan, Maveraunnehir, ilk . Emevi halifeleri devrinden itibaren, kendileri-

ne dini serbestlik ve nisbi bir istiklal sağ layan anlaşmalar yapm ış lard ı . Bu 
anlaş malar kendilerine hemen daima senelik belli bir vergi yüklüyordu. 
Inkar edilemez ki kafirler bu anla ş malara her zaman tamamiyle uymuyor, 

3) Taberi, II, 806 (8 vd). 

4) Mes1.14 Prairies d'or IV, 253 vd., Weil, Geschichte der Khalifen I, 166. Von Kremer, 

Gesch. d. herschenden Ideen s. 320, 352. 

5) Taberi I, 2858, Weil I. 170; Von Kremer ae, s. 339 ve ae, sene 15. 

6) Krs,, Taberi, I, 2755 (12 vd.), 2811 (16 vd.), II 1027 (12 vd.), 1189 (2 vd); Valc ılbi II, 

2 81 (sonda), 300 vd). 

7) Taberi, II, 1028 (8), 1029 (4). 
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neticede bu, onlar ı  Müslümanl .arm yeni bir hüc ılmuna maruz b ırakıyor, 
bunlar da, ma ğ lubların ülkesini yağmalamak, kadınların ve çoeuklarıru 
esir etmek için, C e br en ele geçirmenin verdi ğ i hakkı  kullanıyorlardı . 
Fakat ekseriya da, gazv elerden sa ğ lanacak menfaat (ki, be ş te bir hazi-
ne hissesinin d ışı nda kalan ganimet gâliblere aiddi), önceden yap ılacak 
bir ihtara falan bakmadan istilaya giri ş meye sebeb te şkil ediyordu. 
Belazurrnin kitab ındaki Ciircan ve Taberistan harbinden bahseden bö-
liimler8 , bu noktada pek zengin bilgi vermektedir: Yezid 
leb'in "fetihleri", asl ında soyguncu akınlarından ba şka bir ş ey değ ildi, 
onların iş itilmedik vah ş etleri, sulhten ba şka bir ş ey istemeyen bir halk ı  
çığı rından çıkarıyordu. 

Semerkand misali de pek dikkat çekicidir. Bu ş ehir evvelce 	ibn 
Osman'a anla ş ma sonucu teslim edilmi ş di. Ş ehir kendisine 700 000 dir-
hem ödemiş  ve sâkinlerinden 100 000 ki ş iyi de rehin olarak teslim et-
miş ti9 . "Daha sonra Kuteybe ibn Muslim taraf ından zabtedildi (Arab ta-
rihçi böyle diyor) her nekadar halk ı  anlaşmayı  çiğnememi ş  ise de, onu bun-
lar ilgilendirmiyordu" halk ı  ş ehirden ç ıkarttı  ve evlerine kendi askerini 
yerle ş tirdilo. II. Ömer Dime şk taht ına çıktığı nda Semerkandl ılar bu gayr- ı  
adil durumdan ş ikayet için mezkür halifeye ba ş  vurdular. Ömer, durum-
la= tedkik için bir kad ı  tayinini emretti. Kad ı  hükmünü verdi (bu 
hükmün hilekar muhtevas ı , her tarafs ız okuyucunun gözüne çarpacak-
tır), buna göre, her iki cemaat, yani Semerkandhlar ve Arablar, ş ehrin 
duvarları  dibinde çarp ış acaklard ı  "Ş ehir ya cebren al ınacak veya yeni 
bir sulh yap ılacakdı ". Bu demektir ki, e ğ er Arablar zafer kazan ırsa (ki 
Semerkand sakinleri kendi duvarlar ı  içinde kendilerini müdafaa edecek 
durumda olmadıkları  için, bu mümkindi), ötekiler, silah gücü ile ele geçi-
rilmiş  ülkelerin kaderine tâbi tutulacaklard ı , tâ ki Arablar ın kendilerine 
teklif edecekleri ş artlara uymay ı  tercih edeler. Anla şı lıyor ki kadbun 
verdiğ i karar önceki durumu hiç te de ğ iş tirmi ş  değ idirn. 

6 	Mikdarmı  tüketemiyece ğ im bu çe ş itten hadiseler 12, bize Aı  ablarm 
ve reislerinin Do ğu'da ne türlü bir misyon fikrine sahib oldukla ı  ım pek 
güzel göstermektedir. Herkes önce ş ahsi menfaatini dü şünüyor, tslam 
ikinci pilanda kalıyordu. Az yukar ıda zikretti ğ imiz Yezid ibnu'l-Muhelleb, 

8) Futithu'l-Buldân, s.334 vd. Krş . TaberI, II, 1317 vd. 

9) Krş . Nerşahi, Decripiion de Bokhara s. 46, 51 vd. 

10) Taberi, II, 1245, 1246 (18). 

11) Taberi, II, 1364 (Belazuri, 420, [411] 422 [415]. 

12) Okuyucu arzu etti ğ i takdirde a ş ağı da verdi ğ im yerlere bakabilir: Belâzurt s. 418 [407] 

(Musa ibn Hazim ve Tirmiz sakinleri) Taberi II, 179 (16, 17) Belazuri, s. 420, 422. Schefer, 
Chrestomathie persane, I, 28 (sonda). 
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"ihtiyaçlar ına kafi gelmiyen" Irak eyâletiyle yetinmedi, "ona daha geni ş  
zenginlikler temin edecek olan Horasan'a tamah etti". Baba Muhelleb' 
in ölümü üzerine bir ş air ş öyle demiş tir: 

-.-«.141.1 -3" 	 (?) 	j;k11 L ıo..> yi 

"Zenginlikler getiren gazveler (gitti) 

Ba ğış lar ve cömertlik Muhelleb ile birlikte öldü" 1- 3 . 

Bu me şhur Yemenlinin cömertliğ i o derece büyüktü ki, emirlikten 
azli s ıras ında bütün mallar ı  elinden gitmi ş ti. Bunun yanı  sıra ha zine ye 
bir milyon dirhem borcu vard ı . Ev eşyalarının ve kar ı s ının mücevherleri-
nin satışı  ona 200 000 getirdi; ailenin bir mevlas ı  olan hazine mem ûr u 
da buna 300 000 ekledi. Kalan ı  ise Istahr ş ehrinin s al) ı k v alisi olan 
amcas ı  taraf ı ndan ödendi 14 . Oğ lu Yezid'den Hace ıle'm taleb etti ğ i yekûn 
altı  milyon dirhem idi; Hacefie bunun ancak 300 000'ini aIabilmi ş tir15 . 

İ lk halifelerde mü ş ahede edilen sâdeli ğ in, Emevi sülâlesinden gelen 
halefleri zaman ında çok de ğ iş miş  olduğu bu misallerden görülmektedir. 
Bununla beraber bunun vebalini sadece bu sülâleye yüklemekten sak ın-
mallyız. Her nekadar Kadisiyye ve Yermûk gâliblerini takib eden nesil, 
artık aynı  ş evkle dolu, silahlariyle kazandm ış  iş itilmedik baş arıdan müte-
heyyic o adamlar derecesinde adalet rûhuna sahib olmasalar bile, yine de 
Emevileri bu yüzden ithâm etmek gerekmez. Bir aksülamel vukû bula-
cakdı  ve nitekim buldu da. Fethin kaç ınılmaz neticeleri hakk ında Mes-
fıdrnin yazd ığı  (klasik denebilecek) bölüm okunmal ı d ır. Bunlar, daha ü-
çüncü halife Osman zaman ında hissedilmeye ba ş lanılmış tır ve me şhur 
arab târihçiye ş unları  söyletmektedir: "Hatta]) oğ lu Ömer'in (sarays ı z) 
çıplak hayatı  ve sâde, dosdo ğ ru ahlakından bunlar nekadar uzak!" 16. 

(Sicistân) Emin Rutbil ş öyle haykırıyor: "Dümdüz kar ınlariyle, 

secdeden kararm ış  yüzleri, hurma yapra ğı ndan ayakkab ılariyle bize 

7 gelen o adamlar nereye gitti? Onlar sizlerden daha sözünün eri kimseler- 
di, daha harbçi idiler, her nekadar sizler daha güzel yüzlü iseniz de" 17 . 

Bununla beraber Emeviler, memurlar ın', iş adamlar ını  ve valileri-
ni, refah içinde büyümü ş , fazla yorulmadan hayat ın tad ım çıkarmaya 
alış mış  bu Arablar aras ından seçeceklerdi. 

13) Taberi II, 1251. 

14) Taberi II, 1034 vd. 

15) Taberi II, 1213. 

16) Mes'ilıdi IV, 253 3, d. 

17) Bellı zurI s. 400 vd. Arablar ın ahlâki bozuluşu üzerine benzer bir hüküm Nehâvend 
prensi DInar'a isnâd edilmi ş tir, Taberi I, 2631 (17 vd.) 
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Emeviler devrinde hakim olan zihniyetin dini olmaktan tamamen 
uzak olu şuna hayret etmelimiyiz ? Kafir-lere kar şı  açılan harblerin ta şı -
dığı  dünyevilikte ( s e cularis ation'da) bunun delilini daha önce görmü ş -
tük. Ş imdi aynı  dünyevi görü şün, eyâletlerin idaresinde nas ıl tezâhür 
ettiğ ini gözden geçirelim. 

III 

[Harâc] 

Von Kremer'in fikrine göre, Halife Ömer taraf ından konulan vergi 
tarh ı  nizam ı , mükelleflere fazla yük tahmil etmiyecekti. Fakat ayn ı  yazar 
haklı  olarak ilave eder ki, çiftçileri infiâle sevkeden husus. bilhassa ha-
zine memurlar ının vazifelerini pek keyfi ş ekilde yapıyor olmalarlyd118. 

ihnu'l-cAs' ın idaresindeki M ı sır misali de gösteriyor ki, Ömer'in koy-
duğu ahkâm hiç te de ğ iş mez olarak kalmam ış tır; ş öyleki, Amr' ın zamanın-
da 2 milyon dirhem* toplanm ış ken, bu mikdar onun halefi zaman ında 4 
milyona ula ş mış t ı 19 . Von Kremer'e göre, M ı sır'ın vergi gelirindeki bu art ış , 
verginin 2 dinardan 4 &Mara ç ıkarılmasından ileri geliyordum. Bu değ iş ik-
likten nerede bahsedildi ğ ini bilmiyorum, fakat Belazuri'deki ibare, bize 
bunu yeter derecede ö ğ retmektedir: Osman, 'Amr'a ş öyle demi ş ti': 
"Diş i deve(lerin) bak ıyorum senden sonra sütleri ço ğ alm ış !" Buna 'Amr 
şu cevab ı  vermi ş tir: "Onlar ın yavrular ın siz [sütten mahrum edip ] 
bir deri bir kemik b ırakınca netice tabii öyle olmu ş tur"21 . 

Emeviler devrinde durum daha da fenala ş tı . Bunlar ve valileri, selef-
lerince tesbit edilmi ş  kâidelere riâyet etmeye kendilerini hiç te mecbür 
hissetmiyorlard ı . "Muaviye, Mı s ır'daki valisi Verdân'a: K ıbtilerden her-
birinin vergisini bir kirat art ır, diye yazdı ; o da şu cevab ı  verdi: onlara 

8 verginin art ırılmayacağı  taahhüd edilmi ş di, nas ıl artırabilirim?"22. Bu  

18) Streifzuge , auf dem Gebiete des Islams, s. 19. 

* Arabça metinde "dirhem" kelimesi geçmemektedir. Kaldi ki M ısırlı  miitercimlerin de 

i ş aret ettikleri gibi "dirhem" de ğ il "diller" demek gerekirdi. 

19) BelâzurI, s. 216, 218 (217, 220]. 

20) Culturgeschichte, I, 61. 

21) Dük d'Albe idâresindeki [1567-1573] Pays-Bas'da, kezâ ş öyle söylenirdi: "Hij heeft 

niet aan de wol genoeg, maar gaat de schaapkens villen [= Ankaradaki Hollanda sefântinin 

bir memuruna göre, "Yönleri kalmad ıysa da yüzülecek derileri var", demektir MSH] 

22) Belâzuri, s. 217, [219] J. von Rammer: Ueber die Ldnderverwaltung unter dem 

Khalifate, s. 83 vd. Karabaceck: das Arabische Papier (Mittheil, a.d. Papyr. Erz. Rainer I), s. 

91; Taberi I, 2584: "Emevi melikleri M ı sır Emirlerine yazarlard ı  ki Mısıra silâh kuvvetiyle 

girilmiş  olup, ora halkı  da kölelerimiz oldu ğuna göre, cizyeyi istedi ğ imiz kadar artın; 

mutuneleyi yapar ız". Bk. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, I, 233. 

19 



misalden anla şı lmaktad ır ki, Emeviler, eski cedvellerde belirlenmi ş  vergi 
nisab ını  a şı yorlard ı . Yemen'de de benzer ş eylerin vukû buldu ğu görül-

mektedir. Me şhûr Haccâc' ın bir biraderi, orada en a ğı r zülümlerde bu-
lunmuş tur; tarlalar ı  müsâdere ediyor ve kanûn ım tesbit etti ğ i zekât 
dışı nda belli bir hisse Z.k1*, daha yükleyerek, bilhassa halk ı  eziyordu23 . 
Tamâmen Arab bir ülkede vuldı  bulmu ş  olması  hasebiyle bu vakı a ma-
nidardır, çünkü bize, fethedilen ülkelerde durumun daha da beter oldu-
ğunu farzetme hakk ı  vermektedir. Gerçekten de ö ğ reniyoruz ki, mesela 
Fars'ta hazine memurlar ı , mahsulü hasaddan önce takdir etme Metinde 
idiler ve mütealuben çiftçileri, onlar ı  cari fiat ın aş ağı sında kendilerine 
teslim etmeye zorlarlard ı24  Ebû Yfisurun Kitâbu'l-Harâc'ında verilen 
tafsilat, Emevilerin Mezopotamya idareleri hakk ında benzersiz bir man-
zara çizmektedir. I. Ömer'in bu eyaletteki valisi Ziyâd* ibn Ğ anm el-
Fihrit, ayni verginin d ışı nda, kendili ğ inden 1 dinarlık bir vergi daha koy-
muş tu25 . Bu vergi yekiinu, Halife Abdühnelik zaman ında mezkûr eya-
letin valisi olan Dahhak ibn Abdurrahman' ı  hiç te memnun etmiyordu. 
"Bütün vatanda ş ların yeniden sayı lmasını  emretti, herbirini bizzat tahsil-
dar k ı ldı", yâni, her ş ahıs, kendi senelik gelirinin tutar ını  bizzat beyân et-
meye mecbur b ırakılmış tı .** şu varki, bundan, giyim, g ıda ve fevkalade 
mas ı  aflar düş ülüyordu ve geri kalana hazine yarar ına el konuyordu. 
Bu tatbikat ona, evvelki vergi üzerinden, adam ba şı na 3 dinarl ık bir faz- 

9 lalık sağ lamış tır26. İ rak'da da görüyoruz ki, fevkaladeden vergilerin her 
çe ş idi, eski haraclarm nisbetini art ırmaktad ır. II. Ömer, harac tahsil-
darlarını n, vergi dirhemlerinin 14 k ıratı  aş an bir ağı rhkta olmas ını  ta- 

23) Behlzuri, s. 73. 

24) ibn Sa'd, Tabakeit, (Cod. Goth. 1748) v. 245 [V, 289-290/ 392]: 

;11, JT 	 .."_;,J1 
.."?11 	 4.! 	 1.4.1>1 

* Doğrusu ciyild'd ır, MSH 

25) Kitc"ıbu'l—Hareic, s. 23 (sonda). Müellifin: 	  

,:^?e; 	./ -9• 14-74;d 1  ı:ı ° 	 ?.; 

ş eklindeki mü ş ahedesinden anla şı ldı:gine göre, Von Kremer'in, dediğ i gibi (Culturgescth. 1,60), 

Mezopotamya Ömer'in tanzim cedveline al ınmış  değ ildi. 

** V.Vloten: 	 j". 	ibâresinde geçen )11„.J ı 	kelimesine 

yanlış  mânâ vermi ş  görünmektedir. Doğ rusu: "Herkesi, elinin kazanc ıyla geçinen (el i ş çisi) 

olarak kabul etti" olmal ıdır. Nitekim E. Fagnan da (ü. 1931) bu cümleyi şu şekilde fransızcaya 

çevirmi ş tir: "... et consi&ra chacun comme travaillant de ses mains", Le Livre de l'ImpSt 

Foncier, Paris, 1921, s. 65 (ilk str.) MSH 

26) Kiabu'l-Harfıe, ay. 
27) A.e., s. 49; Taberi II, 1366. Fragmenta historicorum arabicorum, s. 47. 
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leh etmelerini yasaklamak zorunda ka1m ış tu 27 . İş bu 14 kırat, I. Ömer 
tarafından emredilmiş  normal a ğı rl ı ktı  ve a ş ikardır ki, mükelleflerin yükü-
nü hayli art ıran daha yüksek a ğı rhklara al ışı lmış  bulunuyordu. II. Ömer'-
in demin zikretti ğ imiz emri bize yine ö ğ retiyor ki, gümü şün eritilip pa-
raya tahvilinin, resmi muâmelât ve devlet yaz ış malar ının bütün masraf-
ları , demek halkın sırt ına yükleniyor, ayrı ca nikâh i ş lerinin ve hazine 
dairelerinin giderleri de onlara ödetiliyordu. (Bu emirnâme) müteâki-
ben T ayin denen vergileri (ki bu farsça kelimeyi de Goeje, Taberr-
deki Glossaire'inde [s. CII] donum quo augetur tributum ş eklinde ter-
ceme ntmiş tir), nevrûz ve mihr-i can hediyelerini zikretmektedir, bun-
lar, ödenme mecbüriyetleri dolay ı sıyle, fazladan bir yükleme olacaklar-
dı" 

Manı afi metbü halka a ğı r gelen bu mütad ve mutad d ışı  yükler, ma- 
liyeye pek dü ş kün bir idârenin tek kusurunu te ş kil ediyor değ ildi; memûr- 
larm yolsuzluklar ı  ve çal ıp çı rpmalar ı  ile devlet hazinesindeki savur- 
ganlık pek vahim hususlard ı . Bir eyâletin valiliğ i, kâr getiren bir vazife 
olarak görülmü ş tü ve bu vazife ancak lekeli bir servet te şkili için yerine 
getiriliyordu. Böyle bir vazifeyi belirtmek üzere seçilmi ş  kelime dikkate 
ş ayandır: Bir eyaleti yemek29  veya onu bir di ş i deve gibi sa ğ mak. 

Daha I. Ömer'in zaman ında, devlet paras ını  gasbetmi ş  vali ve hazi- 
ne memurlarından ş ikayetlerde bulunulmu ş tur. Belazuri bize çok dikkate 
değer bir ş iir nakletmiş tir ki (s. 384 [377]), bunda, Mızistan, Fars ve 
Medie'nin rus t ak ve köylerinin çok say ıda idarecisi, "geni ş  ceplerine 
Allahın paras ı nı  kaydıranlar" ş eklinde, zimmetlerine para geçirmekle 
itham edilmektedir. Ş air ş öyle haykırıyor: "Onlarla birlikte dönüyor, 
birlikte gazâya ç ıkıyoruz; böyle oldu ğu halde onlar ın servetine ve bizim 
ise sefâletimize sebeb ne ?". Bu yolsuzluklar ı  gizlemeye o kadar az zah- 
met ediliyordu ki, baz ı  valilerin, vazifelerinin sonunda, lutuf olarak, ken- 
di memurlarının hesâb vermeye zorlanmamalar ını  istedikleri görülmek- 

10 tedir30 . I. Ömer, bu idari bozuklukları , =kas em e usülünü koyarak, 
azbuçuk nizâma sokmu ş tur. Bu usule göre, eyâletlere hareketleri s ırasm- 
da valiler mal bey-anma tabi tutuluyor ve dönü ş lerinde, idâre masraf- 
larmdan fazla olarak getirdikleri mebla ğı n yar ı s ıru terk etmek zorunda 
bırakıhyorlard ı m. İş te böylece görüyoruz ki Muâviye, Medine'ye gidip, 
kazanmış  olduğu servetin yar ısını , "kendine kalanını  rahatl ıkla sarfe- 

28) Krş . Yâkfıbi II, 258 [218] vd.; Taberi II, 65) (9), 1636; Ibnu'l-Esir, III, 99. 

29) Taberi B, 1029 (12); BeMzuri, s. 94, 216, 414. [104, 217, 404] 

30) Taberi II, 69. 

31) Belkizuri s. 82, 217, 385; [93, 220-221, 377)]; Taberi I, 2864 (4). Bu tedbirdeki zaif ta-

rafın doğ ru bir tesbiti Yfildıbi 'de bulunmaktad ır, II, 181 [157]. 
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debilmek için" 32, hazineye b ırakmış  ve tahta ç ıktığı nda, kendi memür- 
ları= da ayn ı  muk âseme ameliyyesini tatbik etmelerini emretmi ş tir33 . 

Söylemeye lüzum yok, hazine s ırtından zenginle ş enler sadece reisler 
de ğ ildi. Bir yığı n küçük memar, hazineden a şı rarak veya, daha fenas ı  
ş ahsi menfaatleri için, mümkin olan her paray ı  zorla alarak, kendi üst-
lerinin misalin taklid etmekten ba şka bir ş ey düşünmüyorlard ı . Bu re-
petundae'lar ın (yani zimmete geçirilen ş eylerin) istirdadm ın devlete ç ı -
kardığı  zorluklar, Irak valisi Ubeydullah ibn Ziyad' ı , arab memurlar ın 
yerine iranh ınemarlar kullanmak mecb 'ûriyetinde b ırakmış tır; bu andan 
itibaren tahsildarl ıklarda (Iranl ı  toprak a ğ aları) dih k â n'lara ba ş  vurul-
muş tur, "çünki bunlar vergi i ş lerini daha iyi biliyorlard ı  ve onlara a şı rıl-
mış  paralar ı  istirdad ettirmek daha az zahmetliydi" 34. Şübhesizdir ki, bu 
tedbire ra ğmen memarlar büyük servetler yapmay ı  baş arıyorlardı ; zira 
toplanan mebla ğ ları , dostlar ına veya akrabalar ına emanet b ırakarak em-
niyete almakta acele ettikleri bilinmektedir ve valilerin bile, kendi mev-
lalarım, gördükleri karh memüriyetlerde tutmakta fayda mülâhaza ederek, 
bunlarm teb'aya kar şı  iş ledikleri her çe ş it zulme gözlerini kapad ıkları  
görülmektedir 35 . 

İ lk halifelerin, memürlar ın sağ ladığı  gayr- ı  me ş rû kazançlar ııı  hiç 
olmazsa bir kısmını  nas ıl hazineye kazand ırma te ş ebbüsünde bulunduk-
larma evvelce dikkati çekmi ş  bulunuyorum. Emeviler daha s ıkı  bir tefti ş  
nizamı  getirdiler. Abdiihnelik zaman ında tahsildarlar ve hazine memûr-
ları , idari vazifelerinin sonuna geldiklerinde bir istintâka tabi tutuluyor-
lardı ; depo sito'lar ını  tevdi ettikleri kimselerin isimlerini f ısıldayıncaya 

11 kadar işkence ediliyorlar ve zimmetlerine geçirdikleri paran ın istirdadma 
çahşı llyoe,du. Bu i ş in adına istihr â c veya teksif deniyordu 36. Soruş tur-
ma iş i husüsi salonlarda, d âru'l- Is ti hr â clarda icra ediliyordu ve 
baş langıçta bunlar hakkâniyetle yap ılıyorduysa da, çok geçmeden ma-
kül bir soru ş turmanın hududlar ı  hemencecik a şı lmış  ve ş ahsi kinlerin 
ve zalim valilerin servetlerine duyulan susuzlu ğun araya girmesiyle, 
intikam ve dü ş manlık duygular ını  teskin etmekte korkunç vas ıtalar hali-
ni almış lard ır. Son Emeviler zaman ı nda fesad yayg ı nla ş t ı . Vazifesine ba ş -
hyan bir emirin aldığı  ilk tedbir, selefini, bütün memürlar ı  ve : 

32) dj 	Taberi II, 202 (6 vd.). 

33) YiiktiM II, 264. [222]. 
34) Taberi II, 458 ve 995 (19). 
35) Bilhassa Eb ıl Yftsurun dikkate de ğer müş âhedelerine bak ı mz, 	 s. 61 

(16 vd). 
36) Taberi III, 502; el-Ikdu'l-Ferid, I, 179; III, 13. Tavzif v ı  by, (MUM II, 388 [323]) 

ve istidâ 	(Taberi II, 1460) kelimeleri ayn ı  mânftya gelmektedir. 
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kulları  ile birlikte habsetmek ve kendinden önceki idare zaman ında 
habsedilmiş  olanları  salıvermekti. Irak valisi Hâlid el-Kasrrnin y ı llık 
maaşı  yirmi milyon (dirhem)di, halbuki haks ız iktisablarmın yüz milyonu 
geçtiğ i farzedilmi ş tir. Halefi Yfısuf ibn Ömer onu 350 memılru ile birlikte 
habsettirmi ş  ve 70 milyondan fazlas ını  kendisinden istirdad imkan ı  bul-
muş tu37 . 

Bunlar insanı  düşündürmesi gereken rakamlard ır ve böyle bir ni-
zamın elim neticesini kavramak da kolayd ır. Mesleklerinin sonunda ken-
dilerini bekleyen akıbeti hiç ak ıllarına getirmeyen ve bununla beraber 
külliyetli bir , servet yığ ma fırsatını  hiç te kaç ırmak istemeyen memur 
ve tahsildarlar, tefti ş  s ı ras ında, devleti memnun kılabilmek ve böylece, 
yığ dıkları  dilnyalıklardan istifâde edebilmek gayesiyle, halktan taleblerin-
de ifrâta kadar var ıyorlardı . Burada bahis konusu olanlar, tabiatiyle 
mağ lub halkdır, bunların ş ikayeti, vilayet merkezine uzak dü ş en devlete 
ancak nadiren ula ş abiliyor38 , ve i ş bu halk, her çe ş it i şkence tatbikiyle ver-
giyi ödemeye zorlan ıyordu, gittikçe a ğı rlaş an' bu adâletsizliklerin a ğı r-
lığı na tahammül etmeye de mecburdu. 

Gâliblerin vergi ödettiri ş  tarz ı , fukahan ın talimatına göre*, nefret 
ettiriciydi. Tahsil zamanı  gelince, mükelleflerin harâc divâmna bizzat 
gitmeleri gerekiyordu. Orada Arab me ınfır yüksek bir sedire kurulurdu. 

12 Adamca ğı z, boynu bükük, üstünde vergisi bulunan elini uzat ırdı . Bu ver-
ginin, tabsildât ın eli, mükellefin elinin üstünde bulunacak ş ekilde alın-
mas ı  gerekirdi, müteakıben tahsildarm bir yard ımcısmdan ensesine ye-

- diğ i bir yumrukla mükellef kap ıya gönderiliyordu. Islam' ın kafirlere olan 
zaferinin remzi olarak bu gösteride halk ın hazır bulunmas ına izin veril-
Miş t139 . 

Vergisini denkle ş tiremiyenlere gelince, bunlar k ızgın güneş  altına 
konarak istenen mikdar sa ğ lanm ıya çalışı lırdı , kurbanların üzerine zeytin 
ya ğı  dökülerek azab ın ağı rlaş tırıldığı  da oluyordu. 

37) Krş . Taberi II, 1581, 1841; Ya‘kabi II, 355, 388 [294-5, 323 ]; Taberi II, 1764, 1841: 

Yfısuf ibn Ömer, selefi Halid'i, halife II. Velid'den "sat ın aldı", yani ondan mümkin olduğu 

kadar para s ı zdırma hakk ını  temin etti. [selefi Halid de ğ il Nasr olacakt ır MSH]. 

38) Bu gaye ile gönderilmi ş  heyetler hakk ında bk. Taberi II. 1354 ve Zeyil III. 

* Ehl-i Kitabdan cizyenin alm ış  şekliyle ilgili olarak V. Vloten'nin Karabaceck'ten yapt ığı  

nakli fukahan ın talimatı  olarak görmeye imkan yoktur. Fakihlerin böyle bir tatbikat ı  tavsiye 

etmiş  olduklarım düşünebilecek hiç bir müslüman da bulunamaz Islam ahlak ım içine sindireme-

miş  bir kaç vergi tahsildarm ın bu kabil muâmelesine kar şı  baş ta ilk Halifeler olmak üzere bütün 

islam alimleri kar şı  çı kmış lardır (bk. Kittibul-Harac, 70 (133) -). Geni ş  bilgi için 9. Teybe, 29. 

ayetin tefsirlerine, hususiyle Kas ınırnin (s. 3108) bak ımz, MSH. 

39) Kurabilecek, das Arabische Papier, s. 87. 
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Boyunlarına as ılı  taş ları  ve su tulumlarını  taşı maya mahkum edilir-
ler, tek ayak üstünde saatlerce kalmaya zorlan ırlar, namaz secdesi ya-
pamıyacak derecede ba ğ lanırlardr40 . Maveraunnehir'de dihk anlar harâc 
memurlar ı  tarafından güne şe yat ırılır, elbiseleri ç ıkart ılır, kayış larla 
yüzlerine vurulurdu41 . 

IV 

[Mevilinin Siyasi ve ietimâi Durumu] 

Okuyucuya bu karanlık manzarayı  sunarken, onun, yukarda zik-
retti ğ imiz bütün hâdiseleri, Emevilerin hakimiyetindeki bütün bölgelere 
ve de hilâfetlerinin bütün devirlerine te ş mil etmekle beni itham edebil-
mesini isteyecek de ğ ilim. Ne varki, tablonun bozuklu ğunu tesbit ederken, 
bunu sadece kaynaklar ımı zın bize bildirdiğ i vakıalar ın basit bir aksi ola-
rak zikrediyorum, bununla beraber a ş ağı daki iki müş ahedenin do ğ ruluğ u 
inkar edilemiyecektir: 

1. Yerli halk ın durumu hakk ında Arab tarihçilerin tak ındığı  ka-
yıdsızhk sebebiyle, onlar ın maruz kald ıkları  zulümlerin muhtemelen an-
cak pek az ını  bilebiliyoruz, 

2. Hernekadar eksik olsalar da, bilinen vak ıalar, Emevi idâresi 
hakkında daha yukar ı da verilmiş  hükme uygun olarak edindi ğ imiz kötü 
kanâati tasdik eder mahiyettedir, ki burada mesele art ık dini bir propa-
ganda de ğ il, fakat az çok sistemli bir ya ğma hareketidir. 

Fakat sorulabilecektir, acaba mükellefler için hazine mükellefi-
yetlerinden kurtulabilmenin hiçbir çâresi yokmuydu ? Toprak mülkiyet-
lerini b ırakamazlar ve müslümanl ığı  kabül ederek, evvelce kendilerinin 
bizzat takdim ettikleri ganimeti bu defa payla ş mak üzere fâtihlerin ta-
rafında yer alamazlarnnyd ı  ? 

Kabül etmek gerekir ki, daha ba şı ndan itibaren dihk anlam, yâni 
13 Iranlı  toprak ağ alarının ekserisi bu şı kkı  seçmiş  ve bundan sadece sevin- 

mek durumunda kalmış lardır. Eski idâre zaman ında iş gal ettikleri hâ- 
kim mevki, basit çiftçiler olan teb'alar ı  üzerinde, evvela, onlara büyük 
bir nüfûz sa ğ lıyordu, memleketi ve halk ı  iyi tanıyor olduklar ı  için de, 
mali idarenin kar getirici i ş lerini kendilerine tevdi ettirmeyi k ısa zamanda 
baş ardılar. D ihk anlar bundan böyle hükümet efrad ından oldular, 
Ekseriya casus veya gizli i ş lerde vazifeli olarak hizmet görüyorlard ı42. 

40) Kitiibu'l-Harde, s. 18, 61, 62, 70, 71. [33, 116, 118, 133, 135]. 
41) Bk. Taberi II, 1510. 
42) Taberi, II 942 
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"Bu feodal soylular s ınıfı , Islami kabül ederek ve harac tahsildarl ığı  gibi 

meyveli vazifeyi ele geçirerek, eski kudretlerinin enkaz ı nı  zamanı nda 

temizledi, çok geçmeden servet ve nüfuz sahibi oldu" 43 . 

Fakat A ı ab tarihçilerin umamiyetle 	ıle diye isimlendirdik- 
leri daha az yüksek seviyedekilerin, basit köylülerin kaderi acaba ne idi? 
Bu mevz'üda valualar hiçbir ş übheye mahal b ırakmamaktad ır. Bunların 
İ slam oluş ları  kendilerine sadece ac ı  bir hayal kırıklığı  getirmi ş tir. 
Aralolarm milli hırs ve gurfiru, açl ıklariyle de birle ş erek, ezik ırkın kaderini 
islâmlaşma yoliyle ıslak etmesine kar şı  a şı lmaz bir engel te ş kil ediyordu. 
Yeni mühtedilerin ictimai durumunu göz önüne alarak, müteak ıben de 
siyasi haklariyle me ş gul olarak, bizim her ş eyden önce ayd ınlatacak oldu-
ğumuz husus i ş te budur. 

[Mühtedilerin ietimfd Durumu] 

Von Kremer ve Goldziher'in ara ş tırmalarından sonra", bu nokta-
lardan birincisi bizi uzun uzad ıya me ş gul edecek de ğ ildir. Biliyoruz ki 
gayr- ı  Arab müslümanlar, İ slama intisablarmda Arab kabileleri aras ına 
m. evlâ s ıfatiyle kat ılmış lard ı . Oysa görüyoruz ki, aslında hiç te a ş a-
ğı lanacak taraf ı  olmayan rnevlal ık, yeni ihtidâlar vergi mükellef-
lerinin sayı s ım art ırmaya ba ş la dıkları  andan itibaren, tamamen ters 
bir vas ıf kazanmaktad ır. İ ster mensüb olduklar ı  çiftçi s ımfma karşı  
duyulan ho ş nudsuzluk sebebiyle olsun, isterse harb seven Arablarca 
küçümsenen sulhçü me ş güliyetleri dolay ısiyle olsun, Mevaliye aş ağı  bir 
ırk, bir çe ş it köle olarak bakmak adet oldu. Hem bana öyle geliyor ki, 
âzâd edilmi ş  köle mana's ı na da sahib m e vla kelimesinin ta şı dığı  miib-
hemiyyetin, bu görüş  tarz ında medhaldâr olmas ı  büsbütün imkan hârici 
değ ildir. En azından müş ahede etmi ş imdir ki, Mevaliye ekseriya ab d 

14 "köle" ismi verilmi ş tir45 . Nitekim onlar ı n, köleler gibi, isimleriyle ça ğı -
rıldıklaum, ve ş ayet onlarla evlenilmek istenirse, kuracaklar ı  aileye 
itiraz etme hakk ına sahib olan efendilerine mürâcaat gerekti ğ ini biliyo-
ruz46. Mevâli, orduda hu.süsi bir bölük te ş kil ediyordu ve kendilerine mah- 

43) Von Kremer, Streifzüge s. 14 ve ae, n. 4. 
44) Von Kremer, Culturgeschichte II, 154 vd. Streifzüge s. 15 vd. Goldziher, Islamische 

Studien [Doğ rusu: Muhammedanische Studien'dir, MS11] I, 104 vd. 

45) Kitabu-I-Egâni V, 155; Taberi II, 684; van Gelder, Mokhtâr, s. 72. Kr ş . Dozy, Histoire 

des Musulmans d'Espagne II, 52. Taberi'nin II, 596 (18), 623 (5), 647 (5) ibârelerinde mevâliden 
bahsedilip edilmedi ğ inden tamamen emin de ğ iliz. 

46) El-Ikdu'l-Ferid, II, 90. 
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süs reisleri vard ı ; hattâ muhtemeldir ki ancak yaya harb edebiliyorlard ı47 
 Toplantı larda en kötü yerlerle yetinmek durumundayd ılar. Kendilerine 

mahsfıs câmileri vard ı  ve dolayısiyle Arablar ınkilere kabül edilmezlerdi. 
Nihâyet, din karde ş lerinde uyand ırd ıkları  tahkir derecesini şu hadisten 
daha iyi hiçbir ş ey ifade edemez: "Namaz ı  ancak şu üç ş ey ifsâd eder: 
(namaz k ılana) bir köpe ğ in, bir e ş eğ in ve bir m e vl a'n ın dokunmas ı "48 . 

Bu konuş an vak ıalar, yeni mühtedilerin ictiruai durumu hakk ında 
bir fikir vermiye yetecektir. Daha fazlas ı nı  ö ğ renmek isteyecek okuyucu, 
Von Kremer ile Goldziher'in yukar ı da zikredilen eserlerine ba şvurabilir. 
Biz ş imdi onların siyasi durumunu ele alarak, hükümetin Mevâ liye yap-
tığı  zulmün, onlar ın Arab karde ş lerinden gördüklerinden a ş ağı  kalmadı -
ğı nı  gösterece ğ iz. 

[Devletin Mevâliye Karg ı  Tutumu] 

Evvela hat ırlayal ı m ki, devletin listelerinde ( div an'da) ismi kay ıdli 
her müslüman, yapt ığı  askeri hizmetlere ka ışı lı k olmak üzere, y ıllık bir 
atiyye ( 	) alı yordu; diğ er taraftan. çocuklar ı  için de kendisine ayr ı  
tahsisât 	Fariza stipende) ba ğ lanıyordu. Ömer in nizam ı  böyle idi, 

okuyucu bunu, Behlzurrnin Futfthu'l-Buldân'ında, s. 461 [435-447 ]; 
Von Kremer'in Culturgeschichte, I, 67 vd. 'da bulacakt ır. Ömer Mevaliye 
bir ayırım gözetmemiş tir, fakat dikkat çekelim ki onlar ın sayı sı , mezkür 
halifenin zaman ında, -üzerinde durmaya de ğmeyecek kadard ı , kezâ atiyye-
yi de ancak d ihk anlamı  aldığı  görülmektedir, bunlar da islam fethine 
yardımc ı  olmu ş lardı49. Belâzurrnin küçük bir notundan yine anla şı la-
bilecektir ki, o devirde dahi Arablarm, menfaatlerini ve ganimetlerini 
yabancı  mühtedilerle payla şmayı  pek düşündükleri yoktu50 . Yakfıbrnin 

15 nakline göre, Ali hala eski ahkamı  tatbik ediyordu 51 , [yani e ş it tahsis]. 
Emevilerin, y ıllık atiyyeler mevzûunda Ömer tarafından çizilmi ş  yolu ne 
dereceye kadar takibettikleri husüsu kat'iyyetle bilinememektedir, an-
cak onların, ho ş nud olmad ıkları  kimselerin (mesela Alicilerin) hisselerini 

47) Taberi II, 1920 (4). Horasan emiri, çevresindeki bir Arab'a şöyle demektedir: "Sen ve 

ailen, sizler, Esed ibn Abdullah' ın 	) "daınğ alayrp" piyâde askerler aras ına koymak istediğ i 

kimselersiniz". Mühür zimmilerin i şâretidir (Gloss. Beladh s.v.; Taberi II, 1252 (4); Ikd, II, 92 

vs.). Zannediyorum ki "piytıde muhâribler", mevlâlardan ba şkası  değ ildi. Krş . Opkompst 

der Abbasiden s. 98, 106 (n. 1). 

48) El-Ikd, a.y. 

49) Belizuri, s. 457 sonda [4441.  

50) A.e., s. 457 (3). 

51) Yâkilbi II, 213 [183]. 
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mühim mikdarda azaltm ış  oldukları  tahmin edilebilir, nitekim kendi 
aile mensubları  lehine hazineyi keyfi ş ekilde kullanmakta idile1 52. Bunun-

la beraber, Ömer'in tesbit etmi ş  olduğu ücretlerde yap ılacak bir indiri-
min, diğ er Arab teb'alar ı  nezdinde kendilerini dii şürece ğ i haks ız durumu 
takdir edecek derecede akl- ı  selim sahibi idiler. Paran ın kudretini iyi 
tamyorlardı  ve görece ğ iz ki, muhaliflerini susturmakta bundan istifa-
deyi pek güzel biliyorlard ı . 

Mevali mevzilunda duruma tamamen ba şka bir manzaradan bak-
mak gerekmektedir. Onlar ın adedi, ş ehirlerde, bilhassa Irak ş ehirlerinde 
a ş ağı daki sebeb yüzünden çok fazlala ş mış t ı . Silah zoriyle al ınan toprak-
lar (ve hemen hemen bütün Irak, Sûriye. ve M ı sır ovaları  bu durumdayd ı), 
İ slam ümmetinin el değ iş tirmez mülkü haline sokulmu ş tu. Yerli halk 
onları  iş lemeye devam ediyordu, fakat mahsullerin bir k ı smını  toprak 

vergisi (harac) olarak fâtihlere vermek zorundayd ılar. Adam başı na 
sabit bir mikdar (cizy e, capitation -ba ş  vergisi) ödemek suretiyle ibadet 
hürriyetinden ve Arablar ın himayesinden istifade edebiliyorlard ı 53 . Is-
lam olurlarsa cizyeden kurtulacaklar, fakat h ar a c vermeye devam ede-
ceklerdi54. Bu durumda, bilhassa vergi tahsilindeki kötü tatbikat' gör-
dükten sonra, hazine talebleri kar şı s ında ezilmi ş  bu yeni mühtedilerden 
pek çoğunun, Arab halkla birlikte ya ş ayacaklar ı  ve yard ımları  istendi-
ğ inde, onlar gibi harb hizmeti görecekleri ş ehirlere yerle ş mek üzere, kendi 
topraklarını  terketmeyi tercih etmi ş  olmaları  o kadar hayret verici de-
ğ ildir. 

Bu yeni erat ın ücretleri meselesinin ortaya ç ıkması  kaçınılmazdı  ve 
bu noktada Mevâlînin Arablardan bamba şka bir görü ş te olduklar ını  
anlamak kolayd ır. Arablar, fetihlerinin meyvelerini hissedilir derecede 
azaltacak bir taksime hiç yana ş mak istemezlerken, ötekiler atiyyede 
her müslüman ın hakkı  olduğunu iddiâ ediyorlarch 55 . 

16 	Her iki çıkar çat ış ması , ilk defa I. Mervan' ın zamanında, Muhtar' ın 
me ş hû'r isyan ında görünmektedir. Muhtâr, Kilfedeki Arab ve Fars, her 
iki cemaatin yandımmı  sağ lamış dı . isyana i ş tirak eden Meyali say ı sı , 
'ad misin kendilerine verdi ğ i ücretin cazibesiyle artarken, Arablarm 
sayı sında azalma görülmesi dikkate ş ayand ı r. Müellifimizin dediğ i gibi:" 
"(Arab) Kilfelilere en a ğı r gelen ş ey, Muhtar' ın, fey'den (yani fethedilen 
ülkelerden gelen paradan) M ev âliye hisse verdi ğ ini görmeleriydi". 

52) Krş . Taberi II, 534, 1020 (11). Von Kremer, Gesch. der herrsch. Ideen s. 336 vd., 393 vd. 

53) Bu harâcl, daha yukanda zikri geçen, s. 2, harâc-cizyeden tabiatiyle ay ırmak gerekir. 

54) Van Berehem, ae, s. 35. 

55) Taberi II, 1354. 
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Ona ş öyle bağı rıyorlardı : "Sen bizim M ev âlimize yöneldin, halbuki onlar, 
bütün şu ülkelerle birlikte, Allah ın bize verdi ğ i feydir, Allahtan ecr-ü se-
vah umarak biz onlar ı  âzâd ettik, fakat sen bununla yetinmedin, onlar ı  
bizim fey'imize ortak k ıldın"56 . 

Arablar ı n hissiyat ını  bize bu nakilden daha iyi hiçbir ş ey anlatamaz. 
Yabanc ı= mallar ı  ve topra ğı , onun (mü şrik kültünden) kurtulu şunun 
bedeli ve müslüman (Arab)lara ilahi mükâfatt ır. Arab ırkımıa yüksek 
mukadderat ına olan bu inanç, fethedilen ülkelerde aral ı ksız viiciid bu-
lan yeni durumlar ın mutlak bir inkarma müncer olacakt ı : Mağ lüb mil-
letlerin ihtidasiyle vazifesi tamamlanan Arab fâtih, fetihlerinin meyve-
sini terketmeye yana ş amazd ı . Bunun me ş 'isn neticelerini, Irak valisi 
zalim Haccâe' ın, Halife Abdülmelik ve onun halefi Velid zaman ındaki 
idaresinde tezâhür etmi ş  görüyoruz. 

Mühtedilerin durmadan artan say ı sı , ki Mulıtar' ın isyanında bunlar ın 
isyânkâr rühlar ı  kendisini gösteriyordu, çiftçi halk ın kitleler halinde kaç ışı  
yüzünden mâliyesi daimi sûrette küçülen hükümeti endi ş eye sevkediyor-
du. D ıme ş k sarayının bu duruma çâre bulmas ı  için seçti ğ i kimse işbu 
Haccac olmu ş tur. 

Yeni emirin siyâseti birkaç kelimede hulasa edilebilir. Mevalinin 
muhalefet merkezleri olan Irak ş ehirleri, eski hallerine, Arab ordular= 
umûmi karargah ı  durumuna geldiler ve Mevali, ki bir ara, din karde ş -
leriyle tam bir e ş itlik ümidi beslemişlerdi, topraklarına geri dönmeye 
ve eskiden oldu ğu gibi vergi ödemeye mecl ı iir bırakılmış  olduklarını  gör-
düler. 

Arab tarihinin bu maceras ım anlayabilmemizi yine Von Kremer'e 
borçluyuz. Okuyucu, Culturgeschichte des Oriens'ta57, Hacciie'ı n, yeni müh-
tedileri nas ıl kâfir vergisi ödemeye zorlad ığı m ve bunların, asi Abdurrah- 

17 man ibnu'E ş 'as'ın saflarına kat ı larak ona nas ıl ş iddetli mukavemet 
gösterdiklerini okuyabilmi ş tir. Bu isyan ı  kan dalgaları  söndürdü ve hü-
kümet mevaliyi, fâtihlere kar şı  olan vazifele ı ini hat ırlatmak ve istikbâ-
le muzaf her türlü dü ş ünceden uzakla ş tı rmak için, ş ehirlerin d ışı na sürdü, 
isimlerini ellerine damgalayarak, kendi köylerine gönderdi. 

Arab tarihçiler, maliye makinas ım eski rayına oturtmak hedefine 
=tuf bu enerjik tedbirlerin neticelerini bize bildirme vaziesini yerine 
getirmi ş lerdir. Bir fikir birli ğ i halinde bize söylemektedirler ki, Hacette'm 

56) Taberi II, 650 vd. Von Kremer'e de bk. Herschende Ideen s. 328. 

57) I, 172. 
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idaresinden sonra Irak' ı n durumu pek peri ş and ı , en sefil halde idi. İş te 
onların beyanlarından baz ı sı 58 : 

Yakfibi, II, 348 vd. [291] "(Haceac)* zamla dayanarak tevkif 
ve katillere izin veren ilk kimse oldu. Vergilerin [Harac ın] yekanu onun 
zamanında azald ı  ve bütün Irak 25 milyon dirhemden fazlas ını  
getirmiy ordu" (halbuki Muaviye'nin zaman ında 120 milyondu). 

Taberi II, 1306 " Yezi4 ibnu'l-Muhelleb ş öyle dedi: Haceac Irak' ı  
harâb etti, Irakhlarm ümid ı  ancak ben kald ım. Harâc almak için kuv-
vet kıı llansayd ım, Haccac' ın zulmünü devam ettirmekten ba şka bir ş ey 
yapmamış  olurdum ki, bunun neticesi harb ç ıkar, hapishaneler eskisi 
gibi dolardı ". 

Fragmenta historicorum Arabicorum s. 17 (krş . s. 33) "Süleyman ibn 
Abdülmelik, Haceâe'm zulmünü silmeye çah ş tı . Zira Velid'in idaresi hak-
kında, valisinin yapt ığı  zulüm ve cinayetler sebebiyle, ki bunlar memle-
kette kurakl ık ve yağmursuzluk tevlid etmi ş ti, pek menfi bir kanâat 
vardı ". 

Kolayca anla şı lmaktad ır ki bu mülâhazalar, Haccac'm idaresine 
azçok dü ş man bir hava içinde ifâde edilmi ş lerdir ve sadece, ibnu'l E ş '-
as tarafı ndan ba şlatılan dahili harbden hemen sonra, memleketin ne 
halde olduğunu aksettiı mektedirler ki, bu harbin ak ıbeti, Emevi sülâ-
lesi için ölüm kalım meselesiydi. Fakat, mali taraf ı  ağı r basan bir idâre-
nin kurbanları , ş ayed kanlar ının son damlas ı na kadar onu destekleyerek 
kendilerini mahvetmi ş  olmasalard ı , bu harbin, Irak'tan ba şka bir yerde 
hiçbir zaman bu ehemmiyeti kazanam ıyaca ğı m inkâr etmek mümkin-
midir ? 

Mamali ne olursa olsun, bizzat harbin olmasa bile, en az ından onun 
18 me ş fım neticelerinin ınes'âliyeti, güzel bir ülkenin harab edilmesi sorum-

luluğu, tabii ki Haccâe'a terettüb eder. Itiraz sadedinde bana, Haccâe'- 
ın bütün bu iş lerde, ancak Dime şk saray ının yüksek memâru olduğu ve 
üstelik, Arab ırkının yabanc ı  ırklara olan hakimiyetinin, ayn ı  temele 
dayanan Emevi hilâfetinin menfaatleriyle uyu ş tuğu ileri sürülebilecek-
tir. 

Bu itiraz ın doğruluğunu inkar edeceklerin sonuncusu ben olaca ğı m, 
fakat daha az do ğ ru olmayan şu müş âhedeyle buna cevab vermeme izin 

58) A ş ağı da verilen rakamlar İbn Hordazbeh'inkilerle kar şı laş tmlabilir, s. 11. Her nekadar 
sadece Sevâd için geçerli olsalar da, İlın Hordazbeh'in kaydetti ğ i yekûnlar, memleketin Haceile-
tan sonraki durumu hakkında daha da menfi bir bilgi vermektedir. Bununla beraber bu yekün-
lara, tarihçilerin bunlara ekledikleri mü şahedelerden daha az ehemmiyet veriyorum. 

* Kaynakta Haectıe değ il, Velid ibn Abdulmelik'dir, MSH. 
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verilsin: Emevilerde oldu ğu ş ekliyle bir iktidar ın yılulışı , tabi olunulan 
idarenin kendi varl ık sebebine art ık sahib olmad ığı nı  vakı alarm tesbit 
etmesinden itibaren kesinle ş miş ti. 

Mevalinin mukavemetini kırmak için Haccac' ın aldığı  tedbirlerden 
bahsederken Von Kremer'in kabül eder göründü ğü iş te bu noktadır, ş öy-
le ekliyor: "Bu tedbirler, Mevalinin ve yeni mühtedilerin iktidardaki 
ırka e ş it kimseler olmak ümidlerini y ıkmış tı . Fakat Emevilerin dü şüş  
sebebi ara ş tır ılacak olursa, göz önüne al ınması  gereken husus, bilhassa 
bu mazlumların devaml ı  ho şnudsuzlu ğudur (Streifzüge s. 24, krş . Hersch. 
Id. s. 334). Horasandaki durumlar ı  tedkik ederken bu mü ş ahedenin isâ-
betini çok daha iyi takdir etme imkan ı m ı z olacakt ır. 

V 

[Horasan ] 

Orta Asyan ın diğ er bölgeleriyle birlikte maruz kald ıkları  bütün kar-
ga ş al ıklardan sonra, Horasan eyaleti, ki onun m -üteselsil devreleri, Bak-
tria sülâlele ı inin, indo-scythe hakimiyyetinin, Hatal veya Ak Hunlar ın 
damgalarm ı  ta şı maktad ır, Arabia= geli ş inde ancak, hiçbir merkezi 
idâre kuvveti kalmam ış  bir yığı n küçük devlete sahibdi 59 . 

Halkın en büyük k ısmı  ş übhesiz ari as ıllı  idi. Arab co ğ rafyac ılarım 
hayran b ırakan sa ğ lam bünyeli, geniş  ve tüylü gö ğüslü, dayanıklı  ve sert 
bir ırkt ı  bu. Yakın zaman seyyahlarm ın Tacik ismini verdikleri o yerli 
ırktan asl ında farkl ı  değilerdi. Gerçekte bu ismin aslen Arablara 
delâlet etmesi gerekir (tacik-tazi "arab"), fakat etnograflar fikir birli ğ i 
halinde derler ki, Tacikler sami olmay ıp, tarâni ırkla karış mış  bir 'ani 

19 ırk ı  temsil etmektedir60 . Bu Tacikler halk ın temelini te ş kil ediyordu; 
toprak sahibi ve çiftçi Iranl ı lar olan dihk ânlarm te şkil ettiğ i hâkim bir 
s ınıfın tesiri, bilhassa geni ş  emlake sahib olduklar ı  Maveraünnehirde 
büyüktü. Buhârahode denen Buha ı  emirleri dihkân men ş eli idiler61 . 
Herât'ta, yabanc ı  bir emirin yanı  sıra bir d ihk ün hüküm sürüyordu62 . 
Bu toprak beylerinin durumu ayr ıca ş artlara göre de de ğ iş iyordu. Nöl-
deke'nin de i ş aret ettiğ i gibi, dihk ân bâzen basit bir köylüden ibâretti, 
bazân da 1ns-tak = köy'lere sahib bir asil kimse idi 63 . 

59) Bk. Encyclopaedia Brittannica'daki Oxus ve Persia maddeleri;, Specht, Journal Asiatique 

1883 II, 317 vd. ve  krş . Nöldeke, Geschicte der Perser und Araber s. 17 (n. 5), s. 115 (n. 2). 

60) Khanikoff, Ethnographie de la Perse, s. 87 vd. Quatrefages ve Hamy, Crania Ethnica, 

s. 503. 

61) Nersah4, s. 6 

62) Taberi II, 1636. 

63) Geschichte der Perser und Araber, s. 440. 
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Bu halk, daha geni ş  imparatorluklar ın eski beyleri olan çe ş itli 
emirler tarafından idâre edilmi ş di ki, onların ekseriya barbar isimleri 
(ünvanlar ı) Türk veya Mongol men ş eine iş aret eder görünmektedir 64. Arab 
istilas ı  zamanında Sicistan'da: emir 	Rutbil65 , Siminean ve Ru'b'da 
emir Jl>u9 jJl er-Ru'bhan66 ; Cüzecan'da melik 	 el-Cazeca- 
ni67 ; Huzâr'da melik s, 	? 68 .; Huttel'de 	Sebe169 ; Bâze ğ is 
ve Toharistan'da: 4 	Cigoye, 	eş - Ş ezz, 	L1:7;; Nizek Tarhan 
70 ; Meı veraz'da: Melik e l 	Bazam71 ; Talekan'da melik 	Seh- 
rek72, Fareyab'da: melik 	Tersa173 ; Ve Maveraünnehr'deki So ğd 
ve Semerkand'da melik 	Tarhûn74 	Gavzek75 ; Fergane'de 

ıhş az, 	et-Tar76 ; c3 K ıyy'da Türk-hakan77 ; Kess'de ,±4 j  
Vik78 , Ş amân'da melik 	 veya 3 	79  hüküm sürer gö- 
rünüyor. Kabarda oL J S Kabul ş ah oturuyordu80 . Meı v, Merverûz, 
Serahs, Tas, Herât ve Kuhistân'da Sasani imparatorlu ğunun m er z e-
13 anlar ı  kendilerini müstakil bir hale getirmi ş lerdi. Belh, bir 
Ispehbez 51 . tarafından idare edilmiş ti Bu ınevzii hükümdarlarm ekserisi, 
fazla mukavemet göste ı meksizin Arab hakimiyetini kabül ettiler. (Irak 
dihk anları  gibi) onları  da islam olmuş  ve yeni Efendiler ile sulh içinde 
yaş ar görüyoruz. (Kaç ınılmaz bazı  istisnalar dışı nda) bunlar emirlerin  mû- 
temed adamlar ı  ve Arablarm müstesna dostlar ı  olmakta, Maveraünnehir 

20 Tiirklerine karşı  hükümetin gönderdi ğ i askeri birlikleri desteklemektedir- 
ler. Arab reislere can ii yürekten kabal göstermekte, onlar ı  sarayla ı ma 

64) Müteâkib isimler Taberi'nin tarihinden al ı nmış tır; İbn Hordazbeh'in verdi ğ i listeyi ta-

mamlamaya yard ımcı  olabilirler, s. 28. 

65) Taberi II, 1036 ve kr ş . an. b. İ lın Hord'âzbeh, s. 29, an. 2 

66) Taberi II, 1219. 

67) A.e. 1206. 

68) A.e. 1448 ve kr ş . an. 1. 

69) A.e. II, 1040, 1224; bu (çinçe?) bir makam ünvamd ır. 
70) Çigaye kıral idi; onun yan ında (çincesi: Che-tsz) Chadh ünvam ta şı yan bir çinli yüksek 

memur bulunuyordu. Nizek Tarhan, ki Tohâristân k ıral ına bağ l ı  idi, Bâzğ is'te oturuyordu, Taberi 

II, 1184, 1206, 1221, 1224. 

71) Taberi II, 1206. 

72) A.e. 

73) Le. 

74) A.e. 1146 

75) A.e. 1229 

76) A.e. 1242, 1440. 

77) A.e. 1422. 

78) A.e. 1448. 

79) A.e. 1227. 

80) A.e. 1206. 

81) 1206, 1218. 
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almakta ve yeni y ıl ve mihr e an bayram ında takdim ettikleri zengin 
hediyelerle onlar ın takdirlerini kazanmakta idiler 82 . 

Bununla beraber, yüzü bu kadar güzel bu madalyan ın bir de tersi 
olaca ğı nı  anlamak kolayd ır. Arab idâresinin vasfını  art ık tanıyor olduğu-
muza göre, ba şka yerde olduğu gibi burada da, memleketin beylerinin, teb' 
alar ını n s ı rtından zenginle ş mek gâyesiyle, tahsildârlarla i ş birliğ i yaparak 
fetihten menfaat sa ğ ladıklar ını  görmek, bizim için hiç de fevkalade bir 
ş ey olmayacaktir. Bunu bize ö ğreten ş ey, sadece, suistimaller sebebiyle 
yap ılan pekçok tevkifler de ğ il, fakat Ner ş âlaVnin Buhârâ topografyastn'daki 

bir haberin, daha aç ık bir ş ekilde bize canland ırdığı  husustur. Bu ha-
ber, Taberi taraf ından zikredilmi ş  bir hâdiseyi umulmayacak bir ş ekil-
de tamamlamakta olmas ı  dolayısiyle de, ayrı ca k ıymet arzetmektedir. 
Taberi bize, hicri 121 senesinde, iki dihkan'ın garib ihânetinden bahset-
mekte, fakat böyle bir katlin sebeblerine hiç dokunmamaktad ır, ki, 
bunlar, hattâ emir Nasr ibn Seyyffır'ın huzürunda, Buhara meliki 
Takş âde 	Tağş âde)'yi ve bu köyün Arab â m ili ni yâni tahsil- 
dânnı  katletmektedirler 83 . 

Ş imdi, Buhârâl ı  târihçiyi, Schefer'in Chrestomathie persane'ında 

verdi ğ i tercemesinden dinleyelim (I, 44; kr ş . s. 95 metni tâkiben): 

Nasr ibn Seyy'âr Tağş ade'ye derin hümet beslerdi, kendisine bu köyler-
den birisini ba ğış lamış , kı zıyla da evlendirmiş ti. Buhâra meliki, Nasr' ı  
çadırında ziyârete gelmi ş ti, o s ı rada onun sülâlesinden iki dihkân emi-
rin huzûruna kabül edilmek istediler. "Her ikisi de nüfuzlu bir aileye 
mensûbdu ve Nasr ibn Seyytır'ın elinde müslüman olmuş lardı . Tağş âde'-
nin kendileri hakkındaki zâlimâne davran ışı ndan sertçe ş ikâyette bulu-
nuyorlard ı ; dediklerine göre Ta ğş âde cebren kendi topraklar ını  iş gal et-
miş ti. Buhârâ amili (tahsildâr ı ) Vâsd ibn Amr, muhâverede haz ır bulu-
nuyordu, dihk anlar ona kar şı  da adaletin icrâsm ı  istiyorlardı . Ta ğş âde 
ve Vâsıl ' ı n, ba ş kalar ı n ı n emkâkini gasbetmek için i ş birli ğ i 
yapt ı klar ı n ı  iddiâ ediyorlard ı ". İş te, bu adamlar ı , bu derece 
ağı r bir intikâma sürükleyen âmiller ve Taberi tarafından sükût geçilmi ş  
sebeb. 

Bu çe ş itten hâdiselerin sadece Buhârâ bölgesinde cereyan etmedi ğ ine, 
21 ve ş ayet Ner ş ahrninkine benzer daha çok say ıda eyalet tarihlerine sâ- 

hib olsaydık, Taberi ve di ğ erleri taraf ından zikredilenlerden çok daha faz- 
lasını  onlarda bulabilece ğ imize inanm ıya sebeb varm ı dır yokmudur? 

82) Taberi II, 1195, 1228 (11), 1444 (10), 1448 (13 vd.) 
83) A.e. II, 1693 vd. 

32 



Durum ne olursa olsun, tâlih, Arab fethinin neticelerini ayd ınlatmakta 
ihtiyâc duyulacak ışığı n bize, bilhassa Maverâünnehirden gelmesini is-
temiş tir. Kaynaklar ımı zın verdi ğ i bilgiler i ş te bu memleketle ilgilidir ve 
biz onlar taraf ından çizilmi ş  yoldan gitmeye mecbüruz. 

Muhammed dininin, kâfirlerden al ınan vergileri payla ş an, her va-
zifeden muaf temsilcilerine bakarak, İ slama girmek süretiyle vergi yükün-
den s ıyrılmaya gitmenin Horasanda bile ihmal edilmedi ğ ini farzetmek 
mümkindir. Ne var ki, Irakta oldu ğu gibi burada da araya hazine 
giriyordu. 

Horasanlıların vergisi bâzân cizye, bâzân da harâc  kelimesiyle 
ifade ediliyordu 84. Bundan ç ıkarılabilecek netice, bu m ıntıkada ancak tek 
bir verginin mevcud oldu ğu, onun da para ile ödendi ğ idir. Bu husus 
metinlerle de tasdik ediliyor görünmektedir, mesela Taberi II, 1507: "Ho-
rasan' ın haracı  adam ba şı na alınmış t ır"- 85 , Yakfıbi, I, 208 [182-3 ]: "On-
ların harc ı  adam ba şı nad ır, her bâliğ  adama bir cizye yüklerler" 86. 

Hatillanacakt ır ki, bu eyâletin çe ş itli 	: Köy'lerinin emirleri, 
yıllık bir harâc ödemek kar şı lığı nda sulh yapmış lardır. Harac ın tutarı  
halk aras ında bölü ş türülmü ştü ve hükümetin tahsiklar ı , iktidar-
daki ( dihk ân veya bir ba ş ka) emir ile birlikte (görünü ş e göre) ödemeye 
nezâret ederdi 87. Toplanan vergi, i ş gal ordular ının masraflar ını  karşı la-
layacakt ı . Böylece, yeni mühtedilerin vergiden muâfiyetine iki menfaat 
karşı  çıkıyordu: 1. devletinki (vali sorumlusununki), bunlar, ordu birlik-
lerine ödeme yapmadan edemezlerdi, 2. 0 bölgenin efendisininki, bu zat 

22 şübhesiz, harâc tutar ı  üzerinden ahnmış  zammı  kendine tahsis ediyordu. 
Buradan, Irak'ta vuküunu gördü ğümüze benzer bir kar ışı k durum or-
taya çıkıyordu. Sayıları  gittikçe artan muhacir Arablar ı  memnun kıla-
bilmek için, hükümet, halkı  harac verir halde tutabilmek mecbilriye-
tinde olduğunu gördü, hattâ bu halk islam. olmu ş  olsa bile, ve gelirlerin 
artışı nı  görmekte menfaatleri oldu ğu için, ülkenin reislerinin, teb'an ın 
kalbinde islamın yaptığı  geliş meleri derin bir endi ş e duymadan seyret- 

84) Bu tâbirler birbirinden tefrik edilmeksizin, karma olarak (promiscue) kullan ılmış tır, 
msl. Taberi II, 1508 (6-8, 13, 14). 

85) LS 1'.- ) 1 ‘..r"91) 	‘.-) L14-  
86) Lyk" 	 Harac tahsilinin 

 cY 

bu şekli Husrev zamanının tarihini ta şı maktadır, Taberi I, 2371: 

J= 
	 c 	 J-U-I i  4 ..5 

rt-lj 
87) Krş . Van Berchem, La propriae territorial et l'impöt foncier, s. 54 vd. Merv hakkında 

bk. Zeyl I. 
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meleri mümkin de ğ ildi. Bu faraziyeye destek mâhiyetinde, yeni müh-
tedilerin durumunu ıslah için giri ş ilmiş  iki te ş ebbüsten bahsedece ğ iz. 
Bunlar ı  ilham eden âmillerin izahm ı  gelecek paragrafa b ırak ı yoruz. 

Horasandaki valisi Cerrall'a, kâfirlerin ödedi ğ i verginin, art ık müh-
tedilerden al ınmamas ını  emreden ilk kimse II. Ömer olmu ş tur. Bu dav-
ranışı n neticelerini tahmin etmek kolayd ır. 

ihtidalar ın sayı s ı  sür'atle ço ğ alırken, hazine hissedilir derecede bir 
fakirle ş meye maruz kalmaktad ı r88 . Masa mani olmak için [mühtediler] 
sünnet olmaya ve Kur'an ezberlemeye ş iddetle meclı ür kılınmaya çalışı l-
d ı , bu da bo ş a gitti. Cizye'ye tekrar dönmek, yâhud da fethin meyvelerini 
kaybetmeyi göze almak icab etti. Tatbik etti ğ i siyasetin neticeleri kar-
şı sında gerileyecek kimse olmayan Halifenin, Arablara Maverâünnehiri 
terketmeyi teklif ederek, bu şı klardan ikincisini hakikaten de dü şün-
müş  olduğu görülmektedir 89 . Bu teklif ciddiye al ınmış  görünmemektedir. 
Hattâ muhtemeldir ki, Ömer'in âni vefat]. üzerine [Sene 101 /720] da-
ha da a ğı r vergilerle aç ığı n kapat ılmas ında acele edilmi ş tir. Cerrah'tan 
sonra gelen vali zaman ında, So ğd halkının kitleler halinde hicret etti-
ğ inden bahseden Taberi rivâyetinde bunun delilini buluyorum. 90 . Mave-
raünnehirde harb daha o zamandan patlanu ş t ır. So ğ dlular Türklerin yar-
dımını  istediler ve ovalardan at ı ldıklar ı  için de, Arablar, ancak müstah-
kem mevkileri i ş gal etmiş lerdir. 

İkinci te ş ebbüs, yedi sene daha sonra, Hişam ibn Abdülmelik'in 
hilafetinde oldu. Bunun plan ını  "Olgun" lakab ı  almış  vali Eş -
res ibn Abdullah haz ırlamış dı ; düş üncesi, ş übhesiz, Seylnin'un kar şı  kı -
yı s ındaki güzel ülkeleri hal-alı  eden harbe son vermek idi. Emirin ald ığı  
tedbirleri teferrüath bir ş ekilde anlatan bir rivâyeti Taberi'ye borçluyuz, 
ki bunun ba ş  taraf ı  hayli calib-i dikkattir (Taberi II, 1507 vd.) E şres'in 
emri ş öyleydi: 

"Maveraünnehirdekileri İ slama davet etmek üzere, bana zühd ve 
23 fazilet sahibi bir zât bulun". Kendisine Benü' Dabbe'nin mevlas ı  Ebü's 

Saydâ' Salih ibn Tarif tavsiye edildi. Bu zât farsçay ı  bilmediğ i için, 
tercüman s ıfatiyle yan ına er-Rebr ibn İmran et-Temimi verildi. Ebfı 's-
Saydâ, yeni mühtedilerden kat'iyyen cizye istenmiyece ğ i emrini alarak 
Semerkand'a gitti, ayr ı ca, ş ayed tahsildârlar emir'in sözlerine 
uymay ı  reddecek olurlarsa, kendisine yard ımcı  olacaklarına dâir 
arkada ş lar ından söz ald ı . 

88) Taberi II, 1354. 
89) A.e. 1365. 

90) Le. 1418, 1439 vd. 
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Ismi 	Gozek olan So ğd meliki, hükümetin talısildarı  Hasen 
ibn Ebi'l-Amarrata ile birlikte Semerkand'da oturuyordu. Tahsildar iyi 
niyyet sâhibi bir kimseydi, Arab fethine, vatanda ş larının ekserisinden fark-
lı  bir nazarla bak ıyordu, (gerçe ğ i söylemek gerekirse) bu fethin, dinin 
ancak pek az nisbette hisse sâhibi oldu ğu bir müdahaleden ba şka bir ş ey 
olmadığı nın fark ına varmamış  değ ildi91 . Ehfı 's-SaydWnın gayretleri, tabii 
ki onun yardımlariyle evvela istenen ba ş arıya ulaş t ı . Ihtidalar ço ğ aldı , 
camiler inş a edildi. Bu güzel neticeler melik Gozek'in ho şuna gitmiyordu, 
çıkarım düşünen bir adam s ıfatiyle, bu iş te, hükümetin ve kendisinin 
gelirlerinden mühim mikdarda azalma görüyordu. Duydu ğu endi ş eleri 
E ş res'e bildirdi, o da, tahsildâra ş öyle yazd ı : "Haraçta müslümanlar için 
kuvvet vard ır, bana bildirildiğ ine göre So ğdlular gönülden de ğ il, fakat 
cizyeden kaçmak için islam olmaktad ırlar. Üzerlerinden haram kald ır-
madan önce yeni mühtedilerin sünnet olup olmad ıklarına, farizalan yeri-
ne getirip getirmediklerine bakas ııı ". Emirin (valinin) iyi niyyetleri, 
m.elikin delilleri kar şı s ı nda eriyip gitmiş ti. Tahsildar !bn Ebrl-Amarra-
ta [Harac vazifelerinden ] azledildi ve onun yerine Hani' ibn Hâni' geti-
rildi, yard ımcı lığı na da bir Iranl ı  el işhiz verildi. 

Bunlar şüphesiz Ebâ's- Sayda'nm eserini yıkma emri almış lardı . 
1VIühtedilerin: "Niye bizden hala cizye isteniyor? Biz Arab olmad ıkmı  ?" 
ş eklindeki talebleri bo ş a gitti. Ebfı 's-Sayda'n ın itiraz ı  yine havada kaldı . 
Eşres'e gönderilen bir yeni mektuba sadece şu cevab geldi:"Müslüman olan-
lardan da, eskiden oldu ğu gibi, cizye al ıns ın". Ümidleri kaybolan mühte-
tediler, Arablardan ve Mevaliden, asker ve ilahiyatç ı  ileri gelen kimselerin 
desteğ inde, isyankâr bir davran ış  içine girdiler. Hükümet taraf ından mer- 

24 kezden gönderilen bir kumandan (fitnenin) isyân ın eleba şı larını  tevkife 
giriş ti. Müteakıben toplu bir mukavemet vukii buldu. Vergiler zorla ahn-
dı , ödeme imkanı  olmayan Duara'ya bile istisnâda bulunulmad ı . 

Bu rivayette mevc ıld vakıaları  münâka ş aya geçmeden önce, yine 
Bu.harah tarihçimize kulak verelim. 

Taberinin bir tek iş âretinden anla şı labilmektedir ki (II, 1508, str. 
12) Eşres'in te ş ebbüsü, So ğ d'a inhisar etmemiş , Buhar-ada dahi bunun 
neticeleri hissedilmi ş tir. İş te Nerş ahrden ö ğ rendiklerimiz (Schefer, Ch-
resornathie persane, I, s. 42 vd., inatbüda s. 58): "Esed ibn Abdullah 

91) Ben bunu, 7000 Türkün beklenen hiieümu kendisine haber verildi ğ i zaman verdi ğ i 

cevabdan ç ıkarıyorum, "Bize onlar hücum etmedi, bilakis biz onlara hücum ettik, ülkelerini ele 

geçirdik ve onlar ı  köle yapt ık", Taberi II, 1485. Birazdan görece ğ iz ki böyle düşünen tek ki şi 
o değ ildi. 
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Horasan valisi iken92, Buhâra'da, halk ı  İ slama davet eden bir zât zuhfir 
etti Halkın ekserisi kâfirdi ve bu yüzden cizye ödüyorlard ı . İ çlerinden 
bazı sı  iknâ oldu islamlaş tı . Buhârâhode Tagşâde buna müdhi ş  sinirlendi, 

zirâ kalben kafir-liginde berdevamd ı . Esed ibn Abdullah'a, Buharada bir 
adam çıkmış , ş ehri karış tırıyor ve senin aleyhine ate ş li muhalefet yap ı -
yormu ş , diye yazd ı . Ş öyle devam ediyordu: "Onun arkas ından gidenler 
müslüman olduklar ını  iddiâ etmektedirler, fakat yalanc ı dırlar, müs1ü-
manlıkları  ancak a ğı zlarındad ır, eski sap ıklıkları  kalblerinde hala köklü 
bir ş ekilde durmaktad ır. Ş ehri kar ış tırmak, hükümeti güç duruma dü-
şürmek ve cizye gelirini kurutmak için bu iddiâdan meded ummaktad ır-
lar". Bunun üzerine Esed ibn Abdullah, vekili Mulifıtil Ş eria( 

? yazdı , bu adamlar ın yakalat ılıp Tagşâde'ye, haklar ında istedik-
leri gibi hareket etmesi kaydiyle, teslimini emretti. Rivâyete göre bu 
yeni mühtediler, büyük câmie iltica edip, yüksek sesle orada 
seliadet getiriyorlar ve :Va Muhammed,va Ahmed diye ba- 

25 giriyorlar d ı 93 . Buhiirahode bunlar ın dörtyüzünü katlettirip, kellelerini 
idam tahtalar' üstüne s ıralamış tır. Kimse ç ıkıp ta onların lehine ş efaat-
te bulunmak cesaretini gösterememi ş tir. Geri çalanlar, Esed ibn Ab-
dullah ad ı na esir edilerek Horasan'a gönderilmi şlerdir. Ölümden kurtu-
lanlardan hiçbiri islamdan ayr ılmadı , hepsi ona sadık kald ı  ve Esed 
ibn Abdullah' ın himayesinde onu tatbik ettiler94 . Tağş âde'nin ölümünden 
sonra Buhârâ'ya geri döndüler:". 

Nerş âhr ınn sağ ladığı  malümattan bu mevzfula faydalanarak anla-
dım ki bunlar, Taberinin rivayetini tahkik bak ımı ndan müstesna bir 

92) Biz, burada anlatı lan hâdiselerin Eşres'in emirliğ i zamanında vuldı  bulduğunu kabul 

ettiğ imize göre, müellifle ayn ı  görü ş te değ iliz demektir. Esed ibn Abdullah, 106-109 [724-727] ve 

117-120 [735-738] senelerinde olmak üzere Horasanda iki defa valilik yapm ış tır. 109 senesinde 

yerine Eşres geçti ve asl ında halefinin valiliğ i zamanında cereyan etmi ş  şeylerin onun emirliğ i za-

mamna konulmu ş  olması  bence imkans ı z görünmemektedir. Taberi, Esed'in idâresi zaman ı nda 

Maveraünnehirlilerin islamla ştırılmasma müteveccih bir te şebbüsten kat'iyyen bahsetmemekte-

dir ve Ne ırşahrnin Tarihi (en az ından onun elimizde bulunan muhtesar ında) isimler ve tarihler 

ekseriya pek yanl ış tır. Iki misal vereyim: s. 16, "Kuteybe ibn Muslim Buhârâyi Muaviye'nin 
(siz I. Velid okuyunuz) zamanında fethetti. Ta ğş âde, ki Buhârahode idi, Kuteybe tarafından bu 

makamda b ırakı ldı . Nasr ibn Seyyar' ın devrinde ve Kuteybe'nin ölümünden iki sene sonra Hora-

san valisi Ebıl Muslim tarafından Semerkandda öldürüldü. Otuz iki sene iktidarda kalm ış tı". 

Halbuki Kuteybe 96 [715 ]' da ölmüş tür, Ebil Muslim iktidara ancak 129'da [747] gelir ve Tağ -
ş âde'nin ölümünün gerçek tarihi hicri 121'dir [739]. S. 43: "156 (772) senesinde Mervan o ğ lu 
Abdullah oğ lu Esed öldü". Esed 120'de [738)] ölmü ş tür, dedesinin ad ı  da Yezld'dir. 

93) Mazlumların feryad' için bk. BelfizurI, Ensab 336 vd. Hamza isbahanl, s. 208. [?] 

94) Asl ında onlara hürriyet veren Esed'dir, bk. Taberi II, 1611, burada ş öyle deniyor:"—

sene: 119— [737 ] Esed Horasan dihkanlarma, ellerinde bulunan müslümanlarla de ğ iş tirmek üzere 
Türk kı zları  gönderdi". Ner ş ahrden Buhara'da vuku bulan hâdiseleri ö ğ renmemi ş  olsaydık, bu 
küçük bilgi tamamiyle izah edilemez olarak kalacakt ı . 
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kıymet ta şı maktadır. Hiç ş übhe yoktur ki, Nerş ahinin bize *ettikleri, 
Arab tânhçinin pek m ıı htasr olarak nakletti ği kaynak dışı nda hiçbir 
yerde bulunmamaktad ır. ş ayed arab târihçi, hâdiseleri bize Emevi 
gözlüğü ile aktar ıyorsa, Buhara tarihçisinin bize muhafaza ettikleri, 
hem de eski mühtedilerin a ğ zından derlenmi ş  mahalli rivâyeti aksettir-
mektedir. Bu sonuncunun dikkate de ğer rivâyetini okurken beni bilhas-
sa ilgilendiren husus, orada II. Ömer ve E şres tarafından getirilen tat-
bikatla, hem o ülke beylerinin, hem de hazine ç ıkarlarının zararlı  çık-
tıkları  faraziyesinin teyidini, bunun yan ı  s ıra, baş ansı zlığı , en ba ş ta bu 
meliklerin ç ıkardıkları  engellerde aramak gerekti ğ ini görmek olmu ş tur. 
Müellefimiz ne derse desin, yeni mühtedilere kar şı  Buh'ârahode'yi ş iddete 
sevkeden husus, kat'î sürette, dini kin de ğ ildir. Her ş ey, kendisi de Islam 
akidesine ba ğ lı  olan, fakat teb'as ının Islami kabül etmesi sonunda, on-
ları  istediğ i gibi sömürebilme tek imkan ının elden gittiğ ini gören bir zâ-
limin tiksindirici ş iddetini göstermektedir. Gördü ğümüz bir diğer çirkin 
taraf, az önce kaydedilen k ı sımda olduğu gibi, arab memüru ıa, islamın 
intiş ân aleyhine olan bir harekette, zâlimin yan ında yer al ıyor olmasıdır. 

Böylece açıklı k kazanıyor ki, Irak'ta oldu ğu gibi Horasan'da da, 
Omer'in nizamı  önüne uzun müddet büyük engeller ç ıkarılmış tır. Cevabh 
olarak suali tekrarl ıyayım: Bu derece i ğ renç haks ı zlıkların devamına ne 
sebeb vard ı ? Sebebi, bu engeller, i ş gal edilmi ş  memleketin halkı  ihtidâ 

26 ettiğ i takdirde bütün hikmet-i vücudünü kaybedecek bir i ş gali ayakta 
tutmaya yarayacaklard ı  da onun için. Hicretin ilk asr ı  Arabların ekseriyeti 
muhakkak ki böyle dü şünüyor de ğ ildi. Onlar (biliyoruz), metb ıl halktan 
alınan ganimet, kendilerinin İ slama olan içten ba ğ lıhldarmın meş rü 
meyvesidir inanc ı  içinde ya şı yorlard ı . Muhammed dininin âlem şümül 
temayülleriyle bu nazariyyenin arzetti ğ i tezadın farkında değ illerdi. 
Öyleyse, müslüman ülkesinin Doğu eyâletlerinde, Islam kanunlar ının da-
ha az kı sıtlı  bir anlayışı  lehinde bir hareketin, Arab ve Emevi aleyhtar ı  
bir mukavemet ş ekli almaya yönelmi ş  bir hareketin zuhür etti ğ ini gördü-
ğümüz zaman ne fâtihlerin ve ne de hükümetin, onlar ın haklı  talebleri 
karşı sında boyun eymeye yana ş mamış  olmalar ına ş a ş manın alemi var-
mı dır ? 

VI 

[II.Ömer.in Mevali Siyâseti ve Neticeleri] 

Büyük otorite sahibi bir müellifin ifadesine göre, Ilaceac'm emriyle 
ş ehirlerden sürülmü ş  Basra ve çevresi m e v â l î s i (bk. yukar ıda s. 17) 
açık yerlerde toplanmış lar ve nereye gideceklerini bilmedikleri için V 
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Muhammeda diye ba ğ rış arak dönünüp durmu ş lard ır. "O zaman, bir 
kı s ım Basrahlarm, tedbil-i kiyâfet ederek onlara do ğ ru gittikleri ve on-

larla birlikte dövündükleri görüldü"95 . Bir di ğ er kaynak96, bize bu 
Basrahlarm: .1)111 Kurrâ, Kur'an okuyucular', yâni meslekten ila-
hiyatçılar olduğunu söylemektedir. Daha sonra ayn ı  ilahiyatç ılarm, Ab-
durrahmân İbnu-I-E ş 'as isyanında, kendi vatanda ş larını  hükümet as-
kerlerine kar şı  ate ş li nutuklarla y ıkılmaz bir muhalefete te şvik ederek, 
çok faal bir vazife ald ıklarını  görüyoruz. Ne dediklerine kulak verelim: 97 

 "Yeryüzünde Emevilerden daha zalim, onlardan daha adaletsiz kimseler 
görmedik, bu yüzden onlarla harbetmekten kat'iyyen çekinmeyin, bu 
zalimlerin kökünü kurutunuz, zulümlerine ve dini kards ızlıklarma son 

veriniz". Bu tahrik edici sözler pek ala göstermektedir ki, bahis konusu 
Kur'ân okuyucular' bizzat mühtedilerdi ki, meslekleri onlar ı , vatanda ş -
larının kaderini payla ş maya müsaade etmiyordu. Her ne olursa olsun, 
mazlümlarm, iktidardaki sülale nezdinde dahi itibarlar ı  pek yüksek 
olan bu s ınıfın, hiç olmazsa, sempatilerine güvenebildikleri görülmektedir. 

Bu Kurrâ, Emevi idaresinden nefret eden tek kimseler değ ildi. 
27 Hemen hemen ayn ı  s ıralarda [Sene: 77 /696] Irak'ın kuzeyinde, bir asil 

Kurey ş linin, Muğ ire ibn Şube'nin oğ lu Mutarrif'in isyümm görüyor ol-
mam ı z, ki o da idarede adalet ve hakkâniyet istiyordu 98 , devrin mahiy eti-
ni göstermektedir. Okuyucu bu zat ın isyamın Weil'ın eserinde bulabile-
cektir (Gesch. d. Khalifen, I, 422). Te ş ebbüssünün meyvesini verebilece ğ i 
devir henüz gelmemi ş ti ve Mutarrif bunu hayatiyle ödedi. Mamafi bu 
te ş ebbüs baş ar ı  kazanamam ış  olsa bile, onun temelini te şkil eden ada-
let arzüsu ortadan kalkmad ı ; Mutarrif'in ı slâhatç ı  temâyülü, kendisinden 

daha az me ş hur olmayan bir başka Kureyş lide, Ömer ibn Abdulaziz'de 
yeniden tezâhür etmektedir. 

Bat ılı  yazarlar bu halifenin giri ş tiğ i ısla h hareketlerini pek menfi 
ş ekilde yorumlam ış lardır ki, bu ıslahatın hedefi, Mevaliye, eskiden sadece 
müslüman Arablar ın istifade ettikleri haklar ı  vererek, yâni onlar ı  kâfir-

lerin verdi ğ i vergiden muaf tutup y ıllık atiyyelere i ş tirak ettirerek. İ s-

lâmın intiş ârma sed çeken engelleri y ıkmaktı 99 . 

95) Belâzuri, Ensab, s. 336 vd. 
96) Taberi II, 1123. 

97) Taberi II, 1086, kr ş . 1116 (14). 

98) Taberi II, 980: 	 J4.n 	1.5—U; [ 

99) Krş . Von Kremer, Culturgeschicte I, 174 vd. Miiller, Der Islam in Morgen. und 

Abendland, I. 438 vd. 
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Ve gerçekte, içinde bulımulan ş artlar, Hz. Ömcr'in nizamına tam bir 
dönüş ten çok daha ba ş ka tedbirler gerektirirken, Emevi halifesininkiler, 
ancak, hükümetin gerçekle ş tirerniyece ğ i ümidler uyand ırmaktan öteye 
geçemedi. Irak'ta yeni atiyyeler, (evvelce görmü ş  olduğumuz vechile), 
cizy elin kaldırılmasiyle Horasanda mühim kay ıblara u ğ rayan hazi-
neyi tamtakır etti ve mâliyedeki bu bozukluk, halifenin vefat ından son-

ra, eskisinden daha adaletsiz bir mali siyaset güdülmesine yol açt ı . 

Buna ra ğmen Ömer ibn Abdulaziz taraf ından alınmış  tedbirleri pek 
sert ş ekilde mahkûm etmekten sakmmak gerekir. Zira bu halifeye kar şı  
Haccac ibn Yusuf'un taraf ını  tutmak isteyeceklerin önüne a ş a ğı daki su-
alleri koyman ın yerinde olaca ğı na inanıyorum: 1. Emevi imparatorlu ğu-
nu mahvolmakla tehdid eden, durumlar ı  birbirinden pek farkl ı  ırkları  
aynı  seviyeye getirme te ş ebbüsü Emevilerin yarar ına de ğ ilmiydi? 2. 
Bu, ş ayed hanedan ın menfaatine de ğ ildiyse, islamın menfaati böyle bir 
tesviyeyi itirazs ız gerektirmiyormuydu? Bu suallerden sonuncusuna ümid 
ederim kar şı  ç ıkılmayacakt ır. Ömer'in askeri te ş kilat ı , II. Ömer'in hü-
kümdarh ğı ndan önce vazifesini tamamlanu ş dı . Velid'in hilafeti zaman ın- 
da Arab fethi, art ık aş amıyacağı  veya zorlukla a ş abileceğ i hudûda ulaş  

. 
mış tı . Bat ı da Pireneler, Do ğuda Orta Osyan ın geni ş  havzas ı , Islam or- 
duları= tabii engelleri idiler. Dahili ı slahat zaman ının gelmiş  olduğu 

28 zannediliyordu. II Ömer buna kâni idi ve yeni fetihlere kar şı  çıkıyordum. 
Halifenin hatas ı  dini muhafazakarl ığı  oldu; ada şı  ikinci Midenin bat ı -
ras ına olan zahidane ba ğ lılığı  sonucu, Onun nizamm ı  temel alacak ıs-
lahattan ba şkasını  istemiyordu. Halbuki günün icablar ı  bu nizamın ta-
mamen terkini gerektiriyordu. Eyâletlerde yerle ş miş  Arab birliklerine, 
devletin yard ımına art ık bağ lı  kalmamaları  için, başka iş ler gerekecekti. 
Hudud askerlerine topraklar tahsis edilecek yerde, Ömer'in kanunlar ı  
onları  bundan menetmi ş ti. Yıllık atiyyeler tedricen kald ırılacak yerde, 
bunlar Mevaliye dahi verilmi ş tir. Devlet kasalarm ın bo ş alması  neticesini 
doğuran bu dağı tım, asl ında faydah bir tedbirin yerine getirilmesini de 
engellemiş tir: Yeni mühtedilerin cizye 'den muâfiyetlerini. I ş e bu za-
viyeden bak ınca, II. Ömer'in hükümeti, sülâlenin itibarma, Hacebie 
ibn Yfısueun idaresinden bile a ğı r bir darbe vuruyordu. Uyand ırılmış  
ümidler asla sönmedi ve gayr- ı  Aral) daha da büyük sab ırs ızbkla kurtulu ş -
'an ın bekledi durdu, ki, (bilhassa Hişam'ın hilafeti zaman ı nda ortaya 
çıkan101  mali tutum onlara daha tahammül d ışı  görünüyordu. 

100) Bk. yukarda, s. 22. 

101) Irak için bk. Yakiibi II, 376. 
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VII 

[Haris'in isyan ı ] 

Emevi idaresine° giri ş ilen ıslah hareketinin seyrinde bizi en fazla 
ilgilendireni Horasan'dakidir. Zirâ (bilindi ğ i üzere) onlar ın imparator-
luklarına yakacak darbe oradan gelecektir. Ve sevindirici olan taraf, rivâ-
yet edilen hâdiselerin, bu ülkedeki gayr- ı  memnunlar fırkasmın gös-
terdi ğ i gelişmeyi, sair yerlerden daha sarâhatle çizme imkân ını  bize 
veriyor olu şudur. 

Daha yukar ıda gösterdik (bk. s. 23) ki, So ğdlularm yeni vergi ta- 
leblerine boyun e ğmeleri, nüfuz ve itibar sahibi baz ı  kimselerin hiçbir 
itirâz ı  olmadan kabül edilivermi ş  değ ildir. Onlrın ba şı nda iki m e vlâ 
bulunuyordu, birisi tan ı dığı mı z Ebu's-Sayda, diğeri Sabit Kutne 102, Sabit, 
Horasanda isim yapm ış , halkça sevilen bir kimseydi, müstesnâ bir ş air- 
di, ş iirleri k ı smen Kitâbu-l-A ğ ettırde bize kadar ula ş mış tır (c. XIII, 49-65). 
Mâverâünnehir Türklerine kar şı  açılan harblerde ş öhret yapmış  bu 

29 amans ı z kâfir dü ş manı  harb meydan ında ölmü ş türlo. Me şhur Yezid 
ibnu'l- Muhelleb'in dostlu ğunu kazanm ış  ve onun emirli ğ i zamanın- 
da mühim mevkilerde bulunmu ş tu104. Bu durumu sayesinde Arablar 
onu kendilerine müsâvi say ıyorlard ı  ve bizim için de, onu yakından 
tanımak pek büyük değer taşı maktadır. Semerkand valisi, So ğdlu- 
larm mukâvemetini kırmak için Ebffs-Sayda ile birlikte onu habse at- 
tı rmış tır ve bu tedbir istenen ba ş arıyı  sağ lamış  görünmektedir. Mâ- 
verâünnehirde mâruz kald ıkları  kötülüklerin neticesindelo Türklerin 
giriş tikleri istilâ hareketleri zihinleri bir müddet i şğ âl etti ve bir defa da- 
ha gayr- ı  memnunlar ile hükümeti, mü ş terek tehlikeye kar şı  birle ş tirdi. 

Haris ibn Sureye ibn Verd ibn Sufyân ibn Mucasiy isminde bir Te- 
miıni106, bu harbde temâyüz etti, Sabit ve Ebil's-Sayda tarafından ba ş latı - 
lan mukâvemeti devam ettirmek bu zâta nasib oldu [Sene: 116 /734 ]. 

Zâhid ve ıslâhatçı  bu soft' müslüman, bâzan Arabia= yan ında Türk- 
lere kar şı  harbetmektedir, bâzan Türklerle birlik olup Arablara veya vergi- 
da ş ları  ile birlikte hükümete kar şı  çarp ış an, âsi ve Mesih rolüne bürünmü ş  
bir mazlumlar kurtar ı cısı dır. Haris İbn Sureyc'in ş ahsiyeti bu ş ekilde gö- 
rünüyor. Şübhesiz acâib bir çehre, fakat yapt ığı  iş ler, Horasan harekât ın- 

102) Taberi II, 1509 
103) Taberi II, 1514 vd. 
104) Ağ ân'i XIII, 49. 
105) Taberi II, 1510: Soğ d ve Buhârâ islâmdan ç ıktı  ve Türklerden yard ım istedi. 
106) Taberi II, 1513. Taberi sâdeee şu iki ismi vermektedir: Hâris ibn Sureyc, ismin tam ş ekli 

MS 332 (Warner) s. 390'da bulunmaktad ır. 
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da muammalı  kalan noktalar ı  gâyet iyi ayd ınlatmaktad ır. İş te hikayesi 107 : 

Rivâyete göre, Emir E şres'in valili ğ i zamanında Haris, Türklere kar şı  
açılan harbde faal bir hisse sahibidi ı . Alt ı  sene daha sonra, Horasan vali-
ligine Eşres'in yerine Cuneyd, onun da yerine ksun ibn Abdullah geçti-
ğ inde, Haris rol değ iş tirdi. Onu Toharistan' ın küçük ş ehri I Nehuz'- 

dan hareketle hükümet merkezine do ğ ru yürüyü ş e geçmi ş  görüyoruz. 
Taraftarlar ını  (birbirine dü ıman iki kabile olan Muzar ve Yemen'e men-
sub) Arablar ile (Dihkân) iranl ıllar te şkil etmektedir. Taleb etti ğ i ş ey, 

Kur'ân, Sünnet ve ekseriyetin tasvibini kazanm ış  bir idârenin seçimi 
30 idim. Haris, Seyhan nehrinin k ıyıları  boyunca s ıralanmış  ş ehirleri derhal 

ele geçirdi, fakat hükümet merkezi onun hiicumlar ı m püskürttii. Emir 
Asım ile giriş ilen müzakereler, ki bir anla ş ma ile sonuçlanacakt ı , taze 
kuvvetlerin deste ğ indeki yeni vali Esed ibn Abdullah' ın geliş iyle kesildi. 

Haris, bu kuvvetlerin önünde, giri ş ti ğ i fütahattan vazgeçip Tobaristana, 
daha sonra da Miveraünnehir'e çekilmek zorunda kalmaktad ır (hicri 
118 [736]). O andan itibaren, Arablara kar şı  harbetmek üzere Türkler-
le birle ş ir. 120 [738] senesinde Nasr ibn Seyyar, Halife Hişam tarafından 
Horasan vâliliğ ine tâyin edilmiş tir. Sülâlenin en kabiliyetli hizmetkar-
larından biri olan Nasr, nihayet Maveraünnehirde süldmeti sa ğ lamayı  
baş arır (sene: 123 [741 ]). Halifeden Hâris ibn Sureye'in affını  sağ lar 
(126 [744]). Fakat II. Velid'in ölümünden sonra Sariye'de patlak veren 
kabileler kavgas ı  eyâletlere yay ılmış tır. Horasanda, husasiyle merkez ş e-
hir Merv'de Yemenliler Nasr'a cebhe al ırlar Onlar ı n yard ımiyle Hâris, ki 
Emevi idaresinden daima gayr- ı  memnundur, Nasr' ı  merkezden atmay ı  
ba ş armış tır. Fakat birbirine tamamen z ıd menfaatler pe ş inde ko ş an her 
iki fıırkanın birliğ ini bozan anlaş mazlığı n çıkması  gecikmedi. Bunun aka-
binde Yemenlilerin, Hâris'in taraftarlariyle aç ıkça mücadeleye girdikleri-
ni ve bu harbin ancak Haris'in (128 [746] senesinde) katliyle bitti ğ ini 
görüyoruzl". 

Kolayca isbat edilebilir ki, bu isyân hareketi, daha evvelki hare-
ketin bir devam ından ba ş ka bir ş ey değ ildi, nitekim Haris'in iki yard ı m- 

107) Burada ele al ınan hadiseler, benim Opkornst der Abbasiden isimli eserimde vard ır, 
s. 51 vd. 

108) (.5i, 	. Bu kelimeyi evvela taht ında müstetir 	JI jT „5„ Peygamber evinin seç. 

kini" ibaresiyle tamamlamak gerekece ğ ini dü şünmüş tüm, kr ş . Quatremere, Journal Asiatique, Oct. 

	

1835, s. 327. 	 ) 	 ve 	(,„4> 	 va  	 ,:jA 

tabirleriyle yapt ığı nı  karşı laş tırma (Taberi II, 499, 15, ; 984, 16 kr ş . 488 ) bana, metinde verilen 
tefsir şeklini tercih ettirmi ş tir. [Krş . Taberi II, 1988, MSH]. 

109) Çinli yazarlar kahramamm ızı  Mu-lu'lu Hu-lo-chan, yâni Merv'li Haris ş eklinde zikre-
derler. Bretschneider, on the knowledge possessed by the ancient Chinese of the Arabs and Arabic 
colonies, [Arablar ve Arab müstemlekeleri hakk ında eski Çinlilerin sahib oldu ğu bilgiler] 
s. 9 Bu bilgiyi de Goeje'ye borçluyum. 
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c ı sı  Bişr ibn Curmfız ile Kasım eş -Ş eybani, Soğd fitnesi s ıras ı nda da bir rol 
almış lardı no. Asilerle ayn ı  davayı  payla ş an dihk anlar, ülkenin beyleriyle 
hükümetin tahsildarlar ımn zulmüne uğ ramış  küçük toprak sâhibleridir 
(bk. s. 20). Haris'in taraftarlar ından bir k ısmını  "köylerin sakinleri" 
te ş kil etmektedir, ki bunlar, Tirmiz kap ıları  önüne ağ lamaya ve Benü 
Mervan' ın adâletsizli ğ inden ş ikayete gelmektedirlerm. Ba ş ta gelen taleb-
lerinden birisi, adil memür tayini olmu ş tur. Taberi'den anla şı lıyor ki 
(II, 1918 vd.), hükümet bu mevzfıda onlara taviz vermeye kendini mec-
bür hissetmi ş tir. Her iki taraftan, memürlar ı  seçmek ve haraç ödeyen 
halkla geçici bir uzla ş ma (m o dus vivendi) yaratmakla vazifeli iki 
geçici görevli seçilecekti. Bununla beraber bu tavizlerin tesirsiz kald ıkları  

31 görülmektedir. Emirin çevresindeki adamlar bile mahaliflerle anla ş makta 
mütereddid kalm ış lard ır112 . 

Fakat Haris ve taraftarlar ı= hissiyatım bize en iyi ayd ınlatan 
ş ey, onlara verilen "Miircie" 

[Mürcie] 

"Hariciler" fırkas ı , üç halifeyi, yani Ali, Osman ve Muye'yi, 
bütün taraftarlariyle birlikte kafir ilan etmi ş ti. Mürcie fırkası  bu hük-

me muhalif kalm ış tı . Allahın tek oldu ğuna ş ehadet eden her ş ahsın, 

iş lediğ i günahlar (siyasi kanaatleri de dahil) ne olursa olsun, k ıyamet 

günü ancak Allah taraf ından kâfir ilan edilebilece ğ i görüşünde idiler: 

dinda ş larının iman durumunu Allah ın hükmüne ( ediyor) "b ırakıyor-

lardı" [krş . 9. Teybe, 106 ] 114 . 

Daha sonraları , imâmet meselesi bir kenâra itildi ğ i ve yeni mühte-

dilerin durumu her ş eyin önüne geçti ğ i s ırada, Mürcie'nin, Arablarla gayr- ı  
Arablar aras ındaki menfaat didi şmesinde aynı  uzlaş tırıcı  rolü oynadığı nı  
görmek çok dikkat çekicidir. Herkes madem müslümand ır, o halde, on-

lara göre, hükümetin mühtedilere kafir muamelesi etmeye hakk ı  yoktu; 

bu çeş it adaletsizlikleri iş leyen bir hükümete kar şı  harbetmeyi de uygun 

görüyorlardı lls. Maveraünnehirde cereyan eden ş iddet sahnelerini kavra- 

110) Taberi II, 1868. Kr ş . a.e. 1508. 
111) Taberi II, 1583. 
112) Taberi II, 1920. 
113) A .e. 1575. 
114) "Zeitschrift der Deutschen Morgenhindischen Gesellechaft"ta çıkmış  olan "Irdjii" isimli 

makâleme bakma, XLV, s. 161 vd. 
115) A ğâta, XIII, 53, 55. Makrizi, Haat II, 349 (C.ehın İbn Safvân iJ 	r«- ). 

Irak'ta âsi Yezid İbn Muhelleb'in (ö. 102 /720] cebhesinde çarp ış an Mürciisler görülmektedir, 
Taberi II, 1349 vd. 
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dıktan sonra, onlar ın, "bir günahs ı zı n kan ı nı  dökme"yi bilhassa takbih 
edi ş lerini iş itmekten, "bütün müslümanlar ın din karde ş i olduklar ı "nı  
beyan edi ş leriui görmekten hayrete dü ş müş  değ iliz 116 . Nihayet onlar ın 
istedikleri, İ slam nazarında, ırklar aras ı nda kat'iyyen bir fark ın olmadığı  
idi. 

Haris'in taraftarlarm ın ekserisi ş übhesiz bu kanâatteydi; baz ı lar ı  
daha da uza ğ a gidiyor, "Tevhid akidesi"ne ahlaki ve derâni bir dini 

mana atfediyordu ki, bu onlara göre, kalbi bir akide, halisane bir inanç 
olacakt ı . En ileri mülciilerden birisi olan Cehm ibn Safvfm'a, ki Haris 
ibn Sureyc'in kâtibi iditl 7 , a ş ağı daki sözler isnad edilmektedir:" İ man 

32 Allahı  kalben tan ı makt ı r. bir kimse a ğ ziyle h ı ristiyan veya yahildi 

olabilir fakat kalben müslümand ır" 118 . Görüldüğü üzere Cehm'in nazar ı nda 
hakiki İ slam ile hakiki iman birbirinden farkl ı  bir ş ey de ğ ildir. Böyle 

bir akidenin sâhiblerinin, islam ın ş ekli farizalarm ı  takbihe kalkışı n ış  
olmas ı  gayet tabii idi 119 . İ nsan ı n hemcinslerine kar şı  olan vazifelerini bun-

lar Kur'an al ıkam ı n ın harfiyyen tatbikinin bile üstüne ç ıkar ıyorlard ı . 

Bu nokta-i nazardan bak ı lınca, i ş bu Horasanl ılarııı  Mürciili ğ i, Arab 

idâresinin ş ekilde kalm ış  islamlığı na kar şı  ahlaki bir aksülamel olarak gö-

rülmektedir ki, bu idare, milli tazyik alt ında, bütün teb'as ını  "din kar-

de ş leri" olarak görmeyi isten ıemekte direniyordu. 

Haris'e, Türklerle birle ş miş  olmas ı  ş eklinde yöneltilebilecek suçla-
maya gelince, zannederim bunun hallini, ma ğ lub bir adam ı n intikam arzu-
sunıı n ötesinde, ba ş ka âmillere bağ lamak laz ı md ır. Her nekadar Arab-
lar ı n (Emevilerin) davas ından ayr ı lmış  olsalar da, Buhara ve Semerkand 

bölgelerinin yeni mühtedileri bu yüzden islâm ı  terkedecek de ğ illerdi. 

Nitekim Hâris ile birlikte sürgünden dönen kimseler aras ında bir kadi-

dan bahsediliyor olmas ı 120, bana göre, Türklerin yan ında diğ er müslüman-

ları n da mevcüd oldu ğ una delildir. Ş übhesiz bunlar, Haris ibn Sureyc'e 

yardı m ederek siyasi haklar ını  yeniden ele geçirmek isteyen Maveraün-

nehir mühtedileriydi. 

Sözlerinı ize devam etmeden önce, evvelce zikredilen vak ıaları n deh-
lizinde delillerimizin ipini kaybetmemek için geride b ı rakt ıkları mı za kı sa 
bir göz atmak gerekecektir. 

116) Taberi II, 1931 vd. Agdni XIII, 52 (19). 
117) Taberi. II, 1918 vd. ; 1924. 

118) 'bn gazın, MS de Leyde TI, v.1, r [Fal, IV, 204]. 

119) Zeitschrifi d.D.M.G.H, II, s. 170. 

120) Taberi II, 1 68 [ 
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Elimizdeki bilgilere dayanarak, metbü halklar ın siyasi ve ictimai 
durumlar ı nı  çizmiş , Arab i ş gal tarz ı  devamınca zuhür edecek zulümleri, 
bunların sonucu ortaya ç ıkan ş iddetli çalkant ı ları  yakinen görmüş  
bulunuyoruz. Emevileri islam ın menfaatlerini ciddi ş ekilde zedeleyecek 
olan bu tarz ın kat ı  müdafileri olarak gördük. 

Ara ş tırmalar ı = bize, Hilâfetin do ğu eyâletlerinde, mazlumlar lehine 
bir aksülamelin, Emevi idaresinin temsil edemedi ğ i daha âlem ş iimul bir İ s- 

33 lâm tesis etmeye yönelik dini bir hareket ş ekli olan bir aksülamelin alamet-
lerini gösterme imkan ı  vermi ş tir. Biz bu âlem ş ümullük temâyülünü şu 
ibâre ile ifade etmi ş  bulunuyoruz: İ slam ı rk ay ı r ı m ı n ı  kat'- 
iyyetle tan ı maz. 

Haris ilim Sureyc'in Hicri 128'de [m. 746 ] ölümü, bu hareketi sadece 
zâhiren sona erdirdi. Müteak ıb sene Ebfı  Muslim'in isyanı  patlak verdi, 
Emevi sülâlesini devirdi ve onunla birlikte Hilâfetin Do ğu kı smındaki 
Arab İ mparatorlu ğunu da. 

Şu halde Ebü Muslim fırkas ının zaferi gayr- ı  Arab men ş eli müslü- 
manların hevesât ı na yeni bir unsur idhal ederek gerçekle ş ebilecekti. 

Bu unsur Ş iilik idi. 

Demek ki vazifemiz art ı k ş ii fikirlerin geli ş imiyle me ş gul olmak ola-
cakt ır. 
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Ikinci Kısım 

Ş TİLIK 

[Fırkalarm Doğuşu] 

34 	Müslüman ihtilalci firkalarm ın geli ş imini anlamak isteyecek ta- 
rihçinin her ş eyden önce bir arab devrini müstakillen ele almas ı  gereke-
cektir. 

Müş ahede edecektir ki, fethedilen ülkelerde Arablar aras ında doğan 
bu ihtilalcı  fırkalar, her nekadar dini bir manzara gösterseler de, her ş ey-
den önce, tamamen siyasi bir gaye takib etmektedirler. 

Halkı  birbirinden ay ıran mesele, imamet, yani Islam cemaatinin 
en yüksek makann meselesidir, Merkezi Sûriyede olan iktidar partisi, 
Emevi hanedânım müdâfaa eder. Umeyye evinin meliklerini ,ilk hali-
felerin (yâni Ebfı  Bekir, Ömer ve Osman' ın) gerçek halefleri olarak, akra-
balar ı  (üçüncü halife) Osman' ın me ş ru intikamc ıları  olarak görür. Kendi-
lerine muhalif olanlar ise şunlard ır: 

1. Medine fırkas ı , Peygamberin "müdafileri-Ensar", ki bunlar Arab-
ların Yemenli kolundan geldikleri için, Benii Umeyye'nin iktidâra geli ş i-
ni, eski müş rik düş manlarının ve Mekkeli Muzarilerin, kendilerine kar şı  
kazandı kları  bir zafer olarak kabill ediyorlard ı . 

2. ş ia fırkas ı : Legitimiste'ler (idarede verasetçiler), Peygamber 
ailesinin, bilhassa Ali'nin ve neslinin hilafet haklar ının a şı rı  derecede 
müdafileri. 

3. "Hariciler", kim ve hangi ictimai s ınıfa mensüb olursa olsun, ha-
lifelerin en lay ık kimseler aras ından seçilmesini isteyen cumlı fı riyetçi-
lerdir. Bunlar, bir halifenin, ekseriyetin güvenini kaybetti ğ i andan iti-
baren azledilebilece ğ i kanaatinde idiler. 

Yukarıda zikrettiğ imiz dört fırkadan en kat ısı  ş übhesiz Harici-
lerdi. Ötekiler, hernekadar ekseriya birbirleriyle harb halinde iseler de, 
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hiç olmazsa müş terek bir prensibe sâhiblerdi, o da halifenin Kurey ş ten 
olmas ıydı *. Hâricilerin d ışı nda kalan bu f ırkalar birbirlerine k âfir de-
seler bile, bu durum onlar ı  sulh içinde birlikte ya ş amaktan uzakla ş tır-
mıyordu, yeter ki merkezi hükümet, ordular ı= veya paras ının kudretini 

35 tesirli kılabilsin121 . Buna mukabil Hâriciler hiçbir tavize yana şm ı yorlardı  ; 
siyasi düş manlarını  k âfir kelimesiyle tavsif ediyor ve onlar ın kâfir 
muamelesi görmeleri gerekti ğine inanıyorlardı . Taşı dıkları  döviz: "Hü-
küm vermek ancak Allah ın hakkı dır" idi; bu ibâre onlar ın dilinde, kararı  
kılıca verdirmekten ba ş ka bir mânâya gelmiyordu. 

Müslümanların Abbasi hilafetinin tesiri alt ında teşekkül etmiş  ta-
rihi rivâyetlerinde, Emevi sülâlesi taraftarlar ına, bizim onlara bir evvelki 
bölümde tahsis etmi ş  olduğumuz mevki verilmemektedir. F ırkaların 
Dıme şk halifelerine kar şı  gösterdikleri muhalefet, bu rivâyetlerde, dini 
bir mücadele olarak takdim edilmi ş tir. Bu mücadelede Emevi taraftar-
ları , Hz. Muhammed devrinin Mekkeli kafirlerinin ve putperestlerinin 
evvelce oynad ıklar ı  rolü oynuyorlard ı . Bunlarda I. Yezid, II. Yezid ve 
II. Velid'in gayı -ı  ahlaki hareket tarzlar ı  üzerinde bilhassa durulmakta, 
I. Yezid zaman ında mukaddes Medine'ye gösderilen hürmetsizlik, Mek-
ke'nin Abdübrıelik ordular ı  tarafından zabt ı  ile "Harem"in tahkiri, 
buna bağlattırılmaktadır. Emevi melikleri, camilerde, minberi halktan 
ayırmaya matuf maks ûreler, mahfiller yapt ırmış  olmakla 122, cuma** 
hutbesini, cemaat dinlemeden da ğı lır korkusiyle, namazdan önceye al-
makla, ki bu sûretle Hz. Peygamber ve halefleri Ebû Bekir, Ömer ve Os-
man tarafından tesbit edilmi ş  adetleri de ğ i ş tirmi ş  oluyorlardı , itham edil-
mektedirler 123 . 

O devire âid rivayetler, keyfiyetin bu ş ekilde takdiminin hatal ı  
olduğunu bize göstermektedir. 

Ş imdi biliyoruz ki, Emevi sillalesi, Arablar ın ekserisi için, birliğ i ve 
Islam fırkas ını  temsil ediyordu.'" müslümanların büyük bir k ı sm ı , iki 

*Bu hüküm doğ ru değ ildir, meselâ Ensâr bu görü ş te değ ildi, bk. "Hiltifetin Kurey ş liliğ i" 
makâlemiz, 	Dergisi e. XXIII, s. 160, 1978, Ankara. 

121) Krş . Taberi II, 340 (19 vd.); 506 (16 vd.), 810. Köfe'de şöyle deniyordu: "Bize dirhemi 

kim verirse, onunla birlikte harbederiz" (Taberi II, 683, 13), a ş ağı daki hiciv dikkate ş âyandir 

(Taberi II, 810): 	rj,,L,..j1 	ji  [ 	 s. 192,5; 

122) İbn Rusteh 

Makrizi, Hı tat I, 60; V. Gayet, L'Art arabe, t. 34. 

**Namazdan önceye al ınan hutbe Cuma de ğ il, Bayram hutbesidir. Goldziher bu husfisu 

doğ ru tesbit etmi ş  olduğu halde, gerek V.Vloten, gerekse bu eserin arabça mütercimleri (es-si-
yâcletu'l-Arabiyye, s. 71) zühulde bulunmu ş lardı; MS11. 

123) Krş . Goldziher, Islamisehe Studien, II, 41-49. [bk. n. 44] 
124) Zeyl II'de tercemesi verilen metinlere bak ı nız. 
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mukaddes ş ehrin zabtedili ş ini, hâdiseye hiçbir gayr- ı  dinilik isnâd etme-
den, sadece Hicazhlarm dü ş manca tutumlar ı= gerektirdi ği bir tedbir 
olarak görüyorlard1 125 . 

36 	Em.evi taraftarlar ı , kendilerini, doğru yoldan sapmam ış  tek müslü- 
manlar sayıyorlardı . Muhâliflerinin kendilerine yapt ıklarma e ş it bir ş id-
detle onlar ı  cehennemlik say ıyor, onlara kâfir muamelesi yap ıyorlardı 126 . 
Onların nazar ında Muâviye "Allah ın halifesi", o ğ lu Yezid: "Bütün dindar-
ların çobam" idi. Abdülmelik'i: "Do ğ ru yolun imâmı", "Dinin duyan" vs. 
ş ekilde isimlendiriyorlard ı 127 . Dördüncü halife Ali'yi aç ıkça lânetliyorlar-
dıysa, bunda kendilerini hakl ı  buluyorlardı , zira Ali, kendi halifeleri Muâ-
viye'nin me şrfı  taleblerine kar şı  koymuş tu. Nihâyet, Ali'nin Tur â b iyy e 
(Ebisı  Tural> = Ali) denen mutaass ıb hayranları  varsa, Emevi sülâlesine 
bay ılan taraftarlar, onlar ınkinden eksik de ğ ildi, bunlar " O s mâniyy e" 128, 

sonra da "Merv âniyye"ismini alm ış lardn 129 . 

Arablar aras ı  fırkalar mücadelesi devri Abdülmelik'in hilâfeti zama-
nında sona ermektedir (Hicri 65-86 [(685-7051). Ş iîlexin mukâvemeti, ki 
evvelce Aynu'l-Verde yak ınında a ğı r bir ma ğlübiyyete u ğranuş lard ı  
(H. 65 [684]), nihâyet Harârâ harbinde ezildi (H. 67 [686])*. Hicaz-
daki başkaldırma, Mekkenin zabt ı  ve Ensâr fırkas ının son temsilcisi 
Abdullah ibnu'z-Zubeyr'in ölümü ile sona erdi (H. 73 [692]). Hâricilerle 
sava ş  H. 77 [686] senesine kadar devam etti. Katariyy ibnu'l-Fueâ'e-
nin Taberistan'da ölümü ile bu da bitti. 

I. Velid ile Abdülmelik'in o ğ lu Süleyman' ın hilafetleri, bir intikal 
devri, eski fırkalara dair bize hiçbir ş ey öğ retmeyen bir fetihler devridir. 

125) Eba Sahr 	 ş iirine bakımz, 17, 20 vd. m ısralar, Divana Huzey1 s. 92. 

126) Taberi II, 414 (11 vd.), 415, 425, (5 vd.), ve bilhassa a.e. 469, 471 (15 vd.) 

127) Kaydedilen s ıfatlar şu kaynaklarda bulunmaktad ı r: Belazuri 212, 303; Ikd I, 122 (16 

vd.). Taberi II, 78, 743, 810 (5,6,) 1176 (9); kr ş . Goldziher, a.e., s. 381. Ferazdak, s. 219, (metin) 

11 vd.) 

128) Taberi II, 340, 342, 350; Goldziher, a.e., s. 118 vd. Goldziher, er, Emevilerin miitaass ıb taraf-

tarlarından ayr ı  olarak Osmâniyye isminin bitaraf bir fırkaya da alem oldu ğuna iş aret etme-

miş tir; bk. İbn Fakih, s. 315: "Basra ve civar ı  halkı  Osmâniyyedendir, (keff) bitarafhl ığı  tavsiye 

ederler ve ş öyle derler: "öldüren Abdullah olmaktansa ölen Abdullah olmak evlad ır". Bunun izah' 

imkans ız değ ildir. Pek çok kimse vard ı  ki, Sûriye Emevilerine en ufak sevgileri olmad ığı  halde, 

Osman'ın katline yine de üzülüyorlard ı , çünkü bu zât, (Ebû Bekir ve Ömer ile birlikte), Hz. 

Muhammed'in en sadık Ashalundan idi, (evvelce Talha ve Zubeyr ile birlikte harbetmi ş  olan) 

Basralılar gibi, Medineli Ensâr da bu Osmaniyyedendiler, A ğani XV, 27 (3). 

129) Bu isim, ancak Benû Mervân kolunun D ımeşk'te iktidara geçti ğ i yıllarda ortaya ç ık-

mış  olabilir, krş . Taberi II, 804 (4). BelazurI 2.221. 

* Muhtar' ı n, Mus'ab kuvvetlerince ortadan kald ırı lması , Taberi II, 725, 732, MSH. 
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Bununla beraber bu f ırkalar (Ensar' ınki hâric) ortadan kalkm ış  
değ illerdi. 

Hariciler ve Sfiler, Emevi kumandanlarm ın darbeleri alt ında müdhiş  
37 zâyiat verdikleri için, iktidâra aç ıkça kafa tutabilecek kudrete art ık sâ-

hib bulunmuyorlardı , fakat bunlar ın prensipleri, Do ğu Arab imparator-
luğunda vücûde gelen yeni durumlara uyarak geli ş mekte devam et-
miş tir. F ırkalar aras ındaki (Arab) siyasi mücadelesi, ictimai ve dini 

safhaya intikal etmektedir. 

Emeviler, gördü ğümüz üzere, her ıslahat ı  ihmal etmiş lerdi. II. Ömer' 

in yanl ış  bir muhafazakarl ıktan mülhem te ş ebbüsü, devlet kasalar ını  
bo ş altan ve hükümeti, Haccâc ibn Yilsurun açtığı  ş iddet nizamma eski-

sinden daha fazla ba ş vurmaya mecbur b ırakan ihtidalar ı  te şvik ederek, 

durumu daha da fenala ş tırmaktan ba ş ka bir iş e yaramam ış tı . O zaman-

dan itibaren islam ın davas ı  Emevilerinkinden ayr ıldı . Haris ibn Sureyc 
taraftarla ıı nın muhalefeti bize bunun delili ıı i vermi ş tir. Gayr- ı  Arab 

müslümanlar, f ırkalar mücadelesine kar ış maya baş lamaktad ır. Sülâle 

muhâliflerinin eski ş ikayetleriyle kendilerininkiler birle ş miş tir. imamet 

meselesi hiç ortadan kalkm ış  değ ildir, fakat adalet ve e ş itlik talebleri, 

hergün artan bir ı srarla ona eklenmi ş  bulunmaktad ır. 

Irak ve Mezopotamyada II. Ömer'den itibaren Hariciler, zalim-

leri ve kafirleri tePin ederek fakir ve mazlumlarm müdafileri olmakta-
d ı rlar 130 . Afrikada Haricilik silahlanm ış tır, ba ş ları ndaki zalimlerin az-
gınlıklarının sebeb oldu ğu tahrik sonucu çileden ç ı kmış  Berberiler, onlar-

la birlik olup, Emevi valilerine harb açacakt ır: 131 . Talibu-l-Hakk 

"Hakkın tâlibi" lakabl ı  Harici Abdullah ibn Yahyâ, halkın marûz b ıra-

kıldığı  aleni tazyikat, nefret ettirici sertlik, çirkin muamele kar şı sında, 

Yemen'de isyan etmektedir 132 . Pekala görünmektedir ki bu Hariciler, hü-

kümetin, kendileriyle ba ş ar ı  ile mücadele etti ğ i o Haricilerin, art ık aynı -

sı  değ ildir, o zamanlar hükümet Islam silahiyle harbediyordu. Ş imdi 

artık onun veya bunun halifeliğ inin me ş riliyeti de ğ il, gayr- ı  adil bir 

idarenin zulümlerine tahammül etmenin gerekip gerekmiyece ğ i meselesi 

bahis konusudur ve Harieiler, a ğı r günah iş leyen her müslüman ın k â fir-

le aynı  olaca ğı  kâidesini koymaktad ırlar. Eski t ek fir taktikleri yine cari 

idi, fakat onun tatbik edilece ğ i yer değ iş miş ti. 
Hariciler misali, Mürcie f ırkasinda olduğu gibi, yeni durumların, 

fırkalar ı n geliş imi üzerine nas ıl tesirde bulundu ğunu göstermektedir. 

130) Fragmanta, s. 41 vd. ve  a.e. alttan bir evvelki str. Taberi II, 1634. 

131) Krş . Taberi I, 2815. III. Zeyl'de bu k ısmı  terceme ettim. 

132) Ağâni XX, 79 (7, 8, 15). Bk. IV. Zeyl. 
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38 	Bundan Emevi sülâlesi için, kendisinin tasavvur etmedi ğ i bir güç- 
lük doğuyoldu. 

Eskiden siyasi dü ş manlariyle hemen hemen e ş it silahlarla çarp ış -
mış tı . Ama ş imdi, onları  ortadan kald ırdığı na haklı  olarak inandığı  
bir zamanda, bunlar tekrar ortaya ç ıkmaktad ırlar, hem de kendisini 
savunam ıyaca ğı  silahlara sahib olarak. Zira bu ahlaki muhalefeti ezmek 
için ihtiyaç duyaca ğı  ahlaki kuvvetleri nereden bulabilecekti? 

Haricilerin yeni taleblerine hükümet ancak harble kar şı lık verebildi. 

Son E ınevi halifesi II. Mervan' ın enerjisi sayesinde, bu mutaass ıb-
lar, Arabistan, Irak ve Cezire'de ma ğ lub edildiler. Hanedan yine zafer 
kazand ı  fakat son kuvvetlerini de tüketti. 

Bu s ırada, bu defa yenilmiyecek ş ekilde, Ş ia fı rkas ı  yeniden ortaya 
çıkt ı . 

Emevilerin* Hariira'da imhâ ettikleri siyasi bir f ırkadan, Ş ia, Arab-
lara ve Emevilere dü ş man bütün müslüman unsurlar ı  kucaklayan siyasi 
ictimai-dini geni ş  bir te ş kilat halinde geli şmiş ti. 

Müteâkib bahislerde tedkik edece ğ imiz bu te şkilat bu ş ekilde vücud 
bulmuş tur. 

II 

[Ş ianın Görüş leri] 

Küfe'nin Arab Ş iileri, Emevilerle, evvela Ali'nin hukükunu mudâfaa 
etmek için, sonra da, yard ıma cesaret edemeden öldürülü ş üne ş ahid ol-
dukları  oğ lu Hüseyin'in intikamr için harbetmi ş lerdi. 

Ehl-i Beyt'e duyduklar ı  hürmet pek çok noktada aksama gösteri-
yordu. 

Tahsisâtlarm ı  ald ıkları  hükümetin bask ı sı  altında, Küfeliler, ne 
zaman ş ii dailer onlara ça ğ rıda bulunsalar, yapt ıkları  bey'ati unutuver-
miş  görünüyorlard ı . Muhtar, Mevaliye, kendilerininkinin aymsı  haklar 
verdi ğ i andan itibaren onu terkedivermi ş lerdir (bk. s. 16). Bu ş ehirli 
halkın üst ve fitneci tabiat ı , kendilerini köpekler gibi öldüren şu şeytan 
Haricilerle harbetmekten kaç ınmaları , nihayet kendi arazileri (sevadlar ı ) 
nın, bunları  "Kureyş in bahçesi" diye isimlendiren Emeviler taraf ından 

* Hicri 67. Senede, Har ılra'da ş ii 	ezenler Emeviler de ğ il, İbnu'z-Zubeyr'in taraf- 

tarlarıdır, MSH. 
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i ş letiliyor olduğunu görme korkusu, iş te Kilfelilerin haris Alevilere gös- 

terdikleri s ı cak kar şı lamay ı  izah edecek mühim âmiller bunlard ır. 

Fakat Muhtâr' ın zamanında, Sian ın epey bir k ısmını  tesir alt ında 

b ırakan bir ba ş ka vas ıfta fikirler de görüyoruz. 

Aslı nda gayr- ı  Arab çevrelerde ifadesini bulan bu fikirler, eski iran- 
39 lıların, gnostik unsurlarla kar ış m ış , belki de eski Babilonya dininden ge-

len, kendi me ş rtsı  lurallarına yapt ıkları  herkesçe mâlum ibâdetin bir ka-

hntı sı  gibi görünmektedir. 

Kanâat getirilmi ş ti ki, Hz. Muhammed'in be ş er üstü marife'si: ki 

bununla O, Allahın irâdesine göre hüküm verme iktidar ına sâhibdi, Pey-

gamberin vefâtiyle varl ığı nı  kaybedemezdi, Peygamber onu, bir çe ş it 
rilhani miras olarak kendi nesline b ırakmış  olmal ıydı . Bu kimselerde, be-

seri ilimler tarz ı nda iktisâb edilmemi ş , fakat do ğ rudan doğruya tam ma-

rifet menba ından alınmış  bir ilmin bulunduğuna inamhyordu. Halife 

Hiş 'am' ın, valisi rüsuf İbn Ömer'e yazd ıklarıııı  okuyahm 133 : "Kilfelilerin şu 
Ev Halkına (Peygamberin evine) gösterdikleri sevgiyi, onlar ı  çıkard ıkları  
Layık olmad ıkları  mevkii biliyorsun. [Kiifeliler ] onlara itâati kendilerine 

farz kılmakta, dini vecibelerini ancak onlar ın tefsirine göre yerine getir-

mektedirler. Hattâ onlara, istikbal bilgisi isnâd etmektedirler". 

Ne türlü rivayet olursa olsun, Kur'ân ın emirlerine aç ıkça aykı rı  o-

lan hususlar ihtiva etsin veya etmesin, ş ayed o, bir (alevi) imâm ın ağ -

zindan ç ıkıyosa, ona iman ediliyordu. Mesela n e hr u T alût: 
Saül suyu ( ırmağı )d ır diye ş arab* içiliyordu. Ceddi Hz. Peygamberin 

hadisine dayanarak imam Zeyd az miktarda ş arab* içilebilece ğ ini beyan 

etmiş ti, nasıl ki Tâlût da Israillilere ırma ğı n suyunu köpekler gibi nefes 

almadan içmeyi yasaklam ış  fakat avuçla içmeye müsâade etmi ş ti 134 . 

(Kur'ân, 2. Bakara, 249). 

İ mamlar ın hatâ yapmazlığı  inancı  kalblerde kök sal ınca, bu inanc ı  
bizzat kendilerine ifâde ettirmek de gayet tabiidir. Ali'ye söylettirilen 

a ş ağı daki hikmeti kaydettim 135 : "Benim neslim, çocukluklar ında halkın en 

haltimi, büyüklüklerinde halk ın en âlimi oland ır, dindar ırk, benden ge-

len bahtiyarlar. Hakikat şudur ki, biz Ehl-i Beyt'in ilmi Allahın ilminden 

gelir, biz Allah ın hükmü ile hüküm veririz, bilgilerimizi sad ık bir a ğı zdan 

133) Taheri II, 1682. 

*V.Vloten'in Le yin ( ş arab) diye tercüme etti ğ i kelime "nebiz"dir ki, fikhl ıstılahta, küp-

lere hurma ve üzüm konup su ilâyesiyle yap ı lan keskin sirke ınânâsma da sühibdir, MSII 

134) Ikd, III, 417. 

135) A.e., II, 162. 
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iş itmiş izdir. Bizim ard ımızdan gelirseniz, basiretimizle hidâyete eri ş ir-
siniz. Hakkın bayra ğı  bizde dalgalan ır Kim bize [bayra ğ a] tabi olursa 
kurtulacak, kim arkam ızda kalırsa mahvolacakt ır". 

"M e hdi" ş eref ünvân ında, ki bunu pekçok alevi imam]. ta şı yordu136, 
40 aynı  inanç bulunmaktad ır. (Do ğ ru yola) "yönelmi ş " demek olan mehdi 

lafz ı , Ali'nin neslinden birisine verilmi ş  olarak azçok "hata yapmazl ık" 
manas ım da ihtiva eder. 

Kûfe ş ehrinde do ğ an ve Islam öncesi inançlarm tesirinde kalan bu 
bahsettiğ imiz kanâatler, tabiatiyle, ne Irak'a, ne de yeni ihtidâ etmi ş  
halka inhisâr edecek de ğ ildi. Ho ş nudsuzluk artt ıkça ve Emevi haneda-
nı= kudreti zay ıfladıkça bunlar İ slam ülkesinin büyük bir k ısrmna ya-
yı lmış t ır. 

Emevilerin, ne ş r vazifesiyle mükellef olduklar ı  dinin menfaatine 
olup olmadığı na bakmaks ı zın, sadece ş ahsi menfaatlerini dü şündükleri 
husûsunun mü ş ahede edildi ğ i her yerde, art ık ı slah hareketini ancak Pey-
gamber neslinin yüksek zekas ı ndan beklemek itiyad haline gelmi ş ti. 

Ve sefalet ve ho şnudsuzluk zamanlar ında, ki akıllar yollarını  ş aşı r-
mış dır, fikirler henüz mayalanma safhas ındadır, ekseriyetin hissiyat ım 
dile getirmek ve onlar ın heveslerini istismar etmek için siyâset adamlar ı  
veya cerbezeliler asla eksik olmam ış dır, biz bütün hilafet sath ında, halkı  
Ş ia çıkarlarına sahib ç ıkmaya te şvik etmek gayesiyle te şkilatlanmış  
misyon veya d a'v e'lerin zuhûr etti ğ ini görüyoruz. 

Bu misyonlar ın tesirini iyice kavramak için, Arablar ın ğ ulât is-
mini verdikleri a şı rı  (fanatique) ş iilerle herş eyden önce me ş gul olmamı z 
gerekecektir. 

III 

[Ş ianın Dallar ı ] 

Bana öyle geliyor ki, ğ ul â t' ı  veya a şı rıları  iki tabakaya ay ırmak 
mümkündür. Arab ilahiyatç ıları  bunları  ş ia fırkaları  aras ına koymu ş lar-. 
dır, çünkü Muhammed neslinin kültü onlar ın inançlar ına dahildir. 

S eb eiyy e denenler (ki bunlar, halife Osman' ı n zamanında 
verâsetini müdâfaa eden Abdullah ibn Sebe'nin taraftarland ır), 	. J.; 

 ilahi bir parça'nın Ali'de ve onun halefleri olan imânı 'larda tecelli etti ğ ine 

136) Taberi II, 546 (11), 608, 350 (14), 353 (20). Muberred, KâmiI s. 710 [1182]. Kr ş . Snouck 
Hurgronje, der Mandi, s. 6 (n. 7). 
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inanıyorlardı . Onlara göre bu ilahi eüz'ün (rüh'un) bu dünyada haz ır ol-
ması  zarûri de ğ ildi. Yeni bir tecessümde yeniden görününceye kadar, se-
mavi meskenine çekilebiliyordu. Kaybolma devresine ğ ayb e" diyorlar-
dı , yeryüzüne dönü ş ün adı  ise "r e c ‘a" (dönü ş ) idi. Herhangi bir ima= 

41 dönüş ünü beklemeye "t e v akku.f" deniyordu. Tevakkufu Ali'ye tatbik 
edenler ş imş ekte onun kırbac ını  gördüklerine inan ıyorlardı , sesini de gök 
gürlemesinde i ş itiyorlard ı . Bununla beraber di ğerleri, ilahi rahun Ali 
nesline intikâlini kabül ediyorlar; bir ba şka imamın dönüşünü gözlüyor-
lardı . Ali'de tecessüm eden ilahi rtsıhun tabii ölümünü kabul edemedikleri 
içindir ki, Harici İbn Mulcem tarafından öldürülmeye b ırakılan kimsenin, 
onun kılığı na girmiş  ş eytan oldu ğunu ileri sürüyorlard ı 137 . 

S eb e iyy e akidesi, eski iiltihiyyet tecessümü fikri üzerinde kurulmu-
ş a benzemektedir. A şı rı  ş iilerin diğer dal ı  böyle değ ildir. K ey s âniyy e 
denen bu kimseler, ki ilk defa, Kilfeli asi Muhtar' ın zamanında isimleri 
geçmiş tir 138 , imamlarm be ş er üstü malûmata sahib bulunduklar ını  harâ-
retle ileri sürüyorlard ı . (Ali'nin o ğ lu) Muhammed ihnu'l-Hanefiyye, 
onlara göre, her ilmin en yüksek bilgisine sahib bulunuyordu. Her iki 
Seyyid (Hasan ve Hüseyin), vahyin gerçek manasm ın esrarl ı  bilgisini 
ona tevdi etmi şlerdi. Ilahi kaniinun tefsiriyle ilgili her ş eyde imânı m 
üstünlüğüne kani olduklar ı  için, en baş ta ona itâat etmek gerekti ğ i 
veya daha doğ rusu, ona itâat edilerek ilahî kaMina itâat edilmi ş  oluna-
cağı  neticesini çıkarıyollardı  (ki bu, onları  mûtedil Siadan ayırmaktadır). 
Ş ehristâni ş öyle diyor: "K ey s â niy y e şu görü ş te müttefiktir: Din, bir 
adama itâatten ibarettir. Bu görü ş  onları  ş eriatin (namaz, oruç, hac 
vs.)temel erkamm bu adamlara ba ğ lı  kılmaya sürüklemi ş tir" 139 . 

Her iki Sebei ve Keysa ıii akidesini birbirinden ay ıran mesafe iyice 
görünmektedir. Birincisi ima ında ilahi rilhu tecelli ettirir, onu ultihiyete 
ortak k ılarken, ikincisi onu tamamen en yüksek hikmetin temsilcisi olarak 

137) Şehrestânl s. 132 vd. [I, 290 ] (Haarbrücker'in tercemesi II, 411). Sehrestani taraf ından 

Sebeiyye'ye isnad edilen görü ş ler, TaberVnin Abdullah ibn Sebe'den nakletti ğ i (Weil I, 173) 

aş ağı daki görü ş lerle tamamiyle benzer de ğ ildir: 1. Her peygamberin bir vasiyyi veya veziri var-

dır ve Hz. Muhammed'in veziri s ıfatiyle verâset Ali'ye verilmi ş tir. 2. Hz. Muhammed yer yüzüne 

dönecektir. 

Ben Sehrestâni'ye tabi olmakta tereddüd etmedim, zira, ister İbn Sebe'ye âid olsun, ister 

olmasın, her hâlü karda tecessüm akidesi, evvelce Ali'ye isnad edilmi ş tir. Bk. Tâhir el—isfahâni 

Haarbrücker'de, II, 411; Weil I, 259. Belâzuri Z.d.D.M.G. XXX, VIII, s. 391. ŞehrestânI, s. 

132 [I, 290]. İbn Rosteh s. 218 (6 vd.); İbn Kuteybe, el Maiirif, s. 300 [622]: 

'5'11^1 ‘"r1) 	431;  -3  r1" ..1 	:^W  ı.J.  _7'15  :ı" J)  ‘.J 1- Ç-, 4  t. tl' 	 ‘:)9•:'""?, 

138) Van Gelder, Mohktar, s,82 vd. 

139) Sehrestâni, s. 109 vd. [I, 236]. 
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42 ele al ıyordu. Hulâsa, Sebeiyye,  imamlar ını , tabiat ı  itibüriyle, ilahi 
bir varlık olarak görürken, Keys âniy y e ona, be ş er üstü ınalilmata 
sahib üstün bir insan olarak itâat ediyordu. Her iki f ırka, r ec' a yani 
ima= dönü ş ünü kabül ediyordu, fakat Sebeiyye'nin, iman= semavi 
bir makamdan dönü ş ü imkanına inandığı na, halbuki Keysaniyye'nin, 

onun, yeryüzünün her hangi bir yerinde, dönü ş  saatine kadar gizlendi ğ ini 
düş ündüklerine i ş aret etmek gerekir. Bu nokta, şübheye yer b ırakmı -
yacak bir ş ekilde (Keysan' ın akidesine menbü'b muâas ır me şhur ş airler-
den) Kuseyyir ve Seyyid H ımyerrnin 140  ş iirlerinde ortaya konulmu ş tur, 
ben, (Kuseyyir'in) Muhammed ibnu'l-Hanefiyye hakkındaki şu mısra-
larını  kaydedece ğ im: 

Peygamberin küçük torunu, ki ölümü tadm ıyacakt ır 
Tâ ki ordular ının başı nda sancak ta şı ya* 

Radva ,dala ı  kayboldu, bir müddet görünmeyecektir. 

Orada su ve bal onun yan ında akmaktad ır142 . 

Sebeiyye, hâdiselerin cereyam üzerindeki tesirini hemen kaybetmi ş e 
benzemektedir 143 , fakat onlar ın tenâsüh akidesi, ş artlar ın tazyiki alt ında 
geli şmekten hali kalm ış  değ ildir. Az sonra Ravendiyye'nin akidesinden 
bahsetme f ırsat ımız olduğunda, onun yeni bir ş ekil alt ında tezahür 
ettiğ ini görece ğ iz. 

Keysaniyye'ye gelince, bunlar ın akidesi H â ş  imiy ye'ninkinde, 
yani Muhammed ibrıu'l-Hanefiyye'nin küçük oğ lu Elia Haş im' [Abdullah] 
ı n tarafta ı larının akidesinde mevcuddur. Ş öyle diyorlard ı : "Her d ışı n 
bir içi vard ır; her ş ahs' ın (dış  ş ekliyle ele al ı nan objenin) bir rühu, her ten-
zil (vahy) ın bir te'vili, bu dünyadaki her resmin (misal'in) öteki dünyada 
bir hakikati vard ır. Kâinâta yay ılmış  olan s ır ve hikmetler insân ş eklin-
deki ş ahısta toplanmış tır. İş te bu ilmi, Ali, o ğ lu Muhammed'e naklet-
miş , o da bu s ırrı , oğ lu Ebfı  Haş im'e aktarmış tı r. Kimde bu ilim varsa, 
o gerçek imamd ır: 144 . 

140) Seyyid hakkında Barbier de Meynard' ın incelemesine bk. Journ. Asiat. 1874, II, s. 

159 vd. 

* "Önde bayrak, süvarilere kumanda edinceye dek" ş eklinde tercemesi ashnda daha uygun 

olacakt ır. MSH. 

141) Peygamber ailesinin memâliki bulunan Yenbu' yak ınındaki dağ . 

142) Sehrestanl, s. 111 [ II, 241]; A ğan1 VIII, 32; Mes'ildi, Prairies d'or, V, 182 vd. 

143) Muhtar' ın (Taberi II, 704 ) ve Abdurrahman 	Eş 'as'in isyânına (Ferezdak, 

s. 632; metin s. 210) bula şmış  durumdad ırlar, fakat bütün mutaass ıb Ş iileri Sebeiyye 

diye çağı rmak adet oldu ğu için, bu ismin aym akicleye delâlet etti ğ inde kat'iyyet yoktur. 

144) Sehrestani, s. 112 [I, 243]. 
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Hâş imiyye nazariyyesi, Ş ia târihi bakımından pek büyük bir önem 

43 taşı r. Bu nazariyye ile, yani onun te'vil veya bat ıni tefsir sistemiyledir ki, 

Mecasilerin dininden, Manicheisme'den, Budizmden, nihâyet 

Arabların geliş inden önce Asyada hakim bütün dinlerden ahn ın.a, gayr- ı  
islami pek çok unsur girmi ş  bulunmaktad ır. 

Eski akideler, Müslümanlar ın muzaffer ordular ı  tarafından sindiril-

miş ti, bu orduların harikulade ba ş ar ı s ı , ruhları  Muhammed dini lehine 

kazanıyordu. Fakat bir aksülamel vücade gelmekte gecikmedi. Her se-

mavi dinde olduğu gibi, islam ın ş ekli emirlerine kar şı  duyulan nefret, 

Mevalinin, az yukar ı da sebebini belirtti ğ imiz hoşnudsuzluğu ile atbaşı  
gidiyordu. Islamdan yüz çevrilmiyordu, zaten mürtedli ğ in cezas ı  ölümdü, 

fakat rahi saâdet onun d ışı nda aramyordu. İş te o zaman, Babili ıi, İ ranın 

v.s. nin eski nazariyeleri zihinlere geri geldi ve islami unsurlarla kar ış arak 

yeni sistemler te şkil ettiler ki, bunlarda bâzan derin hakikatler hurâfât 

dalgalar ına batmış  durumdad ır. Zirâ bu nevi buhranlardan sonra halk ın, 

muhâfaza ettiğ i iman sayesinde eri ş tiğ i ahlaki sükaneti tekrar bulabilmesi, 

ancak yüksek ruhlara vergidir; orta zekâlar yolda kalacaklard ır. Hicretin 

ilk as ırlarında vuka bulan ş ey iş te budur. Islam ı n tesirinden tamamen 

sıyrılabilecek manevi kuvveti kendisinde bulam ıyan kimse, kendi fante-

zisine göre onu tefsire ba ş ladı , ihtiyac duydu ğu fikirleri ondan ç ıkardı , 

dini tatbikatla ilgili olup ta, kendisinin gülünç buldu ğu her ş eyi ondan saf 

dışı  ediyordu. Bunun çaresi te'vil  idi, yâni Muhammed neslinden mervi 

bât ıni manayı  araş t ırmak. Bütün bu gayr- ı  memnunlar', sap ı tmış ları  ve 

azg ınları  Ş iilikte, Peygamber Evi'nin davas ı  etrafında birle ş tiren ş ey iş te 

budur. 

Iv 

[1111 ş imiyye 

Kendilerine ba ğ lanan ipe sapa gelmez nazariyeleri, imamlarm biz-

zat nas ıl karşı lamış  oldukları  sorulabilir. Bunun cevab ını  tarih üzerine 

almaktadır. Evvela kendilerine verilen yüksek vas ıfları  reddetmi ş ler-
dir. Hz. Ali, kendisine Allah deyen azg ınlar ı  yaktı rıyordu; Abdullah İbn 
Sebe'yi Medâin'e sürdürmü ş tür 145 . Hz. Ali'nin oğ lu Muhammed, babas ının 
hissiyat ım payla ş maktad ır. Taraftarlar ımn baş arı lar ından asla istifade 

145) Şehrestânl, s. 132 [I, 2894 
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etmeye kalkmanu ş tır. Kendisine üstün bilgiler isnad edenleri cezalan-
dırıyordu 146 . 

44 	Fakat bu pasif tav ır, Emevi hanedan ı= zafiyetiyle de ğ iş ikliğ e 
uğ radı . Aleviler, bu cerbezeli hayranlardan sa ğ layabilecekleri istifâdeyi 
anlamaya ba ş lı yorlard ı . II. Ömer, kötü Hâ ş imileri, fanatik Kuseyyir'e-
gösterdikleri sevgiden tan ıyordu 147 . Oysa Kuseyyir, bir evvelki bölümde 
bahsettiğ imiz EU' Hâsim'in dostu idi. Ali'nin bu torununun hissiyat ım 
anlatan bir kikâyeyi Kitabu'l-A ğâni'den nakledelim. Ebû Hâş im, Ku-
seyyir'in yaptığı  herş eyi kendisine bildirecek câsuslar yollamak âdetinde 
idi. Ve ne zaman onunla kar şı laş sa, ona: Sen ş unu ş unu yapt ın, şurada 
idin, derdi. Yine birgün ,Kuseyyir'in, görüş mede bulunduğu bir adama 
neler demi ş  olduğunu kendisine aynen naklediverince, Kuseyyir, Ebil ı  
Haş im'e ş öyle ba ğı rmış t ır: "Sen Resalullahs ın" 148 . 

H â ş imiyy e isimli bir fukan ın mevcud olduğunu gördük, bunlar 
Ebû Hâsim'in ş ahsında, imâmetin tek sâhibi yüksek bilgilere sâhib var-
lığı  tebcil ediyorlard ı , ve tarihçilerin baz ı  ş ehadetlerinden anla şı labilmek-
tedir ki, bu akideye taraftar kazanmak için bir d a ' v e, yâni misyon te şkil 
eden ilk ş ahıs işbu Ehfı  Haiş im'dir149 . 

Açıkt ı r ki bu davet, her nekadar asl ında dini olsa da, sadece ş ii fana-
tiklere yönelik de ğ ildi; matedilleri, yâni ş u zuliim gördükleri kimselere 
duydukları  nefretin kendilerini İ slama saygı sız davranmaya götürmemi ş  
olanları  kazanmak için, bu davet, şübhesiz ancak mahrem kimselere 
perdesini açt ığı  gayr- ı  islami prensiplerle uzla ş mak mecbariyetinde idi. 
Nihayet pek muhtemeldir ki, ilerde Fât ımi sisteminin bir parças ını  teş -
kil edecek olan tedrici bir s ızma, Haş imi misyonerlerince kabale mazhar 
olmu ş tur. Bu te ş kilat ın sadece bir tek kusuru vard ı , o da, daileri veya mis-
yonerleri kendi reislerinin davas ına tamâmen ba ğ lı  ve onun arzasu 

45 önünde körü körüne e ğ ilen kimseler farzetmesiydi; oysa, gizli bilgilerini 

146) İ bn Sa'd, Tabakât (MS, de Gotha 1748), Muhammed ibnu'l-Hanefiyye mad. [V, 77-105 ]: 

	

I.aUI s  1;1 	 P lâ9 J1.; 	c 4.11 	41 	c 	r.›.1.:.c (.J1 

	

2,.13; 	 (411 : J1; 	c 	9111 	ıs 	L. 'J1 4.111,1 	J  ,54 LL■ 
"Ne zaman ki Muhammed (ibnu'l-Hanafiyye). ö ğ rendi ki, kendilerinde (Peygamber evinde) 

bazı  şeylerin yâni (vahyedilmi ş) ilim bulunduğunu söylüyorlar, o zaman bize şu sözleri söyledi: 

Allaha yemin ederim ki, şu iki levha arasındakinden ba şka bize Resfı lullahtan hiçbir miras kal-

mış  değ ildir (sonra hat ırlayarak) evet bir de şu Sahifedir ki kıhemun kumda (daha do ğrusu kına 

bağ lı  ipte) dir". 

147) Ağâni VIII, 34 [33] 

148) Ağ fini , a.y. 

149) Kr ş . Taberi III, 2500. Yfikabi II, 356 vd. [296 vd. ]; İbn Hallikân, r. 579 Er. 568], 

s. 100 [IV, 188]. 
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kötüye kullanarak, kendi hesablar ına davete koyulabileceklerinden kor-
kulması  gerekirdi. 

Ha ş imi misyonunun tesirini gösterdi ğ i ülkeye gelince, bildiğ imiz, 
onun merkezinin sadece Irak oldu ğu, büyük d arnin Küfede oturdu-
ğu ve misyonerlerinin kom şu bölgelere gidip geldikleridir. Horasan' ın 
misyonerlerce ziyaret edildi ğ ini ancak bir tek müellif söylemektedir 150 . 
Fakat kolayca görülebilir ki, onun rivayeti, daha sonra anlat ılacak 
valualara mukaddime hizmeti görmesi hasebiyle, onlardan ç ıkarılmış  
yanlış  bir neticeden ba şka bir ş ey de ğ ildi. Diğer taraftan, Horasan'daki 
davetin, İ mam Ebâ Haş im'in halefleri, yani Peygamberin amcas ı  Abbas' 
ın neslinden gelenler taraf ından baş latılmış  olduğunu gösteren deliller 
mevcuttur 151 . 

Bu tevârüsün tarihçesi oldukça bilinmektedir: 

İ mam EU! Haşim, Hicri 98 [717 de Humeyme'de öldü. Buras ı , 
Kuzey Arabistan büyük sahras ına hudud, Filistin eyaletinde küçük bir 
köydür. Ahhas' ın torunu Ali'nin o ğulları  burada ya şı yorlard ı , Abdül-
melik'in gözünden dü ş müş  olmalar ı  onları  D ıme şk saray ından uzakla ş tır-
mış tı . Rivâyete göre, ölümü s ıras ında Ebil Haşim, onlara hilafet haklar ını  
devretmi ş tir ve oldukça kat'idir ki, onlara Küfedeki adamlar ının ve d t- 
I e rinin isimlerini, onlarla nas ıl temas kurabileceklerini bildirmi ş tir. Her-
ne olursa olsun, Ebü Ha ş infin verat ından sonra [ İ bn Abbas' ın oğ lu] 
Ali'nin oğ lu Imam Muhammed'in [ö. 125 / 743 ], iş lerin idaresini ele al-
dığı nı  görüyoruz 152 . 

Yeni iman= dikkatini Horasan'a çeken âmilleri kavram .ak zor 
değ ildir. 

Horasanl ılar, kuvvet ve ş ecaut bak ı m ı ndan, diğ er eyâletlerin (me- 
sela Irak' ı n) karışı k halkından temâyüz ediyorlard ı . Hükümet merke- 
zinin siyasi fırkalariyle bir temaslar ı  olmanuş dı  ve Abbasi misyonerleri 
için Horasan, adeta bâkir bii memleketti. Co ğ rafyac ı  İbn Fakılh'in (yu- 
karılarda zikredilen) ş ehadetine göre, İ mam Muhammed ş öyle demi ş di: 
"K (Veliler, Ali'nin ve çocuklar ı nın taraftarlar ı dır. Basraillar ise Osmaniy - 
ye'dendir ve: Öldüren Abdullah olaca ğı na, öldürülen Abdullah ol, diyerek 

46 tarafs ızliğı  telkin etmektedirler 153 . Ceziredekiler Haricilerdir, nesli bozuk 

150) Kitâbu'l 	 Fragmenta historic. arabic., s. 180, str. 17 vd. 
151) İbnu'l-Fakill s. 315. Mukaddesi, s. 290 vd. 
152) bk. İkd. II, 352; Fragm. hist. arab., s. 181; bu Kuteybe, s. 111 [217] ve yukarı da zik-

redilen yerler s. 44, n. 3. 

153) Kr. yukarıda, s. 36, n. 3. 
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Arablar, yar ı  yarıya hıristiyan müslümanlard ır. 	 Muâviye ve 

(Mervan'a) Emevilere itaatten ba ş ka bir bildikleri yoktur. Bunlar her 
gerçek müslüman ı n düş manıdırlar. Mekke ve Medine'ye gelince, oradaki-
ler de Ebil Bekir ve Ömer'den ba ş kas ını  düş ünmezler. Böylece size (bize) 
Horasanlı lardan ba ş kas ı  kalmıyor. Orada çok say ıda ve kuvvetli, heva 
ve hevesâtla bölünmemi ş , korkudan titrem.eyen samimi kalbler bulun-
maktad ır. Bir kahramanlar ordusu ki, bünyeleri sa ğ lam, yüzleri sakall ı , 
dehş et telkin eden korkunç seslidirler...". 

Fakat, bu fevkalade bahtiyar eyaletin seçilmesini gerekli k ılan husus, 

her nekadar linâm' ın sözleri bu noktaya dokunmuyorsa da, bu o derece 
kuvvetli, o derece korkunç halk ın, en a ğı r zulmü Emevilerden görmü ş  
olmas ıydı . Emevi idaresinin geçen bölümde ortaya koydu ğumuz hata-
larını  burada tekrarlamaktan sarf- ı  nazar edebiliriz. Okuyucuya, ora sa-
kinlerinin ho şnudsuzluğunu, kötü memurlara duyduklar ı  nefreti, adalet 
ve eş itliğe çektikleri hasreti hat ırlatmak kafidir ki, Hâris ibn Sureye'in 
giriş tiğ i faaliyet, bize bunun delillerini bol bol sa ğ lam ış t ır. Horasan, sa-
dece iş lenmeyi bekleyen geni ş  ve mümbit bir tarla idi. 

Ve Abbasi misyonerleri gayret ve fel agat sahibi idiler. Kendilerini 
merhametsizce ast ırıp kestiren valilerin devaml ı  zulümleri alt ında bu 
dailer ticaret ve hac bahanesiyle Horasan' ı  bir ba ş tan öbür ba ş a dola ş -
maktadırlar. Bunlar, Kahtân soyundan gelen Yemenliler ile, Kuzey 
Arablar ından olan Muzarilerdir. Köy ve ş ehirlere girip ç ıkarak, Emevilerin 
zulmünü canlı  renklerle i ş lemektedirler, ki asl ında Emeviler kâfirden 
baş kası  değ illerdir. Husiisiyle ortaya koyduklar ı  bir ş ahıs yoktur, fakat 
her yerde, kurtulu şun ancak Peygamber ailesinin iktidara gelmesiyle 
mümkin olaca ğı m beyan etmektedirler 154. Onlar ın gay ı  etleri bu s'ûretle 
baş arıyle tacland ı . Abbasi hanedan ı  için yard ımları  son derece ehemmi-
yet arzeden çok say ıda mevki ve nüfuz sâhibi ş ahsi kendi davalar ına ka-
zanmay ı  bildiler. Bu zatlar ın başı nda, Huzai Süleyman ibn Kesir gelir 
ki, bu ş ahsın dedesi, [Umeyye ibn Es'ad] Hudeybiyye'de, Ş ecere alt ında 
Peygambere bey'at etmi ş  olanlardand1 155 . Babas ı  ise, muhtemelen i ş gal 
ordulariyle gelip Horasan'da yerle şmiş ti 156, kendisi, Merv vahas ından bir 
köy olan Sikazenc'te oturuyordu. Bu arada [Merv köylerinden] Ş irnah- 

47 Orli Kahtabe İbn Ş ebib et- Tilryi zikredelim. Bu zat, evvelce Ali'nin ta- 

154) Krş . Taberi II, 1950, 1434, 1501; Dineveri s. 337[335]. 

155) Seın'ani, Ensâb (Leyde yazmas ı), SIkazenei madd. [VII, 349]. Kr ş . Sprenger, Das 

Leben und die Lehre des Muhammed III, 245. 

156) Ismine Taberide raslanmaktad ır, II, 1595. 
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raftarlar ı  aras ında geçmiş ti 157 . Haris İbn Sureyc ile münâsebette olmas ı  
muhtemeldir, en az ından onu, miircii reisin en yak ınları  arasında görü-
yoruz 158. Bu iki adam, di ğ er on kiş iyle birlikte, en yüksek darye bağ l ı  bir 
nevi şûrâ te şkil ettiler. Benû İ srail konseyine (5. Mâide, 12), Oniki 
Havariye, ve Peygamber taraf ından tayin edilmi ş  medineli nakiblere 
benzer ş ekilde nakib (reis, görevli) ünvan ını  aldılar-154 . Bu on ikiler 
ş ûrasiyle birlikte 70 ki ş iden mürekkeb bir senato müessesesi, misyoner-
lerin idarecisi kı lınmış tı r- 160 . 

Böylece her ş ey yolunda gider görünürken, tahmin edilmedik bir 
hâdise Abbasilerin siyâsetini ciddi ş ekilde altüst etti. 

V 

[Hurremiyye ve Ravendiyye] 

Hicri II. asr ın ba şı nda, dailerin hareket merkezi olan Kilfe şehri, 
a şı rı  ve gayr- ı  islami bir Ş iiliğ in ocağı  idi. Irak'taki (Iran, Mani, Saka 
vs.) dinlerinin temas ında, ve izahma gayret etti ğ imiz bir syncretisme'in 
(telifçiliğ in) tesiri alt ında (bk. yuk. s. 43) islam, melez akideler, acâib 
sistemler haline geldi, fakat ş evkle öğ retildi ve hamasetle müdâfaa edildi. 
Hz. Ali'nin zamanından, (Bağ clad'ın merkez yap ıldığı ) Mansfır hilâfetine 
kadar, yeni kült (akitle) sahibi bir sürü z ındık, İ slama tecâvüzde bulun-
maya cesaret etmi ş  olmaktan dolayı  ölüme mahkûm edilmiş tir. Kfıfe'de, 
Kur'a= ahkam ını  kendi İmamlarının kültüne ba ğ lı  kılan Keysâniyye 
akâidi ile Ha ş imiyye akâidi teş ekkül etmi ş ti, ki bu sonuncular, t e'vil 
sistemleriyle say ı sız tahriflere yol açm ış lard ır. 

Ebfı  Haş im'in, sonra da Abbasi misyonerlerinin, bu muhitten ç ık-
mış  olmaları  dolayı sıyle, aynı  gayr- ı  islami rûhun tesirinde kalm ış  ol-
mayacakları  düşünülemezdi ve ben, Hâ ş imiyye akâidini, Ebfı  Haş im'in 
dâilerine atfetmekte tereddüd etmemi ş imdir, ş ayet aldanm ıyorsam, bu 
akâid, onların propaganda sistemlerinin temelini te şkil edecektir. 

Abbasi clailerine gelince, kendi vazifelerini ne ş ekilde ifa ediyor ol- 
48 duklarını  tam olarak bilmiyoruz. Onlara, kat'iyyen isim söylememe emri 

verilmiş tir 161 , seçilmi ş   imâ m, kurtuluş  saatinde ortaya ç ıkacak olan 
esrarengiz bir kimse olarak kalacakt ı  ve akidelerinin dahili kısm ı nı , mû- 

157) Sem"ani, Sirnah şiri madd. [ VIII, 232-233]. 
158) Taberi II, 1930 (15) 
159) Sprenger, a.e., II, 532. 
160) Taberi II, 1586, 1988. 
161) Taberi II, 1988 (3). 
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tedillere şübhesiz gizleyeceklerdir. Fakat bundan daha az gerçek de ğ il-
dir ki, aslında bu dâiler mutaass ıbdılar, kendi davalar ı  uğ runa, bana, 
Bâbilik şehidlerinin kahramanca öliim.ünü canl ı  bir ş ekilde hat ırlatan 
bir cesaretle, ölüme ko şuyorlardı  ki, bunu ben ancak dini ihlâsa ba ğ lıya-
bileceğ im162. 

Bu itikadlann dikkate de ğer teferrüât ım Taberrnin târihçi Medâ-
ini'den (ö. 215 [830 ]) ald ığı  bir metinden öğ reniyoruz, tercemesini vere- 

"Ebraş  olduğu için kendisine Eblak (alacah) denen Râvendiyye'- 
den birisi, ğuluvda bulunmuş  (yani a şı rı  ş ii görüş ler ileri sürmüş ), Râven-
diyye'nin propagandas ına giriş erek, İsa ibn Meryem'in rühunun Ali 
ibn EM Talib'e, sonra da birer birer imâmlara geçip, en sonunda (Pey-
gamberin amcas ı  Abbas' ın torunu) İbrahim ibn Muhammed'e eriş ti-
ğ ini, bu imamların ilâh olduklarını  iddiâ etmiş tir. (Râvendiyye) (Kur' 
ân'da) haram k ılınmış  ş eyleri helalla ş t ırıyordu. Hattâ içlerinden birisi, 
dostlarım evine davet edip, yedirip içiriyor, sonra da kar ı sını  takdim edi-
yordu. Keyfiyeti haber alan Esed ibn Abdullah onları  katlettirip ast ı r-
mış tır. Bu durumları  günümüze kadar devam etmi ş tir. (Ikinci Abbâsi 
halifesi) Ebfı  Cafer Mansar'a, Allah diye tapt ılaı , el-Hadrâ' saray ının da-
mına ç ı ktılar, uçabileceklerini zannederek kendilerini bo ş luğ a att ılar164 . 
İ çlerinden pekçoğu silahlanıp Ebfı  Câfer'in kap ı sına geldi ve onu: Sen-
sin, sensin, diye bağı rdılar (Sen Allahs ın demek istiyorlard ı)". 

Bu Râvendilerin akâidi, ş âyet kaynaklar ımı zı n onlar hakk ı nda ver-
diğ i haberler biraz daha ayd ınlat ı c ı  olabilseydi, husiisi bir inceleme mevzuu 
yapılabilirdi. Bu mevzi:Ida Herbelot, Bibliotheca Orientalis; Weil, Gesch. 
d. Khalifen II, 37 vd.; Müller, der Islam in Morgen- Und Abendland I, 
494'e bakılabilir. Me ş gul olduğumuz mevzu bak ımından dikkate de ğer 
olan husus, Metlaini'nin Abbâsi misyonerlerine, ötekilerinkine benzer 
fikirler isnad ediyor olmas ıdır. Zira Horasan Valisi Esed ibn Abdullah' ı  
öldürenlerin Ha -yendi:ler oldu ğunda en ufak şübhe yoktur 165 . 

49 	Kaynaklarımı zın [Ammâr ibn Yezid] H ıdaş  isınindeki üçüncü 
dal hakkında verdikleri bilgilerde bunun delillerini buluyoruz (bu isim 

yâni, t ırnaklar ıyle yırtmak kökünden gelmektedir "çünkü o, 
dini yırtmış tı r"). Hıdâş , (Küfe yakınındaki) Hira'da çanak çömlekçilik 

162) Taberi II, 1501 vd.ndaki dikkate ş âyân hikaye ile kr ş . 
163) Taberi III, 418. 
164) Krş . Selecta historiae Halebi, Freytag bas. s. 15; Theophilos, Boor bas., s. 430. Uçma 

kudreti bugün bile Iranl ı  Nusayrilere isnad edilmektedir; De Gobineau, Trois ans en Asie, s. 367 
vd. Budistlerin Bodhisattvagarı  için de ay ın şey vâriddir, Zeitscher. d.D.M.G. XLV, 590, n.2. 

165) Esed, Abbasi dâilerini 107 [725], 108 [726], 117 ve 118 [735] senelerinde öldürtmü ş -
tür. 
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yapmış , müteakıben (hıristiyanken) müslüman olarak, (Kur'an) mual-
limliğ i mesle ğ ine geçmi ş ti. Daha sonra Abbasilerin davas ını  benimsemi ş  
ve Kafe'de oturan büyük d ai onu Horasan'a göndermi ş ti. Orada Mu-
hammed ibn Ali lehine propaganda yapmakla i ş e ba ş ladı : Sonra rol de-
ğ iş tirdi; Abbasi im.am ı  namma batıl akideler ne ş retti ve aç ıkça "hurremi" 
görüş ler yaydı . Diğerleri meyan ında mesela kad ınları n müş terek mal-
lığı na izin verdi. Bu yüzden İ mam ile Horasan Siilerinin aras ı  bozuldu. 
Bu durum, Esed ibn Abdullah'in emriyle H ıdaş 'ın, uzuvlarmın kesilip 
öldürüldüğü 118 [736] senesinden sonra bile devam etmi ş tir166 . 

Bu küçük bilgiler, hernekadar oldukça eksik olsalar da, yine de 
i ş bu Hıdriş 'ı  MedLinrnin zikrettiği Râvendiyye aras ına koymamı zı  
mümkin kılarlar. Fakat ne bu bilgiler, ne de Medainrnin mülâhazalar ı , 
bizim nazarımızda, Abbas' misyonerinin ta şı dığı  akideruin gerçek vasfı  
hakkında müsbet bir hüküm sa ğ lıyacak mahiyette d ı  ğ ildir. Bu sebeble 
onun hakkında bazı  umfuni mulâhazalarla yetiniyoruz. 

Sünni müslümanlar, bu esrarengiz f ırkalar hakk ında hiçbir ş ey an-
lamamış lard ır. Bu fırkalar, kitabi dinlere gösterdikleri i ş tahs ızhkla, (ken-
di görü ş lerine göre), ş ekli emirler alt ında ezilmiş ler olarak, azçok daha 
ince olan ın rüyas ını  görüyorlard ı , ki bu, bütün dinlerin esas ı  olacakt ı . 

Mesela bu fırkalardan pek ço ğu, gerçek mü'minler (s ırda ş lar) için 
Kur'ân emirlerinin art ık hiç bir değeri yoktur, dedikleri zaman, bu naza-
riye ile haram zevklerin her çe ş idini helal göstermeye müteveccih utanç 
verici niyyet onlara atfedilmi ş tir. Bu fırkaların umilmi ismi olan Hur-
remiyye ile, ki muhtemelen Medie [Mazenderan] daki Hurrem şehrinden 
gelmektedir 167, Farsça hurrem "ho ş , bahtiyar" kelimesi aras ında mü-
nasebet bulunduğuna inananlar vard ır. ;1,-;,. t» "Hurremdiniyye'den bah-
sederken gösterilmek istenmi ş tir ki, bu f ı rke mensubları  zevkten başka 
din tanımıyoı lardı . Ve ayrıca bu fırkalar, kad ınlara, umamiyyetle ş ark 
memleketlerinde i ş gal ettikleri mevkiden daha büyü ğünü verdiklerine, 
onları  mesela dini toplant ılarına aldıklarma168  göre, bu, deniliyordu, 
ancak onlarla alçakça fuhu ş  yapmak içindi. 

50 	Bazı  azgmların, sünni müslümanların Hurremiyye'ye kar şı  göster- 

dikleri menfi hissiyât üzerinde tesirde bulunabileceklerini inkâr edebile- 

166) Taberi II, 1588. 

167) Miiller, der Islam im Morgen. und Abendland, I, 505. 

168) De Gobineau, a.e., s. 361. De Saey, Exposition de la religion des Druses. II, 397 vd. 

Browue, A year amongst the Persians, s. 216. 
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cek de ğ iliz 169, fakat s ınır tanımaz zevkin, onlar ın tek hareket noktas ı  
olduğunu asla kabul etmeyiz. Bâbilerin Iran f ırkas ı  konusunda Browne'un 
yaptığı  yeni ara ş tırmalar-170  benim kanâatimi teyid eder durumdad ır. Res-
mi Iran tarihçileri, hicretin ilk asular ındaki selefkrinin Hurremiyy e'ye 
karşı  giriş tikleri ithamları  Babilerden esirgememi ş lerdir. " Ş öyle dedikleri 
ileri sürülür: Bab' ın hükümdarl ığı  bütün dünyayı  ku ş at ıncaya, yeni 
kanunlar uhrevi ve dünvevi hayat ı  nizâma sokuncaya kadar, bütün Babi-
ler, Ş eriate (Islam kânununa) itâat etmekten (113'nb adına) âzâd edilmiş -
lerdir, mallar ve kad ınlar, hepsi, onlar aras ında mü ş terektir" 171 . Teheran 
günlük gazetesi, Bâbilerin kafirli ğ i, akidelerinin sosyalizme dönük temâ-
yülü, eş itlik ve bilhassa gerçek mü'minlerin kanlar ı= müş terek mülki-
yeti, nihayet Mezdek'in zaman ında yenilenen bir komünizm aleyhine 
gündelik makâleler ne ş rediyordu 172 . 

Bâbilerin kitablar ında, ki Browne bunlar ı  pek dakik incelemeye 
tabi tutmuş  ve pek enteresan neticeler ç ıkarm ış tır, burada bahis konusu 
çirkinliklerden hiçbirisi mezkür de ğ ildir. Bu kitablann her yerinde, en 
saf ahlak, müelliflerine ş eref kazand ıran insani hissiyat hâkim bulunmak-
tadır. Ş ayed onların bazı  cemaatleri ıı .de, Babilerin [dini kay ı dlardan 
büsbütün uzakla ş mas ı , onlar ı  komünizmle damgalama imkan ı  yerse 
bile, bu durum, fırka reislerinin bunu kaidele ş tirdiklerine delil olmaktan 
uzakt ır. Kad ınlara mü ş tereken sahib olaktan ise, bu kitablarda hiç bah-
sedilmemektedir. 

Arab tarihçilerin hurremi denen f ırkalara dâir bize ö ğ rettikleri hu-
suslann kayd- ı  ihtirazi ile kabul edilmesi gerekti ğ i aç ıktır. Onların (ki-
nünun yasak k ıldığı na helal demek manas ında) dedikleri ş ey, 
aslında Cehm ihn Safvân misullu kimselerin temsil ettiklerine benzer 
bir ruh halinden do ğuyordu (bk. yukar ı da s. 31 vd.), ayn ı  damgalama bu 
zattan da zaten esirgenmi ş  de ğ ildir173 . Mes'ele, ırklar üzerine baskıyı , 
adâletsizliğ i ve a ş ağı lık bir çıkarcılığı  hedef alm ış  bir şekliyatçılığ a 
omuz silkmekten ibâretti. 

51 	Biivendiyye'nin, kendi gay ı - ı  islami akideleriyle birle ş tirdikleri tena- 
süh meselesine gelince, bunda, Sebeiyye (b. s. 40) nazariyyesi ile Keysâ- 
niyye'nin devam halindeki peygamberlik fikrinin bir s ızmas ı  görülmek 

169) Kr ş . Browne a.e., s. 523. 

170) Bk. "The Bahis of Persia" Journal of the royal asiatic Society, XXI, s. 881 vd. ve  "A 
traveller's narrative -written to illustrate the episode of the Bâb". 

171) Mirza Qasim Beg, Journ. asiat., 1866, I, 482. 

172) A.y. II, 491. Mezdek ve Mezdekiler hakk ında bk. Nöldeke, Geschichte der perser und 
Araber, s. 455 vd. 

173) Taberi II, 1585 (8,9). 
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istenilmiş tir. Hurremi Hıdaş , böylece, mutasavv ıflar ve iranh islahatç ı -
lar tarafından o kadar s ıkça ne ş redilen akâidin, be ş eriyyeti yeti ş tirmek, 
onlara rehberlik yapmak için şaba haline gelen en yüksek hikmet inanc ı -
nın ilk temsilcisi olcakt ı . Peygamberlik bu akidede, a ı t ık bir devreye 
mahsus bir vahiy de ğ il, fakat, ister aç ıkça parlas ın, ister inzivaya çekilip 
gizli kalsın, yer yüzünde ışığı  her zaman mevcud ilahi bir hikmettir. 

VI 

[Abbfisi Propagandasmm Jrak'tan Horasan'a 

Huhiş 'ın misyon kayı ellarından s ıyrılarak kendisini, diğ er pek-
çok ilahi hikmet sahibleri gibi ortaya atm ış , ve normal (14 sadece kendi 
reisinin emirlerini icra eden kimse olaca ğı  içindir ki, kendisini bizzat reis 
yapmış  olmas ı  uzak bir ihtimal değ ildi/ 174 . Durum ne olursa olsun, ~erin, 
gizli bilgilerini aç ığ a vurarak, alenen ve kendi hesablar ına talime geç-
meleri tehlikesi, ki evvelce i ş aretini vermi ş tir, gerçekle şmiş  oldu. Bunun 
neticelerini evvelce göstermi ş  bulunuyorum. Baz ı  nakibler, hattâ Süley-
man ibn Kesir'in bir o ğ lu, Hıdaş  taraf ına geçtiler 175 . Horasanlılarla Irak 
yüksek daisinin ili şkisi askı da kaldı  ve bu kesiklik, dainin ölümünden son-
ra da devam etti. 

Bununla beraber Abbasilerin davas ı , her nekadar en yüksek derecede 
tehlikeye sokulmu ş  ise de, tamâmen kaybedilmi ş  de ğ ildi. Ş ii hareketinde 
müfrit akidelere, mesela H ıthiş 'ın yaydığı  fikirlere pek büyük bir tesir 
atfetmemek gerekir. Bu akideler, vas ıfları  kab ı , ancak baz ı  seçkin kim-
selere tesir edebiliyor, onlar ın rûhunda müsbet ilgi uyand ırabiliyordu. 
Bu akideler, mes'ûd bir gelece ğ in parlak vaadleriyle halk ı  bir vakit 
oyalayabilmiş lerdir, fakat halk ı  tatmin etmekte gösterdikleri aciz, tasav-
vufa, halkın hissiyatına baş  vuruş ları , onları  daima doğduklaıı  karanlığ a 
itmiş  bulunmaktadır. 

Oysa Horsanblarm, (Mazenderan, Irak ve asil İ ran'daki) bat ı  Pers- 
lerinden farkl ı  olarak, fa ı  aziyele ı  e pek kıymet verdikleri yoktu. Günümüz- 
de dahi ekseriyetle onlar, ehl-i sünnet imam= en ate ş li salilderidir. 

52 Emevi idaresinden nefret ediyorlard ıysa, bu, onun tahammül d ışı  cende- 
resindendi, e ğer Ehl-i Beyti istiyorlard ıysa, bu, onlardan bekledikleri ada- 
let içindi. Husûsiyle tercih ettikleri hiçbir imamlar ı  yoktu. H ılafetin son 
anda Abbasilere yüz gösterdi ğ ini öğ rendiklerinde, itirazs ı z onları  kabul 

174) Onun müridlerinden birisinin davram şı  için bk. Zeyl VI. 

175) Opkomst der Abbasiden, s. 40, n. 4. 

62 



ermiş ler ve me ş rû ş ekilde hizmetlerine girmi ş lerdir, Bu halkı  elde etmek 
için Kûfeden gönderilmi ş  daileı , tehlikeli aletler olmu ş lardı . Tabildir ki 
baş langıçta onlardan istifade etmek gerekmi ş ti, fakat yap ının temeli bir 
kere sa ğ lamlaşı nca, daha layık ve daha emin aletler bulmak kal) etmi ş -
tir. 

Bu kimseleri nakiblerde, Süleyman ibn Kesir'in reisli ğ indeki Hora-
sanhlar fırkasmın temsilcilerinde buldular. Burada Horasan f ırkas ından 
bahsedi ş im laf olsun diye de ğ ildir Hakikaten de inan ıyorum ki, bu nakib-
ler ile Irak misyonerleri aras ında büyük bir fark vard ı . Inanıyorum ki, 
Horasanda do ğup Merv civarında oturan nakibler, kendi vatanda ş ların ın 
ekserisinde mevcud kanâatlerden ba şkasına sahib olamazlard ı  ve misy o-
nerlerce de elde edilmi ş  değ illerdi, çünkü onlar, bunla ıı n ancak siyasi hissi-
yat ına yönelmiş lerdi, onlar ı  kendi gizli akidelerine kazanmaya de ğ il. 
Yemenli bir ki, [Kirmâni], Haris ibn Sureyc'e Allah ın kitab ından ba ş ka 
şey istemedi ğ ini söylediğ i zaman, nakiblerden biri olan Kahtabe ş öyle 
bağı rmış tır: "Söylediğimde samimi olsaydı  onun eline bin dizgin 
verirdim" 176 . Bunlar ne mutaass ıbı n, ne de azgımn değ il, iyi bir müslüma-
nın sözüdür ki, Allah ın Kitab ı  onun gözünde hak ve adâleti temsil ediyor-
du. Bu adamlar ı  Haris ibn Sureyc ve benzerlerinden ay ıran ş ey, müsâid 
zamanı  sabırla beklemeyi biliyor olmalar ıydı . Anlamış lardır ki, Emevi-
leri söküp atacak zaman geldi ğinde harekete haz ır olacak adamlardan 
müte ş ekkil bir orduya her şeyden önce ihtiyac vard ı . İş te onlar ı  bu mis-
yonerliğe do ğ ru iten ş ey, onları  Abbasi davası  içine sokan husus budur. 

Hı tlaş , Hurremiyye dinini aç ıkça teb ş ire baş ladığı  zaman, nakibler-
den baz ısı , ki hakikattir, kendilerini hadiselerin ak ışı na b ırakmış ;  fakat 
ekseriyyet canl ı  bir ho şnudsuzluk izhar etmi ş tir. Bu misyonerlerin siyâ-
setine art ık nüfuz etmeye ba ş lıyorlardı , inanıyorlardı  ki, hüsn-i niyyet-
leri kötüye kullan ılmış tı , çünkü bu misyonun esas ına ancak dinsizlik ve 
küfür vard ı . Imam ,Hurtiş 'ın davranışı nı  takbih etmek için, onlara, Irak-
in yüksek daisini gönderince, önceleri onun protestolar ında kulak vermeyi 
reddettiler. Bunlar ı  kendisine bağ layabilmesi, ancak demir ve deri kapl ı  
birkaç asa göndermekle mümkin oldu ,ki bunlar kendi mübârek niyyet-
lerine onlar ı  ikna etmeye yarayacak esrarl ı  timsallerdir177 . 

53 	Diğer taraftan 178, Hıdâş 'ın ölümünden iki sene sonra, hicri 120'de 
[738], Ima= Süleyman ibn Kesir taraf ından ziyaret edildi ğ ini görü- 

176) Ytıni: ona bin süvari ile yard ımcı  olurdum, Taberi II, 1930. 

177) Taberi II, 1640. 

178) Fragmenta hist. arab., s. 182. 
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yoruz. Fakat ehemmiyetsiz baz ı  umûmi hükümler dışı nda, bu görü ş me-

nin neticesi hakk ında hiçbir ş ey bilmiyoruz. 

Bununla beraber ş u neticeyi fazla güçlük çekmeden tahmin edebili-
riz. Bu da, Horasanl ılar ile Abbasi reisi aras ında sulha var ıldığı dı r. 

Ve hakikaten de, bu devirden sonra, Irak taraf ından gönderilmi ş  
da' meselesi art ık yoktur ve Horasan davas ı= idaresi, bundan böyle 
Süleyman ilin Kesir'e b ırakılmış t ır179 . 

Böylece, Emevi hanedân ına muhalif fırkalardan sadece Sia bir te ş -
kilat kurabilmi ş tir ki, azçok ba ş arı  ümidiyle hareket imkan ı  bulabile-
cekti. 

Fakat bu te ş kil:at ın merkezi, kar ışı k ırklı , oynak ve hafif, heyecan 
dolu, fakat ciddi bir i ş e, devaml ı  bir gayrete kabiliyetsiz sakinleriyle ar-
t ı k Kilfe ş ehri olamazd ı . 

Horasanda, daha az hayalperest hayranlar, Ehl-i Beyt'e çok daha 
faydalı  taraftarlar mevcuddu. Halbuki Irak'ta ve daha sonra Mazen-
deran'da a şı r ı  Siiler, Haricilerle kar ış mış lar ve kuvvetlerini faydas ı z 
mesaide tüketmi ş lerdir. Horasan ın harbçi halk ı , mâhir reislerin eliyle 
kazand ım§ ve Benû Abbas çıkarlar ına gittikçe daha fazla ba ğ latılnuş tı . 

Art ık bize, Emevilerin bütün dü ş manlarma zafer kazanacaklar ım 

bekledikleri bir zamanda, bu kitleyi, Emevi hilafeti taraftarlar ına kar şı  
ayakland ı ran amili aramak kal ıyor. 

Bu âmil mesih inanc ı dı r. 
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Üçüncü Kısmı  

MESIH İNANÇLARI 

[Siyiisilerle Ilgili İ lıbilrlar ] 

54 	islamın ve umılmiyetle Ş arkın tarihinde bu tesirin, az olsun, çok 
olsun, iş gal ettiğ i yeri asla gözden uzak tutmamak gerekir. Onun muhte-
yas' bizim dâimâ gözümüzden kaçmaktad ır, fakat izlerini, Ş ark rahunun 
istikbalden haber vermekle ilgili her ş eye kar şı  gösterdiğ i hassâsiyyeti 
takib etmek, daha az calib-i dikkat de ğ ildir. 

!bn Haldem "Mukaddime"sinde bu mevzila iki bölüm tahsis etmi ş -
tir ki, kitab ının en enteresan k ı s ımları  arasındadır 180 . Bu nevi gaybi ha-
berlerin ehemmiyetini kavrayan tek ş arkh tarihçi o olduğu gibi, onların 
as ılsı zlığı nı  gösteren ilk kimse de odur. Biz Garbl ılarda bilhassa Mehdilik, 
yani bir Mehdi bekleyi ş idir ki, günümüzde dahi Ş ark siyasetinde icra 
ettiğ i tesir sebebiyle Ş arkiyatç ı ların dikkatini çekmi ş  bulunmaktadır. 
Darmesteter ve Snouck Hurgronje'nin Mehdi hakk ındaki incelemeleri 
klasik olarak kalacaktı r181 . Tarilı çilere gelince, De Goeje, Ca ı mathelar 
hakkındaki tebliğ inde, istikbal haberlerinin (bilhassa baz ı  yıldız ictima-
larma dayananlar ının), hicri 10. [Miladi 16.] as ır hadiselerinin cereyam 
üzerinde yapt ıkları  tesiri geni ş çe ele almış tır182 . Diğ erleri bu noktay ı  azçok 
ihmal etmi ş lerdir. Hat ırladıklarım. sadece De Sacy'nin, Quatre ınk..e'in, 
Weil' ın, Dozy'nin... baz ı  küçük notlar ıdn. Abbasilerin iktidara geli ş i 
mevzfrunda yazdığı m kitabda, Emeviler zaman ında inanılan istikbal 

55 haberlerine bir bahis tahsis ettim 183 . 0 zamandan bu yana yap ılan araş - 

179) MakrizI, Bibliotheque Nationale yazmas ı , v. 65. Bk. Quefremere, Journal Asiatique 
1835, II, 336. Krş . Zeyl VI. 

180) Notices et Extraits c. XVII, s. 142-201, tercemesi (a.e., XX, s. 158-237). 

181) James Darmesteter, Le Mandi depuis les origines de L'Islam jusqu'd nos jours, Paris, 
1885; Snouck Hurgronje, der Mehdi. Separatabdruck von der Revue Coloniale Internationale 
1886. 	 • 

182) De Goeje, MCMoire sur les Carmathes du Bahrarn et les Fatimide s, s. 115 vd. 

183) Opkomst der Abbasiden, s. 132 vd. 

65 



t ı rmalar ş imdi bana, bu haberlerin şümül ve tesiri üzerinde daha fazla 
tafsilat vermeyi mümkin k ılmaktad ı r. 

Kaydettiğim vakı alar, gelecekte olacak ş eyleri inceleyen iki farkl ı  
hususla ilgilidir. Evvela bunlar da ğı nık istikbal haberleridir ki, men ş eleri 
ekseriya mechuldür, baz ı  me ş hıı r kimselerin ölümüne veya bir ba şka mü-

him vak'aya âiddir. Bunun birkaç misalini verelim: 

Sianı n me ş hur. reisi Muhtar, kendisini [Yasa ve Basra arasmdaki] 
"Mezar yak ı nında büyük bir zafer kazanacak Sakifli olarak görüyor-
du. Fakat, asi Abdurrahman ibnu'l-E ş 'as'a karşı  kazand ığı  zaferle, 
bu gaybi haberi tahakkuk ettirmesi takdir edilmi ş  ş ahıs, kendisinden 
daha sonra gelen, ayn ı  Sakif kabilesinden Haedie olmu ş tur184, 

Huseyin ibn Ali, babas ını n: "Hicaz'da bir koyun'un ş erefi ve 
kudsiyyeti çiğ nenecek" dedi ğ ini bildiğ i için, orada isyan ı  ba ş latmak 
istememi ş ti 185 . 

Zeyd ibn Ali öldü ğü zaman, Halife Hi ş am ş u mealde bir istikbal 
haberi hat ırlar: "Irak'ta bir huza ğı  bo ğ azlanacakt ır186 . 

Bir üçüncü rivâyet daha vard ır ki, bunda, kurban edilecek bir ku-
zu'nun bahsi geçmektedir 187 . 

Haris ibn Surey ı  hakkında, onun bir zeytin a ğ acı  veya üvez a ğ a-
cı  altında ölece ğ :i haber verilmi ş ti ki188 , ayniyle vaki oldu. 

Emevi prensi el-Asbağ  ibn Abdulaziz, ilerde olacak ş eyleri bilnıekle 
ş öhret yapm ış t ı 189 . [Oğ lunun] k ı z ı  Dıhye aynı  ilme sashibdi. Asbağ , birâ-
deri Ömer'in aln ındaki yara izini görerek ş öyle ba ğı rmış t ır: " İş te Benü 
Mervan' ın hükümdar olacak olan yara izlisi". 

Bu istikbali haberlerin pek çok benzeri vard ır, bununla beraber 
ş ayan- ı  dikkattir ki, e ğ , r kayna ğı  bildirilmi ş  ise, bu kaynak denen zat 
hemen hemen ya müslüma n olmu ş  bir hıristiyan veya bir yahûdi ol-
maktadır190 . 

Yalı:rad' Re'su'l-Calat. bir peygamber o ğ lunun (Huseyin'in) Kerbelâ 
yakınında öleceğ ini önceden haber verir 191 . 

184) Taberi II, 748. 
185) A.e. 276. 
186) A.e. 846. 
187) A.e. III, 164. 
188) A.e. II, 1934. 
189) İbn Kuteybe, Maarif, s. 184. Wüstenfeld (Register general 

Tabel.) onu bir tarihçi yapmaktad ır (ein Geschichtskundiger). 
190) Kr ş . Taberi I, 2403 (5), 2410 (2 vd.) 
191) Taberi II, 287. 
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Amr ihn 	ölümü, müslüman olmu ş  yahûdi Ka'bu'l-Alıbâr'ın 
bir oğ lu tarafından önceden söylenmi ş tir 192 . 

56 	Fakat, bu da ğı nık istikbal haberlerinden ayr ı  olarak, bir de müstak- 
bel hâdiseleri mevzâ edinen gayb kitabla ıı  meselesi vard ır. Bu kitablara 
ba ş langıçta Arablar sâhib de ğ ildir. Onlara dâir mâlûmat ı  ancak yalnidi 
ve hıristiyanla ıı n arac ıhğı  ile eld e edebilmi ş lerdi ki, bunlar Arablardan 
çok önceleri, peygamberlere, yalanc ı  peygamberlere, kâhinlere ve bir y ı -
ğı n diğer apocalyptique kitablara sahib bulunuyorlar& 

Arablara bunlardan istikbal haberi nakleden kimseler ise, papaz-
lar, keş i ş ler, kıbtiler, yahfidiler vs.'dir. 

Haecae ibn Yfısuf, Dicle kenarlar ında uzun müddet bir yerle ş me yeri 
aradıktan sonra, bir râhib'in nehre toprak att ığı nı  gördüğü yerde, Vas ıt 
ş ehrini kurdurdu. Bu râhib kendi kitablarmda okumu ş tu ki, diş i eş eğ i-
nin iş ediğ i yerde bir mescid yap ılacak, orada kıyamete kadar Allaha 
ibadet edilecektir 193 . 

Bu neviden kitablarda, ş ahısların, isimleri verilmeden tavsif edil-
diğ i, ve tavsiflerine geçilmeden, sadece isimlerinin verildi ğ i vakidir194 . 
Halifeler, saltanatlarm ın müddetini bunlardan ö ğ reniyorlar& Yezid ibn 
Abdulmelik, bir yahûdiden, kırk sene hüküm sürece ğ ini ö ğrenmiş tir. Bir 
ba ş ka yahûdi onu yalanlamakta ve: "(Bu kitablarda) o, Yezid'in k ırk ka-
sabe (120 cm. civar ında uzunluk ölçüsü) hükmedece ğ ini görmüş tür. Hal-
buki bu kasabe'ler seneleri de ğ il aylar ı  göstermektedir" 195 . 

Bu eserlere ya sadece 	(kitablar) veya a.c- ı; 	(eski kitab- 
lar) denmi ş tir 196 . Daha hicretin birinci asrmda, gaybi haberler ihtiva 
eden bir "Danyal kitâbL"ndan bahsedilir ki, bunda Halife [H.] Ömer'in 
ismi" ed-Derdirkal-E ş ecc: Yara izli çocuk" olarak geçmi ş -
tir 197 . Danyal kitablarmın veya ( ş öyle söylerneme izin verilsin) danyali 
ihbar-lar ın sayı sı , müteak ıben ço ğalmaktadır. British Museum, Viyana, 
Gotha ve Escurial kütübhânelerinde onun pek çok nüshalar ı  vard ır 
ve bununla beraber, hiçbiri birinci asra ula ş amamaktad ır. 

Danyal kitablar ı , cefr denen kitabla ı la birlikte ş öhret bulmu ş tur. 
Bunların ismi, deve cefr'i, derisi üzerine yaz ılmış  bir ihbarlar kitab ından 

192) A.e. 786. 

193) Taberi II, 1126. 

194) Le. 1138. 

195) A.e. II, 1463-4. 

196) İkd II, 347; Taberi III, 25. 

197) İbn Kuteybe, e. 184. Dardûk ârâmi as ı llı  bir kelimedir. 
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gelmektedir ve bu kitab Ehl-i Beyt'e, bilhassa Ali'ye ve torunlar ından 
Câfer ibn Muhammed es-Sâd ık'a nisbet edilir 198 . 

57 	Melâhim, yani gelecekte olacak hadiseler hakk ında bilgi veren ş iir- 
ler ise, yine hicretin ilk asr ından kalmadır (Hişam zaman ında) Zeyd ibn 
Ali'nin vefat ı ndan sonra Horasanl ılar büyük bir buhran geçirdiler, "dailer 
zuhur etti, riiyalar görüldü, melâhim kitablar ı  tedris edildi" 199 . (Melâhim 

in müfredi olan) melhame kelimesi, aslmda, bir kar ışı klığı , bir harbi ifa-
de eder200, (krş , ibranice milkhama, fakat baz ı  not etti ğ im metinlerde 
bu kelime, kaç ıııı lması  imkansız, a ğı r ve mukadder hadiseleri mecazen 
ifade etmektedir201 . Müstakbel hâdise, müteak ı ben de gaybi ş iir manas ı  
buradan gelmektedir. 202  Melahimlerde en fazla kullan ılan tarzlardan birisi, 
ş ahısların bir tek harfle gösterilmesidir: Kaf, Cim'in yard ımiyle Mim'i 

öldürecek, sonra kat'i zaferi elde edecek olan ş in gelecek, gibi.... Son Emevi 
Halifesinin saltanat ında şu ihbâr hatnlardad ır: "Ayn ibn Ayn ibn Ayn, 
Mim ibn Mim ibn Mim'i öldürecek". Bu harflerde halife Mervan [ibn Mu-
hammed ibn Mervan] ile Abbasi Abdullah [ibn Ali ibn Abdullah ]' ın isim-
leri bulunmaktad ır203  (Bu isimler arahçada ayn harfiyle ba ş lar). 

II 

[Memili Geleceğ i] 

Evvelki bahiste, hus ılsi ş ahıslar ve hadiseler ile ilgili ihbarlar ı  
incelemiş tik. Geriye bir ba şka s ınıf ihbarlar kalıyor ki, bunlar ın ehemmi-
yeti daha az de ğ ildir. Bunlar ı n iş tigal sahas ı  eschatologie: K ıyametle 
ilgili beklentilerdir. 

Yine yahûdi ve hıristiyan kaynakl ı  olan bu beklentiler, Hicretin ilk 
asrı nda bir arab hüviyeti almakta ve gerek kayna ğı  mechul gayb haberleri 
ş eklinde, gerekse, müellifleri veya ray -ileri mühtedi yahûdi ve hırıstiyan 

olan rivayetler ş eklinde Muhammed ümmetine takdim edilmektedi ı . 

Velıb ibn Munebbih, Temimu'd-Dari ve Ka'bu'l-Ahbâr misullu kimseler, 

198) ibn Haldan, Mukaddime, de Slane tere., s. 214 vd. Üzerine yaz ı  yazı lan deriye bir hay-

van ismi verilmesi pek şübhelidir. Cefr kelimesine (k ıpti veya yunanca) bir yabanc ı  menş e 

verilebilirmi? Belki de yunanca: Tpcx 2S ıp dir. 

199) rdkübi II, 392 [326]. 

200) Mesela Taberi I, 2651 (4), III, 2132. 

201) L5.14. 	 Taberi II, 607. (8). Kr ş . 'In Hiş am, 816 (15) [II, 406]; Fragm. 

hist. arab. 561. Yilkübi II, 214 / 	 İ . 
202) Krş . de Sacy, Chrestoırıathie arabe (2. baskı) II, 298 vd.,; Journ asiat., 1860, I, 134, 

Dozy, Suppl. bu madd. 

203) Taberi II, 1903; III, 25. Kr ş . Mes'eull VI, 108. 
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isimlerinin ebediyyete intikalini, i ş te bu çe ş it haberlere medyundurlar. 
Makrizi bize, bu zatlarm malamatlarm ı  aldıkları  kayna ğı  gösteren ve 
aym zamanda, onlar ın apocalyptique kudretleriyle zaman zaman alay 

58 ediliyor oldu ğunu da bildiren Ka'b'la ilgili bir menkabe muhafaza etmi ş tir. 
Ka'b, Muhammed ibn [EM] Huzeyfe'nin [Ö. 36 / 656] refâkatinde, bir 
gemiye binmiş ti ibnu Ebi Huzeyfe ona, alayl ı  olarak, ş öyle sordu: "Si-
zin Tevratta bizim bu seyahatten bahis va ı mı ?". Ka'b, hiç bozuntuya 
vermeden şu cevab ı  vermi ş tir: "Benim Tevratta kı çı  kı llı  bil delikanlı  
buluyorum ki, ma ğ lub olacak ve bir e şş ek gibi öldürülecek. Korkar ım 
bu sen olmayasm"204 . 

Kur'ân'ın eschatologie'si oldukça mâlamdur. Bunlar ın esas ım, 
saat'in, hesab gününün yak ın bekleni ş i te şkil eder ki, Hz Muhammed 
bunu Hıristiyanlardan almış t ır*. Bu saatin, fitneler zaman ının, İsa'nın 
dönüş ünün, Mehdi ve Deccal'in zuhûrunun alelade tahminleri de Kur'an-

da yoktur. Fakat Hadis kitablar ında bulunmaktad ır ve biz isbât edebi-
liyoruz ki, daha Emeviler zaman ında bunlar müslümanlar ın akideleri 

cümlesindendi, hem de onlar ın yakın bekleni ş i, zihinleri, Peygamberin 
Ashab ım me ş gul etmi ş  olan "Sâat" intizar ından daha az i ş gal etmiş  de-
ğ ildir. 

Yahadi ilahiyat ının "khebM ham-machTakh" (Mesih'in do ğum 
sanc ıları) ibaresiyle tavsif etti ğ i fitneler zaman ına Arablar "Herc"ismini 
vermiş lerdir. Bu kelimenin umami n ı anası , gürültü pat ırdı , karışı klık-
t ır, fakat calib-î dikkattir, hadiste ona katil m.anas ı  atfedilmiş tir (ki 
ibranicede de öyledir) (kr ş . he'reg), Peygamber, herc Habe ş lilerde katil 
man:asma gelir, demektedir 205 . Herc'in yabanc ı  men ş einin bilindiği açık-
tır, ama bu kelime ibrâniceden al ınmış  olmalı dır, habe ş çe 
zira habe ş  lisanında hr c kökü yoktur. 

Bu "herc" bekleyi ş inin izlerini Zubeyr'in (Basra'da Ali'ye kar şı , 
kendisiyle birle ş ilmesinin reddedili ş i sıras ında) söylediğ i şu ibarede gör-
mek mümkin olacakt ı : "Bu muhakkak ki bize bahsedilen fitnedir" 206 . 

Biz bunun daha aç ık misallerine sahibiz. Me ş gul olduğumuz mevza ile 
ilgili olarak Buhâri, Ebû Dgıvild ve diğ erleri tarafından de ı lenmiş  hadisler, 
Hz. Muhammed'in, dahili harblerde tarafs ız kalanlar ın terciimanl ığı nı  

204) MakrIzI, Mukaffd (Leyde yazmas ı), Muhammed ibn Huzeyfe madd. 

*) Kıyamet mevzimnda Ehl'i-Kitab akideleriyle baz ı  benzerliklerin bulunması  Kur'âmn 

onları  kaynak aldığı na asla delâlet etmez, MSH. 

205) BuharI, IV, 159. 

206) Ibnu'l-Esir III, 178 [220]. 
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deruhte etti ğ i rivâyetler vard ır. Mesela Peygamber ş öyle diyecektir: 

"Fitneler olacak. Bunlarda oturan, ayakta olandan, ayakta duran yürü- 

59 yenden, yürüyen ko ş andan hayırl ı dır. Onlara kar ış an, helâkine ko ş muş  
olacakt ır. Kim bir s ığı na ğ a sahib ise oraya çekilsin" 207 . Ve aynı  neviden bir 

ba şkası : "Yakında müslüman ın sahib olaca ğı  en kıymetli ş ey, dağ  te-

pelerinde, ya ğmur alan yerleri takib ederek güdece ğ i sürüsü olacakt ır. 
Zira o zaman dinini fitnelerden korumu ş  olacaktır"208 . Bu son hadisin 

tim Sa'd' ın Tabakât'ında nakledilen ş ayan- ı  dikkat bir ş ekli vard ır209 . 

Muhtfir' ın takibât ı  sonucu, (Peygamberin ashab ından) Talha'n ın oğ lu 

Masa, pekçok Kûfeli ile birlikte Basraya kaçm ış tı . Hâlid ibn Sumeyr onu 

çadırında görmeye geldi. "Bir ihtiyard ı" diyor, "boyuna susuyordu, yü-

zü ac ı  ve hüzün doluydu". Birgün bunun sebebini söyledi: "Vallahi, 

bunun sonuncu fitne olmas ı , bana şundan şundan daha sevimlidir (bu-

rada çok kı ymetli ş eyler say ıyor)". Daha sonra birisi ona soruyor: "Ey 

Ebâ Muhammed, neyden korkuyorsun ki ? olup olaca ğı  bu bir karga ş a-

lık de ğ ilmi ?" Masa ş u cevab ı  vermi ş tir: "herc'den korkuyorum". "Herc 

dedi ğ in de ne ki ?", "Bu, Peygamberin Ashab ının konu ş tukları  ş eydir, 

yani, kıyamet saatine tekaddüm edecek olan katl, o zaman halk, idaresi 

alt ı nda sulh içinde ya ş ayacaklar ı  herhangi bir imâma sahib olmayacak, 

Ve Allaha yemin ederim ki, ş ayed bu an geldiyse, sizin sesinizi duyma-

yacak, bir dainizi görmeyecek oldu ğum bir da ğ  tepesinde, babam ın dai-

si (Azrâil) gelinceye kadar kalmak isterdim". 

[Deecni] 

Arablar ı n Deccal (daha do ğ rusu el-Mesibu'd-Deccal, bk. 

IV, 79) dedikleri Antechrist kelimesi arami as ı llıdır (daggolai mechikh 

Hexapl. Dan. XIV, 20, mechikle daggoM Mat. XXIV, 24). Kur'âb ondan 

bahsetmez, fakat hadislerdo Medineli bir yahudi, Saf ibn Sâid veya İbn 
Sayyâd zikredilir ki Peygamber onun Deccal oldu ğunu beyan etmi ş  ola-

cakt ı . O andan itibaren ne kimse onunla konu ş muş , ne de onunla temas 

kurmu ş tur2D. Muas ırı  ş air Mutevekkil el-Leysrnin mısralarında Muhtar, 
Deccal olarak gösterilmi ş tirm. Hz. Ömer, S irriyeli bir yahudiden, Deccal' ın 

207) Buhari, a.e.,s. 160. 
208) Eba Davild II, 133 (23), kr ş . %hali IV, 161; II, 199. 
209) Gotha Yazmas ı , 1748, v. 108 r., vd. Metni V. Zey1 de verece ğ im. 
210) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammed III, 29, n. 31; Tâcu'l-Arils, II, 404; 

[bk. İbn Manziir, Lisiinu'l-Arab III, 263]; Elni Davad II, 140; Tirmizi II, 39 vd.; Muslim, II, 
377 vd.; Buhari IV, 56; Agâni XIX, 25. Taberi'den anla şı ldığı na göre, 1, 2565-66, bu zat tarihi 
bir ş ahsiyetti. 

211) Taheri II, 686; kr ş . Ebu Davud II, 140. 
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Benyamin kabilesine mensub olaca ğı nı  ve Arablarna onu Ludd (Lydda) 
kapısında öldüreceklerini ö ğ lenmiş tir212. Arablar Nihâvend ş ehri önlerine 
geldiklerinde papazlar ve ke ş iş ler onlara surlar ın üzerinden ş öyle bağı -
rıyorlard ı : "Ey Müslümanlar, bo şuna zahmet etmeyin, bu ş ehri ancak 
Deccal alacakt ır". Müslümanlar ş ehre. kendi saflar ında bulunan Sâf ibn 

60 Sayyad' ın yard ı mıyle girebildiler 213 . Saf, esrarengiz bir ş ekilde, (hicri 
63 [m. 683]) Harra harbi s ıras ında kayboldu ğu için214, Deccal rolünde 
ona bir halef aran ı ldı  ve Deccal ın (tavs ıflere göre) sa ğ  gözü kör oldu ğu 
içindir ki, körler büyük şansa sahibdi215 . İbrahim ihn Abdullah ibn Muti 
tek gözlü idi. Birgün Halife Hisam' ın huzürunda, orada gördüğü Küfe 
valisine takılmak istedi. Bunun üzerine Vali Halifeye ş öyle demi ş tir: 
"Ey efendim, onun ve Müslümanlar ın gazab ından korkmasam, ona der-
hal kar şı lık verirdim" "Onun gazab ı  seni biçin korkutuyor ?", "Öğrendim 
ki Deccal, gazâba getirildi ğ i zaman ortaya ç ıkacakt ır"216 . 

Deccalden bahseden birinci as ır kıssalarının hepsini kaydetmedim. 
Zikredilen hadiseler, onun ş öhretini göstermeye yeterlidir. Bunlara 
sadece ş u dikkate de ğer iş areti ekleyece ğ im. Muhammed ibn İshak 
(Ö. 151 [768]), Enes ibn Mâlik'i, siyah bir sank sarmış  halde iken, arkas ına 
takılmış  bir yığı n çocuğun ş öyle bağı rdığı nı  görmüş tür: "Bu zat, Peygam-
ber aleyhisselamm Ashab ındandır, Deccâb görmeden ölmeyecektir" 217 . 

III 

[Hz. İsa'nın Dünüsü ve Deedd 

Pek muhtemeldir ki, İsa ibn Meryem'in dönmesinin bekleni ş i, 
müslümanlar aras ında, onun kar şı tı  Deccal'inki ile ayn ı  zamanda yay ıl-
mış tır, her nekadar bunun delili olarak hadislerden ba şka bir haber zik-
redemiyorsam da218 . Herhangi bir inancın, kıssalarda ve tarihi menkabe-
lerde s ıkça bahis konusu edilmesini onun halka mal olmu ş luğuna delil 
sayabilirsek, Hz. Isa'y ı  bekleyiş in, ilk müslümanlarm ruhlar ında, Decca-
linkinden çok daha az yer i ş gal ettiğ ini söyleyebiliriz. 

Bu dikkate de ğ er durumun sebebini ( ş ayed rn.ü ş alıedem doğruysa), 
Arablar ın, Kurtarı c ı  isâ'nm rolünü milli mesihlere (bu tabir bana aid 

212) Taberi I, 2403. 
213) Taberi I, 2565. 
214) Tâcu'l-Artzs, a.y. 

215) Kr ş . Ağ dni VIII, 35; Zehru'l-Adistp Ikd kenar ında) I, 320. 
216) Ikd, II, 149, b. Muslim hadisi II, 374 vd. 
217) Tim Hallikan, r. 623, s. 8 [ r. 612, IV, 277]. 
218) Eki Davad II, 138 vd., Tirmizi II, 36. 
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kabul olunsun) nakledecek olan milli ruh ve ş ahsiyetçiliğ ine atfedilmesi 
gerekti ğ i kanaat ındeyim. Bu görü ş ü destekleyecek mahiyette benzer bir 
vakı a zikredece ğ im. Hoı asan emirinin bir elçisi, [Selm ibn Ahvez] 
Yemenli Arabların reisi [Ali ibnu'l-Kirmâni]'ye ş öyle demektedir: "Ey 

tek gözlü: zannederim sen o tek gözlüsün ki, Muzâr onun 
61 eliyle helâk olacakt ı r"*. Görüldü ğü üzere burada bir istikbâli ih-

bar bahis konusudur, buna göre Muzâr kabilesi tek gözlü biri taraf ından 
ortadan kald ırılacakt ır. Ben bu ihbâra ancak Deccal menkabesinin (ki 
o dahi tek gözlü olarak temsil edilmi ş ti) Arablar ın siyasi durumlar ına 

tatbiki olarak bakabiliyorum. 

[Sufyâni] 

Durum, Mesih Isa ibn Meryem için de aynı  olmuş tur. Hz. İsa'nın 
bekleni ş i, evvela Emcvi taraftarlar ı mn beklemekte olduklar ı  kurtar ı cı  
Sufyâni'nin bekleni ş inde bulunmaktad ır. Kiteıbu'l Agist ıdnin bir ri-

vayetine göre 219 , Halife I. Yezid'in o ğ lu Hâlid, Sufyani menkabesiıı i 

uydurmu ş  olacakt ı , gâyesi, Sufyân' ın ye ğ eni Harb'in nesli olan) 
Bena Mervan' ın hâkim kolunun tesirine kar şı  muvâzene temin etmek-
tir. Mezkar Halid'in neslinden gelen bir Sufyani, Emevi hanedamn ın 
sonuna do ğ ru, taraftarlar ının ba şı nda görünmüş tür. O zamandan beri, 
ilerde, pek çok Sufyani taraf ından zaman zaman sürdürülecek olan se-
meresiz te ş ebbüsler biliyoruz 220 . 

[Kahtâni ] 

Yemenliler bütün ümidlerini, Kahtân ırkından gelen ideal prens 
olarak el-Kahtânry e dayandn ıyorlardı 221 . Mes'ildrye göre, hicri 81'de 
[m. 700] isyan eden Abdurrahman ibnu'l-E ş 'as, Kahtâni say ıllyordu222. 
Bu üst, Hint Sehm'in bir ş iirinde "el-Mansi'll Abdurrahmân" ş eklinde aml- 

*Müellifin göstermemi ş  olduğ u kaynak: Taberi, II, 1967'dir, MSH. 

219) Ağdni, XVI, 88. 

220) Snouck Hurgronje, a.e., s. 11; Ebu'l-Mehasin I, 246 [II, 147]; Taberi III, 53 (14), 

830; Freytag, Selecta Historiae Halebi, s. 12 vd. 

221) krş . Buliltri IV, 167 ( Ş erh). 

222) Tenblh, s. 314. 

4;1 	 Ist" 	Q„LII 	 J.5 	̂I11 az 
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mış tı r223 . Oysa el-M ans iı r (zafer kazanm ış ), Güney Arablarm ın "idare-

ye adalet getirecek diye" bekledikleri Mesih'in s ıfat ıdır224 . 

[Temimi] 

Yemenlilerin Kahtânisine mukabele olmak üzere Muzariler de 

kendi T e mimilerini ç ıkar ıyorlard ı , bunun isminden ba şka birş eyini 

bilmiyoruz. Yemenli Benü Kelb kabilesinin müstakbel kahraman ı  bir 

Kelb'linin de izleri mevcuddur. 

62 	 [Mehdi] 

Sianın Mesihi malumdur: Mehdi, do ğ ru yola sokulmu ş , manas ın-

da. Evvela ş eref ünvan, sonra da git gide, Ehl-i Beyt'ten ç ıkacak, "Yer 

yüzünü, cevr ve zuliimle nas ı l doldurulmu ş sa, öylece adaletle doldura-
cak" olan kurtar ı cımn sıfat ı  olmuş tur. 

Açıkt ır ki, Mehdi bekleyi ş i, her nekadar ba ş langıçta Peygamberin 

bir tek evine ba ğ lanmış  değ ilse de225,  Ş iamn tesiri artt ıkça, o da mekan 
kazanacakt ı . 

Nitekim Ehl-i Sünnet eschatologie'sine bu tesirin yerle ş iş inden iti-

baren, hemen hemen Mehdi, Sufyani, Kalitâni gibi eski rakiblerinin yeri-
ni almış tır. Bu sonuncular tamamen silinmi ş  değ ildir tabii, fakat onlara, 
Mesih İsa ibn Meryem'in z ı ddı  Deceâl'in rolü tahsis edilmi ş tir. Kati 

neticeli bir barbde bunlar Mehdi taraf ı ndan mağ lüb edileceklerdir. 

IV 

[Emevilerin Son Günlerinin Umumi Manzaras ı ] 

Mehdinin geliş ine bağ lı  kılınmış  saadet lıükümdarlığı , bu bedbaht 

zamanda oldukça uzak görünüyor olmal ıyd ı , zira son Emevilerin bölün- 

223) Belâzuri, Ensab (Ahlwardt), s. 334. 

224) D.H. Müller, die Burgen und Schlösser Süd-Arabiens I, 75 vd. Târihçi Ebfı  Mıhnef, 
"Yâ hımyera hadisi ve Abdurrahınfın ibn E ş 'âs'ın ölümü üzerine" bir kitab yazm ış tır ki, bu mev-
zuda muhtemelen daha fazla bilgi ihtiva ediyordur. Fihrist (Flugel) ,s. 93. [Fihrist'in hâmiş in-
den al ınan 'yâ h ımyerâ' okunuşu yanlış  olmalı d ır. Yalan, Ebil Mıhnef'inin eserleri aras ında: 
"Kitabu Hadisi Bahamra ve Maktelrbni'l-Eş cas" ismini vermekte —Muccemu'l-Udebii XVII, 
42-; Kutubi bu eseri: "Kitab ıt Hadisi Vadrl-Cemacim..." şeklinde vermekte -Feviit, II, 
288-; Ismâil Pa şa ise: "Kitaba Hadisi Bii humeyrâ ve Makteli..." ve "Kitabu Deyrri-Cemacim ve 
Hal'i..." isimleriyle iki ayr ı  kitab ismi yazmaktad ır 	Muellifin, s. 841-13âhamrâ, Köle 
ile Vâsıt arasında, Abbâsilerle Hâ ş imiler aras ında cereyan etmi ş  bir harbin vukfı  bulduğu yerdir, 
Mu'cemu'l-Buldân, 1, 316. Deyrul-Cemâcim ise, Haecae ile İhnu'l-Eş 'âs' ın çarpış tıkları  yer. 
Ihnu'l-E ş 'âs ile ilgisi dolayı sıyle mezkür okunu şun Deyru'l-Cemâcim olmas ı  daha doğ ru olsa ge-
rektir, MSH]. 

225) Bizlere nakledildi ğ ine göre, kendi zamanlar ında Mfıs3 ihn Talha ve Ömer ibn Abdulaziz 

Mehdi sayı lıyorlardı , bk. V. Zeyl. 
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melerinin te ş vikçi olduğu ve Muzar ile Kahtân nesillerinin kar şı lıklı  nef-

retiyle beslenen dahili harb, Suriyeyi kas ıp kavuruyordu, buradan da bü-

tün eyâletlere yay ılacakt ı . 

Hilâfetin her taraf ında nizams ı zhk hüküm sürüyordu. Arablan 

harb ihtilas' sarm ış t ı . Ş ia ve Havaric yeniden ba ş  kaldırd ı . Sadece Su-

riye garnizonlara hanedana sad ık kalıyorlard ı , fakat muhafazaka ı  Arab-

lar ın her yerde hükümetin dü ş manlar ı  tarafına meylettiklerini görüyoruz. 

Peygamberin miras ı , Ebfı  Bekir ve Ömer'in eseri y ıkılmaya haz ı r gii ı iinü-

yordu. Bu öyle elemli bir devirdi ki, miittaki müslümanlar ın kalblerini 

hüzünlü sevgiler dolduruyordu. Ş air Haris ibn Abdullah el-Ca'drnin de-

diklerine kulak verelim: 

Geceye, y ı ldı zlar ın doğup batışı na, kederli bak ıyorum, 

Bütün namaz kalanlar ı  kaplayan ş u fitne yüzünden; 

Horasanhlara, Iraktakileri, Süriyedekileri, 

Tazyikiyle bu fitne ezmektedir. 

Hepsinin üzerine kapkara keder indiriyor 

Zulmetiyle çehreleri karart ıyor 

Halk öyle bir s ıkı ntı  içinde ki 

Bu sıkıntryla hamileler do ğum yapabilirlerdi 

63 	0 fitnede soka ğ a ç ıkıp körler gibi dola şı yorlar 

Çölde onları  muhakkak ölüm bekliyor: 

Kimsede bunun akabe -timi anlatacak söz yok 

Bir buza ğı nın böğürmesi veya do ğum sanc ı sı  içindeki bir kad ını n 

feryad! müstesna 

Bunlar ın da ebeleri geceleri dola ş maktad ır226 . 

Prens Abbas ibn Velid [İ bn Abdulmelik Yin m ı sraları  da, hilâfetin 

içinde bulundu ğu ümidsiz durumun bir .ş alaididir: 

Allah a şkına sizden, da ğ lar gibi yükselip parçalanan 

Fitnelerden kaç ınnıanı zı  rica ederim 

Halk sizin idârenizden tiksinmi ş tir 

Dinin direklerine sar ı lın (dahili harbden) uzak durun 

Halk içinde dola ş an kurtlar ı  etlerinizle beslemeyin 

Kurtlara bu f ı rsat verilirse bol bol faydalamrlar 

226) Taberi II, 1857. 
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Kar ınlannı n kendi ellerinizle yarmay ın 

Bu takdirde a ğ lamanın, sızianman ın ne yarar ı  olur ?227 . 

Emeviler hakk ında efkar- ı  umümiyyenin ne derece de ğ i ş miş  ol-

duğu görülmektedir. "Halk sizin idarenizden tiksinmi ş tir ?" diyor Prens 

Abbas ve gerçe ğ i dile getiriyor. Herkes anlamaya ba ş l ıyordu ki, i ş lerin yola 

konulmas ı , Safiye halifelerinin bozuk idaresinin yapaca ğı  iş  değ ildi ve 

bu idarenin devam ı  da islam ı n zarar ı na idi. 

[Siyah Bayraldar ] 

Bu durumda kurtar ı cı  Mehdrnin gelmesinin yakla ş tığ ma inand-

mış m ı d ı r ? Mümkindir, hattâ muhtemeldir ki bu ümid, müttaki müslü-
manlar ın kalbi tesellisi olmu ş tur. Ve bununla beraber, bir ba ş ka bekleyi-

ş in ruhları  canland ınyor oldu ğunu görmekten hayrete dü ş üyoruz. Saa-

det evini kurmak için, evvela onun in ş as ına engel olan harabeleri temiz-

lemek gerekiyordu. Mehdrye yer haz ırlayacak bir y ı kı c ıya ihtiyar vard ı . 

Eski mesih inançlar ına bir yenisi ekleniverdi, Ş arktan hareketle Emevi 
hanedan ını  devirecek olan Siyah bayrakl ı  ada m inanc ı  (bk. Mu(- 
berred, Kâmil, s. 575 [972-973], Taberi II, 1929 vd.). 

Bu siyah bayraklar da neyin nesi denebilir. 

O zam.ana kadar Emeviler renk olarak beyaz ı  kulland ı klar ı  için 

siyah ona mükabele olmak üzere, veyahud siyah renk, Ehl-i Beyt ş ehidle-

rine, yâni hükümetin zulmüne kurban gitmi ş lere tutulacak mâtemi ifade 

64 edeceğ i için ittihaz edilrni ş ti228 . Fakat muhtemeldir ki Emevi taraftarlar ı  
beyaz rengi, ancak Abbasiler iktidara geldikten sonra ve bunlar siyah 

rengi alamet olarak seçtikleri zaman kabul etmi ş lerdir229 . Siyah ın mâtem 
iş areti olarak izah ına gelince, bunun doğ ru oldu ğ una, sadece (Abbasiler 
zaman ında resmi k ı yafet olan) siyah elbiseler için do ğru olduğuna ina-

nı rım, bilhassa tarihi rivayetler onun lehinde konu ş tuklar ı  1044230 . 

227) Taberi II, 1788. 

228) Bu siyasi renkler hakk ında bk. Hamaker, Reflexions critiques pour servir de reponse aux 
eclaircissements de M. de Hammer, Leide, 1829, s. 8 vd. De Sacy, Chrestomathie arabe, 2. baskı , 
I, 48 vd., II, 263 vd. Weil, Geschichte der Khalifen II, 216 n. 3; Opkomst der Abbasiden, s. 137 vd. 

229) Weil, a.e. tim Haldun, Mukaddime, 2. kı sım, s. 44 (metin), s. 51 (terceme); Von Kremer, 

Ağürd'nin VI, 141: "*kg „1;j1 	 • 	"Halife II Velld, namazda giy- ... 
mek üzere, hilafet elbiselerinden, beyaz, temiz elbiseler yapt ırdı" ibaresinden şu neticeyi çıkarıyor; 

Emeviler beyaz rengi seçmi ş lerdi. Fakat burada beyaz' ın temiz manas ında oluşundan ayr ı  olarak, 
pek çok kaynaktan ö ğ reniyoruz ki, Emeviler zaman ının resmi ay ırım alâmeti, beyaz elbise de ğ il, 
fakat siyah sar ık idi. Taberi II, 208 (16); Ikd, I, 32; A ğ etni XIX, 60 Kr ş . Taberi I, 2148. 

230) İbn Haldun, Mukaddime a.e. Suyûtî , Sacy'de, a.e., I, 51. Kr ş . HineverI s. 340 [339 ]; 
Taberi II, 1972, III, 506; BelazurI, Ensab, 	 XXXVIII, 394. 
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Aynı  ş ey bayraklar için vârid de ğ ildir. Ne Haris ibn Sureyc'e, ne 

de Haricilerden Behlül ve Elia Hamza'ya, ki Behlül 116 [734 ]'de, ikincisi 

119 [737 ] ve 128 [746 ]'da siyâh bayraklar dalgaland ı rmış lardır231 , Peygam-

ber Evinin mâtemini tutturacak hiçbir sebeb yoktu. Bu bayra ğı n gerçek 

manas ı , ş air Kumeyt'in, 117 [735 ]'de, Haris ibn Sureyc'e ithâfen söyle-

diğ i m ısralarda gizlidir, sadece ş u kı smını  kaydedeyim: "Aksi takdirde, 

dalâlet ve zulüm ehline kar şı  siyah bayraklar ı  çekiniz" (Taberi II, 1575). 

Burada ş übhesiz, siyah bayraklar ile dinsizlik (yâni hatâ; kur'âni 

manasiyle d a 1 âle t) ve adâletsizli ğe ( ş eriati ihlare) kar şı  mücadele 

fi'li aras ında bir münâsebet mevcuddur ve bu mülâhaza bizi meselenin 

tek muhtemel çözümüne götürebilir. Hamaker'in daha önce dü şünmüş  
olduğu bu çözüme göre mezkar bayraklar, bütün kaynaklar ımı z ın si-

yah renkli oldu ğunda birle ş tikleri peygamberin bayra ğı nı  temsil et-

mektedirler 232 . 

65 	İbn Sureyc gibi şu Haricilerin de siyah bayrak çeki ş lerinin sebebi 

iş te budur. Hepsi, her ş eyden önce dinsizli ğ e ve adâletsizli ğ e kar şı  harbe-

diyordu (ki bu noktaya tekrar dönmek faydas ızd ır) ve siyah bayrak, hak-

lı  veya haks ı z olsun, mükemmeliyet devri , olarak görülmeye al ışı lmış  
peygamber devrini hat ırlat ıyordu. 

Dime ş k hanedan ı nı  devirecek ve âdetâ Mehdi'nin, yâni ideal pren-

sin mübeşş iri olacak kimse, elbette siyah bayraklarla temsil edilecekti. 

128 [746] senesinde, kendisinin bu rolü oynamaya takdir edil-

miş  olduğunu zanneden kimse Haris İbn Sureye oldu233 . Onun hiçbir 

ba ş arı  kazanamad ığı nı  biliyoruz. Hükamet, daha do ğ rusu Yemenli Arab-

lar galib gelmişlerdi, fakat ümidler bir defa ye ş erince icraat ına devam 

ediyordu ve Haris'in hissiyat ım payla ş an herkesi bu ümid, Abbas' hareketi 

içine sürükleyen âmil haline geldi. Ebil Davfıd'un bize naklettiğ i ve daha 

sonralar ı  istikbalden haber veren kitablara girecek olan dikkate ş ayan bir 

hadis bunun delilidir. Peygamber güya ş öyle demiş tir: "Mavaraünnehir'de 

Haris isimli bir adam ç ıkacak, Onun önünde Mansar (sembolik isimli 

231) Taberi II, 1570, 1624, 1981: Ibnu'l-Esir V, 285 [183-]. 

232) Mouradja d'Ohsson, Tableau de l'Empire Ottoman I, 260 vd. 

s. 119; Belazuri, Futrth, s. 112; Yâldibi II, 151 [1960 senesi Beyrut bask ıs ında, bayra ğı n 

rengi: el-beydâ, beyaz olarak mezkürdur, MSHJ; Dineveri , s. 186; Kittibu'l-Vefei (cod. Leid.), 

v. 144 r. vd. [ s. 567] Hudayn'm Hz. Ali nâm ına S ıffin'de ta şı dığı  bayrak siyâh idi, Muberred, 

s. 436 [721]. 

233) Taberi II, 1919. 
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birisi) gidecek, gerekli ş artlar ı  peygamber ailesi için haz ırlayacakt ı r... 
Ona her mü'minin yard ımcı  olması  gereklidir"234 . 

V 

[Abbâsilerin iktidâra Geli ş i] 

Hicretin 129. senesi Ramazana= 25. günü [9 Haziran 747], Sü-
leyman İbn Kesir'den sonra Abbasi davas ı= ba şı na geçmi ş  olan Ebil 
Muslim, Merv civar ındaki küçük Sikazenc kasabas ında ş ahsen siyah bay-
ra ğı  dikmektedir. Bu bayrak Kur'Cın'dan al ı nan pek mânidar bir ibare 
ta şı yordu: "Zulme u ğ rad ıkları  için silaha sar ılanlara (sava ş ma) izni veril-
miş tir" [22. Hacc, 39]. 

"Siyah bayrakl ı  adam"hl ığı na, Eb'n Muslim, daha az ehemmiyetli 
olmayan bir ba şka imtiyaz daha ekledi, (inand ırmaya çal ış tığı  gibi do-
ğumdan değ il de) velayet yoliyle Ehl-i Beyte mensüb olmakl ığı . 

Horasandan umarni bir k ıyam beklemek, oran ın durumunu pek iyi 
bilınemek olacakt ı . Gerçekten de, köylerde oturanlar, dailerin emrindeki 
Me v ali, her taraftan ak ıp gelmi ş tir, gerçekten de, eyâletin di ğer kı s ı m- 
larmda: Nesa'da, Biverd, Belh, Herât ve Merverrüz'da, k ısaca davan ın 

66 yürüdüğü her yerde Mu s ev vi d e, "Siyah -bayrakhlar" isyân etmi ş ler- 

dir. Fakat bu bölgeleri birbirinden ay ıran mesafe, isyânda birlik halinde 
hareket etmeyi engelliyordu. Daha da fel:tas!, Arablar, hattâ hükümetin 
başı na en fazla gâile açanlar bile, İ slama muhalifler olarak gördükleri ş u 
"nesebsizler" ile müş terek hareket etmeyi ba ş langı çta reddetmi ş lerdir ve 
bu nesebsizierin parolas ı  da, Emir Nasr'a göre: "Arablara Ölüm" idi. 

M u.s ev vid e'nin kuvvetini te ş kil eden ş ey, kendi siyasi haklar ının-
kiyle müş terek olan Ehl-i Beyt davas ına duydukları  hürmet idi, derin 
hayranl ıkt ı . Ebü Muslim'in seçkin birlikleri K e ffiyy e veya Ehlu'l-Keff 
idi. Bunlar bu ğday yevmiyyelerini (keffen:) elden alanlar, veya, hiçbir 
ücret almayacaklar ına ve mallar ını , ş ayet dava kah ettirirse, teslim 
edeceklerine yemin edenler idi (ki bu izah bana daha isabetli gelmektedir): 
Bu (k eff), istinkâf kar şı lığı nda cennet bekliyorlard ı 235 . Reislerinin izni 
olmaks ı zın hiçbiri ne r ı z ı k ne tazminat isteyeceklerine, onlara sonuna 

234) Elıd Davad, Sunen II, 125 ( [35. K. Mehdi Sonu]. ilim Efaldfın, Mukaddi ıne, 2. kısım, 

tere. s. 167. Durr Munazzam (Cod. Leid. 1252), v. 32 r. 

235) Keffiyye veya Ehlu'l-Keff'den isimler' verilmektedir: Taberi II, 1957 (4), III, 848. 

(15) (burada Z,U.5 yerine 	j okumak gerekir. Makrizi, Mukaffei (Biblioth Nation. 

yazması , v. 80 a.) bunlar hakk ında çok dikkate de ğ er bir aç ıklama vardır ki bunu VI. Zeyr de 

dercedece ğ im. 
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kadar itâat edeceklerine, ele geçirdikleri dü şmanları , onların emri ol-

madan öldürmeyeceklerine yemin etmek zorundayd ılar236 . 

Buna mukâbil Arablarda vatanperverlik duygusu he ınn hemen 
tükenmiş  gibiydi. Bir ara, mü ş terek dü ş mana karşı  birleşmeyi denemiş -

ler, fakat bu birle ş me, Ebfı  Muslinfin desiseleriyle y ıkılıvermiş tir. Herkes 
kendi ş ahsi çıkarına, veya en fazlas ı  kabilesinin çıkarım düşünür olmuş tu. 

Emevilere hizmette bulunmay ı  kimse istemez olmu ş tu, hatta Yâ'kfıbi'ye 
bakılırsa, Mervdeki Yemenliler tamamen ş ii hissiyatım benimsemiş lerdi237 

 Tek kantin adamı  Emir Nasr ibn Seyyar'd ır ki, böyle ihânet ve bencillik 
zamanlar ında böylelerine rastlamak bahtiyarl ıktır. Maamafi onun Ha-
lifeden yard ım ricası  boş a gitti. II. Mervan' ın birlikleri, as ıl kendisine 
laz ımdı . Ona: "Kendi ba şı nı n çaresine bak"mas ım tavsiye etti. Bunun 
üzerine Nasr hayretler içinde ş öyle söylenmektedir: "Beni). Umeyye uya-
nıkmı  yoksa uyuyormu ?". 

Elıfı  Muslim bu durumdan fevkalade istifade etmesini bildi. Hükü-
met birlikleri aras ına ihtilaf tohumlar ı  ekerek, küçük ordusunu hemen 
hemen kullanmadan, Merv civar ında yedi ay tutunmay ı  baş ardı . Bu m.üd-

detin sonunda, Yemenlilerin yard ımını  temin ederek, nihayet Horasan' ın 

merkezini ele geçirmeye muvakkaf oldu. Vaziyete hakim olunca, kendisiy- 
67 le hala iktidar münaka ş ası  yapabilen kabile reislerinin derhal ba ş larını  

kestirerek, onlardan yakas ını  kurtardı . 

İş te o zaman isyan umfunile ş ti ve bu defa hanedan ın sonu geldi. 
Ebfı  Hanife ed-Dineveri'nin a ş ağı daki tavsifi, ş ayed doğ ru ise, bahsetti-
ğ imiz devir için kullamlabilir238". EU' Muslim ile birle şmek üzere halk, 
Herât, Ba ş ene, 1VIerverrfı z, 'Mekan, Merv, [Nesâ, Abyurd, Tas ], Ney-
sâbur, Serah ş , Belh, Sağaniyan, Toharistan, Huttelân, Ke ş  ve Nesef'ten 

akın etti. Hepsi siyahlara bürünmü ş lerdi. Ellerindeki sopalar ı  yarı  yarıya 

siyaha boyam ış lardı  ve onlara (kâfirleri dövecekleri için) k fir fib at 
ismini takmış lardı 239 , Ath, yaya, e şeklere binmi ş  olarak geldiler. E şekle-
rini "herr Mervân" diyerek dehliyorlard ı , çünkü II. Mervan' ın lakab ı : 

El-Hamar (e ş ek) idi. A ş ağı  yukarı  yüz bin kiş iydiler". 

236) Taberi II, 1989. 
237) Yalı fıbi II, 399 (16 vd.) [333]; 408 [341 ]. 
238) Dineved, s. 360 [361]. 
239) Münâkaş al ı  kelimeye burada verilmesi gereken mânâ hakk ında kr ş . A ğ itni, XV, 123: 

Elal Muslim, Mustehill ibn K ıuneyt'e şöyle dedi: "Baban müslüman olduktan sonra kâfir oldu", 

çünkü Kumeyt baş langıçta ş iirlerle Hâ ş imIleri medhederken, müteiıkıben Emevileri övmüş tii. 

Demek ki, kafir-Kabat'lar Emevi hilafeti taraftarlar ını  dövmeye tahsis edilmişti. Türklerin 

.1,, 9;:$1.5"" 'lar ı  hakkında bk. Biblioth. Geogr. IV, 278 [bk. Wellhausen, Havaric, s. 213]. 
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Art ık Emevi imparatorlu ğunun son çırpınış larımn tavsifini yapmıya-
cak, Horasan ordular ının muzafferâne ak ışı nı  takib etmiyeceğiz. Bunların 
en mâhir generallere kar şı  kazand ıkları  zaferlerin kesintisiz serisi, bizi 
gerçekten hayrette b ırakacakt ı . Ş ayed ölen bir imparatorlu ğun göster-
mekte oldu ğu mukavemetin temelinde hiçbir kuvvet verici fikrin, daha 
yüksek bir nizam ın muharriklerine dayalı  hiçbir hissiıı  bulunmadığı nı  bil-
meseydik. Ümidsizli ğ in verdi ğ i cesaret dahi, Abbasi ordular ının ba ş arı s ı -
nı , Emevileri cezaland ıran Allah ın bir takdiri olarak gören dü şünce kar şı -
sında mühim nisbette zapflayacakt ı 240 . 

Buna mukabil diğerlerinde, yani haris memur ve valilerde, bozuk bir 
idare tarafından istismar edilmiş  halkta, nihâyet saâdet ve adalet devrine 
eriş ebilme ümidi doğdu. İ slami sadece mali yönü ile tan ımış  olan Iranl ı  
çiftçiler bile, o derece güzel bir ufkun metf6nu oldular. "Dihkanlar, Medi-
silerin dinini b ırak ıp, Elıfı  Muslim'in zaman ında müslüman oldular"241 . 

68 	Hu ı remiyye denen o azg ın syncretistelerde heyecan daha da ş id- 
detli oldu, Hurremi H ıdâş  vesilesiyle bunlardan bahsetmi ş  bulunuyoruz. 
Emev-i valilerinin merhametsizce tâkibine u ğ ramış  bu bahts ızlar, kurtu-
lu ş larım, imparatorlu ğun sukûtunda buluyorlard ı . Elıfi Muslim'in, dün-
yevi zevklere kendisini kaptumam ış  bu karanl ık ve sert adam ın dava-
sına s ıkıca bağ lanmış  görünmektedirler, belki de onda, kendi inançlar ına 
sempati gösterilece ğ ine inan ıyorlard ı . Pekçoklar ı  ona, gerçek tek iman ı  
gözüyle bak ıyordu242. Onun, Zerdü ş t (Zoroastre, Ochederbami veya Osch'e-
derma)mn ahfâcl ından biri olarak görülmü ş  olmas ı  da mümkindir ki, Me - 
e ılsiler, Müslümanların Mehdiyi bekleyiş i gibi, onun geliş ini bekliyordu243 . 

Bu fırkalar Eb'û Muslim'in ölümüne inanmak istememi ş lerdir, dünyay ı  
adâletle doldurmak üzere dönü ş ünü bekliyorlard ı . Diğerleri, imâmeti 
onun kı zı  Fat ıma'ya geçirtiyordu 244. İshak et-Türk isimli biri, EM Muslim'-
in ölümünden sonra Maveraiinnehre kaçt ı . Kendisini onun claisi olarak 
kabul ettirdi ve Ustadm ın Rey ş ehrinde gizlenmi ş  olduğunu ileri sürdü. 
Daha sonra iddia etti ki, Ebil Muslim, halen ya ş amakta olan Zerdü ş t ta-
rafından gönderilmiş  bir peygamberdir. Dininin zaferini kutlamak için 
onun dönüş ü bekleniyordu245 . 

240) Fragmenta hist. arab., s. 211. 

241) ?„„„ 	 İbn Ehi Tahir, Von Rosen, 

MeMoires de la .Soci&e russe d'Arche'ologie, 111, 1 s. 146-162 (ayrıbas. s. 10, n. 1). 

242) şehrestâni, s. 114 [ I, 248]. 

243) A.e., s. 188 [II, 72]. 

244) Mes'ilch, VI, 186. 

245) Fihrist s. 344. 

79 



[Değ erlendirme] 

Merv'in fethinden bir sene sonra (13 Rebiulevvel 132)*, Abbas evi-

nin ilk halifesi Ebu'l-Abbas el- Mehdi 246, Kilfe câmiinde irad etti ğ i ma-

tad hutbe ile saltanat ına ba ş lad ı . 

Bu yeni hanedan ın tahta geçi ş inin davet etti ğ i ümidleri tanıtarak, 

onların bunlar ı  nas ıl ve hangi ölçüler içinde gerçekle ş tirdiklerini aç ık-

lamak üzere bil son bölüm yazaca ğı z. 

Evvela tesbit edelim ki, ideal adalet, bütün teb'an ın e ş itliğ i, yine 

bir hayal olarak kalm ış tır. "Yer yüzünü adâletle dolduracak" bir Mehdi'- 

ye, bir Rehber'e duyulan ihtiyac, Emevi imparatorlu ğundaki canlı lığı  

ile, bugün dahi Ş arkta kendisini hissettirmektedir. 

Ba ş langı cından itibaren, Abbasi idaresini ıa sertliğ i, "meran haneda- 

69 n' ınkinden hiç te a ş ağı  kalmamış t ır. Mansar'un, Re ş id'in ve Me' ınfın'un 

hırs ı , Ali ibn İsalarm a şı rı  ve kötü muameleleri, pek çok bak ımdan Haceac-

ın Hi şam' ın ve Yasuf ibn Ömer'in devirlerini and ırıyordu. 

Her tarafta, büyük bir hayal k ı r ıklığı nın bol miktarda delilleri bu-

lunmaktad ır. "Biz AM Muhammed'in arkas ından gittiysek, bu, kan dök-

mek, adaletsiz iş ler yapmak için de ğ ildi" diye ba ğı rıyor, Ebu'l-Abbas' ın 

zaman ında Bulla ı â'da isyan eden Ş erik.247 . Hilafetin Ş arkmdaki devamlı  
isyanlar (Mukanna, Ustazsis), Haricilerin aral ıklarla devam eden isya ıalar ı , 

Yasuf el-Berm fitnesi, ki bunun gayesi "emri bil-MarOf ve nehyi ani'l-

Muıı ker"- den ba ş kası  değ ildir ve Rafi ibn Leys'inki, bunun da sebebi, 

Emir Ali ibn. Isa'n ın zulmüdür, hepsi de göstermektedir ki, eski münker 

ş eyler ortadan kalkm ış  değ ildir ve ş air Ebu'l-Atil ş öyle söylemekte yal-

nı z olmasa gerektir: 

Ke ş ke Benii Mervan' ı n zulmü geri gelse 

Ke ş ke Benu'l-Abbas' ı n adaleti cehennemi boylasa 248  

Ümidlerini, Peygamber Evinin Ali kolunun iktidar ına bağ lamış  
olanlar, ac ı  bir ümidsizliğe düş tüler. Ali ahfad ı , ilk Abbasi halifeleri za-

manında gördüklerinden daha a ğı r zulümlere evvelce asla mâruz kalm ış  
değ illerdir. 

* Bu tarih : 12 Rebiulahır 132 / 28 Kas ım 749 Cuma olmal ı d ır, bk. Taberi, III, 37, MSH. 

246) Mes'ildI, Tenbilı , s. 338 1.4. 

247) Taberf III, 74. 

248) A ğ iini, XVI, 84: J I:j/ 	 J. 
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Alevi Hasan ibn Hasan, ye ğ eni Muhammed'e: "Nas ıl olur da Eme-
vilere a ğ layabilirsin, sen ki Abbasileri desteklemeye mecbürsun?" diye 
sorduğunda, ondan ş u cevab ı  almış tır: "Vallahi amca, biz Emevilerden 
intikam ı mı z ı  ald ı k, ne varki şu Abbasiler onlardan daha az Allahtan kor-
kan kimseler, ve muhakkak ki Abbasilerin aleyhine olan meveiid deliller, 
onlar ınkinden daha fazla isyan ettirici. Ebfı  Ca'fer (Mansur)'da bo ş una 
aradığı m ahlak, mekar ı m ve faziletler, o adamlarda vard1 249 . 

Bununla beraber haks ızlık yapmayalı m itiraf edelim ki Abbasi 
hanedan ı , alevi Muhammed'in hasretini çekti ğ i vasıflarla hiç te temâyüz 
etmemiş  olsa bile, öyle prensler ç ıkarm ış lard ı r ki, onların te şkilâtç ı  kud-
retiyle (Mansfır) ve barbar bir zamanda ilimlere duyduklar ı  a şkla 
(Me'mfm), bütün as ırların hayranlığı nı  çekeceklerdir. 

Hepsi bu kadar de ğ ildir. Iktidar koltu ğuna oturur oturmaz ş ayed 

Abbasiler, beklenen adalet ve e ş itlik idaresini kuramamış larsa, bu demek 

değ ildir ki durum Emevi hilafetinde oldu ğu ş ekilde kalm ış t ır. Baz ı  gayr- ı  
me ş rû davran ış lar gerçi hala mevcuddu, fakat bunlarda art ık eski idarenin 

70 cans ıkı cı  uygunsuzluklar ı  bulunmuyordu. Bir tarafta muharib ve imtiyaz-
11 ırk, diğer tarafta mazlum çiftçiler s ı nıfı  art ı k görülmüyordu. Arablar 

ile metbû halk aras ındaki tezad, ehemmiyetini kaybediyordu. Idare ile 
teb'an ın, sonra da teb'a ferdleri aras ı ndaki miinasebetleri tanzim eden ş ey, 

artık islamd ı , ı rk de ğ il. Arab birlikleri, kendi imtiyazlarm ı  terketmek 

istemedikleri yerlerden siirülüyo ı  veya memleketten uzakla ş t ırı lıyor-
lard ı250 . Ba ş ka yerde (mesela' Irak'ta) ırklar ın karışı mı , yeni durumlara 
te ş vikçi oluyordu. Hz. Ömer'in Arablara, islam ın müdafileri s ı fatiyle, 
tahsisat ba ğ latan te şkilatı , her nekadar ş eklen asla ilga edilmemi ş  ise de, 
fi'len yerini yeni bir te ş kilâta b ı rak ıyordu. Buna göre Arablar ve Iranl ı -

lar, tefrik yap ılmaks ı z ın, devlet hizmetine ve belli ücreti almaya ça ğı n-
labiliyorlard ı . Iranlı  ve yarı  ir anl ı la ş  mi§ Horasanlılar, bundan böyle, 

yeni hanedan ın en sad ı k birlikleri olmu şlard ır. Kendilerinden al ınan ba ş  
vergisi. Emevi imparatorlu ğunun sars ı lmas ına sebeb olmu ş  bulunan maz-
lfım Mevâlî , ş imdi baş  üstünde tutuluyordu. Sarayda, orduda, maliyede, 
ey-aletlerin idaresinde meyveli vazifeler onlara tevdi edilmi ş ti Daha az 
mes'ûd ve ikinci plana at ılmış  durumdaki Arablarm hasedini çekiyorlar-
d ı 251 . Arab idaresinin en köklü yaralar ı ndan birisi olan kabileler aras ı  
harbler, bundan böyle, daha saf Arab memleketlerine (mesela Sûriye'ye, 

249) A. e., X, 106. 

250) Bk. YâkfibI, 	 s. 285 (6. vd.) 

251) Ag(tni XVIII, 148; XII, 176. Hicviyyeyi Von Kremer tereeme etmi ş tir, Streifziige, 

s. 31 vd. Von Kremer ilk xrusrada yanl ış  olarak 	,:),;17.; ş eklinde okumu ş tur. 

cem'i olan 	mevlâlarm klyâfeti idi (kr ş . Agani, XV, 21; Cevânki, s. 67) 5. mısra- 

da: 	okuyunuz, 12. mısrada: 	okuyunuz I. 
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Ceziretu'l-Arab'a) çekilmektedir. Fâtih ırk ile metbü milletlerin karışı mı , 

ki Emeviler devrinde ba ş lamış , fakat, men ş e', zevk ve tabiat bak ımından 

Arab olan bunlar onu ne becerebilmi ş ler, ne de tasvib etmek istemi ş lerdi, 

artık hiçbir engelle kar şı laş mıyordu. 

Böylece haz ırlanmış  sâha (ki devletin yeni bünyesinin ba ş lıca 
neticesi önümüzdedir), bütün İ slam âlemini kucaklayan bir fikri inki ş âfa 
imkân vermiş tir ve bunun meyveleri, sâdece Ş ark hilâfetine inhisar 

etmekle kalmamış , bütün insanlığ a faydalı  olmu ş tur. 
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EKLER 

71 HORASAN Miı.Lİ YESİ  VE NASR İBN SEYYÂR'IN ISLÂHÂTI 
(bk. s. 21) 

Arab i ş galinin devam ı  müddetince Horasan vergileri rnevzûunda 

kat'i bir fikir edinmek çok güçtür. Metinde şu kanâati ortaya koydum ki, 

kafirlerin ödedikleri cizye  veya har âc- eizye denen vergi, Horasan' ın 

muhtelif bölgelerinin Arablardan sulh sat ın alma vas ı tası  olan haraca da-

hil bulunuyordu. Mesela < ı! _,z1. Mâlıfıye isimli Merv merzuban' ı , Hz. 

Ali ile bir anlaş ma imzalad ı , buna göre (toprak sahiblerinin üç s ınıfım 

te ş kil eden) dihk nlar, esva rlar ve dihs al ârlar, cizyeyi ona teslim 

edeceklerdi (Belâzuri, Futûh, s. 408 vd. [399]. Herat beyi, cizye denen 

sâbit bir vergi ödemek üzere, Arablarla sulh yapm ış tır. Bu vergi has ı -

las ım, kendi bölgesinin topraklar ı  aras ında adilane bölü ş türmek zorunda 
idi .( 2.£ ) 

Fakat daha sonra, Nasr ibn Seyyar' ın zamanında (120-130 [738— 

748 ]), c i zy eden ayr ı  olarak har â e ve muâhede ş artı  olarak belli bir 

mikdar meselesi ortaya ç ıkmaktad ır. Bu husus, Taberinin a ş ağı daki met-

ninde bulunmaktad ır ki, tam olarak terceme etmeyi uygun görüyorum, 

Taberi, II, 1688. 

Belh ve Maveraünnehire yapt ığı  gazve 'den dönen Nasr ibn Seyyar 
cuma günü mescidde ş u hutbeyi irad etmi ş tir: "Dinleyiniz, Medisilerin ha-

misi Behramsis idi, onlar ı  korur gözetir, yüklerini müslümanlara ta şı tırdı . 
İş bedad ibn Curerear H ıristiyanlar ın hamisi idi; yahûdi 'Akibe ise Yahûdi-

lerin hamisiydi. Bana gelince, ben Müslümanlar ın hamisi olaca ğı m, onları  
kollayacak, yükleri ıı i müş riklere ta şı taca ğı m. Bence kabul edilebilecek 
har â c, ancak yaz ılmış  ve al ınmış  oland ır: 
.( 	 j 	Tahsildarm ız olarak Mansiir ibn Ömer'i tâyin ettim ve 

size adil davranmas ını  emrettim. Siz müslümanlardan herhangi birinize 

necek olur veya harâcma mü ş riklerden alınıp eklenecek cizye  yükle- 
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72 olursa, bu durumu Mansfır ibn Ömer'e bildirsin ki, onu müslümanlardan 
alıp mü ş rike yüklesin". 

Bir hafta geçmemi ş ti ki, cizye ödemekte olan otuz bin müslüman 
ve cizyeleri kaldırı lmış  seksen bin mü ş rik onu görmeye geldiler. Mii ş riklere 
cizye konuldu, müslümanlardan kald ır ı ldı . Daha sonra Nasr, yeni bilgi-
lere göre bir H ar â c tablosu haz ırlatt ı  ve anla ş madaki ş artlara uygun ola-
rak, vergi mebla ğ inı  yeniden da ğı tt ı  ( Lel,. j".- 441;91 L.:41.;9g ). 

Emeviler zaman ında Merv'in geliri, harâe olarak al ınanların dışı nda, yüz 
bin dirheme ula şı yordu". 

Bu ibârelerden anla şı lmaktadır ki, Merv bölgesinde, ba şvergisi 
cizyenin yan ı  sıra bir de toprak vergisi harâ c vard ı  ve anla ş mada tes-
bit edilmiş  vergi cümlesindendi. Zirâ Nasr, e iz y e ödemek durumundaki 
müslümanlarla, har â c yükümlüleri aras ı nı  (v ey â edât ı  ile) ayı rmaktadır. 

Bu husus ancak, mü ş riklerin (ba ş  vergileri olan) cizyelerinin, 
İ slânı  oluş larm ın ertesi günü (toprak vergisi) harâc hâline geldi ğ i ka-
bul edildiğ i takdirde anla şı labilir. Fakat acâib gelen taraf, 80 000 
mü ş rikin, evvelce o kadar ciddiyetle tâkib edilmi ş  olan cizye'den 
muâf tutulmu ş  olmalar ı dır. Farzedilebilir ki dinda ş larm ın himâyesi al-
tında, gayr- ı  müslim halk ın büyük bir k ısmı , cizyesini ş übhesiz öde-
mesi daha kolay olan bir harâca çevirmeyi becermi ş tir. Yine muhtemel-
dir ki, yeni mühtedilerin terk ettikleri topraklar, harae ödemek ş artıyle, 
geride kalanlara verilmi ş tir, 

Bu ihtidâlar Merv bölgesinin gelirlerinde azalma sebebi olmakta-
dır ki, Hâtim ibn Nıı 'mân'ın yaptığı  anla ş maya göre (Belkurî, s. 405 /396 /, 
Taberi I, 2888), 2 200 000 dirhem (di ğ er rivâyete göre, 1 000 000 dirhem 
200 000 cerib bu ğ day ve arpa veya 1 200 000 miskal gümü ş ) almacakt ı . 

II 

MÜSLÜMAN TOPLUMUN TEMS İLCİSİ  OLARAK EMEVİ  
HILAFETI 

(bk, s. 36) 

ş ehrestâni, s. 103, 14 vd. [I, 220-2221: "Bir kenâra çekilip harble-
rinde ne Ali ile, ne de has ı mlariyle bir olan ve: Dâhili harb (fitne) f ırtı -
nas ına girmeyiz, diyen Sahâbiler, Abdullah ibn Ömer, Sa'd ibn Ehl 

73 Vakkâs, Muhammed ibn Mesleme el-Ensâri ve Peygamberin Mevlâs ı  
Usâme ibn Zeyd el-Kelbi idiler. Kays ibn Ebi Hâznn ş öyle diyordu: Her 
hâl ü kârda, bütün harblerinde Ali ile berâberdim, tâki S ıffin günü ş öy- 
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le diyene kadar: Mü ş fik kalıntılarına (Ahzab'a) hücum, siz: Allah ve Re-

ridü doğ ru söyledi, derken, Allah ve Resülü yalan söyledi, diyenlere hü-
cum. Müslüman toplumu (Cemâat) hakk ı nda Ali'nin bu ş ekilde 

dü ş ündü ğ ünü gördükten sonra ondan ayr ı ld ı m". 

Hamza isfahani s. 217 vd. [160—] "Onlar (yâni Emeviler) Ali ta-

raftarlar ını , Suriyeli barbar Arabla ı a ( Pul ş eklinde okuyunuz), me ş rû 

imamlarına isyan etmi ş  kimseler olarak takdim ettiler. Leyde yaz-
masına tabi olarak ben rm 9j, o okuyorum. S  Onlara şu kanâati a şı lad ıılar 

ki, Aliciler ! birlik ! asas ını  kı rmişlar, müslüman toplumunun d ışı na 
çıkmış lardır. Gâyeleri, imâm babas ının meş rû vârisi bir imâmdan (yani 
I. Yezid'den) imâmeti ele geçirmekti ve selefinin onlara de ğ il, ona tevdi 
ettiğ ini hakkı  gasbetmekti. 

O sûretle ki bu barbarlar onlara [Alicilere] lanet okumaya ve ş öyle 

diyerek haklarında yalanlar ne ş rine ba şhyorlardı : Lanet size, siz Pey-
gamberin sünnetini ve müslüman toplumunu terketmi ş , Allahın halifesine 
isyân etmi ş  kimselersiniz. 

Aş ağı  yukar ı  yüz sene boyunca devam eden bu telkinler ile onlar ı  
halka, ş übheli ve menfur göstermiye çal ış mış lardır ki, bu sûretle halkı  
onları  görmekten ve onlara gidip gelmekten al ıkoymak istemiş lerdir. Ni-
hayet Allah, şu Karanlıkların Nürunu, Ebû Muslim'i gönderdi. Sülâlenin 
(peygaber ailesinin) adanu, memleketi E ınevilerden temizledi ve onu 
I Allah'ın I kullar ına teslim etti". 

Bu metni bir evvelki ile mukâyese edince, Hamza tarafından Eme-

vi idaresinin telkinlerine ba ğ lanan tefrika aleyhtar ı  hissiyatın çok kuvvet-
li bir vatanseverlikten ne ş 'et ettiğ ine ve Kays ibn Hazim'in görüşünün, 
ilk hicri asrın pek çok müslüman] taraf ından payla şı lmakta olduğuna 
insanın inanası  gelecektir. Bir de ş uralara bak ınız: Ağani VI 141 (1-3) ve 
Zeyl III. (Ba ş  kı s ım), ile V. (Musa ibn Talha) hakkında). 

III 
AFRİKALILARI İSYANA SEVKEDEN ÂMİLLER 

TABERİ  I, 2815 

(bk.s.11 ve s. 37) 

Afrika halk ı  daima daha itaatkar ve daha yumu ş ak ba ş lı  olmu ş tu. 
74 Fakat Hişard ın devrinde İ rak'tan gelen dâiler252  onların aras ına sızıp 

isyân te şvikçiliğ ine giri ş ince, kendilerini hilâfete bağ layan ipi kopardılar 
ve bugüne kadar ayr ılmış  olarak kald ılar, 
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Ayrılış larının sebebi ş udur: 

Misyonerlerini fitne ç ıkar ı c ı  sözlerine kar şı  ş öyle cevap verdiler: 
"Bizler, âmillerin i ş ledikleri kötülükler yüzünden i  me ş rû I imâmlara 

muhâlefet etmeyiz, bu kötülükleri onlara yüklemeyiz', Kendilerine: 
Bu âmiller ancak o imamlar ın emriyle hareket ediyorlar, denince, ş öyle 

cevab verdiler: Yakinen bilmedikçe bunu kabul etmeyiz. Bu gâyeyle 

Meysere, on kiisur adamla yola ç ıkt ı , Hiş âm' ı n saray ı na vard ı . Kendileri-

ni kabul etmesini istediler. Huzüra kabullerinde güçlükle kar şı laşı nca, 

ziyaret sebeblerini Ebre ş 'e anlatt ılar, ona ş öyle dediler: 

Mü'minlerin Emirine ula ş tır ki, bizim Emir kendi ordusu ve 

bizimle birlikte gazâya ç ıktığı nda, bir ga ıı imet elde etti ğ i takdirde, bizim 
dışı mızdakilere hisse veriyor ve: Onlar buna daha lay ık diyor, O zaman 

biz: Bu durum bizim cihâd ı mı zı  daha hâlis kdar, çünkü ganimetten bir ş ey 

almadık. Bize bir ş ey düş erse onlara helal ediyoruz. bir ş ey düş mez ise tabi-

atiyle verecek bir ş eyimiz yok, diyoruz. 

Sonra ş öyle dediler: Bir ş ehri ku ş attığı mı zda, Emir bizi cebheye 

sürüp kendi ordusunu arkaya çekiyor. Biz kendi kendimize ba ğı rıyor ve 

ileri arkada ş lar, bu durum, cihüd ın faziletini art ırır, bizim gibiler karde ş -

lerinin yerini doldurabilir, diyoruz. Böylece onlar ı  canlar ımı zla koruduk, 

ihtiyaclar ını  karşı lad ık. 

Hepsi bu kadar de ğ il, Mü'minlerin Emirine beyaz kürkler yapmak 

gâyesiyle, onlar bir tek kürk için binlerce koyun öldürmek bahâs ına, ko-

yunlarımı zın karmlarm ı  yar ı yor, kuzuları  çıkarı yorlar. Biz: bu, Mü'min-

lerin Emin için az bile, deyip tahammül gösterdik, onlar ı  kendi hallerine 

bıraktık. 

Sonra I Halifenin haremi içini güzel k ızlarımı z ın hepsini almak 

üzere bizi zorluyorlar. Onlara: Bunun ne Kitabta ne Sünnette yeri var, 

biz müslümanlara, dedik. Bilmek istedik, bütün bu ş eyler Emiru'l-Mu-

mininin bilgisi tahtındamı  oluyor, yoksa haberi yokmu ? 

Eşres onlara: Çâresine bakar ız, dedi Ne zamanki halifeden cevab 

gecikti, yanlarındaki erzak tükendi, isimlerini kâ ğı dlara yazd ılar ve ve- 

75 zirlere gönderdiler ve ş öyle dediler: İş te isimlerimiz ve neseblerimiz. Erni-

ru'l-Mu'minin size bizden soracak olursa, ona haber verin. 

Afrikaya dönünce Hi şanı 'm vâlisine isyân edip onu öldürdüler, 

Afrikayı  ele geçirdiler. Haber Hi şâm'a ula ş tığı nda, mezkür heyeti sordu. 

Onların isimleri kendisine arzedildi. Bunlar Afrikada o i ş leri yapanlard ı". 

Krş . Dozy, Histoire des Musulmanes d'Espagne, I 234 vd. 
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IV 

SON EMEVİLER DEVRININ HÂRICILERI 

(bk.s.37) 

Yemenli Hârici Ebfı  Hamza'nın [130 /748 senesinde] Medine Mes-
cidinde okuduğu hutbelerden bir k ısmının tercemesini verece ğ im. Bunlar, 
mezkfır farka sâliklerinin görü ş  ve hissiyât ım okuyucuya daha iyi tan ı -
tacakt ır. Asil metnin üshibunu muhâfaza etmeye çal ış tım, bu ona bib-
lique [Kitâb- ı  Mukaddese benzer] bir hava vermektedir. 

Taberi II, 1009; Ağâni XX, 104. Kr ş . Ikd. II. 197: 

"Biliyormusunuz ey Medineliler, biz evimizi barkı mı zı  ne keyf 
için, ne saltanata kavu ş mak, ne de eski bir öcümüzü almak için terkettik. 
Fakat ne zaman ki gördük, hak kandilleri söndürülmü ş , hakkı  söy-
leyen itilip kakılmış , adâletle i ş  gören katledilmi ş , bo kadar geni ş  yeryüzü 
bize dar geldi. Rahmâna itâat etmeye, Kur'âna göre hükmetmeye ça-
ğı ran bir dâi i ş ittik, Allâh ın dâisine icâbet ettik. Zira "kim Allah ın dâi-
sine icâbet etmezse s ığ macak yeri olmayacakt ır ["Allâh ı  âciz b ıraka-
cak de ğ ildir," olmalı dır MSH]. (Kur'ân, 46. Ahkâf, 32). 

"Tek bir deve üzerine az ıklariyle birlikte bir kaç ki ş i binerek çe-
ş itli kabilelerden geldik. Bir tek örtüyü nöbetle ş e kullamyorlard ı . Yeryü-
zünde azd ık, kuvvetsizdik. Fakat Allah bizi bar ındırdı , [yardımıyle 
kuvvetlendirdi]... 

"Kudeyd'de sizinkilerle kar şı laş tık, onları  Rahmân'a itâate ve Kur-
ânın hükmüne ça ğı rdık, onlar bizi Ş eytâna itâat etmeye ve Mervan 
oğullarının hükmüne ça ğı rd ılar... Son süratle, pald ır küldür, sevinç ç ığ -
lıkları  içinde geldiler, çünkü Ş eytân onlar ın aras ında ş endi ve kanları  o-
nun ate ş inde [kazanlar ında] kayn ıyordu. Onlar ı  arzu etti ğ i ş ekilde gö-
rüyordu. Ama Allah ın yard ımcıları , birlikler, bölükler hâlinde geldiler, 
parlak hind kılı çlariyle. O zaman bizim teker döndü ve kâfirlerin ap ışı p 

76 kaldığı  darbelerle tekerlerini (tersine) döndürdü...". O halde ey Medine-
iller, kim iddiâ ederse ki Allah bir kimseye gücünün üstünde teklifte bu-
lunur veya vermedi ğ ini ondan ister, o kimse Allah ın dü ş manıdır, bize 
de harbetmek dü ş er onunla. 

"Ey medineliler söyleyin bana, Allah ın kavi ve zaife Kitab ında farz 
kıldığı  sekiz sehim var. Bir dokuzuncu gelip, bunlardan hakk ı  olmadığı  
halde, Rabbine büyüklenerek, ona harb açarak, bunlar ın hepsini kendi 
cebine indirirse, böyle bir kimse ve ona yard ım edenler hakk ında ne der-
siniz 
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"Ey Medineliler, bana söylediler ki siz benim ashab ımı  küçük görü-
yor, ve: Bunlar daha çor çocuk, kaba saba bedeviler diyormu şsunuz. Ya-
zıklar olsun size ey Medineliler, Peygamberin Ashab ı  da yeni yeti ş me genç-
ler değ ilmiydi? Bunlar gençdirler vallahi, ama daha gençliklerinde olgun-
la ş m.ış lardı r. Onlar ın gözleri kötüyü görmemek için kap al ıdır, ayaklar ı  bat ıl 
karşı s ında ağı rdır. Fâni nefeslerini, asla ölmeyecek nefesler u ğ runa sat-
mış lardır. Ömürleri, nefislerini öldürmekle geçiyor, gece k ıldıkları  na-
mazlar günfüz tuttuklar ı  oruçlarla kar ışı yor... 

Hulefâ-i Ra ş idfı n ve Emevi halifeleri hakk ı nda da ayn ı  
ş eyler  n akl e dilir(Ağ âni, XX, 106): [Ebfı  Hamze, Medinelilere minber-
den ş öyle hitab ediyor: ] 

"... Allah Peygambere Kitab ı  indirdi, onda sünnetleri aç ıklad ı , ş efi-
atleri bildirdi, [insan ın] yapmas ı  ve yapmamas ı  gereken hususlar ı  beyân 
etti. Peygamber ancak Allah ı n emrine göre ilerliyor veya geriliyordu, 
Allah rühunu kabzedinceye kadar; vazifesini yerine getirdi, bizi hiçbir 
iş inizde şübheli durumda b ırakmadı . Ondan sonra yerine Ebfı  Bekir 
geçti, Onun sünnetini tâkib etti. Dinden dönenlerle harbetti. Allah ken-
disini ahncaya kadar kendisini Allah ın yoluna hasretti. Ümmet ondan 
raz ı  idi. Ondan sonra hilafete Ömer geldi, iki arkada şı nın sünnetini 
tâkib etti. Ordular hazulad ı , ş ehirler kurdu, fey toplad ı , onu hak sahib-
lerine da ğı tt ı . Çok faal idi. Hamr çezas ı  olarak seksen (de ğnek) vurdur-
da, Ramazan ay ında cihada ç ıkdı *, düş manlarla kendi memleketlerinde 
harbetti, ş ehirler ve kaleler fethetti, nihayet Allah onu kendine ald ı , 
Ümmet ondan raz ı  idi... Ondan sonra i ş in ba şı na Osman ibn Affan 
geçti. Alt ı  sene, arkada ş ları  Ebfı  Bekir ve Ömer tarafından çizilmi ş  yolu 
tâkib etti, sonra öyle bid'atler ç ıkardı  ki, sonuncusu evvelkini ibtal 
ediyordu. Bunlardan sonra dinin ipi sallan ır oldu. Herkes hilafeti kendisi 
için ister hale geldi. Her ferd gizli niyyetler besledi fakat Allah bunlar ı  
açığ a vurdu... Sonra ba ş a Ali geçti. Hakikat yolunda hedefine ula ş amadı , 
hakikati gösterecek ışığı  yakamad ı ... Sonra Peygamber taraf ından la-
netli babanın lânetli oğ lu Mu'aviye ibn Ebü. Sufyan ba ş a geçti. Bedevilerin 
ayak tak ı mındandır, müstevli mü ş riklerin (Ahzab' ın) kalıntı sı , para 
ile islam olmuşudur. Haram kan döktü, Peygamberin lutfuyla âzâd 
edildi. Allah ın kulları m kölele ş tirdi, Allahın malını  temellük etti, Hile 
ve hıyanetle dini mahvetti. Gücü yetti ğ ince istediğ i ş ekilde hareket etti, 

* Aslı  İ:JU„ yrt 	r ı;  olan bu cümle ile, Hz.Ömer'in, terâvih ilı dâs ı  sûretiyle, 

Ramazan ay ını  ihyâ edi ş i söylemnek isteniyor olsa gerektir, müellifin anlad ığı  gibi değ il-

dir, MSH. 
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han ımların namuslarım ayaklar alt ına ald ı . Kendisinden sonra o ğ lu Ye-
zid, ayya ş  Yezid, do ğ anc ı  Yezid, panterci Yezid, avc ı  maymuncu Yezid. 
KurYına muhalefet etti, kâhinlerin ard ından gitti. Ölümüne kadar arzu-
larının esiri oldu. Allah lanet etsin ve cezas ını  versin. Ondan sonra Mer-

yan geldi. Bu adam Peygamberin tard ına ve lânetine u ğ ramış  kimsedir, 

lânetlinin oğ ludur. Pislik ve fuhu ş  içinde bo ğulmuş tur, Ona ve cedle-
rine lanet okuyun. 

"Sonra lânetli eve mensüb Mervan o ğulları  iktidara geldi. Peygam-
berce tardedilmi ş  ve ordan burdan toplanm ış  durumdaki bu adamlar, 
ne Muhacir ne Ensar, ne de onlara en güzel ş ekilde tabi olan Tabiündur. 
Allahın malını  yemiş ler, Allahın dinini oyuncak haline getirmi ş ler, Alla-
hın kullarını  köle saymış lar. Bu rezületler onlar ın hâkimiyyetinde devam 

edip gitti, çünkü büyükleri küçüklerine miras olarak b ıraktı . Muhammed 

ümmeti sen ne kadar çaresiz, bahts ı zmış sın! 

"Bu sürede hayat sürmeye, Allah ın kitab ı nı  küçümsemeye, emir-
lerini tutmamaya devam ettiler. Allah onlara lanet etsin, siz de Millete 
ne derece müstahaklarsa öylece lanet edin. Onlardan tahta ç ıkanlar aras ın-
da Ömer ibn Abdulaziz vardır. Çok gayret etmi ş se de, vazifesini yerine 
getirememi ş tir. [ne hayr ı , ne ş erri dokundu]. Sonra Yezid ibn Abdul-
melik halife oldu. Zaif, sefih çocuk, Müslümanlar ın hiçbir i ş i ona emniyet 
edilemezdi. Ne rü ş dünü isbat etti, ne temyiz kudreti gösterdi. Allah 
demiş tir ki: Onlarda (Yetimle ı de) olgunla ş ma gördü ğ ünüz zaman, 
mallar ı n ı  kendilerine teslim ediniz (Kur'an, 4. Nisâ, 6). Muham-
med ürnmetinin ahkâm ve tatbiki meselesi (yetimlerin mal ından) çok da-
ha mühimdir, yetimlere Allah ın atfettiğ i önemi düşünerek ötekini k ıyas 
ediniz. Ayrı ca Yezid aş a ğı lık bir adamd ı , haram içer, haram yer, haram 
giyerdi. Yünden kendisine iki bürde yapt ırır, yapanlara a ş ağı  yukarı  bin 
dinar öderdi. Bu paralar ı  da haram yolla ele geçirmi ş , haram ş ekilde sar-
fetmi ş , bu yolda insanlar dövülmü ş , saçlar t ıraş  edilmiş tir. Böylece, sa-
lih bir kula veya mürsel bir peygambere Allah ın helal kılmadığı  ş eyleri 
helal kılmış tır. 

78 	"Sonra sa ğı na Hababe'yi, soluna Seli/ İlie'yi oturtur, bunlar ş eytan 
mizmarlariyle ona ş arkılar okurlar, kendisi de, haram oldu ğu ismen 
yazı lı  halis hamr içerdi. Içki onun her ş eyini, rûhunu etini, kan ı nı  kap-
ladığı , onu düşünemez hale getirdi ğ i zaman elbiselerini y ırtar ve iki kad ına 
dönerek: isterınisiniz ki uçayım? derdi, Evet, cehenneme, Allahın ebedi 
lânetine uç ..." 
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V 

PEYGAMBER EVİ NİN DIŞ INDAKİ  MEHDİLER 
(b.s.59,62). 

Herc intizar ı  vesilesiyle terceme etti ğ imiz İbn Sa'd rivâyetinde 
Mfısâ ibn Talha Mehdi olarak gösterilmi ş tir. Burada sadece metni veri-
yorum. 

İbn Sa'd, Tabakiit, Goth. yazmas ı , 1748, v. 1082 vd. [TabakCı t' ın 
rnatlni nüshas ında bu metin yoktur, kr ş . VI, 147 (211).]: 

09>9 a a vjgi 	 :11 	jt;;;c1 	Li 	 " 

5.  Â>c110 (5. 	 Lpk.1.  
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,, Not  

79 	ibn Hacer III, 990 [VI, 267], ayn ı  ş ekilde bize, Masâ'ya kendi za- 
man ında Mehdi olarak bak ı ldığ un öğ,retmektedi•. 
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Here hadisi Zamah şerrnin Fâik'inde de bulunmaktad ır [IV, 103]. 

İhn Sa'd' ı n nakletti ğ i a ş ağı daki rivâyetlerde Ömer İbn Abdubiziz, "yer- 

yüzünü adâletle doldurarak kimse" olarak takdim edilmi ş tir: 
[Tabak& V, 243— /330—] 

"J; 	: ut12,;.11 	ı  Jt; 	cjp 

. y.0 5;51/4.c („0,11 

(:).) 	 Li ıi 	c.f. ı  C)P c!U • 

C ZA Ş kP 	L59 	Ç:4 1-tie 

0:t> 	 1.1› 	t2:;,"›..:3 	 cj 1 J ıi 
. MU,' 	 -03 	:AS ■ 

L5-5- : Lili G ZAt", 	 : 	 J5k.; jA : J j:4'; 

ii. (* ) JAP 	(* ) jAlc 4:41 

oij jotar.9 jt; 

4 ‘:,A.4> 	ÎJ 	c 	 t.; 

?‘45.trii 4:)A .t4,-4. t t! 	: 	ta/ jr.) 401,0 	L.;....1J 

	

j.)1 jjpL J>> t9 : Jt; 	J ı ;  

	

3112;l9 	:4 ;*11 	45:›b, 	Jl; 

C): 	c-U 	c 	 csT„; 

-T.ı,:ı • )1* 	 : 

	

'°''r  I 	1.1J4  : 	t;Ti 	 ....t!^..rJ 43 JU 

L541. 1  j)N : J t9 G eRj : JI; 	jp ..ıpt2J1 

Doğ rusu: 	„,,lp 'd ı r, 
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▪  

c 	 Ç./  
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c.); 	 Jt; 

: Jl; c =LA 

L31 .-T •L.5 	: 	 u,,L11 	Ç tP 

C): 74C-  Ls. P 	: J ls" . 	 <:)A 

Krş . Taberi II, 1362, 12 vd.; Yfflifıbi. (Houtsma) II, 369, 2 [ 308]. 

VI 

SÜLEYMAN 'BN KESİR VE KEFFİYYE 

(bk. s., 51. 53, 66). 

Makrizi, Mukaffâ, Bibli.oth. Nationale yazmas ı , v. 80 b. 

4 
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T 	 [ 	 J ı; 
(. ı3 	JP 	 .ıı S 	c.,1" 

c r ,b19S 	 4) 	: 	 J ı;ı; 

[Yukar ıdaki metnin düzeltmelerini bizzat kayna ğı ndan yapmış  
bulunuyoruz, MSH] 

Süleyman ibn Kesir nakiblerdendi. (Halife) Ebu'l-Abhâs' ın karde ş i 
Ebfı  Ca'fer, Ebû Muslim'i ziyârete geldi ğ inde, Süleyman ona ş öyle dedi: 

Biz her zaman istedik ki, [Horasan'da ] davan ı z gerçekle ş sin, hamdolsun 
Allahın nimetiyle gerçekle ş ti. ş ayed isterseniz i ş i (Ebfı  Muslirn'in) aley-
hine çevirece ğ iz*, (Kr ş . Taberi Ili, 61, 4 vd.) Süleyman ibn Kesir'in o ğ lu 
Muhammed, Hı daş l (Hı da ş 'ın taraftarlar ından) idi. Babas ının, iş i (yani 
d â v enin idaresini) Ebfı  Muslim'e b ırakmas ından ho ş lanmad ı . Ebü Mus-
lim isyan edip duruma hâkim olunca Muhammed'i öldürttü. Bunun üze-
rine Süleyman K effiyye'ye iltihak etti. Bunlar ihtiyâc duyuldu ğunda 
kendi mallar ı  ahnsa bile, kendileri hiçbir mal almamak üzere bey'at 
etmi ş , cennete kavu ş mak dileğ inde kimselerdi. Diğer rivâyete göre bun-
lar, bu ğ day tahsisatlar ını  elden ald ıkları  için K effiy ye diye isimlen-
miş lerdir. Süleyman onlara: Nehrin yata ğı n' elle ı imizle kazan biziz, 
bir yabanc ı  geldi (Ebfı  Muslim'i kasdediyor) oradan su ak ıtt ı , dedi. 
Bu sözden haberdar olunca Ebü Muslim'in ondan s ı dkı  sıyrıldı . Bu arada 
dal Ebü Tural), Muhammed ibn Ulvân el-Mervezi ve di ğ erleri, Ebü Mus-
lim'in huzürunda Süleyman aleyhine ş ehadette bulunup, onun eline bir 
üzüm salkımı  alarak: Yâ Rabbi, şu üzümii nasıl karartt ı  isen, Ehfı  Mus-
lim'in yüzünü de karat, beni onun kaniyle sula, dedi ğ ini naklettiler. Onun 
oğ lunun Hıda ş i olduğunu, ima= mektfıbunun üzerine iş emi ş  olduğunu 
söylediler. Bunun üzerine Ebfı  Muslim, onlardan birisine ş öyle dedi: 
"Al bunu Horezm'e gönder". Katlini istedi ğ i kimse hakk ında Ebil Mus-
lim böyle derdi ve Süleyman öldürüldü". 

Baş ka hiçbir Arab tarihçisinde rastlanmayan bu metin, ş ayan- ı  
dikkat ter'''. bilgiler verdi ğ i gibi, mevzii renklere sahib küçük i ş âretlerle 
de doludur. Makrizi isimlii ese-
rinde (s. 52) ondan baz ı  hülâsalarda bulunmaktad ır. 

* "aleyhine çevirece ğ iz", değ il, "ona devredece ğ iz" ş eklinde anla şı lmas ı  doğ ru olsa 

gerektir, MS11. 
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Makrizrnin [ö. 815 /1412 ] ba şvurduğu kaynakları  hemen hemen hiç 
zikretmiyor olmas ı  teessüfe ş âyând ır. Pek muhtemeldir ki eski tarihçiler, 
Abbâsi hânedân ı nın kadrini azaltan mâlümât ı  hazfetmi ş lerdir. Bu mâlü-
mâtın Makrizrnin zaman ında ne şredilmesinde, tabii ki hiç bir tehlike 
yoktu. 
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Not — 

İndeksi haz ırlamak zahmetine katlanan Dr. Hasan ONAT'a burada 
teş ekkürlerimi ifade ile, 26. sahifenin 48. notuna âid gecikmi ş  şu uyarma-
ya okuyucunun alakas ını  rica ederim. Vloten'in hadis olarak nakletti ğ i 
ibare, verdi ğ i kaynakta (yeni bask ı  III, 413): "... : Derlerdi 
ki... " ş eklinde ba ş ladığı  için, bu söze hadis demeye tabiatiyle mahal 
yoktur, MSH. 
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