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ÜNSÜZ 

İ slam Medeniyeti, şüphesiz kaynağı nı  bir ilahi dinden alan 
medeniyettir. Yani din olmasayd ı  bu medeniyet de doğmazd ı . 
İslam dininin yayılması  ve birçok kavim ve milletleri içi-
ne almas ı , onların bu yeni dine heyecanla sar ı lmaları , 
üzerinde duraca'ğ'unız gibi, gelenek ve görenekleriyle birlikte 
birçok fikri ve maddi katk ıları , yeni bir medeniyetin do ğması-
na sebep olmuş tur. 

Bilindiğ i gibi islam Dini Hicaz topraklar ında doğmu ş tur. 
Bu dinin yaratt ığı  Klasik İ slam Medeniyet! ise, doğduğu top-
raklardan bir tak ım tesirler alarak, daha sonra büyük fetihle': 
tamamlan ınca, tam hüviyetini göstermiş tir. 

İ slam Medeniyetini iyi anlamak için, diğer medeniyetler-
den belki daha fazla, ilk İ slam topluluğunun içinden ç ıktığı  
ortam ı ; İslam öncesi toplum içindeki etkilerini bilmek gere-
kir. Bunun yanında, Islam'ın kutsal metinlerini (Kur'an ve Ha-
dis), İ slamidan önceki Arabistan' ın dili ve geleneklerini de bil-
melidir. islam Peygamber i'nin doğup, büyüdüğü, di-
nini yaydığı  ortamı  kavramak ve onun İ slam temelleri üzerine 
kurduğu site - devleti anlamak son derece zorunludur, 

islamın iman esaslar ı  nas ıl müntesipleri aras ında bir ma-
ş eri şuur meydana getirip ve inananlar aras ında yakınlaşmay ı  
doğuran «iman birli ğ ini» ortaya koyuyorsa; islam ın ş artları  
da, İ slam medeniyeti için bir tak ım maddi temeller hazı rla-
mış tır. Yani bu sonuncu için örnek verilirse, camiler ve med-
reselet islam ın emrettiğ i ş eyleri yerine getirmek, hamamlar 
yasakladiğı  şeylerden kurtulmak için müslümanlar ı n hayatla-
rına giren şeylerdir. Zaten İ slam ülkelerine, şehirlerine müh-
rünü vuran bu değ il mi? 
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Ikinci bir husus Islam Medeniyetinin tek bir ş ekil ve renk( 
altında görülmemesidir. Islam Medeniyeti yaln ızca Arap me-
deniyetinden ibaret olmayıp, özellikle Abbasile r'le bir-
likte çeş itli milletlere mensup müslümanlar ın bu medeniyete 
yeni şekil ve renkler katmalar ı  dikkati çeker. B iz an sla ve 

lS a s a n i le r'le olan temaslar, eski Ön - Asya'n ın sosyal ve 
teknik (mesela tar ımla ilgili bilgiler) miras ı , idarede benimse 
nen kurallar vs. yeni Islam toplumunun yap ı s ında yer alan un-
surlar olmuş tur. 

Tür k 1 e r'in Islam dünyas ına yava şca nüfuzu ile, Abbasi 
Imparatorluğunun ve onun eyaletlerinin fizyonomisinin nas ı l 
değ iş tiğ i bilinmektedir. Islam Dünyasmda iktidara sahip olan 
Türkler, S e 1 ç u k 1 u 1 a r zaman ında Anadoluyu, Osmanlılar 
zamanında Balkanlar' ald ıklarında, Islam toplum yap ı s ının, 
yeni gelenek ve göreneklerden ne denli etkilendi ğ i, birçok yer-
de uzmanlarca ifade edilmi ş tir. 

Batı 'da Türklerin Orta - Do ğu'ya gelmesinden sonra Islam 
Medeniyetinin çöktüğü veya bu devirden sonra parlak dü şün• 
ce alcunlan ve bilginlerin yeti şmediğ i yazı lmış tır. Halbuki 
Türkler Orta - Doğu'nun yalnız bir bölümünde siyasi otorite-
yi ele almış lardır. Selçuklu sultanlan halifelere sayg ı l ı  olmuş -
lar, kendileri halife olmak istememi ş lerdir. Art ık bütün müs-
lümanları  idare eden bir devlet yerine, mahalli birkaç devletin 
ortaya çıkışı , zaten bir bak ıma Abbasi imparatorluğunun ge-
niş liğ i karşı s ında kontrolün kaybedilmesinin zorunlu bir so-
nucu olmuş tur. Bir süre sonra yeni kurulan devletlerde -me-
sela, F at ı mile r, Memlûk ler- filmin ve fennin geri ol-
duğunu söylemek, hele Anadolu Selçuklar ı  hakkında böyle bir 
yargıda bulunmak son derecede haks ızl ı k olur. Oysa Ortaçağ -
daki bu müslüman devletlerinin kültürel ve teknik seviyeleri 
Ortaçağ  Avrupas ından daha üstün idi. 

Tarihte duraklama dönemi geçirmeyen ve eksi ğ i bulun-
mayan bir medeniyet yoktur. Islam medeniyetinin doğmas ın ı  
haz ırlayan sebepler ortadan kalk ınca uzun bir duraklarnadan 
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sonra Klasik Islam Medeniyetinin sönükle ş tiğ i görülmektedir. 
Bunda, sözgeli ş i, medreseler kurulduktan sonra art ık klasik 
kitapları!' nesiller boyunca okunup, tekrar edilmesi; fikri ko-
nularda gayet kesin kurallarla s ınırlan ı lıp yeni durumlar için 
yeni fikir ve çözümler aranmamas ı , Islam Dünyas ının tarım 
ve ticaret kaynaklar ının gelistirilmemesi gibi hemen burada 
anabileceğ imiz hususlar akla gelmektedir. 

Ş imdi elinizdeki kitab ın yaz ı lış  sebebi ve konusu ile ilgili 
kı sma değ inmek istiyorum : Bilindiğ i gibi insanlar sadece sa-
vaş  yap ıp devlet kurup, devlet y ı kma ile zaman geçirmemi ş ler-
dir. İnsanlar bulunduklar ı  topraklar üzerinde e ğer uygun or-
tam bulmuş larsa bilgi ve yeteneklerini kullanarak medeniyet 
yaratm ış lardır. Islam Tarihi de sadece siyasi olaylardan iba-
ret değ ildir. Olayların topluma yans ıyan bir tak ım neticeleri 
vardır. İş te Islam Kurumlara  Tarihi, toplumun 
yaşayan durumunu, toplum içinde kurulan bir tak ım sosyal, 
ekonomik, idari kurumlar ı  konu almaktadır. Böylece toplum, 
zaman ve mekan içinde nas ı l yaşamaktad ır, insanların içinde 
yaşadıkları  sosyal yap ı  nas ıl bir yap ıdır; gözlerimizin önünde. 
olduğu gibi daha iyi canlanm ış  olacakt ı r. 

Burada, söz konusu olan, Islam kurumlar ı  ancak ana hat-
ları  ile anlat ılmış tır. En az bilinmesi gerekli şeyler ele al ınarak 
ayrıntı lara fazla inilmemiş tir. Her Islam Kurumu baş lı  basma 
araş tırma konusu olarak al ınırsa burada bahis konusu olan 
kurumları  birkaç cilt haline getirmek mümkündür. Yine, ele 
alman Islam kurumlar ına aynı  geniş lik ve ağı rlıkta yer veril-
medi. Baz ı  konular ülkemizde i ş lenmemiş  veya gerektiğ i ka-
dar incelenmemiş tir. Bunun baş lıca sebebi, her konunun ken-
disine has bir uzmanl ık alanı  olmas ı dır. Hukuk, Iktisat, Eğ i-
tim gibi. Mesela burada « İ slamda Ticaret ve Ticaret Yollar ı » 
ile ilgili bölümü yazmak için Ilahiyat, Tarih ve Arapça bilgile-
rine sahip olmak yetmez. Islam Iktisadi ile ilgili literatüre ve 
Coğ rafya bilgisine de ihtiyaç vard ır. Bunun için, yine bu konu 
da Türkçe bir ara ş tırmaya raslamadığı m ve bugünkü halde 
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Arapça kaynak kitaplara ba ş  vurmaya henüz imkan bulamad ı -
ğı m için vaktiyle doktora öğ rencisi olarak derslerini takip et-
tiğ im hocam C. C a h e n 'in daha sonra kitap haline getirdi ğ i 
notla ı  mdan yararland ı m. Herhalde Arapça kaynaklar ı  incele-
me imkanı  olduğu zaman bu konu daha iyi anla şı lacakt ır. 

Ele ald ığı m ız kurumlar Klasik Islam Kurumlar ı dır : Is-
lam Devletinin «alt ın çağı nda» bulunan kurumlard ır. Ve onla-
r ı n zaman s ınırı  içinde hicri IV./miladi X. yüzy ı l ı n sonuna ka-
dar olan görünümleridir. Zorunlu aç ıklama ve kar şı laş tı rma-
lar olmad ı kça daha sonraki yüzy ı llardaki durum anlat ı lmamış -
t ı r. Bu bak ımdan söz geli ş i hukuk kurumları  içinde Seyhülis-
lâm; vakıf kurumu içinde na= söz konusu edilmemi ş tir. O 
günün toplumu oldu ğu gibi tasvir edilerek, bu günün gözüyle 
yorumdan kaçm ı lmış  ve okuyucuya kendi görü şü ölçüsünde 
serbestçe Islam toplumunu kavrama imkan ı  verilmiş tir. 

Son olarak kitab ın haz ırlanmas ı  esnas ı nda baz ı  konularda 
bana görüş lerini aç ı klayan arkada şı m Doç. Dr. Rami Ayas'a 
ve düzeltmelere yard ımcı  olan Asistan Nesimi Yaz ıcı 'ya bura-
da teş ekkürlerimi belirtmek yerinde bir görev olur. 

Ankara, 28. VII. 1980 	Doç. Dr. İ smet KAYAOĞLU 
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ISLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 

Dünya'da geni ş  topraklar üzerinde yay ılma ve uzun yıllar 
yaşama inikânım bulan birkaç medeniyet vard ır. Milâddan ön-
ce Ön Asya'da, M ısır'da büyük medeniyetlerin do ğduğunu bil-
diğ imiz halde bugün bize intikal eden kal ıntıları  müzelerimiz-
de teşhir edilenler ile s ınırlı  olabilecek derecede azd ır. Milâd-
dan sonra İ lk ve Ortaçağlarda Yunan Medeniyeti ve 
onun devamı  Roma Medeniyeti, Sasani Mede-
n i y e t i en parlak medeniyetler olmu ş lardır. Bunlara ilaveten 
Ç i n ve bilhassa H i n d i s ta n'da dini dü şünce ve hikmet 
geliş miş , Batı 'ya birçok yönden etki etmi ş tir. 

Hiçbir medeniyet kendi ba şı na geliş ip olgunlaşı rıamış tır. 
Eski Mısır Medeniyeti, Eski Yunan Medeniyeti, Sasani Mede-
niyeti gibi medeniyetler içinde mahalli deha ve unsurlar oldu-
ğu gibi daha öncekilerin geli ş tirip getirdikleri unsurlar da var-
dır. Kendi içine kapal ı  bir medeniyetin doğup gelişmesi düşü-
nülemez. 

Islâm Medeniyeti ise, temelinde tevhid Inancı  bulunan di-
ni karakterde bir medeniyet olup VII. yüzy ılda Hicaz toprakla-
rında doğup geliş erek k ısa sürede doğuda Maveraurmehir'in 
ötelerine, kuzeyde Kafkasya'ya Bat ı 'da Atlas Okyanusuna, Is-
panya'da Pirene dağ larına kadar uzanan topraklar üzerindeki 
çeş itli ırkların ve inançlarm kültür, gelenek ve dü şünce mi-
raslann ı  kendi potas ında eriten bir medeniyet olmu ş tur. 

Islâm Medeniyetine, eskiden Bat ı lılarm dediğ i gibi, bir 
Arap Medeniyeti demek yanl ış  olur. Bunda belki Araplardan 
çok Türk, Fars, Hind ve Berberi katk ı ları  daha büyük ölçüde 
olmuş tur, 



İ slam Medeniyetinin maddi ve manevi temelleri vardı r. 
Manevi temel Kur'an- ı  Kerim ile Hz. Muhammed'in ya şam 
ve sözleridir. Tarih boyunca müslümanlar ın ilham kaynağı  Ki-
tap ve Sünnet olmu ş tur. Peygamber Mekke'de Araplar ın 
içinden seçilmi ş  ve o Arapça konu ş tuğu için Allah O'na islam 
dinini yaymas ı  için Kur'an- ı  Arapça olarak göndermi ş tir. 
Kur'an Arapça oldu ğu için arapça kutsal say ı lmaz. Ayn ı  
şekilde Türkçe gönderilseydi Türkçe kutsal say ılmazdı . Çün-
kü Allah yaln ız Arapça bilir diye bir iddiada bulunulamaz. Zi-
ra Allah seçtiğ i kulunun dilinde kitab ını  göndermiş tir. Allah 
Davud P eyg a mb e r'e Zebur'u H z. Musa'ya  Tevrat' ı  
İbranice indirdiğ i halde Isa P e y g a m b e rin ya ş adığı  s ıra-
larda o bölgede Aramca konu şulduğu için İncil'in orijinali 
aramcad ır. Yoksa herhangi bir dilin kutsall ığı  söz konusu de. 
ğ ildir. Müslüman bilginler Kur'an' ın buyruklann ı  ve incelikle-
rini anlamak için Arapça ö ğ renirler. 

islânı 'm yayı lışı , bugün bile düşünen insanlar ı  hayrete dü-
şüren bir süratle olmu ş tur. Doğuşundan yirmi y ı l gibi kısa bir 
süre sonra bir imparatorluk (Sasani) çökmü ş , diğer bir impa-
ratorluk (Bizans) derin yaralar alm ış tır. Iran'da Zerdü ş t dini 
İ slamla temas ettikten sonra gittikçe eriyerek kaybolmu ş , Bi-
zans'ın İ slamlaşan topraklarındaki Hıristiyanlar sayı ları  azal-
dıkça bir az ınlık haline gelmi ş  ve aralarında sürekli mezhep 
farkları  onları  küçük cetnaatlere bölmü ş tür. 

Islam ın ilk yay ılışı ndaki ruh, bir Arap fütûhat ı  ve kimi-
lerinin dediğ i gibi bir ganimet pe ş inde ko ş ma değ il aksine is-
lam dinini yaymak için savaş  (cihad) şeklinde olmuş tur. Ş üp-
hesiz bunda Araplara İ slam Aleminin ilk çekirde ğ ini oluş tur-
ma ş erefi düşer. 

islamın ilk yayıldığı  alan olan Akdeniz havzas ı  hakkında 
Belçikalı  bilgin Pir e n n e müslümanların bu bölgeye gel-
mesiyle, daha önce tamamen H ıristiyan olan kıyı lardaki seke-
nenin yer veya din de ğ'i ş tirmesinin Avrupa'ya ve Avrupa Tica-
retine büyük zararlar verdi ğ i iddiasındad ı r. Ona göre Akdç- 
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nizin dini, ekonomik ve kültürel birliğ i bozulmuş , Doğudan ge-
len bar b a r lar (Araplar) VII. yüzy ı lda Doğu ve Bat ı  Avru-
pa üzerine hücum ederek büyük deniz yollar ını  tehlikeye dü-
şürmek suretiyle ticarete halel getirmi ş lerdir. Böylece B a t ı ' 
ile Do ğ u aras ındaki komünikasyon yolu olan Akdeniz, yal-
nız S a r az en (bat ı lı  gözüyle müslüman olan)larm tekeline 
düşmüş tür. Uzun süre Bat ı 'da tart ışı lan bu tezin bugün tutar• 
hlığı  kalmamış tır. Mare nostrum denilen Akdeniz Roma Impa-
ratorluğunun egemenliğ i alt ında iken Araplar, burada bir un-
sur olarak vard ı . Daha sonra Araplar ın Bizans deniz haki-
miyetine son vermelerinden sonra bütün Ortaça ğ  boyunca bu 
denizde serbestçe dola şı ld ı . Pirenne'in iddia etti ğ i gibi hiçbir 
zaman Akdeniz'de ticaret trafi ğ inin aksadığı na delil getirile-
mez. Islam Dünyas ı  ile Hı ristiyan Avrupa Dünyas ı  aras ı nda Ak-
deniz bir bar ış  denizi idi. Arap coğ rafyac ısı  İ  b n Hurda z-
b e h'in (IX. y.y.) yazd ığ ma bak ı lırsa Provence'de bulunan Ya-
hudi tacirler deniz yoluyla M ıs ır'a oradan kara yolu ile Hind'e 
ve hattâ Çin'e kadar ula şı yorlar& Ayr ıca Hıristiyanlarca kut-
sal olan Kudüs ve Filistin topraklar ına Avrupal ı  Hac ı -
1 a r deniz yolu ile gelmekte idiler. X. yüzy ı l için belgelerde 
Fatimiler Devrinde, İ skenderiye'de bir Italyan ticaret k o-
lonis i'nin bulunduğunu öğ renmekteyiz. O halde müslüman-
lar hiçbir zaman Do ğu ile Bat ıyı  birbirinden ay ırmad ı lar. Ak-
sine Arap, Bizans, Bat ı  üçgeni aras ında sava ş  esnas ında bile 
bütün tehlikelere ra ğmen ticareti te şvik ettiler. 

Müslümanlar, ilahi olduğunu kabul ettikleri dini gittikle-
ri yere kabul ettirdikten sonra oraya yerle ş erek Daru'l İ slam 
dediler. O yerin mahalli geleneklerine, k ıyafetlerine sayg ı  gös-
terdiler. Yap ıcı  kiş iler oldular. Araplar, yerli halk ın aras ında 
onlara dinleri ile birlikte, gittikçe, eski medeniyetler ve etnik 
unsurlarla değ iş en kültür, edebiyat ve sanatlar ın ı  ö'ğ rettiI2r. 
Mesela Kuzey Afrika'da Berberi, Ispanya'da Latin ve Vizigot 
unsurlarla, Sicilya'da Latin—Bizans H ı ristiyanlığı  ile temasla-
rı  böyle oldu. Islamın İ spanya ve Sicilya'daki parlak Do ğu Ak- 

11 



deniz kültür ve medeniyeti bu unsurlarla birlikte do ğdu. 
İ slam Dünyasında düşünce hareketlerinin baş lamas ı  iki 

ana baş lık altında ele al ınabilir. Biri Halifeli ğ in kimin hakkı  
olduğu ş eklinde siyasi, diğeri ise Eski Yunandan yap ılan çe-
virilerden sonra artan Allah' ın sıfatlan ve insan ın İ slam kar-
şı smdaki sorumluluk ve görevlerini konu eden fikri alanda 
toplanır. 

Bunlardan birincisi üzerinde burada konunun geni ş liğ in-
den dolayı  duramıyacağı z. İ kincisine, yani fikri hareketlere 
ancak kısaca değ inebiliriz. Bilindiğ i gibi ilk fikri ayr ı lık, Mu-- 

 tezili hareketin önderi Vasıl İbn Ata'mn 748 tarihinde arka-
daşı  A m r b. U b e y d ile hocaları  el - Hasan' ın halkas ından 
ayrılmaları  ile baş lamış tır. Mutezile'ye göre insan, Allah' ın 
müdahalesi olmadan, kendi fiillerinin yarat ıcı sı dır. İ nsanın 
bu cüz'i iradesi, E h 1 i Sünnete göre mutlak Hâkim olan 
Allah' ın onu takip etmesini gerektirir. Halbuki insan ın hür ol-
duğu kabul edilince, ilahi irade iyileri mükafatland ırmada, 
kötüleri cezaland ırmada zorunluluk durumunda kal ır. Bunu 
Allah, iradesinin sonucu değ il, lütfunun bir gere ğ i olarak ya-
par. Ba ş ka bir deyi ş le, Mutezililer Allah' ın mutlak iradesinin 
yerine O'nun yaratt ı klarına karşı  görevli olduğu hususunu or-
taya att ılar. İnsan serbesttir fakat ilahi irade serbest de ğ il ! 
iyilik ve kötülük konusunda Ehli Sünnet. « İyilik Allah' ın em-
rettiğ i; kötülük O'nun yasaklad ığı  ş eydir» der. Mutezile'ye gö-
re ise Allah taraf ından belirlenen mutlak bir iyilik ve mutlak 
bir kötülük yoktur, bunu ak ı l tayin eder. Mutezile insan ın hür 
olduğundan baş ka, günahından dolay ı  Cehenneme gitmeyece-
ğ ini söyler. Ayrıca Allah' ın s ıfatları  konusunda, bu_ s ı f atlar ın 
Allahla ayn ı  veya ayrı  olduğu ve Kur'an' ın yarat ı lıp yarat ı lma 
dığ i hususlarında Ehli Sünnetten farkl ı  görüş ler ortaya at ı l-
mış tır. Bütün bu fikirler İ slam Aleminde büyük yank ılara se-
bep olmuş tur. Mesela Mutezileyi savunan Halife M e'm u n 
Kur'an' ın yarat ılmış  olduğu görü şünü benimseyerek bunu res-
mi görü ş  haline getirmek istemi ş , içlerinde mezhep imam ı  A h- 
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m e d İ  b n H a n b e l'in de bulunduğu muarızlarına ş iddetle 
davranmaya kadar ileri gitmi ş tir. 

İ slam Dininin bilime verdiğ i değere paralel olarak bi-
limin geli ş tiğ ine tan ı k olmaktay ız. Kur'an- ı  Kerim'de bilenlerle 
bilmeyenlerin e ş it olmadığı  belirtilmi ş tir. Şüphesiz, ilk bilgi-
ler dini bilgilerle ba ş lamış tı r. Bir tek hadis öğrenmek için bir 
aylık yoldan gelen kimse örnek gösterilmi ş tir. Talabül - ilm 
müslüman için tavsiye edilmi ş tir. H z. Ömer her tarafa 
Kur'an'ı  öğ retmek için hocalar göndermi ş  ve halka Cuma gün-
leri camide bulunmalarını  emretmi ş tir. Böylece önce genel ola-
rak halka Kur'an ve Hadis ö ğretilmiş tir. 

Dini bilimlerden sonra Tarih ve Coğrafyaya dair 
eserlere kar şı  ilgi doğmuş tur. Emevi halifesi M u a vi y e, za-
manının büyük bir k ı smını  tarih okumakla geçirmi ş , Büyük 
İ skender, S ez ar ve Aniba l'in ve başka tarihi kahra-
marilar ın hayatlar ını  öğrenmi ş tir. 

Arapların Coğ rafyaya kar şı  merak ve ilgileri, daha çok 
hac için Mekke'ye gelen müslümanlara kolayl ık sağ lamak 
aMac ı ndan ileri gelir. Hac yolu ve konaklar ının iyi bilinmesi 
gerekirdi. Ayr ıca bilim merkezlerinin dağı nık olmas ı  sebebiyle 
bu yerlere gidecek ilim taliplerinin seyahatlar ını  da kolaylaş -
tı rmak için coğ rafya bilgisi gerekli idi. 

Bunlar bilimin geli şmesine katk ı da bulunduklar ı  gibi da-
ha büyük çapta giri ş imler de oldu. Halife Me'mun (813-833) 
Beytül Hilune ad ı  alt ında bir kurum kurdu. Beytül - Hikme-
nin içinde zengin bir kitapl ık ve bir rasathane vard ı . Bu ku-
rumun başı na Süryanice ve Arapca eserler yazmış  olan ve Yu-
nunca da bilen Yahya b. M as e v e y h (öl. 857) getiril-
miş ti. Burada Yunancadan A r i s t onun felsefesi, H i p o k-
r a t ve Galen t ıbb ı  ve B a t 1 am yus astronomisi önce 
Süryancaya ve sonra Arapçaya çevrildi. Bu çeviriller'in 
İ slam bilim hayat ında etkisi son derecede önemli olmu ş tur. 

Dârul - İ lm ve Dârul - Bilme denilen bu kurum sayesinde 
müslümanlar M a n s ur (754-775) zamanında baş layan çevi- 
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ri haraketleri ile Felsefe, T ıp, Geometri, Mant ık, Müzik alan-
ları nda Y un anl ı  1 ar ı  n; Astronomi, Tarih ve yine Müzik-
te İ ranl ı lar' ın; Hind Tıbbı , Eczacıhk, Matematik, Kozmoğ -
rafya ve Hikaye alanlar ında Hindlile r'in; Müneccimlik ve 
Tı lsımda Nabatl ı lar'la Babilliler'in; Kimya ve Mor-
foloji'de M ı  s ı  r 1 'lar ı n ilmi eserlerinden yararland ı lar. 

Burada temas etmek istedi ğ imiz diğer bir ilmi cereyan 
İ slam kültür hayat ında önemli bir yeri olan İhvanussafa adı  
alt ında toplanan siyasi—dini bir ekolün faaliyetleridir. X. yüz-
yı lda merkezi Basra'da kurulan İ hvanus - safâ toplulu ğu, ken-
di aralarında ahlâklarını  yüceltip, kar şı lı klı  yard ımlaş arak, 
bilhassa temiz ve pâk amellerle ölümsüz ruhlar ının kurtuluşu-
na çal ış maktad ırlar. Türlü alanlarda 52 risaleden olu ş an ilim-
ler ansiklopedisi niteliğ inde eser b ırakmış lardır. Bununla ser-
best ve müsbet dü şünce çevresinde halkalanan topluluklar ın 
oluşmas ını  kolaylaş t ırmış lardır. 

Daha sonra Medreselerin Kurulu şu ile evde, camide, özel 
kitapl ıklarda yap ı lan eğ itim ve öğ retimin devlet himayesi ile 
daha yayg ınlaşmış  ve kuvvetlenmi ş  olduğunu görürüz. Selçuk- 
lu sultanları  Alparslan ve Melik ş  a h' ın vezirliğ ini ya- 
pan Ni z a m ü 1- M ü 1 k'ün 1067 tarihinde açt ığı  Nizamiye 
Medresesi Islam kültür hayatında son derecede mühim bir ha- 
dise olmuş tur. Nizamül Mülk'ün yapt ırdığı  talebeleri yedirip, 
içirip barındıran mektep tipi bundan sonra bir kültürel geli ş- 
me devrinin baş langıcı  olmuş tur. Art ık hükümdarlar ve yük- 
sek rutbeli ş ahsiyetler Medrese ile ilgilenmeye ba ş lamış lardır. 
Bu kurumlar ın sayıs ı  gittikçe Bağdad, Nişâptır, Herat, Merv, 
Ş am, Halep, v.s. gibi önemli ş ehirlerde artarak yayg ınlaşmış tır. 

Müslümanların büyük bir tecessüsle ve ö ğrenme co ş kusuy- 
la başka milletlerin ilim, felsefe ve edebiyatlarına alaka duy- 
maları  ve 75 yı l kadar k ı sa say ı labilecek bir zaman içinde klâ- 
sik eserlerin Arapça çevirilerine sahip olmalar ı ; yukarıda sö- 
zünü ettiğ imiz fikri cereyanlar ve sonra Medreselerin kurul- 
maya ba ş lamas ı  İ slâm Medeniyetinin «Alt ın Çağı »nm doğma- 
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sım sağ lamış tı r. Bu dönemde İ slâm bilgin ve filozoflar ı  kendi 
konularında daha öncekileri geride b ırakan yeni düş ünceler 
ve eserler ortaya koymu ş lardır. Bir fikir vermek için T ıp'da 
Zekeriya er-Razi ve İ bn Sina; Felsefede el-
BattanI ve Ebu Reyhan el-Beyruni; Kimyada 
Câbir İ bn  Hayyan; Tarihte Taberi, Mes'udi ve 
daha sonra İ bn Haldun gibi önde gelen ş ahsiyetleri sa-
yabiliriz. İş te bunlar ve diğerlerinin fikri ve ilmi çal ış malan 
İ slam Dünyas ını , Ortaçağ  Batı  Dünyasmdan daha zengin ve 
ileri hale getirmi ş tir. 

«Öncü ve haz ırlay ıcı  baz ı  münferit ve mevzii ilmi ve kültü-
rel temaslardan sonra, Avrupa, XII. yüzy ı l içinde İ slam Dün-
yas ı  ilim ve tefekkürü ile sistemli bir temasa geçmi ş , Arapça 
Ilim ve felsefe eserleri Lâtinceye tercüme edilmi ş tir. Büyük 
önemiıı i belirtmek için bu kültür-temas ı  çağı na, XVI. yüzy ı l rö-
nesans ı  adı  verilmiş tir. İ slam Dünyas ı  daha sonralar ı  kendi 
içinde Galile'leri Newton'ları  yeti ş tirmemi ş  olmakla beraber, 
Avrupa'ya ilmin daha rağbette, daha itibarl ı  ve muhtevas ı  zen-
ginleşmiş  olarak geçmesini mümkün kı lmış  olmak suretiyle 
modern ilmin doğuşunda önemli bir mutavass ı t rolünü oyna-
mış  sayı labilir.» 

Yukarı dan beri İ slâm kültür hayat ın ın doğuş  ve geli ş me-
sini kı saca anlatmaya çal ış tık. Yalnız, İ slâm medeniyetinin, 
bugüne kadar ula şmış  olan ve bu parlak geçmi ş  hakkında bizi 
ayd ınlatan maddi miras ı  da vard ır. Söz konusu etti ğ imiz Klâsik 
İ slâm Medeniyetinin sanat eserlerinden mimaride, çini ve ke-
ramik sanat ında, tezhip, ağaç i ş leri ve maden i ş leme sanatla-
rında sayı s ız ş ahaserleri bu medeniyetin yaratt ığı  örnekler 
olup ayrıntı larına burada giremiyece ğ iz. 

Yine İ slâm Medeniyetinde, kendi içinde oluşan insani de-
ğerlerin sonucu olarak bir takım sosyal kurumlar kurulmu ş , 
çoğu vakıf olan hastahaneler (darü şş ifa, bimaristan), hamam-
lar, medreseler, kütüphaneler, kervansaraylar v.s. insanlar ın 

1 5 



hizmetine sunulmu ş tur. Bunlardan zamammıza intikal eden 
çoktur. 

İ slam Medeniyetine, bu yönleri ile toplum içinde insana 
değer veren, onun maddi ve manevi ihtiyaçlar ını  karşı layan, in-
sanlık âleminde ahlak üstünlüğü, hükümde adalet, ruh par-
laklığı  ve şefkat gibi üstün de ğerlere yer veren bir evrensel 
medeniyet demek yerinde bir hüküm olacakt ır. 
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HAL İ FEL 'K 

Halife, H z. M u h a m m e d'in vefat ından sonra onun 
yerine geçerek din ve devlet i ş lerini yürüten ki ş iye verilmi ş  
bir ünvan olarak bilinmektedir. Önce bu kelimenin tan ımı , 
halifenin görevleri ve ilk devirler hakk ındaki bilgimizi kısaca 
özetliyelim: Kur'an'da halife ve (çoğul olarak) hulafâ kelime-
leri mevcuttur. Halife, kendisinden önce yeryüzünde ya ş a-
makta olan meleklerin halefi veyahut Allah' ın nâibi olarak 
H z. Adem (II, 30) ve H z. D a v u d hakk ında kullanı l-
mış tı r. Hulafâ ise kendilerinden önce yeryüzünde ya ş ayanla-
rın erdikleri nimetlerden yararlanan ki ş iler hakkında kulla-
nı l ı r (Kur'an VI, 165; XXIV, 55; XXVII, 62). Bu ayetlerde, 
Peygamberin yerine geçecek birinin bulunmas ı  gerektiğine 
dair kesin bir i şaret yoktur. Müslüman tarihçilerin belirttik-
lerine göre bu kelimeyi ilk kez H z. E b u b e k i r kendisi 
H z. M u h a m m e d'in yerine geçti ğ ini belirtmek için ünvan 
olarak kullanmış tır. Fakat onun fiilen bu ünvan kulland ığı  
şüphelidir. 1  Halbuki Ömer b. H a t t a b devrinde Halifat 
RasulAllah (peygamberin halefi) deyimi İ slam Cemaatinin 
baş kanın ın, genel bir ünvamdır. Emir el-mumhtin (müslüman-
ların ba şı ) ünvan ise H z. Ö m e r'in seçimi esnas ında kabul 
edilmiş tir. Burada HalifeRasulAllah deyimi, Hz. Muham-
med'in yerini alan ş ahsiyetlerin O'nun yarg ıç ve cemaatin 
dünyevi reisi olma görevlerini yüklendikleri fikrini ihtiva et-
mekte idi. Öte yandan, vefatiyle birlikte peygamberlik görevi 
sona eren Hz. Muhammed'in manevi liderlik görevi müslü- 

1 - E,. 12 , s, 980. 
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manlardan birine dü şüyordu. Yani yeni halife yeni dini 
meselelerde tevil ve yorum yapmaya yetkili de ğ ildi. Görevi, 
mevcut dini korumak ve şeriatı  savunmakt ı . HalifatRasul-
Allah ünvanı  alışı lmış  olarak ilk halifeler (ra ş idûn) için, kul-
lanı ldı . Daha sonra Emeviler zaman ında, Muaviye'nin, ikti-
darı  elinde tuttuğu için sultan s ıfat ı  yanında, Kur'an'a daya-
narak (XVII, 35) Hz. Muhammed'in temsilcisi de ğ il, Halifat 
Allah ünvan ını  benimsediğ i görülmektedir. Halbuki Halifat 
Allah ünvanı  daha önce, içeriğ i ve cüreti itibariyle Hz. Ebube-
kir taraf ından benimsenmemi ş ti. Abbasile r'in de Halifat 
Allah terimini kullandığı nı  fakat bir çok din bilgininin (ule-
ma) buna karşı  çıktıkları  bilinmektedir. Bunun yan ı sıra ger-
çek halifeliğ in H u 1 e f a-i Râ ş idin dönemine mahsus ol-
duğunu söyleyen, Peygamberin «Halifelik benden sonra 30 y ı l 
sürecek, ondan sonra hükümdarl ığ a (k ı rall ığ a) dönü ş ecek» 
hadisine dayanarak halifelik görevini s ın ırlamak isteyen bir 
baş ka görü ş , rağbet bulmam ış tır. Halbuki daha sonra sünni 
fakihler Dört Halife dönemindeki halifelikle, daha sonraki 
biraz dünyevi nitelikteki halifelik aras ında bir fark görmü ş  
lerdir.2  Halifenin, peygamberin yerini alan ki ş i olmadığı n ı  
ileri sürenler, islam sadece bir dindir ve halifelik dini bir 
kurum değ ildir, fikrinden hareket ederler. Ali A b d u r r a-
z ı  k'a göre hilafet ne ş er'an ve ne de aklen mevcuttur. Temel 
olarak al ınan icma, ilk üç halife hariç, hiç bir vakit mevcut 
olmadı . Halifelik dayana ğı n ı  silahlı  kuvvet ve ş iddet yolu ile 
sağ ladı . Ona göre Islam yaln ı z bir dindir, peygamberin sağ lı -
ğı nda Arap birli ğ i din birliğ i ile gerçekle şmiş tir. Peygamber 
ş iilerin dediklerinin tersine, kendinden sonra bir halef tayin 
etmediğ i gibi bir İslam Devleti için imada da bulunmam ış tır. 
Binaenaleyh, Peygamberin ölümünden sonra Risalet sona er-
diğ i gibi dini riyaset te son buldu. Peygamberin ölümünden 
sonra dine dayanmayan bir riyaset olabilir ki buna hükûmet 

2 — E, 2.2 s. 981. 
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ve devlet riyaseti diyebiliriz. 3  
Halife ünvan yanısıra imam ünvan da kullanı lmış tır. 

Bu iki kelime hemen hemen ayn ı  anlamda kullan ı lmış tır. Bir 
farkla ki imam yani önde, ba ş ta olan ki ş i ile müslümanların 
namaz gibi ibadetlerini yönetti ğ inden, dini s ıfat vurgulanmak 
istenmiş tir. 

Halifelik kurumunun hukuki yönü ve ko şulları  ile bu ku-
rumun tarihi seyri üzerinde ayr ı  ayrı  durulabileceğ inden biz 
önce Hz. Muhammed ve ilk halifelerden ba ş layarak bu konu-
yu inceleyelim: 

Önce H z. M u h a m m/e d'in kurduğu devletten ve si• 
yaset anlay ışı ndan sözetmek gerekir. Hz. Muhammed Mek-
ke'de yaşarken çevresinde bir cemaat te ş ekkül ettiğ i halde, 
gerçek anlamda bir devlet kurulmad ı . Ancak hicretten sonra 
Medine'de bütün halk O'nun baş kanlığı nı  tanı dı . O, burada 
bir site - devletin ba ş kanı  oldu. 

Hz. Muhammed her şeyden önce, dini s ıfat ı  ile, bir Pey-
gamberdi. O'nun kutsal görevine inananlar, gurup halinde 
veya tek olarak kendisine biat ediyorlard ı . Yani bir sosyal an-
laş rna kuruluyordu. Peygamberin Mekke'de hiç bir siyasi ay-
•ıcalığı  yoktu. Medine'de ba ş ladığı  bu deneyi s ıras ında henüz 
bir devlet, otorite mefhumu mevcut de ğ ildi. Burada, verimli 
topraklar üzerinde yerle ş miş  olan kabileler aras ında kavga-
lar süregelmekte idi. Hz., Muhammed'i ba ş kan olarak seçen-
ler yaln ız müslümanlığı  kabul edenlerden ibaret olmad ığı n-
dan bu sosyal anla şmada bir dualite vard ı . O'nu peygamber 
olarak tan ıyanlar, hayat ın bütün yönleriyle kendilerine ba ş -
kan seçiyor, halbuki diğ erleri yaln ız siyasi lider olarak kabul 
etmekteydi: Oysa Prof. Muhammed Hamidulla h'a 
göre, Hz. Muhammed taraf ından tebliğ  edilen islâm Dininde 

3 — A. Sanhoury, Le Califat, Paris, 1926, s. 38; Ali Abdurrazik, 
Is ıamiyet ve Hükümet, Çev.: Ömer R ıza, Istanbul, 1346 (1927). 
s. 24, 95. 
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siyasi ve dini bir ayrılık yoktur. Bunun sonucu olarak Hz. 
Muhammed'in Peygamberlik s ıfatının tan ınması , kendisi ta-
rafından kurulan ve yönetilen devletin hüküm süren bir ce-
maatim yarat ıyordu. Müslümanlar bütün haklara sahiptiler. 
Ancak gayri müslim tebaya da müsamaha edildi ve 
bunlar korundu. Görülüyor ki peygamberli ğ in kaynağı  ilahi 
idi. Peygamber Tanr ı 'dan vahiy al ıyordu. Fakat bu kutsal gö-
revlendirme yetmiyordu. Tanr ı  elçisinin muhataplar ım ikna 
etmesi ve bu ki ş ilerin onun peygamberli ğ'ini tanımas ı , ona 
biat etmesi gerekiyordu. 

Hz. Muhammed, Tanrı 'nın elçisi olmas ına rağmen bir in-
sandı . O da ölümlü idi. Ölüm onun görevini sona erdirdi. Üs-
telik Hz. Muhammed zaman zaman son peygamber olduğunu 
ve kendisinden sonra art ık peygamber gelmeyeceğ ini söyledi 
Tanrı  elçisinin görevi, Tanr ı 'nın mesaj ını  insanlara iletmek 
tir. Hz. Muhammed bunu yapt ı  ve kendinden sonra Kur'an' ın 
bütünüyle korunmas ı  için tedbirler ald ı . Müslümanlar için 
Kur'an mevcuttur; o halde, cemaatin ihtiyaçlar ına cevap ve-
ren bir Kur'an bulunurken Peygambere art ık ihtiyaç yoktur.' 
Bu siyasi kanaati taşı yan Hz. Muhammed kendinden sonras ı  
için bir halef tayin ettiğ ini müslümanlara kesinlikle ifade 
etmedi. 

Peygamber'in vefat ından sonra H z. E b u b eki r'in ha- 
life olmas ı , müslümanlar için problemin ilk ortaya ç ı kmas ı  
açı s ından önemli ve üzerinde durulmas ı  gereken ilk örnektir. 

Hz. Peygamber'in vefat ıyla ortaya çıkan otorite bo ş luğ u 
karşı sında, «bir halifeye ihtiyaç yoktur» görü şüyle ortaya ç ı - 
kacak H a r i c i 1 e r i n bir kolu dışı nda İ slam cemaati, onun 
yerine geçecek ki ş iyi belirleme yoluna koyuldu. Herkes bu 
otorite bo ş luğunun doldurulmas ından yana idi. Bunun böyle 

4 — M. Hamidulla.h, Le Chef ele l'Etat ~alman â l'Epoque du 

Prohete et des Califea, Recueil de la Soeit9 Jean 
Bodi n, Tome XX, 1970, s. 483-485. 
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devam etmesi müslümanlar ın karga ş aya düşmelerine ve da-
ğı lmalar ına neden olabilirdi. Nitekim «Kim Hz. Muhammed'e 
tap ıyorsa bilsin ki o ölmü ş tür; kim ki Allah'a tap ıyorsa şüp-
hesiz O bâkidir hayattad ı r, ölmez.» diyen Hz. Ebubekir, te-
dirgn müslümanlar ı  teskin etmek istemi ş tir. 

Bir halife seçmek için müslümanlar, Medine'de Benu 
Salde ad ı  verilen bir avlu'da topland ılar. Burada, Ensar 
(müslümanlara Hicret s ıras ında yard ı mcı  olan Medineliler)in 
temsilcileri ve bunlardan Hazrecllle r in reisi S a'd b. 
Ubâ d e, Muha cir in (Medine'ye göçedenler)den E b u 
Bekir, Ömer b. Hattâb ve Ebu Ubeyde b. el-
C e r r a h vard ı . Bu toplant ı 'da bulunmayan bir k ı s ım K u • 
rey ş  kabilesine mensup ki ş iler Peygamber'in cenazesinin 
başı nda idi. H z. A 1 i, ve Z u b ey r Peygamber'in k ız ı  
F a t ı  m a'n ı n evinde bulunmaktayd ı . Toplantının acele ola-
rak yap ı lmas ında etkili olan Ensar kendi aras ında ulaşı lacak 
hedef üzerinde bir karara varm ış  değ ildi. Hatta buradaki mü-
nakaş alar esnas ında iki halife olmas ın ı , birinin Ensar 
aras ından diğerinin K ur e y ş  lile rin içinden seçilmesini 
istediklerini görmekteyiz. Ensar' ın baş lang ıçta halife namze-
di olan S a'd b. Ubâ d e, H a zre c'in reisi idi. Evs  ve 
H a z r e c Kabileleri aras ında devaml ı  rekabet ve çeki şme 
vardı  Benu Saide'de Evs kabilesi temsilcileri bir Hazreclinin 
hükmü ele geçireceğ ini farkettikleri anda eski dü şmanlı klan 
yeniden canlandı  ve ona bir Kurey ş liyi yeğ lediler; sonunda 
Ebubekir'e oy verdiler. Yine bu toplant ı  s ıras ında Ensar, is-
lâmiyete ve müslümanlığ a yapt ıkları  yard ımı  ve hizmeti dile 
getirdi. H z. Ö m e r'in, H z. Ebu B eki r'in seçiminde 
büyük pay ı  vard ı . O, «Peygamber müslümanlara senin namaz 
kıldırman ı  emretmedi mi? Böylece dinimiz için seni seçme-
di mi? Seni ş imdi dünyam ız için seçmeyelim mi? Elini uzat 
biat edelim, Resulullah yan ında hepimizden daha sevgili ola-
na biat edelim" dedi. Ömer bir soruya kar şı l ık "Vallahi, o gün, 
içinde bulunduğumuz durumda, Ebu Bekir'e biat etmekten daha 
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iyisi yoktu. Ş ayet biat vukubulmadan oradan ayr ı lsaydık, on- 
lar (Ensar) kendi içlerinden birine biat edeceklerdi ki, bun- 
dan endişe ettik. Bu taktirde ya biz onlara biat edecektik ve- 
ya muhalif kalacakt ık. Bunun sonu da anar ş i idi» demi ş tir. 5 

 Ertesi gün, bu defa mescitte müslümanlar Hz. Ebubekir'e 
biat ettiler, Bundan amaç daha önce, s ın ırlı  olan Benu Saide 
toplant ıs ında bulunmayanlar ın onun halifeliğ ini tan ımas ı  idi." 

Hz. Ebubekir'in k ısa süren 2 yı llık hilafetinden sonra 
H z. Ömer halife oldu. Ömer'in halife olmas ı  seçimden da- 
ha değ iş ik bir yöntem ile oldu. Tarihciler Hz. Ömer'in halife 
liğe geliş ini şöyle anlat ırlar: Hasta olan Ebu Bekir, kâtibi 
Hz. Osınan' ı  çağı rır. Benim söylediklerimi yaz, der. Besmele 
ve salvele'den sonra «Allah' ın kulu olan Ebu Bekir bu dün- 
yadaki son dakikada ve öbür dünyaya intikal edece ğ i ilk da- 
kikada sizden, a ş ağı daki hususlan istiyor. Ben sizin için şu 
şahısa biat etmenizi istiyorum...» dedikten sonra isminin ye- 
rini boş  bırak ıyor ve o anda bay ı lıyor. Hz. Ebû Bekir bay ı ldı - 
ğı  için, Hz Osman cümleyi tamamlayam ıyor. Sonra Osman 
cümleyi tamamlayarak «Ömer» ad ı m yaz ıyor. Birkaç dakika 
sonra Hz Ebû Bekir kendine geliyor. Büyük ihtimalle Hz. Os- 
man, Hz. Ebû Bekir'in vefat etti ğ ini sanmış tı . Devlet sekrete- 
ri olmas ı  hasebiyle halifenin vasiyetnâmesini tamamlam ış  ve 
onu mühürleyip halka gösterecekti. Hz. Ebû Bekir, uyan ınca 
Hz. Osman'a ne yazd ığı nı  sorar. Hz. Osman bunu okur: «Ben 
ölürsem, Hz. Ömer'e biat edin», Hz. Ebû Bekir bundan çok 
duygulan ır ve HZ. Osman'a «Sen halife'nin bütün ş artlar ın ı  
haizsin, kendi adım yazabilirdin, fakat Ömer'in ad ını  yazdın, 

5 — Sanhoury, a.g.e., s. 281-86; E. Tyan, instı tutions du Droit Pub-
lic ~man, le Califat, Beyrut 1954, s. 157-163; M.S. Hatibo ğ lu, 
Hiktfetin Kurey ş liliğ i, A.C.I.F. Dergisi, C. XXIII, s. 159; M. Orhan 
tilner, Hz, Ebu Bekir'in Halifel ığ isdn Illiınteniz Vasf ı , Prof. Tayyib 
Okiç Arma ğanı  Ankara 1978, s. 125-26. 

6 — E. Tyan, a.g,e., s. 163; M. Hamidullah, is/dm Müesseseleri 
çoğ altı lmıs notlar. Erzurum 1975, s. 67-68. 
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Allah senden raz ı  olsun» der. Böylece Ebû Bekir vasiyetnameyi 
tamamlar ve Hz. Osman'a bunu hilafet mührü ile mühürle-
mesini söyler. Daha sonra ş ehirde emniyetiyle sorumlu ki ş iyi 
çağı rarak ona şöyle der: «Bu zarf ı  al, dış arı  çık ve müslüman-
ları  çağı rarak onlara de ki, bu kapal ı  zarfta, Ebû Bekir'in ya-
slyetnâmesi ve onun yerine geçecek olan halifenin ad ı  yazılı-
dır. Bu ad ı  yazı lı  olan halifeye biat edin». Bu ki ş i kimin adı -
nın yaz ı lı  olduğunu bilmiyordu. Bunu yaln ız Hz. Osman bili-
yordu. Emniyetle sorumlu ki ş i Halifenin vasiyetini halka du-
yurdu. Müslümanlar H z. Ö m e r'e biat ettiler, çünkü onu 
Ebu Bekir seçmiş ti Müslümanlar «Madem ki bunu Hz. Ebu 
Bekir seçti, o kim olursa olsun bizim halifemiz olacak.» 

Yine Hz. Ömer'in halife seçilmesi konusunda ba ş ka şöy-
le bir olay anlat ı lı r. Buna göre Hz. Ömer'in seçildi ğ ini duyan 
Hz. A 1 i, H z. S a'd b. Ebi Vakkas gibi müslümanlar-
dan ileri gelen birkaç ki ş i Ebû Bekir'e gidip hal, ve hat ırın ı  
sorduktan sonra şunları  söylerler: «Muhtemelen sen Ömer'i 
seçtin» Ebû Bekir «evet» der. Ona hitap eden ki ş i: «Sen Al-
lah'a ne cevap vereceksin? Böyle bir şahs ı  tayin etmek için, 
Allah'tan korkmuyor musun? Herkes onun ne kadar sert bir 
kiş i olduğunu biliyor. O, hiç kimseyi dinlemek istemez, sen 
nas ı l onu seçersin?». Bu olay ı  nakleden şöyle devam ediyor : 
«Hz. Ebû Bekir, o kadar üzülüp k ızdı  ki, uzanm ış  olduğu ya-
tağmda harekete geldi, oturdu ve şöyle dedi: «Ben Allah'a di-
yeceğ in ki, ben bu dünyada mevcut en iyi ş ahs ı  tayin ettim. 
Ben Ömer'i sizden daha iyi tan ıyorum » ve devamla «Ben Al• 
lah' ı  sizden daha iyi tan ırım, Ömer, şüphesiz serttir, fakat hi-
lafete gelip, mesuliyeti yüklenirse ba şka türlü hareket ede. 
cektir. Ş ayet Ömer, benim dü şündüğüm ş ekilde hareket eder-
se ne alâ ve ben onun, dü şündüğüm ş ekilde hareket edece ğ ine 
Inan ıyorum. Fakat o, böyle hareket etmezse, Allah onu ceza-
land ı racakt ır.» Bunu müteakip, ziyaretçiler ç ıkarlar, birkaç 
dakika sonra da Hz. Ebû Bekir son nefesini verir. 

Böylece görüyoruz ki, Ebû Bekir bir nevi' seçimle hilafe- 

23 



te geldiğ i halde, Hz Ömer seçimle de ğ il, tayinle hilafete 
geldi. Fakat her iki durumda da ortak taraf müslümanlar ın 
onlara biat edi ş idir.7  

Bu yukarı da anlat ılan Ebü Bekir'in vasiyeti olay ı  iki bü-
yük orientalist, Caetani ve Della Vida taraf ından kabule sa-
yan görülmemi ş tir. Bu bilginler Ömer'in hilafeti kuvvet yoluy-
la, fiilen (de facto) ele geçirdi ğ ini ifade ederler. Peygamberin 
ölümünden sonra halk indinde kazand ığı  otorite, EbiSı  Be-
kir'in hilafeti esnas ında ilk planda oynad ığı  rol ve nihayet 
Peygamberin kay ınpederi olu şu Ömer'e iktidara ula şma fı r-
satı  vermi ş ti. Bu da zaten İ slâm öncesi dönemde kabile reisi 
olma geleneğ indeki yönteme pf.:k uygun idi. M. Della Vida'ya 
göre: Vasiyet yolu ile tayin, de ğerinden büsbütün yoksun 
olurdu. Çünkü Arap geleneğ ine ters dü ş erdi. Halbuki fiilen 
iktidarı  ele geçirmek bu gelenek içinde gayet tabii idi.' 

H z. Ö m e r'in hilafetinin ayr ıntılarına girmeyeceğ iz 
Onun zamanında İ slâm Devletinin mali organizasyonu mese-
lesi ele al ındı . Bir hisseye sahip olan Arap kabilelerinin üye-
lerinin Ömer'in kurmu ş  olduğu divan da kay ı tları  vard ı . Ga-
ziler, ganimetlerden hisse ald ı kları  gibi bu pay zamanla yine 
kayı tlı  maaş  haline dönü ş tü. Önceleri Medine'de te ş ekkül 
eden divan bilahare di ğ er vilayetlere de yay ı ldı . Önce yağma 
ve sonda toprak vergisi yoluyla beslenen bir Hazine (Beyt 
ul mal) kuruldu. Ömer, daha birçok idari kurumlar ın ön-
cüsü oldu. 

Hz. Ömer, bütün halifeliğ i boyunca kendinden sonra ki. 
min halife olaca ğı n ı  düşünmüş tür. Fakat istedi ğ i nitelikte 
kimseyi bulamad ığı  için bir sonuca varamam ış t ı . O, bu konu-
da kendisine sorulduğunda ş öyle cevap vermi ş ti: « Ş ayet mev-
lâ Huzayfe hayatta olsayd ı  onu halife tayin ederdim.» Saha- 

7 — M. Hamidullah, islam Mitesseseleri Tarihi, s. 77-99. 
8 — E. Tyan, hıstı tutiarts du Droit Public Musulman, le Califat, 5. 177; 

1.A.. Ömer Mad. 
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beden olan şu ş ahıs Y a 1 anc ı  Mus eylem e'ye kar şı  ya-
p ı lan savaş ta ş ehit düşmüş tü. Ve o, Kureyş ten değ ildi. Böyle-
ce görüyoruz ki, Hz. Ömer Kurey ş ten olmayan bu ş ahsi —ha 
yatta olsayd ı— Peygamberin halifesi seçecekti. 

Hz. Ömer bir suikaste kurban gidince, daha ölüm dö şe 
ğ inde iken, kendisini ziyarete gelen birçok sahabi ona bir ha-
life seçmesinin zorunlu olduğunu söylediler. Ve Hz. Ebû Be-
kir'in bunu yapt ığı nı  ilave ettiler. « Ş ayet Sen, kendine bir ve-
liaht seçmezsen, senden sonra kar ışı klıklar olacak ve belki de 
bir iç savaş  ç ıkacak». Hz Ömer'e dindar, alim ve iyi insan olan 
oğ lu. A b dullah b. Ö m e r'i seçmesini teklif ettiler. Hz. 
Ömer bu teklife çok k ızdı  ve dedi ki «Ne yapacağı mı  biliyo-
rum. Şayet birini tayin edersem, benden önce, benden daha 
iyi olan birisi bunu yapt ı . Ş ayet kimseyi seçmezsem bunu da 
benden önce ve benden çok daha iyi olan Peygamber yapt ı . 
Şu halde her iki ş ekilde de hareket edebilirim». Ve sözlerine 
devamla «Bu dünyada oldu ğu gibi, öbür dünyada da sizi ida-
re etmenin mesuliyeti alt ına girmek istemiyorum». Bu sözle-
ri ile şunu anlatmak istiyordu: «Ben bir veliaht tayin eder-
sem, dolaylı  olarak, öldükten sonra da sizi idare etmi ş  olaca-
ğı m ve bu veliaht ın yapt ı kları  ile ben de sorumlu olacağı m, 
bunu istemiyorum». «Hz. Muhammed vefat etti ğ inde, onun 
en çok sevdiğ i on ki ş  i vard ı , hatta Hz. Peygamber, bu ki-
ş ilerin öldükten sonra Cennete gideceklerini müjdelerni ş ti 
(a ş are-i mübe ş  ş er e). İş te bunlar arasmdan kendinize 
bir halife seçin». Bu on kiş iden ikisi ölmüş , Hz. Ömer de ya-
ralı  idi. Bir kiş i de Medine dışı nda idi. Bunlar, Peygamberin 
amcazadesi ve damad ı  H z. A 1 i , Damad ı  H z. Osma n, 
Zubeyr, Talha, Sa'd ve Abdurrahman b. Avf 
idi. Yeni halifeyi seçecek olan bu heyete üç ki ş i bir tarafta, üç 
kiş i diğer tarafta kalmamas ı  için, yedinci şahıs olarak ken-
di oğ lu A tidulla h' ı  ilave etti. Yaln ız bazı  ş artlar ileri sür-
dü: O, halife seçilerneyecekti. Ş ayet çoğunluk temin edilirse 
bu durumda o çoğunluğa' uyacakt ı  (mesela alt ıya karşı  iki). 
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Ş ayet her iki taraf, e ş it olarak üçer ki ş i olursa Abdullah b. 
Ömer, Abdurrahman b. Avf hangi tarafta ise reyini o tarafa 
kullanacakt ı . Bu alt ı  kiş i topland ı , ilk olarak kimin aday ola-
cağı  soruldu. Üç kiş i «ben aday değ ilim» dedi. Geriye üç kiş i 
kaldı  Hz. Ali, Hz. Osman ve Hz. Abdurrahman b. Avf. Tam 
bu s ırada Abdurrahman b. Avf «ben aday de ğ ilim beni hakem 
tayin ederseniz ikinizin aras ından (Hz. Ali ve Hz. Osman) hi-
lafete daha lây ı k olduğunu zannettiğ im kiş iyi bütün varl ığı m-
la Allah'tan korkarak seçece ğ im» dedi. Her ikisi de kabul et-
tiler. Bunun üzerine Abdurrahman' ın davran ışı  enterasand ı r. 
Medine'de bir çok gün halk ın aras ında gece gündüz dola ş arak 
karşı laş tığı  her ş ahsa şunu sordu. «Hz. Ali ve Hz. Osman'dan 
hangisini tercih edersiniz?». Her kesimden, esnaf, sanatkar, 
genç, yaş l ı , kadın, erkek bir çok ki ş inin görüş ünü ald ı . I b n 
K e s i r'in belirttiğ ine göre «Abdurrahman b. Avf' ın karşı laş -
tığı  ş ahı slardan iki kiş i müstesna, herkes H z. Osma n' ı  ten 
cih etti». Yapt ığı  kamu oyu yoklamas ı  bittikten sonra o, ca 
miye gitti, sabah namaz ın ı  kı ldıktan sonra minbere ç ı kıp 
müslümanlara « Ş imdi sizin yeni halifenizi bildirece ğ im» de-
di. Minberden H z. Osman ve H z. A 1 i 'ye ayr ı  ayrı  ayn ı  
soruyu sordu. Önce Hz. Ali'ye « Ş ayet ben seni halife tayin 
edersem, sen her zaman, Kur'an- ı  Kerim'e, Hz. Peygamber'in 
sünnetine ve Hz. Ebu Bekir ile Ömer'in tatbikat ı na uymaya 
söz verir misin?». Hz. Ali şu cevab ı  verdi: «Kur'an- ı  Kerim 
ve Hz. Muhammed'in sünnetine evet, fakat ilk iki halifenin 
tatbikat ına uymaya mecbur de ğ ilim. Ben de içtihad yapabili-
rim, müctehidim, onlara her şeyde uymaya mecbur değ ilim». 
Ayn ı  soruyu bu defa Hz. Osman'a yöneltti o da ş u cevab ı  ver-
di: «Evet, Kur'an- ı  Kerim, Peygamberimizin sünneti ve ilk 
iki halifenin tatbikat ına uyacağ' ıma söz veriyorum». Bu s ı ra-
da, Abdurrahman b. Avf ellerini havaya kald ı rarak «Ya Rab-
bi, Sen ş ahid ol ki, islâm menfaati için, ben Osman' ı  halife 
olarak seçtim» dedi ve minberden inerek Hz. Osman'a, miii- 

26 



bere çıkmasmı  söyledi. Oradaki müslümanlar. Hz. Osman'a 
biat ettiler.° 

Hz. Comer'in on yı l süren halifeliğ inden sonra devam eden 
H z. Osma n' ın hilafeti (611 656) daha çok halifenin siya-
setini takip etmek ve geli ş tirmek olmu ş tur. En büyük hizmeti 
de herhalde bugün elimizde bulunan Kur'an' ı  toplatt ı rrnış  ol-
masıdır. Yalnız Hz. Osman, ailesini, Ü m e y y e o ğ ullar ı -
n ı  , koruyup onlara yüksek görevler verdi ğ inden, müslümanlar 
arasında hoşnutsuzluklara sebep olmu ş tur. Hatta onun bu şe-
kilde kay ıncı lık yapmas ı , düşmanlan taraf ından katledilme-
sine yol açm ış tır. 

Hz. Osman' ın öldürülmesinden sonra, ba ş s ız kalan müs-
lümanlar bir müddet şaş kınlık ve duraksama içinde bekledi-
ler. Daha sonra H z. A 1 i'yi, mescitte biat etmek suretiyle, 
halife tan ı dılar. Fakat Osman' ın ölümü olayı n ı  unutmayan 
E m e v i sonuna mensup olanlarla birlikte H z. A y ş  e, T al 
h a ve Z u b e y r bu cinayetten dolay ı  H z. A 1 i'yi ithama 
devam ettiler. Bu ki ş iler, mescitte bulunmad ılar ve ona biat 
etmediler. Medine'deki Yahudilerin de oyunlar ı  ve te şvikle-
riyle Basra'ya giden Hz. Ay şe Hz. Ali'ye baş  kaldırdı lar. İ lk defa 
iki müslüman toplum karşı  karşı ya geldi. Bu hepimizin bildi 
ğ i Cemel Vakası dı r (656). Bu savaşı n baş langıcında Hz. Ali 
taraf ından birkaç müslüman Hz. Ay şe taraf ına geçip «Niçin 
savaşmak istiyorsunuz» diye sordu. Bundan az sonra her iki 
taraf anla ş t ılar. Barış  sağ lanınca herkes sakin bir ş ekilde 
dinlenmeye çekildi Fakat burada bulunan Abdullah tbn 
S e b e, bu haberden memnun de ğ ildi, yan ına birkaç yahudi 
alarak, Hz. Ayşe taraf ından, Hz. Ali taraf ına doğ ru hücum 
etti. Gece bask ın ı  olduğundan birkaç ki ş i öldürüldü. Kimse 
ne olduğunu anlamadan uyand ı . Taraflar birbirine ihanet 

9 — M. Hamidullah: Islam Müesseseteri Tarihi, s. 85-88; N. Elis-
seff, L'Orient Musulman au Moyen Age (622-1260), Paris, 1977, 
s. 72. 
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edildiğ ini sandılar. İş te Cemel Vakas ının as ı l sebebi bu idi, 
müslümanların hatas ı  yoktu.le 

Hz. Ali Mu-aviye'yi kendisine itaat ettirmeye çok çal ış tı . 
Onu ikna etmek için mektuplar yazd ı , elçiler gönderdi. Ama, 
Ş am'da. Hz. Osman' ın kanl ı  gömleğ ini teşhir eden ve onun 
kanını  dava eden Muaviye, Ali ile anla şamad ı . Bilindiğ i gibi 
aralar ında Sıffın savaşı  (657) vukubuldu. Bu sava ş  esnas ında 
Hz. Ali yanl ı ları  baş ar ıya ulaş acaklan esnada, Cemel Vak2- 
s ından sonra Muaviye'ye kat ı lan A m r b. A s bir hile dü-
şündü. Şöyle ki: İki taraf aras ında anlaşmazlığı n halli için 
Allah' ın Kitab ı 'mn hakem olmas ı nı  istedi. Kur'an sayfalar ını , 
Ş am askerleri m ızraklarm ın uçlar ına takt ı lar. Her ne 
kadar Hz. Ali bunun bir hile olduğunu K u f elil e r'e ve 
yan ındakilere söyledi ise de bunlar Kur'an'a kar şı  savaş amı -
yacaklann ı  söylediler. Her iki ordu savaşı  bırakıp hakemle-
rin kararlar ını  beklediler. Hakemler birkaç ayl ık bir düşün-
me döneminden sonra Dumat Candal'da buluş tular (658). 
Fakat bir sonuca var ı lmadı . Bir y ı l sonra bulu şmaya karar 
verildi. Zaman M u a v i y e'nin lehine çal ış tı . Zira Haric i-
1 e r denilen yeni bir gurup Ali'den ayr ı larak, onu, Muaviye'ye 
karşı  savaşmadığı  için k ınadı lar ve yeni bir mesele yaratt ılar. 

Ertesi y ı l (659) Ezruh'ta bulu ş an iki taraf ın hakemleri 
aras ı nda nas ıl bir usulün uyguland ığı  hakkında burada aynn-
tıya girmeyeceğ iz. Hakemler Osman' ın haks ız yere öldürül-
düğünü ve Hz. Ali'nin sorumlu olduğunu ilân ettiler. Hz. Ali 
bu karara itiraz etti ve bunun Kur'an'a uygun olmad ığı n ı  ifa-
de etti. Bundan sonra yeni bir halife seçimi bahis konusu ol-
du. Ali'nin halifeli ğ inin tasdiki halk ın hat ı rından geçmiyordu. 
Bu yeni seçim konusunda tart ış malar oldu. Amr, Muaviye'nin 
seçilmesi gerektiğ ini düşünüyordu. Ebu Musa ise halifenin 
gerçek bir seçimle belirlenmesinden yana idi. Onun da Hz. ü-
mer'in oğ lu Abdullah'a meyli .  vard ı . Fakat bütün safl ığı yle ve 

10 — M. Hamidullah, islam MüesSeseleri Tarihi, s. 95-97, 
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ihlasla «Ali'yi de Muaviye'yi de azle karar verdi ğ ini» söyle-
dikten sonra Amr b. As: «Ebu Musa ile birlikte Ali'yi azlet-
tiklerini ve kendisinin Muaviye'yi nasbetti ğ ini» halk ı n huzu-
runda söyledi. Ebu Musa'n ın itirazlar ı  yank ı  bulmad ı . Böyle-
ce yeni halife Muaviye (660 - 680) oldu. 11.  

Böylece, dört halifenin nas ı l halife olduklar ını  ve uygu-
lanan yöntemleri görmüş  olduk. Daha sonraki dönemlere ş öy-
le bir göz atarsak: Ali ve Muaviye kendi o ğulların ı  tayin et-
tiler. Emevilerden, Velid üç naib birden tayin eder. Önce kar-
deş i, sonra yeğeni ve nihayet bir ikinci karde ş i. Abbasi 
ler Devri nde Birinci ve İ kinci halifeler karde ş tir. Ayn ı  
şekilde 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 17., 19., 20. ve 21. halifeler kar-
deş tirler. Bunlar hep önceden tayin ile halife olmu ş lard ı r.12  

Emeviler iktidara gelir gelmez, siyasi cinayetlerin 
sorumluları nı  yakalama yükümlülüğünü unutturdular, Emevi 
hanedan ın ın babadan o ğula halife olmas ı  ilkesini kabul ettin 
meğ e çal ış t ı lar. Bunun için halifeye mutlak itaat fikrini canl ı  
tuttular. Yaln ı z bunu yaparken, yeni halife'ye biat etme pren-
sibini sürdürdüler. Emevi halifesi Abdulmelik'le birlikte, ye-
ni bir yazı  yolu ile tayin: «and» usulu baş lad ı . Veliahtlar, yaz ı lı  
olarak önceden tayin edildi. Biat merasimi ikinci planda kal-
d ı . Emeviler döneminde, onlar ın hanedanl ık meş ruiyetlerini 
tan ı tmak için büyük gayret gösterildi. Övgücüler, A bduln ıe-
lik'ten, Mervan'a; Muaviye'den Osman'a kadar varan bir hu-
kuk temeli bulunduğunu dile getirdiler. Hattâ baz ı ları , Eme- 

11 — İ .A. Ali mad.; İ .A. Ezruh maddesi yazar ı  P. Lammens ha-
kem olay ın ı n geçtiğ i yerin Dumat ul—Candal veya Ezruh'dan 
hangisi olduğ u hususunda ,bilginler aras ında çeş itli görüş te 
olanların bulunduğ unu söyler; N. Elisseff, ı 'Orient Musulman 

au Moyen Age, s. 79-80, Hakem olay ından sonra bir sonuç 
al ı nmadığı n ı  Ali yanlı lar ı nı n hakim oldukları  topraklarda, 
Muaviye yanl ı larının Mı sır ve Suriye'de ayr ı  ayr ı  hüküm sür-
meye devam ettiklerini yazar. 

12 — M. Hamickıllah, Epoque du Prophete et des Califes, s. 496. 
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vi halifelerinin, «Peygamberin miras ını » paylaş tıkları  fikrini 
ileri sürmeye kadar gittiler." 

Daha önce Ebû Bekir taraf ından ho ş  görülmeyerek red-
dedilen Halifetullah ünvan art ık Emevilerin ilk döneminden 
itibaren, bu sülaleye itaat sorumlulu ğunu yükleyeceği düş ü-
nülerek, benimsenmi ş  ve kullanı lmış tır." 

Abbasiler Devri nde halifelik anlay ışı na yeni 
baz ı  değ iş iklikler getirildi. Abbasiler, Peygamberin ailesine 
mensup olduklarını  her defas ında dile getiriyorlard ı . Bu s ı-
fat iledir ki ilk halifeler kendi hareketlerini me ş ru kaynağa 
dayand ırıyorlardı . Sonrakiler, halifeliğ in, özellikle e 1- A b-
b a s'ın soyundan olanların, yani Peygamberin sülalesinin 
hakkı  olduğunu ileri sürdüler. Fakat, Abbasilerin bu legal da-
yanakları , Ali soyundan gelenleri bertaraf etmek için yeteri 
derecede kesin dayanak olmaya kâfi gelmemekte idi. 

Abbasile r, iktidarın teokratik niteliğ ini art ırdılar. 
Emevilerin kulland ıkları  ünvanlara yenilerini eklediler. Man-
sur, Allah'ın yeryüzündeki hakimi (Sultanullah fi arzihi) la-
kab ın' aldı . Kendi şahısları  üzerinde ilahi bir bağ  kurma gay-
reti göze çarpt ı . Abbasi halifelerinin, birini huzura kabul eder-
ken, Peygambere ait oldu ğu söylenen bir cübbe (burda), giy-
meleri, baston (Kadib) ta şı maları , baş lar ına Kalansuva giy-
meleri (bu ,Emeviler döneminde de görülür), onlar ın dini yön-
lerinin daha fazla vurgulanmasm ı  kolaylaş tırmış tır.'3  

Daha sonra, Selçuklular Döneminde, emirler ve komu-
tanlar taraf ından halifelere sayg ı  gösterilerek ve otoriteleri 
tan ınarak onlar ın manevi desteğ inden yararlan ı ldı . Selçuklu-
lar ve Büveyhoğulları  halifeye kar şı  asker sevkederek onu 
mağ lup ettikleri halde ona biat etmekten, hürmete lay ı k gör-
mekten kurtulamam ış lardı . Selçuklu hükümdarlar ı , halifeli- 

13 — E. 1.2,, Khalifa maddesi, C. III, s. 971. 
14 — Aynı  yer. 
15 — Aynı  yer. 
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ğ in dünyevi otoritesini ellerinde tutuyor ve Sultan ünvan ını  
ta şı yorlard ı . Selçuklu sultanlan, halifeyi o şekilde avuçlar ı  
içine alm ış lard ı  ki, hoş lar ına gitmese bile halifeler onlar ı n is-
teklerine boyun e ğmekte idi. Bu cümleden olarak halife Ka-
im, kız ı n ı  Tuğ rul Beğ 'e vermeğe mecbur kalm ış t ı . Tuğ rul Beğ  
ayr ıca halifeden "melik ul - ma şnk ve'l - mağ rib" ünvan ını  al-
mış tı ." 

Büyük Selçuklular döneminde ve hemen sonraki dönem-
lerde birçok yerel yönetimlerin hamili ğ ini Abbasi halifesi 
yapmakta idi. Anadolu, Suriye ve İ ran'daki birçok emirlikler, 
halifenin otoritesi alt ında olup ondan emir el - mü'minin ün-
vanını  alarak bağ larını  koparmamakta idiler. Suriye'deki Zen-
gi'ler ve Eyyübiler, Yernendeki Resuliler, Gazneliler, Güriler, 
Doğu—İ ran ve Hind ıstandaki prensler hep Bağdad halifesini 
tan ımakta idiler. Bat ı  İ slam Dünyas ın ın bir hükümdan olan 
Elmurab ı tlardan Yusuf b. Ta ş fin emir ul - müminin s ıfat ını  
Bağdad halifeliğ inden tas dik ettirmi ş ti.'7  

Irak' ı  istila eden Moğollar, 1258 y ı lında son. Abbasi hali-
fesi Mu'tas ım Billah' ı  öldürdülerse de halifelik kurumu or-
tadan kalkmad ı . Kı sa bir duraklamadan sonra M ısır'da hali-
felik tesis edildi. M ı s ır ve Suriye'ye hakim olan Memlukler, 
son Abbasi halifesinin amcas ını  Kahire'ye ça ğı rarak halife 
yapt ılar. Sultan Baybars, M ıs ır kad ısmın yardımları  ile bu 
kiş inin nesebinin Abbasilere ait oldu ğunu tahkik ettirerek, 
ona Mustans ır ünvan ı  ile birlikte bütün İ slam Dünyas ının ha-
lifelik otorite ve imtiyazlar ını  tan ı dı . Ondan sonra Memluklu 
halifeleri ta Osmanl ı lara kadar süregeldi. 

Yukardan beri aç ı klamağa çalış tığı mız halifeliğ in bu ta-
rihi seyri içinde, bir gurup müslüman vard ır ki, halifeliğ in 

16 — Corci Zeydan, islam Medeniyeti Tarihi. Çev,: Zeki Megamiz. 
II, bs., İstanbul 1974, C. IV, s. 367-370; E. i.2, Khalife mad., 
C. III, s. 975. 

17 — E. 	Aynı  yer. 
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meşruluğu hususunda ihtilafa dü şerek Tarihçiler taraf ından 
ş ii görüş  denilen bir fikri benimsemi ş lerdir. Buna göre Hz. 
Muhammed, henüz vefat etmeden Hz. Ali'yi, do ğ rudan doğ ru-
ya, kendisine halife tayin etmi ş tir. Ş iile r'e göre böylece 
1:1 gamber bir din ve devletin yan ı s ıra bir de sülale olu ş tur-
du. Peygamberin erkek evlad ı  olmadığı  için, onun hem dama-
di (Hz. Fatma'n ın kocas ı), hem de amcas ının oğ lu olmas ı  ha-
sebiyle Hz. Ali'nin bu işe üstünlüğü vard ır. Zaten Peygamber 
tarafından Hz. Ali'ye bir s ır tevdi edilmi ş , o da bunu oğ luna 
söylemiş  ve bu suretle imamet nesilden nesile intikal etmi ş -
tir. Onun bu üstünlüğü ta Hz. Adem'den beri mevcut olan ve 
her nesilde seçkin birisinde kendisini gösteren ilahi bir nuru 
ta şı mas ı  idi ki, Hz. Alinin bu naru, kendisine halef olan her 
imama intikal etmi ş tir." 

Bu görü ş te olan ş iiler, Abbâsi halifelerini zaman zaman 
güç duruma sokmu ş lard ı . Mesela, Fatimilerin M ı  s ı  r'a 
hakim olmalar ından sonra burada Ismaill hareketinden 
kaynaklanan bir sil halifelik kurulmu ş tu <909). Bu haliyle 
Fatimi halifeleri, Sunni halifelerden ayr ı lıyor, imam- ı  masum 
sıfat ı  ile, yan ı lmaz ve ş eriat ın en yüksek aç ıklayıcı s ı  (mücte-
hit) olarak kabul ediliyorlard ı . 

Yine imâmeti Ali soyundan gelen birine, H z. Ha sa n' ın 
soyuna, layık gören bir ba ş ka hareket vard ır ki bunlar Z e y-
diler ad ıyla bilinmektedir. Zeydilerin Taberistan'da kur-
dukları  devlet k ı sa ömürlü (IX. yüzy ıl ortaları) olmuş sa da 
Yemen'deki devletleri daha uzun süre ya ş amış t ır. Bunlara gö-
re, imâm masum değ ildir, fakat müctehittir. Ona, Kur'an hü-
kümlerinden ve sünnetten ayr ı ldığı  vakit mutlak itaat gerek-
mez. Ayr ıca, imamet babadan oğula zorunlu olarak geçmeye-
bilir. Hz. Ali neslinden olmas ı  yeterlidir." 

18 — I. A. Halife mad.; Ali Abdurraz ık, Islâmiyet l'e Hilleamet, s. 90; 
Sanhoury, le Califat, B. 75, 76. 

19 — E. 1.2 Klialifa, C. III, s. 977. 
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Bu ş ii görüşün karşı sında, yukarıda Cemel Vakası  dola-
yısıyla değ indiğ imiz Harleiler ba şka bir görüş  ileri sürerler: 
Halifelik hiç bir aile ve kabileye tahsis edilmemi ş tir. Herhan-
gi bir müslüman, Arap olmasa, hatta köle bile olsa, halife se-
çilebilir. Daha da ileri giderek bir İmam mevcut olmas ınm di-
ni bir vecibe olmad ığı na, Imam' ın yokluğunun, müslümanla-
rın dini yükümlülüklerini yerine getirn ıelerine engel olmad ı-
ğmr, meşru bir hükümet ş ekline sahip olabileceklerini ileri 
sürerler. Haricller, durumun gere ğ i bir imam bulunmas ı  ge-
rekiyorsa bu imamm seçilebilece ğ ine ve herhangi bir sebep-
le maksada uygun olmadığı  görülürse, o imaının hal veya 
katledilebileceğ ine kanidirler. 

Bir de burada üzerinde durulmas ı  gereken halifenin Ku 
reys kabilesinden birinin olması  meselesi var. Konunun kay-
nağı  « İ mamlar Kureyş 'dendir» hadisine dayanmaktad ır. Bir-
çok ehli sünnete bağ lı  Fıkıh - Kelâm bilginleri bu halisi gö-
rüş lerine mesned olarak kullanmış lardır. Imâm Ş  a f ii 
(öl. 820), Hilafeti Kurey ş 'in hakkı  olarak göstermektedir. Na-
maz vakti cemaat içinden seçilecek imamda bile neseb unsu-
runa dikkat etmektedir. Ahmed ib n H anb e l'e (öl. 855) 
göre Halifelik, Kurey ş li bir fâs ık ve fâcire aç ık olmaktad ır. 
Hangi Kureyş li eline k ılıç al ıp, iktidarı  ele geçirse ona emiru'l 
- mü'minin denilebilmektedir. E ş 'a r î (öl. 935), müslüman-
ların içine düş tükleri ilk ihtilaf ın imamet olduğunu Maktdâ-
tu'l - islâmiyyin adlı  eserinde yazar. E b û M a n s u r M u-
hamme d el--MaturIdi (öl. 944), Makalât' ında 
«Mesele dini aç ı dan ele alınırsa, en dindar, en takva sahibini, 
iş leri en iyi görecek, en iyi karar ı  verebilecek olan ı  aramak, 
böyle olanı  linâmete getirmek gerekir. Ne var ki, Hz. Peygam-
ber, İmamlar Kureyş 'dendir, demi ş , Peygamberin arkada ş ları  
da imamı  Kureyş den seçmiş , onlara biat etmi ş tir.» Burada 
Maturidi meseleyi Kur'an aç ı s ından bir türlü, Peygamberden 
menkul söze ve uygulamaya göre baş ka türlü anlamaktad ır. 
B âkillâni (öl. 1013) ise İmam olmanın yollarının nass ve 
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seçim olduğunu Ş ianın nass görüşünü ele alarak bunu reddet-
tikten sonra geriye seçim yolunun kald ığı m söyler. Fakat bu 
seçimde arad ığı  s ıfatlar içerisinde Kurey ş lilikten vazgeçmez. 
Bu arada Bakillâni, Ebu Bekir'in seçildikten sonra müslü-
manlara «En hay ırlınız olmadığı m halde ba şı nıza geçirildim» 
ifadesinin kabile ve a ş iret bak ımından en hayırl ınız değ ilim 
demek istemesidir. Çünkü Hâ ş imiler neseb yönünden üstün 
idi. Böylece anlatmak istiyordu ki, bu büyük mevkie neseb 
yüksekliğ i ile eriş ilmez ve bu makam « İ mamlar Kurey ş ten-
dir» hadisinin gerçe ğ i karşı s ında Kureyş 'in sırf Haş imi kolu-
nun değ il, bütün kollar ının hakkıdır. A b d u 1 k a h i r B a ğ -
d a d i (öl. 1038), Usülu'd Din adl ı  eserinde şu ifadeyi kulla-
nır. « Şeriat, linâmeti Kurey ş 'e tahsis etmi ş tir», «linametin Ku-
reyş 'e has olduğuna dair Ehl-i Sünnetin delili, Hz. Peygambe-
rin: «linamlar Kurey ş tendir» sözüdür. Bu haber sebebiyle, En-
sar, Sakife günü, hilafeti Kurey ş 'e teslim etmi ş tir.» Bu anla-
taş  şekli tarihi gerçe ğe uymamaktad ır. El-Ma v e r di (öl 
1058), el—Ahkamu's--Sultaniye, adlı  eserinde İmamete bir 
kı s ım ayırmış  ve «Hakk ında nas ve icma olduğu için, imar= 
Kureyş li olması  gerekir. Herkesten ayr ı  düşünüp, İmameti 
bütün insanlara caiz gördüğü için de, Dirâr 1bn Am r' ın 
sözüne itibar edilmez» der. "G azall (öl. 1111) de ayn ı  hadi-
sin ve icmaın ışığı  alt ında Kureyş lilerden ba ş kas ına halifeliğ i 
meş ru görmez. Ayn ı  görüş  paralelinde N e s ef I (öl. 1115), 
Ş ehristâni (öl. 1153), ibn Teymiye (öl. 1328) gibi 
bilginler de vard ır. 

Aksi görüş te olan bilginler de vard ır : S a d r u ş - Ş e-
r i a Ubeydullah İ bn Mes'ud el—Buhar ı  (61.1346) 
Tadilu'l—Ulum adli eserinde, gerçek hilafetin otuz y ı lda öm-
rünü tamamlad ığı nı  söyledikten sonra «zaruret varsa, şart 
ortadan kalkar. Zaman ı mızda Kureyş lilik ş art ı  da düşmüş -
tür» der. Ünlü Ş irazl ı  Ş afil alim, Kad ı  I c i (öl. 1355) el-
Mevakıf adl ı  eserinde, neseb unsurunu üstünlük ölçüsü ola- 
rak tanımadığı nı  belirtir. Sahabenin ad ı  geçen hadis istika-- 
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metinde hareket etti ğ ini, dolay ıs ıyla bu şart ın kesinleş tiğ ini 
ileri sürer.2° 

Ünlü bilgin ve dü şünür 1bn Haldun (öl. 1406) Mu-
kadddme'sinde, her ne kadar İmanlar Kureyş 'dendir hadisini 
sahih sayıyorsa da, bunu o devrin şartlarına bağ laması  yö-
nünden diğerlerinden ayr ı lır. İmamın tayini iş ini, «Ehlu'l-
akdi ve'l—hall» denilen ümmet içinde kararlar ı  muteber kim-
selerin seçmesine b ırakır. imamda aranacak vasıflar içinde 
Kureyş lilik ş art ın ı n bulunmasmda ihtilaf edildiğ ini söyler.21  

P r o f. M. H a m i d u 11 a h'a göre Peygamber . «iman-
lar Kureyş tendir» sözünü o günkü ş artlar içinde söylemiş tir. 
Çünkü o biliyordu ki, Araplar ancak Kurey ş den birini halife 
kabul ederler. Fakat Hz Peygamber «Kavminizin mevlas ı  siz-
dendir» sözü ile bunu yumu şatmış tır. Ve böylece herhangi bir 
müslüman Kurey ş linin mevlâs ı  bu yolla halife olabilir. 22  

Bütün bunlarla birlikte, gerek dört halife Kurey ş  kabile-
sinden oldukları  gibi, gerek Emevi halifeleri Kurey ş 'in en ş e-
reflisi say ı lan H â ş imiler den ve Abbâsi halifeleri de yi-
ne bu kabileden olmuş tur. Tarih boyunca İ slâm âleminde, naza-
riye yerine, kuvvetin kaim oldu ğunu göz önünden uzak tut-
mamak gerekir. 

Her ne ş ekilde olursa olsun, görüldü ğü gibi ister seçim, 
ister veraset yoluyla halife tayin edilsin ve isterse bu i ş  bir 
gurup insan tarafından yap ı ls ın, halife iktidarda ölünceye ka-
dar kalıyordu. O mutlak hâkimdi.22  

Islam hukukçular ı , halifenin kendinden sonraki halifeyi 

20 — M. S. Hatibo ğ lu, Iltilafetin Hurey ş liliğ i, A.Ü.İ .F. Dergisi, C. XXIII, 
s. 172-185. Konu için yararland ığı nuz bu araş tırmaya, daha 
geniş  bilgi almak için bak ı labilir. 

21 — M. S. Hatiboklu, 	s. 184. 
22 — M. Hamidullah, lAldm Müesseseleri Tarihi, Teksir Notları , Er-

zurum, 1975, s. 84. 
23 — E. Tyan, Le Syst~e monocratique dans l' İ slam Sunnite, R e c  tt- 

el ı  de la SocUt Jean Bodin Tome XX,1970, s. 505. 
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tayin etmesini halifelik için gerekli şartları  taşı ması  ve ken-
disine biat edilmesi şartlarıyle kabul ettiler. Halifeye biat 
edilmesinin önemi büyüktür. Bu bir «içtimal antla şma»dır. Bu 
iş le uğ ra şan bilginlere göre, Devletin ba ş langıcmda bir «siyasi 
anlaşma» olmal ı dır. Önce kendi aralar ında anlaşan kiş iler, bir 
ş ahı sla baz ı  ş artlarla anlaşı p onu Baş kan yaparlar. Ancak bu 
şekilde kendisini kuvvet yolu ile halife yapamn, me ş ru daya-
n* ortadan kald ırı lmış  olur. 

Halifenin, müslümanlar taraf ından görevinden uzaklaş -
tırı lmasi, onun adaleti gev şetmesi veya duyu organlar ından 
birinin fonksiyonunu yitirmesiyle mümkün olur. Baz ı  şüphe-
li dini akidelere kendisini kapt ırmas ı  da hilaf etten al ınma-
s ına yeterlidir. Bir de halife kendi iradesi ile i ş  göremez, ik-
tidarı  çevresindeki şeriata uymayan ki ş iler doldurursa yine 
ayn ı  sonuç doğan Yaln ız, halifenin hareketinin, iradesinin k ı -
s ı tlanmas ı  (hacr olay ı) dini akide ve pratiklere ayk ırı  değ ilse, 
halife meş ru say ı lı r Zalim ve adil olmayan halifeye veya onu 
vesayet alt ında tutana karşı  aç ık savaş  müslümanların üzeri-
ne düş en bir görevdir. 

Islam Fakihleri, halifeninin görevlerini tesbit etmi ş ler-
dir. Özellikle el - Maverdi bunu on maddede toplam ış tır. " 
Bunlar : 

1 — Esasları  tesbit edilmiş  olan dini korumak; bu esas-
lardan uzakla ş an biri ç ıkarsa, şüpheli fikirler ileri sürerek İ s-
lam ilkelerinden uzaklaşan olursa, ona doğru yolu öğ retmek 
veya lay ık ciduğu cezayı  vermek. 

2 — 	ıleti hakim k ılmak, verilen kararlar ın uygulan 
masını  takı o etmek. 

3 — Islam topraklar ını , onun düşmanlarma karşı  konu 
mak ve içde de dilzensizliğ i, karışı klığı  önlemek. 

24 — Ebu '1 - Hasan Ali el - Maverdi, Les Statuts G-out ıerr ıemontaux 
ou ~les de droit publie et culministratif, çev.: E. Fagnan, Al-

ger 1915, s. 30 - 31. 
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4 — Allah' ın kanunları na karşı  gelenlere hukuki cezalar ı  
(hudild) uygulamak; Allah' ın kulların ın —bu kelirneye dik-
kat !— haklar ına sayg ı  gösterilmesini sağ lamak. 

5 -- Müslümanlar ın oturduğu yerlerin düşmanla olan 
s ınırlarını  (suğ ilr) berkitmek. Oraya asker, silah ve yiyecek 
koydurtmak. 

6 — Islami kucaklamay ı  reddedenlere kar şı  cihad yap-
mak. Böylece Islâm ın bütün dinlere üstünlüğünü göstermek. 

7 — Kur'an hükümlerine ve onun aç ıklamas ına uygun 
olarak, Beytülmâl de toplanacak sadakalar ı , fey, harac cizye 
ve 5şür'ü korkmadan ve haks ızlık yapmadan toplamak. 

8 — Devlet görevlerinin (velaye) iyi i ş lemesini temin et-
mek ve sorumlular ın yetkilerini belirtmek. 

9 — Milletin yönetimi ve dinin savunulmas ı  için bizzat 
iş leri mürakabe etmek, iktidar ı  doğ rudan doğ ruya (mübaş a-
ra) üstlenmek. 

10 — Hazinenin gelir ve giderlerini ne savurganl ık, ne 
cimrilik yaparak belirlemek. Ödemeleri tam vaktinde yapmak. 

Son karar mercii halifedir. Fakat onun yürütme hakk ı  
yine yasa ile s ınırlı dır. Her ne kalar halife kad ı 'yı  tayin edi- 
yorsa da kendisi bile bu kad ının kararına bağ lı dır. Islâmda 
hiç bir zaman, devlet: ba ş kanı  bil mahkemenin yetkisinin d ı- 
şı nda düşünülmedi.25  Çünkü o mutlak bir iktidara sahip değ ildi. 

Daha önce, Mo ğ ol i s til a s ı  na kadar (1258) halife- 
ligin durumunu görmü ş tük. Ş imdi, aradaki zaman içindeki 
durum üzerinde aç ıklamaya girmeden konuya son vermek 
için sözü Osmanl ılara getirmek istiyoruz. Osmanl ı  Sultanla- 
rından ilk defa I. Murat (saltanat ı  1362-1389) kendisine say- 
gı  tabirleri içinde halife kelimesini kullanm ış t ır (Halifetullah 
fi arzihi). Oğ lu Sultan B ayezit (saltanat ı  1389-1402) «Se- 
ni yeryüzünde halife k ı ldık» (Kur'an VI, 165) âyetini benim- 
sedi. Sava ş tığı  başka ülke hükümdarlar ı  taraf ından bu ünvan 

25 — M. Hamidunah, le Chat de l'Etat musulman... s. 499. 
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kabul edildi. Çelebi Mehmet (saltanat ı  1413 - 1421) 
aynı  şekilde kendi halifeli ğ inden bahseder. Yaln ız ilk Osmanlı  
Sultanları , kendi müttefikleri ile yaz ış malarında, onlar hak-
k ında da halife ünvan ını  kullanmakda tereddüt etmemi ş ler-
dir. Yalnız I I. Mehmet (F a t i h) (1451 - 1481), halife ün-
vanın ı  kendisi için hiç kullanmad ı . 

Daha sonraki kayna ğı  belirsiz rivayetlerin aksine I. S e-
1 i m (1512 - 1520)'in, 1517'de Kahire'ye girmesinden sonra 
halifelik makam ve ünvan ını  aldığı  belgelerle kan ı tlanm ış  de-
ğ ildir. Osmanl ı  hükümdarlar ı  birbuçuk as ırdan beri cedlerine 
ve kendilerine halife ünvan ı  verilmesine al ış mış lardı . Kahi-
re'de tutulan bir günce (rüznâme) de I. Selim'in Kahire ule-
mas ını  toplay ıp, saltanat ın meşruiyeti için, hilafet makam ın-
dan içazet talebi laz ım olup olmadığı m sormu ş  ve ülemanın 
böyle bir i ş leme lüzum olmad ığı n ı  söylemeleri üzerine, kendi-
sinin bu hususta halife ile asla temas etmemi ş  olduğu anlaşı l-
maktadır." Selim'in ve kendinden sonraki Sultanlar ın ne si-
yasi yazış ma belgelerinde, ne eserleri üzerinde ve ne de sikke 
lerinde, sultan, hâkan, emir el mü'minin lakablar ından baş -
kası  yoktur. Ancak M ı sır'ın fethinden sonra Selim, hâdim ul - 
harameyn ünvan ını  kullanır. 

Avrupa halifenin, t ıpkı  papanın Katoliklerin dini reisi 
olduğu gibi, bütün müslümanlanv ruhani lideri oldu ğuna dair 
yanlış  bir kan ıya varm ış tır. 

Osmanl ı  padiş ahlar ı  içinde Ab d u 1 h a m i t II (1876 
- 1909) halifeliğ i siyasi destek olarak dü şünmüş tür. 1876 Ka-
nun-ı  Esasi'sinde (mad. 4) «Zat-ı  hazret-i padi ş ahi hasbe'l 
lâfe din-i Islam ın hamisi» kayd ı  bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ilk defa sultan-
lık kaldırı ld ı . Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanun yapma yet-
kisini taşı dı . Anayasa, Meclfs ve yasalar sistemi getirildi. Ha-
Iifeliğ in kaldırı lmas ı  T.B.M. Meclisinde görüşüldü. Halifeliğ in 

28 — t,. A. Halife mad. 
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lehinde ve aleyhinde görü şmeler oldu." Halifeliğ in lüzumuna 
dair Kur'an'da hiç bir ayet olmad ığı na ve Peygamberin bunu 
ürnmetine terkettiğ ine «hilafet-i hakikiye» ve «hilafet-i sûri-
ye» adli iki hilafet olup bunlardan hilafet-i hakikiye'nin ş im-
diki şartlar alt ında mevcut olmad ığı , hilafet-i sûriye'nin mev-
cut olduğu, bunun güç kullanmak yoluyla kazan ı lmış  bir ne-
vi hükümdarl ı k olduğu, ünlü fık ıh âlimi İzmir Mebusu S e y-
yid Bey taraf ından uzun uzun anlat ı ldı . O zaman ba ş kan 
olan Ismet P a ş  a'n ın hilafetin kald ırılmasının, Türkiye' 
nin hiç bir iç ve d ış  siyasetine etki yapmayaca ğı  hususundaki 
ikna edici konuş mas ından sonra, halifeliğ in kaldı rı lmas ı  ka-
bul edilmiş tir." 

27 — T.B.M, Meclisi Zab ıt Ceridesi, VII, 44-70. 
28 — Hilafetin Mahiyyeti Ş eriyesi, yay. S. Menteş , İstanbul, 1969, 

Seyyid Bey'in T.B.M.M.'de halifeliğ in kald ırı lması  konusunda 
yaptığı  konuşma metni; T.W, Arnold, İ .A. Halife mad. 
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HUKUK KURUMLAR' 

Müslüman hillaimdarlar, adaleti gerçekle ş tirmeyi fent" 
bir görev bildiler. Eskiden her hafta pazartesi ve per ş embe 
günleri hplki  huzura kabul ederlerdi. Burada hakem olarak, 
İ lâhi Kelanı 'm tercüman ı  mevkiinde idiler. Fakat daha ilk 
baş ta bu görev, Suriye'yı.: gönderilen ordularda ganimetle il-
gili kaidelerin iyi iş lemesini, miras, k ısas v.s. gibi konuları  
gözetleyen bir şahsiyete tevdi edildi. 

Ancak Emevi halifeleri za ınamndadır ki belki Bizans -
Suriye hukukunun da etkisi alt ında kadıhk ve diğer adli, ku-
ruMlar tesis edildi. 

Kadı  kendisine başvuran davac ı lar aras ındaki ihtilafları  
çözer ve cezaland ırı lması  istenen suçlulara karşı  İ slam ,huku-
kunun hükmünü söyler. Bunun için kendisine ne bir savc ı  ne 
de bir icra memuru yard ım eder. Görevinin s ınırları  ş eriat 
tarafından kayda bağ lanan hayat ın bütün olaylarına, yani ev-
lenme, boş anma, yetim haklar ı , miras, çeş itli akitler ve suçlu-
ların cezas ı  gibi hususlar' kapsar. Kad ı  yaln ız başı na hüküm 
verir. Her ne kadar bir şûraya kulak vermesi usûlen arzu edi-
lirse de onlar ın reylerini benimsemekle kay ıtlı  değ ildir. Eme-
viler devrinde halife her bölge için bir kad ı  tayin ederdi. Arap-
lar atalar ından gelen kabile ve örf hukukuna ba ğ lı  idiler. Ka-
bile üyeleri kendi özel mahkemelerine ba ş  vururlard ı . Fakat 
daha sonra ş artlar bu görevleri de kad ıya yükledi. O da sela-
hiyetlerinin bir k ısmını  emri alt ında olan hakemlere vermek 
zorımluğunda kald ı . Daha sonra, müstakil bir emirli ğ in vilâ-
yet merkezi olan yer, meselâ Bağdadtda olduğu gibi, bir 
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Baş  - kadı  (Kadiu'l - kudât) ve ona bağ lı  kadılar silsilesi mey-
dana geldi. 

O halde kad ı , bütün iktidarlar ını  korurken ve bunlar ı  iste-
diğ i zaman icra ederken, tek ba şı na kendisine vekiller de seçer-
di. Bu iktidarlar yalnız adli değ il aynı  zamanda idarldir. Ta 
rihin çeş itli devirlerinde kad ı ların Beytülmal ın muhafız', Cu-
ma günü hutbe okuyan, yetim ve vak ıf mallarının idarecisi, 
güçsüzlerin koruyucusu oldu ğu görülür. Bütün bu i ş  ve s ı fat-
lar için vekilleri vard ır. 

Kadının as ı l görevi medeni hukuk ve ceza hukukunda 
Kur'an ve hadise dayanarak hüküm vermektir. Gerekirse hu-
kukçulann otoritesine ba şvurabilir. Şüpheye düş tüğü bir hu-
susta f ı kıh ilmini bilen kimseye ba şvurur; yani fetva arar 
Daha sonra bu, resmi bir hukukçunun, müftinin, görevinin ku-
rumlaşmasını  doğurmuş tur. Kad ıda aranan vas ıflar şunlar-
dır : Sağ lam bir muhakeme sahibi olmak, hür olmak, müslü-
man olmak, doğruluk, Kur'an, hadis ve hukuk bilgisine vak ıf 
olmak. Ama bunlar ın yanı  s ıra çoğu kez kad ı  sade bir insan-
dır. Ahlak" ve dürüstlüğü nedeniyle herkes taraf ından saygı  
görür. 

Kadı 'nın bir kanun adamı  olmas ı  «ilmi» araş tırması , ken-
disine iktidarının bir kı smını  vermiş  olan hükümdar karşı ,  
sında bağı ms ızlığ mm özel bir hal almasına yol açar. Halife-
nin vazife ahlaki, bize kendisine kar şı  hüküm veren kadının 
kararına saygıs ını  göstermektedir. Öte yandan Harun ur 
-R e ş  i d'in, Kad ı  Ebu Yusu f'u Kanunu kendi lehi-
ne çevirmesi için çare aramak maksadiyle bask ı  altında tut-
tuğu görülmüş tür. iktidar kad ıya hürmet eder. Hürriyetinin 
ve hayatının tehdid edilmesi için harikulade durumlar laz ım-
dır. Bununla beraber, kadının mesuliyeti büyüktür. Adaleti 
tevzi etmesi onu devaml ı  olarak bir hata yapma tehlikesine 
götürebilir ki ahirette bunun hesab ını  vermekle yükümlüdür. 
Bu yüzden birçok hukukçu (fakih), kad ı lık görevini yüklen-
mek istemediler, 
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Hz. Peygamber zaman ında hukuki formasyona sahip kad-
rolar bulma endi şesi olmadığı  gibi, muhtemelen hâkimin oku-
ma - yaz?na bilmesi de gerekli değ ildi. Bir tak ım malumat y ı-
ğmmdan çok, karakter üstünlü ğü, ruh inceliğ inin dikkate 
alınması  tabii idi. Her şeyden önce akıllı lık ve olayları  iyi kav-
rayış  önemli idi. 

islâm hukukçuları  ilk kad ıyı  Hz. Muhammed'in tayin et-
tiğ i görüşünü benimserler. Onun, Hz. Alityi, Muâz b. Cebel'i 
ve Ma'kı l b. Yesar' ı  ayrı  ayrı  tayin ettiğ ini ifade ederler. An-
cak bunlar gibi, onun devrinde görevlendirilenlerin valilik, 
komutanl ık, vergi toplay ıcısı  gibi görevleri de üstlendikleri 
bilinmektedir. Ancak Hz. Ömer zaman ında Ktifeye vali tayin 
edilen Şureyh'e bu görev için maa ş  verilmeye baş lanmış tır. 
Ona 100 dirhem ücret ve yeteri ölçüde çavdar unu takdir edil-
miş tir. Bundan sonra kad ı lar hep Beytülmal'den ücret alm ış -
lardır. Daha geç zamanlar da vak ıf şartları  içinde kad ı lara 
gelirden bir pay ayrılmış tır. Fakat hiçbir zaman, adli konu-
larda, taraflar ne suretle olursa olsun bir ücret ödememi ş-
lerdir. 

İ lk zamanlarda kad ıların özel bir duru şma yeri yoktu. 
Bu iş  camide veya evde yap ılirdı . Hatta yol üstünde bile gö-
rüşülebileceğ i kabul edildi. Daha sonraları , oturumlar için 
bir salon ayrı ldı  ki bu da caminin bir parças ı  idi. 

Kadı  bir dava'da sâkin karar vermek için, davac ının gös-
terdiğ i tanı kları  (şâhidleri) dinler, Ş ahâdet bir kimsenin baş -
ka bir kimsede olan hakk ını  ispat için, hâkim önünde ve dâ-
vâhn ın karşı s ında serdetti ğ i iddiası  üzerine, üçüncü bir kim-
senin « şuna ve şuna ş ahadet ederim» diyerek dâvâyla ilgili 
bilgisini bildirmesine denir. Kur'an ve hadise dayan ı larak ş a• 
hadet hakkinda temel kaideler tesis edilmi ş lerdir. Dünya ni-
zammın bozulmadan yürüyebilmesinde şüphesiz şahitlik ö-
nemli bir yer al ı r. Onun için Islam hukukunda şahitte bir ta-
kım sıfatlar aran ır. Eğer o, şahadetinde bir menfaat ararsa, 
şahadeti bat ı l olur. En güç nokta şüphesiz ad4let meselesidir. 
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Ya kadı  şahitleri adil olarak tan ımal ı  yahut onların adâletleri 
önceden tesbit olunmal ı dır (bu i şe tezkiye denir). Çok kere 
uzun süren bu ara ş tırma iş i için H. II. /M. VII. yüzyı lın sonun-
dan itibaren kad ının yanına sahib ul - Mesâil veya muzekki 
ünvanl ı  bir yard ımcı  memur verilmi ş tir. 

Öte yandan İ slam hukukuna göre yaln ız yazı  veya mü-
hür, ispat için yeterli değ ildir. Yazı  ve mühürün kesin beyyi-
ne.(delil) olarak kabul edilebilmesi için, şüpheden vareste ol-
mas ı  gerekir. Bunun içindir ki hukuki muameleler yap ı lırken 
düzenlenen vesikalar için adil olduklar ından ş üphe edilmeyen 
kimseler bulundurulurdu. Böylece daimi ş ahidler ortaya ç ık-
mış tır; bunların sayısı  bazen binleri bulmu ş  ise de, genellikle 
sayı ları  manduttu. Bunlar kad ının memurları  olup, onun ta-
rafından tayin ve azledilirlerdi. Bu daimi ş ahitlerden noter 
lik mesleğ i ortaya çıkmış tır. Noterlere Bağdad ve Kahire'de 
şıı hfıd, Doğuda ve Mağrib'de ise udfıl adı  verilmi ş tir. (Sonra-
dan Osmanl ı  imparatorluğunda bunlara Kâtib-i adl denil-
miş tir). 

Burada yeri gelmişken İ slam dünyasında önemli bir yeri 
olan muhtesib'den de bahsetmek faydal ı  olacakt ır. Muhtesib 
ekseriya üzerinde bir bak ıma kadı lık görevi de bulunan, ha-
life veya onun veziri taraf ından atanan bir «müfetti ş » idi. Di-
ni ve manevi görevlerin yerine getirilmesini kontrol eden iti-
bar sahibi bir memurdu. Fakat muhtesibin bakaca ğı  iş ler, da-
ha çok, ticari i ş lemlere, ölçülerin kontrolüne ve ticarette hile 
yapanlar ile borçlar ını  ödemeyenleri cezaland ırma konularını  
kapsard ı . Ortada bir ş ikayet olmasa bile, kamunun zaranna 
bir durum olursa kanuni muameleye ba şvurma salahiyeti 
vardı . Müslümanlar ın cuma günü cami'e gitmelerine, say ı ları  
k ırk ı  geçen yerlerde cemaat yapmalar ına, camilerin idare ve 
tamirine, ezan ın zaman ında okunmas ı na nezaret ederdi. 

Ayrıca ş eriat hükümlerinin uygulanmas ını  da kontrol 
eder ki bunlar özetle Ramazanda oruç tutmayan kimseler ile 
iddetlerini doldurmadan evlenen kad ınlar ve genel ahlak ku- 
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rallarına uymayanlarm sorguya çekilmesi ve içki içilmemesi, 
musiki aletlerinin çal ınmaması , şeriate uygun olmayan oyun 
ve eğ lencelerin yap ı lmamas ına dikkat etmektir. 

Muhtesibin önemli bir görevi de eğ itim ve öğretimle ilgi-
lidir. Bunun için okulları  ziyaret eder; öğretim usullerini ve 
öğretmenlerini tefti ş  etmekle beraber, hocalarm ö ğ rencilerin 
çok fazla cezaland ırmamalarmı  (mesela döğmemelerini) te-
min ederdi. 

Bu konuyu fazla uzatmadan muhtesibin daha birçok sos-
yal hizmetleri olduğunu belirtmekle yetinelim, Yaln ız o bü-
tün iş lerinde doğruluğurida her hangi bir şüphe olmayan olay-
larda karar verebilirdi. Muhtesib yaln ız şüphe üzerine hare-
ket edemez ve tahkikat için özel kap ıları  açt ıramazdı . 

Burada İ slâm Hukukunda çok geni ş  yer tutan, İ slâm 
Hukukunun kaynaklar ına giremiyeceğ iz, Kur'anda yasak, edi-
len şeyler ve bunlara karşı lık verilen cezalardan da bahset-
memiz çok geni ş  bir yer al ır. Biz yaln ız, islâmm sosyal yap ısı  
yönünden önemli olan birkaç kurumdan sözedebildik. Yoksa 
İ slam Hukukunun tarihi geli şmesi ve smıdan, önemi itiba-
riyle, kitab ımizın hacmini aşar. 
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ORDU 

Islâmiyetten önce Arap kabileleri aras ında küçük sava ş -
lar olduğu halde gerçek anlamda bir ordu mevcut de ğ ildi. İ s-
lâm dininin yayı lış ma paralel olarak önce Arap, daha sonra 
diğer ırkların müslüman oluş lanyla, gittikçe te ş kilatlanan or 
dular meydana geldi. 

Islâmiyet bugün bile bütün dünyan ın hayretini uyand ı . 
ran bir süratle yay ı ldı . Bunda hiç şüphesiz İ slam Dininin ila-
hi bir din olmas ı  nedeniyle insanlar ın bu dini kucaklamalar ı  
en büyük âmildir. Daha Peygamberin ölümünden yirmi y ı l 
sonra Araplar bu dini Arap Yanmadasm ın dışı na, Mısır, Su-
riye, Irak, İ ran'a kadar yayarak bir imparatorluk kurmay ı  
baş ardı lar. Bu bölgelerde hüküm süren ş artlar . İ slam fetihle-
rini kolaylaş t ırdı . Bizans ve Sasaniler aras ındaki sava ş lar bu 
devletlerin mali güçlerini azaltt ığı  gibi halk aras ında siyasi ve 
dini hoşnutsuzluklar yaratt ı : Suriye ve M ısır'ın bir kısmma 
hâkim olan Bizans, istenmeyen bir idare durumuna geldi. 
Irak'ta da Sami kavimden olan insanlar, Araplara meylettiler. 
Bu durum İ slam fetihlerine yard ımcı  oldu. İ slâm ordusu gü-
cünü ve organizasyonunu bu fetihlerle birlikte kazand ı . 

İ slam Açısmdan Savaş  

İ slam dininin yayı lması  görevi bütün müslümanlar ın 
yükleneceğ i bir görev olarak kabul edilmi ş tir. Düzenli bir or-
dunun bulunmad ığı  Islâmiyetin ilk yayı lış  dönerxilerinde bu 
görev bütün gönüllü müslümanlar tarafından yap ılmış t ı r. 

45 



(mücahidin, mütatavvrin) Müslümanların hepsinin savaşa ka-
tılmas ının mümkün olmadığı ndan, kabile reisleri kendi ka-
bilelerinden sağ lam bünyeli erkeklerden bir yüzde miktar ı  
üzerinden insan verirlerdi. Bu gerçek anlamda bir ordu te şkil 
etmez. Bu arada isterlerse bu insanlar ba ş ka iş lerle de uğra. 
şı rlardı . Devaml ı  hareket halinde olmalar ı , sert hayat ş artla-
nna dayar ımalan, savaş  zamanında dini gayret ve heyecanlan 
savaşmalarına yard ımcı  olurdu. As ı l dini amaçtan sonra, ga. 
nimet elde etmenin de sava şa itici bir etkisi vard ı r. 

Islâm Dini aç ı s ından, kuramsal olarak, iman için sava ş -
mak caizdir. Müslümanlar ı n kendi aralar ında sava ş  yapmas ı  
yasak edilmi ş tir. Herhangi bir surette, ehl-i sünnete veya iman 
esasları na karşı  gelindiğ i takdirde, müslüman emirler, has ım-
ları  ile savaş  yapmak için gerekçe bulurlar. t b n H a 1 d u n, 
bir sosyolog gözü ile sava şı , kabile hayat ı  ile ba ş layarak de-
vam edegelen, insan topluluklar ının tabiat ında olan bir olay 
olarak görmektedir. Bununla birlikte o, yaln ız cihad için ve ba ş -
kaldırmaları  ezmek için savaş  yapman ın gerekli olduğunu 
ifade eder. 

Cihadm dışı nda, kâfirlerle yap ı lan sava ş larda normal ve 
hukuki bir «savaş  ilâm» yoktur. Fakat ço ğu kez has ımlar bir-
birlerine meydan okuyarak, aralar ında Allah'm hükmünü kı-
hçtan başka bir ş eyin vermeyeceğ ini haykı rı rlar, 1  

Harp esnas ında, yaln ız savaş a gidenler aras ı nda vuruşma 
olurken, sivil halkın öldürülmediğ i ve onlara zarar verilme-
diğ i görülür. Islam hukuku cihad d ışı ndaki savaşı  yasaklar. 
Yalnız dini hedefi olan yani dini yaymay ı  amaç edinen sava ş  
yasald ır. Ayn ı  ş ekilde İ slam Dini Arap kabileleri arasmda kan 
dökmeyi de yasaklar; çünkü bu kaba, dine ayk ı rı  olarak düş ü-
nülmüş , hedefinin de dünyevi oldu ğ u belirtilmi ş tir. 2  

1. E. İ .2, Haıib III , p. 185. 
2. A.g. mad. s. 185. 
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Ordunun Teşekkülü 

Islam ordularının teşekkülü, islâm fetihlerinin yap ılış  
sürecine parelel olarak bir geli ş me gösterir. İ lk müslüman 
olanlar, kendilerini sava şa sevkeden inanç ve fikirlerinden 
dolayı , birer asker olarak kabul edilebilir. Buna göre M u h a-
c i r 1 er ilk askerleri te şkil eder, ilk Islam komutan ı  da Hz. 
Muhammed'dir. 

Islâmiyetten önceki ordu ve askerlik hakk ındaki bilgimiz 
ancak büyük sava ş ları  anlatan belge ve yaz ı tlara dayan ır. 
Nâmi Y a z ı  t ı 'nda (71 - 73) A'râb ve H ımıs kelimeleri bir-
çok kez geçer. Belki burada H ımı s (kuşkusuz hams'dan türe-
miş) bir düzenli orduyu ifade eder. A'râb ise at ve deve üzerin-
de Kuzey bedevi birliklerini gösterir. Bu Nami yaz ı tının 
tarihi M.Ö., III. yüzy ıla aittir. Deve üzerinde sefer yapan bir 
ilklerin Güney'de bulunup bulunmadığı  hususu kay ı tlara da-
yanarak aranmal ıdır. Devenin Kuzey Afrika ve Salu-â'ya ne 
zaman girdiğ ini kesinlikle bilmemekle birlikte, edebl metin-
lerde, ilk kez M.O. 46 y ı l ına ait Seza r' ın De bello Afrlcano 
(LXXIII, 4) adlı  kitabında K ı ral J u b a'mn alm ış  olduğ u 
ganimetler aras ında 22 devenin de bulunduğu görülür. Ayn-
ca bu çağ larda, deve yeti ş tirme iş i, en çok Sirenayik (bugünkü . 
Libya'nm s ımrlan içinde) de yaygm durumda idi. II. ve  III. yüz-
yı la ait olduğu söylenen bir küçük heykel, deve üstünde bir 
süvari ve bir ta ş  kabartmas ında da hipodronıda bir arabal ı  
deve buluntusuna raslanm ış tır (Sûs - Tunus). 3  

Islâm ın doğuşu esnas ında, yukar ıda söylediğ imiz gibi 
herkes kendisini bir asker olarak görürken müslümanlarda 
düzenli asker bulundurulmas ı  H z. Ömer zaman ında hü-
kümet divan ı  kurulduğu s ırada ba ş lamış tır. Bu divan ın adı  
henüz o zaman Divanu'll Ceyş  değ ildir. Emeviler zamanmda 
teş kilatlı  bir ordu kurulmas ı  tamamlanmış , mecbur! askerlik 

3. E,t.a Badw I, p. 910. 
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Emevi devrinin ortas ına doğ ru baş lamış t ır. 4  
İ lk Islâm fetihlerinin hemen sonunda Suriye ve Irak'ta 

kalan sava ş çı  Araplar, halk ın oturduğu kentlerde yerle şmeyip, 
kendileri için kurulan ve daha sonra yeni kentler haline ge-
len kamplarda yerle ş tiler (Enisâr). Bu suretle, Irak'ta Basra 
ve Kûfe; M ıs ır'da Fustât ve sonra İ frikiyya'da Kayravan kent-
leri doğdu. Ordunun teş ekkülü, zamanmda doğ an ihtiyaçlar 
ile kabile geleneklerinin birle şmesi sonucu meydana ç ıkar. 
Birçok kabileden gelmi ş  insanların birbirine kar ış mas ından 
oluş an orduda, insanlar daha alt seviyede, kentte oldu ğu gibi 
kabilelerine göre bir arada toplan ırlar. 5  

Ş uras ı  açıkca bilinmektedir ki, ilk ordu tamamen müs 
lüman Araplardan meydana gelmi ş tir..Eski Bizans eyaletlerin-
de bulunan yerleş ik halk çoktan beri eski harp geleneklerini 
terkettiklerinden, bunlar ı  kendilerine tabi k ı larak ordu hiz-
metine almak kolayd ı . Öte yandan askeri harekatlara, Arap 
komutanları  kendileriyle birlikte, islâm ı  kabul etmi ş  Arap 
olmayan kimseleri ( ınevâli) de i ş tirak ettirdikleri gibi, henüz 
müslüman olmayanlardan,. kom ş u Orta Asya, Kuzey Iran, Er-
menistan, Suriye Amanuslar ından getirttikleri sava ş çı ları  da 
katabilirlerdi. 6  

Mevâlinin Islam ordusunda rolü oldukça büyük olmu ş -
tur. Islâmiyeti kabul eden ve ırk 3.önünden Arap olmayan bu 
askerlerin Emeviler zaman ında güçleri artt ı . Çoğunlukla Ho-
rasan ve Asya men ş eli olan bu askerler, Arap askerlerinin ya-
nında çarp ış tıkları  halde, maaş lar ı  ve ganimetlerden ald ıklar ı  
pay Araplar ınkinden azd ı . Bunlar dini ve sosyal yönden olduğu 
kadar ekonomik yönden de Araplara e ş it olmak istiyorlard ı . 
Ustelik, geçmi ş te üstün kültüre sahip olma ve imparatorluk- 

4. Corci Zeydan, Medeniyet4 Isldiniyye Tarihi, Çev.: Z. Meğ amiz, Dersa-
adet 1327, C. 1, s. 147 v. d. 

5. E. i.2, Djaysh, II, p. 517. 
6. Aynı  yer. 
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lar kurmu ş  olma şuuru ile Araplar ın kendilerini hakir görme-
lerine dayanamaz olmu ş lardı . Bu durum, ırk esasma değer ve-
ren Emevile r'e kar şı , muhas ım bir ortam meydana getir-
miş tir. Bilindiğ i gibi, gerçekten, H. 132/M. 750'de Emevi Ha-
neda.mm yıkan ve halifeliğe el - Abbas Hanedan ını  yükselten 
bir hareketin kaynağı  Horasan askerlerinin zaferi ile sonuç 
lanmış tı . 7  

Abbas il e r zaman ında, orduda kabilelere dayanan 
düzenleme terkedildi. Birçok Arap kabilesinin yerle ş ik hayata 
geçmesi ve Arap toplumunun de ğ işmesi kabile bağ larını  gev-
şetti. Bu zamanda ordunun yaln ız Araplardan te şekkülü sona 
erdi. Memleketlerini terkeden Araplar yerle ş ik hayata geçince 
askeri unsurun temeli olma fonksiyonunu b ırakmış  oldular. 
Mevâliye Arap ordusunda büyük yer verildi. Ancak Abbasiler 
ne Arap birliklerine ne de şu veya bu bölgeden gelen her tür-
lü yabanc ı  unsurlardan uzak birliklere güvendiler. Abbasiler 
dış  zaferlerden ziyade, iç kar ışı klıklarda hizmet görecek, Arap 
kabile rekabetine yabanc ı  bir ordu kurmaya çal ış tılar. 8  

Halifenin en güvenilir birlikleri, iyi para alan ve iyi dona-
tılan muhafız birlikleri idi. Mutas ımdan itibaren muhaf ız bir-
likleri Araplardan de ğ il, Horasan ve Fergana'da müslüman 
olan İ ranl ılardan ve daha sonra Türklerden te şekkül ettirildi. 
Savaş  zamanında olduğu gibi barış  zaman ında da halifeyi ko-
rudular. Memun Yeni Horasanhlarm deste ğ i ile güçlü kaldığı  
gibi, henüz Ava= bölgesinde vali olarak bulundu ğu sırada, 
Mutasım, Bizansla sava şmak için, iyi ata binen ve ok atan 
Türklerden yakla şı k dört bin ki ş ilik bir ordu kurmu ş  idi. 

Mutasım'dan sonra hiç bir halife Türk birliklerine söz 
geçiremiyecek ve bunlar art ık kendi komutanlar ının emirle- 

7. V.J. Parry, Istamcla Harp Sanat ı, Tarih Dergisi, Sayı : 
28-29, s. 195. 

8. N. Elisseeff, POrient Musultnan au Moyen Age (822-1280). Paris 
1977, s. 144. 

9. N. Elisseeff, A.g.e., s. 144. 

49 



rine uyacaklardı . Gittikçe kendi baş larına buyruk olan ko-
mutanlar halifeyi tunursamad ı lar. Bu komutanlar daha son-
ra, bulundukları  yerin hâkirni 31up emir ul-umera ünvanın ı  
taşı maya baş ladı lar. 't° 

Horasan ordusu da, di ğerleri gibi, Abbasilerin bi-
rinci yüzyı lından sonra varl ığı nı  koruyamad ı . Halife M e - 
m u n Horasan' ı  T ahiriler için özerk bir bölge olarak 
verince, bunlar toplanan askerlerin büyük bir kesimini ken• 
dileri için ayı rd ı lar. Ayr ıca, Abhasiler iktidarlar ın' Hora 
s a n 111 a ra borçlu idiler ve özellikle Memun, karde ş i Emin 
üzerine zaferini onlar vas ıtas ıyla sağ ladı . Horasanhlar bunu 
biliyor ve Bağdad' ın kendileri için biraz a ğı r bir hâmi oldu-
g'unu hissediyorlard ı . M ısır ordusunu lâğveden Mutas ım, Ilo• 
rasanl ı ların yerine T ü r k 1 e ri almaya ba ş lamış tı . Gerçekte 
bu Türklerden, önce özellikle İ slâm s ınırları  içinde yaşayan 
Türkler anla şı l ır. Fakat k ısa zaman sonra, İ slam topraklar ı  
dışı nda doğup büyüyen genç Türkler de Orta Asya'dan ve bu-
günkü Rus steplerinden, sava ş çılar ve tüccarlar taraf ından 
köle (Memlûk) olarak toplanmaya ba ş land ı . Türkler, ünlü A-
rap yazar ı  Câhiz'in Fa7asihı1-Etrâk adl ı  kitab ında yazdığı  
üzere, askeri yönden yüksek bir de ğere sahip olduklar ı  
hizmet ba ğı  ile bağ lı  oldukları  reislerine de çok sad ı kt ı rlar. 
Onlar l ı alifeden çok kendi komutanlar ının sözüne bağ lı  idiler. 
Türklerin iyi asker olma niteliklerini, yak ın zamanlara kadar 
Doğu'nun müslüman devletlerinin Türklerden olu ş an bir or• 
dudan kurtulmalar ın ın imkâns ızlığı  kan ı tlar. " 

Fakat, çe ş itli ı rklardan olu ş an, dilleri ve teknik seviyeleri 
farkl ı  askerler bir potada kayna ş madığı ndan, karışı klıklara 
sebep olurlar; birbirlerini k ıskan ır, devlet gelirlerinden ald ık-
ları  pay ı  münaka ş a eder ve nihayet şeflerinin aralar ındaki 
kavgalara giri ş irler; bu yüzden de Ba ğdad ve Kahire'de kan- 

10. N. Elissaeff, A.g.e., s. 144; V.J. Parry A.g. Mak., s. 196--197. 
ıı . E.t. 2, 'Djaysh, II s. 518 

50 



l ı  sokak kavgalar ı  olurdu. Hatta daha sonralar ı  bir ordu de-
ğ il de Selçuk l u l a r gibi bir halk, yani Türkler Islâmm 
eski topraklar ında yerle ş tikleri vakit ordunun yap ı s ı  bundan 
sürekli olarak etkilenmeyecektir. Kayna ğı nda, Araplar gibi 
göçebe ve yeri geldikçe sava ş ç ı  olan Türkmen unsuru, zafer-
lerin esas faktörü oldular. Müslüman Do ğu'nun yeni liderleri, 
ordular ı nı  geleneksel devsirme Türk Ordusu tipi üzerine ku-
ragelmi ş lerdir. 

Selçuklular ın kolları  gibi, M ı s ır'da Fat ımilerden sonra ku-
rulan E y y u b iler de Türk üstünlü ğü olan bir orduya sa-
hip`,i. Anadolu S elçuklula r I, ordusuna, Bizans'taki 
gibi az ölçüde Ermen i, F r en k v.s. unsurlar ı  katmış -
t ı r. Moğol fatihleri, saflar ına Gür c ü 1 e r i katm ış tır. A r a p-
1 a ra gelince, onlar, eski Sâmi ülkesi olan Irak ve Suriye'nin, 
Bizans Imparatorlu ğunun Asya kesimini içine alan Türk fil-
tühat ından sonra askeri bir rol oynamaktan (Arabistan'da 
birkaç yer d ışı nda) uzakla ş t ı rılchlar22  

Asker Maaş ları  

Devlet için en büyük me ş guliyetlerden biri asker sayısı . 
n ı n ve maa ş lar ın ın ödenmesi hususudur. Bu hizmetler Diva-
nu'l - Cey ş 'e bağ l ı  arz ad ı  verilen büronun görevidir. Iran'da 
kurulan devletlerde arz kelimesine nisbetle askeri idarenin 
baş kan ı na ârız ad ı  verilmi ş tir. 

Genellikle, askere iki yoldan kaynak sa ğ lan ırd ı  : Savaş ta 
elde edilen mal (sava ş lar ın devam ettiğ i sürece ganlinet); 
inançl,a Islâm ve soyda Arap olan faal askerlere, devlet ge. 
lirlerinden ödenen tahsisat (ata). Ş üphesiz, komutanlar 
daha fazla para al ı rlard ı . Komutanlara Emeviler zaman ında 
(H. 41 - 132/M.661 - 750) y ı lda yaklaşı k 500 dirhemden 1000 

12. Ayni eser. 
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dirheme ula ş an ata verilirdi. Ekseriya para olarak yap ı lan 
ödemeler, e şya cinsinden toprak ürünleri ile tamamlamrd ı . 13  
Baz ı  siyasi mülahazalarla da para da ğı t ı lmış t ır. Mesela Mua-
viye paray ı  yalnız askeri kendine çekmek için kullanmazd ı . 
Kendisine taraftarlar te ş kil ve aleyhinde bulunanlar ın kin ve 
düşmanl ığı n' teskin etmek için de da ğı t ırd ı . Hattâ baz ı  kim-
selerin Hz. Ali yanl ı s ı  olduğunu bildiğ i halde, bunlar ın maaş -
larının çoğalt ı lmas ı  için valilere emir verirdi. 14  

İ slam idaresinin ilk yüzy ı l ı  içinde hizmet eden Arap kuv-
vetlerinin gücü hakk ında elimizde vaz ıh bir rakam yoktur. 
Halife Ömer zaman ında (H. 13 - 23/MJ634 - 644) toplam 50.000, 
Emevi Devletinin alt ın çağı nda (yakla şı k H. 81/M. 700) yüz-
bin kiş i olduğu ileri sürülmüş tür. Ancak rakamlar bir tahmin-
den öteye gitmez. Böyle bir tahmin bile atân ın, merkezi hü-
kümetin mali durumu üzerinde a ğı r bir yük olduğunu gös-
terir." 

İ lk Abbasiler zaman ında, bir piyade askeri, yiye-
ceğ inin dışı nda, yı lda 960 dirhem, bir suvari asker bunun bir 
kat ını  alırdı . Bu devirde Bağdad'da bir in ş aat i ş çisi günde 
dirhemin üçte birini al ırd ı . O halde y ı lda 120 dirhem alan bu 
iş çi bir piyade askerinin ald ığı  pararım sekizde birini alabili 
yordu. Bu, bize, askerin iyi ücret ald ığı nı  gösterir." 

Devletin bütçesi silah yap ımına, atelyelerin düzenli i ş le-
mesine, kaleler ve askeri yollar yap ı lmas ına, binek hayvam te-
min edilmesine cevap vermelidir. Abbasi Imparatorlu ğunun 
altın çağı nda bütçesinin ondört milyon dinar oldu ğu bir dö-
nemde beş  milyon dinar silah imal ı , malzeme v.s. için harca 
nırken 50.000 ki ş ilik ordunun masraf ı  bunun içinde değ ildi. 

13. V.J. Parry, İ slamda,  Harb Sanah, Tarih Dergisi, Say ı : 28 - 24) 
s. 194. 

14. Card Zeydan, Medeniyet-i islamiyye Tarihi Çay : Z. Me ğ amiz. 
Derseadet, 1327 C. 1, s. 149 

15. V.J., Parry, A q. mak, s. 195. 
16. N. Elisseff, A.g.e., s. 144. 
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Bu aşağı  yukar ı  devlet bütçesinin yans ını  aldiğı  için çok ağı r 
bir yüktü. Ağı r vergiler ve bunun yan ında halk ın hoşnutsuz-
luğu onları  isyanlara siirüklüyordu. Buna kar şı lık, askeri har-
camalar gittikçe ço ğalıyor ve bütçeden al ınan hisse art ıyor 
du. Üstelik hazine her zaman yeteri kadar paraya günü günü 
ne malik olam ıyor, itiraz kar şı s ında ertelenen ödemelerde 
zamlar yap ı lıyordu. Bu durum kar şı sında gittikçe her bir eya 
letin idaresi yük sek rütbeli s u b a yl a ra verildi ki, 
bunlar, ordular ına gerektiğ i vakit ücretlerini verebilsinler. 
Uygulaman ın, muhtar birtak ım emirliklerin doğmasına yol 
açt ığı n ı  burada aç ıklamaya gerek yoktur. İş te bunun için iktâ 
sisteminin genelle ş tirilmesine gidildi. Iktâ askerlere, suyun 
kaynağı na giderek, bir kasaba veya bölgede vergi toplamay ı  
sağ lıyordu. Biz burada bu geli ş meden doğan idari değ işmeler 
üzerinde duram ıyoruz. Fakat bilmemiz gerekir ki, iktatmn 
geliri, önemli bir ölçüde eski ücretten (500-1000 dinar) çok 
yüksekti. Bu durum ordunun politik—sosyal öneminin art-
tığı nı  ve iktâ sahibi süvarinin kendisine ba ğ lı  bir kaç ki ş i ile, 
gittikçe artan malzeme ve yiyecek masraflar ını  karşı ladıkları-
n ı  gösterir. Ama bunun yanis ıra şunu da göz önüne almak 
gerekir ki, mukta, kendisine tahsis edilen bölgede, devletin 
yerine, masraflar ı  üzerine almak zorundad ır. Bu yüzden iktâ 
gelirleri tamamen asker ücretlerini ödemeye ayr ılmamış tı . 
Iktâ, onu uygulayan devlet ve uyguland ığı  çağa göre çe ş itli şe 
kilde tecrübe edildi. Mesela iktâ, ordunun tamam ı  veya bir 
kı sm ı  için kullan ı labilirdi. Mukta'y ı , zekat vermekten yerine 
göre maaf tutar veya tutmazd ı . Geçici el değ iş tirebilir, kesin 
ve nihayet miras yoluyla intikal etti ğ i olurdu. Ikta sahibini 
(mukta')y ı  devletin kontrolünden kurtanr veya devletin s ı kı  
gözetlemesi ve müdahalesi alt ında tutard ı . (Mısır'da durtun 
böyle idi ve Memlüklular ın düzeninde buna raslan ır)." 

17. 	Djaysh, II, 520-521. 
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Silahlar ve Donat ım Araçları  

Araplar, belli baş lı  silah olarak kılıç (seyf) ve mızrak 
(runıh) kullanm ış lardır. At üzerinde az kullan ı lan yay, sava ş -
tan ziyade ayda kullan ı l ırdı . Bu hususta Araplar ile, Türkler 
ve Iranl ı lar arasında fark vardı . Iranl ı larda - hangi boy ve 
ağı rlıkta olursa olsun - ok atma canl ı  bir gelenek halinde idi. 
Türkler ise bir çok oku at üzerinde, çe ş itli yönlere atarak, 
düşman içine korku saçmakta rnahir idiler. Yivli m ızrağı n 
Doğu'da IX. yüzyıldan beri bilindiğ i görülmektedir. Abbasi 
suvarileri yay ve m ızrağı  geni ş  ölçüde kulland ılar. Burada 
kargı , mızrak ve kıhcm yan ıs ıra savunma silah ı  olarak kalkan 
(turs, duraka), zırh (diri) ve miğ fer (lıfıza) gibi silahlar da zik-
redilebilir. 18  

Silahlarm taşı nmas ı  için çe ş itli hayvanlar kullan ılmış tır : 
Arabistan'da ve çöl bölgelerinde bu i ş  için deve, Iran ve Türk 
kesiminde at ve beygir, daha sonra Hindistan'da fil. At çevik 
bir hayvan olduğundan suvarinin bine ğ idir. Deve ise daha çok 
nakliye için kullan ı lır. Tam techiz edilmi ş  suvariye çe ş itli ad-
lar verilir. Tavaş i ad ı  Eyyubiler devrinde kullan ı lmış t ır. (Ta 
vaş i'nin bir anlamı  da kı s ırlaş tı rı lmış  hizmetçi demektir). 

Savaş  aracı  olarak, Islam ordular ı , dengeli bir hareket ve 
büyük bir güçle ta ş  fırlatan mancın ıktan, halatlann bükülme-
si suretiyle gülleler atan arrâda'dan yararlanmakta geç kalma-
dılar. Büyük oklar atan ve i ş lemesi için bir kaç ki ş iye ihtiyaç 
duyulan kavs el - ziyâr müslümanlar taraf ından belki de H. 
597/M. 1200 yı lından biraz önce bilinmekteydi. Di ğ er çok kul-
lanı lan aletler aras ında tahtadan kule (burc, dabbâbe) ve sur-
ları n yı kı lmas ında kullanı lan koç başı  (kebş) vard ı . Ayrıca yi-
ne kuş atma savaş larında kullanı lan bak ır borulardan at ılan 
(teki]; neffâta) veya kaplarda f ırlatı lan (tekili, kârüra) nefti 
kullanmak için özel askeri k ıtalar (neffât) mevcuttu. 1g 

18. El. 2 Diaysh, II, 517; V.J. Parry, a.g.mak. s. 197. 
19. V.J. Parry, 	s. 200; C. Zeydan, a.g.e., s. 180 
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Barudun Islam Dünyas ı na giri ş i tahmin edildiğ i gibi, sa-
vaş  tekniğ inde büyük değ işmeleri sürüklemi ş tir. Barudun mu-
cidinin Çinliler oldu ğu söylenir. Araplar bunu, lay ık ol-
duğu derecede, geli ş tirmi ş  ve kullanm ış lard ı . 1820 yı lı nda ölen 
İ spanyol orientalisti Condi, Araplar ın, 1118 yı l ında Sicilya'- 
n ın Sirakuza şehrine hücum ettikleri zaman ate ş li silahlar 
kullandı klarını  ifade etmektedir. 2"  

Müslümanlar, karada oldu ğu gibi, denizde de kullan ı lan 
neft veya «Greg,uvar ate ş i»nin sırr ı nı  çözmekte gecikmediler. 
Araplar birçok kez Istanbul'u almaya giri ş tikleri halde, B i-
z a n s l ı  lar ın kulland ı kları  ateş li silah kar şı sında başar ı lı  
olamamış lard ı . En sonunda Araplar, uzun süre Rumlar ın tek-
niğ ini gizli tuttuklar ı  bu maddenin mahiyetini öğ rendiler. 

İ bni Hardu n'dan 1274 y ı l ı nda Sicilmasa kentini ku-
şatan, Marini Sultan ı  Yakub'un burada ma/1=k 
ve barut ateş i ile, demir parçalar ı  atan bir alet kulland ığı n ı  
(bunun doğ ruluğu ş üphelidir), ayr ıca kuşatma âlederi bulun-
duğunu öğ renmekteyiz. 21  

Daha sonra, Memlük kaynaklar ında, Ç e r k e s 1 er D ö-
n e m i'nin (1382 - 1516) büyük bir k ı sm ında barut deyimi-
ne çok az rastlan ır. Ancak Memlüklerin güçlü y ı lların ın sonu-
na doğ ru bu kelimeyi görürüz ve neft kelimesi gittikçe daha 
az kullan ı l ı r. Neftin yerine barudun kullan ı lışı  Osmanl ıları n 
burayı  fethinden sonra olsa gerektir. XIV. yüzy ı l ın son yı lla-
rından itibaren, Memlûkler, düzenli olarak topçulu ğu geliş tir 
diler. Bunun eski ku ş atma arac ı  olan manc ınığı n yerini alma 
s ı  uzun zaman ı  gerektirdi. Uzun süre midfa` ve mukhula, man-
cıniğa yard ı mcı  silahlar olarak, büyük olmayan i ş lerde kul-
lan ı ldı . Ayn ı  kaynaklar, bunun at ı ldığı  hedeflere az zarar ver- 

20. C. Zeydan, a.g.e., s. 172. 
21. Corci Zeydan, A.g.e., 173; E. İ . 2, Barücl, I, 1089; Manc ınık konu-

sunda bilgi için ∎ kz, Seyyit Ali, Musavver Tarih-J İskim, Derse-
adet, 1329 C. II, s. 448. 
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diğ ini bildirirler. Sonunda, manc ınığı n Memlûklerin son za-
manlama kadar gittikçe azalan ölçüde kullan ı ldığı nı , bunun 
XV. yüzy ı lın sonlarına kadar sürdüğünü ve nihayet topun bu-
nun yerini ald ığı m öğ renmektey ız. Top yaln ız kuş atmalarda 
(savunma ve püskürtme arac ı  olarak) kullan ı lmakta olup, sa-
vaş  alanında kullan ı lmıyordu. Bunun nedeni ş öyle açı klana-
bilir : Ku şatmada topun kullan ılması  daha önce manc ınığı n 
yaptığı  görevi aynen yapm ış  olması  ile birlikte sonuca ula ş -
mak için taktik ve strateji yönünden geleneksel yol devam et-
mektedir. Topun sava ş  alanında kullan ı lmaması  da, askeri top-
luluğun bu sava ş  geleneğ ini değ iş tirme& haz ır olmadığı ndan 
ve ateş li silahların kullanı lma ümidinin bulunmayışı ndan ile-
ri gelmektedir. 

Sultan G a v r î, ate ş li silahların kullamlmas ına ka-
rar verdikten sonra şu üç ilkeyi uygulamaya koyuldu : Onun 
gayesi; önce çok say ı da top döktürmek, ikinci olarak fur ıCısiyye 
talimiyle birlikte geleneksel askeri e ğ itimi tekrar ele almak 
ve üçüncü olarak arkebüz tak ımı  adı  -ile tüfenk kullanan bir 
birlik kurmak idi. 22  

Savaş ta Usul ve Strateji 

Savaş  ile siyaset aras ında yak ın ilginin bilinci, müslüman 
yazarlarda mevcuttur. Birincinin ba ş arı l ı  olması  büyük ölçü-
de ikinciye bağ lı dır. Bu sebeple, müslüman hükümdara te-
baas ı  olan insanlar aras ındaki bağ lara kuvvetlendirmesi, özel-
likle askerlerini onlara kar şı  davran ış larında para . ve mai ş et-
'erini iyi 'durumda tutarak sa ğ lamlaş tırmalar ı  tavsiye edilir. 
Öte yandan onun, dü şman devletin genel durumu >  maddi du-
rumu moral durumu ve yapabilece ğ i kadarıyla has ım ordu. 
nun memnun olmayan kiş ileri ile ili şkiler kurarak bilgi al-
mas ı  gerekir. Bunun için bir casusluk servisi kurulrnal ı dı r. 

22. C. Zeydan A.g.e., s. 172 - 173; 	Barıld, I, 1091. 
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Ayrıca gerçek tüccar veya bu k ı l ıkta ki ş ilerden, dü şman dev-
let hakk ında bilgi edinilmelidir. Dü ş man ın da ayn ı  şekilde ha-
reket edeceğ i düşünülerek, özellikle orduda bir haber alma 
servisi kurulmal ı dır. Bunlara ek olarak sava ş  veya savaş  teh-
didi hallerinde, düşmanın harekat ı  araş tırı lmal ıdır. Bu amaç-
la berld veya h ızl ı  iş aret verme araçlar ına baş  vurulmalidır. 23  

Savaşa karar verildiğ inde, ordular çağı rı l ır, herkesin ya-
n ındaki silahlardan ayr ı  olarak baş ka silahlar da ğı tı lır ve eğer 
hükümdar ordunun ba şı na geçmeyeeekse bir kumandan tayin 
edilirdi. Göçebelerde kad ınlar ve çocuklar, esir düşme bile gö-
ze al ınıp, savaş çı lara kat ı larak onlar ı  güçlendirirler. Düzenli 
ordularda ise bunlar yer almazlar. Mühimmat ise duruma gö-
re, yürüyüş  kolunun önünde veya arkas ında ta şı nır. Gidilen 
yol, arazi durumuna ve takviye alma durumuna bak ı larak 
ctüd edilmelidir. Tam emniyet mülahazas ı  ile keş if birlikleri 
ve hafif birlikler, çevrede dü ş manın ın yakla şmas ı  ile ilgili her 
iz ve hareketi takip etmelidir. İ lerleyiş  halindeki ordu kamp 
yerlerinde dururken bu yerler emniyetli olmal ı  ve özellikle 
su ihtiyac ını  karşı lamal ı dır. Eğer uzun süre kal ınacaksa, bu-
rada bir kare plan ı  halinde vaziyet almal ı  ve çevresi hendekle 
çevrilmelidir. 24  

Sava ş  anı  yakla ş tığı  zaman, sava ş  mevzii seçilirken, gü-
neş , rüzgar veya muhtemel bir su mecras ı  ile rahats ız olacak 
duruma düş ülmemelidir. Eğ er düşman ayn ı  tedbirleri ald ıy-
sa, en uygun şekilde sava şmak için, manevraya giri ş mek ge-
rekir. Sava ş  anı  için müneccimlerden uygun zaman öğrenil-
melidir. 25  

Ordu usulen, merkez (kalb), sağ  (maymana), sol (maysara), 
ön (mukaddema) ve arka (sâka) olarak beş  (hamis) müstakil 
topluluk ş eklinde düşünülmüş tü. Bunlardan her biri, belki ha 

23. E. İ . 2, Harb, III, 186. 
24. E. İ . 2, Harb, III, 186. 
25. E. İ . t ,  Harb, III, 186. 
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life M er v an II taraf ından, Bizans örnek al ı narak, daha kü-
çük bölüklere ayr ı lmış lardı . 

Savaş  düzenine gelince, ön ve arka kuvvetler esas kuvvet 
ler ile birle ş ip as ı l savaş  hatt ı  bir merkez ve iki kanat ihtiva 
eder. Yine her biri sava ş  esnas ında okçular önde, kalkanla ko• 
runan kı lıç ve süngüsü olan piyadeler onlar ın arkas ı nda ve ni-
hayet üçüncü s ı rada da silahla süvariler yer al ı r. Sava ş ta mer-
kezde komutamn bayrağı  ta şı nır ki onun dalgalanmas ı  veya 
düş mesi savaşı n ne durumda oldu ğuna bir iş arettir. Asl ı nda 
savaşı n ağı rlı k noktas ı  siivari hücumunda toplan ı r. Eğer dü ş  
man taraf ına birinci hücumda girilmezse bu hüeum üç defa 
tekrarlan ır. Piyadelerin ve okçular ın görevi önce uzaktan son-
ra yak ından, dü ş man ın hücumunu kesmekti; süvariler de hü-
cum kendilerine kadar yakla şı rsa savaş a hemen kat ı lı rlar. Ak-
si yönde, piyadeler aras ında mesafeler b ı rak ı larak, bunlar ı n 
süvarilerin geçmesini kolayla ş tırmalar ı  sağ lan ı r. Eğer kar şı  hü-
cumdan yara al ınmamış  ise düş man süvarilerinin k ı sa zamanda 
geri çekilmesi mümkün olur. Bu da onun saflar ı nda ş aş kınlığı  
ve çaresizliğ i art ınr. Sayıca düşmandan az olduğu taktirde, 
saf halindeki s ı ralan ış , sald ırıya dayanacak, iç içe geçmi ş  da 
ire veya kare biçiminde düzenleme şeklinde yap ı l ı r. Ve Genellik-
le hücum merkezden ve kanatlardan, ayn ı  anda yap ı lmayarak 
ayrı  ayr ı  yerlerden yap ı l ı r. Bunun sonucu olarak ordunun bi 
k ı sm ı  yenik durumdayken, diğer bir k ı sm ı  galip duruma geçer. 
Kendi bölgesinde bulunan galip süvariler, yanda ş lar ı na surat-
le koş ar. En büyük tehlike, sava şı n kazan ı ldığı n ı  sanarak, dü ş -
man ı n eş yas ın ı  yağmalamaya kalk ış makt ı r. 

İ lk zamanlarda müslümanlar sava ş larda develerini, e ş leri-
ni, çocukların ı  ve malzemelerini sava ş  alan ı n ı n gerisinde bu-
lundururlard ı . Bu durumda sava ş ta bir kat daha ş iddetli çar-
pış maları  ve mutlaka kazanmak azmi ile sava ş a girmeleri ge-
rekirdi. Aksi halde, geride kalanlar dü ş man ın eline geçebilirdi. 

26. E. İ . 2 Harb, III. 186: V.J. Parry. A.g. mak„ s. 198. 
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Savaş  Süresi ve Sonucu 

Savaş  kuş atma olmadığı  zamanlarda k ı sa sürerdi. Sava-
ş an devletin sayıca askeri çok olsa bile, cephede gerçek sava-
ş anlann sayı s ı  bini geçmezdi. Bunlar ın beslenme ve donat ımla-
rı  oldukça güç olurdu. Ayr ıca iklim ve tabiat ş artlar ı  göz önü-
ne al ınarak, genellikle k ışı n savaşı lırdı . Subayların, tar ımla uğ -
raşmaya baş lamalarmdan sonra savaş  mevsimi hasattan son-
raya b ırak ı lırdı . Onları  bir kaç haftadan fazla silah alt ında tut-
mak güç idi. Ekseriya sava ş , bir çarp ış ma ile bir kaç yerin al ın-
ması  suretiyle bitirilirdi. 27  Savaş  sonunda bir anlaşma yapma 
ya çalışı lırdı . 

Sava ş  esnas ında kaybedilen ve bozulan silah ve malzeme-
lerle hayvanlar ın yerlerine yenileri sağ lanır. İ slam hukukuna 
göre kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar ve din adamlar ı  öldürülmez-
ler. Kuşatmalar ve bazan meydan sava ş lar ında guruplar veya 
kiş iler ferdi olarak aman isteyebilir. En büyük felaket ölüleri 
savaş  alanında gömmeden çekilmektir. Sava ş ta öldürmekten 
çok, esir almak amaçlan ır. Sava ş  kesin olarak kazan ı ldığı nda 
düşman ın bulunduğu alan yağma edilirdi. Hükümdara sava ş  
ganimetlerinin 1/5 verilir, esir ve mallar ın geri kalan k ı smının 
savaş anlar aras ında taksim edilmesi gelenek idi. 

Savaş  galibiyetle bitince, haber duyurmak için galip ko-
mutan veya veziri taraf ından gerekli yerlere mektuplar günde. 
rilirdi. Bu mektuplar en güzel bir üslupta yaz ı l ırdı . Düş manın 
kuvvetinin fazlal ığı  belirtilerek kazan ı lan sava şı n önemi dile 
getirilirdi. Eğer bu savaş  kafirlere ve dinden dönenlere kar şı  
kazan ı lmış sa, halife tebrik etmesi ve ş eref payeleri verme-
si için özellikle haberdar edilirdi. Galip komutan hükümdar ta-
rafından ödüllendirilirdi. Eğer bu, bizzat hükümdann kendisi 
ise, eğ lenceler, oyunlar, yemekler, ödüller tertip edilirdi. 

27. E,T. z, Harb, III, - 187. 
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Donanma 

Müslümanların deniz ile ilgileri her ş eyden önce, ticaret 
maksad ından daha çok askeri bir maksat ta şı makta idi. Suriye 
ve M ı s ır k ıyı lar ı  müslümanlar ın eline geçince bu denizlerin 
ötesine gitmeyi veya oralardan gelebilecek tehlikeleri dü şündü 
ler. Buralarda Bizans'a ait gemileri görerek hem deniz yolcu-
luklarına ve hem de deniz sava ş larına baş ladı lar. Daha öteden 
beri denizcilikte mahir olan F e n i k el iler in torunlar ı , ve 
bilâhara M ı s ı r ve Anadolu limanlar ının sakinleri aras ından ilk 
denizci askerler seçilmeğe baş land ı . 

H z. Ö nı  e r deniz seferleri için, son derecede, dikkatli 
davranmış t ır. Rivayet edildi ğ ine göre, Mu a v i y e Hz. Ö-
mer'den deniz sava şı  için izin istemi ş  Hz. Ömer izin vermemi ş -
ti. Fakat, Muâviye ı srar edince Hz. Ömer, o zaman M ı s ır valisi 
bulunan 'Amr bin As'a mektup yazarak deniz seferleri hakk ın-
da görüş ünü sormu ş tu. Amr şöyle yazd ı  : 

«Ey Emiru'l - müminin, deniz çok büyüktür, gemiye binen-
ler de ona göre çok küçük birer yarat ı k gibidir. Denizde bulu-
nan ın etraf ında su ve gökten ba ş ka bir ş ey yoktur. Deniz dur-
gun olursa hüzün verir, azarsa insan ın aklı  başı ndan gider, de-
nizde boğulmak endi ş esi kurtulmak ümidinden fazlad ı r. Gemi-
ye binenlerin hali dal üzerindeki kurtlar ın haline benzer, dal 
eğ ilirse, boğ-ulmak muhakkakt ı r. Kurtulu ş  büyük ümit say ı l ı r.» 
Bunun üzerine Hz. Ömer Muaviye'ye, «hiç bir müslüman ın böy-
le bir tehlikeye at ı lmas ı na izin vermem» der. Bu olay ın ger-
çek olup olmad ığı  bir yana, H•z. Osman zaman ında M u a-
v i y e gönüllülerden olu ş an bir askeri kuvvetle H. 28/M. 648 
y ı l ında donanma ile K ıbrı s'a gitti. Bu tarihten itibaren müslü-
manlar ı n deniz sava ş lar ı  baş ladı . 

Biz burada, yap ı lan deniz seferleri üzerinde durmayaca-
ğı z. Yaln ı z Haçl ı  Seferleri esnas ı nda M ı s ır limanlanndan Suri-
ye limanlar ı na yard ı m götürmek için islâm donanmasına bü-
yük görev dü ş tüğ ünü hat ı rdan uzak tutmaval ım. Yine S ıı  
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t an el-Z ahir B a yb ar s' ın Kıbns'a H. 669/M. 1270 yılın-
da yaptığı  sonuçsuz seferi ile Sultan B a r s b a y' ın bu ada-
ya ve Rodos'a H. 827 - 829/M. 1424 - 1426, H. 847/M. 1443 yıl-
larmdaki seferleri ve sonra M emlûkler zaman ında P o r-
tekizli I e r'e kar şı  yap ı lan seferler H. 913/M. 1507 ve H. 
921/M. 1515 önemli deniz seferleridir. 28  

İ lk tersane, Emevi halifelerinden A bdülmeli k b. 
M er v an zaman ında Tunus'ta meydana getirilmi ş tir. Sava ş  
donanmas ı  yalnız hükûmetin yapt ırdığı  gemilerden ibaret ol. 
mayıp, her vilayet veya liman, istek üzerine, belli miktarda ge 
mi yapmaya mecburdu. M ı s ır ve Suriye liman kentlerinde ve 
Basra körfezinde Ubulla'da gemi tersaneleri mevcut idi. 29  

Her harp gemisi kâid veya mukaddem denilen komutan ın 
idaresi alt ında bulunurdu. Donanma= ba ş  komutanına emi-
ru'l - mâ (amiral kelimesi buradan gelir) veya emirul- bahr 
adı  verilirdi. Selaha el din Eyyub I zaman ında Mısır'da 
bir «Donanma Dairesi» kurulmuş  ve bu iş  için bir bütçe tahsis 
edilmi ş ti. 3°  

Bu konuya son vermeden önce, sava ş  malzemelerinin sa 
tılmasının önemi üzerinde k ı saca durmak gerekir. Bilhassa ba-
rud icad edildikten sonra Kilise zaman zaman müslümanlara 
at, silah, demir, bak ı r, kalay, kükürt, gühercije, kereste ve ben-
zerlerinin sat ışı na engel olmuş tu. Müslümanlar da buna kar şı -
lık bir çok lüzumlu maddeleri dü şmanlarma veya onlar ın yar-
dımc ı larma satmad ılar. Böylece her iki taraf bir yandan da 
ekonomik savaş  için, yerine ve zaman ına göre hareket ettiler. 

28. E. İ . 2 Bahrigya, I, 974; N. Elisseff, 	Musıı tman at ı  Moven 
Age, s. 281. 

29. Seyyid Emir Ali, A.g.e., s. 458; Corci Zeydan, A.g.e., s. 185 v.d. 
30. Daha fazla bilgi için C. Zeydan, a.g.e., ş . 190-192. 
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BER İ  D (İ SLAM DEVLETLER İNDE HABERLEŞME) 

Insanların haberle şme ihtiyac ın ı  hissettikleri zamanlardan 
itibaren postac ı lığı n varl ığı  kabul edilir. Elde bulunan en eski 
mektup örnekleri ise Asurlulara (M.Ö. 1950 - 1800) aittir. Fakat 
teşkilatlanmış  bir kurum olarak postay ı  Persler dönemindeı ; 
sonra (M.Ö. VI yy.) görmek mümkündür. İ ran'dan hemen son-
ra Roma İ mparatorluğunda ve onun ikiye ayr ı lmas ını  mütea 
kip de Doğu Roma, Bizans Imparatorlu ğunda çok düzenli i ş le-
yen devlet postalar ı  kurulmuş  bulunmakta idi. 

Islâm Dünyas ına gelinceye kadar dünyada kuruldu ğu gö-
rülen postac ı l ık kurumlar ı  çeş itli isimler alt ında görev yapm ış -
lard ı r. Bu postalann hepsinin genel karakteri devlete ait pos 
talar olmas ı  ve devletin haberle ş mesi yan ında haber alma faa 
liyetini de birlikte yürütmü ş  olmas ı dı r. Bunu belirttikten son 
ra en belirgin çizgileri ile klâsik dönemdeki Islâm Postac ı lığı na 
geçebiliriz. 

Berid Kelimesi, Kaynağı  ve Kapsadığı  Anlam 

Islam devletlerinin büyük ço ğunluğunda özellikle Emevi 
ve Abbas! devletlerinde postaya berid isminin verildi ğ ini gö-
rürüz. Konu ile ilgilenenlerce bu kelimenin gerek kökü ve ge-
rekse ifade ettiğ i kapsam üzerinde uzun münaka ş alar yap ı lmış  
ve değ iş ik görüş ler ileri sürülmü ş tür. 1  Biz burada de ğ iş ik fi- 

Bu konu üzerinde doktora çal ış ması  yapan asistan ımız Nesirai Ya-
zı c ı 'dan yararlan ı lmış t ı r. 

1. Berid kelimesinin manas ı  konusunda ileri sürülen görüş ler için ba-
kılabilecek yerlerden birkaç ı : F. Köprülü, Berid, I. A., II, 541 - 49 : 
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kirlere ve bunlar üzerinde yap ı lan çeş itli tartış malara girme-
den kısaca bu kelimenin. Lâtinceden, Yunancadan, Farsçac!an, 
Arapçadan, eski Mısır dilinden, hatta Asurcadan geldiği, Al-
manca pferd kelimesi ile alâkas ı  bulunduğu, Fransa'da baz ı  ka-
tır irklarına verilen bir isim olan bardot kelimesi ile ili ş kili 
olduğu gibi görüş lerin olduğuna değ indikten sonra; ilk defa 
postacı lığı  kurduğu kabul edilen Muaviy e'nin (H. 41 - 60/ 
M. 661 - 680) bu te ş kilat ı  kurduğu s ıralarda Ş am'da Bizans ku-
rumları  ile karşı laş tığı , hatta ilk Islâm fetihleri s ırasında Mı-
sır'da hâlâ B i z a n s' ın posta teş kilat ının bulunduğu ve Lâ-
tincede «posta hayvan ı » anlam ına gelen «veredus»un kelimeye 
yakınlığ un, elde bulunan di ğer verileri de değerlendirerek be-
risd kelimesinin Lâtince «veredus»tan geldi ğ inin kesinlik ka-
zandığı nı  belirtmekle yetiniyoruz. 2  

Berki kelimesi Ortaça ğ  İ slâm devletlerinin hemen hepsin-
de; posta hayvan ı , suvari postac ı , devlet postas ı , posta men-
zili, iki posta menzili aras ındaki mesafe manâlarmda kulla-
nı lmış tı r. a 

Berid kelimesinin ifade ettiğ i bu manaları  arasında yer 
alan iki posta menzili aras ındaki mesafe için de coğrafyacı lar-
la hukukçular aras ında bazı  görüş  ayrıhklarmın olduğu tesbit 

Lütfl Paşa Tevarlh-i. al-i Osman, İstanbul, 1341, s. 372, d. not 3'te 
kitabın musahhihi Ali'nin görüş ü; İ . H. Uzunçarşı lı , Osmanth Dev-
leti Te ş kilat ına Medhal, Ankara, 1970, s. 267, d. not. 1 ve Ş erafettin 
Yaltkaya, ilhanlı lar Devri İdare Te şkilat ına Dair Notlar,, THITM, II, 
(Istanbul 1932 - 39) s. 15, d. not 3'te Şehabedin Hafacı 'mn görüş -
leri; P. Hugounet, La, Poste des Califes et La Poste de. Sl ıah Paris, 
1884, p. 16 -17; M. Ali Bey, PTM, S. 156, s. 1776; Ayrı . mü. ayrı . mc. 
S. 30, 31, s. 572, 591; D. Sourdel, Barid, E. 1.2, I, Leyelen, 1960. 
s. 1077; Nikita ElissOeff, L'Orient Musul ınan au Moyen Age 622.1260 
Paris, 1977, p. 166 - 7; P.K. Hitti, History of The Arabs New York. 
1968, p. 322. 

2. F. Köprülü, Berid, İ .A., II. 541. 
3. F. Köprülü, Berid , İ .A. 541 - 542; Mehmed Ali, Posta Tarihi, PTM, 

S. 31, s. 591; İ .H. Uzunçarş ill, Medhal, 438, d. not 1. 
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edilmektedir. Co ğ rafyac ılar; «Bir suvari postas ın ın bir günde 
alabileceğ i mesafeye» berkl derler ki bu, dört fersah yani 12 
mildir. Horasan ve Suriye için bunun yar ı s ı  kabul edilir Islam 
Hukukçular ı  ise bir suvari postac ının namaz vakitleri ç ı kar ı l• 
dığı nda dört berldlik yani 48 millik bir yolu çöl sahas ında a ş a-
bileceğ ini kabul ederler. Bununla birlikte XIV. yüzy ıl Misl ı  
müellifleri, posta menzilleri aras ındaki mesafenin her zaman 
aynı  olmadığı n ı , yol üzerindeki su kuyular ının durumlarına ve 
ya yerleş me merkezlerinin konumlar ına göre aradaki mesafe 
nin değ i ş tiğ ini kabul ederler ki, bunun do ğ ru olmas ı  gerekir. 4  

Kısa Çizgileri İçinde İslâm Devletlerinde Postacılık, 
Emeviler 

Düzenli postac ı lığı n müslüman devletler içinde ilk defa 
Emevilerde, devletin kurucusu Mu a vi y e ile birlikte ba ş la-
mış  olduğunu kabul etmek gerekir. Hz. Peygamber zaman ında 
gerektiğ inde çevre ülkelere ve hükümdarlara elçiler gönderil-
diğ ini bilmekteyiz. Daha sonra dört halife döneminde ordu ile 
haberle şme için baz ı  ki ş ilere görev verildi ğ i ve bunlara Beytül • 
marden develer tahsis edildi ğ i gibi geçecekleri yoldaki valilerle 
komutana hitaben yaz ı lan emirlerle dönecekse kendisine yeni 
binekler verilmesini, kalacaksa bindi ğ i devenin al ı nmas ının te-
min edildiğ i görülürse de bu faaliyetleri postac ı l ı k olarak ka 
bul etmenin güçlüğü aç ı kt ır. Bu sebepten Islam Postac ı lığı  
Emevilerin kurulmas ıyla ve devletin banisi Muaviye ile baş la-
tı l ır. Muaviye; yeminli postac ı lara, kendi özel mührü ile mü-
hürlendikten sonra mektuplar ı  verir ve onlar ı  valilere, komu-
tanlara gönderir, böylelikle de devlet haberle ş mesini temin 
ederdi. Muaviye, Suriye'nin fethinden beri orada valilik yap 
makta idi ve Bizans'tan kalan idare mekanizmas ı ndan esinlen-
mi ş , ondaki eksiklik ve kötülükleri gidermi ş , bu arada berid 

4. F. Köprillti, Gösterilen yer. 
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adı  altında posta te ş kilatını  da kurmuş tu.' 
Haberle şme iş ini divanin - hatem yürütmekte idi. 
Muaviye'den sonra bu devletin ba şı nda bulunmuş  olan ha-

lifeler, özellikle Abdülmelik b. Mervân (H. 65 - 86/M. 685 - 705) 
Velid b. Abdülmelik (H. 86 - 96/M. 705 - 715), Ömer b. Abdülaziz 
(H. 99 - 101/M. 717 - 720), Hi ş âm b. Abdülmelik (H. 105 - 125/ 
M. 724 - 743) bu te ş kilatın düzenli çal ış ması  yönünde gayret 
göstermiş , gelişmesi için katkılarda bulunmuş lardır. 

Berîd te ş kilatına ait olarak elde bulunan en eski paleogra-
fik belge, 1933. senesinde Semerkant yak ınlarında Mug - Kale 
harabelerinde yap ı lan kaz ı da ç ıkarı lmış  olan, H. 99 - 100/M 
717 - 718 tarihli bir vesikad ır ki, bu ayn ı  zamanda o tarihte ora-
da berid idaresinin bulundu ğunu göstermesi bak ımından da 
önem ta şı r. 6  

Emevi hazinesinin bu te ş kilatın düzenli çalış ması  için 4 
milyonu bulan bir para ay ı rdığı  bilinmektedir. 7  Bu dönemde 
teş kilatın en önemli özelliğ i yalnız halifeye ve devlet haberle ş -
mesine ayr ılmış  olmas ı  yan ında, Bizans' ın benzer kurumu ile 
aç ık benzerlikleri ta şı mas ı dır. 

Abbasiler Devrinde Postacı lik 

Abbasi Devlet i, Emevi hanedan ı= son bulmas ı  
üzerine H. 132/M. 750 de kurulmu ş , kendisine Bağdat' ı  merkez 
olarak kabul edip iki devre halinde H. 656/M. 1258 y ılma ka-
dar hayatiyetini devam ettirmi ş  olan ikinci büyük İ slam Devle 
tidir. Bu devletin çok geni ş  topraklar üzerinde hüküm sürdü ğü 
düşünülürse, devlet haberle şme teş kilatına olan büyük ihtiyac ı  

5. C. Zeydan, Medeniyet-i tslamiye Tarihi, çev. Zeki Meğ amiz, İstan-
bul, 1328, c. 1, s. 213; M. Ali, Posta iiı ebahis4 PTM, S. 159, S. 1823; 
Ş . Eskin, Tiirk Posta Tarihi, Ankara, 1942, s. 12: D. Sourdel, E. Ii  
Baril p. 1077; F. Köprülii, Berid, I.A., II, 541. 

6. Belgenin metni için bkz. Abdülkadir İnan, Belleten, S. 27, (Anka-
ra, 1943) s. 615 - 619. 

7. F. Köprülü, Berid, İ .A., II, 542. 
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daha iyi anla şı lır. Zira merkezde bulunan halifenin emirlerinin 
uzak, yak ın vilayetlerin ba şı nda bulunan valilere bildirilmesi, 
yine bu valilerin yörelerindeki çe ş itli durumları  merkeze ilete-
bilmeleri için muntazam i ş leyen bir berid idaresine mutlaka 
ihtiyaç vard ı . Bir baş ka yönü ile de ta ş radaki valilerin çe ş itli 
ş ekillerde bağı ms ızl ı k emeli taşı maları  veya bir kötülüğe alet 
olmalar ı  ancak berid idaresinin muntazam i ş lemesiyle kı sa za-
manda merkezce öğ renilebilir, yeni aldığı  bir cariyesine a şı rı  
düşkünlüğü nedeniyle devlet i ş lerini aksatan bir valinin duru-
mu, vergi görevlilerinin halka muameleleri, k ı saca bu geni ş  ül-
kede olup biten her ş eyden merkezdeki halifenin haberdar ol-
mas ı  bu te ş kilat sayesinde gerçekle ş tirilebilmekte idi. 

Devlet memurlar ı n ın bir yerden di ğer bir yere görevle 
gönderildikleri zaman seyahatleri bu örgütce gerçekle ş tiril-
mekte, hazineye vergiler berid vas ı tas ıyla ta şı mnakta, halife ve 
devlet için gerekli e şyan ı n naklinde bundan faydalan ı ldığı  gib; 
ordunun sevkedilmesinde de menzillerden istifade edilirdi. 
Hatta Fas' ın fethedilip Islam fatihlerinin Atlas Okyanusuna 
erişmelerinin bir ni ş anesi olarak kavanoz içine konmu ş  bal ı k 
oradan devlet merkezine kadar berid örgütü vas ı tas ıyla ge-
tirilmiş ti. 

Görüldüğü gibi berid örgütünün iyice geli ş tiğ i bu dönen ı -
de iki büyük fonksiyonu birlikte icra etmesi gerekmekte idi. 
Bunlardan birincisi devlet haberle şmesi ve nakliyatı  temin, 
ikincisi de bir haber alma te ş kilatı  vazifesidir. Bu ikinciyi bi-
raz daha aç ı klayarak daha da iyi anlamak gerekirse, bu dönem-
de; «Eyaletlerde devletin otoritesi Emir ve Vali, Âmil veya yük-
sek maliye memuru ile birlikte icra ediliyordu. Her biri bir as-
keri kuvvete ve bir kumandana sahipti. Bunlar Eyaletlerde or-
taya ç ıkan olaylar ın raporlar ını  Bağdad'a göndermekle görevli 
Sahibü'I - berld'in umüml nezareti alt ında belirli bir noktaya 
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kadar bağı msadılar.» 8  Bu kontrol ve nezaret görevleri konu-
sunda Halife Mansur (H. 136 - 158/M. 754 - 775), devle-
timin muntazam idaresi için dört becerikli ve temiz idareciye 
ihtiyacı m vard ır. Birincisi, her türlü şüpheden uzak, doğruluk-
tan ayrılmayan kad ı ; ikincisi zayıfın hakkını  kuvvetliden ala-
bilme gücüne sahip emniyet amiri; üçüncüsü maliye i ş lerini 
düzenli şekilde yürüten harac reisi ve nihayet bu üç memurun 
durumunu bana doğ ru olarak iletecek beri(' reisi demi ş tin ° 
Böyle olunca, doğrudan veya berid divan ının başkanı  vasıta-
sıyla halife ile ilgi kurma durumunda olan vilayetlerdeki berld 
görevlisi ile vali aras ında son derecede dikkat çekici bir mü-
nasebetin bulunduğu tesbit edilir. Bunun devletin tarihinde 
raslanan birçok örneklerinden birisini burada vermek gerekir. 
se; M e'm u n döneminde (813 - 833 M.) de Horasan valisi iken 
bağı msızlık arzusu ile halifenin ismini hutbeden ç ıkaran, son-
ra camide bulunan berld görevlisinin, durumu kendisinden sor-
mas ı  üzerine çekinerek, bir yanl ış lık olduğunu merkeze bildi', 

 memesini, fakat aynı  durumun tekrar ı  üzerine, buradaki fiir-
vâneki (berld görevlisi)nin, onun onay ını  alarak durumu mer-
keze göndermesi örneğ ini verebiliriz." 

Berid teşkilat ının görevini eksiksiz yerine getirebilmesi 
için düzenli çalış an bir örgütünün bulunmas ı , merkezde bir 
divanın, ülkenin diğer yerlerinde de büyükten küçü ğe doğ ru 
bir görevliler grubuna ihtiyac ı  olacağı  kolayca tahmin edilebi-
lir. Bildiğ imiz kadar ıyla yollar boyunca s ıralanmış  olan posta 
merkezleri, menzilhanelerin kurulu şu Emeviler zamanında baş -
latılmış tır. Bunun say ı s ının yeterlilik düzeyine ulaşması  Abba. 
siler dönemindedir. Bu s ırada H. III/M. IX yüzyı lda 930 men-
zilhanenin bulunduğunu bilmekteyiz. Bu menzilhaneler mun. 

8. B. Lewis, Tarihte Araplar, çev : Hakk ı  D. Yı ldız, İstanbul, 1979, s. 102. 
9. C. Zeydan, a.g.e., I, 214; P. Hugounet, a.g.e., 42; F. Köprtilli, Berld, 

I.A. II, 542. 
10.F. Köprülti, gösterilen yer. 
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tazam yollar üzerinde yer almakta idi, postac ı larm ihtiyacın ı  
giderecek yeterliliğe sahip bulunmakta idiler. Zaten düzenli 
postaellığı n ş artlarından birisi de muntazam yollar ve bu yol-. 
lan üzerinde asayi ş in sağ lanmış  olmas ı dır. (Yollar ve ticaret 
konusu ayrıca iş lendiğ inden burada kaydedilmedi). 

Taş rada menzilhaneler aras ında at, kat ır ve develerle sa ğ -
lanan posta taşı rnaciliğı nın ülkenin bütünündeki te şkilatı  en 
kısa ifadesi ile . şu ş ekilde idi.. idarenin merkezi olan Bağ dad'da 
devletin çeş itli iş lerinin düzenli yürütülmesi için kurulmu ş  di-
vanlar aras ında bir divan, divanül berid; posta ve haber alim 
örgütünün en üst organ ı  idi. Bu divanın başı nda bulunan kiş i 
sahibia- berid adını  alırdı . İstihbarat görevi dolay ı sıyla ken-
disine sahibü'l- berid ve'l - ahbar'da denilirdi. Sahibü'l - berid 
halife .ile doğ rudan doğ ruya temas kurma durumunda bulu-
nuyordu ve en güvenilir ki ş iler içinden seçilerek bu göreve ge-
tirilirdi. Nitekim bu devletin tarihinde bu kurala titizlikle uyul-
duğu ve daima halifelere yak ın ve doğ ruluğuna güvenilir ki ş i-
lerin te ş kilatm başı na getirildiğ i tesbit edilir. Zaten te ş kilattan 
beklenen en büyük özelliklerden biri olan bu durum, en üst 
kademeden ba ş lamak üzere fürvâneki, nunraldci ve murattab 
gibi her derecedeki memurlar için de geçerli idi. 

En önemli iki görevi; a - Devlet haberle şmesini temin et-
mek, mernurlann ülke içi seyahatlar ını  sağ lamak ve postac ı l ı k 
ile ilgili diğer görevler, b - İ stihbarat ve gizli haber ta şı ma va-
zifesi. Divanü'l - berid'in bu fonksiyonunu icra edebilmesi 
için ülke içinde düzenli çal ış an bir te ş kilatı  bulunmakta idi. 

Vilayetlerde valilerin yan ında en büyük berid memuru für-
vâneki idi. Bir fürvâneki'nin te ş kilat ın kuruluş  amac ı  yönünde 
srralanabilecek çe ş itli görevleri bulunmakta idi. Bu görevleri 
yerine getirebilmesi için son derecede yetenekli olmas ı  gerek-
tiğ i, gibi, doğ ruluktan ve halifeye ba ğ l ı l ı ktan asla ayr ı lmamas ı  
gerekirdi. 11  
11. İ . Ebil Yusuf; Harun Re ş id'e yazdığı  Kitabtel - harac'ında doğ ru_ 

luk konusuna önemle temas etmektedir, ÇeV.: .Özek, . İstanbul, 
1973, s. 285. 
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Vilayet merkezlerinde valilerin yan ında bulunan, bir ba-
kıma postanın bölge müdürü olan fürvâneki görevi icab ı  vali-
nin çalış malarını  da merkeze rapor etrnekteydi. Kendisinden 
sonra muvakkiler gelmekte idi ki, bunlar postan ın küçük böl-
gedeki memurlarıydılar. Teşkilatm en uç memur gurubunu da 
bizzat menzilhanelerde görev yapan murattablar meydana ge 
tiriyordu. 12  

Abbasi Imparatorluğunun tarih sa.hnesincle bulunduğu ge. 
niş  zaman içerisinde görev yapan berid örgütü yan ında gerekti-
ğ inde yaya pos/acılar, saller de istihdam edildi ğ i gibi, Iran'dan 
Islâm devletlerine intikal eden ve daha sonraki dönemlerde 
mükemmel teşkilata kavuş turulan güvercin postalannin da bu 
devletde kullan ıldığı nı  bilmekteyiz. Abbas! postas ının, halife-
nin, ve dolayısıyla devletin ihtiyaçlar ı  için görev yaptığı  bilin 
mekte ise de ücreti ödenmek kaydıyla halkın az da olsa bu pos-
tadan faydalandığı  tesbit edilmektedir. " 

Büyük bir düzen içinde çal ış masına özen gösterilen Abba-
s! postas ının gerçekten dönemine göre üstün bir haber ta şı yı-
cı lığı  görevini yerine getirdiğ ini kaydetmek gerekir. Ernevi 
postas ında görülen Bizans tesiri bu s ırada büyük ölçüde yeri-
ni Iran tesirlerine b ıraktığı  görülür. 

Posta teşkilatları  Abbasiler haricinde ve sonras ındaki di-
ğer Islâm devletlerinde de görülür. Nitekim Emevi hanedan ı-
nın Ispanya'da hükümsüren Endülüs Emevileri ko-
lunda da bu yönde kurulmu ş  düzenli te ş kilatlar bulunmakta 
idi. 14  

Konumuz islâm devletlerindeki postac ı lık olduğu için ön 
cesine temas etmiyeceğirniz Türk - Islâm Devletlerinde de bir- 

12. Berid teşkilat ı  vazifeleri ve bir fürvanekrnin tayin karamamest, 
Kudame b. Cafer, Kitaba?' - harac ve sanatiPl-kitabe, Köprülti Ktp. 
nr. 1076, vr. 26 b de görülmektedir. Ayr. bkz. P. Hugounet, a.g.e., 
p. 49 vd. 

13. P.K. Hitti, a.g.e„ 323 - 324; P. Hugounet, a.g.e., p. 53. 
41, M. Ali Bey, Posta Mebahisi, P•M, S. 159, s. 1825. 
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birine yakın bazen de değ işen özelliklere sahip posta te şkila-
tının kurulduğunu belirtmek gerekir. Nitekim bu yönde ilk ör-
nek olarak halkı  ve kurucuları  da Türk olan ve Türkistan böl-
gesinde kurulan, Müslüman - Türk devletlerinin birincisi K a-
r ahanl ı lar Devletini (840- 1212) hat ı rlamamız müm-
kündür. Gerçekten yüksek bir medeniyet düzeyine eri şmi ş  olan 
ve Güney Uygurlanmn birçok idare geleneklerine sahip olan 
Karahanl ı larm, daha Maveraünnehir'in istilas ından önce bile, 
ttlak diye isimlendirilen eski Türk Devlet Postas ı  teş kilat ına 
ve haberleşme gayesi ile kullanı lan ateş  kulelerine sahip olduk-
ları  kesindir. İ dare mekanizmas ı  içinde yer alan ulağı n yanın-
da, ordunun bask ınlardan korunabilmesi için dü şmanın geliş i-
ni haber vermek üzere dağ ların tepelerinde minare ş eklinde 
ateş  kuleleri vard ı  ki, Kaşgâr Hakâniye ülkesinde çok mükem-
mel olan bu teşkilat da bütünüyle eski Türk ananesinden al ın-
mış  bulımuyordu. " 

İ lk Müslüman Türk devletlerinden olan Gaznelile r'de 
(962 - 1187) berid te ş kilat ını n devam ettiğ i ve haber alma i ş le- 
rinin titizlikle yürütüldü ğü tesbit edilebilir. Gerek Sultan 
Mahmud (998 - 1030) ve gerekse o ğ lu Sultan Mesud 
(1030 - 1040) zamanlar ında her valinin yan ına tayin edilen ve 
vali muavini mevkiindeki kethüdadan ba ş ka, görevi ülke için- 
de olup bitenleri hükümdara bildirmek olan Sahib-i bertd veya 

berid isimli bir görevli bulunurdu. Bu dönemde gizli ha- 
ber taşı yıcı lığı , istihbarat son derecede önem kazanmış tı  ve 
Sultan Mesud'un sarayında Sultan Mahmud'un, Sultan Mah- 
mud'un saray ında da Mesud'un casuslar ı  bulunmakta idi. Pos- 
tatnn iş lemesinin çok iyi belirlenmi ş  kuralları  bulunuyordu. 16  

15. F. Köprülü, Türkiye Tarihi, İstanbul, 1923, s. 115 - 116; H. G. Yur-
daycluı , Isldm Tarihi Dersleri, Ankara, 1971, s. 57; Ayr. bkz, B. 
°gel, Türk Kültür Tarihine Giri ş , Ankara, 1978, I, 340, 343. 

16. F. Kbprill11, Kenti, İ . A., 544 545. 
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Selça ıklıda0a Posta 

Türklerin kurdukları  büyük devletlerden birisi hiç şüp-
hesiz Büyük Selçuklu imparatorlu ğu ve onun devam ı  olan 
devletlerdir. Bu büyük imparatorlukdaki haberle şme teşkilatı  
konusunda bilinenler pek açık değ ildir. Bununla birlikte muaz 
zam bir imparatorluğun düzenli devlet örgütleri içinde sistemli 
bir şekilde çalış an postas ının olduğu kolayca tahmin edilebilir. 
Fakat şunu hemen kaydetmek gerekir ki, bu dönem postas ı -
nın özellikle Abbasi ve Gazneliler döneminde görülen ve gizli 
haber taşı yıcı lığı  yönü oldukça ağı r basan postadan ayrı lan 
tarafları  olduğu tesbit edilmektedir. Eski Türk ananelerine 
bağ lı  olan Alparslan (1064 - 1072) casusluktan, casuslar 
dan ve jurnalden nefret etmekte idi. Bir gün namaz k ı ldığı  sı -
rada önüne konulmuş  olan veziri Nizam ii'l - Mülk (öl. 1092) 
aleyhindeki jurnal ı  okuduktan sonra kendisine; «E ğ er doğru 
söylüyorlarsa ahlâkım düzelt, eğer iftira ediyorlarsa onlar ı  af-
veyle ve bu gibi i ş lerle uğraşmaya vakit bulamamaları  için on-
ları  mühim iş lerle uğraş tır.» tavsiyesinde bulunmuş tur. 17  S u 1- 
tan Mesud - ve Sultan Mahmu d'un baba o ğul birbir-
lerinin sarayında casus bulundıu-malarım hoş  karşı lamayan 
Alparslan, böyle çalış an bir te şkilatın dostları  düşman, düş -
manları  da dost gösterebileceğini söylemiş tin Tabiatıyle pas-
tanın görevinin yaln ızca bu olmadığı  düşünülürse, yine Alpars-
lan zamanında Selçuklu Devletinde pastan ın bulunduğu kuv-
vetle tahmin edilebilir .Bununla birlikte kesin olan bir şey var-
sa o da bu devletin merkezinde divan reisi seviyesinde bir gö-
revlinin pastan ın idaresinde bulunmad ığı dır. Zaten posta ol-
madan bu büyüklükte bir devletin idaresi mümkün de ğ ildir. 
Nitekim Selçuklu Devleti te şkilatı  üzerinde K a r a-
han.1 1, Sâmani, Gazneli, Abbasi ve k ısmen de O-
ğ  u z idare ananelerinin etkili olduğunu biliyoruz. Bu devlet- 

17. O. Turan, Sektiklular Tarihi ve Türk Islam Medeaiyeti, Ankara, 
1965, s. 137 ( İbntil - Esir, X, 26; İbnii'l - Adim, 189b). 
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lerde postac ı lığı n geliş miş  olarak varl ıklan da tesbit edilmi ş -
tir. Ayr ıca, Büyük Selçuklu Devlet i'nin devam ı  olan 
devletlerin hepsinde bu te ş kilat bulunmakta idi. 

Burada şunu belirtmek gerekir ki, Kâ ş gar ve Semerka,nt 
Karahanl ı lar ı 'nın da tesiriyle, Büyük Selçuklu-
1 a r döneminden ba ş lamak üzere, İ slam devletlerinde postaya 
verilen berid ismi yerine, Türk postac ı lığı nın en eski bir deyi 
mi olup ulamak fiilinden yap ı lmış  bir isim olan ve M.S. 629 
yı lında Bat ı  Göktürk Devleti içinden geçerek, Hin 
distan'a kadar giden ünlü bir Buda rahibinin de bahsetti ğ i 
ulak kelimesinin tarihi ve edebi eserlerde kullan ı lmaya baş la-
itildiğ i görülür." Osmanl ı  Devletinde de kurulu ş tan itibaren 
1840 yı lı na kadar devam eden çok uzun dönem içinde postaya 
ulak isminin verildi ğ i, ulak teşkilatı  denildiğ ini bilmekteyiz. 

Diğer Türk - islâm devletlerinde de düzenli haberle ş me 
teşkilatlarmın olduğunu tesbit etmekteyiz. Özellikle M ı s ır, Su-
riye, Irak ve Iran bölgelerinde kurulan devletlerde mükemme'_ 
iş leyen güvercin postalar' bulunmakta idi. Bu s ı rada güvercin-
ler için menzilhaneler yerine yollar boyunca belli aral ıklarla 
kuleler yapt ırı ldığı , güvenilir ki ş ilerden buralara görevliler ta-
yin edildiğ i ve binleri bulan güvercinlerin böyle bir vazife için 
yetiş tirildikleri görülür. 

Islam devletlerinde haberle ş me konusunda söyleyecekleri-
mizi bitirmeden önce son üç büyük devlet postas ından k ı saca 
bahsedelim. 

Delhi Türk Sultanlan Devletinde Posta 
Bu devletin Delhi'yi merkez yaparak 1206 y ı lında A y b ey 

taraf ından kurulmu ş  olduğunu ve ikibuçuk yüzyı l süren 
kümdarl ık sülalesinin, L u d i han e d a n ı  na geçi ş ine kadar 
birçok bak ımlardan dikkate değer müesseseler kurduklar ın ı  

18. F. Köprülü, Yeni Fariside Türk Unsurlam, TM., VII - VIII, ( İstah•- 
bul, 1942) s. 9; ayn ı  yazar, Berid, İ .A., II, 547: B. Ögel, a.g.e., I. 
340 - 357, 
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biliyoruz. Konumuz olan haberle ş me teş kilat ı  sahas ında ise; 
Örgütün başı nda merkezde büyük bir görevlinin bulunmas ı  
konusundaki Abbasi ananesinin, Gazneliler ve Gurl u- 
I a r vas ı tas ıyla Delhi Türk Sultanlar ı  Devletine in 
tikal ettiğ i görülür. Bu görevlinin ba ğ l ı  olduğu divan ın bura-
daki ismi Divanü'l - berid el - Memalik'tir. Posta ve istihbarat 
iş lerini birlikte koordine ederek yürütür. Ülkenin her taraf ın-
da merkezin ihtiyac ı  olan posta ve istihbarat hergün Delhi'ye 
ulaş tır ı lır. Tabiat ıyla burada da büyük yollar üzerinde menzil-
haneler ve bu yerlerde harekete haz ır atlar bulundurulur, yolu 
üzerindeki menzil atlar ı ndan postac ı lar yararlan ırdı . " Bu dev 
letin postan ın i ş lemesine verdiğ i büyük önemi göstermek ba-
kımından ş u örnek nakledilebilir. B a l a b an (1266 - 1290) 
döneminde, bir i ş  için bir valiye müracaat eden ki ş inin o vali 
tarafından öldürüldüğü haberi postac ı larca merkeze geç ula ş -
t ırı lm ış , bunun cezas ını  da cesetlerinin ş ehrin kap ı s ına as ılma-
s ı  suretiyle ödemi ş lerdir." 

Mernlülderde Posta 

Bulunduğu yer itibariyle bundan önce - ad ı  geçen devletten 
çok uzaklarda kurulmu ş  olmas ına rağmen, 1450'de Aybek ta-
rafından kurulan Memlük Devletinde de, di ğer büyük müslü-
man imparatorluklarda gördü ğümüz postac ı l ık te ş kilatının 
düzenli i ş leyen bir örne ğ inin bulunduğu görülür. Zaten sahib 
olduğu çok geniş  topraklar dü şünüldüğünde, daha sonra Os-
manl ı  kurumlar ı  üzerinde de etkilerinden bahsedilen bu dev-
letin haberle ş me iş lerinin düzenli çalış masının gereğ i aç ı kca 
anla şı l ır. Fakat bu devletin bu konudaki te ş kilat ının başı nda 

19. H.G. Yurdayd ı n, a.g.e., s. 283; F. Köprülü, Berid, İ .A. II, 541. 
20. M. Aziz Ahmed, siyasi Tarihi ve Miiesseseleri İ le Delhi, Tiirk impa-

ratorluğ u, bask ıya haz.: Tansu Say, İstanbul, ty., s. 329; Balaban 
Dönemi (1266- 1290) postas ı  için bkz. F. Köprülü, Balaban, İ . A.. 
II, 267. 
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bir sahibü'l berld bulunmamakta, bunun yerine katib-i sır, 
deırâclAr ve emir candâr' ın bu görevi birlikte üstlendikleri, -özel 
likle birincisinin divan- ı  inş anın da reisi olarak devlet habe ı • 
leşmesinin koordinesi ve süratli çal ış mas ıyla yak ından ilgilen. 
diğ i görülür. Bu sebepten kendisine - berid adı  da veri. 
lir. 21  Burada da yollar boyunca s ıralanan menzilhaneler ve 
bunların bulunduğu yollarda emniyetin sa ğ landığı  tesbit edi-
lir. Postac ı lara durumlarını  bildirir belgeler verilir, suratle ha 
reket eden bu ki ş iler, Ş am'dan Kahire'ye veya bunun aksi isti-
kametine dört günde ula şı rlar, yol Haleb'e kadar uzat ı lırsa beş  
günde merkezden oraya kadar haber götürebilirlerdi. S ıkışı k 
zamanlarda bu süre bir gün daha azalt ılabilirdi. Bu s ırada 
komşu ülkelere kadar uzanan bir haberle ş me ve casusluk zin. 
ciri kurulmuş  bulunuyordu. 

Özellikle güvercin postac ı lığı nın bu devlette geli ş tiğ i ve 
belli güzergahlar üzerinde muntazam güvercin haberle şmesi 
yapı ldığı nı  belirtmek yerinde olur. 22  

Moğollarda Posta 

Osmanl ı  Postas ı  üzerinde de özellikle etki gösteren Mo ğol 
Posta te ş kilatı , kuruluşunda kendisinden daha önce bölgede 
bulunmuş  olan devletlerin, bu arada Ç i n ve Gök türk 
devletlerinin bu yoldaki te ş kilatlanndan faydalanarak devletin 
bânisi taraf ından meydana getirilen ve korunmas ı  bir yasa 
hükmü olarak belirtilmi ş  gerçekten de bu devlet ve kollar ında 
görülen mükemmel bir te şkilattır. 23  Cengiz Ha n' ın (1206 - 
1227) büyük çapta askeri yollar yapt ırdığı  bilinir. Moğol posta-
cısı , elçi veya yam ismini taşı r, menzilhanelere de bu devlette 
yamhane adı  verilir ve her yamhanede belirli say ıda atlar bu 
lundurulurdu. 
21. İ .H. Uzunçarşı lı , Osmanlı  Devleti Te ş kilatına Medhal, 367, 437; F. 

Berfd, İ .A., II, 548. 
22. İ .H. Uzunçarşı lı , a.g.e., 438 v.d. 
23. B Ögel, a.g.e., T, 339. 
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Ilhanl ı lar sahasında Hülâgû nun (1251 - 1265) pos-
ta istasyonları , yamhanelerin bulunduğu çevrenin ahalisini bu-
raya yapacakları  hizmetlerine karşı l ık olarak her türlü vergi 
den muaf tuttuğu görülür." Ayn ı  durumu daha sonraları  Os-
manlı  Devletinde de görmekteyiz. Böylece Ilhanhlar'da posta-
nın iş lemesi düzenlenmi ş  ve bunun devlete bir yük getirmemi ş  
olmas ı  da sağ lanmış tır. 

İ slam devletlerinde k ı sa çizgileri ile temas etti ğ imiz devlet 
postacı lığı  dönemlerindeki diğer devlet postaları  ile karşı laş -
tırı ldığı nda çok iyi i ş lemiş  teşkilatlar olarak görülür. Fakat 
devletlerin güçlü olduklar ı  dönemlerde iyi i ş leyen menzilhane 
usulünün zaman içinde bozulduğu ve çevre ahaliye bir zulüm 
vası tas ı  olarak çal ış tığı  da görülür. Nitekim bütün çabalara 
rağmen Ilhanhlar devletinde bu şekilde olan durum son za-
manlarda Memlük devletinde de benzer hali alm ış tı . Hatta Os-
manl ı  devletinde, Imparatorluğun en güçlü dönemlerinde ulak-
ların ahaliye bu yolla yapt ı kları  zulümleri L ü t f i Pa ş a uzun 
uzun dile getirmektedir. 25  

Islam Posta te şkilat ını  bitirirken Kur'an- ı  Kerim, Enfal 
Süresi Ayet 60 tan kökünü alan ve daha önceki devletlerde 
örneğ i görülmeyen ribatlan da bir haberle şme müessesesi ol-
ma yönleriyle hat ırlamak gerekir." Kaynaklar bu vasıta ile 
bir gecede Septe'den İ skenderiye'ye haber ula ş tırı ldığı nı  kay-
dederler. Ayn ı  zamanda birer müstahkem mevki ve ordular ın, 
halkı n toplandıkları  birer s ığı nma yeri olan ribatlardan posta 
hizmeti için yararlan ı lmakta idi. 

24. B. Spüler, Iran Moğogart (Siyaset, İdare ve Kültür, İ lhantslar Devri, 
1220 - 1350) çev : Cemal Köprülü, Ankara 1957, s. 460 

25. Lütfi Paş a, Teudrih-i d14 Osritan, İstanbul, 1341, s. 371 - 384. 
26. Ribat konusunda bkz. F. Köprülü, Ribat, VD., II, Istanbul, 1942, 

s. 267 - 278; G. Marçais, Ribat, LA., IX, 734 - 7; (Oktay, Aslana-
pa'n ın ilavesi, aynı  eser, s. 237 - 238.) 
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BEY TÜLM A L (HAZINE) 

Islam Dininin yayı lmas ı  için yap ılan fetihler s ırasında ve 
fetihlerden sonra Islam Devletinin geniş lemesiyle beraber onun 
zenginleş tiğ ine ve gelir kaynaklarının arttığı na tan ık olmakta-
yız. Bu durum, devlet gelirlerinin topland ığı  ve yönetildiğ i bir 
kurumun yani Beytülmâl'in kurulmas ına yol açm ış tır. E b ü 1' 
Ula M a r d i n'in tan ımı  ile «Beytülmâl; mal evi, hazine, özel 
likle devlet hazinesi ve maliye idaresi demek olup bu tabir 
hem maliye i ş lerinin idare edildiğ i binaya, hem de devlet ma 
liyesine delalet eder.» 

İlk Islam devletlerinde iki ayr ı  Beytülmal bulunmu ş tur. 
Birincisi bütün müslümanların hukuku bahis konusu olduğ u 
zaman anı lan Beyin - - müslimin; diğeri halifenin özel 
bütçesi ile ilgili olandır ki buna BeytuhnâIll - hassa ad ı  veril-
miş tir. Fakat pratikte her zaman ikisini tam ay ırmak mümkün 
olmamış tı r. 

İ lk defa H z. Ömer devrinde, gelir kaynakIar ınm art-
ması  sonucu, Medine'ye gelen para ve malların korunması  için 
bir hazine tesis edildi ki buna «Beytülmal» denildi. Vakfa, Ebu 
Bekir devrinde de Beytülmâl tabiri mevcuttu. Fakat o devirde, 
gelen mallar, gerekli yerlere hemen da ğı tı ldığı ndan ve saklan-
mak üzere bir şey kalmadığı ndan fiilen «Beytülmâl» mevcut 
değ ildi. 

Konuyu biraz daha aç ıklamak için Beytülmal'in önce ge 
fir kaynaklarını  ve sarf yerlerini aç ıklamak gerekir. 

Devlet gelirlerinin ba şı nda müslümanlardan al ınan sadaka 
gelir. Sadaka, zekat ile eş  anlaml ı  olarak kullan ı lmış tı r. (Zckat ı  
verilen şeyler; alt ın, gümüş  ve paralar, ticaret mallar ı , hayvan- 
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lar, hububat ve meyveler, madenler ve definelerdir). Bir yerin 
müslüman zenginlerinden al ınan zekat öncelikle gene o yerin 
fakirlerine dağı tı l ı r. İ lk halifeler döneminde devlet taraf ından 
toplanan bu gelirler Kuran- ı  Kerim'de (Kur'ân- ı  Kerim, Teybe 
Suresi, ayet 60) gösterilen sekiz yere sarfedilmi ş tir. Bunlar 

1 — Hiçbir şeyi olmayan fakirlere, 
2 — Miskinlere. Bunlar ın içine hıristiyan ve musevilerin 

yoksullar ı  da kat ı lırdı . Müslüman olanlara verilen, 200 dirhemi 
geçmezdi. Zira fazla olursa zekata tabi olur. 

3 — Sadaka toplama i ş iyle görevli kiş ilere (âmil). 
4 — Kalpleri İ slâmiyete ı s ındırılacaklara (Müellefe-i 

kulûb). 
5 — Borçlu olanlara. 
6 — Kendi bedelini kazan ıp ödemek şart ı  ile azad edilen 

kölelere. 
7 — Allah yolunda uğ raşanlara. 
8 — Yolda kalmış  garip kimselere, verilirdi. 
Hz. Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer dönem-

lerinde zekat ın sarf yerleri bunlard ı . Peygamber say ı ları  
kırkı  a şan bir topluluğa, kalplerini İ slâmiyete ı sındırmak 
«müellefetü kulübuhum» ad ı  alt ında toplayarak yard ım yap-
mış tı . Bunda amaç, onlardan Islâm'a gelebilecek zararlar ı  ön-
lemek, müslümanlara yard ımcı  olmalarını  sağ lamak ve sonra 
henüz müslüman olmayanlar ın kendilerine kat ı lmalarını  teş -
vik etmek idi. Bu zümreden olan ve H z. Ebu B e k i r'in hi-
lafeti esnas ında irtidat edip, sonra tekrar müslüman olan iki 
kiş i hakkmda geçen bir olaydan sonra görülür ki bu ilk hali-
feler müellefe-i kulfıb'a yap ı lan ödemeleri kesmi ş lerdir. Daha 
sonraki zamanlarda zekât gelirlerinden verilmesi gereken bu 
topluluğ a bir ödeme yap ı lmadı . Ancak Emevi halifesi Ö nı  e 
b. A b d u 1 a z i z (H. 99 - 101/717 - 720) te'lif-i kultib amac ıyla 
baz ı  atıyyelerde bulunduğu gibi tarihde bunun münferit bir-
kaç örne ğ i vard ır. 

Zekat veya sadaka toplama i ş i ile görevli ki ş iler vard ı . Bu 
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iş  âmil veya dâmin adı  verilen kiş iler tarafından yap ı lırdı . Amal 
ile dfimin aras ında bir fark vardır: Amal, vergiyi doğrudan doğ -
ruya devletin görevlisi olarak toprak sahibinden alan ki ş idir. 
Dâmin ise bilhassa . Abbasilerin sonuna do ğru yaygınlaş tığı  gö 
rüldüğ-ii üzere, belli bir yerin veya yerlerin vergilerini devlete 
her yıl, bir tahmini miktar üzerinden pe ş inen verdikten sonra 
kendi hesab ına bunları  toplayan kiş idir. Devlet bu usul ile zen-
gin şahı slardan hem peş in ve hem de miktarı  belli bir para alır; 
fakat mükelleften alaca ğı  miktardan az olduğu gibi iş lemlerin 
kontrolünü de yapamaz. Herhangi bir eyaletten elde edilen 
devlet gelirleri, devletin o yerdeki masraflar ı  ve görevlilerin 
ücretleri ödendikten sonra arta kalan merkeze gönderilirdi. 

Müslümanlardan alınan bu sadakadan başka gayri müs-
limlerden de birtak ım vergiler al ınmış tır. Bunlar fey ad ı  altın 
da toplanmış t ır. Aslında feyin anlamı , savaş  yapmaks ızm ve 
ardından koşmaksızın müşriklerden kendi kendine gelen mal-
lar demektir. Feyin içinde, cizye, harac ve uşûr yer almakta-
dır. Yalnız burada geçen u şûr ticaretten al ınan onda bir vergi 
demektir, öşürden ayırmak gerekir, öşür müslümanların top. 
rakları  üzerinden verdikleri bir tür sadakad ır. 

Gayri müslimlerden al ınan vergilerden önce k ı saca söz et-
tikten sonra diğer devlet gelirlerini aç ıklayacağı z. 

Bunlardan cizye, Islâmiyeti kabul etmeyen ve Islam top• 
raklannda, canına ve malına dokunulmadan ya şı yan kimseler-
den alman bir vergidir. Bu, insan ba şı na konmuş  bir vergidir 
Cizye %eren gayri müslim Islam hakimiyetini tan ımış  demektir. 
Kadınlardan, çocuklardan, sakat ve aciz olanlardan, halk ile 
temasta bulunmayan papazlardan cizye al ınmazd ı . Bunun da-
yanağı  şu ayet olmuştur : «Kendilerine kitap verilenlerden, Al-
lah'a da, ahiret gününe de inanmayan, Allah' ın ve Peygamberi-
nin haram kı ldığı nı  haram saymayan, hak dinini din kabul et 
meyen kimselere, küçülüp boyun e ğerek, elleriyle cizye vere-
cekleri zamana kadar sava şı n.» (Kur'ân- ı  Kerim, Tevbe Su-
resi, 29). 
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Bir de harâc adı  verilen bir vergi türü vard ır. Harâc, fetih-
ler sonunda, Islam topraklarında oturan gayri müslimlerin 
mülkiyetlerinde kalan topraklar üzerinden al ınan vergidir. Bu 
topraklar, müslümanlara da ğı tı lnnamış , sahiplerinin ellerine, 
vergi karşı lığı  b ırakı lmış tır. Böylece, henüz tar ıma alış mamış  
olan müslümanlar hem topra ğı n iyi değerlendirilmesi ve hem 
de insani düşüncelerle böyle bir vergi almay ı  daha uygun gör-
müş lerdir. 

Gayr ı  müslimlerden al ınan bir ba ş ka vergi de «u şfır»dur. Bu 
ticari mallar için konulan adeta gümrük resmi ş eklinde bir 
vergidir. E şyanm cinsine veya vasf ına, şekil ve durumuna göre 
alınırd ı . Bu vergi islâmiyetten önce meks (çoğulu: miiküs) adi 
ile de mevcut olup gümrük resmi olarak Medine'de Kip t f ve 
Iranl ı  tüccardan ticaretinin onda biri, bu isim alt ında tah-
sil edilirdi. Daha sonra halifeli ğ i zamanmda Ömer bu res-
mi, olduğu gibi b ıraktı . Ancak Hz. Ömer'in valisi Ebu Musa 
e 1- E ş 'a r î : «Müslüman tüccar, darülharbe gittiklerinde ver 
gi ödemektedirler» ş eklindeki mektubuna karşı lık «Sen de on 
ların tilecarları  gelince ayn ı  şekilde onda bir, z ımmilerin tüc 
carlarmdan onda yar ım (yani yirmide bir) vergi al» diye cevap 
vermiş tir. 

Devlet gelirlerine intikal eden ş eyler arasmda ganimetler-
in 1/5 ini de burada anmak gerekir. Buna humus da denir. Bi• 
lindiğ i gibi gayri müslimlerden sava ş la alınan mallar beş  paya 
ayrı lır, 4/5 i savaş anlara verilir 1/5 i ise Allah' ın, Peygambe-
rin, yak ınlarının (zi'l - kurba), yetimlerin, dü ş künlerin ve yol. 
cularındı r (Kur'an- ı  Kerim, Enfâl Suresi, 41). Humusun dağı  
tı ldığı  yerler hakk ında çeş itli görüş ler vardır. Bunun ayrıntı • 
larma burada girmiyece ğ iz. 

Bunlardan ba ş ka karada ve denizde bulunan define; mi-
rasçısı  kalmadan ölenlerin mallar ı ; madenlerden veya mera - 
lardan alınan beş te birler ve ayr ıca darphaneler, çiftlikler, tuz-
luklar, ormanlar ve su ürünlerinden alman vergiler devlet ha. 
zinesine giderdi. 
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İ slam ülkelerinin baz ı  limanlarından geçen gemiler, yiikle 
rinin onda birini nakden veya aynen mahalli hükümetlere ver-
meye mecbur tutulurdu. 

Ayrıca iktâ olarak verilmeyen, savâfi denilen devlet mülk-
lerinden, değerlendirilmesi ne ş ekilde olursa olsun elde edi-
len gelirler ve nihayet hukuki cezalardan elde edilen paralar 
da devlet gelirleri aras ında sayı lır. 

Bunların yanı  s ıra, baz ı  zamanlar bir sebep bulunarak ba ş • 
ka vergiler de al ındığı  olmuş tur. Bunlar gerek söz konusu ver-
gilerin fazlala ş tırılması  ve gerek ekonomik hayatta darâib, rü-
silın olarak tüccardan al ınan ve genellikle mükûs ad ı  altında 
toplanan vergi şeklinde anla şı lır. Dindar hükümdarlar bu ver 
gileri şeyi kaynaklar ı  olmadı kları  için kald ırmak istemi ş lerdir. 

Ş imdi konumuzun ikinci bahsine gelelim. Devlet toplad ı -
ğı  bu para ve emvali ne ş ekilde kullarim ış t ır. Yukarıda zekat 
ve sadakan ın sarf yerlerinin Kur'ân'da belirlendi ğ ine temas 
etmi ş tik. «Zekatlar, Allah'dan bir farz olarak yoksullara, dü ş -
künlere, memurlar ına, kalpleri müslümanl ığ a ıs ınd ırı lacaklara 
verilir; kölelerin, borçlular ın, Allah yolunda olanlar ın ve yolda 
kalanların uğrunda sarf edilir» (Kur'ân- ı  Kerim, Teybe Suresi, 
60). Sava ş ta elde edilen ganimetler ise yine Kur'an'da ş u ş ekil-
de geçer. «... biliniz ki ele geçirdi ğ iniz ganimetlerin be ş te biri 
Allah'ın, Peygamberin ve yak ınların ın, yetimlerin, dü ş künlerin 
ve yolcular ınd ır» (Kur'ân- ı  Kerim, Enfal Suresi, 41). Yine yu-
karı da müellefei kulübün pay ının ı slâmiyet güçlendirildikten 
sonra nas ı l kaldırı ldığı nı  ve Allah' ın ve Peygamberinin pay ı  için 
de müslümanlar ın menfaatleri ve dini hizmetler için kullan ı l-
dığı  bilinmektedir. H z. Ömer zi'l - kurban ın hissesini kes. 
miş tir. Böylece humsun yani be ş te birin dağı t ı mında değ i ş ik. 
likler olmu ş  ve yaln ız yetimler, miskinler ve yolculara hisse 
ayrılmış tır. Bu arada cihad için sava ş anlara yard ım edilmiş tir. 
Bu suretle ayette gösterilen be ş  yere ayn ı  oranda bir ödeme ya-
p ı lmas ı nı n Hz. Ömer'in anlay ışı na uygun olmad ığı , peygamberin 
yak ınlarına ihtiyaçlar ı  olduğu takdirde ödeme yap ı lacağı  du- 
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rumu ortaya ç ıkmış tır. Ebu Hanif e, Hz. Ömer'in bu uy-
gulamas ın ı  ganimetlerin 1/5 inan dağı tımı  için caiz görmüş  ve 
devlet başkanlarının bu konuda serbest olduğunu kabul etmi ş -
tir. Halbuki Imam Ş  af i i, zi'l - kurba'nm haklar ının orta-
dan kalkmayacağuu savunmuş tur. 

Bütün bu devlet gelirlerinin da ğı tılması  işi, toplanmas ı  ka 
dar önemli bir i ş  olmuş tur. H z. Ömer bu i ş  için bir divan 
kurmuş tur. Bu gelirlerin dağı tıldığı  yerler Kur'an- ı  Kerim'in•  
Haş r Suresi 7 - 10. ayetleri göz önüne al ınarak yap ı lmış tır. Bu-
na göre bu yerler : Allah, Peygamber, yak ınları , yetimler, düş . 
künler, yolcular, muhacirler, ensar ve onlardan sonra gelenler 
ş eklindedir. Hz. Ömer bu ayetlerden sonuncusu üzerinde şöyle 
bir ifadede bulunmu ş tur «Bu ayet, bütün insanlar ı  yani müslü 
manları  içine almış tır; hiçbir müslüman kalmam ış tır ki onun 
bu maldan hakk ı  ve nasibi olmas ın. Ancak sizin sahip olduğu-
nuz köleler müstesnâ. In ş allah ben yaşarsam her müslümana 
hakk ı  ulaşacakt ır.» Burada her müslüman ın devlet gelirlerin. 
de hakk ı  olduğu ilkesi bulunmaktadır. 

Mali iş leri idare, Divan' ı n temel görevi idi. Vezirlik hizme-
ti geliş tikçe o da geli ş ti. Ancak bütün mali operasyonlar ın Di-
van'da yap ı lmas ı  gittikçe güçle ş tiğ inden, günlük gelir ve gider-
lerin hesabı  kadar ayr ıntı lı  iş leri ve muhasebe hizmetlerini ic-
ra etmek için Divanu'l zimam denilen bir kurum (buna Do-
ğu'da Divanu'l müdürüne müstevft denir) kurulmuş tu. 
(Bkz. Mali Durum Konusu s. 89.) 

Giderlerle ilgili i ş  özel bir divana verilmi ş ti ki buna Diva- 
nafakât denirdi. Ordu için ise Divanu'l cey ş  vardı . Bey-

tülmâl ise gelir ve giderlerin kaydedildi ğ i merkez durumunda 
;di. Burada katipler (kuttâb) ve muhasipler (hussâb) binbir 
lerini denelteyerek ve muhasebe tekniklerine uygun olarak 
çalışı rdı . Bunlar kendilerine has divâni ismi verilen bir , 

tak ım harflerin ve rakamlar ın kısalt ılmış  şekli olan bir yazı  
şekli kullan ırlardı . 

Beytülmâl'de, büyük bir güven içinde, tahmini bütçelerle, 
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toprakların ayrıntı l ı  kadastrolar ı  ve vergi değerleri, cizye ile 
bunlardan yükümlü olanlar ın, muhtemelen zekat vereceklerin 
kayı tlar ı  bulunurdu. Bunlardan bize kadar gelen H. VII/M. 
XIII. yüzy ıla ait Mı s ır'da Fayyum, Irak'ta Savâd ve Iran'da 
Kum ile ilgili örnekler mevcuttur. Ba ş ka yerler için de olma 
malar ı  için bir sebep yoktur. 

Vergilerin al ınmas ı  hususunda sert pratik usuller çok es 
kiden beri vard ı . Bağdad' ın Bâdurava kesi ıninin valisi H. IV 
M. X. yüzyılın ba şı nda Vezir A I i b. İ  s a'ya şunları  yazd ı . 
Burada adamlar hissiz olarak tan ını rlar, hapse at ı lmak ve zin-
cire vurulmak onlar için adi i ş lerdendir. Ali b. İ sa, vergisini 
zaman ında vermeyenler için i ş kence yapma yerine bakâya (er 
tekme) i ş lemi yapt ı . Harun e 1- R e ş  i d zaman ında «ve ı -
gi için kamç ı larnak, makaralara asmak ve zincire vurinak» gi 
bi hususlar men edilmi ş tir. H. 184/M. 800 y ı l ına kadar emlak 
sahipleri vergi yüzünden i ş kenceye uğ rad ı kları  halde Harun 
nl - Reş id zaman ında bu yöntem kald ı rı ldı . H. 188/M. 803 y ı l ı n 
da M ı s ı r' ın vergi i ş lerine tayin edilen biri, kamç ı s ı z ve sopas ı z 
olarak vergileri toplayaca ğı n ı  vaad etmi ş ti. Halbuki, Basra, 
Babilonya ve Akûla bölgelerinin amili ise çok ceberrut bir kim 

olarak tan ı nır. 
Lkbbasi halifesinin emrinde çal ış an küttâb ve hussâb ad 

lar ı  ile mali i ş lerle görevli ki ş iler devletin gelir kaynaklar ı n ı  
eyaletlere göre yazarak birer bütçe tanzim etmi ş lerdir. Abba-
çiler dönemine ait iyi ar ş iv kaynaklar ı ndan al ı nmış  dört bütçe 
örneğin sahibiz. Bunlar halifeli ğ in bütün gelir kaynaklar ın ı  
göstermemekle birlikte bize bir .fikir verir. Zira cizye ile men-
kul malları n zekat ı  ve bir de bilhassa mükûs bu bürolara ba ğ -
lı  olmadı kları  için kesin bir sonuca var ı lmaz. Bu hal üzere, H. 
II/M. VIII. yüzy ı l ın ikinci yarı s ı  için 400 milyon dirhem bir 
gelir ; bunu takip eden yüzy ı l ın ortas ında 300 milyon; H. IV 
M. X. yüzy ı lda ise 210 milyona dü ş müş tür. Bu azalma büyük 
ölçüde halifeliğ in toprakların ın kopup ayr ı lmas ından ileri gel-
mi ş tir. 
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TOPRAK YÖNETIMI VE T A R IM 

Tarım ve Hayvancılık 

İ slam ülkelerinde ekilemeyen topraklarm çoklu ğu tarımsal 
ekonomi ile hayvanc ı lığı  birbiriyle bağı ntılı  kı lar. Eski çağ lar-
da, ekilebilen toprakların ancak az bir kısmı  ekiliyordu. İ slam 
fetihlerinden önce tar ımsal bir ekonominin geli şmeye baş ladı-
ğı  görülür. Islam fetihlerinin etkisi olumlu yönde oldu. Çünkü 
bu bölgeye göç edenler tar ımsal araziye hürmet ettiler ve bir-
çoğu ş ehire yerle ş ip bir k ı smı  da askerlik mesleğ ini seçtiler. 
Sonra göçebelik hayatma son verdiler. 

Yaln ız ilk Islam fetihleri s ıras ında ekonomik yap ıya hür-
met edenler, XI. yüzy ı lda Bat ıya Arap ve XIII. yüzy ılda Doğuya 
Moğol ak ınları  s ıras ında hürmet etmeyeceklerdir. 

Yerlilerin tar ı m tekniğ i uzun bir zaman Arap ak ınları/un 
tesirini gördü. 900 y ı llarına doğru Ibn V a h ş  i y e, devriye 
İ slam öncesi için, tarı m hakkında bilgi veren bir yazar olmuş -
tur. Yazarın eski Önasya milletleri hakk ındaki tarım görüşü, 
bu milletlerin klasik tar ım usullerine sihir katt ıklarmı  söyleme-
si kendisine bir tak ım tenkitlerin yönelmesine sebep olmu ş tur . 
Nabatl ı la rı n tarım konusundaki metodları  ve i ş in içinde 
sihirin bulunmas ı  gerçekten bu devrin İ slam devri kar şı s ı nda 
bir nevi bilançosunu çizmesi bak ı m ı ndan gayet enteresan olmu ş -
tur. Tabiatiyle bu nevi eserlerde kitabi olanlar ile tatbik edilen-
leri birbirinden ay ı rmak bir hayli güçtür. 

Tarı mla ilgili kitapların en çok Mı s ır'da yaz ı lmas ı  bu ülke 
de tar ı m ın tanzimi ve devletle ş tirilmi ş  olmas ı  karekterinden 
ileri gelmektedir. 
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(41), .Solı rdel., La Otu., de Piot" Qfaaeiqueadea abzum~ 
İ slam Dünyasmda suyun önemi büyüktür 



Su meselesi hemen her yerde nazik bir problerndir. Top-
rak sulan ır ya da sulanmaz olarak iki kategoride görülüyordu. 
Bunun için antik çağdan beri şarkta çe ş itli tiplerde su kaldı -
raçlan tekâmül ettirildi. Aç ılan su kanalları  ve bostan dolab• 
ları  (na'ura) vas ı tas ıyle sudan maksimum yararlanma yollan-
na gidilirdi. Küçük kanallar özel, büyük kanallar tüzel ki ş iler 
taraf ından aç ı lı rdı . Çizilmesi, ihtimamı  ve beslenmesi bu ko 
nudaki kitaplardan edindi ğ imiz bilgilere göre az çok teknik 
bilgi ve idare isteyen bir i ş ti. Emeviler ve Abbasiler, Suriye ve 
Irak'ta angarya olarak çal ış t ır ı lan köylülerin ş ikayetleri paha. 
s ına birçok su kanalları  yapt ı lar Bilhassa Orta Asya -Ve Fer-
gana sulama sistemlerindeki üstünlükler göze çarp ıyordu. Iran 
ve Magrib'de suyun buharla ş masmı  önlemek için yeraltı  kanal-
ları  yaygındı . Hatta Iran'da su barajlarının mevcud olduğu 
söylenir. M ıs ır'da ise mesele ba şka çeş itli. Çünkü M ısır'ın ha. 
yatı  olan Nil'in sular ını  dağı tmak bahis konusu idi. Yı lın be-
lirli mevsiminde taşan Nil'in sularını  Fustat yakınlarında öl 
çen bir alete göre yak ın havuzlar kullanı lırdı . Vergiler de bu-
na bağ lı  idi. 

Toprak Rejimi 

Toprak ve üzerinde çal ış anların hukuki şartları  hukuk ki-
taplanndaki realitelerle bağdaş amıyor. Arap fetihlerinin erte-
sinde toprak rejimi a şağı  yukarı  ş öyle idi : Arabistan'da art ık 
müslüman şehirlerde ve baz ı  vahalarda- ş ahsi mülkiyetler var-
dı . I. hicri yüzyı lda halifelerin genel tutumuna bak ı lırsa Ara-
bistan dışı nda fethedilen topraklar ya devlete maledilir ya da 
eski sahiplerine vergi (harac) kar şı lığı  bırak ı lırdı . Gerçekten 
üç veya dört nesil boyunca organizasyon eksikli ğ inden ve baz ı  
özel hallerde resmen, yukar ı  Mezopotamya'da görüldüğü' gibi 
özel ınülkiyetler te şekkül etti. Bu mülkiyetler şüphesiz her 
müslümanın malı  üzerinden verdi ğ i zekat gibi öşür denilen ve 
hasılattan al ınan vergiye tabi tutulurdu. Yerlilere b ırakılan 
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topraklar harac vergisi ödemelerine kar şı lıktı . Fethedilen top-
raklar fey' (gayr- ı  müslimlerden sulhen alınan mal) sayı ldığı n-
dan İ slam cemaatinin rakabesi olarak kabul edildi. Önceleri 
harac gayr- ı  müslimlerden al ınırken, bilahare sahibi müslüman 
olduktan sonra da bir vergi olarak al ınmaya devam edildi. 

Devlet mallar ına gelince, iki k ısma ayrı lıyordu. Biri doğ -
rudan doğ ruya ya devletin i ş lettiğ i ve divana bağ lı  olan arazi, 
diğeri özel kiş ilere ve baz ı  tüzel ki ş ilere, yine baz ı  şartlar alt ın-
da müsaade ile verilen topraklar idi. İ slam öncesi Arabistan'- 
mda hint* denilen topraklar vard ı  ki bunlar bütün kabilenin 
istifade ettiğ i topraklard ı . Bu nevi topraklar İ slam fetihleri 
zamanı nda bilhassa çöl yak ınlarında bulunuyorlard ı . Fakat hu-
kuki düşünce tarz ı  bu topraklar ın devlet mal ı  olmas ını  zorun-
lu kı lıyordu. Bu halde de devlet ister onlar ı  muhafaza eder, is 
terse götürü usulüyle özel ki ş ilere b ırakabilirdi. 

Baş lıca devlet topraklar ı  karayollar ı , şehir içindeki geni ş  
caddeler, nehirler, kamunun yarar ına aç ı lan kanallar ve onla-
rın kenarlar ından baş ka, as ıl devlete ait olan tar ı m arazileri de 
özellikle M ı sır'da mevcut idi. Bu ülkede idarenin bütün tar ım• 
sal operasyonları  sı kı  kontrölü alt ına almas ı  özel mülkiyeti or-
tadan ,kald ırlyordn. Ancak, devletin mülte-ıll' Illeri vard ı . Asil 
anlamda hiçbir harac topra ğı  yoktu. Harac diye çiftçilerin dev-
lete ödediğ i ortakç ı  bir iraddan ba şka bir şey değ ildi. 

Devletin özel ki ş ilerin yarar ına imtiyaz ın ı  verdiğ i, özel mül-
kiyete yak ın ş artlar alt ındaki mülkiyetlere Katâyi -Katia denir. 
Arapça ayn ı  kökten doğan iktâ' kelimesi üzerinde durulmaya 
değer. Bu iktâ, istila dolay ıs ıyle, sahipsiz kalan yerlerin, devle-
te ait vergilerini ödemek kayd ı  ile ş ah ı slara devredilmesinden 
doğan bir sistemdir. Bu topraklar zaman tandit edilmeden bir 
müslümana b ı rak ı l ı r ki bu kiş i (Mukta') bütün imtiyazlar ı  elde 
edebileceğ i gibi bütün masraflar ı  da uhdesine alacakt ı r. Yani 
bir mal sahibinin bütün tasarruf haklar ı na sahip olacak, fakat 
hiçbir zaman efendi olarak hareket etmeyecektir. Toprak üze-
rindeki hakk ı  onun toprağı  değerlendirmesine bağ lanm ış t ır . 
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Eğer verilen topra ğı  ekmez ve ektirmezse i ş letme hakkı  başka 
bir müslümana verilirdi ı  «Bu iktâ sisteminin İ slamiyetin men-
faatine ve memleketin imarma hizmet etmek, dü şmana zarar 
vermek dü şüncesi ile yap ı ldığı na dair ifade, bunlar ın askeri 
mahiyet ve gayesi ile alâkas ına bağ lı dır. Bu takdirde fiiliyat-
ta bugünkü mânâs ı  ile mülkiyetten farkl ı  görülmeyen bu ikta-
lara sahip olanlar ın vergilerini tediye ettikten sonra hizmet 
mukabili olarak bunun askerlik ile nas ıl kabil-i telif olduğuna 
dair varit olacak bir sualin, henüz askeri bir sm ıfın teş ekkül 
etmediğ i ve herkesin asker say ı ldığı  bu ilk devrin şartlarına 
aygun bulunduğu tarz ında cevapland ınlabilir. İ slam ordular ı . 
nın Araplardan te ş ekkül etti ğ i ilk devrin ş artlar ına uygun ola-
rak kurulan bu iktalar, Abbasiler zamanm ın askerlik hizmeti 
Araplardan Türklerin eline geçince art ık ikta vasf ını  kaybet 
miş  bulunuyordu. 

Baş lang ı çta ücretli asker olan Türkler zamanla divan i ş le-
rine hakim olduktan ve para iktisadiyat ı  sars ıldıktan sonra or-
du ihtiyaclan, hazineye ait vergilerin tahsil edilip maa ş  olarak 
tevzii yerine do ğ rudan doğ ruya arazi gelirlerine ba ğ landı . 

Daha sonraları  iktâ ınefhumunun mânâs ı  daha da geni ş -
leyerek her türlü arazi vergileri, maden i ş letmeleri, gümrük 
resimleri, cizye ve hayvan vergileri iltizam ına da itlak edilmiş  
olup bu sonuncu şekle art ık mukataa ist ı lahı  alem olmuş tur. 2» 

Ortaklık Ve Toprağı n İş lenmesi 

Hangi şekil mülkiyet olursa olsun iş letme ya doğ rudan 
doğruya - küçük ise - bizzat sahibi taraf ından veya mülk sahi-
bi olmayan i ş çiler taraf ından yap ı lırdı . İslam hukuku tarım 
sektöründe patron ile i ş çi aras ında üç çe şit ilişki önerir : Mu- 

1. Cahen, Dist" des Oriffines... 100. 
2. Turan Osman, iktâ. İsl. Ansk. C. V. 950. 

Daha geniş  bilgi bk. İnalc ık H; islam Arazi ve Ver Sisteminin 

me§ekkiilü, İ slam İ limieri En ş . Dergisi, 1.1959. 

87 



zara`a, Mıı sakat, Muğârasa. Birincisi en çok yaygın olanıdır. 
Bunda mülk sahibi toprağı yla birlikte, tamamen veya k ı smen 
tohum ve gerekli alet ve hayvan ı  verir; m ıtzâri' (tarım işçisi) 
ise gücünü ortaya koyar. Sonra her ikisi mahsulü topra ğı n veri-
mine, anlaşma yapanların getirdikleri sermayeye göre taksim 
ederler. Muzâri' emeğ i ile iş tirak edene mahsulün 1/5'ni ver-
mek yayg ın idi. Musâkat ise, kelimesinin ifade etti ğ i gibi bir 
sulama kontrat ıdır. Burada dikilen ağaçların bakı lması  bahis-
konusudur. Gerekli tarım aletleri ve hayvanlar mülk sahibi ta-
rafından verilir. Çiftçinin emeğ i daha fazla olduğundan has ı lat 
ikiye taksim edilir. Nihayet muğârasa bir fidanl ık anlaşması-
dır. Mülk sahibi ikinci ki ş iden gösterdiğ i arsa üzerinde ağaç 
dikmesini ister. Bu a ğaçlık normal gelir getirmeye ba ş layınca 
bu defa gelir değ il, mülkiyet daha önce anla şı lan ölçülerde 
pay edilir. 

İ slam hukuku uzun süreli akitleri ho ş  görmez. Zaman için-
de ahval değ iş tiğ inden tatbiki güç olabilir ve yine ahidler içe-
risinde verilecek şeyler üzerinde sarahat yoksa bu akidler iyi 
karşı lanmaz. Bunun için bu nevi akidleri haz ırlayanlar olduk-
ça güçlük çekerdi. Fatihler, muzâra'a konusunda yap ı lan akid-
ler birkaç y ı l geçerli olur kan ı s ı nda idiler. Gerçekten büyük 
bir çoğunlukla bu durum İ slam öncesi mevcud durumun daha 
sonra da sessiz ve sürekli olarak devam etmesine hizmet et-
miş tir. 

Hukuk ve örf, şehir civarmda olan bahçeler için, önceki-
lerden değ iş ik şekillerde ve geçici i ş letme yolları  gösteriyordu. 
En çok görülen şekliyle şehirliler arazi parçalarını  ücretle ça• 
lış tırdıkları  çiftçilerle değerlendiriyorlard ı . Bazen de bir i ş çi-
nin gerekli aletleri getirerek belli bir miktar para kar şı lığı nda 
bir araziyi kiralad ığı  da oluyordu. Fakat bu pek yayg ın değ ildi 

Genel bir kan ıya göre Araplar kuzeye do ğru yayı ldı kça her 
tarafta küçük mülkiyet geriliyordu. Çok kere mülk sahipleri 
değ iş ti ama hiç bir zaman dünkü çiftçinin ertesi gün mal sahi-
bi olduğuna dair bir i ş aret yoktur, 

88 



Ana hatlanyle dört çe ş it arazi miilldyet1 görüyoruz : Önce 
köylüye ait küçük toprak parçalar ı ; onun üstünde az çok bir 
kasabanın eş rafı  arasına giren ve bütün kasabaya değ ilse de 
önemli miktarda toprağa sahip, Bizans'ta da benzerini gördü ğü-
müz kiş ilerin mülkiyetleri. Bunlar ın dışı nda sahipleri şehirler-
de oturan, i ş lenmesi köylülere b ırakı lan araziler vard ı . Bu tip 
araziler ş ehirde ya da şehire yak ın olan bahçelerle beraber en 
çok büyük şehirlerin yak ınlarında bulunuyordu. Nihayet çok 
büyük malikaneler gelir ki bunlar eski veya yeni kökten bir-
kaç yüz aristokrat ın ellerinde tuttuklar ı  mülkiyetlerdi. 

Bu nevi mülkiyetlerin geli şmesi mütevazi toprak sahipleri 
nin aleyhine olmuş tur. 

Diğer yandan toprağı  üzerinde çalış mayan, şehirlerde otu-
ran, gelirini vekil veya tayin ettirdi ğ i birkaç kiş i aracı lığı  ile 
toplayan mülk sahipleri de vard ı . 

Toprak konusunda bu söylediklerimiz Arap Fütuhatuun 
eski ile ilişkisini kesmediğini ve önemli değ iş iklik getirmediğ i-
ni gösterr. Esas değ iş iklikler XI. yüzyıldan itibaren zuhur et-
meye baş lamış tır. 

Mali Durum 

İ slam fetihleri s ırasında ihtiyaçlar ı  az olan toplum için el-
de edilen ganimetler geniş  gelir kaynaklar ı  sağ lıyordu. Mali 
idarenin mahalli tahsildarlan, yeni sahipleri için az veya çok 
vergi almayı  temin ediyordu. Yine Arapça isimleri alt ında bu 
vergiler eski vergilerin devam ı  idi. Fakat geni ş  ve teşkilatlı  bil 
devletin önce fetihlerin azalmas ı  ve sonra duraklamas ı  sonun-
da büyük bir gayretle gelirlerini art ırması  lüzumu belirdi. 

Baş langıçta vergiler - mükelleflerin dinlerine göre al ınırdı . 
Müslümanlar bilindiğ i gibi zekat veya sadaka, gayri ınüslimler 
şahıslan üzerinden cizye ve topraklar ı  üzerinden harac ver-
mekle yükümlü idiler. Görüldüğü gibi harac, toprak sahibi 
müslüman olduktan sonra da al ınmaya devam etmiş ti. Abbasi- 
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'erin çabalar ı  bu konuda yeni değ ildi. Hedefi, daha çok E b u 
Y u s u f'un Kitab el - Harac' ında görüldüğü gibi İ slam pren-
siplerine uyularak daha iyi mahsul almak gayesiyle topra ğı n 
daha iyi i ş lenmesini temin etmekti. Ş üphesiz toprak munta-
zam gelir kaynaklar ının en belli ba ş lı  olan ıdır. Mali hükümler 
bunun üzerine bina edilir. Vergi çe ş itlerine göre topraklar ba 
sit olarak s ınıfland ırdmış tır : Mülkiyeti müslümanlara ait olan 
topraklar ki, bunlar üzerinden rekoltenin 1/10 (Ondabir)'i al ı-
nır; Divana ait emlak (Divan el - day'a)'tan say ı lan daha önce 
adı  geçen Katayi` (Katiâ) arazisi müslüman topraklar ı  olarak 
ele al ınmış tır. Harac arazisi ise daha çe ş itli bir rejime tabi ol. 
muş tur. Harac daha çok küçük mülkiyetler üzerinden al ınır 
ken, öş ür büyük araziler üzerinden al ınırdı . Daha önce ortak 
cı lara yı llık gelirleri verildikten, para olarak ölçülüp hesaba 
vurulduktan sonra gerçek onda bir (ö şür)den a ş ağı  verilirdi. 

Diğer yandan vergi iki çe ş it hesaplanabilirdi. Biri topra ğı n 
verimi ve ekin çe ş idine göre yüzde olarak de ğ iş ebilen bir he-
sapla al ını rdı  ki buna mukâsanıa, diğeri ı slah edilen toprak 
yüzeyleri ve alman rand ıman ile çal ış ma ş artlarına göre al ını r-
dı  ki buna da misâha denirdi. Bu iki sistemden biri diğerine üs-
tün gelemedi. Her ikisi de tatbik edilegeldi. Belirli yüzeyler üze-
rinden vergi alma usulü (Misaha) Sasaniler den bir as ır 
önce intikal etmi ş ti. Bununla beraber mukasama usulünde ge-
lirin her yıl değ iş ik olması  ve taşı ma zorlukları  varsa da Bağ -
dad'daki mükelleflerin çoğu muka'sarna sistemine dönülmesini 
istemi ş tir. Çünkü vergisini nakit olarak ödemekle sorumlu çift-
çinin ürününü acele satmak zorunda kalmas ı , birtak ım spekü-
latörlerin av ına düşmesine sebep oluyordu. Üstelik bir büyük 
bölgenin beslenmesinde ürün olarak vergi toplama daha uygun 
görülüyordu. Bununla beraber misaha Suriye ve İ ran' ın birçok 
bölgelerinde yaygın idi. Vergi nisbeti ürünün türüne topra ğı n 
verimine ve sulama şekline tabi idi. Genel kaideye göre, sula. 
nan topraklar sulak topraklar ın yarı sını  veriyordu. Haraç da 
en fazla rekoltenin yar ısı  kadar olabilirdi, 
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Devlet, bizzat ândl ünvamyle görevlendirdiğ i kimse, bölge-
nin mali idarecisi vas ıtasıyla vergisini toplard ı . Fakat orta çağ -
da bütün devletlerde oldu ğu gibi ~in adı  altında görevli biri 
aracı lığı yle de vergi tahsili mecburiyetinde idi veya bu yolu 
tercih ediyordu. Zâmin zengin bir kimse olup tahsil edece ğ i 
vergilerden kendisine bir miktar kâr al ır, buna karşı lık devlete 
peş in olarak para verirdi. Bu halde devletin mutlak gelirinden 
az bir mikdar eksiklik olurdu. Devletle zâmin aras ındaki an 
laşmalar iki, üç y ı l için yap ı lırdı . Bu vergi alma usulü hiçbir 
yenilik taşı maz, onu kabâla ve mukata'a ş ekilleriyle karış tır. 
mamak gerekir. Mesela, Kabak M ıs ır'da baz ı  arazilerin önce-
den hiç ölçülmeden götürü usuluyle ödenmesi demekti. Bu hal-
de, çiftciler hemen kolayl ıkla ödeyemedikleri için onlar ın yeri-
ne, kasabada ileri gelen bir kimse, daha sonra almak üzere 
öderdi. Bu kimse zâmin de ğ ildir. Eğer bu ş ahıs bir gelir temin 
ediyorsa bu çiftci ile kendi arasmda özel bir i ş tir. Devletin ise 
gelirinde hiç bir azalma yoktur. Mukâta'aya gelince, bu sözcük 
k.t.'a kökünden geldiğ i için Kati'a ve ikta' ile çok defa kar ış -
tırı lmış tır. Asl ında, devletin, bir oymak veya bölge ba ş kanına 
defaten ya da uzun bir süre için toptan ödeyece ğ i bir miktar 
para karşı lığı nda o bölgenin imtiyaz ını  bırakmas ıdır. Devlet. 
art ık fertlerden al ınan vergilerin nas ıl alındığı  ile meşgul ol 
mazdı . 

Vergiler genellikle birçok taksitte ödenirdi. Özellikle hu-
bubat üzerinden mahsub edilince, tahsili her mahsül toplama-
= sonunda olurdu. 

Aynı  şekilde yerlilerin hayvanlar ı  - atları  da dahil - vergiye 
tabi idi. Fakat genellikle hayvanc ı l ı k göçebe müslümanların 
iş i idi. Zekât her ba ş  hayvandan cinsine göre verilirdi. Gayr-i 
müslimlere gelince, temel olarak cizyeden ba şka, satış  anında 
başka bir hak öderlerdi. Bütün bunlar İ slam dünyas ında ağı r 
bir vergi sisteminin varl ığı nı  gösterir. Toptan ödeme güçlük. 
leri zuhur ettiğ i zaman, idarenin özel kolayl ı klar gösterdi ğ i 
olurdu 
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Gayr-ı  müslimlerden al ınan cizye, z=ginler için temsili bir 
miktardan öteye geçmiyordu. islam öncesi, toprak üzerinden 
alınan:cizye, fetihler s ıras ında yavaş  yavaş  değ işerek ş ahı s ba-
şı na al ınmaya baş ladı . Baz ı  yerlerde ve mesela M ı s ır'ın büyük 
bir, kesiminde sorumlu kurumlar taraf ından adam başı  2 dinar 
alın ırdı . Cizye mikdarı , başka yerlerde, özellikle Doğuda var 
lık derecesine göre mahalli de ğ iş iklikler bir yana üç s ınıfta 
toplan ır : Fakirler için 12 dirhem, ortahalliler için 24 dirhem, 
zenginler için 48 dirhem Fakir için bu 10 - 15 günlük bir çal ış -
maya, eger iyi gelir sa ğ layan meslek sahibi biri ise, daha az bir 
müddet çal ış maya eş değ erdi. Birçok metinler zengin olanlar ın. 
cizyesini ödeyemeyenlerin yard ımına kat ı ldıkların ı  gösterir. 
Arazi vergisi ancak mahallinden ödendiğ i halde, cizye fert (mü-
kellef) nerede bulunursa bulunsun orada ödenirdi. 

Geriye kalan vergiye giren e şya aras ında taşı nabilen mal-
lar da var. E şyanın fiat ı , ana para ve stok üzerinden ayr ı larak 
mahsülden al ı n ır. Fakat tatbikat ını  anlamak bir hayli zordur. 
Çünkü ticari i ş lemlerde araya bir sürü taks, gümrük, ruhsat, 
ateliye ve dükkan kiras ı  gibi iş lemler girer. Bunlardan birka-
çimı  ticaret bahsi gelince görece ğ iz. Ülkelere ve devirlere göre 
değ işken olan bu i ş lemlerin detaylar ına inemeyecğ iz. Ancak bü-
tün bu mali hakları  İ slam hukukçuları  Mükûs adı  altında genel 
bir terimle ifade ediyorlar. Esnaf s ınıfına İ slam hukukçular ı -
nın ilgisi fazlad ır. Dindarl ı kları  ile bilinen hükümdarlar bu ti-
cari vergileri ilga ediyor fakat daha sonra tekrar koymaya 
mecbur oluyorlardı . Gerçekte yaln ız toprak gelirleri üzerine bi-
na edilen bir ekonominin geli şme çağ larmda ticaret ve zenaat 
erbab ının da gelirlerinden hisse al ınmas ı  için gayret sarfedildi ğ i 
müş ahede edilir. Devletin bu kaynaklar ına ayr ıca bulunan de 
finenin 1/5'i, ganimetler, intikal haklar ı  ve mirastan vareste 
kalmış  mallar, devlet taraf ından bizzat i ş letilen araziler, smai 
ve ticari kurumlar kat ı lır. Bunlara, al ınan hediyeleri ve gayr- ı  
meş ru yollarla zenginle şenler ile büyük memurlar, tüccar ve-
ya eş raftan haczedilen Mallar ı  da ilave etmek mümkündür, 
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Şüphesiz böyle geli şmiş  ve geniş  vergi sistemi; ayn ı  ş ekil-
de geniş  ve salahiyetli bir teş kilat ister. Böyle bir te şkilat ol-
dukça bürokrat olup, birçok muhasib eliyle yaz ış ma yapıyordu. 
Vergi verecek arazi ve emlakin geni ş lik ve kıymetini hesapla-
mak ve bunlar ın sın ıfı , ödemelerin günlük durumunu genel 
toplama i ş leme ve gelirgiderlerin ayarlanmas ı  v.s. gibi iş lem-
leri saymak gerekir. Hesaplar XiI. yüzy ıla kadar Yunan ra-
kamlanyle, Bağ dad'da divani rakamlarla yaz ı lırdı . Yaln ız şu-
ras ı  kayda değer ki Arab rakamlar ı  bazen XIX. yüzy ıla kadar 
bekledikten sonra yerle ş ti. Buna sebep, teknisyen ailelerin tu-
tuculuğu ve özellikle para biriminin ondal ık sisteme uyma. 
masıdır. 

Idarenin karşı laş tığı  bir başka mesele, tüccarlar ın da kar-
şı laş tığı  gibi hâsdatm gönderilmesi i ş i idi. Bu i ş  zor ve tehlike-
li (riskli) idi. Mahalli harcamalar ı  yine mahalli gelirlerden ç ı -
kard ı ktan sonra eldeki meblağ  küçülüyordu. Merkezi mali ida-
renin belli ba ş l ı  ş ehirlerde alt kademede maliye servisleri var-
dı . Diğer yandan hükümete gönderilecek para, ne bütün olarak 
ne de parça parça gönderiliyordu. Sorumlu memurlar merkeze 
ödeme makbuzlar ını  gönderiyor, böylece hükümetin ne kadar 
gelire güvenebileceğ i anlaşı lıyordu. 

Sonra para sistemi imparatorlu ğun bat ı  kı smı  ile doğu kı s-
m ında ayn ı  değ ildi. Bu husustaki servisler iki büyük bölgesel 
te şkiiata ayr ı lmış t ı . Baz ı  servisler özel gelirler, tekel idaresi 
muhtemelen iade edilen müsadere mallar ının iş letilmesi v.s. 
gibi iş lerle uğ raşı rd ı . Her özel veya genel serviste zimam deni-
len hesap kontrolü i ş i ile uğ raş an bir büro ayn ı  zamanda pren• 
sip, organizasyon i ş leriyle de uğ ra şı rdı . 

Iran'da ve daha sonra İ slam Dünyas ının büyük bir kesi 
minde zimam teriminin yerini ( ı stifâ'dan) mustevfi ald ı . Bu zi-
mam müessesesi halife M e h d i'ye atfedilir. 

Mahallinde sarfedilmeyen gelirler devlet hazinesine dünü-
yordu. Devlet imalatlan ve hediyeler Beytülmal'a giderdi. Dev 
let hazinesi, halifenin (has) özel kasas ından ayrı  idi. Halifeye 
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özel mülkünden ve i ş lerinden gelen gelirden ba şka adli taz 
minatlar ve el konulan mallar kal ıyordu. Bu şekilde kurulan 
özel fon halifenin ihsan ve ikramda bulunmas ına yard ı m ettiğ i 
gibi, kriz veya ihtiyaç halinde devlet hazinesinin yard ımına 
koşmaya imkan veriyordu. Öte yandan bütün vergilerin geliri 
ayni vezneye ulaşmıyordu. Prensip olarak zekat yaln ız halk 
menfaatleri için hay ır kurumlar ına bizzat verildi ğ i bölgede kul-
lanılmalı dır. Bunun gibi devlet onlar ı  kontrol ettiğ i zaman va. 
kıf gelirleri de ayn ı  durumdadır. 

Harcamalara gelince, bunlar bir yandan bilhassa devlet 
memurları  ve görevlilerinin iicretlenyle u ğ raş an Diyala, diğer 
yandan Ordu harcamalar ı  gibi çeş itli kategoriden hizmetlere 
ödeme yapan özel servislerdir. Abbasi halife ve vezirlik mües-
seselerinin en mükemmel olduğu zamanlarda, gerçek anlam& 
bütçeler yapmak için gayret gösterildi. M ı sır'a ait i ş ler hak 
kında yanl ış  anlaşı lan bir hesap cedveline göre hükümetin ön-
ceden mutlak geliri tayin etti ğ i, sonra her bölge taraf ından 
ödenecek vergiler kotalara bölünerek her mahalli kurulu ş tan 
ve ş ahıslardan al ınacak mikdar tesbit ediliyor anlam ı  çıkardı -
yordu. Aslmda bu hiç böyle de ğ ildir. Şu var ki, M ısır'da bir çok 
hallerde tarım re'sen tayin edilir ve vergi tutan bu halde ol-
duğu gibi kabala olarak verilen arazilerde de önceden tayin edi-
lirdi. Belirli yüzeyler üzerinden alman vergi bütçe içinde önce-
den tesbit edilme imkan ı  sağ lardı . Bunlara ilaveten Cizye de 
önceden tahmin edilirdi. Çünkü doğum ve ölümlerin kayd ı  tu-
tulur, buna göre cizye verme ya şı na gelen, sorumlu tutulurdu. 
Bunlara karşı lık diğer vergiler, önceden görülemez ve kesin 
yahut yaklaşı k tahmin edilemezler. Abbasi'lere ait bütçe örne-
ğ i olarak elimizde itimad edebilece ğ imiz, geçen as ır sonların-
da Alfred Von Kremer taraf ından incelenen dört örnek var. İ lk 
üçü altın üzerine i ş lem yapılan eyaletleri, gümü ş  ile yap ı lan 
eyaletlerden ayırıyor. Sonuncusu A I i b. İ  s a'nm H. 306/ M. 
919'da yaptığı  bütçedir ki hepsini alim olarak hesapl ıyor. 
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Bu bütçelere göre genel gelir, VIII. yüzy ı lın ikinci yarısın-
da 400 milyon dirhemden fazla iken, bu miktar 14  21  milyon 
dinar düş müş tür. X. yüzyı l ın başı nda yakla şı k olarak 210 mil-
yon dinar olmuş tur. Bölge bölge ve mümkün oldu ğu kadar kar 
şı laş tırı larak bak ı lı rsa genel olarak hazine gelirleri dengeli gö-
rülür. Azalmalar daha önce de belirtti ğ imiz gibi ancak toprak 
kayb ı  ile iliş kilidir. 
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TICARET HAYATI 

IslAm ve Ticaret 

Araplar daha Cahiliyet Devrinde ticaret ile u ğ raşı yorlardı . 
Hicaz tacirlerinin Kuzey Arabistan kentleriyle ili şki kurup ve 
kervanlar gönderdiklerini bildi ğ imiz gibi Bahreyn Araplar ını n 
da Hindistan'la al ış veriş  ettiklerine dair izlere raslamaktay ız.. 
Güneyde Aden önemli bir al ış veriş  yeriydi. Fırat'tan Yemen'e 
kadar arap kabileleri kervanlarla birbirine ba ğ lı  idi. Bizzat ti-
caret kervanlarına kat ılan Hz. Muhammed bu düzene hiçbir 
surette engel olmad ığı  gibi bilakis teşvik etmi ş tir. Hatta dini 
bir görev olan hac farizas ını  yerine getirirken müslümanların 
alış  - veriş  yapmalarmda bir sak ınca görmemiş tir. Hacc ı  kolay 
laş tırmak, yol, yol üzerine dizilmi ş  çe ş meler yapmak gibi ha-
cı ları n güvenlik ve rahat ı  için halifeler veya vezirleri taraf ı n-
dan yap ı lan herşeyin ticarete yarar ı  olmuş tur.° 

Öte yandan müslümanlar ı  ticaret yapmaya te şvik eden «In-
san ancak çal ış tığı na eri ş ir. (Kuran- ı  Kerim Necm, 39) ; Al-
lah' ın arz ı  geniş  değ ilmiydi (Kuran-ı  Kerim Nisa, 97)» ayetleri-
ni ve P ey g am b e rin şu hadislerini anal ım: Halkın zaruri 
ihtiyaçlarını , çarşı  ve pazar ımızda satmak için getirenler Allah 
yolundaki mücahitler gibidir. 2  Korkak tacir kazançtan mahru-
miyet, cesur tacir ise çok kazanmakla nz ı kland ırı lmış tır. 3  In-
sanların rızıklarm ın onda dokuzu ticaretle me şgul olanlarda, 
biri de hayvan yeti ş tirmek ve hayvan s ırtından kazanmak gibi 

1. Heyd W., Yalcvn- Doğu Ticaret Tarihi, T.T.H. Ank. 1975, s. 29-30. 
2. Mehmet Arif, Binbir Hadis, İstanbul 1975, s. 151. 
3. Ayn ı  eser, s. 139 
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iş lerle uğ ra ş anlardad ır. 4  Ticareti kesada dü şen ve kazançda 
(kisib) güçlük çeken Uman'a gitsin. 5  

Halifeler ticaretin geli şmesine, saraylarına ve oturduklar ı  
şehire zenginliğ in almas ına gayret sarfetmi ş lerdir. Anadolu ve 
Fırat l ıavzasmdan, Arabistan ve M ı sır'a giden yol üzerindeki 
Ş am şehrinin ve Abbasiler devrinde Dicle üzerinde kurulan 
Bağdad'm canl ı  birer ticaret merkezi oldu ğunu biliyoruz. 

Bu konu ekseriya, Avrupa'l ı  tarihciler aras ında, tek yön-
lü olarak, Avrupa ile ili şkileri yönünden derin münaka ş alara 
yol açtı . Tart ış malar Belçikalı  tarihçi Pir e n n me şhur 
kitab ı  ile açıldı . Ona göre Islâm, ticarete kar şı  ve Akdeniz'', 
ikiye böldüğü için Doğu - Bat ı  ticaretini yıktı  ve bir tarım te-
meli üzerine kurulan Kuzey - Güney ülkeleri'nin Avrupada eko-
nomik reorganizasyona gitmelerine sebep oldu. Kitap oldukça 
verimli olmasma rağmen, yap ılan incelemeler sonucu a ş ağı  
yukarı  bugün, muhtevas ından hiçbiri ayakta durmuyor. Ko• 
layca anla şı ldı  ki gerilemenin ne Arap_futuhat ından önce ba ş -
ladığı  ve ne de tanı  bir bölünnıenin hiç bir zaman vaki oldu ğu, 
itiraz edilmeyecek hallerde birçok faktörlerin i şe karış tığı  gö• 
rülür. Bunun aksi yönünde bir görü ş  savunan Ş  tur e Bo- 
1 i n ve Maurice L omb ar d ise İ slâm - Avrupa iliş kile-
rinin kâfi derece önemli oldu ğunu ve Avrupa ekonomisinin 
yap ı s ını  (bir çok noktaların) aç ıklamak için gerekli olduğunu 
ileri sürdüler. Bu ekonominin uyan ışı na Karolenjiyenlerden 
sonra Islâm' ın etkisi olduğunu beyan ettiler. Bu tezler de, ye-
tersiz ölçüde ortaya serildi ğ inden, tamamen kabul edilmediler. 
Pirenne gibi, bu tezler, yer ve tarihleri tefrik etmede kay ıts ız 
ve büyük sahalar ı  gözönüne alma eğ ilimi, iyi olmas ına karşı -
lık, geliş imlerine ve hadiselere karşı  dikkatsizdir. Çalış malar 
temelinden daha temkinli olarak yeniden ele almak gerekir ve 
bir erken sonuca varmaktan da sak ını lmalıd ı r. 

4. Aynı  eser, s. 137 
5. Aynı  eser, s. 330 

97 



Islâmiyetin ticarete dü şman olduğu hakkında önyargı  için 
adil olmak gerektiğ ini söyledik. Arap fethi, siyasi askeri so-
nuçları  ile ticarete ilk ba ş ta zarar verdi mi? Bu fetih herhalde 
bazı  yolları  kaldırdı . Fakat Bizans ile Suriye, M ısır aras ında 
yollar ancak gerçek sava ş lar s ırasında kesildi. Müslüman kont-
rolu altına geçen topraklarda, eski yollar yenileri taraf ından 
değ iş ti. (Istanbul'un beslenmesi, kutsal şehirleri ziyaret). Ş üp-
hesiz K t esif on (Medâin) Hanedan ı  nin düşmesiyle, 
bir as ır bekledikten sonra, Ba ğdad onun yerini ald ı . Ama, Arap 
şefleri yine bir miktar mü ş teri tedarik ettiler. K ısacas ı , eğer 
bir bunalım var idiyse bu esas değ il bir intibak meselesidir. 
En geç 800 y ı lına doğru kendimizi ticari bir faaliyetin kar şı sm-
da buluruz. Yalnız iyice yerleş ik değ il ama daha önce mevcut 
olmayan şekilde geni ş  olarak bulunur. Her ne kadar Emeviler 
devrinde bu canlanışı n merhalelerini takip edecek ölçüde kâf:: 
olmayan dökümanlarımıza rağmen, bu devirde ticaret gele-
neğ ini koruyan bir faaliyetin varl ığı  şüphesizdir. 

Öte yandan, Islâm Dünyas ının, Bizans - Sasani s ınırlarını  
ayırışı , bir politik birlik olarak müspet değerlendirilmi ş tir. 
Bu inkâr edilemez, fakat mubalağa etmemek laz ımdır. Bir yan. 
dan ticaret IX. ve  X. yüzyıllardaki bölünmelerden sonra ya ş a 
yacak, diğer yandan bir politik birlikten ekonomik birli ğe va-
rı ldığı nı  hükmetmek imkans ızdır. Hemen diyebiliriz ki politik 
birlik, ne ölçü ve tarlalar ın aynı  oluşu ne de içte geçi ş  hakkı  
ödemenin bütünüyle mevcut olmas ından doğuyor. Dil birliğ i 
büyük bir kolayl ı k temin ediyor fakat bu birlik k ısa bir za-
manda olmadı  ve birçok tüccar arapça bilmeden seyahat etti-
ler. Kanun birliğ ine gelince, mesele daha çok tersinedir. Zira 
çeş itli din mensupları  geziyor. Islam, doktrin olarak büyük 
ticaretle az me şgul oluyor : ,I ş te, birlik (ünite) buradad ır, ge-
leneksel, daha önce mevcut ve büyük ticaretle de kuvvetlenen 
bir gelenek. 
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Deniz ve Kara Yollan 

VIII. yüzy ı l ın sonundan itibaren şüphesiz Irak ticaretin 
canl ı  olduğu bir alandır. Bu ülkeden hareket ederek belli baş -
l ı  ticaret yollar ını  sayabiliriz. 

Birinci gurupta Basra Körfezi ülkeleri ile Hind Okyanusu 
ve hattâ daha uzakta olan sahil ülkeleri var. Geni ş  anlamda 
bunlar kendi ba ş lar ına bir bütün ve fakat bir k ı smı  Akdeniz'e 
ulaş an yollar ın doğu kesimini teş kil ederler. Bu nokta da i ş a-
ret etmek gerekir ki Orta - Antik ça ğ da Akdeniz - Hind Okya-
nusu ilişkileri olabildiğ i kadariyle bilhassa Kızıl Deniz'den ge-
çiyordu. Gördüğümüz gibi Bizans, Habe ş istan' ın yardımıyle İ s 
lâmın ç ı kışı  esnas ında bu durumu korumaya çal ış tı . Fakat Sa. 
sani devleti, o zaman Roma'ya de ğ il de Istanbul'a ula şan bir 
ticareti yine politik yönden de ğ il de coğ rafi yönden normal ola-. 
rak Basra Körfezi'ne do ğ ru çekti, (görece ğ iz ki Akdeniz'de mer-
kezlerin yer de ğ iş tirmesi XI. yüzy ı ldan sonra K ızı l Deniz'in 
eski üstünlüğünü yeniden getirecektir.) Eski Sasani devletin-
deki tüccar ın üstünlüğü, Akdeniz'de hiçbir büyük ticaret mer 
kezine mal sevketmeyen Emevi rejimi taraf ından ciddi suret 
te sars ı lmad ı . Bağ dad' ın kurulmas ından sonra da bu üstünlük. 
bu ş ehir Orta - Do ğu'nun merkezi kald ığı  müddetçe devam etti. 
Bu ticarete kat ılan denizciler Irakl ı  ve Uman'll Araplar olabi 
lir ama Iran Hâkimiyeti inkâr edilemez görünüyor. Hattâ Bas-
ra'n ın kilit nokta oldu ğu zamanda bile bu üstünlü ğiin izleri 
hem Hindistan taraf ından ve ötesinde olduğu gibi Yemen ve 
Afrika kıyı larında da kesin ve nettir. Bu da dikkat çekicidir. 

1000 y ı llar ına doğ ru Basra Körfezinde belli baş l ı  yükleme 
limanları  Basra ve Sirâf' t ır. Basra veya tam anlamiyle bugün 
yeni bir komşu metropol Basraya ba ğ lı  Ubullah liman ı , körfe 
zin tâ bir ucunda, F ı rat nehrinin ağ zında (bugünkünden daha 
az içerde) bulunduğundan gemilere uzun bir yol a şmak zorun 
luğunu veriyordu. ..Ama, Ba ğ dad'a hemen ulaşmak arzusunu 
gösteren tüccara da karadan me ş akkatli bir mesafe gitmelerini 
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önlüyordu. Sirâf bizahiti çok iyi bir limand ı , fakat doğrudan 
doğruya Irak yerine güney Iran' ı  besliyordu. SIrâf çok kurak 
ve çorak topraklar k ıyı sında bulunuyordu. Bağ l ı  oldukları  li-
man Sirâf olan birçok gemi uygun zamanlarda Basra'ya do ğ -
ru denize aç ı lıyorlardı . Hind Okyanusundaki ticaret'in tarihi 
hakk ında sahip olduğumuz en önemli vesikalar ı  biz bu Sirâfl ı  
tüccar ve denizcilere borçluyuz. 

Basra Körfezinden gemiler Bat ı  Hindistan limanlanna ve 
Seylan'a yöneliyorlard ı . Çoğu burada duruyordu. Ancak, bir 
kısmı  Bengal Körfezine ç ıkıyordu. Fakat birçoğu da doğ rudan 
doğ ruya Malağa Yarımadasına, bugünkü modern Singapur'un 
kuzey batıs ında bulunan Kalâ'ya yöneliyordu. Devam etmek 
istedikleri vakit buradan Çin - Hindi limanlar ın ı  ziyaret ediyor 
veya doğrudan doğruya Çin'e doğru çıkarak Kanton'a ula şı -
yorlard ı . Genel olarak bunun ötesinde art ık kimse macera ara-
mıyordu. Çok büyük denizleri geçmekten sak ınmak için em-
niyet ve ticaret bir araya getiriliyordu. Fakat muson rüzgârlan 
makul-1(1u. Bilhassa dönüş te gemilerin Basra Körfezine gide-
cekleri yerde Hindistan'dan Arabistan'a ve Do ğu - Afrika'ya 
kayd ıkları  olurdu. Durum az - çok IX. yüzy ı lda böyle idi. Fakat 
bu yüzyı lın sonunda Kanton'daki Orta - Do ğulular Çin'de iç 
kanşı klı klar sonucu öldürüldüler. Uzun süre aradaki do ğ ru-
dan bağ  kötü ş artlar içinde sa ğ land ı . Orta Doğulula.rla, Uzak 
Doğulular aras ındaki belli baş lı  pazar yeri Çinli'lerin Kalâ'ya 
inmeleri suretiyle sağ landı . 

Basra Körfezinin tacirleri ve Yemenli tüccarlar ın, Afrika 
kıyı larına gittikleri bir gerçektir. Bugünkü Zanzibar (kelime 
farsçad ır)'a kadar inmi ş lerdir. Bölgesel olarak Yemenlilerle, 
Etyopyal ı lar veya Somali sakinleri aras ında ilişkiler vard ı . 
Ve gemiler Mekke'nin liman ş ehri olan Cidde'ye kadar var ı -
yordu. Fakat bu gemilerin içinden çok az ı  Kızı l Deniz'in yuka 
rısına kadar ç ı kıyordu. Birkaç M ısır gemisi bir uçtan diğer 

6. Daha geniş  bilgi için bk. Heyd W., Yak ın - Doğu Ticaret Tarihi, s. 40 
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uca bu denizi geçiyordu. Fakat X. yüzy ı ldan önce bunların iş -
tirak' pek önemli sayı lmaz. Burada bir k ısım tüccar Cidde'yi 
beslemekle iktifa ediyor ya K ızıl Deniz'in en uzak noktasmdan 
ya da AyZalı 'dan hareket ederek bir müddet çölü geçtikten son 
ra deniz yoluyla Cidde'ye ula şı yorlard ı . 

Bağdad'a mallann ı  getirmekle yetinmeyen ve Bağdad'a 
gelerek diğer tüccarın getirdiklerini almak isteyenler, M ısır'a 
ulaşmak için, Arabistan yanmadasm ın kuzeyindeki çölü güç-
lükle geçiyorlard ı . Buraya veya Suriye limanlanna varmak için 
daha kuzeyden dola şmak zorunda idiler, Bizanshlar devrinde 
yarış  noktası  Suriye'nin kuzeyinde Antakya idi. Fakat daha 
sonra Ş am' ın geniş lemesi, denize ula şı lan yollan, sırasıyle Sûr, 
Trablus ve Orta Çağ da Beyrut'a kadar indirdi. Öte yandan 
kervanlar Istanbul'a gitmek için Anadolu'dan ya Kilikya, ve 
Toroslar yoluyla veya Malatya'dan geçiyordu. Akdeniz'de iki 
büyük limandan biri İ stanbul diğeri ise Iskenderiye idi. VIII 
yüzyıldan itibaren B i z a n s, Müslümanlar ı  püskürtemeyece 
ğ ini anlayınca fetihlerden elde etti ğ i gelirlerin yerine kaim ol-
mak üzere, tüccarlar ı  İ stanbul veya diğer Bizans sahil kentle-
rine çekmeye çal ış tı . Bu kentlerden de Bizans Kayserinin kont 
rolü dışı ndaki kentlere gitmelerini yasaklad ı . Doğu ile H ıristi-
yan Bat ı  aras ında bu çağda iliş kilerin yavaş lamasm ın biri de 
budur. Mamafih ve yine şüphesiz bu nedenle baş ta Sicilya ve 
Girit gibi Akdeniz'e hakim olan adalar ın IX. yüzy ılda Israrlı  
hakimiyetine geçmesiyle Bizans'l ıların deniz hakimiyeti topa 
tutuldu. Suriye ve Giritli korsanlar Yunanistan'da, Magribli 
ve Ispanyollar İ talya yar ımadas ında (Bari kentini 30 y ıl işgal 
ettiler) ve Fransa sahillerinde haydut ve h ırs ız yatağı  Garde - 
Freinet ve o gündenberi adlar ını  verdikleri des Maures da ğ la-
rından Isviçre'ye kadar Bizansm Bat ı da zaafiyeti ve Islâm cep-
hesi üzerinde mahalli direnmeler görülür. Fakat korsanlar ın 
faaliyeti ayn ı  zamanda ticari ili ş kilerin azlığı nı  gösterir. Ve 
bunun sebebi de ancak ekonomik olur. Ancak ticari ili şkilerin 
bu yoldan kesilerek Doğu - Bat ı  aras ında başka yol bulduğuna 
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hiikmetmemelidir. Ticari mallar Istanbul'dan İ talya'nm kuze• 
yine (Venedik) varmak için Yunanistan ve Adriyatik k ıyıların-
dan (Dalmaçya korsanlarma ra ğmen) geçiyor ve Magrib ile I-
talya'nın giineyi (bilhassa .Aınalfi) aras ında ilişkiler kuruluyor-
du. «Mankus» kelimesinin Italya'ya girmesi buna tan ıklık eder. 
Ayrıca Ispanya ile-o zaman Karolenjiyenler idaresindeki Fran-
sa aras ında da birtakım bağ lar mevcuttu. Deniz ticareti, ya-
rı sı  Doğuda, elveri ş li olmayan sahillerde; M ı sır 1VIagrib ve Is-
panya ile gayet aktif bir durumda idi. Yani .siyasi engeller ne 
olursa olsun Akdeniz'in güney yarı sı  olan Müslüman ülkelerle 
ticari ili şkiler oldukça aktif idi. 

Deniz yollarma kara yollarını  da ilâve etmek gerekir. Bi-
raz önce iki denizi birbirine bağ layan yollardan bahsettik. Fa-
kat öyle yollar vard ır ki, meselâ Akdeniz kıyısı  ülkelerini hatta 
Fas'ı  Büyük Sahrâ vas ıtasiyle Sudan'a kadar bağ lar. Ama bel-
li baş lı  kara yollan, Islânı 'm doğmas ından önce bile Orta As-
ya'nın etrafında teşekkül eder. Baz ı ları  bu ülkeleri Bağ dad'a 
bağ lar ki bu karayollardan önce Ktesifon (Medain)'e varmak 
için Niş apur, Rey (Bugünkü Tahran' ın yanında) ve Hemedad-
dan geçilirdi. Bu yol aynı  zamanda Horasanli hacı ların Ara-
bistan'dan geçerek, Mekke'ye ula ş tıklan yoldur. Diğer yollar . 

Buhara ve Fergana'nuı  ötesinde Çin'in içlerine geleneksel ipek 
yollarıyle varır ve burada ancak iki imparatorlu ğun tüccar' 
alış  - veriş  yapardı . Nihayet bir üçüncü yol Orta - Asya'y ı  Ha 
rezm yoluyla Volga ülkelerine bağ lardı  ki burada N o r m a n d-
1 a ra da rastlan ır& 

Eğ er kanıtlamak gerekirse burada bulunan paralar göste-
rir ki, Rusya ile Mezopotamya aras ındaki ticaret, devaml ı  ola 
rak Hazar devletleri ile Müslümanlar aras ındaki sa-
vaş lardan ve coğrafi engellerden ötürü, bu yolu takip etmi ş tir. 
Bununla birlikte Orta Asya'n ın ürünleri Iran' ın kuzeyinden Ka-
ra Deniz'de Trabzon liman ına varıyor ve buradan Istanbul'a 
ulaşı yordu. Istanbul'dan da Kiev'den gelen «Normand» ad ı  ve- 
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rilen tüccarlar Bizans hububanyla birlikte bu ürünleri al ı -
yordu. 

Bu alış - veriş te Batı 'nın, iş in içinde olmamas ı  dikkati çe. 
ker. Ispanya ile Fransa aras ında bağ ların olduğunu söyledik. 
Bu bağ lar smırm her iki tarafındaki Mu sev il er tarafın-
dan sağ lanmış  görünüyor. Fakat neden, ilk çağda ve hatta Or-
ta Çağı n baş larında buraya gelen Do ğ ulular artık gelmi-
yor. Ve hatta Islam Dünyas ı 'nın içinde bile Magribliler Doğu'-
ya gidiyor. Doğulular buraya gelmiyor. Bunun sebebi art ık ti-
caret etmemeleri değ il ticareti başka yerlerle yapmaland ır. 

Bir sebep olarak da dini husumetler hat ırlatıldı . Ama Müs-
lümanlar başka birçok müslüman olmayan ülkelere ve Istan-
bul'a gidiyorlard ı . Yine H ıristiyan Avrupa'da Doğulu hıristi-
yanlar, ve hatta iki tarafta da bulunan Yahudiler için husumet 
bir rol oynamazd ı . Olabilir ki Bizanshlar Çinliler gibi Avrupa-
hlar da deniz yolundan gelen tacirlere s ınırlarını  kapatsmlar. 
Aynı  şekilde Müslümanlar ın limanlann ı  daha sonraları  Bat ı l ı  
hıristiyanlara kapatt ıkları  gibi. Fakat şurası  açıktır ki Fransa 
ve Italya'n ın kuzeyindeki limanlar şarldılann meçhulü idi. Bu-
nun da izah', ekonomik cazibenin eksikliğ i ve mevcud olan mü-
badelede İ talya ve Ispanya yarımadas ındaki kara yollar ının, ve 
Orta - Avrupa yollarının bu ülkelerin tacirleri taraf ından ter-
cih edilmesidir. 

Ne olursa olsun yine şurası  bilinmelidir ki biraz sonra gö-
receğ imiz gibi istisnalar hariç, bir tarafta Büyük Okyanus böl-
gesinin tüccan diğer tarafta Hind Okyanusu tüccan var. Bir 
bölgedeki şahıs diğerine dühul etmez. Deniz yolunda kesin bir 
çizgi çizmek güçtür. Rusya ile Çin aras ında gerçekten doğru-
dan doğruya ticaret yap ıldığı  farkedilnıiyor. XI ve XII. yüz-
yıllarda Magrib'den Hindistan'a kadar gidenlere rastlan ır. 
Bunlar müslüman olan kimselerdir, katiyen yabanc ı  yoktur. 

7. Heyd W., ayn ı  eser, s. 66, 75 - 76 
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Cemaatlararası  fşbirliğ i 

Ticaret yollarından bahsettikten sonra, ş imdi iş i yapan 
kiş ilere gelelim. Baz ı  bölgelerin aktif veya pasifli ğ ine değ in-
dik. Diğ er bir önemli husus ta çe ş itli din mensuplar ı  aras ındaki 
ticarettir. Bu i ş e kat ılanlar müslüman, h ıristiyan, yahudi, zer 
düş t, Orta Asya'da Buddist ve mevcut oldu ğu sürece Mani dini 
mensupları  idi. Her birinden olduğu gibi bunlar yaln ız değ il-
lerdir; beraber yolculuk eder ve i ş  görürler: Doğ ru veya yan 
lış  olsun ama tipik olmas ı  bak ımı ndan, haks ızlığ a uğ rayan bir 
yahudi tacire müslüman tüccar ın nas ı l yardıma koş tukları  gö 
rülür. Ayrıca Hind Okyanusu'nda Hindular ve bir kaç Çinli 
müslümanla beraber ayn ı  gemide seyahat edebilirler Ama bir 
noktada gemici ile taciri ay ırmak gerekir. Hind Okyanusu ki 
yı larında Arap, Fars, ve Hindu (Çinliler kendi denizlerinde, 
Malezyahlar daha güneyde yine kendi denizlerinde) Akdeniz'de 
Suriyeli, Magribl ve Ispanyollar her biri kendi k ıyı larında ve 
adalarda denizcili ğ i ellerinde tutarlar. 

Iran as ıllı  bir coğ rafyac ı  ve memur olan t b n Hurda z. 
b i h (IX. y. y.)' ın bir gurup yahudi tüccar hakk ında, esasen 
(adlarına randaniye diyerek birçok fantazist varsay ımlara a-
ç ık kap ı  b ıraktığı , sadece farsça yol gösteren (rah - dâr) de-
mek olan ve Bağ dad'a al ış  - veri ş e gelen) rus normand) tüc-
carm ın hikâyesini de buna karış tırarak naklettiğ i bölüm dik-
katleri üzerine çekti. 

Ona göre bu yahudiler, h ı ristiyan veya müslüman Bat ı  Av. 
rupa'dan hareket ederek Çin'e kadar vanrken seçtikleri üç gii-
zergâh üzerinden geçerler. Yol üzerinde, en az ından, cemiyet-
lerinin yard ımiyle de her dilde i ş lerini yürütürler. Güzergâh= 
lanndan iki tanesi deniz üzerindendir. Biri K ızı l Deniz ve Sü 
vey ş  geçidinden diğeri Basra Körfezi, Mezopotamya ve Suri-
ye'den geçerek denize ula şı r. Diğer iki güzergâh karasald ı r. Bi. 
rincisi aşağı  yukarı  Basra Körfezi, Mezopotamya ve Suriye 
hattını  izler. Ötekisi Bizans imparatorluğunun kuzeyinden do• 
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laşarak ve İ slam Dünyasmi Orta Asyadaki parçalar ıyle birleş -
tiren, Güney Rusya, Hazar Devletinden Hazar denizine ve ora-
dan Çin'e varan yoldur. ibn Hurdazbi h'in izahmdaki, 
anakronik ihtimaller, Uzak Doğu ile Akdeniz'i birle ş tiren in-
sanların maceralannm emsalsizliğ i ve ne müslüman ne de Av-
rupa literatüründe bu konuda şahitlik edecek bilginin bu-
lımmaınası , bütün dinlerin elele verdi ğ ini bildirir bütün bilgi-
lerle gösteren tuhaf bin organizasyon mevcuttur. 8  

ibn Hurdazbih'in bu tan ıklığı nı  reddetmeyip bir müddet 
için geçerli sayarak ihtiyatl ı  olmak ve detaylar ında eş i olma-
yan kesinliğ i görmek yerinde olur. 

Ulaşı m Araçlarının Tekniğ i 

Burada, çeş itli alanlardaki seyahat ko şullarının tasvirine 
girişmek imkans ızdır. Deniz yolculuğu bahis konusu olunca 
belirtilmesi gerekir ki Akdeniz'de kullan ılan yöntem ve gereç 
lerle Hind Okyanusu arasmda bir ayr ılı k vardır. Hind Okya-
nusunda Akdeniz'de ve Çin Denizi'ndeki (Malezyal ı lann tek 
bir ağaç gövdesine oyulan yekpare kay ıklardan söz etmeden) 
farklı  yapı daki gemiler, tahtadan yap ılarak çivi çak ılmadan 
birbirine lifli zift ile yap ış tırılarak bütünlenirdi. Uygulanan 
bu usul için Ortaçağdan itibaren hayrete dü şüldü. İ nan ı ldığı na 
göre, mıknatıs gücü olan yer alt ındaki dağ lar bu gemileri ken-
dilerine çekerlerdi. Fakat şuras ı  da mümkündür ki fırt ına ve 
kayalara karşı  ziftle yap ış tınlan gemiler çivi ile çak ılarak ya-
p ı lanlardan daha esnek ve dayan ıkl ı  idi. 

Fakat daha büyük bir ihtimalle gemi in ş a edilen yerlerde 
halat liflerinin demir çividen daha kolay sa ğ lanmas ı  da bu usu-
le sebep olabilir. Üstelik demir paslan ır. Hind Okyanusu'nda ge-
miler çoğunlukla hindistan cevizi ağac ından inş a ediliyor ve 
aynı  zamanda bu cins ağaçtan ip ve yelken çad ın temin edili-
yordu. Hurma ağacının da zaman zaman kullan ıldığı  olur; me- 

8. Heyd W., Yaksen- Doğu Tiçaret 	4. 137 
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sela gemi direklerinde oldu ğu gibi. önemli bir husus da, Olur 
ma ağacı  müstesna ki bilhassa hurma istihsali için yeti ş tirilir-
di. Vc bu yüzden fazla kullan ılmazdı) diğer ağaçların hiç biri 
Islam Dünyas ı  topraklar ı  üzerinde bitmezdi. Bu sebepten de 
bütün gemicilik ve deniz ticareti gerekli olan ilk maddelerini 
Islam Dünyas ı  dışı ndan ve mesela Hint, Doğu - Afrika gibi bel-
li baş lı  ülkelerden ithal etmek gere ğini duyarclı . Ekseriya bu 
ağaçlar gemilerin arkas ında yüzdürülmek suretiyle ta şı nırdı . 
Ama genellikle gemiler denizcilerin u ğ rak yeri olan memleket-
lerde in şa edilir... 

Hind Okyanusu'ndad ır ki tarihte ilk defa, hatta Islâm'dan 
önce üç kö şeli ve dilde kar ışı klıkla buna «üç kö şe» ismi veri-
len halbuki Akdeniz'de dört kö şe olan yelkenler kullanıldı . Bu 
bazen ş iddetli olan rüzgara kar şı  daha kolaylıkla manevra yap-
mayı  sağ lardı . Gemilerdeki dümen sistemi her iki deniz böl-
gesinde de XIII. yüzy ı lda görülmeye ba ş lar. Yine her iki taraf-
ta da pusulanin denizcilik için kullan ı lması  aynı  devre rastlar. 
Bu usul Çinlilerce biliniyordu, ama pratik olarak ne zaman 
kullanıldığı  bilinmiyor. Orta - Ça ğı n sonlarına kadar Hint Ok-
yanusunun denizcileri k ıyılardan uzak olduklar ı  vakit, arz ve 
«dünün özelliklerini geleneksel olarak biliyor ve tecrübe ile 
elde ettikleri yerinde sonuçları  mevcut idi. Bunlar ın içinden 
Vasco de Gam a'n ın çağdaşı  olan Ib n Maci d'inki ilk 
olanları  aras ında değer bakımından hepsini geçer. 9  

Akdeniz'de, müslüman ülkelerinde a ğacın azlığı  (bugün-
künden daha da az) ve gemi yap ımına müsait olmamas ı  bir 
problem idi. Bilhassa konifer (coniferes) türü a ğaçlar aran ır 
ve Mı sır bunu İ skenderum körfezinden temin ederdi. Bazen de 
I t aly a n 1 a r dan haz ır yapılmış  gemiler almd ığı  veya parça 
lanmış  gemilerin tahtalar-1nm kullan ıldığı  olurdu. Islam deniz-
ciliğ inin, Avrupa denizciliğ i karşı sında gerilemesinin sebebi-
nin de bu ağaç eksikliğinin sebep olduğu ileri sürüldü. Fakat 

9. Ferrand G., ş ihabeddi» b, Ahmed b, 310,eid nvul, t A. 
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bu düşüncenin abart ılmaması  gerekir. Zira bu sebep olmadan 
da baş ka denizciliklerin çöktü ğü de görülmüş tür. 

Karada ise belli ba ş lı  ulaşı m hayvan s ırtmda ve bilhassa 
deve ile yap ı lırdı . Doğu dünyas ı  yol yapma tekniğ ine yabanc ı  
değ ildi. Ama pratik' nedenlerle pistler tercih edilirdi. Böyle 
olunca da tekerlek üzerinde araba ile nakliyat yapma yerine 
hayvan s ırt ında taşı tma tercih edilirdi. Menziller organize edi-
lince, hayvanlar ın ayakları  her türlü araziye yatk ın olduğu gi-
bi nehirleri s ığ  yerlerinden ,geçmeleri arkalarmda araba çek-
melerinden daha kolay oldu. Çünkü daha bu zamanlarda te-
kerlek bileziğ'i bilinmiyordu. Bu demek de ğ ildir ki dağ lık böl-
gelerde yollar ve nehirler üzerine köprüler ve üzerinde ta şı m 
yapı lan nehirlerin üzerinden de aç ı lır - kapanır köprüler yap ı l-
mamış  olsun. Ticaretin geli şmesine adım uydurarak yer yer 
insan, eşya ve hayvan için geceyi geçirmeye yarayan ve Türkçe 
Kervansaray dediğ imiz yerler organize edildi. 

Ne denizde ne de karada hiç bir zaman yaln ız seyahat edil-
miyordu. Deniz üzerinde mevsimlerin rolü karadakinden daha 
fazlad ır. Bunlardan ayr ı  olarak; emniyet, ve mü ş terek konvoy 
teşkil etmenin zorunluğu, birbirinin yardımına koşmak, göz-
önünde tutulan şeylerdi. idari koiıtrol oldukça basitle ş tiril-
miştir. Zaman zakr an gelen mallar ın birikmesi o yerde bir ne-
vi geçici fuar doğmasına sebep olurdu. 

Ticareti Yapılan Mallar 

Burada ta şı nan bütün malları  saymak iınkâns ızdır. Önce 
bilinmesi gerekir ki «Do ğu Ticareti» yaln ız Binbir Gece Masal-
larında geçen eşyalar ve hayâl edilen mallar değildi. Şüphesiz 
çok uzun süren -Hind Okyanusunda gidi ş  - dönüş  aşağı  yukarı  
bir yıl'alırdı  - seyahatler çok kâr getirmeseydi hiç kimseyi cez-
betmezdi. Bu atmosfer denizci S in d b a cl' ın hikâyeleri ile 
Buzurg İ bn Ş ahriyar' ın (X y. y.) yarı  - tarihi olan 
Acaib ul - Hind'inde bulunur. Ekonomik bir deyiş le, uzak yol 
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ticareti eğer eşyan ın fiyat ı , ağı rlığı  ve büyüklüğüne nisbetle 
büyük olmasa idi bu i ş lere girmezdi. O halde bunlar lüks e ş • 
yalar ve değ erli olan şeylerdi. Fakat yaln ız bu e şyalara munha• 
s ır olduğu sonucuna varmamal ı dır. Bunun yan ında mü ş teri-
ler, daha günlük ihtiyaçlar ı  olan hububata ihtiyaçlar ı  vard ı  ki 
bunların ticaretteki devaml ı  yeri berikilerin tesadi.ifi olmalar ı -
na karşı lık bir denge kurard ı . 

Kısaca uzak yol ticareti; iki çe ş it e şyan ın tertibi üzerine 
dayan ı r; biri gemileri dolduran ve r ıakil masraf ını  sağ layan eş -
ya, diğeri geliri art ıran küçük hacimli değ erli eşyalar. Yaln ız 
burada bir cümle ile, yayg ın olan tüketim ürünlerinden besin -
ve endüstri ürünlerinin yak ın bölgeler aras ında değ iş imini ilâ-
ve edelim : Yukar ı  Mezopotamya'n ın buğ dayı  ve madenleri 
Bağ dad'a, M ı s ır'ın çeş itli yiyecek maddeleri Kahire'ye ula şı r. 
Birincisinde ula şı m Dicle, ikincisinde Nil üzerinde yap ı lır. 

Hint Okyanusu ve ötesinden getirilen maddeler tabiatiyle 
kıymetli maddelerdir. Değerli taş lar çok seyrek getirildiğ i hal-
de, baharat ve bilhassa yemekte kullan ıldığı  gibi ecza, parfüm 
ve güzellik maddesi olarak da kullan ı lan' biber, v.s. vard ır. 

Fırsat dü ş erse Çin'den porselen, ipekli i ş ler, belki ince kü-
ğı t ta şı nmas ının ve korunmas ının tehlikelerini abartmamah-
dır - getirtilir. Fakat ayn ı  zamanda, hatta belli bir mesafe ara-
sında ta şı narak bir yere depo edilen demir, kalay v.s..., pirinç 
balık taşı nırdı . Aksi yönde Hind'e Çin'e daha önce Bat ı  Hind 
Okyanusunda, Do ğu Afrika'da aranan veya Akdeniz'den getir-
tilen mercan ve fildi ş i gönderildiğ i gibi zeytinyağı , hurma, tuz, 
Basra Körfezinin incileri, sağ lam ve yaygın olan kuma ş lar da 
gönderilirdi. Akdeniz havzas ında ise, Doğu kesimine müslü-
man Bat ı  veya hıristiyan kesiminden demir ve diğ er maden-
ler, sağ lam kuma ş lar, tahta getirilir. Bir merhaleden di ğ erine 
zeytinya ğı , buğday, tuzlu bal ık ve tuz ta şı n ı r. Transit maddesi 
olarak ş ap, ince dokulu kuma ş lar, mamul madeni e şyalar, cam, 
ve baharat sat ı lırdı . 

Kuzey ülkelerinden ise deniz ve kara yoluyla bal, mum. 
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kürkler ve köleler getirtilir, Güney şehirlerinden, Afrika'dan da 
köleler, fildiş i vs.... getirtilir. Bütün bunlardan özel yerlerini 
öğrenmek için bir iki örnek ç ıkarmak gerekir. Her ne kadar 
önemli olursa olsun, istihlak maddeleri ve mesela biber, hiç 
bir kayıp vermeden demesek bile, imalat aktivitesini tehlikeye 
düşürmeden, Islam ülkelerinde ortadan kaybolabilirdi. Halbu-
ki demir ve tahta gibi ilk maddelerin kaybolmas ı  daha fonksi-
yonel sonuçlar doğurur ve Islam ekonomisine daha organik 
olarak girer. İ lk maddeleri kendi ülkesine getirip daha yüksek 
fiatlı  maddeler imal etmek, az ücretle emek i şçisi sağ lamak 
bir koloni ekonomisini gösterir. O zamanki Islam Dünyasz 
bundan yararlanan, Avrupa ise bunu temin edendi . Bununla 
beraber imalâtçuun fazlasiyle bir bol sat ışı  yoktur. Ayrıca. 
denge yava ş  yavaş  bozulur ve XI. yüzy ı ldan itibaren Bat ı  köle 
vermeyi keser. Ve dokuma endüstrisi için lüzumlu olan şap ke-
sildiğ inden Doğu'ya ürünlerini ak ı tmaya baş lar. Ortaçağm so ' 

nunda transit ticareti, mahalli ürünlerin sat ışı nın üstüne çıka 
cakt ır. Bu da tacirlerin yollar ının değ işmesinde derin tesirle 
rin olacağı na iş aret eder. 

Ticaret Şekilleri 

Ithal ve ihrac edilen mallar ın miktarı  üzerinde hiçbir is-
tatistiğe sahip değ iliz. Bu bize aradaki fark ı  verebilirdi. Maa-
mafih, birkaç genel hüküm ç ıkarabiliriz : Modern ekonomi ha-
vası  içinde yetiş en bir ki ş iye çok tuhaf gelse de, hiçbir Ortaça ğ  
devletinin gayesinin ihracata dönük olmad ığı nı  göriiriiz. Aksi-
ne nispeten ithalat ın ihracattan çok te şvik edildiğ ini görürüz. 
Bunun nedeni Ortaçağda imalatm mandut s ınırları  içinde ya-
pılan malı  satmaktan çok, mal k ı tlığı  çekmenin yaratt ığı  kor . 

kudur. Zenginlik ve refah, önemli olarak kabul edilen her ş eyi 
edinmek ve yukardaki tehlikeyi en kolay ş ekilde bir yana it-
mekten ibarettir. 

Devletin kendi mal ı  toprağı  ve atelyeleri olduğu gibi, çe, 
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ş itli ülkelere -göre de ğ işen, ticaret tekelleri de vard ır. Buna 
Matear usulü denir ki kelime anlam ı  sadece ticaret, anbar ti-
careti demektir. M ısır'da hakl ı  olarak çok gelişmiş  olan bu 
usulün demir ve ağaç ithaline karşı lık şap ihraç edilerek kulla-
nı ldığı  görülür. Ortaçağm ortas ında gemi ve silâh imalinde 
kullanı lan demir ve ağ aç satın alışı nda karşı lık olarak şap kul-
lanı lmış tır. Çünkü alt ın kaynaklar ının tükenmesinden korkul-
muş tur. Daha sonralar ı  bu çeş it hareket edildiğ i hakkında bil. 
gimiz yoktur. Gelenekleri daha de ğ iş ik olan Irak'da bu usule 
yakın bir sistem getirmeye çal ış an B u v ey h i l er in gayret-
leri baş arı s ızlıkla son bulur. Bu tekellerin d ışı nda devlet uy-
gun bulduğu maddeleri kendine ilk tercih tan ıyarak ve çoğu 
kez resmi fiyat üzerinden sat ın al ırdı . Bu usul sarbest ticarete 
sekte vurduğundan tacirlerin protestolarma sebep olurdu. Bir 
sı nır şehrine veya Islam ülkesi içinde bir büyük ş ehre varan ta-
cirler kendi istedikleri gibi e şyalarım satmaya ve müş terilerin 
de onlara ko ş arak doğ rudan doğruya ilişki kurmalarma mü-
saade edilmezdi. Büyük d ış  ticaret ile parekende sat ış  veya el 
sanatlar ı  ticareti aras ında kesin bir ayr ım vard ı . Bu iş te uygu-
lanan sistem funduk (belki yunanca «Pandokeia» dan gelen bu 
kelime Italyanca fondaco oldu) sistemiydi ki şu şekilde yürü. 
tülür : Görevliler veya devlet memurlar ı  gelen maddeleri bir 
depoya çekerler ve detayl ı  bir tesbitten sonra orada, daha önce 
belirli olan ölçüler üzerinden, gümrük ücreti mal ın sat ış mdan 
önce veya sonra al ını rd ı . Bu devlet için avantajl ı  idi. Sonra bu 
maddeler müzayede ile özellikle- perakendecilere sat ı l ırdı . Bit 
iş te bir komisyoncu s i m s a r (İ talyanca «sensal»), arac ılı k 
ederdi ki bu memleketin adetlerini, dilini ve fiyatla= bilme. 
yen sat ıc ı  için bir ihtiyaç idi. 

M ı s ır hariç, al ınan resmi harçlar hakk ında detayl ı  bilgi 
vermek için yeterli bilgimiz yoktur. Bu harçlar yaln ız gümrük 
vergilerinden ibaret de ğ il, ticaret ve yap ı lan hizmetleri (indir-
me, sayma v.s.) kapsayarak, yakla şı k % 10'dan % 30'a kadar, 
malma ve tacirine göre de ğ işen bir ölçü üzerinden al ınırdı . 
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Öte yandan yeteri derecede ithal etmeyen tüccardan, ihrac 
malları  üzerinden vergi hesaplan ırdı . Nazmi fıkıh, özel bir öl-
çü olan Hz. Ömer'i örnek alarak, d ış ardan gelen tüccardan si-
yasi kanaatleri ve dini inan ış larını  göz önüne alarak bir vergi öl-
çer : Buna göre yabanc ı  Bizans'm da yapt ığı na aynen kar şı lık 
olarak % 10, zimmi % 5 ve müslüman % 2,5 öder. Bunun tat 
bikat ını  anlamak zordur ve şüphesiz çok değ iş ik olmuş tur 
Ama özellikle X. yüzyıldan itibaren yaz ılan hisbe kitaplarmda 
siyasi iliş kiler yönünden ve baz ı  ürünlere duyulan ihtiyaç aç ı  
sından bu yüzde miktarlar= dü şürüldüğü görülmektedir. 

- Öte yandan, ticari deniz limanlar ındaki durumun karayol-
ları  üzerinde bulunan s ınır noktalarından farkl ı  olduğu ve bu-
rada tüccarın sıfatlarına bak ılmayarak, yabanc ı  ülkeden gelen 
her eşya üzerinden ayn ı  ölçüde 'uş eır alındığı  vakidir. 

Ödeme Ş ekilleri Ve Kredi 

Tüccarın olduğu gibi vergi toplayanlar ın da bir problemi 
vardı , o da paranm nakli i ş i idi. Eşya nakline ekseriya para 
naklinin de eklendiğ i söylenir. Para torbalar ı= nakli baz ı  
yönlerden daha çok tehlikeye maruz idi. Bu nedenle tehlikeyi 
en az ına indirmek için çare arand ı . Tahsildarlarm Sakk diye 
adlandırılan (bugünkü çek buradan ç ıkar) ödeme pusulalar ın-
dan söz edildi. Antik çağda Kredi usullerinin kullan ı lmasına 
baş land ı  ki Ortaçağ  Islam Dünyası  'buna müdahale etmedi ğ i 
gibi belki daha mükemmel bir hale getirmedi ve fakat kulla-
nı lmas ını  geliş tirdi. 

En baş ta gelen Poliçedir (al ışı lmış  tercümesi kesin olarak 
münasiptir denemez) ki hukuk kitaplar ı  arapça yayg ın olarak 
yollama anlamma gelen havale diye isimlendirir; bu as ı l 
kullanış ta Farsça ad ı  olan s u f t a c a diye isimlenir. Bu şu 
ş ekilde aç ıklanır : A diye isimlendirdiğ imiz bir kimse B ye bir 
mektup vererek, uzakta oturan üçüncü ş ahı s C den B ye bir 
miktar para vermesini ister ki A ona kar şı lıklı  olarak bir fırsat 
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çıkarsa aynen mislini verecektir : Böylece B hiç bir şey götür-
meden, kendisi için ikameti esnas ında gerekli olan paray ı  bu 
yerde bulacakt ır. Yap ılan hizmet önemlidir ama oynad ığı  rolü 
pek büyütmemelidir : Bu ancak birbirini tan ıyan tacirler ara 
s ında oluyordu. O halde belli bir daire içinde belli yerler ara 
s ında geçerli idi. Tacirler birbirlerinin mali durumu hakkmda 
görüşüyor ve haberle ş iyorlardı . 

Bir defas ında XI. yüzy ılda Basra'da bugün Clearing dene• 
bilecek bir sistemin kullan ı ldığı nı  görüyoruz. Şöyle ki : Ta 
cirler kendi aralar ında banka denebilecek bir yere paralar ın ı  
koyuyor ve aralar ındaki ödemeleri yaz ı  ile buradan yolluyor 
lardı . Fakat bu usulün daha genelle ş tirilerek kullan ı ldığı  hak 
kında kesin bir şey söylemek imkans ızdır. Mevduat ı , özel ve 
kesin emirler d ışı nda ödemeler için kullanmak yasak idi. 

Nazik bir mesele de tacirler için gerekli paray ı , sermayeyi 
bulmak ve paras ı  olan kimse için de bu paray ı  çalış tırmak me-
selesi idi. Bir tacirin yaln ız kendi mallanyla ticaret yapmas ı  is-
tisna idi ve genel olarak di ğerleri için çal ışı rd ı . Emek-ser- 

a y e'nin iki türlü i şbirliğ i vard ı r : Birisi ş irket usülü idi. 
Yani ortaklar mü ş terek maldan belirli bir ölçüde - karlar ım 
alırlar. İ kincisi daha enteresan olan M u d a r a b a veya K i-
r a d usulüdür. Bu halde, sermaye sahibi tacize paray ı  çal ış -
t ı rmak için Kapital verir. Buna karşı l ık muhtemel kazanc ı -
nın bir miktar ını  talep eder. Bu ameliye bir ölçüde Bizans 
ve Yahudi tüccarl ar ı  taraf ından bilintnekteydi. Fakat 
Müslümanların bunu daha yumu şak bir ş ekilde adepte ettik-
leri ve seyahat eden taciri tehlikelere kar şı  daha çok garanti 
ettiğ i görülmektedir. Daha sonra İ talyanların Commenda yap 
t ıkları  bu mudaraba sisteminin daha az geli ş miş  durumda ol 
duğu söylenir. Bunun nedeni Islam Hukuku'nun avans ı  ancak 
para olarak kabul etmesi ve mal olarak kabul etmemesine 
bağ lan ı r. 

Nazan olarak bütün eski kanunlar ve eski dinler faizi ha-
ram ettiğ i gibi İ slam da onu haram saydı . Neyin tam olarak 
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yasak edildiğ ini anlamak ve bu konuda daha sonraki i ş lemlerin 
yeni koşullar alt ında aldıkları  şekilleri anlamak zordur. Is-
lam'ın hiç bir surette, prensip olarak, i ş letilen bir sermayenin 
karşı lığı nı  almaya karşı  olmadığı  görülür. Mahküm edilen şey. 
yoksulluğu sömüren faizdir, bir sepet hurma ödünç vererek iki 
sepet hurmay ı  hiç bir çal ış ma ve iş  tehlikesi olmadan almak 
tır. Yine yüzdesi çok yüksek olan faiz de mahküm edilmi ş tir 
Bu usülün yay ılmas ı  tabiatiyle say ı ları  artan faizcileri s ıkmış  
t ı r. Ama her yerde olduğu gibi, bir yolunu bularak, güya sat ı n 
al ınan mal karşı lığı  olarak gerçekte al ınan para miktarmdan 
daha çok yüksek borç tan ımak suretiyle iş  resmileş tirilmiş tir. 

Bir yere ticaret nedeniyle yolculuk eden veya kendi evinde 
parasını  saklamak istemeyen zengin ki ş iler bunu emin sand ık-
lara tevdi ederlerdi. Bu ki ş iler, parayı  emanet ettikleri kimse 
nin onu kullanmasma müsaade ederlerdi. . Fakat bu s ınırlı  bir 
hak içinde olurdu. Belki bunun nedeni paralar ın .intizam için-
de olmamas ıdır. Alınan para, ayn ı  cins para şeklinde iade edi-
lir. Rehinler de ayn ı  ş ekilde olur. 

Genel olarak, her türlü tesadüfü ve haks ızlığı  bertaraf et-
mek için küçük ticaretin en küçük ayr ıntılarına kadar inen fı-
kıh büyük ticaretin ihtiyaçlar ına iyice cevap- vermez. Bu ba, 
kımdan da riziko ve müphem şeyler bertaraf edilemez. Ama bu 
hususu pek aksi yönde abartmamak gerekir. Müslümanlar ın 
kullandığı  Mudaraba iş leminde tacirin maruz kalabilece ğ i  rizi-
koların, birbirine yakın olan Bizans veya musevi i ş lemlerinden 
daha iyi bir ş ekilde önlenebildiğ i ortaya koyulmu ş tur. Ve hat 
ta yahudi tüccar ın müslüman kontrat ı  formları  kulland ı klar ı  
belirtilmiş tir. Bu demektir ki İ slam kanun ve tatbikat ı , en azın 
dan baz ı  hallerde, daha önceki kanun ve .geleneklerden daha 
ileri bir görünüm sunmaktad ır. 

«Banka» i ş lemleri, bu iş te uzman olmayanlar taraf ından 
yapılırdı . Ne İ slam Dünyas ında ne de Ortaça ğı n sonuna kadar 
Hı ristiyan Dünyas ında tacir ile bankac ı  aras ındaki iş  birliğ i bu-
günkü yolları  takip etmiyordu. Bu i ş  için ortada olan bir ta 
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raf ta Sayrafi ve onun biraz de ğ iş ik tipi Cahbaz idi ki bu kim 
se para değ iş tirme ve devlet hesab ına parayı  kontrol etme i ş . 
lerine bakard ı . Öte yanda ise elindeki imkanlar ve garantiler 
nedeniyle para kabul eden ve ödünç para veren büyük taciz 
idi. Baş ka ekonomik s ınıflarda s ıyrı lmış  olan kimseler de bu 
tür i ş lemler yapabilirlerdi. 
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Ş EHIRLERIN KURULU Ş U VE 

Ş EHIR HAYATI 

Baş langıçta Arap toplum hayat ında kent önemli ve fazla 
değer verilen bir nitelikte olmam ış tır. Sonra «Medine» yani 
kent medeniyetin bulundu ğu yer olmuş tur. Onun için I b n 
Haldun tek medeni hayat ın kent hayat ı  olduğunu belin 
miş tir. 

Arap fetihlerini takiben çok süratli olarak şehir kurma 
faaliyeti baş ladı . Önceleri basit bir kamp yeri olan ve geçmi ş -
te kalabal ık bir iskan yeri olmayan şehirlerin süratle büyük 
merkezler olduğu görülür. Daha sonraki yüzy ıllarda A b b as i-
1 e r Bağdad' ı , Magrib'de İ  drisiler Fas' ı , Mı s ır'da F a-
t ı miler Kahire'yi kurup geli ş tirdiler. Bir mazisi olan . Ş am 
ve Kurtuba şehirleri hiç ula ş amad ıkları  bir geniş liğe kavuş -
tular. Herşeye rağmen şehirleşme bölgelere göre çok dağı nık 
bir durum arz eder. Bağdad ve Kahire gibi dev şehirlerin var-
lığı  bütün şehirlerin büyük olduğu Mezopotamya, Iran, M ı sır 
ve Mağ rib'in temelde k ırsal kaldığı  intibamı  vermemelidir. 
Ş ehirlerin de politik şartlara bağ lı  olarak yükselme ve dü şme 
devirleri vard ır. Mağrib'de birçok- merkezler, Ba ğdad yak ınla-
rında Samarra şehri ve Umeyyelerden sonra Şam gerilemiş tir . 

Ekseriya yeni şehirlerin doğuşu yakınındaki eski ş ehirlerin 
gerilemesine sebep olmu ş tur. Mesela Bağdad Ktesifon'un, Kay-
ravan Kartaca şehrinin silinmesine yol açm ış tır. Bunun için 
yeni bir ş ehir yaratma her zaman zorunlu olarak yepyeni bir 
yerleşme merkezi kazanma demek de ğ ildir. 

1. Kuban Doğ an, Sanat Tarihimizin Sorunları . İstanbul 1975, s. 117. 
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Bununla beraber Yunan ve Romen devirlerinde oldu ğu gi-
bi Araplar 'için de şehir siyasi hakimiyet bakmundan esast ır. 
Atalarının bedevi olmas ına karşı lık tonmlarmın kolaylıkla şe. 
hirleş tiğ ine tanık oluyoruz. Böyle olunca toprağı n iş lenmesi 
itaat alt ına alınan halka b ırakılmış tır. 

Bir ş ehir kurmak için, müslümanlar iki şeyi önceden he-
saplarlardı : Cami ve çarşı . Buna tabiat ıyle bölge merkezi bir 
ş ehirden bahsedilince lüzumu halinde Vali'nin saray ım ilave 
etmek gerekir. Ayrıca bu zamanlarda gerçek bir şehir, kale ve 
surlarla tahkim edilmi ş  bir şekilde dil Ortaçağ  İ slam 
dünyas ının, olduğu gibi takdim edilmesi herhalde çok güçtür. 
Arkeolojik araş tırmalar antik çağ lara doğru yönelmiş tir. Neş  
redilmemi ş  tek hafriyat (kaz ı) Bağdad yakmındaki terkedilmiş  
Samarra ş ehri üzerindedir. Bu yer üzerinde yeni bir şehir ku-
rulmadığı ndan çal ış ma şartları  gayet kolay olmuş tur. Burası  
bize bir prens ş ehrini takdim etti ğ inden diğer şehirleri bu mo-
del üzerine s ıralayamay ız. Aralarında dıüş terek noktalar ol• 
makla beraber mesela Yemen şehirleri Azerbaycan ve Türkis-
tan şehirleri, Ispanya şehirlerine benzemezler. 

Müslüman şehirleri aras ında kendiliğ inden oluşan ve İ s-
lam öncesi bir mazisi olan şehirlerle, yap ı lan, yeniden kurulan 
şehirleri diğerlerinden ay ırt etmek ba ş langıçta kolay olmakla be-
raber sonradan kaybolur. in şa edilen bir şehrin önceki modelle-
rinden ilham ald ığı  gibi buraya çe ş itli kaynaklardan gelen halk ve 
büyüyen şehir hizmetleri bu yeri kendili ğ inden oluşan şehirlere 

yaklaş tırır. Şüphesiz Arabistan'da araplar ı  şehir hayat ına ha-
zırlayan yerler vardır. Fakat fethedilen şehirlerde Yemen ve 
Mekke'nin bu şehirlerde kendi geleneklerinden çok şehir yapı . 
sı  üzerine tesir ettiğ ini zannetmemek gerekir. Hatta yeni bir 
ihtiyaca cevap veren emsar şehirleri bile önceden mevcud bir 
tipik Arap Ş ehirciliğ ine göre düşünülmemi ş tir. 

Genel olarak fetihler y ıkıcı  olmadığı ndan ilk yıllarda şe. 
hirler Antik Çağdan beri gelen karakterlerini korumu ş lardır. 
Çağdaş  değ işmelerin dışı nda kalarak, antik devirdeki geome t- 
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Ticaret için gerekli iki unsur : Köprü ve Kervan. 



rik çizgilerin ve düzenin yerini, sokakları  karmaşı k ve hanelere 
ayrı lmış  müslüman ş ehirlerini görmek ürbanist ( ş ehirci) için 
şaşı rt ıc ıdı r. 

Araplar fetihleri s ıras ında Yunan ve Roma kolonilerinin 
yeni ş ehirler olma karakteri kaybolmu ş , planları  bozulmuş  
durumdayd ı . Geometrik ölçülerin hakim oldu ğu merkezin çev-
resinde, daha az ölçülü mahalleler do ğmuş tur. Bununla bera-
ber çoğu Doğu ş ehirleri hiç bir zaman Greko - Romen mimari-
sinin tesirinde kalmad ı . Ş ehirler kendili ğ inden büyüyüp geli ş -
medi. İ darecilerin şehircilik kayg ı s ından uzak durduğunu söy-
lemek imkans ızdır. Aksine Bağdad, Ş am, Kahire v.s. gibi şe 
hirlerde eski nizamlara uyuldu ğu gibi yeni ş eyler de organize 
edilmiş tir. Hat ırdan uzak tutmamak gerekir ki Do ğu - Roma 
ve Bizans Arap Fetihleri esnas ında hemen hemen tamamen 
memurlarını  belediyelere bağ lad ı  ve ş ehirler taş radaki kurum-
lar birleş tirildi. Taş ra belirli yönlerden ba ğı ms ız kaldığı  halde 
şehirden idare ediliyordu. Art ık Arapların önünde eski şehir-
ler değ il, otonomiye dü şman merkezci büyük devletlerin ya 
yı ldığı  görülür. 

«Bazen ileri sürüldüğü gibi, riıiislüma.n kentlerinin baş lıca 
öğelerinin daha eski kentlerde bulunanlara benzetilmesi, yan-
lış  değerlendirmelere yol açabilir : Müslüman kentinin pazar ı , 
çarşı s ı , Roma forumuna tekabül etmez. Özellikle ilk müslüman 
kentlerinde, cami, i ş levsel olarak; ne Roma bazilikas ına ne 
de H ı ristiyan Kilisesine benzer. Belki ikisinin bir toplam ı dır. 
Bazen kent olman ı n 'prerogatif'i (özel imtiyaz ı) olarak kabul 
edilen hamamlar da, Romal ı larda olduğu gibi halkın eğ lencesi 
için kurulmuş  amtsal yap ı lar olmamış tır. Arap kentinin sosyal 
karekteristikleri de kendine özgüydü. Bu bak ımdan baz ı  yü-
zeysel benzerliklere bak ı larak İ slâm kentlerinin üzerine otur• 
duklar ı  eski kentlerin, amac ı , strüktürü üzerinde hiç bir etki 
yapmadı kların ı  söylemek doğ ru değ ildir. »2  

2. Kuban, Ayn ı  eser, s. 11$. 
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Inşa edilen büyük ş ehirlere dönelim; burada baz ı  mahal-
leler belirli etnik guruplara, kavimlere, askeri hizmetlere ve 
katayı ' sahiplerine tahsis edildiğ inden bu gibi şehirlerde eski 
topografik çizgilerin izlerine rastlan ır. Genellikle halka malı  
sus geniş  yollar, bunlar üzerinde oturtulan dükkanlar, mese-
la özellikle Kahire'de oldu ğu gibi bina ve mağaza mülkiyetine 
sahip devlet, ş ehrin büyük bir k ı smının toprağı na da sahipti. 
Idarenin kayg ı s ı  dini ve idari binalardan baş ka meslek ve tica-
ret mahallelerinin dağı lımmı  organize etmek, şehrin her ba-
kımdan su ihtiyac ım temin etmek, hamamlar kurmak ve yol 
ların aç ı lmas ı , temizlenmesi iş leriyle meş gul olmakt ı  (Bu i ş  
muhtesibe bağ l ı  idi). 

Ev hakk ında soyut bir fikir vermek mümkün de ğ ildir. Bu 
sosyal sınıflara ve bulunduğu iklime göre değ iş ir. Yaln ız Bağ  
dad ve Kahire'de alt ı  kata kadar varan binalar ın az olmad ığı  
söylenir. Ünlü yazar C a h i z'de kirac ı  - ev sahibi ili ş kisi üze 
rine eğ lenceli bir pasaja raslan ı r. Ev sahibinin vekiline kira-
cı larm kap ı , pencere ve çat ıyı  götürmemeleri için gözetlenme-
sini istemesi, İ slam ülkelerinde ağ ac ın azlığı ndan ileri gelmek-
tedir. Zenginlerin evleri yüksek olmayan, pencereleri d ış arı  
kapal ı , avluya aç ık ve avlusunun ortasmda çe şmesi ve teras ı  
bulunan müstakil yerlerdi. So ğuk ya da serin olan ve orman 
ları  bulunan yerlerdeki evlerin çat ı sı  meyilli idi. Ama , genel 
olarak evler kat ı  tuğ ladan ve üzeri kireç siyah idi. Mobilyas ına 
gelince, yine ağ aç eksikli ğ inden hal ı lar, üzerinde oturulan, ça-
lışı lan ekseriya uyunan mobilyan ın temeli idi. Halbuki zengin 
ler bunu ayn ı  zamanda duvarlar ı  süslemek için kullanırlard ı . 

Ş imdi bu ş ehirlerde ya ş ayan sosyal sınıflan k ı saca saya-
l ım : Sosyal bak ımdan ş ehir halk ı , değ işik ölçülerde önce hü 
kümet mensuplar ını  temsil eder. Askerler bir yandan, di ğer 
yandan memurlar, ba ş kentlerde saray görevlileri... Zaman yö-
nünden Abbasilere yak ın yı llarda askerlerle - katipler (memur-
lar) aras ında etnik ve sosyal fark büyük de ğ ildir. Her ikisi de 
aynı  ortamdan ç ı kar, Ordunun yava ş  yava ş  etnik ve ekonomik 
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değ iş imlere uğramas ı  aristokrat askerlerle, sayılan az olan 
kan asaletine dayal ı  Kuttâb arasmdaki mesafeyi açar. Yine bu 
seviyede meslekleri değ iş ik olmas ına rağmen din adamları  (hu-
kuk ve ilim adamları  dahil) bulunur. Sonra arada net bir ke-
sinti olmadan çeş itli el sanatlar ı  ve ticaret erbab ı  gelir. Bun-
lar aras ında azından çoğuna çeş itli zenginlik derecesinde olan-
lar bulunur. Nihayet, devaml ı  geliri olmayan, yukarı dakilerin 
hizmetinde say ı lan büyük bir topluluk, fakirler gelir. 
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E Ğ ITIM VE Ö Ğ RETIM KURUMLARI 

Baş langıçta Eğitim ve Öğretim . 

Islâm'da daha sonra geli şmiş  bulunan öğ retim kurumla-
rından bahsetmeden önce e ğ itim - öğretimin tarihi ba ş langıcın-
dan bahsetmek doğru olacakt ır. Henüz birer eğ itim merkezi 
haline gelmeyen mescid ve camilerden, daha sonra özel ola-
rak kurulan medreselerden önce Islâm dininin doğduğu ve ya-
yı ldığı  ülkelerde, daha önceki yüzy ıllarda dini inanç ve ilke 
lere dayanan bir çok ö ğ retim ve ara ş tırma kurumlar ı  vard ı . 

Islâmiyet ilme büyük önem vermi ş tir. Cehaletle sava ş  Pey 
gamber'in en önde gelen görevi olmu ş tur. Kur'an'la gelen ilk 
vahiy ayeti : «Yaradan Allah' ın ad ıyla oku» emridir. «O, insana 
bilmediğ ini öğ retti» 2  ayetiyle devam eder. Peygamber ise er-
kek olsun, kad ın olsun, bütün müslümanlara ilmi öğ renmenin 
farz olduğunu söylemiş tin. Biz bunda Islâm ın temel eğ itimi ve 
öğ retimi kanununu bulmaktay ız. Öte yandan Peygamber Me-
dine Camiinde oturur yak ın arkadaş larına vahyedilen Kur'an'. 
üç defa tekrar ederek ezberletinceye kadar ö ğ retmeye çal ışı r-
dı . Ayrıca Peygamber, Kur'an okumay ı  öğ retmek üzere ba şka-
ların ı  görevlendirmiş  ve mesela M u s'a b b. U m ey r'i Me-
dine halk ına Kur'an öğ retmeye göndermi ş tir. Yemen'e vali ola-
rak gönderilen en iyi. Kur'an okuyanlardan M u a z b. C e-
b e 1 hem zekat toplam ış  hem de Kur'an öğ retmiş tin 3  

Islam dininin bilime ve eğ itime verdiğ i önemi görmek için 

1. Medrese mad., Meydan - Larousse VIII, 515 
2. Kuran- ı  Kerim, Ala.k suresi ayet 1, 5 
3. Dağ  - Öymen, 'aldın Eğ itim Tarihi ş . 3 
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şu olayı  hatırlayalım : Birçok siyer kitaplarının yazdığı  gibi 
Peygamber Bedir sava şı nda (M. 624) esir alman K u-
rey ş liler den hürriyetlerine kavu şmaları  için bir şart ile-
ri sürmü ş tür. İçlerinden paras ı  olmayıp, okuma yazma bilen-
ler, müslümanlara okuma yazma öğreteceklerdi. Böylece her 
hürriyetine kavuş an esir'e karşı lık on müslüman okuma yaz 
ma öğ rendi. 

Kur'an' ın ilk dersleri Onun okunmas ı  idi, ilk öğretmen 
(muallimi evvel) de Hz. Peygamber'in kendisiydi. Peygamber 
Kur'an'ı  sahabeye öğretmiş ti. Sahabe de Kur'an'', - ona bina 
olunan veya ondan kollara ayr ı lan filmlerle beraber - halka kik. 
retmiş lerdi. 4  

İ slâmiyetten önce Arabistan'da okuma yazma bilenlerin 
sayı s ı  az iken bu dinin yay ı lmasına paralel olarak, okuyan kiş i 
sayı s ı  da artt ı . İ slâmın yayı lmasından sonra müslümanlara ilk 
eğ itim kurumları  olan Küttablarda ders veren ö ğretmenleri 
çoğunlukla gayrı  müslimler, H ıristiyan ve Yahudiler te şkil 
ediyordu. 

Kı saca, islâmda eğ itimin gayelerini özetlersek ba ş lıca dört 
hedef •vard ı  : 1 - Dini hedef, 2 - Toplumsal hedef, 3 - Zihni haz-
za ulaş ma hedefi 4 - Maddi hedef. 

İ slâmın ilk devirlerinde ö ğretimin yalnız dini hedefi vard ı . 
İ  b n .H al d u n İ slam ülkelerinde çocuğun öğretimiyle ilgili 
çeş itli yolların izlendiğ ini belirtir. Ona göre, Doğul-ular ve En-
dülüs halkı  Kur'an'dan önce Arap dilinin öğretilmesi üzerinde 
dururlar. Halbuki İbn Haldun, Kad ı  Ebu Bekir b. e 1 - 
A r a bi'nin adl ı  eserinden naklen « Şu bizim yurdun 
halkı nın gafletine bak ki onlar çocuklara ilk önce Kur'an oku-
tarak, anlamadıkları  şeyleri öğretiyorlar» 5  der 

4. C. Zeydan, Med. İsl. Tar., C. III s. 394 
5. ibn. Haldun, Mukaddime, Türkçeye Çev.: Z.K. Ugan, C. III, s, 164- 

167. Öymen, Da ğ , İslam Eğ t. Tar. s. 62. 
A.Sayı lı , Ortaça ğ  İslil ın Dünyas ı nda İlmi Çal ış ma, Araş tırma C.I. 
Ankara 1963, s. 

123 



(«A. Mkpell, Nataşa, et aa Civ>ıleax alınmış tır.) 

«Yaradan Rabbinin ad ıyla oku, o insana bilmediğ ini öğretti» 
(Kur'an, Atak şuresi 1, 5) 
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Medreselerin Kurulmas ı  
İ lk zamanlar evlerde, sonra mescidlerde ve özel kütüpha-

nelerde yap ılan öğ retim bu yerlerin d ışı na taşmak zorunda 
kaldı . Artı k ihtiyaca mekan bak ımından cevap vermeyen ve 
as ıl hizmetleri aksatan bu yerlerin d ışı nda, yeni eğ itim kurum-
lar ı n ı n bu arada Yüksek E ğ itim kurumlar ı  olan medreselerin 
kurulu ş u bazen dini görü ş  ayr ı l ı klar ından ve bazen de siyasi 
destek aramak nedenlerinden do ğmaktad ır. 

Sultan veya emirin tâbi oldu ğu mezhebin takviye ve teyidi 
dahi medreselerin in ş as ına sebep olmu ş tur. Bununla beraber 
şu hususu hat ırda tutmal ı dır ki kurulan medreselerde °kutu-
lan konular, özellikle hadis, Ş ia mezhebinden okutulandan 
ayrı  bir muhteva ta şı r. Dolayı siyle konular ın öğ retiminde fii-
len ş iiliğe saldırı  esas alınd ı . H. IV/M. X. yüzyıl ortalarına ka-
dar bir yeralt ı  faaliyeti sürdüren Ş  la hareket i, Irak'da 
ve M ı s ı r'da Fatimilerin elinde zahiri siyasi bir ba ş arı  elde edin. 
ce davas ını  açıkça yaymaya ba ş ladı . Kendilerine özgü bir hadis 
ve kısmen fık ıh geliş tirip onlar ı  merkezi imaml ık doktrininin 
hizmetine verdiler. O devrin ö ğ renim kurumlar ını  benimsedik-
leri gibi yenilerini de tesis ettiler. Siyasi iktidarlar ına dayana-
rak bu kurumlar ı  kendi ideolojilerini (da'va) yaymak için birer 
propaganda makinas ı  haline getirdiler. H. 361 / M. 972 y ı l ı nda, 
sonralar ı  sunni bir kurum haline getirilen ve bugün de dünyaca 

tan ınan e 1- E z h e r, Kahire'de Fatimiler taraf ından kuruldu 
Önceleri Ş iiliğe karşı  bir karşı  - propaganda olarak ortaya 

çıkan medreseler, Ş ii iktidarlar zaman ında akademik kurum-
ları  propaganda aletleri olarak kullanmalar ı  sonraları  sünni 
hüküm darlann (Selçuki ve Eyyubiler) Ş ia yıkı ldıktan sonra, 
sünni eğ itim kurumlar ına devlet desteğ i sağ lamalarına olanak 
vermiş tir. 

Sünniliğ in bilhassa, ş afii ve hanefi mezheplerinin güçlen- 

6. Faziurrahman, islam, London, 1966. Bkz. Türkçeye Çev.: M. Da ğ . 
E ğ itim Haraketleri, Sayi194-195, s. 14-15. 
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mesi için Doğuda, sünni yönelimli birçok öğ retim kurumlar ı  
kuruldu. Sünnili k, Doğuda IV. yüzyı lda başka mezhepler 
ile nüfuz mücadelesine girmek mecburiyetinde kald ı . Birçok 
Müderris yapt ıkları  hususi evlerde hadis okutmakta ve f ı kıh 
dersleri vermekte idiler. 7  

Müslüman tarihciler medresenin tarihini yazmakta güçlük 
çekmektedirler. Birçoklar ı  Medreseyi Nizam ül-Mülk'ün kur-
duğı mu ileri sürmekte iseler de Makrizi ve S uyüti on-
dan önce medreseler (medaris) bulundu ğunu söylemektedirler. 
Yine de biz ilk resmi, yani devlet ve devlet adamlar ı  taraf ı ndan 
destek gören ilk yüksek öğ retim kurumu olarak medresenin 
Alparslan ve Melikş ah'm veziri Nizam ül - Mülk taraf ından aç ı l-
dığı nı  kabul edelim. Nizamiye medreseler! olarak tan ınan bu 
kurumda ehli sünnet görüşü savunulmuş  ve Gazali burada 
ders vermiş tir. 1067 yı lında in şas ı  tamamlanan bu medrese ile 
yüksek rütbeli ş ahsiyetler ilgilenmekte ve talebelere maddi 
yardımda bulunmakta idiler. 

V. yüzy ı lın ilk yarı sında, Ni ş apur'da tan ı nan dört medrese 
vard ı . Bunlar, B e y h a k rnin H. 441 (1049) de Ni şapur'da mi,i-
derris olduğu zaman kurduğu medrese ;Emir N a s r b. Se-
büktekin 'in (H. 389 (998) da Ni şapur valisi) kurduğu med-
rese; Ebu Sad İ smail el-Esterabadrnin kurdu ğu 
medrese ile nihayet ünlü bilgin E b (.1 İ shak el- İ sfer al '- 
nin kurduğu medreselerdir. Ayr ıca Nizam ul-Mülk Ni-
şapor'da daha önce bir medrese kurmu ş  ve başı na İ mam ul-
Harameyn el-Cuveyni getirilmi ş tir. 

Nizam ül Mülk ve ondan sonra Irak, Horasan, Elcezire 
v.b. yerlerde medrese k ı sa zamanda geli ş ti. Nizam ül - Mülk, 
Nişapür ve Bağdad'daki medreselerle yetinmedi. Ayn ı  zaman-
da Belh, Musul, Herat ve Merv'de birer Nizamiye medresesi 
vardı . V. yüzyı lda Nizam ül - Mülk'ün himmetiyle geli ş en med-
reseler, Doğu'da daha uzun zaman devam etti. 8  1234 y ı l ı nda 

7. J. Pedersen Mescid, Mad. İ . A. VIII, 51 
8. J. Pedersen Mescid mad., İ . A., VIII , 52 
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halife Mustans ır dört mezhep için muhte şem bir medrese olan 
Mustansirlye'yi kurdu. 75 öğrencisi, bir Kur'an ve bir hadis 
hocas ı  ve bir de hekimi vard ı . Mektebe bağ lı  bir kütüphane, 
hamamlar, hastane ve bir de mutfak bulunmakta idi. Giri ş te 
bir duvar saati; mektebin yanında halifenin bir kö ş kten bütün 
binaya bakabileceğ i bir bahçe bulunuyordu. 9  

Her ne kadar Bağdad, Moğol Sultan]. H ü l a g Cintın isti-
lasma Uğ radı  ise de Nizamiye ve Mustans ıriye'ye bir şey ol-
madı . Ibn B a t t û t a (XIV. y.y.) Seyahatnamesinde her iki 
sinden de bahsetmektedir.l° 

Medreseler en çok Orta Asya'da, bilhassa Semerkand'da 
Timurlular zamanında geli ş ti; Timur, Semerkand'a «hind tar-
zında» bir cami yapt ırırken, zevcesi de bir 'medrese in şa et-
miş tir. 

Irak ve Suriye şehirlerinde medrese açma hareketi V. yüz-
yı ldan itibaren yayı lmağa baş ladı . Nureddin b. Z e n g 
Ş affiler için, Ş am, Halep, Hama, Hurns, Baalbek'de medrese-
ler yapt ırd ı . Bu bölgede birçok yerlerde medreseler in şa edil-
miş tir. Ama Ş am bu konuda en zengin bir yer olmu ş tur. Bu 
konuda Nuay mi (ölnı . 927/1521) ed dtiris fi tarihi'l 
&iris adlı  kitabında bunların yer ve sayılarını  göstermektedir. 

Kudüs'te medrese ilk olarak S alahaddin taraf ından 
kuruldu. Nizam ül - Mülkiden sonra, medrese kurmakta en çok 
şöhret kazanan şahsiyet Salahaddin olmu ş tur. Onun bir 'çok 
medreseleri aras ında Ş afiinin türbesi yan ındaki Salahiye veya 
Nastriye adl ı  medresesini anal ım. 

Mısır'ın Fatimilerin eline geçi ş inden bir yıl sonra Kahire 
şehri doğmuş  ve burada daha sonra Ezher Üniversitesinin çe-
kirdeğ i olan bir cami yap ı lmış tı r. Fatimi hiikiimdarlann ın 
birçoğu camii geni ş letmiş  vakıf ve tesislerle zenginle ş tirmeye 

9. G. Le Stange, Baglıclad, s. 266 vd. 
10.İbn Battuta, Le voyage, II, 108, v.d. 
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çalış mış lar, bu meyanda el-Aziz Nizar (976- 996) camii 
medrese haline getirmi ş  ve 35 kiş ilik bir yoksullar yurdu te 
sis etmiş tir. u 

Eyyûbiler ve Memlûkler devrinde medrese say ı s ı  son de-
recede artt ı . Beyne! - Kasreyn soka ğı nda, Kahire'de eski Fatimi 
sarayının zemini üzerinde iki dizi halinde medreseler kurul 
muş tur. 

Zaman s ımnnı  aş arak, Osmanl ılarda kemaline ermeden 
önce, Anadolu'da Selçuklular devrinde medreselerin ilim ve 
fen yı ldızları  gibi her taraf ı  kapladığ mı  söylemeden geçemiye-
ceğ iz. Konya'da S ırçal ı  Medrese (1242 - 43), Karatay medresesi 
(1251-52), İnce Minareli Medrese; Sivas'ta Gök Medrese, Mu. 
zaffer Barücirdi ve di ğerleri ile Kayseri'de Çifte Medreseler 
sayılabilir. 

Burada hepsini ismen anam ıyacağı m ız Kuzey Afrika'da, 
Ispanya'da da Do ğu'daki emsalleri üzerine yap ı lan medreseler 
birer eğ itim ve öğ retim yeri olarak İ slâm kültürüne hizmet et-
mi ş lerdir. 

İ slâm eğ itim tarihi, İ slâm kültürünün büyük bir kesimini 
kaplamaktad ır. Dikkat edilirse medreselere kadar gelen e ğ itim 
ve öğretimden bahsederken sadece cami, küttab, edebi mec-
lislere v.b. değ inerek geçtik. Bunlar ın üzerinde ayr ı  ayrı  dur , 

 mak, gerektiğ i gibi İ slâm eğ itim ve öğretiminde öğ retmenlerin 
yetişme ve hayat şartları  ile öğ retmen - öğrenci ilişkileri, öğren-
cilerin sosyal imkanları  ve ders programlar ı  gibi bahisleri de 
ele alarak bu konu üzerinde etrafl ıca durulabilir. " 

Bu eğ itim ve öğretim kurumları  sayesindedir ki Ortaça ğ  
İ slam Dünyas ında fikri bak ımdan olduğu kadar, sosyal ba- 

11. K. Vollers, Ezher Maddesi, İ . A. IV, 433 
12. Geniş  bilgi için bkz.: Shalaby A., History of Muslim Education, 

Beirut 1954; Öymen H.R., Istamiyette ö ğ retim ve E ğ itim, A.Ü. ilgi-
hiyat Fakültesi Derg. 1983 s. 61 - 79; Yurdayd ın H.G. Islam Tarihi 
Dersleri, Ankara 1971. 
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kımçlan da diğer dünya ülkelerinden daha ileri düzeye yani-
mış tır. Bir örnek olarak, Klâsik İ slam Çağı nda meydana ge-
tirilen fikri edebi eserlerin o zamanki Avrupadan say ıca çok 
fazla olduğu s ık s ı k belirtilmiş tir " İ slam eğ itim kurumların-
dan yeti ş enler, dini ve sosyal görevler ald ıkları  gibi, kültürel 
alanda da meyvelerini vermekten geri kalmam ış tır. 

13. Cahen Cl. 11.91am dee ortose,g, 89 
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FÜT1DVVET VE AHIL İ K 

Fütüvvetin sözlük anlam ı , yiğ it bir delikanl ıda (fatâ) bulu-
nan sitayi şe lay ı k vas ıflar ı n bütünü ve özellikle cömertlik (sahâ, 
kerem) demektir. Kelimenin kayna ğı  henüz yeterince ayd ınlığ a 
kavuş turulmam ış t ı r. H ammer, bizzat, fütüvveyi bir çe ş it atabi-

nicilik olarak görür. ı  islâm ın ilk çağ larında fütüvve kelimesi 
değ il, fatâ mevcuttur. Bu genç, güçlü, mükrim bir ki ş iyi ifade 
eder. Islâmda en iyi fatâ örne ğ i Hz. Ali gösterilmi ş tir. 

Bize intikal eden ş air ve sûfilerin hayat ını  anlatan metin-
lerde fityan (fatâ'n ın çoğulu) küçük birlikler halinde ya ş ayan 
çe ş itli sosyal, etnik ortamlardan gelen her türlü aile ba ğı  mes-
lek bağı  ve kavim bağı  dışı nda kalarak bir arada sadakat ve 
arkada ş l ı k bağ larıyle ya ş ayan ki ş iler olarak geçer. İ lk zaman-
lar sosyal çalkant ı ların kundakçı lar ı  oldukları  kroniklerin kul-
land ı kları  kötü isimlerle belirtilmi ş tir. Bunlarda en çok geçen 
ayyaran : «kanun dışı  topluluk», şâtır (ş uttür) : «kurnaz ki ş i-
ler», evbaş  «haydut» ve Selçuklular'dan itibaren rind (rünûd) 
kelimeleridir. 

Bağ dad'da ayyarûn, otoritenin gev ş ediğ i sırada su yüzü 
ne ç ıkar. Bunlar ın ta ş  ve sopalarla silahlanmış  bir durumda 
halife E m i n'in (809 - 813) ordusunda karde ş i Me'mu n'un 
Horasanhlardan olu şan ordusuna kar şı  ve daha sonra da 
M u s t a i n'in (862 - 866) arkas ında Mu'ta z'a (866 - 869) 
karşı  döğüş tüklerini görüyoruz. X. yüzy ı ldan XII. yüzy ı la va-
ran zaman içinde ç ıkard ı kları  karışı klı klarda büyük başarı lar 
sağ lad ı lar. Fakat güçlü iktidarlar esnas ında sinerler (Buveyhi 

1. C. Cahen, Futuwwa mad., l'Encyclopedie de l'Islam, Nouvelle Edi-
tion T. II s. 983 (k ısaca E 12 diye gösterilmi ş tir.) 
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Aduddevle; üç büyük Selçuklu sultan). Abbasilerin son y ılla-
rında cereyan eden iç sava ş larda, onlar ı n polis olarak hizmet-
leri talep edildi. Ayr ıca 972 y ı lında Bizansa karşı  aç ı lan kutsal 
savaş a kat ı lmak isteyenlere silah da ğı t ı ldığı nda şehirde birçok 
karışı klı klar oldu ve bu yüzden bir mahalle yang ına verildi. 
Zaman zaman Ba ğ dad'da polis ş efinin desteğ ini sağ larlar. Hat• 
ta daha sonraki rivayetlere göre Büveyhi Ebu K a 1 i c a r da 
bunlarla ili ş ki halindedir. Bir yüzy ıl sonra 1135 y ı lı nda, Bağ -
dad'da fityan' ın ş efi, arkas ı nda vezirleri ve hatta sultan ın aile 
mensuplar ın ı  sürükler. Güçlü Oldukları  sıralar yağma yapt ık-
ları  da olur. Bunlar, baz ı  büyük kimseler örneğ i, pazarlarda 
(sûk) kurduklar ı  bir nevi hafâra, himaye göreviyle tacirlerin ş i-
kayet ve s ızlanmalarına sebep olurlar. 

Bunlar, şüphesiz ekseriya belli bir mesle ğ i ve belli bir du-
rumu olmayan mütevazi kimselerdir. Davran ış larmın saiki öy-
le görünüyor ki yağma zevki ve menfaat temin etmektir. Bu-
nunla birlikte dikkatimizi çeken devaml ı  bir istekleri var ki o 
da şurta (polis) birlikleri içine girmek istemeleridir. Bu istek 
onlara bir yandan muntazam bir gelir sa ğ lar, öte yandan ar-
tık polisi kendi karşı larında bulmazlar. Bu nedenle, baz ı  defa-
lar pi ş man olan ayyarûn, hükümet kuvvetleri içinde, daha dün 
dostları  olan kimselere kar şı  savaşı rlar. 2  Daha genel bir şekil-
de, ş urta bulunmayan şehirlerde, nitelikleri bir tak ım askeri 
sportif geleneklerle canl ı  tutulmu ş  bir mahalli milis gücünü 
temsil ederler. 

Adı  geçen fityan ile ayyart ın aras ında ne gibi bir ilgi kuru-
labilir. Metinlerin şüphe b ırakmadıkları  nokta şudur ki, fit-
yan'a kendi kendine veya ba ş kas ı  taraf ından ayyarem denildi-
ğ i gibi bunun aksine ayyarûn'a da fityan veya fütüvve 
ri denilmi ş tir. En az ı ndan kısmi bir eş itlik söz konusudur. Me-
sele bunun mutlak olup olmad ığı nı , ispat edildiğ i ölçüde, an-
lamakt ır. Buna cevap vermek için ş ehir asabiyyât ımn varl ığı nı  

2. E 12, s. 984 
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hat ırlıyal ım. Doğu ş ehirlerinde şu veya bu doktrin ad ı  altında 
sava ş  bayrağı  kaldı ran, şu veya bu isim alt ında toplanan, ama 
her zaman bir şehir toplumunun derin özelliğ ini taşı yan çe ş it-

_ li topluluklar vard ır. Böylece, metinlerde, asabiyye ile fütüvve 
hiç olmazsa k ı smi olarak birbirine ba ğ l ı  bir hal arzeder. Manevi: 
aç ı dan asabiyye bir gurubun kendi fertleri aras ı ndaki dayan ış ma 
prensibi, fütüvve buna varmak için ula şı lması  gereken s ı fat 
ve niteliktir. Öz olarak fütüvve, ne sosyal - ideolojik olan ama 
bu çevrede bir kurum, ne hattâ yaln ızca mahrum s ınıflarm bir 
reaksiyonu; aksine genel strüktüral bir unsur ve Ortaça ğ  Ş ar-
kın ı n şehir toplumunun temelidir.? 

Fütüvvet, önceleri tasavvufi dünya görü şü ile bağ  kurar-
ken daha sonra mesleki te ş ekküllerin düşünce ve töre sistemi 
olmuş tur. 

Fütüvvetin temel ilkelerinden olan di ğ erkaml ık ve bunun 
pratik sonucu cömertlik (sehâ) aras ında s ıkı  bir bağ  vardır. 

Ayr ıca baz ı  süfiler fütüvvet hakk ında bilgi verirler. Der-
viş lerin etkisi alt ında kalan baz ı  fütüvvet çevreleri bunlar ın 
adet ve erkanlarm ı  benimsemiş lerdir. Ama fütüvvet ile sûfîli 
ğ in aras ında kesin farklar mevcuttur. H a 1 if e en- N âs ı r 
(1180 - 1225) ile haleflerinin idaresindeki saray fütüvveti ile 
Anadolu ş ehirlerinde halk aras ında görülen fütüvvet belli nok. 
talarda birbirinden ayr ı lı rlar. 4  

Fütüvvetin devlet büyükleri ve hatta sultanlar taraf ından 
kabul gördüğü ve bazen siyasi iktidarlar ın kuvvetlenditmek 
için kullan ı ldığı  olmuş tur. İmamiye mezhebini kabul etmi ş  
olan en-I■1 as ı  r d inill a h, kendisini fütüvvet ehlinir ı  
imam ve muktedas ı  ilân etmiş  ve her taraf taki fütüvvet ehline, , 
kendi adına şalvar glydirllmesi , şedd kuşatılması , serbet kil-
mesi ve ok atı lması  hakk ında emirler göndermi ş tir. 5  

3. E i2, s. 984 
4. Taeschner F., islamda Fiitiivvet Teşkilatt, B e 1 le ten C. XXXVI 

no: 142, s. 226 
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Tarihçi İ  bn Bib i'den öğrendiğ irnize göre Anadolu'da 
sarayda da fiitüvve vardır. Onun yazdığı na göre Anadolu Sel-
çuklu Sultan ı  İ zzettin  Key k âvus I, isteğ i üzerine 611/ 
1213 yılma doğru halife en-Nâ s ır'dan füttivve elbisesi aldı . Onun 
halefi olan Alae d di rı. K ey kub at I (616 - 634/1219 - 1236) 
zamanında en - Nâs ır'ın dini iş lerde danış manı  büyük şeyh 
E'bû Hafs Ömer es-Suhreverdi Konya'ya elçis ıfar 
tiyle gelerek fütüvvenin gereklerini ifa etti. Bu olay Anadolu'da 
filtüvvetin yay ı lmasına imkan vermekle birlikte saray çevre-
sinden gelen bu iti ş  bilahare ahiliğ in gelişmesine ortam ha-
zırladı . ° 

Öte yandan Anadolu'da ortaya ç ıkmadan önce fütüvvenin 
İ randa da göze çarpt ığı  ileri sürülmü ş tür. Orta Asya'da C e n-
g i z Han (1155 - 1227) Çin'den sonra Türklerle meskûn Bu-
hara, Semerkand, Taşkent şehirlerine yönelip halk ı  kı lıçtan 
geçirdiğ i esnada bu kıyımdan can ını  kurtaranlar önce Selçuk-
lu hakimiyeti alt ındaki İran'a sonra Anadolu'ya göç etmeye 
mecbur oldular. Bu olaydan hemen sonra Iran'da ve Anado 
lu'da sanat ve tecimde bir canl ı lık göze çarpar. 8  

Dernek ki Anadolu'da, fütüvvet te şkilatının kurallarını  
benimseyen ahilik bu göçlerden sonra kurulmu ş  ve geli ş miş -
tir. Fütüvvetin eskiden beri yayg ın olduğu öteki İ slâm ülkele-
rinde esnaf ve sanatkarlar aras ında bu örgütün benzeri görül. 
memiş tir. Anadolu Ahiliğ inin piri olan Ahl E v r a n' ın bu-
raya geli ş i yine bu s ı ralardadır.° 

5. Gölpınarlı  A., İ slam ve Türk illerinde Fiitilvvet Teş kilat ı , Iktisat 
Fakültesi Mee m-u a s ı  C. XI, 1950, s. 76 (naklen: İbnu'l - 
Esir, el - Kamil, Mısı r 1302 C. XII s. 181; Ebu'l Fida, el - Mu-Umar, 
Matbaa-I Amire 1286 C. III, s. 142-143; İbn Tiktakü, Kitab el - Fahri, 
Mısı r, 1317 s. 287) 

6. E İ 2, s. 985; İbn Bibi, Houtsma bask ısı  Leiden 1920, s. 220 - 227 
7. E t2, s. 985 
8. Çağ atay, N., Bi; Türk Kurumu Olan Ahilik, Ankara, 1974, s. 55 - 53 
9. Ayn ı  eser, s. 56 
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Burada k ısaca Abi E v r a n' ın, kiş iliğ i üzerinde durmak 
gerekir. Ahi Evran, doğduğu yer belli olmamakla birlikte bir 
veli ve ahi olduğu gibi ayn ı  zamanda bir dabbağ  olarak tan ını r. 
O r han Gazi zaman ı nda (1326-1359) 93 ya şı nda öldüğü ve 
Ebeı  İ shak, Geyikli Baba, Hac ı  Bekta ş , Ab-
dal Mus a.  ile çağdaş  olduğu bilclirilir. Hac ı  Bekta ş  ' ın 
Velayetname'sinden ö ğ rendi ğ imize göre Ahi Evran, Alaeddin 
Keykubad' ın çağdaşı dır. Konya'da Ş ems-i T e r b i z i'ye 
biat ederek tasavvuf dersi alm ış  ve dervi ş  olmuş tur. Dahasonra 
Denizli, Kayseri ve K ırşehir'de ömrünü geçirmi ş tir. O, ahlükla 

sanat ın ahenkli bir birle ş imi olan ahiliğ i kurmuş  ve yüzy ı llar 
boyunca esnaf ve sanatkarlara yön vermi ş tir. 1° Ahi Evran ön-
celeri dabbağ larm ve deri ile ilgili bütün mesleklerin piri ol-
duğu halde daha sonra di ğer bütün sanat erbab ının da sayg ı -
sını  kazanmış tır. 

Birtak ım meslek teş ekkülleri içinde ahilerin mesleğe inti-
sap, giyinme ve tav ırların ı  tayin eden törenleri vard ı r. Bunlar 
Arapça ve ço ğu Türkçe fütüvvetnamelerde anlat ı lmış tır. Fü-
tüvve'de giri ş  merasimine büyük önem atfedilir. Duhül mera-
simi iki kademede icra olunur. Herhangi bir genç birli ğe du ı

-hül ettiğ i takdirde, kendisini tecrübe için kabul edecek bir as-
il ataya başvurmak zorunluğundad ır. Buna «Vallb», ustas ı na 
«matlûb» denir. Tecrübe devresi bittikten sonra «tâlib» « Ş edd» 
yani bir futa ku ş anma yoluyla birli ğe girer. Bir müddet son-

ra «Libâs el - futuvva» giymesi ve «Ka's el - futuvva»dan tat-
mak süretiyle «refik» yani tam hukuka sahip aza olur. Fütüv-
ve te ş kilatları  mensuplar ı  baz ı  müelliflere göre Kavli, Şurbi 
ve Seyfi olmak üzere üç, di ğ er bazı larına göre ise yaln ı z Kavli 
ve Seyfi olmak üzere iki dereceye ayr ı lı r. 1° Ancak söz ile an- 

10. C. H, Tarım, Tarihte K ıx ş ehri - gülş ehri, İ stanbul 1948, s. 78 
11. Taeschner F., «Islam Ortaçaıjinda Fiiiürve Teş kilatı » iktisa 

F a k. Mecmuas ı  C. XV, İst, 1954, s. 14 - 15 Yazar bu bilgiyi 
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gaje olanlar (Kavli) en a şağı  s ınıfı , kı lıç ile bezenenler (Seyfi) 
en yüksek s ını fı  ve bunlar ın ortas ında ayin kadehinden içenler 
(Şurbi) orta s ını fı  temsil eder. 

«Genç, intisap etti ğ i mesleğ in s ırrın ı  öğ reninceye kadar 
ustas ına hizmetle yükümlüdür. Bir yol atas ı  ve yol karde ş i 
edinerek fütüvvete intisap etmi ş  ve fütüvvet ş artlar ına uyaca• 
ğı na söz vermi ş  olan sâlik, hayat ı  boyunca yol atas ı  ile yol 
karde ş ine hürmet ve yard ım edeceğ i gibi onlar ın da sevgisine, 
hürmetine ve yard ımına mazhar olacakt ır. Ustas ına, mesleğ i-
ne, sanatına, genellikle llıvaria yani fütüvvet ehline, sonra da 
aralar ında hiç bir fark gözetmeksizin insanlara yard ım etmek 
görevidir.» 12 

Fütüvvet ehlinin özel bir k ıyafeti yoktur. Siyah, beyaz ve 
yeş il renkde sof elbise giymek, b ıçak ta şı mak, yün serpû ş  ve 
taylasan bir özellik say ı lmaz. İ  b n B a t t ü t a'n ın anlatt ığı  
ahilerin baş lanna giydikleri külah ın, Hac ı  B e k t a ş ' ı  pir 
tan ıyan Yeniçeriler in ba şı nda da bulunmas ı  ahiliğ in 
fütüvvet geleneğ inin bir etkisi olduğu san ı lmaktad ı r. 13  Yukar-
da da geçen ş edd ku şanmamn yerine Evliya Çelebi za-
manında pe ş temal kuş anmak geleneğ inin aldığı nı  görüyoruz. 

daha birçok fütüvvet töreleri vard ır ki biz bunlar ı  yukar ı -
da da belirttiğ imiz gibi fütüvvetnamelerde bulmaktay ız. He-
men belirtelim ki bu fütüvvet edebiyat ında zenaat ın iktisadi 
yan ı  hakk ında hemen hemen hiç bilgiye rastlanmamaktad ır. 14  
Osmanl ı  devrine varmadan bir tak ım sûfi fütüvvetnameleri 
vard ır. Mesela es-Sül e mi (412/1020), onun talebesi K u 

A. Gölpınarlı 'mn Ayasofya Kütüphanesi 2049 noda kay ı tl ı  farsça 
bir fütüvetnamenin türkçe tercümesini yapt ığı  islâm ve Türk ilerinde 
fütüvuet te ş kilat ı  ve kaynaklar ı " Iktisat Fak. Mec. C. XI. Ist. 1950, s. 
235-261 adl ı  makalesinden vermektedir. 

12. Gölpı narlı  A., İslâm ve Türk illerinde fütüvvet te ş kilat ı  s. 90 
13. A. g. makale, s. 87 
14. Taeschner F., islâm Ortaça ğı nda Fütüvue Te ş kilat ı " s. 21 
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ş eyr'i (465/1073) sonra Ş ehabeddin es-Suhrever- 
d I (632/1234) ve İ  b n u'l Arabi (638/1234) ve Acem ş airi 
Ha t i f f (927/1520) ye kadar kesiksiz bir ş ekilde uzanan sü-
fî fütüvvetnameleri vard ır. 15  Fakat bu tür yaz ı lar aras ında en 
önemliolan Seyyid Mehmed b. Seyyid Alaeddir: 
el-Hüseyni el-Razavrnin 931/1524 tarihini ta şı yan 
Fütiivvetname-i Keblir ı idir. Bu eserde korporasyonlar ı n (esnaf 
teşekkülleri) fütüvvet adet ve gelenekleri gayet aç ıktır. Buna 
göre korporasyonlar ın fütüvvetinde dokuz mertebe vard ı r. 
Halbuki ahilikte ç ırak, kalfa ve usta gibi üç mertebe vard ır. 
Hemen her sayfas ı nda ş ii (oniki imam) karekteri bulunan Sey-
yid Mehmed b. Seyyid Alaeddin'in Fütüvvet name-i Kebiri 
zikredilebilir. Kaleme al ındığı  zaman (h. X. / m XVI. yüzy ı l) 
Safeviler sayesinde oniki imamc ı lar bir yay ılma çağı  idrak et-
tiler ki, bu da yeni Iran imparatorlu ğunun kurulmasına kat-
kıda bulundu. Seyyid Mehmed'in Fütüvvetname-i Kebirinin 
bütününü içeren çok az elyazmas ı  vard ı r. Birçoğu Fütüvvet 
adı  alt ı nda özet olarak bundan daha az hacimli bir halde kü-
tüphanelerde önümüze ç ıkmaktadır. Fakat bu özetlerde as-
lı nın ş ii karekterinin kayboldu ğu göze çarpmaktad ı r. 16  Ge-
ne önemli bir fütüvvetname Yahya b. Hali 1 el - Bur-

g a z l'nin yazd ığı  orijinal Fütüvvetnamedir. Bunun sonuncL ı  
okuyucuya aç ıklanan ı stılahlar Seyyid Mehmed'inkinde de bu. 
lunmaktad ır. Bu eserde takdim edilen, fütüvvet gelene ğ inin 
dericiler taraf ından temsil edilen ahiler üzerine etkisi vard ır. ı  

Bununla birlikte ulema s ın ıfı  içinden yükselen sesler, hem 
Seyyid Mehmed'in Fütüvvetname-i Kebir'inin ş ii yönelimlerine 
ve hem de Abi Evran'a dericiler taraf ından yap ı lan yüceltme-
lere karşı  çıkmış t ır. Münir B el g r a d i adl ı  bir bilgin yaz- 

15. Taeschner F., ufslamda Fütüvvet Te ş kilat ı » s. 234 
16. E 12, s. 989 
17. E. İo, s. 990; Gölp ınarl ı  A., Burgazi. ve Fiitillıvetnamesi, Ikti-

sat Fa k. M e c. C. XV. no : 1 - 4. s. 76 - 153 
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dığı  Nısâb el - intisâb ve âdâb el - iktisâb adl ı  eserinde bu tür 
pratiklere 'çatt ığı  gibi sunni görü ş  aç ı sından zenaatkarl ığı n 
nas ı l olmas ı  gerektiğ ini açıkladı . Ama bu eser yöneltildi ğ i mes-
lek erbab ına kadar ula şmadı . 18 

Böylece burada k ısaca fütüvvetin Islam toplumunda do• 
ğup, Türk -• Islam sosyal yap ıs ında nas ı l bir önem kazand ığı nı  
gördük. Bu enteresan konu hakk ında daha geni ş  bilgi birkaç 
fütüvvetname örneğ i okumak suretiyle geni ş letilebilir. Bu ku-
rumun Türk toplum yap ı sındaki önemli yerini Evliya Çelebi'-
nin, esnaf teş ekkülleri hakk ında ve İbn Battüta'run Anadolu 
abileri hakk ında verdikleri bilgilerde ve daha birçok tarih ve 
seyahat kitaplar ında bulmak mümkündür. 

Mesleki Organizasyon 

islâ.m dünyas ında genel olarak VIII. yüzy ı ldan itibaren 
küçük - büyük, eski - yeni ş ehirler nüfuslarının artış larına pa 
ralel olarak ekonomik bir geli şme gösterdiler. Bu ilerleme Ku-
zey Afrika'da, Ispanya'da oldu ğu gibi Orta Doğuda da müş a-
hade edilir. Yerli imalat ın artışı yla Akdeniz'in çeş itli bölgeleri 
aras ında ve ayr ıca Hind Okyanusunda ticari al ış  veriş  git-
tikçe artt ı . 

Ş ehirlerde üretim ve tüketim maddelerinin ço ğalmas ı  bir-
çok mesleklerin semtlere göre yay ılmas ına sebep oldu. Genel 
olarak her ş ehirde Ulu Cami'nin hemen etraf ında sük (pazar) 
bulunur. Bu ve birbirine ili şkili sokakların her biri bir esnaf 
gurubuna ayrı lmış tır. Burada günlük ihtiyaca yarayan her alet 
ve her g ı da maddesi bulunur. Bunun yan ında stik'daki dükkan 
lardan daha sağ lam yap ılmış  özel ve lüks ticaret maddeleri 
satan ilanlar (Kaysariya) vard ır. Bu dar ve ekseriya üstü ka-
pal ı  yerler birer kuma ş  pazarı  iken sonra k ıymetli maddelerin 
konduğu yerler olmuş tur. Hanların hemen yak ınına da sarraf 
denilen para değ iş tirme iş lemleriyle uğraşanlar yerleşerek sük 

1$. E 12, 8. 990 
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ve onu te ş kil eden elemanlar ş ehrin ekonomik merkezi duru-
muna gelmi ş tir. 

Ortaçağ  müslüman ş ehirleri hakk ı nda çözülmemi ş  bir me 
sele var : Acaba esnaf te şkilatı  var m ıydı  ? 

Uzun zamandan beri Louis Ma s s i g n o n'un çal ış -
maları n ın tesiri alt ı nda, İ slam Dünyas ında çok erken zaman 
larda, en az ından Abbasilerden itibaren esnaf topluluklann ın 
varl ığı  kabul ediliyordu. Bu yazar Avrupa'dakilerle k ıyas edi-
lebilen loncalar ın X. yüzy ı ldan itibaren kurulduğunu ve hatta 
bürılar ın Avrupa'dakilerden eski oldu ğunu yazd ı . 1° Görüşünü 
XVII. yüzy ılda ~anl ı  İ mparatorluğunda lonca tipi mesleki 
organizasyonlar ı n mevcud olduğu ve bunlar ın zamanla şekil-
lerinden hiç bir ş ey kaybetmeden daha önceki Türk Devlet 
lerinde örnekleri bulunduğu fikrine dayand ırıyordu. Massig-
non'a göre bu loncalar miladi X. yüzy ı l civarmda do ğan Doğu 
örneklerinden kayna ğı nı  alıyordu. Bunlar futuvva (fityan veya 
gençler) denen dini örgütlerle s ıkı  iliş kilerde bulunuyordu. Bu-
nu kan ı tlamak için mesleğe giri ş  merasimlerini örnek gösteri-
yordu ve O, İ smaililiğe bu te ş kilatlann kurulmas ında büyük 
bir önem veriyordu. Zira daha sonraki çağ larda ş ii geleneğ inin 
izleri bulunduğunu ileri sürüyordu. 

Bernard  L e wi s ve ondan sonra C ah en bu görü-
şü reddettiler. Önce metod yönünden : Zira bir as ır için geçer-
li olan diğer as ır için geçerli olmad ığı ndan as ırdan as ıra s ıçra-
mak hatal ı dır. Diğer yandan Türk - İ ran ülkelerinde câri olan 
ş eyleri kendiliğ inden bütün islam ülkelerine te ş mil etmemeli-
dir. Özellikle Fütüvvein ın baz ı  meslek çevreleriyle ili şkisi ol-
duğu ş üphesizdir. Fakat bu ili ş kiler XIII - XIV. yüzy ı lda bil-
hassa Selçuklu hakimiyeti alt ındaki ülkelerden önce görül-
mez. 20  Daha önceki zamanlar için hiç bir belge yoktur. Sonra 

19. Bu görüş ler ş u makalede toplanm ış tı r : L. Massignonı  , La Futuvva 
ou pacte d'honneur artisanal, Nouvelle •  Clio. 1952 

20. Futuvva hakkında : E İ .2, Taeschner'in, makalesi, 
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Ismailik hakkında, Abbasiler .devrinde şehir içi mesleki orga-
nizasyonlarda herhangi bir ş ii bulaşmanın örneklerine sahip 
olunmaz. I smaililik ve hele K arma t doktrini, yal-
nız çiftçi ortamlarda bir müddet sosyal bir görünü ş  kazana 
bildi. Bilindiğ i gibi Bağdad'da halk tabakas ı  ş ii değ ildir. Han-
belidir. O halde Sümüdir. 

Loncaların gerçekten var oldu ğunu doğrulamak için hem 
mesleklerin nizamnameleri (hisbe, ihtisab) ve hem de bunlara 
bağ lı  görevlilerin (Doğuda muhtesib, Bat ıda sahib-es-sûk) var-
lığı  üzerine dayamlnu ş tır: Hisbe üzerine yazalan kitaplar mese-
la Batıda XII. yiizy ıldan önce görülmez. Daha önce ticari al ış  - 
veriş lerde ve daha geni ş  ölçüde sosyal ilişkilerde helal olan ve 
olmayan hususlarda k ısa, toplama birer hukuki mecmualard ır, 
Bu hisbe kitapları  meslek teşkilatlarmm rolü ve organizasyonu 
üzerinde bilgi vermiyor. Fakat -mesleki çevrelerle ili şkisi olma-
yan, hükümete bağ lı  muhtesibden bahseder. 

Loncaların lehinde birkaç müsbet delil getirebilecek hu-
suslar şunlard ır : Baz ı  mesleklerde birlik duygusu (esprit de 
corps), yüksek bir mesle ğe dahil olma fikri, ve baz ı  ş ahı sların 
adlarının sonuna mesleklerinin lakab olarak eklenmesi gibi; 
fakat bu misaller seyrektir ve az kan ıtlayıcıdır. Diğer yandan, 
camiler ve hanlar gibi meslek isimleri ta şı yan binalar vard ır ve 
nihayet bunlar aras ında işbirliğ i ve cezai sorumluluk zikredilir. 
Islâm hukuku suç olduğu zaman' mü ş terek mesuliyeti arar : 
Bu hususta Arap kabileletinin geleneklerinin hat ıras ı  bulunur. 
Kabileler gibi geleneğ i ve askerler gibi bir te ş kilatı  (Divanu'l - 
ceyş) olmayan kiş iler için gayet tabi iki mesleki dayan ış ma bir 
çember olabilir. Bu sonuncu, bir korporatif te şkilatı  gerek-
tirmez. 

O halde ş imdilik Islam Dünyas ında XII. ci  a.sırdan önCeki 
devre için lonca te şkilatlann ın varlığı  hakkında olumsuz cevap 
verilir. Hristiyan dünyas ında mevcud olanla bir yak ınlaşma 

21._ R. Mantran, i'E"xpan8ion lifusulmane, s. 294. 
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yapmaya çok çal ışı ldı . Le vi-Prov e n c a 1, müslüman is-
panya'daki meslek guruplar ı  hakk ında bilgi verirken. «Kurtu-
ba ve diğer ş ehirlerde lonca denilebilecek bir çok «tabakalar ın» 
ve çeş itli meslek guruplar ın ın işaretini tarihi metinlere daya-
narak» anlat ırken hataya dü şmedi. 22  

22. R Mantran, l'Expanısion Musultnane, s. 295. 
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VAKIFLAR 

Insanlık tarihinin en büyük yard ımlaşma kuruınlarmdan 
biri Vakıftır. Islâm dini sosyal yard ımlaşmaya büyük önem 
vermektedir. Zaten insan, ahlâki ve insani bir görev olarak çev 
resine yardım etmek ister. Vak ıf, insanların hayatta iken yapa-
bilecekleri maddi en büyük hayır iş idir. 

Vakıf şöyle tanımla= : Yararı  kullara ait olmak üzere bir 
malı  kendi mülkünden ç ıkararak Allah yolunda tahsis etmektir. 

Vak ıf kelimesi Kur'an'da mevcut de ğ ilse de bu kelimenin 
anlamına yakın birçok kelime vard ır : «Sevdiğ iniz şeylerden 
sarfetinedikçe iyili ğe erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz şüp-
hesiz Allah onu bilir (Kur'an III, 92)», R  iyilikte ve fena-
lıktan sakınmakta yard ımlaşı n ... (Kur'an V, Z)» ve diğer bir-
çok ayetlerde «b i r r», «sadaka» ve «ihsan» kelimeleri geçer. 

Müslümanları  vakıf kurmaya götüren en baş ta gelen âmil 
Peygamberin hadisleri olmu ş tur. O bir hadisinde şöyle buyu• 
rur «Ademoğ lu ölünce yapmakta olduğu hayırlı  iş leri durur. 
Ancak üçü müstesnadır : Faydalı  ilim bırakan, arkasından. dua 
eden iyi evladı  olan, bir de sadaka-i câriye yani kesilmeden de. 
vam eden hayır yapanların sevabı  kesilmez. i Yine vak ıf hak-
kında sağ lam bir dayanak, H z. Ö m e r'den rivayet edilen bir 
hadistir. Burada Hz. Ömer sağ lığ mda Semğ  denilen öz mal: 
bir hurmalığı  vakfetmek isteyerek : - «Ya Resullullah! Bana 
göre en güzel ve k ıymetli bir hurmahğa malik bulunuyorum. 
Halis kazancım olan bu mahrm vakfetmek istiyorum, diye pey-
gambere sorduğunda O : «Bu hurmahğm aslm ı , rakabesini 

1. Müslim, Vasiyye 14; Ebu Davud, Vasya 14; Tirralal, Ahkam 36: 
Ahmed b. Hanbel III. 372. 
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vakfet. Art ık o sat ılmaz, hibe edilmez, vâris olunmaz, yaln ız 
onun malu.-.ülü (ihtiyac ı  olana) infak edilir, yedirilir» buyurdu. 2  

Böylece vakf ın meş ruluğu Kitap, Sünnet ve İ cmâ ile sabit 
olmuş tur. 3  

Öte yandan İ slâmiyetten önce de Arabistan'da vakf ın bu 
lunduğu ileri sürülmüş tür. Ancak müslümanlar ın genel görü-
şüne göre Arabistan'da islâmdan önce vak ıf yoktu. 4  Bir görüş e 
göre de : «B e n u Ş  e y b e, Peygamber zaman ında Ka'be'nin 
koruyucuları  idi. Bugüne kadar imtiyazlanm muhafaza etti 
ler. Kay ı tlar, İ slâm öncesi devirde bu idarenin vak ıf idaresine 
dönüş tüğünü görmeye imkân verir. Burada vak ıf kelimesi 
mevcuttur. Mülkiyet, ebedi olarak nriâbede ve onun Tannsma 
hasredilmiş  olup iş letilmesi ise özel ki ş ilere, bedel kar şı lığı  
verilmiş tir». 5  

Vakıf kaynağı ndan bahsederken, di ğer dinlerde de vak. 
fı n bulunduğuna işaret edelim. Budist vakıfların mevcut oldu 
ğu ve en büyük Budist mâbetleri bugün Brahmanlar taraf ın-
dan yönetilmektedir. 6  Zengin Uygur edebiyat ının elde kalan 
belgeleri aras ında vakıf vesikalan bulunmu ş tur. 7  Prof. K ö p-
rülü vakfın en eski kaynağı  hakkında şu bilgiyi vermektedir: 
«Bizce vak ıflar ın menş eini yalnız Roma ve Cermen hukuklann-
da değ il, daha eski ş ark medeniyetlerinde, ve bilhassa Mezo 
potamya'da aramak daha doğ rudur. Bâsbil'de Sumu-lailu 
devrinde tesis edilmi ş  dini bir vakıf hakk ında malumat ımız 
vard ır: Ruhunun selametini temin etmek isteyen dindar bir 

2. "Ahbis aslahu sebbil samarahu", Sahih-i Buhari Muhtasar ı  Tecrid-i 
Sarih Tercümesi, C. VIII s. 221. 

3. Ali Haydar, Ahkam 'ul - Vukuf, s. 6. 
4. Ş afii, K. Umm, III, 275-280. 
5. Düssaud, Pindtration des Arabes en Syrie, p. 123; Wellhausen, Reste 

cırabischen Heidentems ( ın,skizzenund vorarbeitein), 88. 
6. Ruben Budist vak ıflar ı  hakk ı nda, V a k 1 f l a r Der g. Ii, s. 180. 

Çev.: Meliha Tortak. 
7. A. g. mak. s. 180. 
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adam, mabud Şaarum ile mâbede Şallat namlarma bir mâbed 
yaptırmış  ve tayin etti ği bir rahibin oturmas ı  için de bir mülk 
tahsis etmişti. Bunu tesbit eden ve umumiyetle Kudurru adı  

verilen hukuki vesika, vak ıf sahibi bu rahibin vazifesi üzerinde 
her türlü iddiadan vazgeçti ğ ini, aksi takdirde hükürndarın ve 
Ş arrıas'ın bir düşmanı  gibi muameleye tabi tutulmas ı  lazım 
geldiğ ini tasrih etmektedir. Bu tesisler, Babil hukukuna göre. 
daha ziyade bir hibe mahiyetindedir. 8  Bunlar ve Hititletde gör. 
düğilmüz mümasil dini hayri müesseseler, tunumi s ıtrette, yak 
fm ilk örnekleri gibi telakki olunabilir. islâm vakflyelerinin 
sonunda,. vak ıf şartlarına riayet etmeyenler hakk ındaki lânet 
formiilleri bile Babil hukuk vesikalarmda ayniyle mevcut-
tur». 9  Öte yandan Köprülü vakıf müessesesi hakk ında yazdığı  
geniş  bir -tetkikde, «Isla ın vakfı= menşeini açıklarken bu-
nun eski Roma hukukundan değ il Bizans hukukundan esinle. 
nerek geliş tiğ ini ifade eder. 10  Ona göre : Kur'an'da vakfa , dair 
hiçbir açık işaret bulunmamakla beraber, islam fakihleri muh-
telif hadislere istinaden bu miiesseseyi Peygamber zamanma 
irca ederler. Baz ı  islam yazarları , İ brahim  Peygamber 
tarafından yap ı lan vakıfların varlığı ndan da bahsederler. Hal-
buki vakıf müessesesi Peygamberin öllimiinden sonra, Hicretin 
ilk asrında teşekkül etmiş  ve ikinci asıllı  son yarısında hukuki 
ş eklini almış tır. Kur'an'da ve Peygamber devrinde durumu 
şüpheli ve tartış malı  olan böyle bir hukuki kurum nas ıl bu 
kadar büyük inki şaf gösteriyor. islâmiyetin verâset hakk ın-
daki kat'i hiikümlerini -kaçamakh bir şekilde olsa bile- değ iş -
tirmek gibi ilk islam Imkukçular ım rencide edecek bir mahi-
yet arzetmesine rağmen, bu kurum nas ıl olup da muhite uy 

8. E. Cuq, Ptudes sur le droit babyloniesz, Paris 3.929, s. 75. 
9. Köprülti F., Tanı tnıa yazısı  : Prof, E. Arsebük, »indeks istiw ı t 

eden şahsiyet; vakıf, s. 458, Vak ı flar Der g is i, C. II, s. 458. 
10. Köprillti F., Vak ıf Müessesesinin Hukuk; nu ılıiyeti ve tariht tekd ınüL12, 

Vak ı flar Dergisi, C. II, s. 1 -37. 
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gun bir sistem haline getiriliyor. Köprülü bunun sebebini, 
fetihle'• sonunda büyük ferdi servetler ve geni ş  topraklar ın 
doğması  sonunda bilhassa M ı sır ve Suriye'de bulunan bu top-
rakların «Bizansta kilise ve manast ırların mülklerinde pek çok 
tatbik edilen bir nevi tasarruf ş ekli İ slam vak ıf sistemine de 
girmiş tir» diyerek « İ slâmiyetin hicri birinci as ı rdaki tarihi in-
kişaf', vak ıf müessesesinin vücut bulmas ı  için icab eden ikti-
sadi ş artları  haz ırlamış  ve mümasil H ıristiyan tesisleri İ slam 
fakihlerine vakf ın hukuki esaslar ını  ve ş ekillerini vücuda ge-
tirmek için laz ım olan örnekleri vermi ş ti» görüşünü savun 
muş tur. 

Yine eski dinlerde ve uygarl ı klarda vak ıf konusuna döner-
sek, Anadolu'nun eski uluslanndan olan Hititler in yaz ı l ı  
tabletler halinde vakfiyelere sahip olduklar ı  Boğ azköy'de ya-
pı lan kazı lardan elde edilen belgelerin Türk - İ slam Müzesinde 
korunduğu belirtilmiş tir. ıı  

Türklerde İ slam öncesi vak ıf konusu nas ı l bir durumday 
dı  sorusu akla gelebilir. Orta Asya'da ya ş ayan Türklerin büyük 
bir uygarl ık kurduklar ı  kaz ılarla kan ı tlanmış tır. Ama bunla-
rın sosyal yaşayış lann ı  ayd ınlatan belgelerden yoksunuz. Va. 
kıf kuruınunun ortaya ç ı kabilmesi için yerle ş miş  bir topluluk 
olmas ı , kiş iler aras ında ev, silah ve bir - iki parça ta şı nı r eşy'ı  
dan daha geniş  ölçüde özel mülkiyetin bulunmas ı  gerekir. 12 

 Her çağda ve her toplumda dini ve laik gayelerle yap ı lan te-
sislere bugünkü anlamiyle vak ıf demek gerekmez. Vakfa ben 
zer kurumlar eski devirlerde kavimlerde çok defa bir tap ınak 
ve din adamlar ı  teş kilatına lüzum gösteren dinler dolayisiyle 
doğmuş tur. Göçebe olarak ya ş ayan topluluklarda, ş amaniz. 
man de özelliğ i dolay ısiyle bugünkü anlam ı  ile vakı f kurumuna 

11. Yücel Erdem, Vak ıflar ve Vakfiyeler, « Orta-Dokka» 10. XI. 
1974 s. 2. 

12. Ogel Bahaettin, İ slamiyette ıt önce Türk Kültür Tarihi T.T.K. yay..  
Ankara, 1962 
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benzer kurumlara rastlayam ıyacağı mız tabiîdir. " 
Vakıf hakk ında mezhep imamlarının görüşü ise ş öyledir: 

I m a m-ı  Az am vak ıf hakkında gayet dikkatli davranm ış tı t.. 
Bu dikkat ve hassasiyet Kur'an'daki miras ayetlerinin çi ğnen-
memesini hedef almaktad ır. Imam-1 Azam vakfa cevaz vermek 
le beraber, lüzum ifade etmeyece ğ ini 4  ve ariyet kabilinden 
olduğunu söyler. Bu durumda vakfolunan mal vâk ıfın mülkün-
den ç ıkmaz ve istediğ i zaman vak ıftan geri dönebilir. Imam- ı  
Azam vakfı  bir müessese olarak kabul eder. Onun ö ğ rencisi 
olan İ mam Ebu Yusuf vakf ın ateş li bir taraftan ola-
rak hocas ınm kabul etmedi ğ i gallesi (geliri) tamamiyle vâk ı-
fa (vakfeden ki ş iye) ait olmak üzere vak ıf tesisin bir hadls'e 
dayanarak kabul etmi ş tir. Imam Ebu Yusuf, hanefi mezhebin-
deki vak ıf prensiplerinin esaslanm kurmu ş tur. 16  Kendisi bir 
hac esnas ında Medine'deki Islâm vak ıflarını  gördükten sonra 
bu müessesenin Islâm ümmeti için çok faydal ı  olacağı na ka-
naat getirmi ş tir. 

Ş  af i I, Ebu Hanife'den ayr ı  görüş tedir. Ş afil vakfın, mül-
kiyet olarak, vâk ıfın ve varislerinin mülkiyeti olarak kalaca ğı  
hakkındaki görüşü reddeder. 

İ mam Ş afil ve İmam Ahmed 1bn H a n b e l'e göre 
müebbed bir cihete vakfedilen bir mülk vâk ıfın mülkünden 
çıkar. Halbuki Malikilere göre vakfedilen bir mal, ba şkasının 
mülküne girmezse de baz ı  tasarruflar itibariyle vâk ıfın -ve ya-
rislerinin mülkünden ç ıkmaz. 1/ 

13. Hüseyin Hatemi, Türk Hukukunda Vak ıf Kurma Muamelesi, s. 12- 
13. 

14. Vakf- ı  lazım: Vakfeden veya Hakim Taraf ından Feshedilmesi caiz 
Olmayan Vabf. 

15. Berki Ali Himmet. Vak ı flar, s. 5. 
16. Köprülii F. Vak ıf Müessesesi, V ak ı  fl ar Der gis i, C. 11. s. 4. 
17. Bilmen O. N. Ist ı lahat- ı  Fı khiyye Kamusu, C. IV, s. 172. 

Berki A. H., Vak ıflar, s. 43 dipnot: 2. 
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Vak ıf, insanlar ı n düşünebildikleri kurumlar ın en hayı rlı -
s ı d ı r. Vakıftan maksat ş öyle s ıralanabilir : 

1 — Allah' ın yan ında bir mükafata ula ş mak (dini hedef); 
2 — Bir mali insanlar ın yarar ına sunmak; 
3 — Vak ı f tesis etmekle eserini ölümünden sonra, o ma-

l ın ayakta kalacağı  sürece, devam ettirmek; 
4 — Vakfedenin, eserlerinin kendisi için garanti edildi ğ i. 

ne emniyet vermektir. 18  
Bir de vakfı n tarih boyunca hangi alanlarda yap ı ldığı na 

bir göz atal ım : Cami, mektep, medrese, namazgâh, kütüphane, 
imaret (a ş evi), kervansaray, hastane, esnaf loncalan, çe ş me, 
sebil, kuyu, su yolu, dükkan, misafirhane, yol, köprü, kald ırı m, 
hela, çamaşı rhane, han, hamam, bedesten, türbe, iskele, deniz 
feneri, zorhane, okçu ve güre şçi .meydanlan (spor sahalar ı ; 
yapmak, borçlulara yard ım, esir ve köleleri azad etmek, esir-
leri münasibiyle evlendirmek, fakir k ızlara çeyiz vermek, yok-
sullara odun, kömür almak, g ı da yard ımı  yapmak, hizmetçile-
rin efendileri taraf ı ndan azarlanmamas ı  için kı rd ı kları  kâse ve 
kaplarin yerine yenisini almak (bunu İbn Battûta da söyler), 
hayvanlar ı  korumak, kuş lara yem paras ı  ayırmak, hasta ley 
leklere bakmak, koyun cinsinin ve tohumlar ın ı slahına çal ış -
mak, gazilere at yeti ş tirmek, sanata te şvik etmek, kuma ş  ütü-
sü için mengene tahsis etmek, a ğ aç dikmek, hapistekilere et: 
ve karl ı  su vermek, borçtan hapse girenlerin borcunu ödemek. 
istihkam, kale, top dökümü, askeri techizata, donanmaya yar-• 
dım etmek, baharda ö ğ rencileri k ı r gezisine götürmek, kitap-
ların tashihini sağ lamak, dağ lara ı ssız yerlere geçit kurmak 
insanı n neye ihtiyac ı  varsa onu yapmak 19  gibi daha akla gel -

meyen ve fakat vakfiyeler okunursa hayretle kar şı lanan bir- 

18. Pesle O. La tlı orıe et la Pratique des Habous dans le Rite Malekite, 
p. 22. 

19. Keskio ğ lu, O., Vak ıf Hizmetlerinin Çoklu ğ u ve önemi, Diyanet 
Gazetesi, Say ı : 85. 
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çok vak ı flar ulvi maksatlarla meydana getirilmi ş tir. 
Islâm ın ilk çağ larında vak ıf tesisi henüz yay ılmadığı  

vak ıf belgelerine az raslan ı r. Hicri 290 yı l ından önce bir kitabe 
mevcut değ ildir (Kudüs'te bir an ı t-mezar). 20  Ancak, hicrl V. 
(M. XI) yüzy ı ldan itibaren ismine vakfiye dediğ imiz valufm 
isteklerini, ş artlarını  içine alan ve hakimin tescilini içeren bel-
gelerle çok kar şı laşı rız. Bir vakfiye tanzim edilirken şu husus-
lar göz önünde tutulur 

1 — Allah'a hamd ve sena. Vakf ın ecir ve sevab ı  hakkında 
ayet ve hadisler zikredilir. 

2 — Vakfolunan mallar, yerlerinin belirlenmesi; 
3 — Vakfolunan malların nas ı l idare olunacağı ; 
4 — Vândat ın kimler taraf ından idare olunacağı ; 
5 — Vakfın kimler taraf ı ndan yönetilece ğ i; 
6 — Kad ının vakf ın sıhhat ve lüzumuna dair hükmü; 
7 — Ş ahitler ve kad ı 'nın imzas ı ; 
Burada daha sonralar ı  İ slâm dünyas ında ortaya ç ıkan âdl 

veya ehli vakıf denilen bir vak ıf çeş idinden de, öneminden do. 
layı , bahsetmek gereklidir. Buna en eski örnek, Ş âfi rnin 
Fustat'taki evini, mü ş temilat ı  ile soyundan gelenlere b ırak-
mas ıd ır. 21  

Bu vak ıfların gayesi, esas dini hay ırlar yan ında, neslin 
bir akâr b ırakmak; siyasi devrimlerin ve sosyal kar ışı klıkla-
rın doğ duğu zamanlarda zalim hükümdar ve idarecilerin zapt 
ve müsadereSinden (el koymas ından) korumakt ı r. Öte yandan. 
Kur'an' ın miras hükümlerini, me ş ru bir yol arayarak ya mi-
rasa hak kazanmayanlar ı  mala ortak etmek veya aksine mala 
varis olanları  bundan mahrum etmeyi hedef al ırdı . Bunun ya. 
nında aile vakf ı  tesis eden mevkûfun parçalara bölünmemesini 
gözetirdi. Yine bir kimse, ailesi ve çocuklar ı  için vakıf tesis 

20. Cahen Cl., Reflexions sur le Waqf Ancien, S t u d i a Islamie a. 
XIV, P. 41. 

21. Ş afii, Kitabu'l - Umm, C. s. 281 - 283. 
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ederken, mevküfun •herhangi bir borç kar şı lığı nda alacakl ı la-
rın eline geçmesine engel olurdu. (Bu, Ebu-  Suild'un bir fetva-
s ı  ile (1574) k ınanm ış tır). 22  

Vak ıf hakk ında baz ı  bilginlerin menfi görü ş leri de ol. 
muş tur : 

Her ne kadar vak ıflar, sefalet ve fakirlikle sava ş  ve ilmi 
te şvik için hizmet etmi ş se de zamanla parazit haline gelen bü-
yük kitleleri beslemek suretiyle ekonomik ve moral yönden 
mahzurlar do ğurmuş tur. Yine vak ıf kurmak için zenginler, 
sermayeyi verimli bir i ş  sonunda değ il fakat fakir halk ın s ır-
tmdan ç ıkararak eserleri meydana getirmi ş lerdir. Öte yandan, 
büyük arazi ve akarlar ın vak ıf haline gelmesinden sonra bun-
lar iyi iş letilmemi ş tir. Ve hatta bu kötü i ş letmecilik yüzünden 
yeni tarı m yöntem ve aletleri ihmal edilmi ş tir. 2.3  

Yine bir ba ş ka görüşe göre : «Vak ıflar sayesinde bir ki ş i 
vakıf bir yerde doğar, vak ıf bir be ş ikte uyur, vak ıf mallardan 
yer içer, vakıf kitaplardan okur, vak ıf bir medresede hocal ı k 
eder, vak ıf idaresinden ücretini al ır ve öldüğü zaman kendisi 
vakıf bir tabuta konur ve vak ıf bir mezarl ığ a gömülür.» 24  

Her ne olursa olsun, k ısaca özetlersek, ulvi gayelerinden 
uzaklaş t ırı lmayan vak ıflar iktisadi hayat için hiç de zararl ı  de-
ğ il, faydal ı  olmuş , bütün sosyal hedefleriyle Osmanl ı  Türk 
toplumunda en olgun şekline ulaş mış  ve bu toplumda çok ya 
mili, bir kurum olmu ş tur. 

22. Heffening, Wakf, E. I., IV, 1159, Morand M., De la Nature jurklique 
du Hobous, 250 in (Etudes de droit musulman AlOrien, Alger, 1910) 

23. Heffening, Wakf, E. I. C. IV, s. 1158. 
24. Arsebtik, E., Mdmeleke istinad eden şahsiyet, Ada 1 e t C e r i - 

d e s i, S. 37, s. 1130. 
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