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Hz. Peygamber'in amcası
Abbas'ın soyundan gelen
ve 750-1258 yılları arasında
hüküm süren hanedan
1. SiYASI TARİH
Il. MEDENiYET TARİHİ

L

A. İdari ve Siyasi TeşkilAt.
B. Askeri Teşkililt.
C. Adli Teşkil<'lt.
D. ilim ve Kültür Hayatı.
E. İçtimai ve İktisadi Hayat.
F. Sanat.

Hulefa-yi Raşidin devrinde
görülmektedir. Ancak Emevi halifeleri, islam 'ın ön gördüğü devlet reisliği yerine, Arap asil sınıfına dayanan hükümdarlığı getirdiler; böylece
cihanşümul islam devleti yavaş yavaş
etnik unsura dayalı bir devlet halini aldı. Emeviler zamanında giderek imtiyazlı bir sosyal sınıf durumuna gelen
Araplar arazi vergisinden muaftılar ve
ordugah şehirlerini meydana getirmek
için yalnız onlar silah altına almıyorlar
dı. Divana kaydedilen askerlerin büyük
bir kısmı Araplar'dan meydana geliyor.
her türlü tazminat ile fethedilen bölgelerden gelen ganimet ve pa ra dışında
ayrıca aylık ve yıllık alıyorlardı.
uygulandığı
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1. SiYASI TARİH.

ismini Hz. Muhammed'in amcası Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim'den alan
bu hanedana ilk atalarına nisbetle
"Haşimiler" de denilmektedir.
islam dünyasında Emeviler'in yerine
Abbasiler'in yönetimi ele geçirmesiyle
idari, askeri. siyasi ve ilmi sahalarda
çok büyük değişiklikler olmuş, Abbasiler'in iktidara geldikleri 750 yılı.
islam tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Abbasiler'in iktidara gelmesi, Emevi idaresinden memnun olmayan grupların lider kadrolarının temsil ettiği ve öncülüğünü yaptığı yoğun bir propaganda
ve teşkilatianan büyük bir kitlenin faaliyeti neticesinde mümkün olmuştur.
Emevi halifelerinin bir asır kadar devam eden idarelerinde benimsedikleri
siyasi görüşler ve yaptıkları uygulamalar. geniş bir sahaya yayılmış bulunan
islam toplumu içinde çeşitli gayri memnun unsurların ortaya çıkmasına ve sonunda Emevi hanedanının yıkılmasına
yol açmıştır.
Hz. Muhammed'in kurduğu islam
Devleti'nin asli unsurunu Araplar meydana getiriyor ve devletin kurulduğu
Arabistan'da pek az gayri müslim yaşıyordu. Hulefa-yi Raşidin devrinde yapılan fetihlerle Mısır. Suriye, Irak ve
İran ülke topraklarına katıldı. Emeviler
devrinde de devam eden bu fetihler sayesinde devletin sınırları Endülüs'ten
Orta Asya içlerine kadar uzanmıştı.
Arap fatihler. fethettikleri ülkelerin sakinlerine. cizye ödemek şartıyla eski
dinlerine bağlı kalma hakkını tanıdıkları
gibi. islamiyet'i kabul edenlere de kendileriyle eşit haklar tanıyorlardı. islam'ın
bizzat kend i bünyesinde bulunan bu dü-

Fethedilen yerlerde islamiyet'i kabul
eden Arap olmayan unsurlara (mevali" ) gelince. bunlar idari. iktisadi ve
sosyal bakımlardan ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlardı. Genellikle
şehirlerde
bulunan mevaii, teoride
Araplar'la eşit haklara sahipti. fakat
uygulamada hiç de böyle değildi.
Müslüman olmalarına rağmen. devletin
gelirlerinin arttırılması maksadıyla kendilerinden her türlü vergi. hatta gayri
müslimlerin ödedikleri bir vergi olan
cizye bile alınıyordu. Fetihlere piyade
olarak katılıyor, buna karşı lık Arap
süvarilerinden daha az aylık ve ganimetten daha az pay alıyorlardı. Emevi
halifelerinin mevaiiye karşı takip ettikleri bu siyaset. Halife Ömer b. Abdülaziz tarafından terkedildi ise de onun
ölümü ile tekrar eski duruma dönüldü.
Bu tutum iktidara karşı kuwetli bir muhalefetin doğmasına zemin hazırladı.
Hz. Osman'ın şehid edilmesinden
sonra meydana gelen hadiseler. islam
dünyasında asırlarca devam edecek karışıklıkların çıkmasına sebep olmuştur.
Emeviler ve bu ailenin reisi durumunda
olan Suriye Valisi Muaviye b. EbO
Süfyan. Hz. Osman'ın öldürülmesini bahane ederek Hz. Ali'nin halifeliğini kabul etmedi. Bunun üzerine meydana
gelen gelişmeler sonucu Cemel ve Sıffin
savaşlarında müslümanlar karşı karşıya
gelmiş ve kardeş kanı dökülmüştü. 661
yılında Hz. Ali'nin de öldürülmesi ve oğ
lu Hasan'ın halifelikten feragat etmesiyle Muaviye'nin halifeliği kesinleşti.
Ancak Hz. Ali taraftarları Irak'ta iktidara karşı sert bir muhalefet başlattılar.
Muaviye'nin Irak Valisi Ziyad b. Ebih'in
katı tutumu. aradaki gerginliği daha da
arttırdı. Bilhassa 680 yılında Hz. Hüse-

yin'in şehid edilmesiyle sonuçlanan Kerbela faciası . iktidara karşı yapılan mücadeleleri daha da sertleştirdi. Şii propagandası kısa sürede etkili oldu ve
doğu eyaletlerinde ka laba lık bir taraftar kitlesi meydana getirdi. Mevaii,
Şiiler'in görüşleri doğrultusunda Hz.
Peygamber'in neslinden gelen meşru
bir halife fikrini benimsedi. Böylece
mevaii ile Şiiler arasında Emevi iktidarı
na karşı bir ittifak kurulmuş oluyordu.
Bu arada Sıffin Savaşı ' ndan sonra ortaya çıkan Hariciler, devamlı isyan halinde
idiler ve az da olsa devlet otoritesinin
zayıflamasına sebep olmuş lardır.
Emevi hilafetinin başlıca zaaflarından
birisi de Arap kabileleri a rasında ardı
arkası kesilmeyen mücadeleleri önlememiş olması ve hatta bizzat bu mücadelelerin içine girmiş bulunmasıdır. Arap
an' anesi, kabileleri kuzey ve güney Arapları olmak üzere iki kısma ayırıyordu.
Kabileler arasında islam'dan önce görülen rekabet ve savaşlar İslamiyet'le birlikte büyük çapta ortadan kalkmıştı.
Ancak fetihlerden sonra siyasi ve iktisadi menfaatler eski düşmanlıkları yeniden körükledi. Yeni kurulan ordugah
şehirlerinde bu kabileler belirli yör.elere
yerleştirildiler. islami devirde kuzey ve
güney Arapları arasındaki ilk sürtüşme
ye Muaviye zamanında rastlanmaktadır. Bu mücadeleler devlet otoritesinin
zayıf olduğu dönemlerde çok kanlı
mecralara sürüklenmekteydi.
Yezid'in ölümünden sonra ortaya
hilafet mücadelesinde, güney
Arapları'ndan Kelb kabilesi Emevi ailesinden Mervan b. Hakem'i, kuzey Arapları'ndan Kays kabilesi de Abdullah b.
Zübeyr'i destekliyordu. Bu iki kabilenin
684 yılında Mercirahit'teki kanlı savaşı ,
Beni Kelb'in yani Emeviler'in galibiyeti
ile sonuçlandı. Bu savaşla Emevi halifeleri tarafsızlıklarını kaybederek kabileler arasındaki mücadeleye bizzat katıl
mış oluyorlardı. Halife 1. Velid zamanın
da (705-715) Haccac'ın desteklediği Kays
kabilesi güçlenirken. buna karşılık VeIId'in kardeşi Süleyman da Yemenliler'i
destekliyordu. ll. Velid'in tahttan indirilmesinde en önemli rolü oynayan ve ondan sonra halife olan lll. Yezid de Yemenliler'in desteğini sağlamıştı. Halifelerin bu yola baş vurmaları, birlik ve
bütünlük içinde bir imparatorluğun halifesi olmaktan çok, belli bir zümrenin
temsilcisi haline gelmeleri sonucunu
doğurdu. Bu ise Emeviler'in düşüşünü
çıkan

hızlandırmıştır.
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Emevi hanedanının zayıflama sebepleri arasında, ll. Velid'in halifelikten
haredilmesinde aile arasında ortaya
çıkan iç mücadeleyi de belirtmek gerekir. Bu olayla, yıllardan beri Emeviler'in
hakim olduğu Suriye ikiye bölünmüş
oluyordu. Bu ihtilaf o hale geldi ki. son
halife ll. Mervan Dımaşk' ı terkederek
kendisine hilafet merkezi olarak Harran·ı seçti. Bu arada, son Emevi halifelerinin çok beceriksiz oldu kları da unutulmamalıdır.

Bütün bunların yanında d iğer bir yıp
güç de Abbasiler idi. Abbasiler hilafet makamını ele geçirmek için bütün
bu şartları kendi lehlerine ustaca kullanmasını
bilmişle r. yavaş ve emin
adımlarla hedeflerine doğru ilerl emiş
lerdir. Ülke çapında yaygın olan memnuniyetsizlikten faydalanan Abbasiler.
kısa zamanda Emeviler'e karşı başlatı
lan ·harekete yön verir hale geldiler. Hz.
Peygamber'in amcası Abbas ve oğlu
Abdullah siyasi olaylara katılmamış,
ilimle meşgul olmuşlardır. Abdullah 'ın
oğlu Ali de babasının siyasetini takip
etmiş, ancak 1. Velid tarafından baskıya
maruz kalınca Dımaşk"ı terkederek 714
yılında, Suriye hac yolu üzerinde bulunan Humeyme·ye gitmek zorunda kalmıştı. İşte burada, İslam'daki siyasi
mücadelenin belki en eski ve en ince
propaganda hareketi başlamış oldu.
ratıcı

Abbasiler daha harekete geçmeden
önce Horasan'da kuwetli bir güç olan
Şiiler faaliyet halinde idiler. Şiiler Hz.
Muhammed'in ailesinden birinin halife
olmasını istiyorlardı. Bu devirde Şiiler ' in
büyük bir kısmı Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye'nin oğlu Ebü
Haşim'in etrafında toplanmıştı.
Ebü
Haşim ikametgahını Humeyme'ye nakletti ve Abbasiler ile temasa geçti. Hatta bir rivayete göre. 98 !716-17) yılında
vefatı sırasında imameti Muhammed b.
Ali b. Abdullah'a vasiyet etmişti. Böylece Abbasiler daha başlangıçta Şiiler'in
desteğini sağlamış oldular.
Abbasi propagandası ve yer altı faaliyetlerinin merkezi Küfe olup bu faaliyetleri yürüten teşkilat 718 yılında kurulmuştu . Kaynaklar ilk önce Arap'tan
Arap·a yapılan propagandanın başladığı
tarihi 100 (718) yılı olarak ver mektedirler. Ancak bu konuda kesin bir şey
söylemek oldukça güçtür. Zaten ilk faaliyetler hakkında verilen bilgiler de karışıktır. İlk zamanlar Abbasi taraftarları
ağır darbeler yemişler. fakat faaliyetler inden vazgeçmemişlerdir. Abbasi hare-
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ketini on iki nakib • ve bunlara bağlı
yetmiş daı* büyük bir gizlilik içinde
yürütüyordu.
Horasan'da ilk başarılı adımları atan,
Hidaş adlı bir propagandacıdır. Aşırı fikirlere sahip olan Hidaş, etrafına kısa
sürede kalabalık bir grup topladı.
Merv'deki Şiiler de ona katıldılar. Hidaş
başlangıçta bazı · başarılar kazanmasına
rağmen 736 yılın da yakalanarak idam
edildi. Aynı yıl, Hidaş'ın isyanından önce
Abbasi ailesinden Ali b. Abdullah b. Abbas ölmüş, yerine oğlu Muhammed b.
Ali geçmişti. Muhammed, Abbasi hareketinin kuwetlenmesinde babasından
çok daha fazla gayret sarfetti. Muhammed Hidaş·ı tanımadı ve bütün kötülükleri onun s ı rtına yükteyerek davayı
ayakta tutmasını bildi. Abbasi nakib ve
daileri kendilerini bir iktidar isteklisi olmaktan çok, Allah ta rafından istenilen
değişikliğin a racıları olarak tanıtıyorlar
dı. İleri sürdükleri dava, hakkın haksız
lığa karşı yaptığı mücadele idi. Biat
kendileri için değil, ileride Peygamber
ailesinden, üzerinde sonradan ittifak
edilecek bir şahıs adına alınıyordu.
26 Ağustos 743 tarihinde imam Muhammed b. Ali b. Abdullah vefat edince, yerine vasiyeti üzer ine oğlu İbrahim
geçti. Horasan'da gelişmekte olan ihtilal faaliyetinin dizginlerini eline alan
İbrahim 745 yılında Ebü Müslim"i. mukaddes ailenin vekili sıfatıyle Horasan'a
gönderdi. Ebü Müslim'in milliyeti kesin
olarak bilinmemekle beraber Arap olmad ı ğı muhakkaktır. O, Abbasi ailesine
intisap etmeden önce Küfe'de köle veya mevla* olarak yaşıyordu. Genç yaşta
olmasına
rağmen Abbasi hareketini
yönetenlerin dikkatini çekti ve imam
İbra him b. Muhammed'e onu kazanması tavsiye edildi. İbrahim Ebü Müslim'i
yanına alarak kendi fikirleri istikametinde yetiştirdi ve kendi vekili olarak
Horasan·a gönderdi.
Ebü Müslim"in Horasan'a giderek hareketin idaresini ele alması, ihtilal faaliyetinin bir dönüm noktası olmuştur. Bu
sırada Horasan'daki Arap kabileleri arasındaki mücadele had safhaya varmıştı.
Kısa sürede ihtilal faa liyetlerinin gelişti
ği Horasan şehirlerini dolaşan ve Şii
ler"in baş daisi Süleyman b. Kesir ei-Huzafnin yerine liderliğe geçen Ebü
Müslim, İmam İbrahim ile devamlı temas halinde idi. Nihayet 15 Haziran
747 tarihinde Süleyman b. Kesir"in taraftarlarının toplu halde bulundukları
Sifezenç"te İmam İbrahim 'i n gönderdiği

siyah bayrak açıldı. Bir müddet Sifezenç'te kalan Ebü Müslim buradan
Alin'e, oradan da Mahiyan'a geçti. Ebü
Müslim, Horasan'daki Emevi taraftarlarının toplanmasına fırsat vermeden bu
eyaletin başşehri Merv'i işgal etti. Horasan Valisi Nasr b. Seyyar, Nisabur'a
çekilmek zorunda kaldı. Merv, Mervürrüz, Herat. Nesa ve Ebiverd şehirleri
zaptedildi. Bu sırada İbrahim'in yanın
dan dönen ve onun tarafından başku
mandanlığa tayin edilen Kahtabe b. Şe
bib, Tüs yakınlarında Nasr b. Seyyar'ı
mağlüp etti. Artık Horasan'daki Emevi
kuwetleri çökmüştü . Haziran 748'de
Nasr Nisabur'u terketti ve Ebü Müslim
merkezini oraya nakletti.
Nasr ve onun etrafında toplanan
Arap kabileleri Kumis şehrinde tutunmaya çalıştılar. Horasan'daki bu geliş
meler üzerine Halife ll. Mervan, Irak
Valisi Yezid b. Ömer b. Hubeyre'ye Horasan'a yardımcı kuwetler göndermesini emretti ; ancak gönderilen kuwetler
Nasr ile birleşmeden mağlüp edildi.
Kahtabe ve oğlu Hasan. Kumis'i zaptettikten sonra batıya doğru ilerlemelerine devam ederek Rey ve Hemedan'ı ele
geçirdiler. 749 ilkbaharında İsfahan civarında yapılan savaşı kaybeden Nasr"ın
artık tutunabiieceği yer kalmamış, Kahtabe'ye Irak yolu açılmıştı. Oğlu Hasan'ı
önden göndererek kendisi de onu takip
ediyordu. Hasan Celüla'da karargah
kurmuş olan İbn Hubeyre'den sıyrılarak
Dicle'yi geçti ve Küfe'ye doğru ilerlemeye başladı. Kahtabe ise 27 Ağustos 749
tarihinde İbn Hubeyre'nin karargahına
ani bir baskın yaparak onu mağlüp etti; İbn Hubeyre müstahkem şehir
Vasıt'a çekildi. Bu gece savaşları arasın
da, Abbasiler·e ilk askeri başarıları kazandırmış olan Kahta be öldürüldü; kumandayı oğlu Hasan aldı ve 2 Eylül'de
Küfe'yi zaptetmeye muvaffak oldu.
Artık Abbasiler"in Küfe'deki gizli idaresi ortaya çıkabilirdi. Peygamber ailesinin veziri unvanını taşıyan Ebü Selerne
ei-Hallal, gizlendiği yerden çıkarak idareyi ele aldı. Abbasiler de artık ön plana geçme zamanının geldiğine karar
verdiler. Horasan'da ihtilal hareketi
hızla geliştiği sırada Halife Mervan,
İbrahim'i Harran'a götürerek hapsetti. Rivayete göre İbrahim, kendi yerine kardeşi Ebü'I-Abbas·ın geçmesini
vasiyet etmişti. Abbasi ailesi Küfe'nin
zaptından sonra oraya gitti, fakat pek
iyi karşılanmadı.
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ABBASILER
Ebü Seleme, Ali eviadını tuttuğu için
oyalamaya çalışıyordu. Bunu farkeden Horasanlılar bir emrivaki ile
Ebü'I-Abbas·a biat ettiler. 28 Kasım
749 Cuma günü Küfe Camii'nde Ebü'IAbbas'a biat edildi. Ebü'I-Abbas, halife
olarak okuduğu ilk hutbede hakimiyet
hakkının Abbasiler"e ait olduğunu çeşit
li deliller ileri sürerek ispat etmeye
çalıştı. Abbasiler, ihtilal hazırlıklarının
başladığı ilk anlardan itibaren Şiiler'le
birlikte hareket ediyormuş gibi görünüyorlar ve gerçek niyetlerini açığa vurmuyorlardı. Ancak iktidarı ellerine geçirince onlara sırt çevirdiler. Ebü'I-Abbas
karargahını, Şiiler"in çoğunlukta bulunduğu Küfe'den Hammam-A'yen'e nakletti ve Ebü Müslim'in yardımıyla Ebü
Selerne ile Süleyman b. Kesir'i ortadan
onları

kaldırdı.

Kahtabe ve oğlu Hasan güneyden
Küfe üzerine yürürlerken, ikinci bir ordu Ebü'I-Abbas'ın amcası Abdullah b.
Ali kumandasında kuzeyden Suriye istikametinde ilerliyordu. Halife ll. Mervan.
Suriye ve ei-Cezire Arapları'ndan topladığı bir ordu ile Büyük Zap kenarında
Abdullah'ı karşıladı. Savaş 16 Ocak 750
tarihinde başladı ve on gün devam etti.
Mervan'ın birlikleri arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle Abdullah savaşı kazandı. Bu hezimetten sonra Harran'a
çekilen Mervan, orada da kalamayacağını aniayarak Dımaşk'a, oradan da
Ürdün'deki Ebüfutrus·a kaçtı. Abdullah
b. Ali hiçbir mukavemetle karşılaşma
dan Dımaşk önlerine geldi ve kısa bir
muhasaradan sonra şehri zaptetti (26
Nisan 750) Mervan'ı takip eden birlik
Yukarı Mısır"da Büsir adı verilen yerde
ona yetişti ve Ağustos 7SO'de cereyan
eden çarpışmada Mervan öldürüldü. Bu
yıl scmlarına doğru Vasıt'ta mukavemet
etmekte olan İbn Hubeyre de teslim
olunca Emevi hilafeti tarihe karışmış
oldu.
İhtilalin başanya ulaşmasından ve
Abbasiler'in iktidara gelmesinden sonra
Emeviler'e mensup olanlar her tarafta
hunharca katiedildL Muaviye ve Ömer
b. Abdülaziz'in mezarları hariç, diğer
halitelerin mezarları açılarak kemiklerinden bile öç alma yoluna gidildi. Emevı1er"e karşı girişilen cinayetierin en
büyüğü, Abdullah · b. Ali'nin bulunduğu
Suriye'de meydana geldi. Abdullah.
Ebüfutrus'ta Emevi ailesi mensuplarını
bir ziyafete davet etti. Yemek sırasında
okunan bir mısradan aniden hiddetlenerek Emeviler'den 80 kişiyi öldürttü.
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Abbasi ihtilalinin karakteri ve ihtilaicilerin esas istekleri hakkında çeşitli
görüşler ileri sürülmektedir. XIX. yüzyı
lın bazı Batılı tarihçileri, Emeviler'le
Abbasiler arasındaki mücadeleyi Araplar'la İranit unsur arasında ırkçı bir
mücadele olarak kabul etmekteydiler.
Daha sonra yapılan yeni araştı rmalar
bu görüşün doğru olmadığını ortaya
koymuştur. ihtilal hareketi her ne kadar İranit unsurun yoğun olduğu Horasan'da başlamiş ve ilk başarısını orada
kazanmışsa
da ihtilalin elebaşıları
Araplardır. On iki nakibden sekizi
Arap, dördü mevali idi. Ayrıca Hora ~
san'ın çeşitli şehirlerinde çok sayıda
Arap yerleşmiş ve bunların büyük bir
kısmı Abbasi ordusu içinde yer almıştı.
Abbasi ihtilali. yukarıda sebepleri açık
lanırken belirtildiği gibi, Emevi hanedanına karşı cephe almış çeşitli unsurların beraberce hareket etmeleri sonunda başanya ulaşmıştır. ihtilali harekete geçiren ve başanya ulaştıran
güç ırki bir temele değil, muhtelif
menfaat gruplarının ittifakina dayanı
yordu.
Abbasiler hilafeti ele geçirdiklerinde,
genellikle Emeviler'in temsil ettiği
"mülk-devlet" yerine. dine dayalı devlet şeklinde gerçek halifelik fikir ve
idealini temsil eden kimseler olarak
karşılandılar. Halife cuma namazların
da Hz. Peygamber'in hırka-i şerifini
{bürde) giyiyordu. Etrafını . himayesi altında tuttuğu ve devlet işlerinde tavsiye ve görüşlerini aldığı fakihler ve diğer din alimleri çeviriyordu. Abbasl halifeleri, yerlerini aldıkları Emevl halifeleri gibi dünyevi zihniyet ve temayülde
oldukları halde, etrafa karşı dindar ve
zahid görünmeyi ihmal_etmiyorlardı.
Abbasiler. hilafet merkezi olarak Suriye yerine lrak'ı tercih ettiler. Birinci
halife Ebü'I-Abbas es-Seffah. Fırat'ın
doğu yakasında bulunan küçük Haşi
miyye şehrini merkez yaparak bir süre
orada oturdu. Kısa bir müddet sonra
da merkez Enbar'a nakledildL İkinci
Abbasl halifesi ve birçok bakımdan
hanedanın gerçek kurucusu· olan Ebü
Ca'fer ei-Mansür. Dicle kıyısında ,
Sasani İmparatorluğu'nun eski başşeh
ri Medain harabeleri yakınında bulunan ve Abbasiler'in sürekli başşehri
olacak yeni bir şehir kurdu. Resmi adı
Medinetüsselam olmasına rağmen burası. aynı yerde bulunan eski bir İran
köyünün adıyla Diyarıbağdad olarak
tanınmıştır. Hilafet merkezinin değiş-

mesinin önemli sonuçları olmuştur. Bu
idarenin ağırlık merkezi.
bir Akdeniz ülkesi olan Suriye'den. sulanabilen zengin bir vadi ve birçok ticaret yollarının kavşağı olan lrak'a
geçmiş, böylece Bizans yerine İran'ın
tesiri yoğunluk kazanmıştır.
değişiklikle

Abba$1 ihtilalinin başanya ulaşması
ile birlikte Araplar ve özellikle Suriyeliler için hakimiyet devri sona ermiş
oluyordu. Böylece Arap ve mevali arasındaki fark ortadan kalkmış, hatta
mevall Araplar'a karşı üstünlük bile
kazanmıştı.
İhtilalin
ağır yükünü
omuzlarında taşıyan Horasanlılar devIetin yüksek makamlarını paylaştılar.
Hareketin lideri Ebü Müslim büyük bir
nüfuz ve iktidar sahibi oldu. İlk Abbasl
halifesi adeta onun gölgesinde yaşıy
ordu. Halife Mansür. Ebü Müslim'in bu
hakimiyetine tahammül ederneyerek
onu öldürttü. Ancak bununla devlet
içindeki İran nüfuzu kırılmış olmuyordu. Bermeki vezir ailesi, Mansur devrinden itibaren uzun müddet iktidarını .
devam ettirdi. Bu sefet de Bermekı1er
devlet içinde halife kadar kudret sahibi olmuşlardı. 803 yılında Harünürreşid
bir bahane ile Bermeki ailesini bertaraf etti. Harünürreşid'in ölümünden
sonra. oğulları Emin ve Me'mün arasındaki hilafet mücadelesi. aynı zamanda Arap ve İranit unsurun iktidar
mücadelesi idi. Anne ve baba tarafın
dan Abbasl ailesine mensup olan
Emin'i Araplar. annesi iranit bir cariye
olan Me'mün'u da iranitlar destekliyordu. Neticec:te Me'mün'un galip gelmesi.
Araplar'ı devlet idaresinden tamamen
uzaklaştırdı.

Me'mün, halifeliğinin ilk yıllarında
Merv'de bulunduğu sürece iranit unsurun tesirinde kalarak kendisi için de zararlı bazı icraatta bulundu. Ancak hadihızla
aleyhine
gelişmesi
selerin
Me'mün'u uyandırmış ve siyasetini değiştirmek zorunda bırakmıştır. iik önce
Merv'den Bağdat' a gelerek idareyi bizzat yürütmeye başladı. Merv'de bulunduğu sırada cereyan eden hadiseler
Arap ve iranlılar'a karşı güvenini sarsmıştı. Bu durumda güvenebileceği bir
kuwete ve kadroya ihtiyacı vardı. Horasan'da bulunduğu sırada yakından tanı
ma fırsatını bulduğu Türkler, Abbasl
İmparatorluğu'nda Arap ve iranlılar'ın
nüfuzuna karşı çıkabilecek yegane kuvvetti; siyasi tecrübe ve askeri kabiliyet
bakımından da imparatorluk içinde bir
denge unsuru olabilirlerdi. Me'mün'un.

ABBASILER
halifeliğinin

son yıllarında Türkler'i askeri birlikleri arasına almaya başladığı
ve bunu bir devlet politikası haline getirdiği görülmektedir. Kaynaklar. Me'mGn'un son yıllarında halife ordusu
içinde . Türkler'in sayısının 8000-10.000
civarında olduğunu ve kumanda heyetinin Türkler'den meydana geldiğini belirtmektedir.
Halife Me'mGn'un ölümünden sonra
Türkler'in desteği sayesinde hilafet makamına geçti. O da
ağabeyi gibi çeşitli Türk ülkelerinden
birlikler getirmeye devam ederek kısa
zamanda ordunun büyük kısmını Türkler'den meydana getirdi. 836'da Samerra şehrini kurarak Türk birlikleriyle
beraber hilafet merkezini oraya naklettL Böylece 892 yılına kadar devam edecek olan "Samerra devri" i;>aşlamış oluyordu. Türk kumandanları yavaş yavaş
idari kadrolara da hakim olarak devletin yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi oldular. Halife Mütevekkil'den itibaren istediklerini halife yapıyor, istemediklerini bu makamdan uzaklaştırıyor
lardı.
Diğer
taraftan halifeler de
Türkler'in baskısından kurtulmak için
gayret sarfediyor ve fırsat buldukça
Türk kumandanlarını öldürüyorlardı.
Türkler'le halifeler arasındaki bu mücadele, 892 yılında merkezin tekrar Bağ
dat'a nakledilmesine kadar devam etti.
Fakat hilafet merkezinin Bağdat'a nakledilmesi, halifelik müessesesinin siyasi
nüfuzu bakımından büyük bir değişiklik
meydana getirmedi. Halife Mu'tazıd
devrinde kısmi bir toparlanma olduysa
da onun ölümüyle durum tekrar eski
haline döndü. Bu sefer de devlet erkanı
arasındaki rekabet halifeliği yıpratıyor
du. Halife Razi, bu duruma son vermek
maksadıyla adeta halifelik yetkileriyle
donattığı Muhammed b. Raik ei-Hazari'yi emirü'l-ümera• tayin ~tti (936).
Ancak bu tedbir de beklenilen sonucu
vermedi. Bu sırada imparatorluk iyice
parçalanmış ve halifenin sözde iktidarı.
Irak'ın bir kısmıyla sınırlı kalmıştı.
kardeşi Mu'tasım

Abbasi hilafeti için bütün bunlardan
çok daha kötü bir gelişme; 945 yılında
Büveyhiler'in Bağdat'! işgal etmeleri olmuştur. iranlı ve Şii bir hanedan olan
Büveyhiler, IX. yüzyılın ortalarına doğru
Fars, Hüzistan, Kirman ve Cibal bölgelerinde hakimiyet kurmuşlardı. Abbasi
Halifesi Müstekfi, Büveyhiler'den Muizzüddevle Ahmed'e emir'ül-ümeralık
payesi vermek zorunda kaldı. Böylece

bir hanedanın baskısı
oluyordu. Büveyhiler'in
Bağdat'a hakim oldukları bir asırdan
fazla zaman içinde halifeler onların
kuklaları durumuna düşmüşler. bütün
siyasi ve asker( otoritelerini kaybetmiş
lerdi. Buna karşılık Büveyhiler. merkezi
hükümetin meşruiyet kaynağı ve dini
lider olarak Abbasi halifelerini başta
tuttular. Ancak istediklerini halife yapı
yor. istemediklerini de hiçbir zorlukla
karşılaşmadan bertaraf edebiliyorlardı.
Artık Bağdat islam dünyasının bir merkezi olmaktan çıkmıştı. Xl. yüzyılın ortaların da Büveyhiler güçlerini kaybettiler.
Bu dönemde Arslan ei-Besasiri Bağ
dat'a hakim olarak hutbeyi Fatımi halifesi adına akutmaya başladı .
Abbasi hilafeti
altına

Şii

girmiş

Abbasi hilafetinin resmen ortadan
bu sıra
larda iran'da yeni bir güç ortaya çık
mıştı. Bu .güç; Sünni inancı benimsemiş
olan Selçuklular idi. Arslan ei-Besasiri'nin hutbeyi Fatımi halifesi adına akutması. Selçuklular'ı
harekete geçirdi.
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, .1 055 yılın
da Bağdat'ı Arslan ei-Besasirfden kurtararak halifeye dini itibarını iade etti.
Yarım asır kadar halifeler, Selçuklular'ın siyasi hakimiyetleri altında varlık
larını devam ettirdiler. Selçuklular yalnız Bağdat'! değil, bütün Irak ve Suriye'yi de Fatımi tehlikesinden kurtardı
lar. Aynı zamanda, başta Bağdat olmak
üzere başlıca büyük şehirlerde medreseler kurarak fikri bakımdan da Şiiler'e
karşı harekete geçtiler. Ancak Büyük
Selçuklu İmparatorluğu'nun taht kavgaları sebebiyle zayıflamaya başladığı
sıralarda, Abbasi halifeleri maddi iktidarı da ele geçirmek üzere harekete
geçtiler. Fakat bilhassa Halife Nasır'ın
halefieri onun başlattığı siyaseti devam
ettirecek kudrette olmadıkları için, Abbasi hilafeti tekrar eski haline dönmekte gecikmedi. 1194'te Irak Selçuklu Sulkaldırılmaya teşebbüs edildiği

tanı T uğ rul. Harizmşah Tekiş'e mağlüp

olunca, onun hakimiyeti altındaki ülkeler Harizmşahlar'ın eline geçti. Bu sefer
de Abbasi halifeleri ile Harizmşahlar
karşı karşıya geldiler. Bazı rivayetlere
göre Halife Na sı r, yeni rakiplerini daha
tehlikeli bularak bu sırada bütün Asya'yı kasıp kavurmakta olan Cengiz
Han'dan yardım istedi. Gerçekten de
Alaeddin Tekiş'ten sonra tahta geçen
Harizmşah Muhammed, Abbasi hilafetini ortadan kaldırmayı düşünüyordu.
Ancak Moğol tehlikesi bu tasawurun
gerçekleşmesine fırsat vermedi.

Emevi hanedam zamanında islam imTürkistan içlerinden Pireile dağlarına. Kafkaslar'dan
Hint Okyanusu'na ve Büyük Sahra içlerine kadar uzanıyordu. Bu sınırlarıyla
tarihinde en büyük imparatorlukların
başında yer alıyordu. Ancak o zamanın
şartları göz önüne alınacak olursa, bu
kadar geniş bir imparatorluğu ayakta
tutmanın kolay olmayacağı kendiliğin
den ortaya çıkar. Nitekim Abbasiler'in
iktidara geldiği ilk yıllardan itibaren
kopmalar başladı. Abbasi katliamından
kurtulabilen Halife Hişam'ın tarunu Abdurrahman b. Muaviye. Mısır ve Kuzey
Afrika yoluyla Endülüs'e gitmeye muvaffak oldu. Abdurrahman, Endülüs'ün
içinde bulunduğu karışık durumdan
faydalanarak 756 yılında bağımsız bir
hükümdar gibi hareket etmeye başladı.
Halife Mansür, Abdurrahman üzerine
kuwetler sevkettiyse de bir sonuç alamadı ve Endülüs böylece imparatorluktan resmen kopmuş oldu. Endülüs'ün
istiklalini kazanmasından . sonra yavaş
yavaş bütün Kuzey Afrika;da bağımsız
ve yarı bağımsız devletler ortaya çık
maya başladı. 758'de, merkez Sicilmase
olmak üzere resmen AbbasTier'e bağlı
olan Harici MidrarTier. 777'de Batı Cezayir'de RüstemTier. 789'da Fas'ta
idrisiler ve SOO'de İslam coğrafyacıları
nın İfrikıyye adını verdiği Tunus'ta istiklallerini kazanan Ağiebiler bunlar araparatorluğunun sınırları

sında sayılabilir.

IX. yüzyılın ortalarından itibaren AbbasTier'in nüfuzu Mısır'dan batıya
geçemiyordu. Hatta 868-905 yılları arasında Türk Tolunoğulları ile ·935-969
arasında İhşidTier Mısır ve Suriye'ye
hakim olarak batıdaki sınırı iyice daraltmışlardı. Doğu eyaletlerindeki durum da batıdakinden pek farklı değildi.
819 yılından itibaren Horasan ve Maveraünnehir'de SamanTier, 821 yılında Horasan'da Tahiriler ismen halifeye bağlı
olmakla beraber iç ve dış işlerinde tamamen bağımsız hareket ediyorlardı.
867 yılında Sistan bölgesinde ortaya
çıkan SaffarTier, Bağdat halifesi ile
uzun ve çetin mücadelelere giriştiler.
Suriye ve ei-Cezire'de Hamdanller 905
tarihinden itibaren bağımsızlıklarını kazanmışlardı. IX. yüzyılın ortalarına doğ
ru halifenin maddi nüfuzu Bağdat ve
çevresine münhasır kalmıştı.
Abbasiler devrinde siyasi. iktisadi ve
dini sebeplere dayanan i syanlara sık sık
rastlanmaktadır. 752'de Suriye'de Ernevi hanedanının haklarına sahip çıkmak
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ABBASiLER
Abbasiler devrinde ortaya çıkan isisteyen bir isyan oldu. isyan çabuk
yanların en önemlisi, geniş bir alana
bastınld ı; ancak Emevf taraftarları ,
yayılması. devamlılığı, teşkilatlanması
Emeviler'in bir gün yeniden dönerek
ve bütünlük arzetmesi bakımından . Baadaleti tesis edeceklerine inanıyor.
bek ei-Hürremfnin isyanıdır. Siyasi ve
pek tehlikeli boyutlara varmamakla
birlikte Suriye'de zaman zaman ayak- _ askeri sahada dikkate değer kabiliyetlere sahip olan Babek'in taraftarlarının
lanıyorlardı. Diğer taraftan Şiiler. baçoğunu köylüler teşkil ediyordu. O,
şarıya ulaşmasında büyük ölçüde yarbüyük arazilerin taksim edileceğini vadımcı oldukları ihtilalden sonra Abbasi
ad ediyor ve sözünü de tutuyordu. 816
ailesinin hilafete geçmesini hazınede
yılında Azerbaycan'da isyan bayrağını
miyorlar ve hilafetin kendi hakları olaçan Babek, uzun müddet isyanını deduğunu açıkça ilan ediyorlardı. Nitevam
ettirmiş, üzerine gönderilen kuvkim Hz. Ali'nin oğlu Hasan'ın soyunvetleri mağlüp ederek nüfuz alanını gedan gelen Muhammed en-Nefsü'z-Zenişletmiş, nihayet 837 yılmda Halife
kiyye ve kardeşi İbrahim. halifelik idMu'tasım'ın Türk asıllı kumandanların
diasıyla harekete geçtiler. Uzun müddan
Afşin tarafından yakalanarak idam
det gizli çalışan ve halifenin takibinedilmiştir.
den kurtulmak için devamlı yer değiş
tiren bu iki kardeş, nihayet ailelerine
Diğer taraftan, Zenc adıyla bilinen siyapılan baskıya dayanamayarak ortayahi kölelerin 869-883 yılları arasındaki
ya çıktılar ve Mansür'a karşı harekete
isyanı, daha çok iktisadr ve sosyal segeçtiler. Ancak 762 yılında Muhambeplerden
kaynaklanıyordu.
Basra
med ve ertesi yıl da İbrahim yakalanabölgesinde tuzla ve çiftliklerde çalışan
rak idam edildi. Şiiler'in isyanları bubu köleler son derece güç şartlarda hanunla bitmedi. Fırsat buldukça ortaya
yatlarını devam ettiriyorlardı. Hz. Ali soçıktılar; fakat bir sonuç elde edemediyundan geldiği iddia edilen Ali b. Muler. Ancak bunlardan daha önemlisi,
hammed, çeşitli vaadlerle Zenciler'i harekete geçirdi. isyana birbiri arkasın
Halife Mansür'un 755 yılında Ebü
dan katılan yeni gruplarla bu hareket
Müslim'i öldürtmesi bahane edilerek
süratle gelişti. Zenciler'in askeri hareiran'da başlatılan bir seri isyandır. Bu
katı
başlangıçta
oldukça parlaktı.
isyanların temelinde belirli bir noktaya
Güney Irak ve Güneybatı İran'ın önemli
kadar milliyetçi fikirler bulunuyordu.
bölgelerini hakimiyetleri altına alıp Basisyan hareketinin altında yatan dini
ra ve Vasıt'ı zaptettiler. Böylece Bağ
ideoloji ise İran menşeli idi. Ebü
dat'ı da tehdit etmeye başladılar. NihaMüslim'in ölüm haberi Horasan'a ulayet uzun ve çetin mücadelelerden sonşınca. muhtemelen onun yakın adamra isyan güçlükle bastırılabildi.
larından Sunbaz adında bir kumandan
Rey'i ele geçirerek Hemedan üzerine
X. yüzyılın başında imparatorluğun
yürüdü. Rey ile Hemedan arasında haiçinde. bulunduğu sosyal buhran · en
life kuwetleriyle yaptığı savaşı kaybeyüksek noktasına varmıştı. Zencf isyanı 
den Sunbaz. Taberistan'a kaçtıysa da
nın bastırılmasına rağmen etkileri hala
yakalanarak idam edildi. Yine aynı tadevam ediyor ve ismaili mezhebine ait
rihlerde Ebü Müslim'in adamlarından
fikirler süratle yayılıyordu . 901-906 yıl
İshak et-Türki. Maveraünnehir'de isları arasında , Karmatiler adıyla bilinen
yan etti ve iki yıl halife kuwetlerini
bir gruba mensup silahlı İsmaili çeteleri
uğraştırdı. 757 yılında Üstazsis adlı biSuriye, Filistin ve ei-Cezire'yi yağrnaladı 
risi Herat. Badgis ve Sistan tarafların
lar. Bahreyn bölgesindeki Karmatf hada ayaklandı; bir yıl kadar süren müreketi çok daha tehlikeli bir şekilde gecadeleden sonra isyan bastırıldı ve Üs·
lişiyordu. Merkez Ahsa'da 20.000 kadar
tazsfs esir edildi. Horasan'daki isyansilahlı
kişinin yaşadığı söyleniyordu.
ların en tehlikelisi, Mukanna' (Peçeli)
Karmatiler süratle kuzeye doğru ilerleisyanıdır. Fikirleri bugünkü komünizme
yerek Küfe'yi yağma ettiler. 929'da
benzeyen Mukanna'ın isyanı, ancak 789
fy'lekke'yi işgal ederek Hacerülesved'i
yılında bastırılabildi. Halife Mehdi zaAhsa'ya götürdüler ve ancak yirmi yıl
manında eski İran dinlerini ihya etmek
sonra tekrar yerine koydular. Ayrıca Suiçin daha birçok ayaklanma olmuştur.
riye' de büyük karışıklıklara sebebiyet
verdiler. Karmatiler'in Bahreyn'deki
Bütün bu olaylar üzerine, isyanları bastırmakla görevli Dfvanü'z-zenad ı ka adı
hakimiyetleri Xl. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir.
verilen bir müessese de kurulmuştur.
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Abbasiler devrinde fetih amaçlı sapek az .ra stlanmaktadır. Yeni
hanedan zaten çok genişlemiş olan sı
nırları daha da genişletmek yerine.
içerde refahı sağlama yoluna gitmiş ve
bunda da oldukça başarılı olmuştu r.
Bununla birlikte ihtilali takip eden birkaç yıllık bir sükünet devresinden sonra Bizans'a karşı gazalar yeniden başla
mış ve Bizans İmparatorluğu ile mücadeleye devam edilmiştir. Halife Mansür
zamanında Anadolu'ya
küçük çapta
akınlar yapılıyordu. Üçüncü Abbas! Halifesi Mehdi, İslam devletindeki iç karı
şıklıklardan faydalanmak isteyen Bizans·imparatorluğu'na bir ders vermek
maksadıyla 782 yılında İstanbul'a büyük bir sefer düzenledi. Oğlu Harün kumandasındaki İslam ordusu Üsküdar'a
kadar gitti ve Kraliçe İrene'yi yıllık vergi
ödemek şartıyla barış yapmaya mecbur
ederek geri döndü. Halife Harünürreşid, Tarsus'tan başlayarak Malatya'ya
kadar uzanan sınır hattını yeniden teş
kilatlandırdı, kaleleri tamir ve tahkim
ettirdi. Buralara ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen gönüllüler yerleştirilerek
akıniara hız verildi. Hatta bu sınır kalelel-ini Avasım adı verilen yeni bir vilayet
haline getirdi. Halife Me'mün, hilafetinin son yıllarında Bizans'a karşı 830833 arasında bizzat kendisinin de katıl
dığı üç sefer düzenledi. Orta Anadolu'da Tyana (Tuana) zaptedilerek şehre
müslüman nüfus iskan edildi. Bu hareketinden. onun Anadolu'yu fethetmek
niyetinde olduğu anlaşılmaktadır.
vaşlara

Abbasiler devrinde Bizans'a karşı düzenlenen seferlerin en büyüğü Mu'tasım tarafından yapılmıştır. 838 yılında
büyük bir ordu ile Anadolu'ya giren
Mu ' tasım. Ankara üzerinden yürüyüp
bugünkü Afyon yakınlarında bulunan ve
o zaman Anadolu'nun en büyük şehirle
rinden biri olan Ammüriyye'yi (Amorion)
muhasara ederek zaptetti. Halife Mu'tasım'dan sonra Bizans cephesindeki- _askeri harekatın hızını kaybettiği görülmektedir. Diğer taraftan IX. yüzyılın ortalarından itibaren Abbasi hilafetinin
zayıflaması. Suriye ve el-Cezire'de yeni
devletlerin ortaya çıkması üzerine.
mücadeleler bu devletlerle Bizans arasında cereyan etmeye başlamıştır. Bilhassa Hamdaniler'den Seyfüddevle'nin
gazaları büyük bir önem taşımaktadır.
Bu sırada Türkistan ve Hazar cephesinde birkaç sınırlı harekat dışında, tam
manasıyla bir sükünet hüküm sürüyordu. Abbasiler. hilafet merkezinin çok

ABBASILER
ğollar

Harünürresid devri ne ait bir sikke

uzakta olması sebebiyle Akdeniz'e daha
az ilgi gösteriyorlardı. Fakat Mısır ve
Kuzey Afrika'da kurulan devletler , birkaç asır boyunca Akdeniz'de hakimiyetlerini devam ettirdiler. Mesela Ağle
biler, 825-878 yılları arasında Sicilya'nın
fethini tamamlayarak burada parlak
bir fikir hayatının gelişmesine zemin
hazırladılar.

Abbasi Halifesi Harünürreşid ile
Frank Kralı Büyük Karl {Charlemagne)
arasında IX. yüzyılın başlarında kurulan
dostane münasebetler her iki tarafın
da karşılıklı menfaatlerinden kaynaklanıyordu . Büyük Karl, Harünürreşid'i ken di düşmanı Bizans'a karşı muhtemel
bir müttefik olarak düşünüyor. Harünürreşid de onu ispanya'da kudretli ve
müreffeh bir devlet kurmaya muvaffak
olan rakibi Endülüs Emevileri'ne karşı
kullanmak istiyordu. Bu gaye ile başla 
yan münasebetler, Batılı tarihçitere
göre, karşılıklı gönderilen elçiler ve hediyelerle geliştirilmiştir. Hatta Harünürreşid'in gönde rdiği hediyeler a rasın 
da tuhaf ve dikkati çeken bir saatin
bulunduğu da zikredilmektedir. Batı
kaynaklarında, 797-806 yılları arasında
kurulduğu belirtilen bu münasebetler
hakkında islam kaynakla rında hiçbir
bilgi bulunmamaktadır.
Diğer taraftan Moğollar Cengiz Han
idaresinde Çin'e karşı yaptık ları başarılı
akınlardan sonra, 1218 yılından itibaren batıya yönelerek islam dünyasını istila etmeye başladılar. Harizmşahlar
Devleti'nin ortadan kaldırılmasından
sonra iran ve Irak'ta Moğollar'ın karşı
sında duracak kuwet kalmamıştı. Mo-

Semerkant, Buhara, Taşkent
Harizm. Belh gibi şehirleri yerle bir
ederek batıya doğru ilerliyorlardı. Cengiz Han 'dan sonra da Moğol istilası devam etti. Onun torunlarından Hülagü,
iran'da son mukavemetleri kırarak
1258 yılının Ocak ayında Bağdat önlerine geldi ve şehri kuşattı. Bağdat Moğollar'a karşı dayanacak güçte değildi.
Barış teşebbüslerinden de hiçbir olumlu sonuç alınamayınca son Abbasi Halifesi Müsta'sım, devlet erkanı ile birlikte
teslim olmak mecburiyetinde kaldı.
Hülagü, teslim olanların hepsini idam
ettirdi: beş asırdan beri islam dünyası
nın başşehri durumunda olan Bağdat
tahrip edildi. Bütün islam şehirlerinde
olduğu gibi Bağdat'ta da dünya tarihinde eşine pek az rastlanır cinayetler iş
lendi: bütün medeni müesseseler yerle
bir edildi. Camiler ahır haline getirildi :

kütüphaneler tahrip edildi, kitaplar yakıldı ve Dicle nehrine atıldı. Moğollar'ın
Bağdat'ı işgalleri islam tarihinde büyük
bir felaket olarak kabul edilmektedir.
Bu felaket siyasi sahadan ziyade medeniyet sahasında olmuş ve bu tarihten
itibaren islam medeniyeti duraklamaya
ve gerilerneye başlamıştır.
750-1258 yılları arasında hüküm süren Abbasiler. islam tarihinde Osmanlı
lar'dan sonra en uzun ömürlü hanedandır. islam medeniyeti en parlak devrini
bu hanedan zamanında yaşamıştır. Abbasiler uzun müddet siyasi sahada
hakimiyeti ellerinde tutmuşlar ve bir iki
fasıla hariç, son günlerine kadar islam
dünyasının manevi liderliğini de sürdürmüşlerdir. Abbasi hilafetinin islam tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de
büyük bir yeri vardır.

ABSAsi HALiFELERİ
1. Ebü'I-Abbas es-Seffah
2. Ebü Ca'fer ei-Mansür
3. Muhammed el-Mehdi
4. Müsa el-Hadi
S. Harünürreşid
6. el-Emin
7. ei-Me'mün
8. ei-Mu'tasım-Billah
9. ei-Vasi~-Billah
10. ei-Mütevekkii-Aiellah
11. ei - Muntasır-Billah
12. ei-Müstain-Billah
13. ei-Mu'tez-Billah
14. ei-Mühtedi-Billah
15. ei-Mu'temid-Aiellah
16. , ei - Mu'tazıd-Billah
17. ei-Müktefi-Billah
18. ei-Muktedir-Billah
19. el-Kahir-Billah
20. er-Razi-Billah
21. ei-Müttaki-Lillah
22. ei-Müstekfi-Billah
23. ei-Muti'-Lillah
24. et-Ta i' -Li Ilah
25. ei-Kadir-Billah
26. ei-Kaim-Biemrillah
27. ei-Muktedi-Biemrillah
28. ei-Müstazhir-Billah
29. ei-Müsterşid-Billah
30. er-Raşid-Billah
31. ei-Muktefi-Liemrillah
32. ei-Müstencid-Billah
33. ei-Müstazi-Biemrillah
34. en-Nasır-Lidinillah
35. ez-Zahir-Biemrillah
36. ei-Müstansır-Billah
37. ei - Müsta'sım-Billah

132
136
158
169
170
193
198
218
227
232
247
248
252
2SS
256
279
289
295
320
322
329
333
334
363
381
422
467
487
512
529
530
555
566
575
622
623
640-656

(750)
(754)
(775)
(785)
(786)
(809)
(813)
(833)
(842)
(847)
(861)
(862)
(866)
(869)
(870)
(892)
(902)
(908)
(932)
(934)
(940)
(944)
(946)
(974)
(991)
(1031)
(1075)
(1094)
(1118)
(1135)
( 1136)
(1160)
(1170)
( 1180)
(1225)
(1226)
( 1242 - 1258 )
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oluyordu. Mısır'daki Abbasi halifeleri
Hakim'in soyundan gelmişlerdir. Yetkileri olmayan bu halifelerin isimleri sikke ve hutbelerde Memlüklü sultan ları
nın isimleriyle birlikte zikrediliyordu.
Halifeler sadece dini maksatlarla vakfedilmiş mal ve mülkleri idare ediyor, yeni bir hükümdar tahta geçtiği zaman
belli merasimleri icra ediyorlardı.

Moğol felaketi 1260 yılında Aynicalüt'ta Memlüklü kumandanı Baybars tarafından durduruldu. Baybars aynı yıl
Memlüklü Sultanı Kutuz'u öldürerek
kendisi tahta geçti. Sultan Baybars, AbbasTier'den Halife Zahir'in oğlu olup
Moğollar'ın Bağdat'! tahribi sırasında
canını kurtararak Dımaşk'a gitmiş bulunan Ahmed'i Kahire'ye getirerek parlak bir merasimle halifeliğini ilan ve
ona biat etti (9 Receb 659/ 9 Haziran
1261). Böylece beş asırdan beri İslam
aleminin manevi liderliğini yapmış olan
Abbasi hilafeti üç yıllık bir aradan sonra yeniden kurulmuş oldu. Halife olduktan sonra "ei -Müstansı r" lakabını alan
Ahmed, Sultan Baybars ile birlikte Bağ 
dat'! kurtarmak için aynı yıl Dımaşk'a
gitti; fakat Baybars'ın aniden geri dönmesi üzerine tek başın a kalan MOstansı r Moğol valisi ile yaptığı savaşta öldürüldü. Bu olaydan bir müddet sonra yine Abbasi ailesinden Ahmed adlı başka
birisini "el-Hakim" lakabıyla halife ilan
eden Baybars, bu hareketiyle siyasi iktidarı için manevi bir destek kazanmış

Kahire'deki Abbasi halifeleri bazı
müslüman hükümdarlara hükümdarlık
menşuru gönderiyorlar, pek az da olsa
fırsat buldukları takdirde siyasi hadiselere de karışıyorlardı. Nitekim 1412 yı
lında Sultan Nasır'ın ölümü üzerine Halife Adil, kendisini sultan ilan etti, ancak sultanlığı üç gün sürdü. Sultan
Müeyyed Şah ta rafın dan makamından
indirilerek öldürüldü. Bu arada bazı halifeler, sultaniara cephe almaları sebebiyle hal'ediliyorlardı. Nihayet 1S17 yı
lında Osmanlı Hükümdan Yavuz Sultan
Selim Mısır'ı zaptedince, son halife
Mütevekkil'i beraberinde İstanbul'a getirdi; böylece Mısır' daki Abbasi hilafeti
de sona ermiş oldu.

MISIR ABBAsi HALiFELERİ
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1.

ei-Müstansır-Billah Ebü'I-Kasım

2.

ei-Hakim-BiemriWih Ebü'I-Abbas Ahmed I

3.

ei-Müstekfi-Billah Ebü'r-Rebr Süleyman

4.

Ahmed

6S9

( 1261)

660

(1261)

701

(1302)

ei-Vasik-Billah EbO İshak İbrahim

740

(1340)

ı

s.

el-Hakim-Biemriilah Ebü'I-Abbas Ahmed II

741

(1341)

6.

ei-Mu'tazıd-Billah

7S3

(13S2)

7.

ei-Mütevekkil-Aiellah EbO Abdullah ( 1. hilafeti)

763

(1362)

8.

ei-Mu'tasım-Billah

779

(1377)

9.

ei-Mütevekkil-Aiellah EbO Abdullah (2. hilafeti)

779

(1377)

10.

ei-Vasi~-Billah EbO Hafs Ömer

78S

(1383)

11.

ei-Mu'tasım-Billah

788

(1386)
(1389)
(1406)

Ebü'I-Feth EbO Bekir

EbO Yahya Zekeriyya ( 1.hilafeti)

EbO Yahya Zekeriyya (2. hilafeti)

12.

ei-Mütevekkil-Aiellah EbüAbdullah (3. hilafeti)

791

13.

ei-Müstain-Billah Ebü'I-Fazl el-Abbas

808

14.

ei-Mu'tazıd-Billah

816

(1414)
(1441)

Ebü'I-Feth Davüd

1S.

ei-Müstekfi-Billah Ebü'r-Rebf' Süleyman II

84S

16.

ei-Kaim-Biemrillah Ebü'I-Beka Hamza

8SS

(1 4S 1)

17.

ei-Müstencid-Billah Ebü'I-Mehasin Yusuf

8S9

(14SS)

18.

ei-Mütevekkil-Aiellah Ebü'I-'İz Abdülazlz

884

(1479)

19.

ei-Müstemsik-Billah Ebü's-Sabr Ya'küb (1 . hilafeti)

903

(1497)

20.

ei-Mütevekkil-Aiellah Muhammed ( 1. hilafeti)

914

(1S08)

21.

ei-Müstemsik-Billah Ebü's-Sabr Ya'küb (2. hilafeti)

922

(1 S16)

22.

ei-Mütevekkil-Aiellah Muhammed (2. hilafeti)

923

(1517)

II. MEDENiYET TARİHİ

A. İdari ve Siyasi Teşkilat.
Emevıler

devrindeki gelişmelerin arAbbasTier devrinde halife mutlak bir hükümdar, halifelik de verasete
dayalı bir hükümdarlık şeklinde devam
etti. Veliahtlık müessesesi de pratikte
halifeliği Abbasl ailesinin elinde tutabiirnek gayesiyle muhafaza edildi. Halifenin kudret ve kuwetinin kaynağı ilahi
bir temele dayanıyordu. Abbasl halifeleri artık "Halffetü Resülillah" yerine "Halffetullah" ve "Zıllullah fi'l-arz" unvanıa
rını taşımaya başlamışlardı. Hulefa-yi
Raşidin ve Emevi halifelerine adlarıyla
hitap edilir ve huzurlarına rahatlıkla girilirken, Abbasi halifeleri bir saray hiyerarşisinin
teşrifatı
ve debdebesiyle
halktan ayrılmışlardı . Halife nazari olarak şeriatın bütün hükümlerine uymak
mecburiyetinde olmakla birlikte uygulamada hiç de böyle değildi. Hilafet
düzenli askeri kuwetlere dayanıyor ve
iktidarını ücretli bürokrasi ile yürütüyordu.
dından

AbbasTier'le birlikte devlet teşkilatın
da bazı yeni müesseseler ortaya çık
mıştır. Bunların başında SasanTier'den
alınan bir müessese olarak vezaret gelmektedir. Vezir, halifenin vekili ve idari
teşkilatın baş ı idi. Halifeden sonra gelen en önemli icra organı olmas ı dolayı 
s ıyla geniş yetkilere sahipti. Zaman zaman "mezalim mahkemeleri"ne baş
kanlık eder, savaşlara karar verir, hazineden gerekli gördüğü harcamaları yapar, valileri tayin ve azledebilirdi. AbbasTier'de iki çeşit vezirlik vardı: Vezaret-i tefviz, vezaret-i tenfiz. Birinci
gruptaki vezirler tam ve sınırsız yetkilere sahipti; halifenin na ibi sıfatıyla da
hilafet mührünü taşırdı. HarOnürreşid
ve oğullarının vezi rliğini yapmış olan
Bermekıler, vezaret-i tefvize güzel bir
örnek teşkil eder. İkinci gruptaki vezirler ise sadece yürütme (icra) ile ilgili
yetkilere sahip olup halifenin verdiği
emirleri yerine getirmekle mükellef idiler. Bu bakımdan yetkileri sınırlıydı. Bu
gruptaki vezirler genellikle mahir katipler, basiretli ve parlak zekalı kişiler arasından seçilirdi. Halifeler önemli işlerde
ve tayinterde onlara da danışırd ı . Vezirler tavsiye ettikleri kişilerin hataların
dan sorumlu tutulurlardı; on l arın yanlış
hareketleri vezirlerin cezalandırılmaları
na ve hatta azillerine sebep olurdu.
MerkezJ idare, vezirlerin başkanlığında
birçok divan. yani vezirliklerden meydana geliyordu. Devletin çeşitli malf işleri-
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ne bakan Divanü'l-harac, Divanü beyti'lmal, para basma işlerini yürüten Divanü dari'd-darb, askeri işlere bakan Divanü'l -ceyş (Divanü' l-cünd) , resmi yazış
malan yürüten Divanü'r-resail, Divanü't-tevki', Divanü'l-hlitem. posta ve
gizli istihbarat hizmetlerini yürüten mvanü'l-berld, idari haksızlıkların ve adli
hataların görüşüldüğü Divanü'l-mezalim bu divanların en önemlileridir.

lundurmak. hukuki meselelerle, zekat
ve vergi toplanmasıyla , ayrıca cihad ve
ganimetierin taksimiyle ilgilenmek,
bid'at ve hurafelerle mücadele etmek.
cezaların infazını sağlamak, cuma namazlarında imamlık yapmak. hac işleri
ni düzenlemek.

Hilafet merkezinden uzak eyaletlere
hanedana mensup kişiler veya son derece güvenilir kumandanlar tayin edilirBaşşehir ve diğer büyük şehirlerde . di. Ancak bu göreve tayin edilen kumandanlar zamanla Bağdat veya
asayiş şurta teşkilatı tarafından sağla
Samerra 'da oturmayı tercih ederek yernırdı. Başlangıçta adli teşkilata bağlı
lerine naibler göndermeye başladılar.
olarak çalışan şurta teşkilatı. sanıkları
Merkezi ot oritenin zayıflaması üzerine
yakalayıp sorguya çekme ve suçu sabit
bu valiler veya vekilieri bağımsızlıklarını
olanlar hakkında verilen cezayı infaz etilan ettiler. İfrlkıyye'de Ağlebller. Mı 
mekle görevli bir daireydi. Zamanla
sır' da Tolunoğulları ve İhşldiler, Azersuçluları takip edip cezalandıran müsbaycan'da Sacoğulları . horasan'da Tahitakil bir daire olarak faaliyette bulunan
riler. Maveraünnehir'de Samaniler bu
bu kuruluşun başında, genellikle nüfuzşekilde kurulmuşlardır. Abbasiler zalu ailelerden seçilen ve sahibü'ş-şurta
manında nazari olarak iki çeşit valilik
denilen bir amir vardı. Her şehirde emvardı: lmaret-i amme (istikfa. umumi vaniyet ve huzuru sağlamakla görevli bir
lilik) ve imaret-i hassa (hususi vali lik).
askeri birlik bulunur ve bu birlik sahiBölge valiliği Abbası Devleti'nin en
bü'ş-şurtaya vekalet eden bir kumanönemli makamlarından biriydi. Bununla
danın emrinde çalışırdı. Sahibü'ş-şurta 
birlikte valilerin otoritesi, şahsi kabililar valiler tarafından tayin ve azledilirdi.
yet ve başa rı sı. halifenin güçlü veya zaMerkez teşkilatındaki diğer bir
yıf oluşu ve nihayet kendisinin başşe
önemli memuriyet de hacibliktir. Hacibhirden uzaklığıyla yakından ilgili bulunlik halifeyi suikastiara karşı korumak
duğundan . valinin "umumi" veya "husuve halkın önemli işlerle uğraşan halifeyi
si " olarak ayrılması tamamen nazarimeşgul etmelerini önlemek için kurulyatta
kalmıştır. Valiler, vezirlerin tavsimuştu. Bundan dolayı halifelere, halkın
yeleriyle tayin edildiği için, kendilerini
kendileriyle görüşmesi için belli vakitler
halifeye arz ve takdim eden vezirler iş
ayrılmış ve salonlar tahsis edilmiştir.
başından uzaklaştırılınca genellikle valiAbbasiler zamanında ortaya çıkan diler de görevden alınırlardı. Abbasiler'in
ğer bir müessese de. 936 yılında . Halife
ilk devirlerindeki başlıca eyaJetler şun
Razı tarafından kurulan emlrü'l-ümelardı: İfrlkıyye, Mısır. Suriye ve Filistin,
ralıktır. Bu müessese halitelerin siyası
Hicaz ve Yemame. Basra. Sevad (Irak).
otoritelerinin zayıflaması üzerine, devel-Cezlre. Azerbaycan. lrakc~ Acem (Cilet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar
bal). Hüzistan , Fars. Kirman, Mukran.
mücadelesine son vermek maksadıyla
Sicistan (Sistan). Kühistan, Kumis, Takurulmuştur. Emlrü'l-ümera geniş yetberistan. Cürcan. Horasan. Harizm, Ferkilere sahip olup adı hutbe ve sikkelergana. Şaş (Taşke nt) . Suğd (Buhara. Sede halifenin isminden sonra geçmekmerkant).
teydi. 936-94S yılları arasında İbn Rail~.
B. Askeri Teşkilat.
Beckem ve Tüzün adlı üç Türk bu makamda bulunmuştur. Büveyhiler Bağ 
dat'! işgal ettikleri zaman onlar da
emlrü'l-ümera unvanını aldılar.
Abbasiler'de idare merkeziyetçi bir
karaktere sahipti. EyaJetler vali ve emir
tarafından idare edilirdi. Mali işlerden
sorumlu olan sahibü'l-harac ve arniller
de yönetirnde valilere yardımcı olurlardı. Nazari olarak valilerin başlıca görevleri şunlardı : Orduları hazırlamak, stratejik yerlerde iskan edip her türlü ihtiyaçlarını sağlamak ve savaşa hazır bu-

İdari, mali ve kazar işleri mvanü'l-ceyş
tarafından

yürütülen Abbası ordusunun
(ücretl i) denilen nizaml ve daimi statüdeki muvazzaf askerler teşkil etmekteydi. Bunlar yaptı k
lan askeri hizmet karşılı ğında devlet
bütçesinden maaş alırlar ve her türlü
i htiyaçları devlet tarafından ka rşılanır
dı. Bunların yanında, cihad davetine
uyarak kendi istekleriyle orduya katı
lan, zekat ve ganimetten pay alan ikinci
bir grup daha vardı ki bunlara mutaesasını, murtazıka

tawıa

(gönü llü ) denilirdi, kendilerine
hazineden herhangi bir ücret veya maaş ödenmezdi. Bu gönüllü kıtalar arasında bedeviler olduğu gibi köy, kasaba
ve şehir halkı da vardı.
Abbas! ordusu şu beş gruptan oluşuyordu: 1. Başşehirde bulunan ve doğ 
rudan halifeye bağlı olarak görev yapan
muhafız birliği (haresü'l-halife). 2. Büyük devlet adamla rı nın emrinde görev
yapan birlikler. 3. Vilayetlerde bulunan
kuwetler. 4. Avasım ve suğur adı verilen sınır garnizonlarındaki birlikler. S.
Yardımcı kuwetler.
Abbas! ordusunda görev alan muharip sınıflar da şunlardı: Müşat veya reccale (kılı ç-kalkan ve m ı zrakla donatı lm ı ş
piyade birlikleri). fürsan (miğfe rl i ve z ı rhlı
olup m ı zrak ve savaş ba l ta l arı taş ıyan
süvari birlikleri). rumat (okçular). neffatün (neft ateşi atmakla görevli birlikler). mühendisler (kuşatma s il ah l a rı nın
yapım ı ve ona rı m ıy l a il gili teknik elemanlar). istihkam (marangoz ve d uvarcı gibi
çeşit li zanaat erbabından ol uşan birlikler).
Ordu savaş sırasında beşli tertibi (elhamis) esas alırdı. Kalbü'l-ceyş (merkezde başkumandanın emrinde görev yapan
birlikler). meymene (sağ kanat). meysere (sol kanat), talla (mukaddeme de denilen z ı rhlı ve m i ğferli süvarilerden o l uşan
öncü birliğ i ). saka (artç ıl ar) . Savaşlarda
kullanılan başlıca silah. araç ve gereçler
de kılıç, ok, yay, hançer, m ı z rak, topuz,
balta, kalkan, zırh, miğfer, dikenli tel,
merdiven. mancınık. arrade ve debbabeden ibaretti.
Ordudaki rütbelere gelince. özellikle
Türk birliklerinin hilafet ordusunun saflarına katılmasından sonra bazı değişiklikler olmuş ve Türkler'deki onlu
sistem esas alınm ıştır. Buna göre arif
1O askere, halife SO askere, nakib 100
askere, kaid 1000 askere, emir 10.000
askere kumanda ediyordu. Başlangıçta
sırasıyla Araplar, İranlılar, Türkler, Zenciler ve Berberiier'den teşekkül eden
ordunun etnik yapısında zamanla büyük
değişiklikler oldu. Araplar idari kadrolarla birlikte ordudaki etkinliklerini de
kaybedince, Halife Me'mün devrinden
itibaren ordudaki üstünlük yavaş yavaş
Türkler'in eline geçmeye başladı ve bu
durum Büveyhiler'in Bağdat'ı işgalleri
ne kadar devam etti.
Abbasiler kara kuwetlerine olduğu
kadar deniz kuwetlerine ve denizciliğe
de büyük önem vermişlerdir. Muhtelif
şehirlerde ku rdukl arı tersanelerde Bizans gemilerinden daha büyük gemiler
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inşa etmişlerdir. Her gemide bir subay
bulunur ve askerlerin eğitimiyle yakın
dan ilgilenirdi. Devlet deniz savaşları
için lüzumlu her türlü araç, gereç ve
mühimmatı temin ederdi. Donanma kumandanlarına emirü'l-ma' (veya emirü'l-bahr) denilirdi. Bu kelime Batı dillerine admiral-amiral şeklinde geçmiştir.

C. Adli

Teşkilat.

Adiiye teşkilatı mahkeme, mezalim
mahkemeleri ve hisbe teşkilatından
müteşekkildi. Abbasi halifeleri kazar
yetkilerini fakihler arasından seçilen
kadılar vasıtasıyla icra ederlerdi. Baş
langıçta eyaletlerdeki kadılar vali tarafından tayin ediliyordu. Ancak daha
sonra halifeler merkezde veya eyaJetlerde kendi adiarına görev yapacak kadıları bizzat tayin etmeye başladılar.
Harünürreşid devrinden itibaren ise
kadılkudatlık (başkadılık) müessesesi
ihdas edildi ve bu göreve ilk olarak
İmam Ebü Yüsuf getirildi. Bu tarihten
sonra kadılar başşehirde oturan kadıl 
kudat tarafından tayin edilmeye , baş
landı. İlk dönemlerde her vilayette bir
kadı bulunurdu. Irak kadısı Hanefi mezhebine, Suriye ve Kuzey Afrika kadısı
Maliki mezhebine, Mısır'daki kadı da
Şafii mezhebine göre hüküm verirdi.
Daha sonra her vilayete dört mezhebi
temsilen kadılar tayin edildi. Zaman zaman halifelerin kadıları kendi istekleri
doğrultusunda hüküm vermeye zorlamaları sebebiyle bazı fakihler kadılık
görevini kabul etmemişlerdir. Nitekim
İmam-ı Azam Ebü Hanife, Halife MansOr'un kadılık teklifini reddetmişti. Kadının başlıca vazifeleri davalara bakmak, yetimleri, mecnunları ve henüz erginlik çağına ulaşmamış çocukları koruyup gözetmek, bunlara veli ve vasi
tayin etmek, vakıftarla ilgilenmek ve
şer'i kanunları ihlal edenleri cezalandır
ma.ktan ibaretti. İlk dönemde davalara
mescictde bakılırken Halife Mu'tazıd bu
uygulamayı yasakl amıştır. Kadılar duc
ruşma sırasında siyah cübbe giyer,
uzun bir başlık üzerine siyah .sarık sa-

mezalim mahkemelerine başkanlık
ederlerdi. Bu mahkemelerdeki duruş
malarda muhafızlar, kadılar, fakihler,
katipler ve şahitlerden müteşekkil beş
grup görevlinin mutlaka hazır bulunması gerekirdi.

Hisbe. Muhtesibin başkanlığında faaliyet gösteren hisbe teşkilatının esas
görevi iyiliği yaymak ve kötülükten vazgeçirmek (emir · bi'l-ma'n1f nehiy
ani'l-münker*) idi. Bu temel prensibe
bağlı olarak toplumda sosyal huzuru
sağlamaya yönelik pek çok işle meşgul
olan muhtesip genel ahlak, asayiş ve
bazan da süratle sonuçlandıniması gereken davalarla ilgilenir ve zaman zaman kuwet kullanarak meseleleri hallederdi. Bunun dışında çarşı ve pazarları, ölçü ve tartı aletlerini. gıda maddelerini kontrol eder, borçluların borçlarını
vaktinde ödemelerini sağlar. komşular
arasındaki ihtilafları çözmeye çalışırdı.
İbadetlerin ve dini vecibelerin yerine
getirilmesine nezaret eder, bu görevlerini ihmal edenleri cezalandırırdı. Sokak
ve caddelerin temiz tutulmasını temin
etmek, çeşitli işlerde Insanlara ve hatta
hayvaniara kötü muamelede bulunanları cezalandırmak ·gibi daha birçok iş
muhtesiplerin görevleri arasındaydı.
D. ilim ve Kültür Hayatı .

Mescid ve camiierin İslam eğitim ve
tarihinde önemli bir yeri vardır. Camiler hem ibadethane, hem birer
eğitim ve öğretim müessesesi olarak
kullanılmışlardır. Zengin kitap koleksiyanlarına sahip olan camiler bu önemli
fonksiyonlarını Abbasiler'in ilk devirlerinde de devam ettirmişlerdir. Camiierin dışında yüksek öğretim alanında ilk
meşhur müessese, Halife Me'mün (813öğretim

rarlardı.

Meza.lim mahkemeleri. Mevki ve nüfuz sahibi kişilerin zulüm ve haksızlıkia
rına mani olmak gayesiyle kurulmuş bir
müessesedir. Kadıların bakmaktan aciz
kaldıkları bu davalara sahibü'l-mezalim
veya kadı 'I-mezalim denilen görevliler
bakar. halife veya vali adına hüküm verirlerdi. Bunların çok geniş yetkileri vardı. Zaman zaman halife ve valiler de
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Bağdat'ta
Müsta n s ıri yye

Medresesi
avlusundan
bir görünüs

tarafından
Bağdat'ta
kurulan
Beytülhikme'dir. Cündişapür Akademisi
örnek alınarak kurulan bu müessese,
bir tercüme merkezi olarak faaliyette
bulunmasının yanı sıra bir akademi ve
halka açık kütüphane olarak da hizmet
veriyordu. Hizanetülhikme ve hizanetülkütüb denilen kütüphaneler de birer
eğitim müessesesi olarak kabul edilebilir. Fakat gerçek manada ilk yü~sek
öğretim müessesesi, hiç şüphesiz, meş
hur Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün
Bağdat'ta kurduğu (1065-1067) Nizamiye Medresesi'dir. Bu medrese İslam
tarihinde ilk çekirdek üniversiteyi oluş
turmuştur. Nizarniye medreselerinde
öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları ücretsiz karşılanırdı. Bağdat Nizamiye Medresesi Avrupa'da kurulan
ilk üniversitelere de örnek olmuştur.
Nizamülmülk'ün gayretleriyle kurulan
bu ilk medreseyi diğerleri takip etmiş
ve VI. (XII.) yüzyılda Bağdat'taki medrese sayısı otuza varmıştır. Daha sonra
Halife Mü stansır da ( 1226-1242) Müstansıriyye adıyla meşhur bir medrese
kurdu. Burada dört mezhep için ayrı
bölümler tahsis edilmişti. Her bölümde
bir müderris ve yetmiş beş öğrenci vardı. Ayrıca bir de hekimi bulunan med,
reseye hizmet veren bir kütüphane, hamam ve aşevi bulunuyordu. Adı geçen
medreselerle birlikte ülkenin diğer şe
hirlerinde kurulan medreseler de eği
tim ve öğretim faaliyetlerini 1258'deki
Moğol istilasına kadar verimli bir şekil
de sürdürmüşlerdir.

833)

Abbasiler devrinin ilk zamanları, islam kültür ve medeniyetine damgasını
vuran çok önemli bir çağdır. İslam dünyasında çeşitli müesseseler ve ilimler
bu devirde şekillenmiş, zamanla gelişe-
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rek modern Avrupa medeniyetinin doğ
masında da etkili olmuştur. islam
dünyasında filoloj ik. dini, sosyal ve tabii
ilimler sahasındaki ilk çalışmaların bir
kısmı Emevııer devrinde başlamış olmakla bi rliktı:ı, bu çalışmaların sistemli
bir şekilde eie alınarak müstakil birer
ilim dalı haline gelmesi Abbasiler devrinde olmuştur.
1. Dil ve Edebiyat.

Abbasiler devri, Arap dili ve edebiyatı
.çalışmalar bakımından
çok verimli geçmiştir. Önceleri Kur'an-ı
Kerim ve hadisin inceliklerini anlamak
gayesiyle başlayan filolojik ve edebi
araştırmalar, zamanla müstakil birer
ilim dalı halini almış, çeşitli dilciler
Arap kabileleri arasında dolaşarak Arap
edebiyatma esas teşkil edecek malzemeyi toplayıp tesbit etmeye başlamış
lardı. Bu çalışmaları ve sonuçlarını şiir,
şiir nevileri, kompozisyon ve hikaye
türü, sözlük çalışmaları, dil (nahiv),
edipler, antoloji yazarları ve tabakat kitapları ile ilgili çalışmalar şeklinde ele
almak mümkündür.
Gerek Kur'an ve hadislerdeki bazı kelimeleri anlamak, gerekse bunların gramer ve sentaks iarını kavramak için
önemli bir kaynak olan şiir, konu ve şe
kil bakımından Cahiliye ve Emevi devri
şiirinden farklı olmamak ve hatta
büyük ölçüde ona dayanmakla birlikte,
özellikle edebi sanatlar bakımından
büyük bir gelişme göstermiştir. Bu
devrin önde gelen şairlerinden bazıları
şunlardır: Beşşar b. Bürd, Ebü Nüvas,
Ebü'l-Atahiyye, İbnü'l - Mu'tez, Ebü Temmam, Dikülcin, Buhtüri, İbnü'r- Rümi,
Ebü't-Tayyib el-Mütenebbi, E;:bü Firas
el-Hemedani, İbn Hani, Ebü'l-Ala el-Maarri, İbnü'l-Fariz, Baha Züheyr ve İbn
Zeydün. Diğer taraftan şiirle ilgili çalış
maların bir uzantısı olarak, eski şairte
rin divan ve ş iirl eri bir araya t oplanarak
antolojiler meydana ., getirilmiştir. Asmar nin el-Aşma'iyyat, Mufaddal edDabbfnin el-Mufac;lc;faliyyat, İbn Sellam el-Cumahfnin Tabakiitü tühualanlarındaki

li'ş-şu'ara', İbn Ebü'İ-Hattab el-K~re
şfnin

Cemheretü eş' ari'l- 'Arab, İbn
Kuteybe'nin eş-Şi'r ve'ş-şu'ara', İbn
Abdü Rabbih'in el- 'I~dü'l-ferid, Ebü'lFerec el-İsfahanfnin el-Egiini, İbn ReşiJ< el-Kayrevanfnin el-' Umde ii şına
'ati'ş-şi'r ve na~dih; Ebü Temmam'ın
Kitdbü'l-Hamase ve Sealibfnin Yetimetü'd-dehr'i bu eserlerden bazılarıdır.

islami ilimterin temelini oluşturan
Kur'an ve hadiste ilgili çalışmalara bağlı

olarak, sözlük çalışmaları da bu devirde
başlamıştır. önceleri, muhtelif konulara
ve çeşitli eşyaya dair, rastgele toplanıp
açıklanan kelimeler, ilk defa Halil b. Ahmed el-Ferahidi tarafından Kitiibü'l'Ayn· adlı eserde belli bir sistem içinde
bir araya getirildi. Halil b. Ahmed'in
başlattığı bu hareket kendisinden sonra değişik sistemlerle geliştiriidi ve çok
değerli sözlükler ortaya konuldu. Abbasi devrinin Halil b. Ahmed'den sonra
belli başlı sözlük yazarları ve eserleri
şunlardır: İbn Düreyd, Cemheretü'lluga; Ebu Ali el-Kati, el-Bart fi'l-luga;
Ebu Mansur el-Ezheri, Teh?ibü'l-luga;
İbn Faris, el-Mücmel ve Mu'cemü
me~iiyisi'l-luga;
Cevheri, es- ŞıJ::ıah ;
İbn Side, el-Muhkem ve el-Muhassas;
Ebu Mansur el~Cevalikl, el-Mu-'a~~eb;
Zemahşeri, Esasü'l-belaga.
Daha önce Ebü'l-Esved ed-Düell taratesbit edilen nahiv ilmi,
Abbasiler'in ilk zamanla rı nda Basra ve
Küfe ekaileri şeklinde teşekkül etti ve
bu ekailere bağlı olarak birçok dil (nahiv) alimi yetişti. Bu ekolün başlıca
temsilcileri, Kitabü'l- 'Ayn müellifi Halil
b. Ahmed, el-Kitdb müellifi Sibeveyh,
Ma'ani'l-Kur'an müellifi Ahfeş el-Evsat, el-Muktec;Iab müellifı Ebü'l-Abbas
el-Müberred, Kitdbü Al]bdri'n-naJ::ıviy
yin el-Basriyyin müellifi Ebü Said esSiraff ve Zeccac'dır. Daha sonra teşekkül eden Küfe ekolünün ise belli
başlı temsilcileri Kisai, Ma'ani'l-Kur'an
müellifı Ferra ve Sa'leb'dir. Bağdat'ın
başşehir yapılmasından sonra eklektik
bir ekol meydana geldi ve bu ekolü de
el-lzaJ::ı ii 'ileli'n-naJ::ıv müellifi Ebü'lKasım ez-Zeccac, Ebü Ali el-Farisi, elljaşa 'iş müellifı İbn Cin ni ve el-Mufaşşal müellifı Zemahşeri temsil ettiler.
Diğer taraftan Endülüs ekolü de erRedd 'ale'n-naJ::ıviyyin müellifı İbn
Mada', meşhur el-Elfiyye müellifı İbn
Malik ve Ebü Hayyan el- Endelüsi tarafından temsil edilmiştir.
fından esasları

Daha önce oluşan esaslar çerçevesinde gelişmekle birlikte, Abbasiler dEiıvrin
de çeşitli dillerden yapı lan tercümelerle
edebi nesrin alanı daha da genişledi.
Bu tercümeler eski Arap gelenekleriyle
karışarak yeni bir türün meydana gelmesine sebep oldu. Aydınlara, sade bir
dille gerekli bilgileri öğretmek maksadı
güden bu yeni nesir türünün (edeb) kurucusu, el-Beyan ve't-tebyin ile Kitabü'l-J::layevan müellifı Cahiz'dir. Bu
türde Cahiz'i 'Uyunü'l-al]bdr adlı eseri
ile İbn Kuteybe, el-K amil ile Müberred,

el- 'Ikdü'lferid ile İbn Abdü Rabbih, elEmali ile Ebu Ali el-Kall ve Zehrü'ladab adlı eseri ile Ebü İshak el-Husri
takip ettiler. Abdülhamid el-Katib'in
başlattığı resmi yazışmalar ile gayri
resmi yazışma ve hikaye türü edebiyat
da Abbasi devri boyunca İbnü ' l- Mukaf
fa, Cahiz, İbnü'l-Amid, Ebü Bekr elHarizmi, Bediüzzaman el-Hemedani ve
Hariri gibi üstattarta devam etmiştir.

Bu devirde şair ve edipterin hayatını
anlatan tabakat (biyografi) kitapları da
yazılmıştır. Daha önce anıtanlara ilave
olarak bu konuda şu eserleri de hatır
latmak gerekir: İbnü ' l-Mu'tezz'in Tabakiitü 'ş-şu 'ara'sı , Ebü't-Tayyib el-Lugavı~nin Meratibü'n-naJ::ıviyyin'i , Zübeydfnin Tabakiitü'n-naJ::ıviyyin ve 'l lugaviyyin'i, İbnü'l-Enbari'nin Nüzhetü'lelibbd' ii tabakiiti'l-üdebd'sı, Yaküt
el-Hamevı~nin Mu'cemü'l-üdebd'sı, Cemaleddin et-Kıttrnin inbdhü'r-ruvat'ı.
2. İsliimi İlimler .
Tefsir ve Kıraat. Tefsir faaliyeti her ne
kadar sahabe devrinde başlamış ve İbn
Abbas gibi ileri gelen bazı sahabilerin
tefsir "sahife"leri olduğu ileri sürülmüşse de bunlar o dönemde rivayet
halinde ve dağınık bir durumda bulunuyordu. Kur'an tefsirinin sistemli bir
şekilde ele alınışı, hicri ikinci yüzyılın
başlarına rastlar. Tefsir ilmi bu yüzyılın
ikinci yarısından itibaren de ilk meyvelerini vermeye başlamıştır. Mukatil b.
Süleyman'ın Tefsfrii'lc~ur' an' ı, Yahya
b. Sellam'ın Tefsfr'i ve Abdürrezzak b.
Hemmam'ın
Tefsfrü'l-Kur' an'ı bize
ulaşan ilk tefsirlerdir. Ayetterin genel
yorumu yanında Kur'an'ın metniyle ilgili
çeşitli filolojik çalışmalar da aynı zamanda başlamıştır. Yahya b. Ziyad elFerra'nın Ma'ani'l-Kur'an'ı ve Ebü
Ubeyde'nin Mecazü'İ-~ur'an'ı bu konuda kaleme alınan ilk eserlerdir.
Taberfnin, kendisinden önceki tefsir
hemen hemen hepsini
içine alan Cami 'u 'l -beyan ii tefsfri'l~ur' an adlı büyük tefsiri. hiç şüp
hesiz. bu dönemdeki · tefsir faaliyetinin
en büyük mahsulüdür. Abbasiler zamanında ortaya çıkan dini ve fikri akımla
rın etkisiyle diğer islami ilimiere paralel
olarak tefsir ilmi de gelişme göstermiş,
tefsirde rivayet ve dirayet metotları teşekkül etmiştir. Bu metotlara göre kaleme alınan genel tefsirler yanında Kisai, Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam, İbn
Kuteybe, Zeccac. Ebü Ca'fer en-Nahhas
ve Ba kıliani gibi tan ın mış bir çok alim
çalışmalarının

o
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tarafından da Kur'an metoini çeşitli
yönleriyle ele alan garibü'I-Kur'an, müş
kilü'I-Kur'an, müteşabihü'I-Kur'an, mecazü'I-Kur'an, i'cazü'I-Kur'an, en-nasih
ve'l-mensüh gibi başlıklar taşıyan bir
çok eser telif edilmiştir. Abbasiler dev:
rinin sonlarına doğru tefsir ilminin
ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımın
dan Zemahşerfnin el-Keşşaf ve Fahreddin er-Razfnin Mefati]Ju1-gayb adlı
iki önemli tefsirini zikretmek gerekir.
Tahavi, Cessas ve Ebü Bekir İbnü'I-Ai"a 
bi'nin A]Jkamü'l-~ur' an adlı fıkhi tefsirleriyle Sehl et-Tüsterfnin Tefsir,
Sütemi'nin Ha~a'iku't-tefsir ve Kuşey
rfnin Leta'itü'l-işarat adlı tasawufi
tefsirleri de yine bu dönemde kaleme
alınmıştır.

Diğer

seb'a ve aşere
müstesna, hepsi
Abbasiler zamanında yaşamış ve kıra
atle ilgili çalışmalar bu devirde doruk
noktasına varmıştır. Ebü Ubeyd Kasım
b. Sellam'ın Kitabü'l-~ıra 'at. Ebü Bekir
b. Mücahid'in "yedi kıraat"i tasnif ettiği
önemli eseri Kitabü's-Seb ca, İbn Mihran'ın el-Gaye fi'l-~ıra'ati'l- caşr, Mekki b. Ebü Talib'in el-Keşf can vücuhi'l-kıra'ati's-sebc ve Ebü Amr edDanfnin et-Teysir'i bu dönemde telif
edilmiş belli başlı eserlerdir.
taraftan,

imamlarının

kıraat-i

birkaçı

Hadis. Hicri ikinci yüzyıla girerken Halife Ömer b. Abdülaziz tarafından resmen başlatılan hadislerin tedvin*i hareketi Zühri'den sonra gelişerek devam
etmiş, Abbasiler'in ilk yıllarından itibaren belli başlı İslam ülkelerinde tasnif*
faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu faaliyetlerin günümüze ulaşan en eski önemli ürünü, Medineli Malik b. Enes'in elMuvatta' adlı eseridir. Bundan bir
müddet önce Ma'mer b. Raşid tarafın
dan Mekke'de meydana getirilen ve
tasnif devrinin ilk mahsulü sayılan elCami c' Ma'mer'in talebesi Abdürrezzak es-San'ani'nin el-Muşannef adlı
eserinin içinde günümüze kadar gelmiştir. Ebü Davüd . et-Tayalisfnin elMüsned'i, Ebü Bekir b. Ebü Şeybe'nin
el-Muşannefi, ihtiva ettiği 40.000'e
yakın hadis ile Ahmed b. Hanbel'in elMüsned'i ve Darimi'nin el-Müsned veya daha yaygın söylenişi ile es-Sünen'i,
hicri lll. yüzyılın ilk yarısında meydana
getirilen en önemli eserlerdir. Bu yüzyı 
lın daha çok ikinci yarısında yazılan ve
"Kütüb-i Sitte" diye şöhret bulan Buhari ve Müslim'in el-Cami 'u·ş-şa 
}JflJ'leri ile İbn Mace, Ebü Davüd, Tirmizi ve Nesai'nin es-Sünen'leri bu sa-
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hadaki eserlerin en önemlileri olarak
kabul görmüştür. Bu orüinal eserlerden
sonra IV. (X.) asırda meydana getirilen
hadis kitaplarının belli başlıları, Ebü
Ca'fer et-Tahavfnin Ma cani'l-aşar'ı,
İbn Hibban'ın SalJffJ'i, Taberanfnin üç
Mu 'cem'i. Darekutnfnin es-Sünen'idir. Bu asırda meydana getirilen değişik çatışmalardan biri de, Ebü Davüd'un es-Sünen'ini şerhetmek maksadıyla Ebü Süleyman ei-Hattabfnin kaleme aldığı Me calimü's-Sünen'dir. Bu
eser ilk yazılan hadis şerhi olarak bilinmektedir. V. (XI.) yüzyılın kayda değer
iki önemli eseri, Hakim en-Nisabüri'nin
el-Müstedrek'i ile Beyhaki'nin es-Sünenü'l-kübra'sıdır. Sahabenin hal tercümesine dair ilk önemli eserlerden biri
olan İbn Abdülberr'in el-İsti'ab'ı da bu
devirde meydana getirilmiştir. VI. (XII.)
yüzyılda başlayan derleme çalışmaları
nın zikre değer bir mahsulü olarak da
Hüseyin b. Mes'üd ei-Begavi'nin Şer
}Ju's-Sünne ve Meşabi]Ju's-Sünne adlı
eserlerini zikretmek mümkündür.

re talebelerinin ortaya koyduğu Hanefi
mezhebi, Hicaz'da hadise ve Medine'nin hukuk tatbikatma (amel-i ehl-i
Medlne) özel bir ağırlık veren İmam
Malik'in kurmuş olduğu Maliki mezhebi, bu iki mezhep arasında telifçi bir
yol takip eden İmam Şafii'nin kurucusu
olduğu Şafii mezhebi, daha çok bir hadisçi olarak bilinen ve hadis ekolünün
(ehlü 'l-hadls) kuwetli bir taraftarı olan
Ahmed b. Hanbel'in kurduğu Hanbeli
mezhebi teşekkül etmiş oldu. Günümüze kadar gelen bu mezhepterin yanı sı
ra. bugün taraftarı bulunmayan Davüd
b. Ali'nin Zahiriyye mezhebi ile Evzai,
Süfyan es-Sevri ve Taberi'nin mezhepleri ile Sünni olmayan diğer mezhepler
de bu dönemde kuruluşlarını tamamladılar.

Özellikle mezhepterin ilk teşekkül
dönemlerinde farklı ictihadların hukuki
hayatta doğurduğu istikrarsızlık ve
kargaşayı giderme düşüncesiyle, İbnü'I
Mukaffa'ın teklifiyle İslam hukukunun
kanunlaştırılması
düşünü l müş,
önce
Halife Mansür, sonra da Harünürreşid
İmam Malik'in
el-Muvvatta'ını bu
maksatla kullanmak istemişlerse de
onun, yeni uygulamanın İslam hukukunun gelişmesini önleyeceği endişesiyle
bunu kabul etmemesi üzerine, bu husus gerçekleşmedi. Aynı dönemde
İslam hukukunun gelişmesine paralel
olarak hukuk müesseseleri de gelişti.
Kadı lar idarecilerden daha bağımsız bir
hale geldiler. Harünürreşid zamanında
ilk defa başkadılık (kad ıl k ud atl ı k) kuruı 
du ve adalet işlerinin dÖzentenmesinde,
kadı tayinlerinde etkili oldu. (Daha geni ş bi lgi için bk. FlKlH, MEZHEP, MAHKE-

Fıkıh. Abbasiler zamanında özellikle
ilk iki yüzyıl, fıkhın tedvin edildiği ve
mezhepterin teşekkül ettiği bir dönemdir. Dört Halife ve Emevıler döneminde
daha çok çevre ve üstat ayrılığı ile fıkıh
hükümlerinin ortaya konulmasında kullanılan malzeme farklılığına dayanan
(Hicaz iyyQn -lrak ıyyQn). yerlerini Erneviler'in son döneminden itibaren, hadis
ve re'yin İslam hukukunun kaynakları
arasında yer alıp almayacağı veya ne
ölçüde alacağı ayrımına dayanan hadis
ve re'y ekallerine (ehl ü'l-hadls - ehlü'rre'y) bıraktı. Emeviler'in İslam dinini ve
hukukunu ihmal ettiklerini, kendilerinin
ME.)
ise İslami hükümleri hayata hakim kıla
cağını iddia ederek iş başına gelen AbKelam. Abbasiler dönemi, diğer İslami
basiler, biraz da bu vaadlerini yerine
ilimler gibi ketamın da sistemleştiği ,
getirme düşüncesiyle, İslami ilimleri ve
bazı itikadi mezhepterin kurulup geliş
fıkhı desteklemek mecburiyetini hissettiği, bazılarının da sönüp gittiği bir
tiler. Gerek bu anlayış, gerekse genişle 
dönemdir. Emeviler devrinde ortaya
yen İslam ülkesinde yeni birçok meseleçıkan Mu'tezile Halife Me'mün. Mu'tanin ortaya çıkması ve bunların fıkhi
sım ve Vasi~ dönemlerinde en parlak
hükümlerinin tesbiti ihtiyacı. buna bağlı
devrini yaşamış ve Abbasi coğrafyasın 
olarak Hicaz ve Irak başta olmak üzere
da taraftarlarını çoğaltmıştır. Ebü'Iİslam ülkesinin birçok bölgesinde fıkhın
Hüzeyl ei-AIIaf. Ebü Bekir ei-Asam, Mubüyük bir gelişme göstermesi, bu ilim
ammer b. Abbad, Nazzam, Cahiz, Ebü
dalının __bir bütün olarak ortaya çıkması
Ali et-Cübbai, Ebü Haşim et-Cübbai. Bişr
na ve tedvin edilmesine, müctehid hub. Mu'temir . İbn Ebü Düad, Sümame b.
kukçuların farklı yorumlarına dayanan
Eşres Mu'tezile'nin bu devirdeki meş
muhtelif mezhepterin teşekkülüne yol
hur alimleridir. Bağdat Mu'tezilesi, haliaçtı. Bunun neticesinde Irak'ta hadise . feler nezdinde itibar kazanmaya çalışa
yer. vermekle birlikte re'yi de etkin bir
rak kendi görüşlerini devletin resmi
şekilde kullanan Ebü Hanife ile Ebü
mezhebi haline getirmişlerdir. Bilhassa
Yüsuf ve Muhammed başta olmak üzehalku'l-Kur'an• meselesinde Sümame
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b. Eşres ve İbn Ebü Düad, Halife Me'mün ve ayrıca Mu'tasım ' ın huzurunda
Ahmed b. Hanbel ile yaptıkları münazaralar sonunda mihne• devrinin ortaya
çıkmasına
yol açmışlardır. Bu olay
sebebiyle müslüman halkın nefretini
üzerine çeken Mu'tezile'nin, Mütevekkil'in halife olmasıyla nüfuzu daha da
azalmış, Abbasiler'in son devirlerinde
ise gücü ve tesiri tamamen kaybolmuş
t ur.

miyetinin ikinci asrına tesadüf eden
hicrf üçüncü yüzyılda yaşamı şlardır.

kınılan

nin her tarafında geni ş bir serbestlik
içinde faaliyette b ulunm uş, hatta bazan
Bağdat'taki halifeler tarafından himaye

Abbasf idaresinin ikinci asrında Sünni
akfdeyi savunan İbn Küliab el-Basri,
Haris ei-Muhasibf, Buharf. Ebü Ali eiKerabisf. Darimf gibi alimierin Ehl-i
sünnet kelam ilminin doğmasına zemin
hazırlamasından sonra, Ebü'I-Hasan eiEş'arf tarafından kurulan Ehl-i sünnet
kelamı giderek gelişmiş ve Bakıllanf.
İbn Fürek, Abdülkahir ei-Bağdadf. Cüveynf, Gazzalf. Razi gibi alimierin eserleriyle kökleşmiştir. Eş ' arf ekolüne paralel olarak Maveraünnehir'de Ebü MansOr ei-Matürfdf tarafından kurulan ikinci Sünni kelam mektebinin ortaya çıkışı
ve yayılışı da Abbasiler zamanına rastlar. Şfa, Havaric ve Mürcie mezheplerinin birçok tırkalara ayrılması da Abbasiler zamanında vuku bulmuştur. Bu
devirde söz konusu mezhep mensuplarının zaman zaman halifelerin aleyhinde bulunmaları, bazan iç savaşlara ve
siyasi karışıklıklara da yol açmıştır.

Bu ilk mutasawıflardan bazıları belli
bir tasawufi temayül ve meşrebi temsil
ettiğinden, onlara tabi olanlar da ayrı
birer tasawufi ekol ve grup olarak ken di adiarına nisbetle anıl mış lardır. Buna
göre. rızayı esas alan Haris ei-Muhasibf'ye tabi olanlara Muhasibiyye, sekr
halini esas alan Bayezfd-i Bistamf'ye
bağlı bulunanlara Tayfüriyye. sahv halini benimseyen Cüneyd-i Bağdadf'nin
yolundan gidenlere Cüneydiyye, isarı
esas kabul eden Ebü'I-Hüseyin enNürf'ye tabi olanlara Nüriyye, mücahedeye dayalı bir anlayış geliştiren Sehl
et-Tüsterf'ye uyanlara Sehliyye. velayet
fikrine ağırlık vererek tasawufi konula rı felsefi açıdan da yorumlayan Hakim
et-Tirmizf'ye tabi olanlara Hakimlyye,
cem' ve tefrika halleriyle uğraşan Ebü'IAbbas es-Seyyarf'nin yolundan gidenlere Seyyariyye, fena ve beka konularıyla
uğraşan Ebü Said ei-Harraz'a bağla
nanlara Harraziyye, gaybet ve huzür konularına ağırlık veren İbn Hafife tabi
olanlara da Hafifiyye denildi. Kı lı k kıya
fet, adab ve erkana önem veren Bağ
dat safllerine mukabil Nfsabur'da Hamdün ei-Kassar tarafından kurulan. kılık
kıyafet ve şekle önem vermeyen Melametilik anlayışının ortaya çıkışı da bu
döneme rastlar.

Tasawuf. Tasawuf hareketinin ortaya
çıkışı ve gelişmesi de Abbasiler dönemine rastlar. Tasawufun doğuşunu hazır
layan İbrahim b. Edhem ve Şakik-ı Belhi gibi Horasanlı zahid süfilerle, zühd
konusundaki eserleri günümüze kadar
gelen Abdullah b. Mübarek, Ahmed b.
Hanbel gibi zahid alimler ve Allah sevgisini zühd hayatının hakim unsuru olarak kabul eden Basra zühd ekolünün
temsilcisi Rabiatü'I-Adeviyye. bu dönemin başında yaşamışlardır. Remle'de
ilk zaviyeyi kuran Ebü Haşim gibi bazı
zahidler, yine bu dönemd.e süfi adıyla
anılmaya başlamıştır. Ta~awufun gerçek kurucuları sayılan Ma'rüf-i Kerhf,
Cüneyd-i Bağdadf. Ebü'I-Hüseyin enNürf. Ebü Said ei-Harraz, Şiblf gibi Iraklı; Bayezfd-i Bistamf, Hatim ei-Asam.
Haris ei-Muhasibf, Ahmed b. Hadraveyh, Yahya b. Muaz er-Razi, Sehl etTüsterf, Hakim et-Tirmizi, Hüseyin b.
Mansür ei-Hallac. İbn Hafif gibi Horasanlı; Ebü Süleyman ed-Daranf, Ahmed
b. Asım ei-Antakf, Ahmed b. Ebü'I-Havarf gibi Suriyeli ve Zünnün ei-Mısrf gibi Mısırlı süfilerin hepsi Abbasf haki-

Tasawuf hareketinin gelişmesi sıra
sında, özellikle Yunan felsefesine dair
kaynakların Arapça'ya çevrilmesinden
sonra. dış kaynaklı bazı düşünce ve
görüşlerin bir kısım mutasawıfl ar üzerinde etkili olduğu. bu yüzden hulu.l",
ittihad• ve ibahiyye• fikrini benimseyen birtakım tasawufi zümrelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Mutasawıfla r
arasında az da olsa bu tür düşüncelere
sahip kimselerin bulunması. bazı fıkıh
ve kelam alimlerini tasawufa karşı tavır almaya sevketmiştir. Bayezfd-i Bistamf ve Zünnün ei - Mı srf'nin memleketlerini terke mecbur edilmesi, Gulam
Halil Ahmed'in kışkırtmasıyla 885 yılın
da Bağdat'ta Nürf ve Semnün gibi bazı
süfilerin takibata uğraması. süfilerle
zahir uleması
arasındaki
ihtilafın
büyümesine sebep olmuştur. Vezir
Hamid'in Maliki Kadısı Ebü ömer eiHammadf'den aldığı fetva ile Hallac-ı
Mansür'u öldürtmesi (922) ve daha sonra da aynı gerekçe ile Sühreverdf eiMaktüi'Ün idam edilmesi (ı ı 9 ı). bu ihtilafın daha da büyümesine tesir etmiş
tir. Bu tür tasawufi zümrelere karşı ta-

tavra mukabil,

şer'f

ölçülere

bağlı tasawuf zümreleri İslam ülkeleri-

edilmiştir.

N ası r-Lidfni llah'ın

dağınık

gruplar halinde bulunan fütüwet ebiini
bir araya toplayıp teşkilatlandırması.
esnaf teşekkülleri üzerindeki tesirleri
bakımından önemlidir.
Tasawufun temel kaynakları sayılan
eserler de Abbasiler döneminde kaleme
alınmıştır. Bunların başlıcaları şöyle sı

ralanabilir: Haris ei-Muhasibf, er-Rtaye
Ii-hukukillôh; Kelabazf, et-Tacarruf;
Se~ra~. ~1-Lümac; Ebü Tali b ei-Mekkf.
Kütü'l-~ulUb; Nifferf , Kitôbü'l-Meviikıf; Ebü Said Ebü'I-Hayr . Esriirü't-tevhid; Kuşeyrf , er-Risiile; Hücvfrf . Keş
fü'l-maf:ıcub; Gazzalf. İhyii '; Sühreverdf, cAviirifü'l-macôrif. Bu dönemde yazılan süfi tabakatma dair baş lıca eserler de şunlardır: Sülemf. Taba~atü'ş
sufiyye; Ebü Nuaym . Hilyetü'l-evliyii '; Herevf. Tabaka tü 's-sufiyye ; Attar,
Te~kiretü '1-evliyii ~ Yine aynı dönemde
kaleme alınan Sehl et-Tüsterf'nin Tefsirü'l-Kur'ani'l- cazim, Sülemf'nin Haka'iku 't-tefsir. KuŞeyrf'nin Le ta 'itü.'J-iŞa
riit. Rüzbihan -ı Baklf'nin cAra 'isü 'I-beyan adlı eserleri en önemli tasawufi
tefsirlerdir.
Bugünkü anlamıyla tarikat müessesesinin Abbasiler'in son döneminde ortaya çıktığı ve Abbasiler'den sonraki
dönemde tekke ve zaviyeleriyle İslam
memleketlerinin her tarafına yayıldığı
görülmektedir. Bu tarikatlardan başlı
caları ve kurucuları şunlardır: Ebü ishak ei-Kazerünf'ye nisbet edilen Kazerüniyye, Abdülkadir-i Geylani'nin kurdu ğu Kadiriyye, Ahmed er-Rifaf'nin kurduğu Rifaiyye, Ahmed Yesevf'ye nisbet
edilen Yeseviyye, Ebü Medyen ei-Mağri
bf'ye nisbet edilen Medyeniyye, Necmeddfn-i Kübra'ya nisbet edilen Kübreviyye, Ebü Hafs es-Sühreverdf'nin kurduğu Sühreverdiyye, Mufnüddin Hasan
Çiştf'nin kurduğu Çiştiyye.

Bayezfd-i Bistamf ile tasawuf dili haline gelmeye başlayan Farsça, Senaf ve
Attar gibi şairle r vasıtasıyla Abbasiler'in
son döneminde tasawuf edebiyatındaki
yerini almıştır. Yine bu dönemde Ahmed Yesevf ve dervişleri sayesinde Türkçe de tasawuf dili olma yoluna g irm iştir.
Tarikatları, temel eserleri, tekke. zaviye,
ribat, hankah. türbe ve diğer müesseseleriyle tasawuf, Abbasiler döneminde en
parlak ve en verimli çağını yaşamıştır.
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ABBASlLER
3. Diğer İlimler.

Fetihler sebebiyle çok geniş bir sahaya yayılan müslümanlar Helenistik, İran
ve kısmen de Hint kültürüyle temasları
sonucu, bunlara karşı büyük bir ilgi
duymuşlar ve antik dünyanın ilmi ve
felsefi eserlerini Arapça'ya çevirme ihtiyacını hissetmişl erd i r. Ancak bu alandaki çalışmalar Halife Me'mün devrinde
beytülhikmeler kuruluncaya kadar fazla
verimli olmamış, şahsi bazı teşebbüs
ler seviyesinde kalmaktan öteye geçmemiştir. Müslümanlardan tercüme faaliyetine katılan ilk şahıs, Emevi ailesinden Halid b. Yezid b. Muaviye'dir. Erneviler devrinde sadece tıp, kimya, astronomi sahasına inhisar eden bu faaliyetler Halife Mansür döneminde genişle
yerek cebir, geometri, ma ntık ve metafizik alanını da içine almıştı r. Pehlevice'den (eski Farsça) Arapça'ya tercüme
yapanlar arasında en önemli yeri, hiç
şüphesiz Abdullah b. Mukaffa' alı r. Bu
dilden Arapça'ya çevirerek yeni bir şekil
verdiği Kelile ve Dimne Arap nesrinin
en güzel örneklerinden biri olmuştur.
İbnü 'l-Mukaffa' ayrıca Mani, İbn Deysan
ve Markios'un kitaplarıyla ljudô.ynô. me, Ayinnô.me, Kitô.b-ı Mezdek, Kitiibü't-Tô.c, el-Edebü'l-kebir vb. çok sayı
da kitabı da Arapça'ya çevirmiştir. Halife Mansür ve Sermekiler devrinden itibaren Cündişapür Akademisi'ndeki
Süryaniler, Hintliler. Harranlılar ve Nabatiler de tercüme faaliyetlerine katıl
dılar. Tabip Circis b. Cibril ve Bağdat
Patriği Sergios Yunanca birçok eseri
Arapça'ya tercüme ettiler. Batlamyus'un el-Macesti'si ve Öklid'in Usı1lü'l-hendese'si de bu dönemde Arapça'ya çevrildi. Kehkehü'l-Hindi, Sanchelü'l-Hindi ve Salih b. Behletü'l-Hindi
gibi şahısların Hindistan'dan getirdikleri eserler, iranlı bilginierin yardımıyla
Arapça'ya kazandırılmış olup bunlar
arasında Sind-Hind ad ıyla meşhur astronomi ve hesap kitabı da vardır. Bu
sayede Hint rakamları islam dünyasına
girmiştir. Tercüme faaliyetlerinin devam ettiği Harünürreşid devrinde özellikle tıp alanında başa rı lı çalışmalar yapılmıştı r. Yuhanna b. Maseveyh, Haccac
b. Yüsuf b. Matar, Yahya b. Bıtrik, Sehl
b. Harün bu devrin önemli mütercimlerindendir. Fakat bu alandaki en önemli
gelişmeler, Ortaçağ ' ın en büyük ilimler
akademisi hüviyetine sahip Beytülhikme'yi kuran Halife Me'mün devrinde olmuştur. Bu dönemde antik Yunan,
Hint, İran ve Nabati kültürlerine ait ilmi
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ve felsefi eserler tercüme yoluyla islam
dünyasına kazandırılm ı ştır. Mütercimler
ise tercüme ettikleri eserlerin ağırlığın
ca altınla ödüllendirilmiştir. Bu çalışma
lar sonunda ünlü tabip Hipokrat ve Galen'in, filozof Eflatun ve Aristü'nun ve
daha birçok bilginin eserleri tercüme
edilmiş, bu sayede büyük müslüman
bilginler yetişmiştir. Mesela Me'mün
devrinde Şakiroğulları adıyla meşhur
Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç
bilgin, dünyanın enlem ve boylam derecelerini ölçmüşle r ve her derece arasın 
da kaç dakika olduğunu doğru olarak
tesbit etmişlerdir. Yine Me'mün devrinde çok değerli kozmoğrafik haritalar
hazırlanmıştır. Mu'tasım ve Mütevekkil
zamanında da devam eden bu çalışma
lar sonunda cebir, geometri, astronomi,
fizik, mekanik, tıp , kimya, zooloji, botanik. müsiki ve diğer sahalarda değerli
birçok eser Arapça'ya çevrilmiştir. Huneyn b. İshak, Ya'küb b. İshak et-Kindi,
Sabit b. Kurre el-Harrani, Ömer b. Ferruhan et-Taberi bu tercüme faaliyetlerinin başlıca üstatla rı olarak kabul edilmektedir.
Yaklaşık

7S0-8SO yılları arasında bir
devam eden tercüme faaliyetleri
sonunda, müsbet ilimler sahasında
islam dünyasında büyük alimler yetişti.
Bu bilginierin yetişmesinde kütüphaneler de önemli rol oynamıştır. Cami kü-

asır

Dönemin Basra Kütüphanesi'ni gösteren bir m invatür
(Pa ris Bibl. Nationale A. 5847, vr. 5)

tüphaneleri yanında, muhtelif ilim dalIarına ait eserleri ihtiva eden kütüphaneler de mevcuttu. İlk kütüphane Bağ
dat'ta kurulmuş, bunu Basra ve diğer
şehirlerde kurulan kütüphaneler takip
etmiştir. Bunlar arasında, Beytülhikme'nin çok zengin kütüphanesi dışında,
şair ve alim İbn Hamdün'un Musul'da
kurduğu Darülilim Kütüphanesi, Basra'da İbn Sawar ve Hariri tarafından
yaptırılan iki kütüphane, İbn Sawar'ın
Ramhürmüz'de tesis ettiği kütüphane,
1OS9 yılında 100 bin cilt kitap ihtiva
ettiği söylenen Kerh Kütüphanesi ve
Halife Müstansır'ın yaptırdığı Müstansı
riyye Medresesi Kütüphanesi sayılabilir.
Moğol istilasından önce ilim adamlarına
ve halka hizmet veren 36 kütüphane
va rdı . Halifeterin desteğiyle kurulan saray kütüphaneleri (hizanetülhikme) zengin kitap koleksiyonlarına sahip olmuş
tu. lll. (IX.) yüzyılda Bağdat'ta 100 kitapçı dükkanı bulunduğu kaynaklarda
zikredilmektedir.
Müslümanlar sadece antik dünyanın
eserlerini tercüme etmekle kalmamış,
ayrıca hem dini hem de pozitif ilimler
sahasında değerli eserler yazmışlardır.
Bu eserler Suriye, ispanya ve Sicilya yoluyla Avrupa'ya geçerek Ortaçağ Avrupa dünyasını etkilemiştir.
Mantık ve Felsefe. Emevıler döneminde başlayan düşünce hareketleri daha
çok, "büyük günah iş i eyenin dini ve hukuki durumu", "kader ve irade hürriyeti", "Allah'ın sıfatları" ve "iman meselesi" gibi problemler üzerinde. gelişip yoğunlaşmış,
Harünürreşld
döneminde
kelam, islami ilimler arasında bağımsız
bir ilim olarak teşekkül etmişti. İkinci
Abbasi Halifesi Mansür'un katibi olan
Abdullah b. Mukaffa', Aristo'nun Organon adlı mantık külliyatının ilk üç kitabı ile Porpyrius'un lsô.gılci'sini (Eisagoge) tercüme etmek suretiyle de man~
tık, bir metodoloji olarak İslam kültür
dünyasına girmiş oldu. Daha sonraki
tarihlerde Organon'un tamamı muhtelif mütercimler tarafından birçok defa
tercüme ve şerh edilmiş, ayrıca başta
Kindi. Farabi ve İbn Sina olmak üzere
müslüman mantıkçılar bu alanda
müstakil eserler yazmışlardır. Mantık,
X. yüzyılda bazı Mu'tezile kelamcıları
vasıtasıyla kelam ve nahivde kullanıl 
maya başlanmışsa da XII. yüzyılda Gazzalfye gelinceye kadar bu disiplin,
İslam ilim ve kültür dünyasında genel
bir kabul görmemiştir.

ABBASILER
Felsefeye gelince, islam dünyasında
ki felsefe ekallerinin tamamı Abbasiler
döneminde ortaya çıkmıştır. Çünkü halifeler İran, Hint ve özellikle Helenistik
ilim ve düşünce ürünlerinin Arapça'ya
kazandırılması için gereken zemini hazırlamış ve bu alandaki çalışmaları
maddi ve manevi açıdan desteklem i ş
lerdir. Nitekim Mansür zamanında
münferit ve mevzi! olarak başlayan
tercüme faaliyeti giderek gelişmiş ve
nihayet Me'mün 830 yılında Beytülhikme'yi kurarak bu çalışmaları esaslı bir
kuruma kavuşturmuştu . Burada kırk
kişilik mütercim . kadrosu, seksene yakın alim ve filozofun birçok eserini
Arapça'ya çevirmişlerdir (bk. BEYTÜLHİKME). Bu verimli çalışmalar kısa zamanda feyizli ürünlerini vermeye başla
mış ve Kindl, ilk islam filozofu olarak
bu kadro içinden çıkm ıştır. O, aynı zamanda Meşşal felsefesinin ilk temsilcisi
olup felsefenin bütün disiplinleriyle ilgilenmiş ve çeşitli alanlarda iki yüz yetmiş eser kaleme almıştır. Büyük bir filozof ve mantıkçı olan Farabi ise Meş 
şaTiiği her alanda temellendirmiş, Aristo'dan beri çözümleomeyen klasik
mantığın karmaşık problemlerini açıklı
ğa kavuşturmuştur. islam dünyasında
tabiat felsefesinin kurucusu olan ünlü
hekim ve filozof Ebü Bekir er-Razı ise
tıp, kimya, felsefe ve daha başka alanlarda yazdığı 230 eseriyle, X. yüzyılın
her bakımdan dikkate değer hekim-filozof t ipini temsil etmektedir. Yine bu
yüzyılda ortaya çıkan ve o döneme ka dar gelmiş olan ilim ve felsefe birikimini kendi eklektik metotlarıyla yeni baş
tan sistemleştiren İhvanü's-safa hareketi de Abbasiler devri düşünce ve
kültür hayatında önemli bir yer tutar.
Xl. yüzyılın bir başka Meşşal filozofu,
felsefi ahlak alanındaki eserleriyle üne
kavuşan İbn Miskeveyh'tir. Bu yüzyılın
en büyük filozof ve hekimi İbn Sina ise
gerek felsefi sistemi, gerekse tıp alanındaki çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş bir dehadır. Fıkıh, kelam ve tasawuf alanlarındaki çalışmalarının yanı

Tıp. Abbas! halifeleri tıbbın gelişme
sine önem verdiler ; tıp fakı}lteleri ve
hastahaneler açarak tabipleri teşvik ve
himaye ettiler. Ayrıca hac mevsimlerinde çok sayıda daktorun katıldığı tıp
kongreleri düzenleyerek tıbbın ilerlemesine yardımcı oldular. Doktorlar bu
kongrelerde araştırmalarının sonuçları
nı açıklar ve ilaç yapımında kullandıkla
rı bitkiler hakkında bilgi verirlerdi. Doğuda Bağdat, batıda Kurtuba iki önemli
tıp
merkeziydi. Halifeler hastahane
kurma konusunda Süryanl doktorlardan çok faydalanmışlardır. Halife Mansür Bağdat'ta körler için bir hastahane,
ihtiyarlar için bir darülaceze yaptırmış
tt Harünürreşld ise pratik tıp eğitimi
için büyük bir hastahane inşa ettirdi ve
buraya değerli tıbbi eserler temin etti.
Bu hastahanede hastalar din farkı
gözetilmeksizin tedavi edilir, kendilerine parasız ilaç ve yemek verilirdi. Bu
devrin meşhur doktorları arasında İbn
Bahtlşü', Yuhanna b. Maseveyh, Huneyn
b. İshak, İshak b. Huneyn, Sinan b.
Sabit ve oğlu İbrahim, Hasan b. Zeyrek
ve İbrahim b. Isa'yı sayabiliriz. Tıp alanında eser veren başlıca tabipler Ali b.
Rabben et-Taberl, Ebü Bekir er-Razı ve
İbn Slna'dır. Bir mühtedl olan Ali b.
Rabben et-Taberl, Halife Mütevekkil'in
göz doktoru olup Firdevsü'l-J:ıikme adlı
meşhur eserin yazarıdır. Müslüman tabiplerin en büyüğü sayılan Ebü Bekir
er-Razı, Kitabü 't- Tıbbi'l-Mansı1ri adl ı
on ciltlik değerli eserinden başka islam
dünyasındaki ilk tıp ansiklopedisi sayı 
lan ve on beş yılda tamamlanan elIjavf isimli eseri de kaleme almıştır.
İbn Sina ise, Razfden sonra gelen en
meşhur hekim olup, yazdığı el-~cinı1n
ii't-tıb adlı kitap uzun yıllar Batı'da
ders kitabı olarak okutulıtıuşttır. Ayrı 
ca Ali b. fsa göz hastalıkları hakkında

Te?kiretü'l-kehhdlfn adlı eseri yazmış,
İbn Cezle de Takvfmü'l-ebdan if tedbfri'l-insan adlı kitabıyla tıp ilmine hizmet etmiştir.
Astronomi. Bu alandaki çalışmalar,
771 yılında Hindistan'dan Bağdat'a getirilen ve Muhammed b. İbrahim ei-Fezarl tarafından Arapça'ya çevrilen SindHind adlı eserle başlamıştır. Halife
Me'mün, Beytülhikme ile ilgili olarak
Yahya b. Mansür'un idaresi altında bir
rasathane kurdurmuştu. Aynı halife
devrinde Dımaşk yakınlarındaki Kasiyün
dağında da bir rasathane kuruldu.
islam tarihinde ilk usturlap aleti de
İbrahim ei-Fezarl tarafından Abbasiler
zamanında yapılmıştır. Me'mün devrinde yetişen astronomlar, boylam derecesinin uzunluğunu bugünkü imkantarla
bulunan gerçek uzunluğa yakın bir rakamla tesbit etmişlerdi. O devrin meş 
hur astronomi alimlerinden biri de
Ebü'I-Abbas Ahmed ei-Ferganfdir. Halife Mütevekkil zamanında Nil nehrinin
taşmasıyla ilgili ölçmelere nezaret eden
Ferganl, astronomi konusunda elMedl]al ila cilmi hey'eti 'l-eflak adlı bir
eser yazmıştır. Ancak Abbasiler devrinde islam dünyasının yetiştirdiği en
büyük astronom, hiç şüphesiz Bettanfdir. Ayrıca Blrünl, Ömer Hayyam.
Naslruddin et-Tüsl de meşhur astronomi bilginlerindendir. Astronomi ile bağ
lantılı olarak gelişmiş bir ilim dalı olan
astroloji alanının en meşhur siması ise
Ebü Ma'şer ei-Belhfdir. islamı anlayışa
uygun olmamakla birlikte Abbas! halifeleri müneccimlere çok önem verir. savaşlara ve mühim işlere onların fikirlerini almadan başlamazlardı. Nitekim Halife Mansür Bağdat'ın temelini. Müneccim Ebü Sehl b. Nevbaht'tan şehrin
uzun yıllar ayakta kalacağına dair bilgi
aldıktan sonra atmıştı.

sıra, Meşşal fılozoflarıyla hesaplaşmak

üzere kaleme aldığı Tehafütü'l-felasife
eseriyle islam fikir hayatında
önemli yankılar bırakan Gazzall de bu
devrin en ünlü simaları arasında bulunmaktadır. Ayrıca, MeşşaTiiğe reaksiyon
· olan İşrakiiik ve onun kurucusu Sühreverdl ei-Maktül'ü de Abbasiler'in son
dönemlerinde yetişen filozoflardan saymak gerekir.
adlı
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ABBASILER
Matematik. Fezari tarafından Arapça'ya tercüme edilen Sind-Hind adlı eserin. sayılar sistemiyle ilgili bilgilerin
İslam dünyasına girişinde önemli rol
oynadığı kabul edilmektedir. Daha sonra Muhammed b. Müsa ei-Harizmi ve
Habeş ei-Hasib'in hazırladığı tablolar,
sayıların bütün İslam dünyasına yayıl
masına vesile olmuştur. Matematik sahasındaki en seçkin sima hiç şüphesiz
Harizmi'dir. O en eski zicleri (astronomi
tabloları) derleyen bilgin olduğu gibi.
aritmetik ve cebirle ilgili lfisabü'1-cebr
ve'1-mukdbe1e adlı en eski eserin de
müellifidir. İmran b. Vaddah, Şihab b.
Kesir ve Ebü Mansür ei-Bağdadi de Abbasiler devrinin başlıca matematikçileri
arasında yer alır. Geometri sahasında
ise Mansür zamanında Bağdat Ulucamii'nin planını çizen Haccac b. Ertat
zikredilebilir.
Kimya. Müslümanların ilme olan en
büyük katkılarından biri de kimya alanında olmuştur. İslam kimya ilminin
kurucusu Cabir b. Hayyan'dır. Ernevilerden Halid b. Yezid'in öğrencisi olan
Cabir, teorik alanda olduğu gibi laboratuvar deneyleriyle de kimya ilmine hizmet etmiştir. Daha sonra gelen kimyacılar onu üstat olarak kabul ederler.
Bunların en meşhurları Tuğrai ve Ebü'IKa sım el-lraki'dir.

Zooloji ve antropolojinin en önemli
temsilcisi, Kitabü'1-lfayevan adlı eserin müellifi Cahiz'dir. Eczacılık sahasın
da ise yahudi Kühinü'I-Attar meşhur
olup Şınacatü'ş-sayda1e adlı eserinde
bitkilerden nasıl ilaç yapıldığını ve
ilaçların hangi dozajda ku llanılacağını
anlatır.

Emeviler devrinde başlayan
İslam tarihçiliği Abba siler'in ilk zamanlarında şekillendi. Önce Hz. Peygamber
ve sahabenin hayatlarını tesbit etmek
Tarih.

maksadıyla başlayan İslam tarihçiliği,

eskiden beri Araplar'da mevcut olan
ensab ilminin de yardımıyla toplumun
bütün unsurlarını kapsadı ve aynı zamanda "rica! ilmi"nin gelişmesine de
yardım etti. İlk devir tarihçileri naklettikleri haberlerin başında genellikle onu
nakleden kimselere ait rivayet senedini
de verirlerdi. Böylece tarihi olaylara dair haberler, hadisler gibi, sened ve metin kısımları olmak üzere iki ana unsurdan me~dana geliyordu. İslam dünyasındaki ilk büyük tarihçilerden sadece
Zühri, Abbasiler devrinden önce, Süleyman b. Tahran, Müsa b. Ukbe, siret ve tarih ilminin babası sayılan İbn
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İshak, Kitabü'l-Megdzf'nin ve daha
birçok eserin müellifı olan Vakıdi gibi
büyük tarihçilerin hepsi Abbasiler'in ilk
devirlerinde yaşamışlardır. Bugünkü
siret ve megazi bilgilerimizin temelini,
İbn İshak ile Vakıdi gibi Abbasi halifelerinin himaye ettiği alimierin eserleri
oluşturmaktadır. İbn İshak'ın eserini
ele alarak yeniden düzenleyen İbn Hişam ile Vakıdi'nin katibi İbn Sa'd da bu
devrin diğer önemli iki simasıdır. İbn
Sa'd'ın et- Taba~dtü '1-kübra'sı İslam
dünyasında biyografi alanında yazılan
ilk önemli eserdir.

İslam siyasi tarihinin ilk müellifleri,
ilk kültür ve ilim tarihçilerinin hepsi Abbasiler devrinde yaşamış ve İslam tarihçiliğine yön vermişlerdir. Daha sonraki devirlerde yetişen tarihçiler İslam'ın
ilk üç asrı hakkında verdikleri bilgileri
hep bu dönem kaynaklarına borçludurlar. Abbasiler devrinde yetişen başlıca
tarihçiler ve bazı eserleri şöyle sıralana
bilir: Medaini. Ahbdrü '1-hu1efa '; Cahiz,
Kitabü'1- cArab ;;e'1- cAce"m: İbn Kuteybe, el-Macarif; Belazüri, FütiiJ:ıu'1bü1dan; Ebü Hanife ed-Dineveri, elAl]bdru't-tıva1; Ya'kübi, Tarfl]u'1- Yackllbf; Taberi, Tarfhu'l-ümem ve'J-müİuk; Cehşiyari. Kita-bü'1- Vüzera ': Mes'üdi, Mürı1cü'~-~eheb ; İbnü'n-Nedim, elFihrist; İbn Miskeveyh, Tecaribü'lümem; Birüni, ei-A.şarü'l-bdlpye cani'lkurı1ni'l-l]a1iye; Hilalü's-Sabi', Tarfl]u'1vüzera ': İbnü'I-Kalanisi, :fey1ü Tarfl]i
Dımaş~; Hatib ei-Bağdadi, Tarfl]u Bagdad; Sem'ani, Kitdbü'l-Ensab; İbnü'I
Cevzi . el-Munta?am if tarfl].i'l-mü1ı1k
ve'1-ümem ; İbnü'I-Esir, el-Kamil fi't-tarfl]; İbnü'I-Kıfti, İl]bdrü'1- culema' bi-

al]bdri'l-J:ıükema ~
Coğrafya.

İslam dünyasında coğrafi

eserler ilk defa Arabistan'a dair malumat şeklinde ortaya çıkmış, fethedilen
ülkeler hakkında verilen bilgilerle zenginleşmiş ve nihayet İran. Hint ve Yunan kaynaklarından yapılan tercümelerle IV-V. (X-Xl.) yüzyıllarda en yüksek
noktasına ulaşmıştır. Coğrafya ilminin
İslam'da klasik bir şekil alması. VIII-IX.
miladi asırlarda Abbasi halifelerinin teş
vikleriyle (özellikle Halife Me'mün devrinde [813-8331 ) gerçekleşen tercüme faaliyetleriyle başlar. Önceleri sadece tercüme faaliyetiyle yetinen İslam coğraf
yacıları. daha sonra bu konudaki metot
ve bilgileri oldukça geliştirmişlerdiL İlk
coğrafya eserleri. İslam ülkelerini ve şe
hirlerini birbirlerine bağlayan önemli
yolları öğrenmek ve hac yollarını tesbit

etmek gibi birtakım pratik ihtiyaçlardan doğmuştur. Bu maksatla yollar ve
ülkeler (el-mesalik ve'l-memalikl hakkında muhtelif eserler yazılmıştır. Abbasiler devrinde yetişen başlıca coğraf
yacılar ve eserleri şöyle sıralana bilir: İbn
Hurdazbih. e1-Mesalik ve'l-memalik;
Mervezi. el-Mesalik ve'l-memalik; Ya'kübi, Kitdbü '1-Büldan; Serahsi. el-Mesalik ve'1-memalik; İbnü'I-Fakih ei-Hemedanf. Kitdbü'1-Büldan ; İbn Rüste.
el-A cla~u ·n-neffse; Ebü Zeyd ei-Belhf.
Suverü'1-ekd1im; Hasan b. Ahmed eiCezireti'l-cArab;
Hemedanf,. Şıfatü
İstahri.
Mesalikü'l-mema1ik; Kindf.
Resmü'l-ma cmı1r fi'l-ari; Mutahhar b.
Tahir ei-Makdisf. Kitdbü'l-Bed' ve'ttaril]; İbn Havkal, Kitdbü Şılreti'l-ari;
Ebü Abdullah ei-Makdisf. Ahsenü'tte~·dsim; Yaküt ei-Hamevi, Muc·cemü'lbü1dan; Zekeriyya ei-Kazvfni. Aşarü'l
bilad ve al]bdrü '1-ci bd d.
E. İçtimai ve İktisadi Hayat.

Abbasiler'de İslam toplumu genel
olarak havas ve avam denilen iki tabakadan oluşuyordu. Halifenin yakınları.
vezirler. emirler. kadılar. alim ve ediplerle katipler birinci tabakaya mensuptu. Esnaf ve sanatkarlar. çiftçiler. askerler. köleler ve diğer gruplar da ikinci sınıfı teşkil ediyordu. Çok geniş bir
alana yayılmış olan Abbasi halifeliğinin
sınırları içinde başta Araplar. İranlılar
ve Türkler olmak üzere muhtelif kavimlere ve çeşitli mezheplere mensup
insanlar yaşamaktaydı. Zaman zaman
etnik unsurlar arasında çatışmalar çık
tığı gibi mezhepler arasında da kavga
ve mücadeleler eksik olmazdı. Bu olaylar sırasında pek çok kişi öldürülür.
· dükkanlar yağmalanır. evler yakılıp yı
kılırdı.
Savaş esirlerinden meydana gelen
köleler toplumun önemli bir bölümünü
teşkil ederdi. Kölelerin çoğu Slav. Rum
ve Zenci idi. Mısır. Kuzey Afrika ve Kuzey Arabistan köle ticaretinin en
önemli pazarlarıydı. Sosyal sınıflardan
biri de yahudi ve hıristiyanlardan oluşan zimmi"lerdi. Bunlar devletin himayesinde geniş bir din .hürriyetiyi e
rahat bir şekilde yaş ıyor ve ibadetlerini
yapa biliyorlardı.

Refahın artmasına paralel olarak lüks
ve konfor da artmış, muhteşem köşk ve
saraylarda eğlence ve müsiki meclisleri
tertip edilmeye başlanmıştı. O devrin

meşhur müsikişinasları arasında İbra

him

ei-Mavsılf.

Zübeyr b. Dihman. Gane-

ABBASILER
vi, ibn Cami. Zelzel ve Miskin el-Medeni
sayılabilir.
Müsiki sahasında yazılan
eserlerin en meşhuru, Ebü'l-Ferec elisfahanfnin Kitabü'l-Egani'sidir. Halife.
vezir ve diğer devlet adamları saray ve
köşklerde, halk ise tek katlı evlerde yaşıyorlardı. Kerpiç, tuğla. kireç ve alçı
kullanılarak yapılan evlerin tavanı hurma lifleri ve ağaç dallarıyla örtülürdü.
Zenginlerin evleri harem, selamlık ve
hizmetçi odalarından oluşuyordu. Bu evler genellikle bir bahçe içinde yapılır,
duvar ve tavanları mozaikler ve renkli
resimlerı e . süslenirdi. Halifeterin sarayları ise geniş köşkler. kubbeler. revaklar
ve asma bahçelere sahipti.
Saray çevreleri giyim kuşam konusunda daha çok Sasani etkisinde kalmış, böylece iran kıyafeti Abbas! sarayı
nın resmi kıyafeti olmuştu. Halifeler
kıymetli mücevherle süslü bir kuşak, siyah bir külah giyer ve sarık sararlardı.
Valiler ve asilzadeler de halifeyi taklit
ederlerdi. Halifeler merasimlerde siyah
veya menekşe renginde diziere kadar
uzanan bir hırka giyerlerdi. Yüksek tabakanın günlük kıyafeti geniş kaftan,
fıstan. gömlek, ferace. ceket ve külahtan oluşuyordu. Halk ise fıstan. gömlek
ve uzun ceket giyiyordu. Kadınların elbisesi genellikle geniş bir çarşaftan ve
boyundan yırtmaçlı uzun bir gömlekten
ibaretti.
Dini bayramiara büyük önem verilirdi.
Halifeler her iki bayramda da bayram
namazlarını kıldırır ve yapılan töreniere
katılırlardı. Sarayda iran nüfuzu giderek
artınca eski iran bayramları Nevrüz,
Mihrican ve Ram günleri de törenlerle
kutlanmaya başlandı. Halifeler cuma ve
bayram namazlarıyla diğer merasimlere
hilafet alayı ile giderlerdi. Halife bu
alaylarda siyah bir kuşak bağlar ve üzerine siyah bir kürk alırdı. Başına uzun
bir külah geçirir, elinde de Peygamber'in kılıcını taşırdı.
Abbasiler'in iktidara gelmesiyle meydana gelen değişiklikleri islam devletinin iktisadi hayatında da görmek
mümkündür. Abbasiler iktisadi hayatın
her alanında üretimin ve buna bağlı olarak refahın arttırılması hususunda
büyük gayret sarfettiler. iktisadi hayatın temelini ziraat teşkil ediyordu. Devlet gelirlerinin büyük bir kısmı tarıma
bağlı olduğu için ilk Abbas! halifeleri geniş sulama faaliyetlerine giriştiler ve
ülkenin muhtelif yerlerinde sulama ve
kanal işlerinde uzman kişileri çalıştırdı 
lar. Mu'tasım Samerra şehri için Çin'den

çok sayıda su işleri mühendisi getirtti.
Merv'de sadece sulama işleriyle görevli
bir divan (divanü' l-ma') vardı ve emrinde
binlerce kişi çalışmaktaydı.
Bataklıklar

kurututarak tarım alanları
gibi ziraat okulları açılarak
modern usullerle tarım yapılması. toprak ve bitkinin cinsine göre gübre kulla nılması sağlandı. Bitkilerle ilgili çok sayıda eserin tercüme ve telif edilmiş olması da tarıma duyulan ilginin bir
göstergesi kabul edilebilir. Kaynaklar,
bu tedbirler sayesinde verimin yüksek
bir seviyeye ulaştığını kaydetmektedir.
Sulanabilen büyük nehir vadilerinde yetiştirilen buğday, arpa ve pirinç ülkenin
önemli ürünleri arasında yer alıyordu.
Hurma ve zeytin ikinci derecede önemli
besin kaynağıydı. Ayrıca her çeşit meyve. sebze ve çiçek yetiştiriliyordu. Buğ
day ve arpa daha çok Irak, Hüzistan ve
Mısır'da. dan Güney Arabistan ve Kirman'da, pirinç Hüzistan. Mazenderan ve
Mısır'da. üzüm Irak, Yemen. Mısır. Belh
ve Suriye'de, pamuk Kuzey Afrika ve
Mezopotamya'da üretiliyordu. Köylülere
geniş mülkiyet hakları tanınmış ve adil
bir vergi sistemi getirilmişti. Vergi, tesbit edilmiş sabit bir miktar yerine elde
edilen mahsulden değişik oranlarda alı 
genişletildiği

nıyordu.

Ülke zengin maden kaynaklarına sahipti. Halifeler maden ocaklarının işletil
mesine büyük önem veriyorlardı. Gümüş doğu eyaletlerinde. bilhassa Hindukuş bölgesinde çıkarılıyordu. Burada
10.000 ma den işçisinin çalıştığı kaynaklarda belirtilmektedir. Altın batıdan. bilhassa Sudan'dan getiriliyordu. Fars ve
Horasan'da bakır, kurşun ve demir,
Beyrut'ta zengin demir cevheri yatakları
vardı. Çeşitli yerlerde kıymetli taşlar ve
Basra körfezinde çok miktarda inci elde
ediliyordu.
Çalıştırılan işçi sayısı

ve üretim hacmi
en önemli endüstri kolu,
Emeviler zamanında başlayan ve süratle gelişen dokumacılık idi. iç tüketim ve
ihracat için her türlü mal üretiliyordu.
Elbiselik ve döşemelik kumaşlar, halı,
yatak takımları. keten kumaşlar Feyyüm, Dimyat, Tinnis, Dabık ve iskenderiye gibi önemli merkezlerde dokunuyordu. Fars'ta da Kazerün şehri dokuma sanayiinde meşhurdu. Pamuk baş
langıçta Hindistan'dan ithal ediilyorken
kısa bir süre sonra Doğu iran'da yetişti
rilmeye başlandı ve Merv ile Nisabur pamuk endüstrisinin önemli merkezleri
haline geldi. Pamuk üretimi daha sonra
bakımından

batıda ispanya'ya kadar yayıldı. ipek
endüstrisi Cürcan ve Sistan eyaletlerinde toplanmış, ülkenin her tarafında el
sanatları gelişmişti. Hemen her yerde
halı dokunmakla birlikte en iyileri Taberistan ve Azerbaycan'dan geliyordu.
Bunlardan başka gülsuyu ve ıtriyat sanayii. cam. kağıt ve sabun sanayii. maden işletme ve silah atelyeleri ile tuğla
ocakları da başlıca endüstri kollarını
teşkil ediyordu. Sadece Bağdat'ta 4000
cam ve 30.000 tuğla imalathanesi vardı.
Kiremit ve tuğla endüstrisinin diğer
başlıca merkezleri ise Küfe, Basra. Hire
ve daha sonraları Samerra idi. Irak cam
sanayiinde Abbasiler'den önce de söz
sahibiydi. Fakat Abbasiler devrinde bu
kolda çok büyük gelişme gösterdi. Bağ
dat'la birlikte Basra. Kadisiyye ve
Samerra bu sahanın önemli merkezleriydi. Bağdat. Basra, Küfe ve Vasıt'taki
sarraflar yalnız ziynet eşyası üretmekle
kalmayıp aynı zamanda çeşitli kadehler.
kavanozlar. çiçek vazoları. şamdanlar,
eyerler, kınlar ve daha pek çok eşya
imal ediyorlardı.

Demir ve çelik sanayii de oldukça ileriydi. Musul'da demir zincirler, bıçaklar.
kamalar. Harran'da ise laboratuvar ve
rasathaneler için araç gereçler yapıl
maktaydı. Dericilikte Bağdat ve Basra
öndeydi. Iraklı marangozlar halifelerin
saraylarını
süsleyen nadide kutular.
sandıklar. divan ve sandalye yapımında
şöhret kazanm ışla rd ı. Dokuma sanayiinde perdecilik önemli bir yer tutmaktaydt Vasıt. Amid ve Musul bu endüstri
kolunun merkeziydi. Diğer önemli bir
endüstri kolu da çadırcılıktı. Basra bu
durumundaydı.
sanayiin
merkezi
Endüstri kuruluşlarının bir kısmı devlet.
bir kısmı da özel teşebbüsün elinde bulunuyordu. Kağıdın ilk defa 1OS yılında
Çin'de imaline başlandığı kabul edilmektedir. Nitekim 1OS yılıyla tarihlenen
bir kağıt parçası bulunmuştur. 7S1'de
Çinliler'e karşı Türkler'le müslümanların
yaptıkları Talas Savaşı'nda ele geçen
Cinli esirler arasında islam dünyasında
kağıt yapımını başiatacak ustalar bulunuyordu. Bu esirler 7S6 yılında Semerkant'ta kağıt imalathanesi kurdular, Kı 
sa zamanda kağıt. papirüs ve parşöme
nin yerini aldı. 79S yılında Bağdat'ta,
daha sonraki yıllarda da Mısır. Kuzey
Afrika ve Endülüs'te kağıt imalathaneleri kuruldu. Avrupa kağıt ihtiyacını
müslümanlardan ithal yoluyla karşılı 
yordu. Avrupa'da kağıt imaline ancak
XIII. yüzyıldan itibaren başlanmıştır.
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ABBASlLER
Kültür ve medeniyet seviyesinin yükselmesi milletler arası ticaretin de gelişmesine sebep oldu. Başlangıçta ticaret yahudi, hıristiyan ve Mecüsl tüccarların elindeyken zamanla müslümanlar da ticaret hayatına atıldılar ve
çok geçmeden dünya ticaretinde söz
sahibi oldular. Abbas! halifeleri ticarete
gereken önemi vermişler, yol emniyetini sağladıkları gibi kervan yollari üzerinde kuyular ve kervansaraylar yaptı
rarak ticaretin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Bu sayede kara ve deniz ticareti kısa sürede gelişti. Bağdat. Basra, Slraf, Kahire, İskenderiye ve Hicaz
yolu üzerindeki Küfe ile Dımaşk önemli
ticari merkezler haline geldi. Basra,
özellikle deniz ticaretinde çok önemli
bir yere sahipti. Arap tacirler genellikle
Basra Limanı'ndan yola çıkıyor ve Hindistan şehirlerindeki önemli merkeziere
uğruyorlardı. Çin ile deniz ticareti daha
çok Çin gemileriyle yapılırdı. Dünya eşya
fiyatlarının tesbitinde Bağdat ve İsken
deriye borsaları esas alınırdı. Bağdat'ta
her şehir için bir pazar yeri ayrılmıştı.
Akdeniz kıyısındaki bazı sahil şehirleri
de ticari alanda önem kazanmışlardı.
Özellikle Antakya, doğu ile batı arasın
da önemli bir köprü vazifesi görmekteydi.
Abbasiler zamanında iç ve dış ticaret
çok gelişti. Müslüman tüccarlar Basra,
Übülle ve hatta Kızıldeniz ve Aden limanlarından Hindistan, Seylan ve Çin'e
ticari mallar sevkediyorlardı. Hindistan
ve Sind'den kafür, öd ağacı, karanfil,
pamuklu kumaşlar, Serendib'den yakut
ve elmas, Bizans'tan kürk. Çin'den öd
ağacı, ipek ve misk, Yemen'den ıtriyat,
Fars'tan silah ve ziynet eşyaları satın
alan müslüman tacirler bunların dışın
da kalay, baharat. fıldişi ve diğer bazı
lüks eşyalar da ithal ediyorlar; buna
karşılık buğday, arpa, pirinç, hurma,
meyve, çiçek, şeker, cam, keten, yünlü
ve ipekli kumaşlar, gülsuyu, esans, zeytinyağı, tuz. ilaç ve demirden yapılmış
aletler ihraç ediyorlardı. Müslümanlar
ithal ettikleri malların bir kısmını Akdeniz limanları vasıtasıyla Avrupa'ya sevkediyorlardı. Diğer taraftan Orta Asya'daki tüccarlar nehir yoluyla kuzeye
işlenmiş mal götürüp buralardan ham
madde ve kürk alıyorlardı. Bugün
İskandinavya'da Baltık sahillerinde bulunan bol miktarda İslami sikke bu ticaretin yoğunluğunu göstermektedir.
Afrika'dan ise altın ve köle satın alını-
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yordu. Bu ticaretin

gelişmesi

ve büyük
bankacılık müessesesinin doğmasına zemin
hazırladı. Sarraf, bütün müslüman pazarlarında vazgeçilmez bir unsur olmuştu. IX. yüzyılda sarraflar, sermaye
sahibi zengin tüccarlarla dayanışma
içine girerek bankacılık hizmetlerini verir hale geldiler. Bunlar bazı tüccarlara
belirli bir yüzdeyle para verdikleri gibi,
zaman zaman hükümete de borç para
veriyorlardı. O dönemde merkezi Bağ
dat'ta, şubeleri ülkenin diğer şehirlerin
de bulunan bu müessese ile çek ve kredi mektupları gibi gelişmiş bir sistemin
varlığı bilinmektedir. Bağdat'ta yazılan
bir çek Fas'ta ödenebiliyordu. Basra'da
tüccarlar paralarını sarraftara vererek
onlardan çek (sakk) alıyor ve çarşılar
da ödemeleri bu çeklerle yapıyorlardı.
Bu sebeple para pek az kullanılıyordu.
Faiz haram olduğu için bu işi yapanların çoğu gayri müslimlerden oluşu
yordu.
teşebbüslere girişilmesi,

bir

çeşit

Devletin başlıca gelirleri zekat, haraç, cizye, öşür, fey, ganimetler ve örfi
vergilerden ibaretti. Elde edilen gelirler
askeri ihtiyaçlara. yol, köprü ve sulama
işlerine, halife, vezir ve diğer devlet
adamlarının
maaşlarına
sarfedilirdi.
Devlet gelirlerinin büyük meblağlara
ulaşmış olması, aynı zamanda halkın
yüksek bir refah seviyesine eriştiğini de
göstermektedir. Halifeler devlet hazinesini korumak ve bütçeyi denkleştir
rnek için büyük itina gösterirlerdi.
Divanü'l-harac ve Divanü beyti'l-mal
devletin mali işlerini üzerine alan iki
önemli daireydi.
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