
imarnın yanlış okuyuşu veya okuduğu 
ayetin devamını hatırlayamaması cema
atle namazın bozulması sonucunu do
ğurabileceğinden arkasında namaz kı

lan kimselere (muktedl) imama yol gös
terme imkanı tanınmış, ancak bu husus 
belirli usul ve kurallara bağlanmıştır. Na
maz esnasında muktedinin imarnın kı

raatini düzeltmesiyle ilgili olarak Hz. Pey
gamber'den az sayıda hadis rivayet edil
diği görülür. Bunlardan birinde. onun kı
raat sırasında bir ayeti terkettiği. na
mazdan sonra durumu kendisine soran 
sahabiye, "O ayeti bana hatıriatsaydın 

ya" dediği nakledilir. Bir başka rivayette 
de buna benzer bir durumun ardından. 
arkasında namaz kılan Übey b. Ka'b'a 
aynı türde bir ikazda bulunduğu görü
lür (Ebu Davüd. "Salat", 159 ; ayrı ca bk. 
Heyseml. ll , 69-70). Buna karşılık ResOl-i 
Ekrem'in. "Ya Ali. namazda iken imama 
fetih yapma" uyarısında bulunduğu şek
lindeki rivayet (Ebü Davüd. "Şalat", 160). 
gerek yukarıdaki hadisler gerekse Hz. · 
Ali'nin kıraat esnasında tıkanıp kalan 
imama yardım etmenin sünnet olduğu 
şeklindeki kendi sözleri ( İ bn Hacer. ı. 117 . 
Şevkanl , ll , 366) karşısında zayıf görül
müş veya te'vil edilmiştir. 

Cemaatle kılınan ve kıraatin de açık
tan (cehrl) olduğu namazlarda imarnın 
okuyuşta yanılması. tereddüde düşmesi 
veya okuduğu ayetin devamını hatırla
yamaması halinde cemaatin acele et
meyip imarnın bizzat hatırlamasına. yan
lışını düzeltmesine veya diğer bir ayete 
geçmesine imkan tanıması gerekir. Ay
nı şekilde imam da bu durumda başka
sının hatırlatmasını veya düzeltmesini 
beklemeyip farz veya vacip miktarında 
okumuşsa rükOa varmalı. değilse diğer 
bir ayete veya sOreye geçmelidir. Böyle 
yapılmadığ ı veya bunun mümkün olma
dığı durumlarda ise imama uyan kim
selerin onun yanlışını düzeltmesi gere
kir. Ashaptan İbn Mes'Od başta olmak 
üzere Küfe mektebine mensup bazı fa
kihlerin. yukarıda Hz. Ali 'den rivayet edi
len hadisi de delil göstererek namazda 
fethi doğru bulmadıkları nakledilmekle 
beraber fıkıh mezhepleri fethi kural ola
rak caiz hatta bazı durumlarda vacip gö
rürler. Bununla birlikte aralarında bazı 
görüş farklılıkları mevcut olup özellik
le Hanefiler'in bu konuda oldukça titiz 
davrandıkları görülür. 

Hanefi fakihleri. imama uyan kimse
lerin kıraatte bulunmasını prensip ola
rak doğru kabul etmediklerinden bun-

ların yapacağı fethin de imarnın yerine 
okuma maksadıyla değil yanlış okuyuşu 
düzeltme veya hatı rlatma niyetiyle ol
ması gerektiği görüşündedir. Hatta ba
zı Hanefi alimleri, bu kuralı uygulamada 
daha da ileri giderek imarnın başka bir 
ayete geçmesi veya rükOa varmasından 
sonra yapılacak fethin veya gerekmedi
ği halde fethi tekrar etmenin o kimse
nin namazını bozacağını ileri sürerler. 
Öte yandan bu düzeltme ve hatırlatma
nın aynı namazı kılan kimseden gelme
si de şarttır. Buna göre namazda iken 
kendi imarnından başka birinin kıraatin
deki yanlışlığı düzelten kimsenin namazı 
bozulacağı gibi kendi cemaatinden ol
mayan birinin düzeltmesini dikkate alan 
imarnın namazı da bozulmuş olur. Çün
kü bu davranış bir nevi öğretme ve öğ
renme niteliği taşıdığından bazı Hanefi 
fakihlerine göre namazı bozucu ölçüde 
bir fiil (amel -i keslr) sayılır. Bir grup Ha
nefi fakihi ise bu davranışı namazda ko
nuşma olarak değerlendirmiş, bu sebep
le namazı bozacağını söylemiştir. Maliki 
ve Şafii fakihleri de fethin aynı namazı 
kılan kimseler arasında cereyan etme
sini gerekli görürler ve kendi imamın
dan başkasının yanlışını düzelten kim
senin bu müdahalesinin bir nevi konuş
ma sayılacağını ve kıraati kesintiye uğ
ratacağını. bu yüzden de namazının bo
zulacağını ifade ederler. Hanbeliler ise 
gerek namazda olmayan bir kimsenin 
imama yapacağı fethin. gerekse namaz 
kılanın kendi imamı dışındaki birine ya
pacağı fethin namazı bozmayıp sadece 
rnekruh olduğu görüşündedirler. 

Maliki. Şafii ve Hanbeli fakihlerinin fet
hin ayrıntıları konusunda zaman zaman 
Hanefiler'den farklı görüşler benimse
meleri, bu mezheplerin namazda Fati
ha'yı okumanın hükmü ve imama uyan 
kimsenin kıraati konusunda Hanefi mez
hebinden farklı görüşlere sahip olmala
rından kaynaklanmaktadır. 
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Müslümanların ülke veya şehirleri 
i'la-yi kelimetullah amacıyla 

İslamiyet' e açmaları, 
İslam devleti idaresine almaları. 

_j 

Arapça'da "açma, yol gösterme, hü
küm verme, galibiyet ve zafere ulaştır
ma" anlamlarına gelen fetih (feth, çoğu
lu fütüh, bunun da çoğulu fütühat), terim 
olarak İslam ' da meşrO görülen savaşlar 
hakkında cihad kelimesine benzer şekil
de, müslümanların gayri müslimlerden 
gerçekleştirdikleri toprak kazançlarını 

tarihte ve günümüzde bilinen diğer is
tila ve sömürü savaşlarından ayırmak 

amacıyla kullanılmıştır; kaynağı da müs
lümanların geçmiş ve gelecekteki maddi
manevi zaferlerinden bahseden Feth sü
residir. İslam sancağı altında Hz. Pey
gamber ile sahabTier tarafından gerçek
leştirilen zaferlerle dolu sefer ve savaşlar 
için kaynaklarda sık sık bu terime yer ve
rildiği görülür. Ancak burada kelimenin 
yalnız maddi yönden fetih manası taşıdı
ğı söylenemez; kelime öncelikle ve daha 
çok, kalbi ve aklı İslam gerçeğine açmak, 
ikinci olarak da İslam mesajının önündeki 
engelleri kaldırmak. insanın kalbine ve 
aklına ulaşmayı mümkün kılacak ortamı 
hazırlamak anlamına gelir. Fetih kelime
sinin bu yorumu Hz. Peygamber'in hadis
lerinden ve Kur'an-ı Kerim 'den açıkça 
anlaşılmaktadır. Medine'nin savaşsız fet
hedilmesi ve İslam' a kazandırılması hak
kında ResOiullah'ın, "Ü lkeler ve şehirler 
zorla alınır; Medine ise Kur'an ile fet
hedilmiştir" dediği kaydedilir (BelazürT, 1. 
6) . Bu mecazi kullanımı gösteren Kur'a
ni delil ise Feth süresinin, "Biz sana dağ -

Feth - i mübini müjdeleven avetin (ei -Feth 48/ 11 ömer vas
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rusu apaçık bir fetih ihsan ettik" mea 
lindeki ilk ayetidir. Çünkü bu ayet ve da
ha sonra gelen ayetler askeri bir zaferin 
değil Mekkeliler'le 6 (628) yılında yapı
lan Hudeybiye Antiaşması'nın arkasın
dan inmiştir. Birçok sahabi bu antlaş

mayı kendilerini, Hz. Peygamber'i ve is
lamiyet'i küçük düşürücü mahiyette bul
muş ve bu durum onları hoşnutsuzluğa 
ve hatta itaatsizliğe sevketmişti. Halbu
ki Resül-i Ekrem, insanların Allah'ın da
vetine en çok barış ortamında kulak ve
receğini bildiği için Mekkeliler'in öne
rilerini kabul etmişti. Nitekim vahiy onun 
bu görüşünü destekiemiş ve Hudeybiye 
Antiaşması'nı "feth-i mübTn" (apaçık bir 
fetih) olarak nitelendirmiştir. 

Kur'an'ın birçok yerinde fetihle birlik
te ondan türeyen çeşitli kelimelerin geç
tiği görülür. Bunlar arasında terimin, 
savaşla bir yerin İslam hakimiyeti altına 
alınmasını göstermesinin yanında hü
küm ve kaza anlamında kullanılmış ol
ması dikkat çeker (es-Secde 32/28-29); 
fatihin de "hükmedenler" anlamını taşı
maktadır (el-A'raf 71 89) Feth süresinin 
18 ve 27. ayetlerindeki "fethan karTben" 
(yakın fetih) ibaresi Hudeybiye Antlaşma
sı'ndan sonraki Hayber'in fethine, Nasr 
süresinin 1 ve Ha dT d süresinin 1 O. ayet
lerindeki "el-feth" kelimesi ise Mekke'
nin fethine işaret etmektedir. Böylece 
Kur ' ~n-ı Kerim'de fethin hem savaş hem 
davet ve tebliğ yoluyla gerçekleştirilebi
leceği açıklanmış bulunmaktadır. 

islamiyet'in doğuşu sırasında · birbir
lerine düşmanlık besleyen Arap kabile
leri Kur'an'ın irşadı ve Hz. Peygamber'in 
terbiyesiyle birleşerek i'la-yi kelimetul
lah '' için kılıç kuşanan idealist bir iman 
ve fetih ordusu haline gelmiş, bu ordu 
sayesinde İslam'ın tevhid anlayışı nere
ye ulaşmışsa o topraklar çeşitli ırk. din 
ve mezheplerin korunma imkanı buldu
ğu bir sığınak olmuştur. Böylece müs
lümanlar. belli bir prensip ve amaç uğ-

runa giriştikleri cihadla yeryüzüne ba
rış, adalet ve fazilet getirmişler. adale
te ve eşitliğe dayanan bir içtimaT ahenk
le fethedip idareleri altına aldıkları yer
lere tek tanrı fikrinin ve imanının huzu
runu da taşıyarak yeni bir dünya düze
ninin müjdelerini vermişlerdir. İslami
yet, cihad ve onun tabii sonucu olan fe
tihlerle müslümanların hakimiyetine ge
çen ülkelerin halkının İslam dinini kabul 
etmeye zorlanmasını doğru bulmaz. Bu 
husus Kur'an ayetleriyle sabittir: "Din
de zorlama yoktur" (el-Bakara 2/ 256; 
ayrıca bk. Yünus 10/ 99; ei-Kehf 18/ 29). 
Fethedilen yerlerdeki insanlar. müslü
man olma veya cizye ödemek şartıyla 
eski dinlerinde kalma hürriyetine ve her 
iki durumda da İslam devleti hakimiye
ti ve himayesi altında yaşama hakkına 
sahiptiler. Bu esas. Hz. Peygamber'in 
Tevbe süresinin 29. ayetine dayanarak 
Tebük Gazvesi sırasında uyguladığı ciz
ye usulü örnek alınmak suretiyle ilk fe
tihlerden itibaren değişmeyen bir pren
sip halinde benimsenmiştir. Cizye öde
mek şartıyla zimmT statüsüne girmeyi 

, kabul edenlere din ve vicdan hürriyeti 
: tanınıp mabedierine dakunulmadığı gi
': bi ibadetlerine de karışılmamıştır. Müs
' lümanlar fethettikleri yerlerde yaşayan 
f insanları , daha önceleri pek çok yerde 
, yapıldığı gibi öldürme veya köleleştirme 
: yoluna gitmemiş, kendilerine İslam teb
: liği ulaştıktan sonra ileride ihtida ede
r ceklerini umdukları için onları zimmT sta-

tüsüne almayı daha doğru ve insani bul
muşlardır. Hz. Ömer'in Suriye genel va
lisi Ebü Ubeyde b. Cerrah'a gönderdiği 
talimatın son kısmı bu bakımdan dik
kat çekicidir: "Allah'a yemin ederim ki 
eğer bu araziler sahipleriyle birlikte müs
lümanlara paylaştırılırsa geriden gele
cek müslümanlar ve zimmTier konuşa
cak bir insan dahi bulamayacakları gibi 
emeklerinin ürünü iş ve kazançlardan 
da faydalanamazlar; arazileriyle birlikte 

Bab-i seraskeri üzerinde. zafer ve fethi n yaktn olduğunu bildiren avetin ver aldtğl Şefi k Bey' e ait kitabenin kartuşlan 
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taksim edilen insanlar ise müslümanlar 
sağ kaldığı sürece sömürülürler. Sonuç
ta bizden sonra da çocuklarımız onların 
çocuklarını sömürmeye ve köle olarak 
kullanmaya devam eder. Böylece bu in
sanlar İslam dini hüküm sürdükçe müs
lümanların kölesi kalırlar. Ben buna as
la razı değilim" (Ebü Yüsuf, Il, 197-203). 

Bazı şarkiyatçılar ve hıristiyan yazar
lar, İslam fetihlerinin insanları kılıç gü
cüyle din değiştirmeye zorlama amacını 
taşıdığını iddia etmişler ve müslüman
ları bir ellerinde kılıç, diğerinde Kur'an 
olduğu halde tanımlamışlardır. İslami
yet'in. ilk döneminden bugüne kadarki 
yayılışının daha çok Hıristiyanlığın aley
hine olduğu bilinen bir gerçektir; dola
yısıyla bu din mensuplarından gelen it
hamların ciddiye alınması doğru değil
dir. Müslümanlar insanları tevhid inan
cına davet etmişler ve bu uğurda bü
yük gayret göstermişlerdir; ancak kim
seyi zorla İslamiyet'e sokmamışlardır. 
Hemen her yerdeki fetihleri kitleler ha
linde İslam'a katılmalar takip etmiş ve 
bu katılmalar, mühtedilerin İslam'ın en 
doğru din olduğu yolundaki inanç ve 
tercihleriyle gerçekleşmiştir. Mısır'ın fet
hine iştirak etmiş olan Ziyad b. Cez ez
ZübeydT'nin anlattıkları. müslümanların 
fetihlerden sonra nasıl davrandığını en 
güzel şekilde ortaya koymaktadır: " ... Eli
mizdeki Mısırlı savaş esirleriyle birlikte 
toplandık: hıristiyanlar da geldiler. Biz 
her esiri, İslamiyet'i veya Hıristiyanlığı 
tercih etmesi hususunda serbest bırak
tık. Birisi İslam'ı seçti mi biz fetih sıra
sındakinden daha kuwetli bir sesle tek
bir getiriyor ve onu yanımıza alıyorduk. 
Hıristiyanlığı seçenler olunca da hıristi

yanlar bağırarak onu yanlarına alıyar

Iardı; biz de cizyesini bağlıyor, ancak bu
na sanki içimizden biri onlara katılmış 
gibi çok üzülüyorduk ... " (TaberT, Tarfl], I, 
2582-2583) 

İslam fetihleri devletin sınırlarının ge
nişlemesini sağlamakla birlikte gayri 
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müslimleri zorla müslüman yapmayı he
def almıyor. onları yalnızca İslam devle
tinin himaye ettiği insanlar statüsüne 
sokmakla yetiniyordu. Bir başka ifade 
ile. onların zorla müslüman olmalarını 

değil İslam ' a tabi olmalarını. İslam ' a gir
meden Allah'a itaat etmelerini sağlıyor
du. Çünkü zorla dine girenierin müslü
manlığından ne kendilerine ne de İslam 
ümmetine bir hayır gelmeyeceği. ayrıca 
insanları ölümle tehdit ederek müslü
man yapmanın münafıklığı körOkiemek
ten ve cemiyetteki münafık sayısını art
tırmaktan başka bir sonuç vermeyeceği 
biliniyordu. 

Fetihler sonucunda İslam devletinin 
himayesi altına alınan insanlar, hem is
lam'ın safiyet ve ulviyetini müşahede et
mek hem de tevhid potasında temizle
nip sevgi, adalet. merhamet. insaf ve 
iman sahibi olmuş müslümanları tanı
mak suretiyle doğrunun eğriden. güzelin 
çirkinden. tevhidin şirkten farkını mü
şahhas bir şekilde idrak etme imkanına 
kavuşmuşlar. dolayısıyla da memleke
tin yeni sahiplerinin müsamahakar, es
ki idarecilerle kıyas kabul etmeyecek 
derecede adaletli, insaflı, insan hak ve 
haysiyetine saygılı olduklarını bizzat gi;ir
müşlerdir. Böylece Allah'ın rızası yolun
da girişiimiş olan ve "yeryüzünde fitne 
kalmayıncaya ve din de tamamen Al
lah'ı n oluncaya kadar" (ei-Enfal 8/ 39; 
el -Bakara 2/ 193) kafirlerle yapılan ci
had i'Ia-yi kelimetullahı gerçekleştirmiş
tir. Fethedilen yerlerde Allah ' ın adı oku
nan ezanlarla, Kur'an hükümlerinin uy
gulanmasıyla. dinin esaslarının ve yüce
liğinin yayılmasıyla, zalim idarelere son 
verilip İslam'ın insanlara tebliğ edilme
sine engel olanların saf dışı bırakılma
sıyla ve hak, adalet ve iyilik yapma ilke
leri üzerine kurulan. insanın insana de
ğil yalnız Allah'a kulluk ettiği bir idare 
sisteminin getirilmesiyle yüceltilmiştir. 

Buralarda yaşayanlar. kendilerine hiçbir 
müdahalede bulunulmaksızın şahsi ira
deleriyle İslamiyet'i kabul etme imkanı
na kavuşmuşlardır. İslamiyet'i kabul et-

meyenlerden ise yahudi. hıristiyan ve 
MecOsiler kendi dinlerinde kalmışlardır: 
çünkü, "Hidayet Allah'tandır" (Yünus ı o; 
99; ei-Gaş i ye 88 / 21 -22 ; er-Ra'd 13 / 27) 

İslam fetihlerinin esas gayesi i'Ia-yi ke
limetullahtır. Nitekim Hz. Peygamber'e, 
"Allah yolunda olan kimdir? Ganimet ka
zanmak için harp eden mi, cesaretiyle 
şöhret kazanma amacında olan mı . yok
sa kabilesiyle dayanışma halinde bulun
duğunu göstermek isteyen mi?" diye 
sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "Hiç
biri değildir. Sadece Allah'ın adını yücelt
mek için savaşan kimse Allah yolunda
dır " (Buha rT, "' ilim", 45, "Cih&d", 15 , "Tev
hid", 28; Müslim, "İmare" , ı 49- 151) İslam 
fütuhat tarihinde önemli bir yere sahip 
olan Türkler'e Oğuz Destanı'nda hedef 
gösterilen. "büyük nehirlere ve büyük 
denizlere varma" şeklindeki kızılelma'' 

da bu milletin müslüman olmasından 
sonra yeni bir şekle dönüşmüş ve i'la-yi 
kelimetullah halini almıştır. 

Şarkiyatçılar. Kur'an hükümlerinin yer
yüzünde hakim kılınması ve İslam da
vet ve tebliğine engel olan unsurların 

ortadan kaldırılması için yapılan cihad 
ve bunun sonucunda gerçekleşen fetih
Ierle, insanların kendi istekleri doğrul
tusunda İslamiyet'i benimserneleri ara
sındaki farkı anlamamışlar veya anla
maz görünmeyi tercih etmişlerdir. Müs
lümanların fethettikleri yerlerde bugün 
dahi varlıklarını sürdüren gayri müslim
lerin bulunduğunu gören bazı şarkiyat
çılar ise İslam fetihlerinin en büyük he
definin ganimet ve maddi menfaat elde 
etmek olduğunu ileri sürmüşlerdir. is
lam fetihlerinin başarı sebepleri arasın
da tarihi, coğrafi, siyasi. askeri ve ikti
sadi birçok unsurun bulunduğunda şüp
he yoktur. Özellikle savaşlardan sonra 
ele geçirilen ganimetler, zimmT statü
süne giren gayri müslimlerin ödedikle
ri cizye ve Hz. Ömer' in ganimet statüsü 
dışına çıkararak yerli halkın elinde bı

raktığı topraklardan alınan haraç, müs
teşrikler tarafından fetihlerin önemli bir 
muharrik unsuru olarak gösterilmekte-
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dir. islam dini ganimetler ve vergiler ko
nusunda son derece gerçekçidir. Savaş
lardan sonra elde edilecek ganimetierin 
nasıl dağıtılacağı hususu. hicretin 2. yı

lında Bedir Gazvesi ·nden sonra nazil 
olan Enfal sOresinin 41 . ayetiyle bir esa
sa bağlanmıştır. Cizye ve haracın nasıl 

paylaştırılacağını ise Hz. Ömer kurduğu 
divan teşkilatının yardımıyla tesbit et
miş ve fey gelirlerinin Haşr sOresinin 7 
ve 1 O. ayetlerine istinaden, İslam'a yap
tıkları hizmetlere göre bütün müslüman
lara dağıtılması usulünü getirmiştir . Feth 
sOresinde müslümanlara ganimet vaad 
edilerek ödüllendirilecekleri beyan edil
miş (48/ ı 9), Hz. Peygamber de, bazı yer
lerin fethedileceğine ve müslümanların 

ganimet elde edeceklerine dair söyledi
ği , "K.isra ile Kayser'in hazineler i de Al
lah yolunda taksim edilecektir" (Buha ri, 
"Cih&d", 15 7) gibi hadislerle planlı bir fe
tih hareketini hedef göstermiştir. Bu
nunla bir likte ganimet islam f etihler i
nin sebebi değil bir sonucudur. Çünkü 
islam'da ganimet ele geçirmek; bir so
yun hakimiyetini veya bir ırkın galebesi
ni sağlamak, yahut şan ve şeref elde et
mek maksatlarıyla savaş yapılması ca iz 
görülmemiştir. 

İslam fetihlerinin en bariz özelliği de
vamlı ve kalıcı olmalarıdır. Hıristiyan ta
assup ve barbarlığı ile Haçlı zihniyetinin 
emri altına giren engizisyon mahkeme
lerinin sekiz asra yaklaşan Endülüs'te
ki islam hakimiyetini sona erdirmesi ve 
200 yıldan beri modern Haçlı zihniyetiy
le Rumeli ve Balkan müslümanlarının 

yerlerinden sökülüp atılmalarına yöne
lik günümüzdeki katliamlar bir tarafa 
bırakılacak olursa. tarih boyunca fetih
ler sonucunda ele geçen ve islam 'a açı
lan topraklarda bugün de hala müslü
man millet ve devletlerin yaşadıkları gö
rülür. Bu gerçek. İslam fetihler inin ge
çici değil devamlı , kal ı cı ve aynı zaman
da çok tesirli ve köklü olduğunun açık 
bir delilidir. Bu durum. tevhid akldesi
ni esas alan ve fıtrT bir din olan İslami
yet'in taşıdığı ehemmiyetle müslüman-
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ların fethettikleri yerleri en iyi şekilde 
yönetmelerinin bir sonucudur. İslam·a 
sonradan açılan topraklara müslüman
ların yerleştirilmesi, mevcut şehirlerin 

imarının yanında yenilerinin kurulması, 
çeşitli İslam müesseselerinin hayatı daha 
iyi yaşanır hale getirmesi, başta Kur'an - ı 

Kerim öğretimi olmak üzere dini ilimie
rin ve İslam kültürünün yaygınlaştırıl
ması. günlük hayatın ihtiyaçlarına ce
vap verecek ticari ve iktisadi faaliyetle
rin kesintisiz sürdürülmesine imkan ta
nınması gibi hususlar bu bölgelerin is
lamlaştırılmasında önemli rol oynamış
tır. Gerek kılıçla gerekse barış yoluyla 
fethedilen memleketlerin sakinleri. her
hangi bir zorlamaya maruz kalmadıkla
rı halde adeta birbirleriyle yarışırcasına 
müslüman olmuşlardır. Çünkü onlar İs
lam'ı , onun kitabı Kur'an'ı, Hz. Peygam
ber'in yüce kişiliğini ve sünnetini müs
lümanların şahsında müşahede ederek 
sevmiş ve benimsemişlerdir. Müslüman
lar da fethettikleri yerlerde zimmi sta
tüsüne giren çeşitli inançlara mensup 
her sınıf, cins, renk ve ırktan gayri müs
limi, "Sizin dininiz size, benimki bana" 
(el-Kafirün 109/6) ayeti uyarınca can, 
mal, ırz ve namusları ile ibadet ve ma
bedlerine hürmet etmek suretiyle Al
lah 'ın yarattığı birer varlık olarak karşı
lamıştır. Sevgi, adalet, merhamet ve in
safı aziz tutup İslam sulh ve selametini 
bütün dünyaya yaymaya ve uygulama
ya çalışarak sonuçta bu dini cihanşümul 
bir hale getirmişlerdir. 

İslam dünyasında gerçekleştirilen fe
tihlerle ilgili çok zengin bir literatür bu
lunmaktadır. Başta İbn Cerir et-Taberi' 
nin (ö. 310/923) eseri olmak üzere kro
nolojik esaslara göre kaleme alınmış ta
rih kitaplarından başka bir şehir veya 
bölgenin fethine dair müstakil kitap ve 
risaleler de yazılmıştır. Salih Ahmed el
Ali, ilk dört asırdaki İslam fetihlerini an
latan ve İbnü'n-Nedim'in Kitabü'l-Fih
rist'inde yer alan Arapça eserleri topla
yarak F. Rosenthal'in A History of Mus
lim Historiography (Leiden 1968) adlı 

kitabından Arapça'ya yaptığı tercümede 
bir araya getirmiştir ('ilmü't-tarftı 'in
de'l-müslimfn, s. · 283-287). Hicretin ilk 
üç asrında gerçekleştirilen İslam fetih
leriyle ilgili en kıymetli eser, başta bir 
yerin barış veya savaş yoluyla ele geçi
ritmesine dair haberler ve buna bağlı 

olarak muahedelerle belirlenen cizye ve 
haraç miktarlarını zikreden, arkasından 
da fetihlerden sonraki imar ve iskan fa
aliyetlerine ve yapılan camilere, ikta edi-
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!en veya mera haline getirilen toprakla
ra ait rivayetlere yer vererek İslamtaş
tırmaya ait bütün gelişmeleri anlatan 
Belazüri'nin (ö. 2791 892-93) Fütuf:ıu'l
büldan ' ıdır. Türk- İslam devletleri gele
neğinde ise yine tarih kitaplarının ya
nında gazaname, gazavatname, fetihna
me, zafername gibi adlarla çok zengin 
bir literatür meydana getirilmiştir. 
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İslam ve Türk-İslam devletlerinde 
fetbedilen beldeleri, kazanılan zaferleri 

haber veren mektup ve fermanlada 
bu fetihleri anlatan tarihi eserlerin 

genel adı . 
_j 

Ortaçağ İslam dünyasında hükümdar
lar, ülke içinde ve dışında otoritelerini 
ve güçlerini göstermek için süslü ifade
lerle yazılmış mektup ve fermanlar gön
dererek kazandıkları zaferleri bildirme 
ihtiyacı duyarlardı. Genellikle sefaret he
yetleri vasıtasıyla ve ganimet olarak alın

mış hediyelerle (Uzunça rşılı, Medhal, s. 
70), bazan da savaşta öldürülenterin baş
ları ve alınan esirlerle birlikte gönderi
len bu mektuplar dost devletler için bir 
müjde, düşman devletlere karşı ise bir 

tehdit mahiyetinde idi. Bundan dolayı 

fetihnameler bazan "zafername", "be
şaretname", bazan da "tehditname" di
ye anılmıştır. XV. yüzyıl Türk kaynakla
rında müjdeli mektuplara "muştuluk" 

da denilmiştir (Yinanç, s. 19). 

Fetih mektubu yazma geleneği ilk İs
lam devletlerinde başlamış ve Türk- is
lam devletlerinde devam etmiştir. Ab
basi Halifesi Mu'tasım - Billah müslüman 
hükümdarlara zafernameler göndererek 
Babek'in yakalanıp idam edildiğini bil
dirmiştir (Kalkaşendi, Vl, 387). Gazneli
ler'de kazanılan bir zafer. devlete tabi 
yarı bağımsız hükümdarlara mektupla 
haber verildiği gibi Abbasi halifelerine 
ve diğer civar devletlere de fetihname
ler yazılarak bildirilirdi. Büyük Selçuklu
lar'da ve bu devlete halef olan Harizm
şahlar, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, 
Timurlular ve Safeviler'de de bu gelene
ğin sürdüğü anlaşılmaktadır {Köprülü, 
s. 184-185). Sultan Alparslan'ın Ani'nin 
fethi münasebetiyle gönderdiği fetihna
me Bağdat'ta beytünnevbede yapılan 

bir merasirnde okunmuştur (Ramazan 
456/ Ağustos 1064). Yine Sultan Alpars
lan'ın Buhara'nın fethi dolayısıyla gön
derdiği fetihnamenin "Türk ve Tacik her
kese" duyurulması emredilmekte ve bu 
şekilde halkın devlete hizmet ve bağlılı
ğının artacağı söylenmektedir (Bağdadi, 

s. 125). Harizmşah Atsız da Cend'in fet
hedilmesi münasebetiyle (Rebiülahir 540/ 

Ekim 1145) Reşidüddin Vatvat'ın yazdı

ğı fetihnarneyi her tarafa göndermiştir 
(a.g.e., s. 1 31 ). Selçuklu sultanlarının 

fetihnameleri devletin resmi dili olan 
Farsça ile yazılırdı. ı. İzzeddin Keykavüs 
Antalya'nın ikinci defa fethi (612/12 16), 

ı. Alaeddin Keykubad da Yassıçimen'de 
Celaleddin Harizmşah · a galip gelmesi 
ve Erzurum'u fethi (627 1 ı 230) münase
betiyle civar hükümdarlara Farsça fe
tihnameler göndermişlerdir (İbn Bibi, s. 
146; Turan, s. 81, 106). Memlük Sultanlı
ğı'nda da bu gelenek mevcut olup o de
vir inşa kitaplarında bu konuda bilgiler 
ve örnekler bulunmaktadır. Osmanlı Dev
leti'nde ise fetihler, büyük zaferler, özel
likle hıristiyan dünyasına karşı kazanı
lan başarılar "name-i hümayun" kate
gorisinde değerlendirilebilecek fetihna
melerle İslam devletlerinin hükümdar
Iarına bildirilmekteydi. Osmanlılar'da ya
bancı devlet hükümdarlarına gidecek fe
tihnameler o ülkenin diliyle ve genellik
le Türkçe, Arapça, Farsça olarak yazılır
dı. Fatih Sultan Mehmed Otlukbeli zafe
rinin ardından Doğu Anadolu halkına 


