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Harün b. Han et-Türki
(et-Türkmani; ö. 463/1070-71)

L

Kuzey Suriye'deki Türk nüfuzunun
ilk temsilcisi_
Karahanlı hükümdarlarından

birinin,
muhtemelen Tamgaç Han'ın oğlu olan
Harun. babasına kızarak 1ooo süvariyle
Karluklar'ın yaşadığı Uç (Üş) şehrinden
ayrılıp Maveraünnehir. Horasan ve Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya geldi. Önce Diyarbekir yöresindeki Sugür bölgesinde Bizans'a karşı akıniara girişti: bu arada Selçuklular'a tabi Diyarbekir Mervani
Emirliği ile ilişki kurdu. Daha sonra yine
Selçuklu tabii Halep Mirdasi Emiri Atıy
ye'nin daveti üzerine Halep'e gidip Hazır
semtinde konakladı ve emiri rakiplerine
karşı takviye etti: arkasından ikisi birlikte Bizans'a karşı sefer düzenleyerek Kemnun Kalesi'ni fethettiler. Seferden sonra
Harun ve maiyetindeki Türkmenler Halep'te ikamete başladılar_ Fakat çok geçmeden Atıyye'nin bir baskınıyla karşılaş
tılar (Safer 4571 Ocak ı 065); bunun üzerine Harun adamlarını alıp ei-Cezire'ye
doğru hareket etti: bu sırada Bizanslı
lar'ın ve bazı Arap kabilelerinin saldırısı
na uğrarnaları üzerine Sermin'e gitti. Burada Atıyye'ye karşı. rakibi olan yeğeni
Emir Mahmud ile bir ittifak kurdu ve
Mahmud onun sayesinde amcasıyla yaptığı savaşı kazandı (ll Cemaziyelahir457/
20 Mayıs 1065). ardından da Halep'i kuşattı. Yaklaşık üç buçuk ay süren kuşat
maya dayanamayan Atıyye. Türkmenler'i
Halep'e sokmaması ve Azaz, Menbic, Rah-
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ve kaleleri kendisine bırak
Halep'i Mahmud'a teslim
etti (Ramazan 457/A~ustos 1065). Böylece Halep Mirdasi Emirfiği'ni ele geçiren Mahmud, Harun'a da Maarretünnu'man'ı ikta olarak verdi. Buraya yerleşen
Harun Arap halkına son derece iyi muamelede bulunmuş, adamlarına onlardan
ücretini ödemeden hiçbir şey almamalarını emretmiş ve hatta hayvanlarını dahi
parayla sulatmıştır.
be gibi

şehir

ması şartıyla

bir süre sonra Fatımi Halifesi Müstansır- Billah. Mahmud'dan Harun ve
Türkrnenler'i Halep'ten uzaklaştırmasını
istedi: ancak Mahmud bu güce sahip olmadığını söyleyerek emri yerine getirmedi. Bunun üzerine Müstansır. Bedr eiCemali ve Emir Atıyye'yi Mahmud'u te'dib etmek üzere görevlendirdiyse de bir
sonuç alınamadı. Bu hadiseden sonra Harun ve Emir Mahmud, Türkmen ve Arap
kuvvetlerini birleştirip Bizans toprakları
na gazaya başlayarak Artah ve im kalelerini fethettiler (27 Şaban 460/1 Temmuz
ı 068); böylece Halep Bizans saldırılarına
karşı takviye edilmiş oldu. Aynı yıl Bizans
imparatoru Romanos Diogenes. Anadolu'daki Selçuklu istila ve fetihlerini durdurmak, bu arada Kuzey Suriye'de kaybettiği kaleleri geri almak amacıyla ordusunun başında harekete geçti. Önce Kayseri ve Malatya taraflarında harekatta
bulunduktan sonra Kuzey Suriye'ye geldi
ve özellikle Halep civarını yağma ve tahrip edip bir kısım kuvvetlerini burada bı
raktı: arkasından da Umur Tekin adlı bir
Türk emirinin savunduğu stratejik öneme sahip Menbic Kalesi'ni zaptetti. Bu
sırada Harun ve Emir Mahmud karşı
harekata geçerek Halep civarındaki Bizans kuvvetlerini bozguna uğratıp çekilmek zorunda bıraktılar. Bunu haber alan
Romanos Diogenes Halep yakınlarında
karargah kurdu. Fakat Harun ve Mahmud imparatorun karargahına ani bir
baskın yaptılar: vuku bulan şiddetli çarpışmada her iki taraf da ağır zayiat verdi.
Bu sebeple Bizanslılar geri çekilen Türkmen ve Arap kuvvetlerini takibe cesaret
edemedilerse de Artah ve im kalelerini
kolayca geri aldılar (462/1069-70).

Ancak bir müddet sonra, Aynüddevle'yi
cezalandırmakla görevlendirilerek Sur'u
kuşatan Bedr ei-Cemali ile gizlice Aynüddevle'nin aleyhine iş birliğine girdi. Bunu
duyan Aynüddevle onu. kendi adamların
dan kandırdığı iki Türkmen vasıtasıyla
öldürttü ve kesik başı Sur sokaklarında
dolaştırdtp halka teşhir edildi. Bunun üzerine bir kısım Türkmenler Bedr ei-Cemali'nin, diğerleri de Aynüddevle'nin hizmetine girdiler.
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Pek başarılı olmayan bu seferden dönüşte Harun'un Emir Mahmud'ia arası
açıldı ve kendini emniyette hissetmeyerek süvarileriyle birlikte ondan ayrılıp bu
sırada Fatımiler'e karşı Sur şehrinde bağımsızlığını ilan eden kadı Aynüddevle
Ebü'I-Hasan b. Ebu Ukayl'in yanına gitti.
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Ebu Ca'fer Harün er-Reşid
b. Muhammedei-Mehdi-Billah
b. Abdiilah ei-MansCır
(ö. 193/809)
Abbasi halifesi
(786-809).
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Yaygın görüşe

göre Muharrem 149'da
766) veya 30 Zilhicce 14S'te
(20 Mart 763) Rey'de doğdu. Babası Halife Mehdi- Billah. annesi Hayzüran bint
Ata olup Hz. Abbas'ın yedinci göbekten
torun udur. Küçük yaştan itibaren sarayda iyi bir eğitim görerek büyüdü. Mürebbisi, muhtemelen oğlu Fazi ile sütkardeşi olmasından dolayı baba diye hitap ettiği İran asıllı Yahya b. Halid ei-Bermeki
idi. Hamza b. Habib ez-Zeyyat'tan Kur'an-ı Kerim, Ali b. Hamza ei-Kisai'den nahiv ve fıkıh, Mufaddal ed-Dabbi'den edebiyat, İmam Malik'ten hadis ve fıkıh okudu. Ayrıca Basra'da Halil b. Ahmed ei-Ferahidi'nin derslerine devam etti. Hocalarından on dört yaşına kadar düzenli bir
şekilde ders alan Harunürreşid daha sonra da ilimden kopmadı.
(Şubat- Mart

Harun genç bir delikanlı iken 163 (77980) ve 165 (781-82) yıllarında Bizanslı-
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lar'a karşı düzenlenen iki seferde Yahya
b. Halid el-Bermeki, Abdülmelik b. Salih,
Isa b. Musa ve Hasan b. Kahtabe gibi ünlü kumandan ve devlet adamlarının da
yer aldığı orduyu sevk ve idare etti. Bu
seterierin sonunda Semalü ve Dülük dahil birçok kale ele geçirildi ve İstanbul Boğazı'nın doğu yakasındaki Khalkedon'a
(Kadıköy) kadar varılıp Bizanslılar her yıl
90.000 dinar vergi vermek şartıyla barış
yapmak zorunda bırakıldı. Bu başarıları
üzerine 166'da (782-83) babası tarafın
dan "Reşid" lakabı verilerek kardeşi MGsa el-H adi'den so~ra halife olmak kaydıy
la veliaht tayin edildi. Mehdi- Billah, daha sonra Musa'nın yerine onu birinci veliaht yapmak istediyse de bu isteğini gerçekleştiremeden 169'da (785) öldü. Bı.,ı
nun üzerine Harünürreşid, babasının ölümünü ve kardeşi Musa el-Hadi'ye biat
edildiğini bildiren mektuplar yazıp her
tarafa göndererek devlet içinde bir karı
şıklık meydana gelmesini önledi. Bu sıra
da Musa Cürcan'da ayaklanan isyancılar
la savaşmaktaydı. Ancak Musa el-Hadi
idareyi ele alınca kardeşi Harun'un yerine henüz bulüğa ermemiş olan oğlu Ca'f er'i veliaht tayin etmek istedi; bunu kabul etmeyen Harün'u da hapse attırdı.
Yahya el-Bermeki kendisini bundan vazgeçirmeye çalıştıysa da başaramadı. Fakat annesi Hayzüran tarafından zehirlendiği ileri sürülen Hadi'nin hilafeti kısa sürdü ve yerine resmi veliaht olan Harünürreşid geçti (ı 70/786). Harünürreşid'in ilk
icraatı, katibi ve mürebbisi Yahya el-Bermeki'yi geniş yetkilerle vezir tayin etmek
oldu. Bununla birlikte devlet işlerinde annesine de danışılmasını istemiş ve böylece onu eski itibarlı günlerine tekrar kavuşturmuştur.

Harünürreşid, İslam devletiyle Bizans
İmparatorluğu arasında müstahkem ka-

lelerle takviye edilmiş bir sınır bölgesi
oluşturmak istedi. Bu amaçla Mansur
devrinden itibaren çok büyüyen Cündi-

kınnesrin'i,

merkezi Menbic olmak üzere
veya kısaca Avasım adıyla
müstakil bir bölge haline getirdi. Bizanslılar'ın Tarsus'u ele geçirip burada bir kale
inşa etmek istediklerini öğrenince 171'de (787-88) Herseme b. A'yen kumandasında bir ordu göndererek şehrin yeniden imarını ve tahkimini emretti; ertesi
yıl da buraya yeni yerleşmeler oldu. Harünürreşid, özellikle Bizans'la yapılan mücadelelerde ve sahillerin savunmasında
büyük yararlıklar gösteren donanmanın
güçlenmesine önem verdi. Nitekim güçlenen donanma 174 (790-91) yılında Kıb
rıs ve Girit'i vurmuş ve Antalya açıkların
da karşısına çıkan Bizans donanmasını
mağlüp edip kumandanını esir almıştır.
Cündilavasım

Harünürreşid, hilafetinin başlarında
daha önceki yıllardan intikal eden bazı iç
meselelerle uğraşmak zorunda kaldı. Hadi döneminde isyan eden Ali evladından
Ebü Abdullah Hüseyin b. Ali Fah Savaşı'n
da öldürülürken ( 169/786) bu savaştan
kurtulmayı başaran aynı aileden Yahya
b. Abdullah Deylem'e, İdris b. Abdullah
ise Kuzey Afrika'ya kaçmıştı. Harünürreşid'in hilafete geçince Ali eviadına karşı
aldığı tedbirler onları rahatsız etti ve Yahya b. Abdullah 176 (792-93) yılında ayakIandı (İbn Keslr. X. 167-170). Çok sayıda
insan kendisine katıldı; hatta bunlar arasında Taberistan dışındaki bölgelerden
gelenler de vardı. Harun, Vezir Yahya elBermeki'nin oğlu Fazl'ı 50.000 askerle
Deylem üzerine gönderdi. Fazi, Yahya b.
Abdullah'ı isyandan vazgeçirdi ve Yahya
bizzat halifenin el yazısı ve mührünü taşıyan bir emanla teslim olmayı kabul etti. Harünürreşid onu kısa bir müddet hapiste tuttuktan sonra serbest bıraktı;
ayrıca kendisine 100.000 dinar verdi.

Fah Savaşı'ndan sonra Kuzey Afrika'ya
giden İdris b. Abdullah el-Mağribü'l-ak
sa'ya yerleşti ve burada etrafına topladı
ğı Berberiler'le devlete baş kaldırdı. Harünürreşid, bölgenin uzak olması sebe-

Harünürreşid

dönemine ait
bir dinar

(Treasures
ofislam
(Ed. Toby Folkl,

Bingapore 1985,
s. 363)

biyle İdris'in üzerine ordu göndermekyerine onu, Abbasil er' e isyan ederek kendisine sığınmış gibi görünen Süleyman b.
Cerir adlı adarnma zehirletti. Ancak İd
ris'in ölümüyle Berberiler'in bağımsızlık
istekleri sona ermedi; onun hamile cariyesinin doğum yapmasını beklediler ve
doğan çocuğa babasının adını vererek İd
risiler Devleti'ni kurdular. Ayrıca İfrikıye'
de sık sık vali değiştirilmesi ve 177'de
(793-94) tayin edilen Fazi b. Ravh el-Mühellebi'nin sert tutumu sebebiyle isyan
çıktı ve Fazi isyancılarla yaptığı savaşta
öldü; ancak Herseme b. A'yen'in valiliğe
getirilmesiyle sükunet sağlandı. Herseme'nin Filistin valiliğine nakledilmesi üzerine yerine getirilen Muhammed b. Mukatil el-Akki'nin kötü yönetimi halkı yeniden isyana yöneltti ve Akki görevden alı
narak hapsedildi; yerine de İbrahim b.
Ağleb et-Temimi gönderildi (Belazürl. s.
335). Çok geçmeden Harünürreşid, yılda
40.000 dinar vergi vermek şartıyla İbra
him b. Ağleb'e, valileri tayin etme yetkisini de elinde tutacak şekilde iktidarının
babadan oğula geçmesi ayrıcalığını tanı
dı. Böylece halifelik topraklarında iç işle
rinde serbest bir hanedan kurulmuş oldu (b k. AGLEBİLER). Aslında halifenin takip ettiği bu siyaset, Berberiler'in Mısır
yönünde bir saldırı yapmalarını engellerneyi amaçlamaktaydı.
Harünürreşid zamanındaki iç olaylardan biri de 176'da (792-93) Havran'da Nizari ve Yemani kabileleri arasında meydana gelen çatışmadır. Harünürreşid onlara karşı yumuşak bir siyaset takip ederek aralarını bulup barıştırdı. Ancak çatışma birkaÇ yıl sonra yeniden alevlendi.
Bunun üzerine Harünürreşid, meselenin
halli için Ca'fer b. Yahya el-Bermeki kumandasında bir ordu gönderdi ve Ca'fer
halkın elindeki bütün savaş araçların ı
toplayarak karışıklığı bastırmayı başardı
(180/796). Hariciler, 178'de (794-95) Velid b. Tarif eş-Şari'nin başkanlığında isyan ederek el-Cezire bölgesini idareleri
altına aldılar. Birkaç defa üzerine gönde"
rilen kuwetleri yenen Velid, nihayet devrin ünlü kumandanlarından Yezid b. Mezyed eş-Şeybani tarafından mağlüp edilerek öldürüldü (ı 79/795 ı. Hariciler, aynı
yıl içerisinde Kirman'da bu defa Hamza
b. Abdullah eş-Şari'nin liderliğinde baş
kaldırdılar ve önce Herat'a, ardından
Sistan'a hakim olarak otoritelerini Fars'a
kadar yaydılar. Harünürreşid bu isyanı
bastıramamıştır. Onun hilafetine kadar
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her hangi bir karışıklık görülmeyen Uman'da da Ysa b. Ca'fer'in vali olarak tayininden sonra kendisiyle birlikte giden Basralılar 'ın halkın malına ve ırzına sataşmala
rı ve eğlenceye dalmaları yerli halkı isyan
ettirdi (Bel azürl, s. ll ı-ı 12) . 180 (796)
yılında Har On ür reşld oğlu Emln'i Bağ
dat'ta vekil bırakarak Hakka'ya gitti ve
burada bir saray yaptı rdı . Aynı yıl , kırmı
zı elbiseler giyen ve bunun için kendilerine Muhammere denilen bir grup zındık
Cürcan'da isyan etti. Ayaklanma şehir
naibince bastırıldı ve elebaşıları öldürüldü; ancak bir yıl sonra tekrar ayaklandı
lar ve Cürcan'a hakim oldular.
H arOnürreşld Bizans İmparatorluğu'
na karşı daha ön~e başlatılmış olan seferleri devam ettirmiştir. 181'de (797) bizzat
yönettiği orduyla Safsaf Kalesi'ni aldı ;
kumandanlarından Abdülmelik b. Salih
Ankara'ya kadar ilerledi. İmparatoriçe
İrene barış isteğinde bulundu ve HarOnürreşld , Hazarlar'ın İrıniniye-Azerbay

can sınırından saldırmalarını da göz
önünde tutarak bu isteği kabul etti
(798); ancak I. Nikephoros'un imparator
olmasıyla antlaşma bozuldu (802) . HarOnürreşld , 187 (803) ve 190 (806) yılların 
da büyük bir orduyla Bizans topraklarına
girdi. 190 yılındaki seferde Herakleia
(Ere ğ li). lconium (Konya) , 'fYana (Tuvane, N iğde ) ele geçirildi ve Nikephoros'un
barış isteğ i, hem kendi hem de oğlu adı
na cizye vermesi şartıyla kabul edildi.
187 (803) yılında HarOnürreşld ile Bermekller'in arası açıldı ve Ca'fer öldürülürken Yahya ile Fazi hapse atıldı (bk. BERMEKILER ). Ancak HarOnürreşld, bu olayı
takip eden halifeliğinin son altı yı l ında
onların yokluğunu daima hissetmiş, hatta Yahya el-Bermekl'ye hapiste iken dahi
akıl danıştığı olmuştur. Nitekim bu dönemde Horasan'da da birtakım karışık
lıklar meydana geldi. Buraya vali olarak
tayin edilen Ali b. Isa b. Mahan müstebit
bir idare kurdu ve halka zulüm yaptı. Şi
kayetler üzerine HarOnürreşld onu t e'dib
için bizzat Rey'e kadar gitti ( 189/ 805) . Ancak r ivayete göre halifeye ve saray erkanına çok kıymetli hediyeler sunan vali yerinde kaldı ve bunlar Bağdat' a dönünce
zulmünü sürdürdü. Ali b. Isa'nın valiliği
sırasında bölgede meydana gelen önemli
bir olay da Rafi' b. Leys'in isyanıdır. İsya
nın son derece tehlikeli bir hal alması
üzerine halife yanına iki oğlu Me'mOn ve
Salih 'i alarak sefere çı ktı (ı 92/ 808) . TGs
şehrine varınca hastalandı; 3 Cemaziye-
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!ahir 193'te (24 Mart 809) burada vefat
etti ve aynı yerde toprağa verildi.
HarOnürreşld mOsikiyi severdi; sohbet
meclislerini EnOşirvan ve Erdeşlr'i örnek
alarak beiii bir düzene koymuş . sazende
ve hanendeleri derecelerine göre sınıftan
dırınıştı (Cahiz, s. 37-38) . Sohbet meclisleri sahibü's-sitare tarafından yönetilirdi. Şarkıları geneiiikle perde arkasından
dinleyen HarOnürreşld mOsiki sanatına
özel bir önem vermiştir. İbn Haldun, Ebü'IFerec ei-İsfahanl'ye ait el-E(Jdni adlı eserin esasını , şarkıcılarının onun için seçmiş oldukları 100 melodinin oluşturdu
ğundan söz eder (Mukaddime, ll , 133 3) .
Edebiyata ilgi duyan HarOnürreşld beğendiği şiirleri büyük bahşi şlerl e ödüllendirir, şair ve alimleri himaye ederdi. Birçok şiir ve özdeyişi ezbere bilirdi; kendisinin de güzel şiirleri vardı (bk. Cebrail
Süleyman CebbOr, s. 110- 116). Hitabeti
ve ses tonu düzgündü. Karakter olarak
d uygulu bir yapıya sahipti. Maskarası İbn
EbQ Meryem'in şaka ve nükteleriyle güler, bazan bir şiirin veya yaptığı bir hatanın etkisiyle uzun zaman mahzun olur ve
ağlardı. Cahiz onun karakterini anlatır
ken başka larında görülmeyecek şekilde
şaka ve ciddiyeti bir arada sergilediğini
söyler.

Mühründe "el-azametü ve'l-kudretü
lillah" yazılıydı; bir rivayete göre de "kün
maailahi ala hazer" ibaresi yer alıyordu
(Kalkaşendi,Me'Jşirü 'l-inafe, 1, 193). Kaynaklar tarafından hakkında , "Çok hacca
gider ve çok cihad ederdi" şeklinde bilgi
verilen HarOnürreşid'in dindar bir insan
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim dönemin
Bizans imparatoru VI. Konstantinos'a
(780-797) İslam'a davet mektubu göndermiştir (Ahmed Ferld Rita!, ll, 188-236) . İç
ki içtiği yolunda bazı rivayetler varsa da
açıktan içtiği görülmemiştir. Hacca giderken 100 kadar fakihi aileleriyle birlikte götürür, haccedemediği seneler ise yerine
300 kişi gönderirdi. Cömert bir insandı;
her gün kendi malından 1000 dirhem sadaka verirdi. Halkın durumunu araştırır,
onl ara yardım eder ve işlerini halletmek için gayret gösterirdi. Mütevazi
bir insandı ve özeiiikle alimiere büyük
hürmeti vardı; derslerine katıldığı gözlerini kaybetmiş bir alim olan EbQ Muaviye
Muhammed b. Hazim'in ellerine su dökmüştür. Eğitime büyük bir değer verirdi.
Oğlu Muhammedei-Emin'in hacası Halef
b . Ahmer görevine başlayacağı zaman
ondan oğluna hacaya itaati, Kur'an ve

Sünnet'i, tarihi, şiiri , konuşma adabını ,
münasebetsiz gülmemeyi öğretmesin i
istemiş, öğretirken de orta bir yol izlemesini tavsiye etmiştir (ibn Haldun, ll,
130 1-1302). Kur'an okumaya ve hadis
dinlemeye büyük önem verir, "kariü emlri'l-mü'minln" olarak anılan (ibn Kuteybe, el-Ma'arif, s. 533 ) Said ei-AIIafın kıra
atini severdi. Kendisinden hadis de rivayet edilmiştir.
HarOnürreşid

devletin idari yapısında
yenilikler yapmıştır. Divan-ı Harb'e
bağlı olarak Divan-ı Arz'ı kurmuş , böylece askeri uzmanların orduyu her zaman
teftiş ederek her an savaşa hazır tutmalarını sağlamıştır. Bu dönemde bölge vaIileri geniş yetkilere sahipti; ayrıca sorumlulukları daha sınırlı valiler de vardı. Halife bunların yanına, çeşitli mali ve idari iş
leri yönetmekle yükümlü arniller tayin
ederdi. Vali, bizzat halifenin görevlendirdiği bu arnilieri azietme hakkına sahip
değildi. HarOnürreşid dönemindeki vilayetler şunlardı : Küfe. Sevad, Basra (Dicle, Bahreyn ve Uman dahil). Hicaz (Ye mame dahil), Yemen , Ahvaz (Huzistan ve
Sicistan dahil). Fars, Horasan, Musul, eiCezire, irminiye, Azerbaycan , Şam (Suriye). Filistin, Mısır (Afrika dahil) ve Sind.
Cündikınnesrin'i Avasım adıyl a müstakil
bir bölge haline getirmiş, daha sonra Kuzey Afrika'yı Mısır' dan ayırmış ve Sıkıili
ye'yi (Sicilya) Afrika vilayetine bağlamış
tır. Akdeniz sahili boyunca çeşitli yerlerde kuwetli haberleşme teşkilatının kurulması onun dönemine rastlar. Yine Abbasi-Türk ilişkilerinin de HarOnürreşld
devrinde başladığı kabul edilebilir. İbn Abdürabbih'in naklettiği bir rivayete göre
onun saray muhafızlarının en azından bir
bölümü Türkler'den oluşuyordu (el-'İkdü 'l
ferid, ll, 73). Bu dönemde idari sistem iş
bölümü bakımından mükemmel bir hale
gelmişti. Divanü'z-zimam, D'ivanü'r-resaıı.
Divanü'I-harac, Divanü 't-tıraz, Divanü'lcünd, Divanü'l-berid, Divan-ı Mezalim
ve Divanü'ş-şurta devlet dairelerinin en
önemlileriydi. Ayrıca gayri müslimlerin
menfaatlerini korumakla görevli bir daire daha vardı ve başkanına "cehbez" deniliyordu. HarOnürreşid kadılkudathk müessesesini kuran kişidir. Hilafetinin ilk
günlerinde Ebu YOsufu bu makama tayin etmişti ; daha sonra Ebü'I-Bahteri
Vehb b. Vehb ile Muhammed b. Hasan
eş-Şeybani bu görevi yürütmüşlerdir.
bazı

Devlet gelirlerinin hakkaniyet ölçüleri
içerisinde tahsil edilmesine önem veren

HAR ORA
Hiirünürreşld, Kadılkudat Ebu Yusuf'tan
bu hususta takip edilecek siyaseti ve buna ilişkin şer! ahkamı ortaya koyan bir kitap yazmasını istemiştir. Divanü'l-harac'dan ayrı olarak ikta ve tu'me arazilerinin
vergilerini toplayan Divanü'd-dıya· ve ayrıca Divanü'l-harac'da yenilik yapılarak
EskGdar Meclisi ihdas edilmiştir. Bu meclisin görevi Divanü'l-harac'a gelen her şe
yi ilgili cetvellere kaydetmekti. Bu kayıt
lar divan reisine arzedildikten sonra ilgili
meclise gönderilirdi (Aykaç. s. 212). Harunürreşld'in hilafet yılları Abbasller'in
en zengin dönemidir ve bu dönemde beytülmale giren senelik gelirin 7.500 kıntar
(yaklaşık 268 ton altın) değerini bulduğu
rivayet edilmektedir.
Harünürreşld'in zamanında

ilim ve
önemli gelişmeler olmuştur. Nitekim Bermekl saraylarında
felsefi ve ketarni tartışmalar yapılmak
taydı. Halife Beytülhikme'nin (Hizanetü'lhikme) zenginleşmesi için büyük çaba
harcamış ve bazan cizye olarak kitap almıştır (Hızır Ahmed Ataullah, s. 30). Bu
dönemde Süryanlce, Grekçe ve Sanskritçe birçok eser Arapça'ya çevrildi. İbnü'n
Nedlm, Ebu Sehl Fazi b. Nevbaht'ın hayatını anlatırken onun Harünürreşld devrinde Hizanetü'l-hikme'de görevli olduğunu ve Altan el-Verrak eş-Şuübl'nin de
Beytülhikme'de Harünürreşld, Me'mün
ve Sermekiler için kitap istinsah ettiğini,
İbn Ebu Usaybia ise İbn Maseveyh'in Harünürreşld tarafından Ankara. Arnmüriye ve Anadolu'nun diğer yerlerinde ele
geçirilen kitapları tercüme etmekle görevlendirildiğini söyler. Tercüme yapanlardan biri de Harünürreşld adına Öklid'in Elementler'ini UşO.lü 'I -hendese
adıyla Arapça'ya çeviren Haccac b. Yusuf
b. Matar idi. Bu dönemde Bağdat'ta Cündişapür'd aki gibi bir de hastahane kurulkültür

hayatında

muştur.

Harünürreşld

devrinde nüfusu 1 milyoDicle nehrinin iki yakasına kurulmuş halifeye ve Bermekller'e ait
pek çok saray ve köşklerle dünyanın en
güzel şehirlerinden biri haline gelmişti.
Bahçeler içerisindeki bu sarayiara genel
olarak Kur'an'daki cennet tasvirlerinde
geçen isimler veriliyordu. Bütün dünyada tanınan "binbir gece masalları"nın bir
bölümü Bağdat'ta ve Harunürreşld'in çevresinde yaşanan olayları konu edinmektedir. Ayrıca onun zamanında birçok kale
ve şehir imar edildi, birçoğu da yeniden
kuruldu. Hanımı Zübeyde'nin adıyla anınu

aşan Bağdat.

lan Küfe ile Mekke arasındaki kervan yolu ve konaklama tesisleri bu dönemdeki
çeşitli imar faaliyetlerinden biridir (bk.
DERBİZÜBEYDE ) .

Abbas! hanedanının İslam dünyası dı
en fazla tanınan siması Harünürreşld'dir. Onun zamanında Çin'den ve Avrupa'dan Bağdat'a elçiler gelmiş ve rivayete göre halife, Kudüs'te hıristiyan hacılara iyi davranılması konusunda istekte bulunan Charlemagne'a (Büyük Karl)
çeşitli hediyeler göndermiştir. Bunlar arasında bulunan bir saat o zamanın Avrupa'sında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu konuda İslam kaynaklarında bilgi bulunmamakla birlikte Batı kaynakları rivayeti
doğrulamaktadır (Loban , s. 215; Sarton,
ı. 527). Bu iki hükümdarıo kendilerine
rakip olarak gördükleri Bizans ve Endülüs Emevlleri'ne karşı birbirlerini destekledikleri anlaşılmaktadır (DiA, ı. 37).
şında

Harünürreşld'in eşlerinden ve cariyelerinden birçok eviadı olmuştur. Bunlardan Zübeyde'nin oğlu Muhammed'i Emin.
Meracil adlı cariyeden halife olduğu gece
doğan Abdullah'ı Me'mün, Kasr adlı cariyeden doğan Kasım'ı da Müste'men lakaplarıyla sağlığında veliaht tayin etmiş
ve bunu bildiren bir belgeyi 186 (802) yı
lında gittiği hac sırasında Kabe'nin duvarına astırmıştı. Ancak bunlardan Kasım
halife olamadan ölmüş, onun yerine Maride adlı cariyeden doğan Ebu İshak
Muhammed Mu'tasım halife olmuştur.
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Sıffin Savaşı'nda

Hz. Ali'nin saflarından ayrılan
Hariciler'in toplandığı yer
(bk. liARİclLER).
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