
HEPER, Sadettin 

kurulu üyesi ve müşavir olarak görev yap
tı. Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini Thsnif 
ve Tesbit Heyeti üyesi olarak uzun yıllar 
çalıştığı İstanbul Belediye Konservatu
varı'ndaki görevinden 1970'te ayrıldı. 
1976'da öğretime başlayan İstanbul Türk 
MOsikisi Devlet Konservatuvarı 'ndaki öğ

retim üyeliği görevini vefatma kadar sür
dürdü. 11 Mayıs 1980'de otuz yıldan beri 
ikamet ettiği Kuzguncuk'taki evinde ve
fat etti. Ertesi gün Eyüp Sultan Camii'n
de kı lınan cenaze namazının ardından 
Eyüp'teki aile mezarlığına defnedildi. 

Mevlevl mOsikisinin son devirdeki 
önemli birkaç simasından biri olan Sa
dettin Heper ayrıca bestelediği eserler, 
yetiştirdiği talebeler ve bu konudaki te
lifleriyle tanınmıştır. Hemen her fırsatta 
bestekar olmadığını söylemesine rağmen 
Mevlevl ayini , ilahi , peşrev, beste. semai 
ve şarkı formlarındaki eserleri onun bes
tekarlık kudretini açıkça ortaya koymak
tadır. Bend-i büselik adlı birleşik bir ma
kam terkip eden ve bestekarlıkta klasik 
üsiQbu benimseyen Heper'in eserlerinde 
Zekai Dede tavrı sezilir. Besteleri arasın
da hi sar- büselik ayini ile güftesi Şeyh Ab
dül baki Efendi'ye (Baykara) ait "Sevelim 
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Hazret-i Mevlana 'yı " mısraıyla başlayan 

müstear ilahisi çok tanınmıştır. 

Sadettin Heper, 1954'ten beri Konya'
da yapılagelen Mevlana'yı anma ve sema 
törenlerini kudümzenbaşı olarak uzun 
yıllar yönetmiş. ayrıca yurt içi ve yurt dı

şında birçok dini ve klasik mOsiki toplu
luğunda aynı görevi icra etmiştir. Diğer 

taraftan çeşitli yayın organlarında neş
redilen yazı ve araştırmalarıyla Türk mQ
sikisine hizmetini sürdürmüştür. 1962-
1963 yıllarında Milliye t, 1971-1972 yıl
larında Tercüman gazetesinde, Musiki 
Mecmuası ile Musiki ve N ota adlı mec
muada mOsiki tarihi , nazariyatı ve mOsi
ki meseleleriyle ilgili makaleler yazmıştır. 

Konya Thrizm Derneği tarafından belirli 
aralıklarla yayımlanan M evlô.nô. Güldes
tesi adlı eserlerin bazılarında Mevlevl 
mOsikisine dair makalelerin yanı sıra yine 
aynı derneğin teşebbüsüyle kırk üç adet 
Mevlevl ayininin notasını güfteleriyle bir
likte Mevlevi Ayinleri adıyla neşretmiş
tir (Konya 19 74) . Son derece mütevazi 
kişiliğiyle tanınan Sadettin Heper tale
belerine. mOsikiyle uğraşanların uM duy
gularla donanmış kimseler olması gerek
tiğini. mOsikinin iyi ile kötü arasında çok 
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hassas bir nokta oluşturacak nazik bir ko
numu olduğunu söylerdi. Yetiştirdiği ta
lebeler arasında Kani Karaca özellikle zik
redilmel idir. 
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HERAKLEİOS 

Bizans imparatoru 
(610- 641)_ 

_j 

575'te doğdu . Kartaca Valisi (eksarkhos) 
Herakleios'un oğludur : babasıyla aynı adı 

taşır. İmparator Phokas'ın (602-6 10) ted
hiş rejimine karşı ayaklanan Herakleios, 
Mısır eyaleti de kendisine katılınca oğlu 
Herakleios'u Kuzey Afrika birliklerinden 
oluşan bir filonun başında İstanbul üze
rine gönderdi. 3 Ekim 610'da İstanbul'a 
ulaşan Herakleios, patrik Sergios ve Ye
şiiler Partisi'nin desteğiyle halk tarafın
dan sevinç gösterileriyle karşılandı ve 
kurtarıcı olarak selamlandı . İki gün son
ra da patriğin elinden imparatorluk ta
cını giyerek Bizans tahtına çıktı. Phokas 
idam edildi. Hipodrom'da bulunan hey
keli yıkılıp hatırası lanetlendi. 

Herakleios idareyi ele aldığı sırada dev
let ekonomik açıdan çökmüştü: hazine 
bomboştu . Para olmadığı için ücretli as
ker toplamaya dayanan ordu sistemi de 
işlemiyordu . Batıda Slavlar ve Avarlar 
devletin Balkan eyaletlerine girmişler, 

her tarafı yağmalıyorlardı. Sasaniier, 
Anadolu içlerine kadar uzanan akınlarla 



doğu eyaletlerine saldırıya geçmişti. He
rakleios. ilk yıllarda Sasanller'in impara
torluk topraklarını istilasını önleyemedi. 
613'te irmlniye ve Suriye'ye girerek Dı
maşk'ı işgal eden Sasanller. ertesi yıl Ku
düs'ü zaptederek burada günlerce kat
liam yaptılar ve Mukaddes Mezar Kilise
si'ni yakarak Isa'nın gerildiği kabul edi
len kutsal haçı alıp Medain'e (Ktesiphon) 
götürdüler. 61 S yılında Anadolu'ya ye
niden Sasanl akınları başladı. Silsanller 
619'da Mısır'ı da işgal ettiler. Bu arada Yu
nanistan ve Pelopones'e, hatta Adalar'a 
kadar uzayan Slav-Avar akınları sonunda 
Makedonya, Tesalya ve Trakya eyaletleri 
tamamen tahrip edildi. Birkaç büyük şe
hir dışında Balkanlar'daki Bizans hakimi
yeti çöktü. Bu gelişmeler üzerine Herak
leios başşehri Kartaca'ya nakletmeyi dü
şündüyse de patrik Sergios ve istanbul 
halkının karşı çıkması üzerine bundan 
vazgeçti. 

Askeri ve idari düzende yaptığı köklü 
değişikliklerle devleti içine düştüğü bu 
zor durumdan kurtarmaya çalışan Herak
leios. batıda Kartaca ve Ravenna eksarkh
lıklarında tatbik edilen askeri idare sis
temini doğuda uygulama alanına koydu. 
Anadolu'da elde kalan araziye "thema" 
adı verilen askeri gruplar yerleştirilerek 
bunların başında bulunan kumandanla
ra (strategos) bulundukları bölgelerin ida
resi verildi. Böylece Anadolu'da Opsikion, 
Armeniakon. Anatalikon ve Kibyrraioton 
themaları teşekkül etti. Themalar idare
sinin en belirgin özelliği bu bölgelere yer
leştirilen askerler~ toprak verilmesiydi. 
Bu topraklar askeri mükellefiyetler mu
kabilinde babadan oğula da kalabiliyordu. 
Bunun yanı sıra yerli köylü- halk da asker
lik yükümlülüğü karşılığında askeri ara
ziye sahip olabilmekteydi. Bu sistem kuv
vetli bir yerli ordunun kurulmasına te
mel teşkil etti. Devlet. ücretli asker ara
ma sıkıntısından kurtulduğu gibi bunla
ra ödemek zorunda kaldığı parayı da ta
sarruf etme imkanına kavuştu. Ayrıca bu 
sistem küçük arazi sahipliği müessese
sinin kuvvetlenınesini sağladı. Herakle
ios'un yaptığı askeri reformlar sonraki 
yıllarda daha da gelişti ve Bizans impa
ratorluk gücünün temel direği oldu. 

Herakleios. saldırılarını istanbul surla
rı önüne kadar ilerleten Avar kağanı ile 
619'da bir barış antiaşması yaptı. Böyle
ce Bizans askeri birliklerinin Avrupa'dan 
Anadolu'ya geçirilmesi ve Sasanller'e kar
şı savaşa girilmesi mümkün oldu. Kilise 
bütün maddi imkanlarını imparatorun 
hizmetine verdi. S Nisan 622'de yapılan 

büyük dini törenden sonra başşehirden 
ayrılan Herakleios. önce Anadolu toprak
ları ile irmlniye bölgesini Sasanl işgalin
den kurtardı. Savaşlar büyük bir dini he
yecan içinde yapıldı. Savaşa giden asker
ler. yürüyüş sırasında ordunun önünde 
Isa'nın tasvirini taşıyorlardı. Bu sebeple 
im paratar Herakleios sonraki nesiller ta
rafından "ilk haçlı" olarak kabul edilmiştir. 

Avar kağanının tehditlerini yeniden art
tırması üzerine istanbul'a dönen Herak
leios. ödenmekte olan haracın miktarını 
yükseltmek suretiyle onunla barışı sağ
ladı ve böylece Sasanller'e karşı savaşa 
devam etme imkanını buldu (623). irml
niye bölgesinden hücuma geçen im para
tar. Dvin ile birçok şehri zaptettikten son
ra Sasanller'in kutsal şehri Gence'yi ele 
geçirdi. iran Hükümdan ll. Hüsrev Pervlz 
şehirden kaçtı. Bizanslılar. Kudüs'ün yağ
malanmasına karşılık olarak buradaki 
kutsal Zerdüşt milbedini tahrip ettiler. 
Herakleios. 624 yılında hıristiyan Kafkas 
kabileleriyle ordusunu takviye etmesine 
rağmen savaştan kesin bir sonuç alama
dı. 626'da tekrar hücuma geçen Silsanl
ler Anadolu'yu aşıp istanbul'un karşısın
da Khalkedon'a (Kadıköy) kadar ilerledi
ler. Avar kağanı da büyük bir orduyla ge
lip şehri karadan ve denizden kuşattı. 
Başşehrin tehlikeye düştüğü bu sırada 
Herakleios doğu sınırında mücadele et
mekteydi. istanbul'un tecrübeli muhafız 
kuvvetleri bütün saldırıları bertaraf eder
ken patrik Sergios düzenlediği dini tö
renlerle halkın moralini yüksek tutmaya 
çalıştı. 1 O Ağustos'ta kazanılan deniz sa
vaşından sonra karada da başarı elde 
edilince Avar ordusu geri çekildL Avar
lar'ın yenilgisi üzerine Sasanl Kumanda
nı Şehrbaraz da birlikleriyle Suriye'ye dön
dü. Bu esnada Herakleios'un kardeşi The
odoros. Şahin adlı bir kumandanın idare
sindeki başka bir Sasanl ordusunu boz
guna uğrattı . Herakleios. 626-627'de or
dusuyla Lazika'da bulunduğu sırada ön
celeri hıristiyan Kafkas kabileleriyle yap
tığı gibi bu defa da Hazar Türkleri ile itti
fak kurdu. Bu ittifakla gelen dostluk Bi
zans diplomasisinde etkili ve kalıcı ol
du. Sasanller'in ana ordusunu 627 yılı so
nunda Nineva'da (Ninova) kesin yenilgiye 
uğratan Herakleios Ocak 628'de ll. Hüs
rev'in sığındığı Destgird'e girdi. Kısa bir 
müddet sonra ll. Hüsrev tahtından indi
rilip öldürüldü. Yerine geçen oğlu ŞlrQye 
Herakleios ile barış yaptı. Sasanller. S91 
yılında Bizanslılar'la yapılmış olan sınır 
antlaşmasına uyarak irmlniye. Roma Me
zopotamyası. Suriye, Filistin ve Mısır'ı Bi-
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zans'a iade etmeyi kabul ettiler. Bu za
ferden sonra istanbul'a dönen Herakle
ios patrik, din adamları. senato ve halk 
tarafından törenlerle karşılandı. 

626 yılında istanbul önündeki yenilgi 
Avar gücünün çökmesine ve hakimiyeti 
altındaki Slav kabilelerinin ayaklanarak 
bağımsızlıklarını elde etmelerine yol aç
tı; bu sayede Slavlar ve Bulgarlar ilk dev
letlerini kurdular. Herakleios da Karpat
lar ötesinde oturan Sırp ve Hırvatlar'ın 
Kuzeybatı Balkan topraklarına yerleşme
lerine izin verdi. 

Herakleios devrinde askeri reformla
rın yanı sıra idare sisteminde ve kültür 
alanında da köklü değişiklikler yapıldı. La
tince yerine Grekçe resmi dil olarak ka- . 
bul edildi, Herakleios da Latince unvan
Iarı bırakıp 629'dan sonra Basileos unva
nını kullanmaya başladı. Kamu hayatı ta
mamen kilisenin etkisine girdi ve impa
ratorun yanında kilise de devlet işlerinde 
söz sahibi oldu . istanbul'da imparator 
Phokas zamanındaki anarşi ortamında 
kapanan üniversitenin yerine yeni bir yük
sek okul açıldı. Bu yüksek okulun öğretim 
sistemini patrik Sergi os düzenlediğinden 
okul da kiliseye bağlandı. Böylece kilise 
siyasetin yanı sıra kültür hayatına da 
damgasını vurdu. Herakleios, kilise için
de bir türlü çözüm bulunamayan doktrin 
tartışmaianna bir formül bulmaya çalış
tı; önce "monoenergetismus"u (lsa'da 
bir tek kudreti n varlığı) kabul etti; ardın
dan 638 yılında "ekthesis" (iman açıkla
ması) adıyla tanınan bir ferman yayımla
yarak "monotheletismus"u (lsa'da bir 
tek iradenin varlığı) savundu. Ancak Or
todoks inanç ve monofizit görüş arasın
daki ayrılığa son veremedi. 

Silsanller on yıllık işgalden sonra Bizans 
eyaletlerini boşaltırken onlara karşı kesin 
zaferler kazanan Herakleios. geri alınan 
kutsal haçı Kudüs'e götürerek eski yeri
ne yerleştirdi ve böylece Kudüs'ü ziyaret 
eden tek Bizans imparatoru oldu. Herak
leios. daha sonra doğuda kalarak Sasanl 
işgalinden kurtarılan eyaletlerde askeri 
ve ekonomik düzenin yeniden kurulma
sına çalıştı. Bu arada doğu kiliseleriyle an
laşma yolları bulma çabalarını da sürdür
dü. Daha sonra güneyden gelen islam 
ordularıyla mücadele etmek zorunda ka
lan Herakleios (aş. bk.) hızla yayılan islam 
fütuhatı karşısında başarılı olamadı. Ça
resizlik içinde istanbul'a döndü. Uzunca 
bir süre Anadolu yakasında Hiereia'daki 
(Fenerbahçe) sarayında kaldı. Kapıldığı 
korku yüzünden denizi aşıp istanbul'a 
geçmek istemiyordu. Nihayet kendisine 
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karşı bir komplo hazırlandığını duyunca. 
rivayete göre denizi görmemesi için ze
mini toprakla kaplanmış ve iki tarafı ağaç 
dallarıyla örtülmüş gemilerden oluşan bir 
köprü vasıtasıyla atının üzerinde İstan
bul'a geçebildL Bir süre sonra 11 Şubat 
641'de öldü. 

Herakleios akıllı ve enerjik idaresiyle Bi
zans' ı yeniden canlandırmış. Sasaniier'e 
karşı yıllarca süren savaşlardan başarıy
la çıkmıştı. Fakat müslüman Araplar kar
şısında uğradığı yenilgi bütün başarıları
nı silip götürdüğü gibi devleti de yeni me
selelerle başbaşa bıraktı. Aile hayatı da 
ona büyük üzüntüler yaşatmıştı. Tahta 
çıktığı gün evlendiği ilk eşi Fabia-Eudo
kia, bir kız ve bir erkek çocuk dünyaya ge
tirdikten sonra 612 'de ölünce patrik Ser
gios'un şiddetle karşı koymasına. resmen 
yasak olmasına ve büyük günah sayılma
sına rağmen yeğeni (kız kardeşinin kızı) 

Martina ile evlenmişti. Fakat bu evlilik ki
lise gibi halk tarafından da gayri meşru 
görülmüştü. Martina'nın dünyaya getir
diği ilk iki oğlunun sakat olması . dört ço
cuğunu n da küçük yaşta ölmesi işlediği 
günahın cezası şeklinde yorumlandı. Ay
rıca Martina'nın. Eudokia'dan doğmuş 
olan Konstantinos'un hakkını çiğneyerek 
veliahtlığı kendi çocuklarına sağlamak is
temesi halkın ona karşı kinini daha da 
arttırdı. Her ne kadar Herakleios'un va
siyeti gereği iki oğlu birden (Konstantinos 
ve Heraklonas) imparator ilan ediidiyse 
de Martina'nın anne imparatoriçeliği ka
bul edilmedi ( 64 1). Üç ay sonra Konstan
tinos ölünce Martina oğlu Heraklonas'ın 
yanında idareyi ele aldı. Ancak bu durum. 
aynı yılın eylülünde Konstantinos'un on 
bir yaşındaki oğlunun senato tarafından 
imparator ilan edilmesiyle son buldu. 

Devlet yönetimini bir asır elinde bulun
duran Herakleios hanedanının ( 6 ı 0-71 ı ) 
ilk imparatoru olan Herakleios'un devri 
Bizans tarihinde bir dönüm noktası teş
kil eder. Yapılan düzenlemelerle Geç Ro
ma veya Erken Bizans devrinin sona er
diği, gerçek anlamda Roma'dan Bizans'a 
geçişin bu dönemde gerçekleştiği kabul 
edilir. 

İslam-Bizans İlişkileri . Yaklaşık 850 yıl
lık islam- Bizans ilişkilerinin temeli. adı 
İslam kaynaklarında "Hirakl" ( Jifb ) şek
linde kaydedilen ve diğer Bizans impara
torları gibi "kayser, kayserü'r-Rüm, azl
mü'r-ROm, melikü 'r-ROm" unvanlarıyla 
da anılan Herakleios döneminde atılmış
tır. İslamiyet'in ilk yıllarına rastlayan dö
nemde devam etmekte olan Bizans-Sa
sani savaşları müslümanlar tarafından il-
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giyle takip edilmekteydi. Bu devirde müs
lümanlar Ehl -i kitap olan Bizanslılar'ın , 

müşrikler ise ateşperest İranlılar'ın tara
fını tutuyorlardı. Bizanslılar'ın Sasanl or
duları karşısında ardarda yenilgiye uğra
ması müşrikleri sevindirirken müslüman
ları üzüyordu. Bunun üzerine nazil olan 
Rum süresinin ilk ayetlerinde, mağiQp 
Bizanslılar'ın üç ile dokuz yıl içerisinde 
galip gelecekleri ve müslümanların bu so
nuçtan sevinç duyacakları bildiri l miştir 

(er-Rum 30/ l-5). Bir müddet sonra He
rakleios'un Sasanller'i yenmesi müslü
manları sevindirmişti. Bizans ' ın kazandı

ğı zaferin Bedir Gazvesi veya Hudeybiye 
Antiaşması ile aynı zamanda gerçekleş
tiği kaydedilmektedir. Bu sebeple ayet
lerden. Bizans'ın Suriye, Filistin ve Mısır'ı 
kaybettiği 619 yılından önceki yenilgiler
le, 622'de başlayıp Herakleios'un 627'de 
Nineva'da Sasanl ordularını kesin yenil
giye uğratması ile sonuçlanan zaferierin 
kastedildiği anlaşılmaktadır (EbO jshak 
ei -FezarT, s. 317; TaberT, Cami'u'l-beyan, 
XXI, ı5-2ı) . 

Mekkeliler'le imzalanan Hudeybiye Ant
Iaşması 'ndan sonra dönemin ileri gelen 
devlet başkanlarını İslam'a davet ama
cıyla mektuplar gönderen Hz. Peygam
ber. Dihye b. Halife vasıtasıyla Herakle
ios'a da bir mektup göndermiştir (Mu
harrem 7 /Mayıs 628). Sasanl Hükümdan 
ll. Hüsrev'e karşı üstünlük sağlamış olan 
Herakleios'un bu sırada. daha önce geri 
aldığı kutsal haçı eski yerine dikmek ve 
Allah'a şükran ifadesi olarak dini bir ziya
ret yapmak için Kudüs'te bulunduğu kay
dedilmektedir (ziya retin tari hi ihtilaflı 
olup bunun için 628-63 1 yı lları verilmek
tedir. bk. Nikephoros. Short History, s. 
ı85, çevirenin notu). Busra valisi aracılı
ğıyla huzuruna çıkan Dihye b. Halife'yi ka
bul eden imparator. ayrıca Suriye bölge
sine ticaret için gitmiş olan Ebu Süfyan 
ve arkadaşlarıyla da görüşerek Hz. Mu
hammed hakkında bilgi almıştır. Kaynak
larda Herakleios'un Dihye'yi, konuyla il
gili görüşünü almak üzere bir mektupla 
Rumiye'deki yakın dostu patrik Dagatır'a 

gönderdiği. Dagatır'ın İslamiyet' i kabul 
ettiği, imparatora yazdığı cevabi mektup
ta Hz. Muhammed'in beklenen peygam
ber olduğunu söylediği. kısa bir süre son
ra da çevresindeki Bizanslılar tarafından 
öldürüldüğü kaydedilmektedir. Hz. Mu
hammed hakkında elde ettiği bilgilerin 
peygamberlik vasıflarına uygun olduğu
nu belirten Herakleios Dihye'ye güzel mu
amelede bulunup onu hediyelerle uğur
lamıştır. Hz. Peygamber'in Herakleios'a 

gönderdiği mektup şöyledir : "Bismillahir
rahmanirrahlm. Allah'ın kulu ve peygam
beri Muhammed'den Bizans imparatoru 
Herakleios'a. Hidayete uyanlara selam ol
sun. Seni İslam'a çağırıyorum. İslam'ı ka
bul et ki kurtuluşa eresin ve Allah da ec
rini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen 
halkın (erTsiyyTn) günahını sen çekersin . 
'Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda 
müşterek olan söze geliniz : Sadece Al
lah'a kulluk edelim ve O'na hiçbir şeyi or
tak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimi
miz kimimizi ilahlaştırmasın . Eğer yüz çe
virirlerse, şahit olun. biz müslümanız de
yiniz' (Al-i jmran 3/64)" (Müsned, ı. 262, 
263; Buhar!. "Bed'ü'l-vaJ:ıy" , 6; Müslim. 
"Cihad", 74; TaberT, Tarfi], ll, 184-187, 
646-651; Muhammed Hamldu ilah, el-Ve
şa'i~u 's-s iyasiyye, s. ı 07-l ı O; ayrıca b k. 
DAGATIR; DİHYE b. HALİFE) (Heraklei
os'un da aralarında yer aldığı devlet baş

kanlarına Hz. Peygamber'in gönderdiği 
mektuplar a raştırmacılar arasında tartı ş
ma konusu olmuştur. Şarkiyatçıların bir 
kısmı mektuplaşma olayının aslı bulun
madığı , mektupların uydurma olduğu gö
rüşünded ir. Buna karşılık müslüman araş
tırmacıların hemen hepsi bu olayı kabul 
etmekte, günümüze gelen bazı mektup
ların orijinal olduğunu veya orijinal ol
ma ihtimalinin daha kuvvetli bulunduğu
nu be lirtmektedir ]bu tartışmalar için bk. 
Caetani. IV, 4 ı 4-42 ı; Muhammed Haml
du ilah , İslam Peygamberi, 1, 343-350, 
a.mlf., Hz. Peygamber'in Altı Orijinal 
Diplomatik Mektubu, s. ı l 1-1 3 ı]). 

8 (629) yılında İslam-Bizans ilişkilerin
de yeni bir dönem başlamış ve İslam or
dusu Herakleios'un askerleriyle ilk defa 
Müte'de karşı karşıya gelmiştir (Cema
ziyelevvel 81 Eylül 629) . Farklı görüşler 
ileri sürülmekle birlikte (bu görüşler için 
bk. Fayda. s. ı43-ı48) savaşın asıl sebe
bi. Hz. Peygamber'in Busra valisini İs
lam'a davet etmek üzere görevlendir
diği elçisi Haris b. Umeyr ei-Ezdl'nin. hı
ristiyan Gassanl emlri Şürahbii b. Amr'ın 
topraklarından geçerken adı geçen emir 
tarafından öldürülmesidir. Müslümanla
rın savaş hazırlıkları hakkında bilgi edi
nen kumandan Theodoros (Vikarios) , Şü
rahbll b. Amr kumandasında bölgede
ki hıristiyan Arap kabilelerinin de katıldı
ğı, 100.000 veya 200.000 kişiden oluştu

ğu rivayet edilen Bizans ordusuyla birlik
te. Hz. Peygamber tarafından gönderi
len Zeyd b. Harise kumandasındaki 3000 
kişilik İslam ordusunun karşısına çıktı. 
Zeyd b. Harise ile birlikte üç kumandanı
nı kaybeden İslam ordusu Halid b. Velid'in 



taktikleriyle geri çekildi (Theophanes. s. 
36: Vak ı dT, ı ı. 755-769: ibn Hi şam , ll. 373-

389 ) 

9 (630) yılında Herakleios'un büyük bir 
ordu hazırladığı haberi üzerine Hz. Pey
gamber. kuraklık ve kıtlığın hüküm sür
mesine rağmen 30.000 kişilik bir ordu 
hazırladı ve hedefin Bizans ordusu oldu
ğunu açıkça belirtti. Kur'an-ı Kerim'de 
(et-Tevbe 9/38-106) ve İslam tarihi kay
naklarında İslam toplumundaki savaş ha
zırlıklarıyla ilgili haberlerden. Sasanller'e 
karşı kesin bir üstünlük sağlayan Bi
zans'ın müslümanlar tarafından ciddi bir 
güç olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 
Hz. Peygamber'in bizzat kumanda ettiği 
islam ordusu, Medine'nin 700 km . kuze
yinde Suriye yolu üzerindeki Tebük'te ko
nakladı. On beş-yirmi gün burada kalın
dıktan sonra Bizans ordusuna rastlanma
dığı için geri dönüldü; bu arada çevrede
ki kabileleri İslam'a davet amacıyla bazı 
birlikler gönderildi (Vak ı dl. lll , 989- 1025: 

ibn Hi şam. ll. 515 -529: Taberl, Tarfi]. , lll . 
100-1 ll: Fayda. s. 2 14-2 16) . 

Tebük'te karargahını kurmuş olan Hz. 
Peygamber. o sırada Hıms veya Dımaşk'ta 
bulunduğu belirtilen Herakleios'a (Mes
'G d1', s. 271. 272) Di h ye b. Halife'yi bir 
mektupla birlikte tekrar göndermiştir. 
Mektupta imparatora İslam 'a girmesi, 
cizye ödemesi veya savaş yapılması tek
lif edilmekte, ayrıca ondan Müslümanlığı 
kabul edecek olanlara engel olmaması is
tenmekteydi. Mektup şöyledir : "AIIah'ın 

elçisi Muhammed'den Bizans imparato
runa. Seni islam'a davet ediyorum. is
lam'ı kabul edersen müslümanların sa
hip olduğu haklara sen de sahip olur. on
ların sorumlu olduğu şeylerden sen de 
sorumlu olursun. Eğer İslam'a girmeyi 
kabul etmezsen cizye ödersin. Yüce Allah 
şöyle buyurmaktadır : 'Kendilerine kitap 
verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe 
inanmayan. Allah'ın ve elçisin in haram 
kıldığını haram saymayan ve hak dini ken-

dilerine din edinmeyenlerle size boyun 
eğerek elleriyle cizye verinceye kadar sa
vaşın' (et-Tevbe 9/29 ). Eğer bu teklifle
rimi kabul etmezsen halkın (fe llah\n ) is
lam'a girmesine veya cizye ödemesine en
gel olma". Mektubu alan Herakleios. et
rafındakilerle istişare ettikten sonra Te
nuhlu hıristiyan bir Arap'ı Hz. Peygam
ber'e elçi olarak göndermiştir. Elçi müs
lümanlar tarafından ağırlanmış ve Hz. 
Osman da kendisine değerli bir elbise he
diye etmiştir (Müsned, ııı. 44 1: IV. 74. 75: 

Ebu Ubeyd, s. 345: Muham med Hamldul
l ah, el-Veşa'i~u 's-siyasiyye, s. ı ı 0-115 : 

a.m lf., islam Peygamberi, 1. 336-338). 

Bazı islam kaynaklarında Hz. Ebu Be
kir'in Ubade b. Samit. Hişam b. As ve Nu
aym b. Abdullah'tan oluşan . bazı rivayet
lere göre Adi b. Ka'b ile Amr b. As'ın da 
içinde bulunduğu bir heyeti islam'a da
vet amacıyla imparator Herakleios'a gön
derdiği , müslümanların inanç. ibadet ve 
adetleri hakkında elçilerden bilgi alan im
paratoru n onları üç gün boyunca ağırla
dıktan sonra hediyelerle uğurladığı riva
yet edilmektedir (Dineverl. s. 18- 19; ibn 
A'sem el-KOfi. ı. 126-1 32: Ebu Nuaym el
isfah an1'. ı. 50-56: Beyhaki. ı . 386-390: ibn 
Asakir, Xl , 516-5 19; Muhammed Ham1'
dullah. FO, 11/ 1-2, s. 29-42) . 

Ridde savaşlarından sonra iç huzuru 
sağlamayı başaran Hz. Ebu Bekir'in Suri
ye , Filistin ve Ürdün'e ordular gönderme
siyle Herakleios ve askerlerine zor anlar 
yaşatan yeni bir dönem başlamış oldu. 
Filistin'deki Kaysariye birliği kumandanı 
Sergios. Ölüdeniz'in güneyinde Vadilara
be'deki çatışmalardan sonra Şubat 634'
te Dasin'de (Gazze) ağır bir yenilgiye uğra
dı ve öldürüldü. Herakleios, islam ordu
larının Bizans topraklarına girmeye baş
lamasını ilk zamanlar. Araplar'ın yüzyıl
lardan beri Suriye sınırlarına yaptıkları 
akınların bir devamı olarak düşünmüş ol
malıdır. Fakat islam fütuhatı adı verilen 
bu hareket dünya tarihinde eş i görülme-

Hz. Peygamber'in 
Herakleios'a 
gönderdiği 

mektup 
(Muhammed 
Hamidullah, 
el-Veşa>i~u ·s
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s. 108) 
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miş bir hızla gelişti. Herakleios'un iran 'a 
karşı ilk defa sefere çıktığı 622 yılında 
Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye 
hicret etmekteydi. Onun 632'de vefatı
nın ardından kısa zamanda Arabistan ' ın 

fethini tamamlayan müslümanlar bu ta
rihten üç yıl sonra Dımaşk'ı, altı yıl sonra 
Kudüs ile bütün Suriye ve Filistin 'i, on yıl 
içinde Mısır ve irmlniye'yi , yirmi yıl içinde 
bütün Sasanl topraklarını hakimiyetleri 
altına aldılar. 

Kaysariye birliğiyle ilgili haberi Hıms ' 

ta bulunduğu sırada alan Herakleios. 
müslümanların Suriye'nin güneyine yap
tıkları hücumları engellemek ve onları 
Bizans topraklarından çıkarmak üzere 
kardeşi Theodoros kumandasındaki bir 
orduyu güneye gönderdi. Bizans ordusu , 
Halid b. Velid kumandasındaki İslam or
dularıyla Ecnadeyn 'de yaptığı savaşta 
ağır bir yenilgiye uğradı (28 Cemaziyelev
vel 13/30 Temmuz 634). Bu savaşla Suri
ye ve Filistin kapıları müslümanlara açıl
mış oldu . 

Hz. Ömer döneminde islam akınları ar
tarak devam etti. Ecnadeyn üzerinden 
fazla zaman geçmeden Zilkade 13'te 
(Ocak 635) yapılan Fihl Savaşı'nda Bizans 
ordusu binlerce kayıp verdi. Busra'nın el
den çıkması ve 25 Şubat 63S'te Bizans 
birliklerinin Mercüssuffer'deki yenilgisin
den sonra Eylül 63S'te Dımaşk müslü
manlara teslim oldu. Aynı yıl Bizans ordu
su Mercürrum Savaşı'nda ağır kayıplar 
verdi. Ba'lebek, Hum us ve Hama birer bi
rer müslümanların eline geçti. 

Herakleios, ardarda gelen bu yenilgile
re son verip kesin bir netice almak ümi
diyle Suriyeli hıristiyan Araplar'ın ve Er
meniler'in de katıldığı so -1 00.000 kişilik 
bir ordu hazırladı . Ordu kumandanlığını 
Theodoros Trithurios'a (Sakellarios) verdi. 
Bizanslılar'ın yaptığı hazırlıklardan haber
dar olan Halid b. Velid, Hum us ve Dımaşk' 

taki kuwetlerini geri çekerek 2S.OOO 'i aş
kın ordusuyla Yermük vadisine geldi. 636 
yılı yaz sıcağında iki ordu üç ay herhangi 
bir savaş olmaksızın bekledi. Zafer ümit
leriyle gelen Bizans ordusu 12 Receb 1 S 
(20 Ağustos 636) günü cereyan eden sa
vaşta ağır bir yenilgiye uğradı. Başku
mandan Theodoros öldürüldü . Yermük 
Savaşı ile Suriye Bizans'ın elinden çıkmış 
oldu. iran'a karşı yapılan savaşlarda or
dularını bizzat idare etmiş olan Herakle
ios. İslam ordularıyla mücadeleyi önce 
Hum us ve daha sonra Antakya'dan ol
mak üzere cephe gerisinden yönetmişti. 
Yermük Savaşı'ndan sonra Antakya'dan 
Urfa'ya ve Samsat'a giderek dağılan or-
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dusunu taparlamaya çalıştıysa da başa
rılı olamadı ve çaresizlik içinde istanbul'a 
döndü. 

Bizans'a ait Antakya. H alep ve bölgenin 
diğer önemli şehirleri kısa zamanda müs
lümanlara teslim oldu. Hıristiyanların 

kutsal şehri Kudüs, Şubat 638'de patrik 
Sophronios tarafından Halife Ömer'e biz
zat teslim edildi. Ardından Kaysariye 640 
yılında islam askerleri tarafından kuşa
tıldı ve ele geçirildi. Aynı yıl Mezopotam
ya bölgesini de alan İslam kuwetleri bu
radan kuzeye ilerleyerek irminiye'ye gir
diler. Ekim 640'ta Dvin Kalesi zaptedildi. 
Aynı tarihlerde Mısır'ın fethi de başlamış 
ve önemli kısmı müslümanların eline geç
mişti. 

Herakleios ile Hz. Ömer arasında elçi
ler teati edildiği, dostluk amaçlı latife ve 
bilmece türü yazışmalar yapıldığı rivayet 
edilmektedir (TaberT, Tari/], IV, 259-260; 
ibnü'I-Ferra. s. 84). Ayrıca Hz. Ömer'in ha
nımı ümmü Külsüm ile Herakleios'un ha
nımı Martina arasında karşılıklı hediyeleş
meler gerçekleştiği nakledilmektediL Ha
lifenin hanımı, bazı eşyalar ve bir miktar 
koku satın alarak İstanbul 'dan gelmiş 
olan Bizans devlet postası aracılığıyla 
göndermiş, imparatorun hanımı da bu 
davranışa , çeşitli hediyelerle birlikte gön
derdiği kıymetli bir gerdanlıkla karşılık 
vermiştir. Ancak Hz. Ömer, devlet elçisi 
ve posta görevlisi tarafından getirildiği 
gerekçesiyle bu hediyeleri beytülmale 
vermiş. bunun yanında hanımına da im
paratoriçeye göndermiş olduğu hediye
lerin bedelini ödemiştir (Ta beri, Tari/] , IV, 
260; ibnü'l-Eslr, lll, 96). 

Hz. Ömer ei-Cezire fetihleri sırasında 
Velid b. Ukbe'nin ileri sürdüğü şartları 
kabul etmek istemeyen hıristiyan İyad 
kabilesinden 4000 kişilik bir grubun Bi
zans topraklarına sığınması üzerine He
rakleios'a bir mektup yazmış. İyad kabi
lesinin geri gönderilmemesi halinde hıris
tiyanlarla daha önce yapılan anlaşmaları 
geçersiz sayacağı ve bütün hıristiyanları 
ülke dışına çıkaracağını belirterek ama
cına ulaşmıştır (Ta beri, Tari/], IV, 55; ib
nü ' I- Es'ı'r, ll, 533; Muhammed Ham'ı'dul
lah, el-Veşa'iku's-siyasiyye'de [s. 523-525] 
yanlışlıkla BenTTağlib kabilesini zikreder). 

Hadis kaynaklarındaki bazı rivayetlere 
göre Hz. Peygamber Bizanslılar'la savaş 
ve barış yapılacağını (Buhar!, "Şull:ı", 7; 
E bO DavOd, "Cihad", 156; ibn Ma ce, "Fi
ten", 3 5), ilk deniz savaşına katılacak as
kerlerle kayserin şehrini fethetmek üze
re giden ilkorduların bağışlanacağını (Bu
har'!, "Cihad", 93), Konstantiniye'nin fet-
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hedileceğini (Müsned, 1, 176; IV. 335 ; Da
rimi, "Mukaddime", 43) ve kisra ile kayse
rin hazinelerinin Allah yolunda harcana
cağını (Buhar!, "Cihad", 157, "ljumus", 
8) haber vermiştir. Ayrıca devlet yöneti
cilerine mektup göndermek istediği sıra

da özellikle Bizanslılar'ın kendilerine ge
len mühürsüz mektuplara itibar etme
diklerinin hatıriatılması üzerine bir mü
hür yaptırmıştır (Buhar!, "Cihad", ı o ı ; 

Müslim. "Libas", 56-58; Nesa 'ı', "Zin et ", 
47, 78). 
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HERAT 
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Afganistan ' ın batısında 

tarihi bir şehir ve bu şehrin 

merkez olduğu eya let . 
_j 

Afganistan'ın batısında bulunan Heri
rud ırmağının kenarında çok eski dönem
lerde kurulmuştur: adına çivi yazılı Eski 
Farsça kitabelerde Haraiva, Avesta'da ve 
Grekçe metinlerde Aria , Areia şeklinde 
rastlanır. Batlamyus ve diğer Grek coğ
rafyacıları. bereketli Herirud vadisinde 
bulunan şehirler arasında Herat'tan da 
bahsederler. Büyük iskender'den sonra 
bu bölge Aria 'daki iskenderiye adıyla anı 
lır. Sasaniler döneminde idarede söz sa
hibi olan dihkan ve merzübanların yönet
tiği Herat. sınırda yer almasından dola
yı bazan el değiştiren önemli bir askeri 
merkezdi. islam fetihlerinden biraz önce 
Orta Asya'dan gelen Eftalitler'in (Akhun

lar) hakimiyeti altındaydı. 

Hz. Osman'ın Basra valisi Abdullah b. 
Amir'in gönderdiği Ahnef b. Kays idare
sindeki ordu Horasan ' ı 31 (652) yılında 
fethedince Herat da sulh yoluyla müslü
manların eline geçti : ancak Emeviler'in 
ilk zamanlarında meydana gelen iç savaş
lar sırasında elden çıktı ve 41'de (661) 
yeniden fethedildi. Rebi' b. Ziyad Arap
lar'dan bir kısmını buraya yerleştirdi (5 I / 
671) . Muaviye'nin ölümünden sonra Ho
rasan'ı ele geçiren Abdullah b. Hazim Ab
dullah b. Zübeyr' e biat etti. Bir ara Herat 

Heranan bir görünüş- Afganistan 

HE RAT 

valiliğine tayin ettiği oğlu Muhammed 
bu şehirde öldürüldü. Şehir, Horasan böl
gesiyle beraber Abdülmelik b. Mervan 
zamanında Abdullah b. Hazim'den geri 
alındı (73/692 ). Daha sonra isyan eden 
ibnü 'l-Eş'as'a bağlı kuwetler Herat'ı iş
gal ettilerse de 83 (702) yılında Haccac'ın 

gönderdiği Yezid b. Mühelleb karşısında 
mağlup oldular. 

Herat, Abbasi Devleti 'nin kurulmasıyla 
sonuçlanan karışıklıklar sırasında Arap 
kabileleri arasında meydana gelen çatış

malara sahne oldu. Peygamberlik iddia
sında bulunduğu rivayet edilen Üstad
sis'in isyanına Heratlılar da katıldı ve is
yan güçlükle bastırıldı (ı 50/767) Şehrin 
ilk Herat asıllı kadısı Malik b. Süleyman 
ei-Hanefi ( ö. 160/777) Her at ve civarında 
önemli dini hizmetlerde bulundu. Herat 
204'te (819-20). Abbasiler'in Horasan va
lisi Gassan b. Abbad tarafından Samani
ler'den Ebü'I-Fazl ilyas b. Esed'in. onun 
ölümünden sonra da oğlu Muhammed'in 
idaresine verildi. Tahiriler ve Saffariler'in 
hakimiyetinin ardından 297'de (909) Ebu 
Nasır Ahmed b. ismail'in eliyle Samani
ler'in hakimiyetine geçen şehirde daha 
sonra da Samaniler'in Horasan'a vali ola
rak gönderdikleri Gazneli Sebük Tegin'le 
beraber Türkler'in hakimiyet devri baş

ladı (384/994) 

Sultan Mahmud-ı Gaznevi zamanında 
Samaniler'den ismail b. Nuh Herat'ı geri 
almak istediyse de başaramadı (39 1/ 
1001 ). Sultan Mahmud 408'de (1 017-18) 
oğlu Mesud'u Herat'a vali tayin etti ve 
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