
lanılmıştır. Nitekim böyle bir beratta tuğ

ranın üzerinde arma ve onun üzerinde de 

en üstte birbirine dönük iki hilal arasın

da on dört köşeli bir yıldız bulunmaktadır. 

Ayrıca armanın her iki yanında ve tepe

sinde birerayyıldız mevcuttur (Özdemir. 

s. 82) 183S'te Osmanlı elçisi olarak Pa

ris'e gönderilen Mustafa Reşid Paşa'nın 

mühründe hilal içinde beş şualı yıldız gö

rülmektedir (Kütükoğlu, s. 90). 

Günümüzde hıristiyan dünyasının Kızıl

haç'ına mukabil kurulan Kızılay (Hilal-i Ah
mer). içki ve uyuşturucularla mücadele et

me amacını güden Yeşil ay (Hilal-i Ah dar) 

gibi müesseselerin sembolü olarak kulla

nılan hilal bazan tek, bazan da bir veya 

birkaç yıldızla birlikte Azerbaycan. Ceza

yir, Kamerun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu

riyeti. Malezya, Moritanya, Pakistan, Sin

gapur. Tunus. Türkmenistan gibi İslam 
ülkelerinin bayrak motiflerini meydana 

getirmektedir. 

Hilal Xl. yüzyıldan itibaren Doğu'da ve 

Batı'da Hıristiyanlığın sembolü olan haça 

karşı İslamiyet'in sembolü olarak kullanıl
mış ve bu durum özellikle İstanbul'un fet

hinden sonra giderekyaygınlaşmıştır(Ya

kup Artin Paşa, 1/3, s. 39. 49). Hilalin iba
det takvimindeki rolü, Kur'an-ı Kerim ve 

hadislerde Allah'ın ayetlerinden biri şek

linde gösterilmesi ve ona yemin edilme

si, ayrıca Hz. Peygamber'in Sa'd b. Malik 

b. Ubeysır el-Ezdl'ye üzerinde hilal bulu

nan bir sancak vermesi sebebiyle müslü

manlar tarafından İslam'ın sembolü ka

bul edildiği söylenebilir. 
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HiLAL men! Hilall 

HilAL (Beni Hilill) 
( J~~ ) 

Adnaniler'e mensup bir 
Arap kabilesi. 

.J 

İslam öncesi Arap yarımadasındaki be

devi kabilelerden tarihte önemli izler bı

r akanların ve özellikle Kuzey Afrika'da

ki Araplar'ın büyük bir kısmı Beni Hilal'e 

mensuptur. Kabileye adını veren Hilal'in 

ataları Amir b. Sa'saa b. Muaviye b. Be

kir b. H evazin b. Mansur b. İkrime b. Has

fe b. Kays Aylan b. Mu dar b. Nizar b. Ma

ad b. Adnan'dır. Riyah. Esbec ve Zuğbe 

gibi çok bilinen ana kollar yanında bu soy

dan geldiklerini iddia eden Arap asıllı bir

çok kabile daha vardır. Ünlü coğrafyacı 
Hasan el-Vezzan'a (Afrikalı Leon) göre ise 

Beni Hilal'in kolları Beni Amir. Beni Riyah, 
Beni Süfyan ve Beni Hüseyin'den ibaret

tir. Beni Hilal. Ficar başta olmak üzere Ca
hiliye devrindeki kabile savaşiarına katıl

dı; Bi'rimaGne ve Huneyn'de müslüman

lara karşı çarpıştı. Hz. Peygamber 7. yıl
da (629) üzerlerine bir seriyye gönderdi. 

10. yılda (631) Hilaffier de İslamiyet'i kabul 
ettiler. ResGl-i Ekrem, Beni Hilal'den Zey

neb bint Huzeyme ve MeymGne bint Ha

ris ile evlendi. Kabilenin yaşadığı ilk bölge 

Hicaz'da Taif civarındaki Gazvan dağıydı. 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren yurtlarını ter

kederek başta Necid, Irak ve Biladüşşam 

olmak üzere çeşitli bölgelere dağıldılar. 
Ardından Afrika kıtasına göç ederek do

ğudan batıya doğru yer değiştirdiler fa
kat bedevi kimliklerini kaybetmeden ya

şadılar. 

Suriye ve Irak'ta yaşayan H ilailler ticaret 

ve hac kervanlarına saldırarak elde ettik

leri ganimetlerle geçiniyorlardı. Bu hare

ketleri yüzünden Beni Hilal'in bir kısmı ilk 

defa Emevl Halifesi Hişc3m b. Abdülmelik ta

rafından yine kendileri gibi bedevi hayat 

süren Beni Süleym'le birlikte 1 09'da (727) 

Mısır'a sürüldü. Abbas! Halifesi Ebü'l-Ab

bas es-Seffah, Emevller'e karşı kendile

rini destekledikleri için bunlara Bilbls'te 

iktalar verdi (HammOd b. Davl el-Kasa

ml, ll, 264). Arap yarımadasındaki Hilall

ler. soygun ve baskınlarından rahatsızlık 

duyulmakla birlikte Abbas! Halifesi Vasii5.
Billah'ın (842-847) kumandanı Boğa el

Keblr tarafından kontrol altına alınıncaya 

kadar serbestçe dolaştılar. IV. (X.) yüzyı

lın ilk çeyreğinde düzenledikleri baskın

larla elde ettikleri ganimeti er sayesinde 

iktisadi ve askeri bakımdan güçlendiler. 

317'de (930) yine ganimetten pay almak 

için Karmatller'in Hacerülesved'i Bah-
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reyn'e götürmek için düzenledikleri sefe
re katıldılar. 361 (972) ve 363 (974) yılla
rında hac kervanlarına yaptıkları baskın
larda hacıların mallarını yağmalayıp bir
çoğunu öldürdüler: bu yüzden o yıllarda 
hac yapılamadı. 368'de (978) Suriye ve 
Irak'taki Beni Hilill'in büyük bir kısmı Fa
tım! Halifesi Aziz-Billah tarafından, Bağ
dat'a doğru yürümesini engelleyen Kar
matller'i destekledikleri için Mısır'ın Said 
bölgesine (Yukarı Mısır) göç ettirildi: geri
de kalanlar ise yerleşik hayata geçti. Aziz
Billah böylece hem Suriye taraflarında fe
tih lerine engel teşkil eden bir gücü dağıt
tı, hem de bu yağmacı bedevileri sadece 
ziraatla meşgul olmak üzere mecburi is
kana tabi tuttu. Göçün gerçekleştirildiği 
yıllarda Necid'de büyük bir kuraklığın hü
küm sürmesi de kabilenin direnmeden 
yer değiştirmesinde önemli bir rol oyna
mıştır. Aziz- Billah ' ın amacı. Said bölge
sinde devamlı karışıklık çıkaran çoğunlu
ğu Yemen asıllı Tay, Cüheyne ve Beli Arap
ları'nı onların yardımıyla kontrol altına al
maktı. Nil kenarındaki Kus şehrinden iti
baren Said'in doğu kesiminde yaşamaya 
başlayan Hilalller, kendilerine bu toprak
ları tahsis eden Fatımi idaresine genelde 
bağlı kalarak bölgede bulunan diğer Arap 
kabileleri arasındaki çatışmalara ve isyan
lara katılmadılar. Ancak bedevi adet ve 
alışkanlıklarını bırakmayıp hayvancılığa, 

bu arada eski hayat tarzları olan çapulcu
luğa devam ettiler. ilk halifeler dönemin
den itibaren Arap yarımadası bedevile
rinin göç ettirildiği Said Fatımller'in de 
önem verdikleri bir bölgeydi. Beni Hilal'in 
burası için zararlı hale gelmesi karşısında 
Fatımiler tekrar rahatsızlık duymaya baş
ladılar ve hem bölgede huzuru sağlamak 
hem de ifrlkıye'de kendi hakimiyetlerini 
reddeden Zlrl hanedanını cezalandırmak 
üzere onları Kuzey Afrika'ya göç ettirme
ye karar verdiler. 

Said'de geçen dönemde Beni Hilal için
de yeni alt kollar oluşmuş ve bunlardan 
özellikle Riyah, Esbec, Zuğbe, bölgedeki 
diğer Araplar üzerinde söz sahibi ve ida
reci konumuna gelmişlerdi. 441 'de (1 049) 
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Halife Müstansır- Billah el - Fatıml, veziri 
Hasan b. Ali el-YazGri'yi Beni Hilal ve Beni 
Süleym reisieriyle görüşmek üzere Sald'e 
gönderdi. YazGrl. bunlardan Riyah reisi 
MGnis b. Yahya'nın Kayrevan ve Bicaye'
ye, Düreyd reisi Hasan b. Serhan'ın Kos
tantlne'ye ve Zuğbe reisinin de 11-ablus
garp ve Kabis'e emir tayin edileceğini ve 
ellerine geçen her şeyin ganimet sayılaca
ğını söyledi. Said'de mecburi ikamete alı
şamayan ve başta kıtlık olmak üzere bir
çok sebepten dolayı sıkışıp kalan Beni Hi
lal ve Beni Süleym reisieri bunu bir ceza
landırmadan ziyade mükafat saydılar ve 
teklifi kabul ettiler. Beni Hilal'in çeşitli 
kolları Beni Süleym ile birlikte Nil nehrinin 
batısına geçerek Berka'ya (Bingazi) doğru 
yürüdüler ve kendilerine vaad edilen top
rakların ilki olan Berka'da önlerine çıkan 
yerleşim birimlerini yağmalayarak yakıp 
yıktılar. Beni Hilal'in diğer bölgeleri de ele 
geçirmek için bir an önce hareket etmek 
istemesine karşılık Beni Süleym, asırlar
ca birlikte göçüp aynı hayatı paylaştığı 
Beni Hilal' i yalnız bırakarak Berka'da yer
leşmeye karar verdi: Beni Hilal ise göçe 
devam etti ve karşı koyan yerli halka her 
türlü kötülüğü yaptı . 

Beni Hilal Kuzey Afrika'da ilerlemeye 
devam ederken 11-ablusgarp valisi bunla
rın yağmalarından korunmak için kendi
leriyle bir anlaşma yaptı. Asıl hedefi teş
kil eden Zlrl Emlri Muiz b. Badls ise bu 
tehlikenin farkına vararnadı ve Beni Hi
lal, itaatsizlikler ve isyanlar yüzünden za
yıflamış olan güney kısmından ifrlkıye 
topraklarına girdi. YazGri'nin planından 
habersiz bulunan Muiz b. Badls. bağım
sızlığını ilan eden Kal'atü Beni Hammad'
daki Hammad! emirini bunlar vasıtasıyla 

yeniden kendine bağlayabileceğin i düşü

nüyordu. Ülkesine girdikleri andan itiba
ren verdikleri zararları görerek onlarla bir 
anlaşma yapmak istedi ve kumandanları 
Beni Riyah Emlri MGnis b. Yahya'yı kızla

rından biriyle evlendirip aralarında akra
balık bağı kurdu: ardından da Said'de ka
lan Hilaıller' i getirmesini istedi. İlk göç so
nucunda elde edilen ganimetin boBuğu 

Beni Hilal'in 
göç istikametıeri 

haberi ve Zlrl emirinin daveti geride ka
lanları hemen harekete geçirdi. Yeni ge
lenlerle birlikte İfrlkıye'nin güneyinde 
bedevi Arap nüfusu önlenemez bir şekil
de arttı . Sayıları konusundaki rivayetler 
50.000 ile 1.000.000 arasında değişmek
tedir. Şehirlerin çevresinde oturan ve zi
raatla geçinen Serberi asıllı Zenate ve 
Sanhace grupları tedirgin oldukları gibi 
arazilerini de bedevlierin hayvanlarının 
zararlarından koruyamadılar. Neticede 
topraklarını terkederek şehirlere toplan
dılar: bir kısmı da dağlara çekildi. İbn Hal
dün, Beni Hilal'in, Afrika'ya geçtiği andan 
itibaren ilkiskan bölgesi Said hariç dai
ma batı istikametinde ilerlemesinden do
layı "tağrlbiyyetü Beni Hilal" denilen bu 
göçünü çekirge bulutuna benzetmiştir. 

Mfınis b. Yahya Beni Hilal'in tamamı 
üzerinde fazla söz sahibi değildi. Muiz, 
planlarının gerçekleşmediğini ve Hamma
dller'e karşı kullanmak istediği bedevi gü
cün kendi aleyhine döndüğünü· görünce 
bu büyük tehlikeye karşı herkesten yar
dım istedi. Topladığı 30.000 süvariyle Ri
yah, Zuğbe ve Adi kabilelerine mensup 
3000 kişilik bedevi birliğinin üzerine yü
rüdü. Taraflar 443'te ( 1 051) Kabis yakı
nındaki Haydaran'da karşılaştılar. Ancak 
Muizz'in saflarındaki Araplar asabiyet 
duygusuyla Beni Hilal tarafına geçti. Ar
kasından da Sanhace. Beni Hammad ve 
Zenate'ye mensup Serberi birlikleri sa
vaş alanını terkedince Muizz'in ordusu da
ğıldı. Bunun üzerine Mu iz askerleriyle bir
likte Kayrevan'a döndü ve beş yıl boyun
ca Beni Hilal'in ab lukası altında yaşamak 

zorunda kaldı: bu ar ada şehrin düşme 
tehlikesini göz önüne alarak hazinelerini 
oğlu Temim'in vali bulunduğu Mehdiye'
ye (Tunus) gönderdi. 445'te (1053) Übbe 
ve Ürbüs (Laribus). 446'da (1054) Bicaye 
Beni Hilal'in eline geçti. Muiz, Kayrevan'
da daha fazla kalmasının mümkün olma
dığını anlayınca 1 057'de Mehdiye'ye git
ti. Böylece Kayrevan ' ın savunmasız kal
ması üzerine bedeviler şehri yağmalaya
rak yakıp yıktılar ve sahil şeridi hariç ül
kenin tamamını kontrol altına aldılar. 

Zuğbeliler de Trablusgarp'ı zaptederek 
Zenateli vali Said b. Hazrfın'u öldürdüler. 
Beni Hilal'in İfrlkıye üzerindeki nüfuzu VII. 
(XIII.) yüzyıla kadar devam etmiştir. 

Hilaliler'in İfrikıye'ye yaptığı bu akın he
define ulaşınca bölgeye yerleşme dönemi 
başladı ve çoğunluğu Berberller'den olu
şan yerli halkla barış içinde yaşamanın 
yolları arandı . Bu arada karşılıklı evlilikler
le akrabalık bağları kuruldu: fakat bun
lar iki toplumun birbirinin içinde erime-



sine vesile olmadığı gibi aksine Berberl
ler'e düşmanlarını yakından tanıma im
kanı verdi. 

Beni Riyah ve Zuğbe Zirller'in yanında 
yer almaya başlayınca Beni Esbec ve Adi 
de Hammadller'e yaklaştı. Esbec'den ge
len bir heyet 1 064'te Hammad! Em Iri Na
sır b. Alennas'tan. Zlrl topraklarını ele ge
çiren Riyah'a karşı kendi menfaatlerini 
korumasını ve aynı zamanda Mehdiye 
şehrinin Zlrl Emlri Temlm b. Muiz'den 
alınmasını istedi. N asır. Zenate ve San
hace Berberlleri'yle Esbec ve Adi bedevi 
Araplar'ından bir ordu meydana getirdi. 
Fakat önce birlikte hareket ettiği Zena
teliler'in, ardından da Sanhaceliler'in sa
vaş alanını terketmesiyle yalnız kaldı ve 
kardeşi Kasım da dahil 24.000 kayıp ve
rirken kendi hayatını zor kurtardı. Temlm 
bu başarısıyla topraklarını büyük bir teh
likeden korudu ve babasının kaybettiği 
Kabis, Sefakus. Sus. Thnus ve Kayrevan'ı 
geçici de olsa tekrar ele geçirdi (Marçais, 
Les arabes en Berberie, s. 134 ). Ayrıca be
devi Araplar arasına fitne sokarak ihtilaf 
çıkardı ve bazılarını güçlendirirken bazı
larını ezdirip zayıflattı. N as ı r ise bedevi 
Arap l ar'ı istediği gibi itaat altına alama
dığı gibi bu savaş sonunda ülkesinin bü
yük bir kısmını kaybetti. Ayrıca Kal'a
tü Beni Hammad çevresinde arazilerini 
verdiği Esbec'le 1 067'deki ittifakından 
da bir yarar sağlayamadı. Zira bedevlie
rin Kal'atü Beni Hammad civarına yerleş

mesiyle şehre ulaşımı sağlayan yolların 
kullanımı. tarlalarda ve bahçelerde zira
at yapımı neredeyse imkansız hale geldi. 
N asır'ın yerine geçen oğlu Mansur. zarar
larını azaltmak için tahıllardan ve hurma
dan elde edilen mahsul ün yarısını bunla
ra verdi. Daha sonra Emir Mansur kendi
lerini devletin merkezi Kal'atü Beni Ham
mad'a davet etti ve onların desteğiyle 
şehri güçlendirdi. 

Beni Riyah, birlikte hareket ettiği Zuğ

be ile önce Esbec kabilesini Orta Mağrib'e 
sürdü: arkasından da arası açıldığı için 
Zuğbe'yi İfrlkıye'den çıkardı, onlar da 
Hammad! topraklarına sığındılar. Burada 
da Esbec, 466'da (1073) ve 491'de(1 098) 
Adi'yi İfrlkıye'de yerleştikleri bölgelerden 
çıkararak batıya doğru göç ettirdi. Bu 
kargaşalıklar sırasında Kartaca'dan Mu
allaka'ya kadar olan bölgede Riyah'ın Be
ni Ali adlı kolunun reisi Muhriz b. Ziyad 
kendi emirliğini kurarken Bizerte'de Be
ni Verd, Tunus'ta Horasanller. Kabis'te 
Beni Cami. Sefakus'ta Beni Melll emirlik
leri kuruldu. Bu emirlikler, Mehdiye'deki 

Zlrl Emlri Temlm'e güvenmeyerek _bede
vllerin koruması altına girdiler ve istedik
leri haracı verip şehirlerini yağmalanmak
tan kurtardılar. Hilalller, Temlm'in teke
lindeki deniz ticaretini kırmaya çalıştılar 
ve Muvahhidler'~n kurucusu Abdülmü'
min el -Kumi gelinceye kadar bölgedeki 
varlıklarını korudular. İfrlkıye'nin doğu
sunda bu kavgalar devam ederken Mura
bıtlar Mağribü'l-aksa ve Endülüs'te ha
kimiyet kurdu lar: ayrıca Serberi-Arap 
kavgasının topraklarında sürdürülmesi
ne izin vermediler. 

Murabıtlar'ın ardından Kuzey Afrika'
ya hakim olan Muvahhidler Beni Hilal'in 
bazı kollarını Sahri!ı'ya doğru uzaklaştır

dı. Beni Hilal kabileleri bölgeye güçlü bir 
devletin hakim olacağını anlayınca Mu
vahhidler'e ortak harekete geçtiler: an
cak üç gün süren savaş sonunda yenile
rek kadınları ve çocuklarıyla birlikte bü
tün mallarını bırakıp Tebessa'ya kaçtılar. 
Muvahhidler. geride kalan ailelerin tama
mını Mağribü 'l-aksa'da Tamesna'ya gö
türüp kendilerine çok geniş araziler ver
diler. Daha sonra Muvahhidler bedevl
Ierin cesur, gayretli ve savaşçı vasıflarını 
farkedince devletin geleceği için onlarla 
iş birliği yaparak iyi münasebetler kurdu
lar. İlk defa düzenli bir orduda savaşan 
Beni Hilal askerleri, Abdülmü'min tara
fından Thnus'un Horasanller'den alınma

sına katıldılar. Muvahhidler'in zayıflama
sıyla bölgede güçlenen Merlnller, Beni Hi
lal'le aralarındaki ihtilaflara son vermek 
amacıyla bir taraftan Zuğbe, Süfyan ve 
H u lt kolları ile evlilik yoluyla akrabalık 
bağları kurarken diğer taraftan da bun
ların bulunduğu bölgelere doğudan ge
tirdikleri Serberi Heware ve Zenate ka
hilelerine mensup toplulukları yerleştir
diler. 

Yusuf b. Taşfin'in torunlarından İbn 
Ganiye S80'de (1184) ordusuyla birlikte. 
Murabıtlar'ın Kuzey Afrika'da iktidarına 
son veren Muvahhidler'den eski toprak
larını geri almak üzere İfrlkıye sahillerine 
çıktı. Arkasından Eyyı1bl Kumandanı Şe

refeddin Karakuş Riyah, Esbec ve Cü
şem'in desteğiyle Trablusgarp ve Bicaye'
yi ele geçirip Muvahhidler'e karşı hareke
te geçti. Fakat Muvahhidler'den Ebu Yu
suf ei-Mansı1r isyanı bastırdı ve İfrlkıye'
nin büyük bir kısmını geri aldı. Riyah'ın 
bazı mensuplarını 1187'de Mağribü'l-ak

sa 'daki Tıtvan ve Sela'ya sürerken Cü
şem'i de Tamesna'ya götürdü. 

Riyah Emlri Mes'ud, 1317 yılında bir sü
vari birliğiyle sürgünde bulunduğu Mağ-
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ribü'l-aksa'dan İfrlkıye'ye döndü ve top- · 
raklarını geri alarak tekrar buraya yerleş

ti. Fakat bu bedeviler bir daha eski güç
lerine kavuşamadılar: çapulculuğu tama
men terkedip bölgede çalışkan ve itaat
kar vasıflarıyla dikkat çeken bir topluluk 
haline geldiler. Beni Hilal neslinden Orta 
Mağrib ve İfrlkıye'de kalan en güçlü ka
bile Riyah'ın alt kolu Devavide idi. Hafsl
ler'in desteğiyle Beni Süleym Arapları Be
ni Hilal'in yerini almaya başladı. Abdül
vadller ve M erinller Zuğbe kabilesiyle iyi 
münasebetler kurdular. 

Arap nüfusunun bulunduğu her ülke
de küçük gruplar halindeki bazı kabileler 
kendilerini halen soy itibariyle Beni Hilal' e 
bağlamaktadırlar. Ayrıca birçok tarihçi ta
rafından Suudi Arabistan. İran, Filistin, 
Ürdün, Mısır, Sudan, Çad. Libya, Tunus, 
özellikle Cezayir ve Fas'taki çeşitli kabile
lerin Beni Hilal' e mensup olup olmadıkla

rı araştırılmaktadır. Çünkü bugün Ceza
yir ve Thnus'ta pek çok Beni Hilal asıllı ka
bile bulunmakta, Kızıldeniz sahilindeki 
Mlnaülberk ve Mehayil'e kadar uzanan 
bölgede de Al-i ümm-i Cum'a, Al-i Müsey
har, Aı- i Harfuş ve Ehlü'I-Berk (Al-i Abd u h) 
adında Beni Hilal' e mensup kabileler ya
şamaktadır. 

Cezayir'deki Beni Hilal'e mensup ka
bileler daha çok Esbec, Riyah. Cüşem ve 
Zuğbe kollarından gelmektedir. Zuğbe 
asıliiiara Osmanlı Devleti zamanında bü
yük imtiyazlar tanındı. Fransız işgal i baş
layınca bunlar Emir Abdülkadir' e yardım

cı olduklarından eziyete uğradılar ve asır
lar sonra tekrar göç etmek zorunda kala
rak Fas'a gittiler. Fakat orada da iyi ka
bul görmeyince eski yurtlarına geri dön
düler. 

Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında Cen
dube (Cündübe) ile Riyah'a mensup kabi
leler Tunus'a ilk gelen Beni Hilalller ara
sında yer aldıkları için bölgenin efendisiy
diler. Tunus'ta Riyah ( eviad-ı Said), Düreyd 
ve eviad-ı Ya'küb adlı üç Beni Hilal kabile
si toplam yirmi dört koluyla varlığını sür
dürmektedir. 1433'te Hafsller'ce etkisiz 
duruma getirilinceye kadar eviad- ı Said 
yağmacılığa devam etti. Beni Riyah'ın bir 
kolu 1728'de Tunus'tan Cezayir'e, oradan 
da Fas'a göç etti. Bir kolu da 1881'de 
Fransa'nın Tunus'u işgaliyle eviad- ı Said 
gibi Trablusgarp'a kaçtı. Düreyd kabile
si Hilal'in Esbec kolundan olup önce Me
tellit'e yerleşmişken XVI. yüzyılın ortasın
da Kostantlne'nin güneyine götürüldü. 
1647'de Hammude Paşa bunları Tunus'a 
geri getirdi. Kabile 1864'te Tunus beyine 
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3000 savaşçı temin ederken t867'deki 
kıtlık bunları zayıflattı. 1883'te Fransız iş
galine karşı ayaklandılar. 

Hilalller'in büyük kısmının M ısır'ın Said 
bölgesinden İfrlkıye 'ye göç ettirilmesin
den sonra orada kalanlar. Aşağı Mısır'da

ki Berka ile Büyük Akabe arasında yer 
alan Serari'ye ve İskenderiye'ye doğru ya
yıldılar. Bugün bir kısmı eviad-ı Sellam, 
eviad-ı Mikdem ve eviad-ı Faid diye adlan
dırılan fırkalar Beni Hilal asıllı olarak bilin
mektedir (Muhammed Süleyman et-Tay
yib, s. 542) . Sudan 'ın başşehri Hartum'un 
güneyindeki Hilall köyünde yaşayanlar da 
Beni Hiıal neslindendir. Bölgeye Hevazin'
den Beni Rufaa ile birlikte göç ettiler. Sı
rasıyla önce Ayzab ve Sevakin'e yerleşti
ler. ardından da batıdaki Sütane ve Mavi 
Nil bölgesinde yer alan şimdiki Hilall köyü 
dolayiarına kadar geldiler. Hilalller'in Su
dan'daki varlıkları. soylarını onlara bağla
yanlar ve bölgede anlatılan kıssalar yo
luyla bugünlere ulaştı. Kordofan. DarfGr, 
Çad ve Batı Sudan'da oturan Cüheyne ka
bilesinin bir kısmı da kendilerinin bu ka
bileye mensup olduğunu söyler. Yine Ba
tı Sudan'ın DarfOr bölgesindeki Melit'te 
oturup tuz ve maden ticareti yapanlar bu 
kabilenin neslinden gelmektedir. Faşir' in 

güneydoğusunda yaşayan ve ziraatla uğ
raşan Fazi adlı büyük bir kabile de Beni 
Hilal asıllıdır. BüyükSahra'nın güneyinde
ki on ayrı Arap kabilesi içinde Beni Hilal' e 
mensup olanların bulunduğu rivayet edil
mektedir. Beni Hilal efsanesi . Sudan'ın 
doğusundaki Kordofan ile batısındaki Dar
fOr arasında o yörelerin coğrafi. tarihi ve 
kültürel yapısına uyarlanarak anlatılmak
tadır. Beni Hilal'in tarihi Sudan. Çad, Ni
jer ve Nüerya'ya kadar uzanan bölgede 
destanlaşmıştır. 

Beni Hilal soyundan gelen kabilelerden 
bir kısmı halen Filistin 'de yaşamakta . 

iran ' ın HGzistan bölgesinde bulunan Hl
zan, Muammerl, Abadan ve Karlin nehri 
civarındaki köylerde de Beni Hilal'in Beni 
Rufaa, Beni Had ve Beni Aziz kolları bu
lunmaktadır. 

Beni Hilal gelmeden önce Kuzey Afri
ka'da Arap nüfusu çok azdı. Beni Hilal 
akınları bölgede yeni bir içtimal yapı ge
liştirdi ve ilk islam fetihlerinin aksine böl
genin İslamiaşması yerine Araplaşması ön 
plana çıktı. Hatta Serberi toplulukları İs
lamiyet konusunda epeyce ileri seviye-de 
oldukları için yeni gelenler onlardan is
tifade ettiler. Adeta İfrlkıye'de yeniden is
lamlaşan bedevi Araplar. daha çok müs
lüman alimierin aydınlattığı Berberller'-
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den farklı biçimde dinin tasavvufi yönü
ne ağırlık verdiler. Mağribü 'l-aksa alimle
rinden eğitim alan Saade adındaki Beni 
Riyahlı bir kadın yerli Murabıt kabilesinin 
İslam'a yeniden sarılmasına büyük katkı 
sağladı (İbn Haldun. Histoire des berbe

res, s. 81 ). Beni Hilal'in gelişine kadar sa
dece şehir merkezleri ve çevresinde ya
şayan Serberiler müslümanlaşmışken iç 
taraflarda yaşayan ve bu yeni dinden ha
bersiz olan göçebe kabileler, hayat tarzı 
itibariyle kendileri gibi olan bedevi Arap
lar'ın dini yaşayışiarını kabullenmekte pek 
zorlanmadılar. Beni Hilal Arapları'nda di
ni duyguların en fazla ispanya'ya düzen
lenen cihad harekatı sırasında canlandığı 
ve bu kabilenin etkisini Kuzey Afrika'da 
batıdan doğuya doğru ilerledikçe daha 
fazla hissettirdiği görülür. Gumare Ser
berileri Beni Hilal'in nüfuzunda kalarak 
dil, giyim ve hayat tarzı bakımından ta
mamen Araplaştılar. Yine Araplaşan bir 
diğer Serberi kabilesi de Hevvare'dir. 
Bunun aksine İfrlkıye 'de Berberlleşen 
Arap kabileleri de vardı (Marça is, Les ara

bes, s. 663) . İlk İslam fetihleri sırasında 
gelen Araplar'ın şehirlere yerleşmiş olma
sına karşılık Beni Hilal ovalarda ve Sah
ra'ya sınır bölgelerde göçebe hayat sür
meyi tercih etti. Ziraata dayalı hayat ye
rini hayvancılığa terketmeye başladı ve 
sahilde Annabe. Bizerte gibi şehirlerin ci
varındaki araziler ağaçlar kesilerek ve pa
muk tarlaları bozularak Beni Hilal'in hay
vanları için otlak haline getirildi. Ovalarda 
yaşayan yerli kabileler dağlık bölgelere çe
kilerek yeni gelenlerle aralarına mesafe 
koydular. Hilalller gelinceye kadar bölge
nin tek hakimi olan Serberi Zenateliler 
yurtlarını bırakıp daha batıya göçtüler. 
Bunların Endülüs'te üstlendikleri görevi 
Beni Hilal İfrlkıye'de icra etti. Genelde Or
ta Mağrib ve İfrlkıye'deki dağlık bölgeleri 
tercih eden Sanhaceliler ise Akdeniz sa
hillerindeki Mehdiye ve Bicaye gibi şehir
lere yerleşerek geçimlerini sağlayabilmek 
için denize dayalı bir hayat tarzını benim
sediler. 

Beni Hilal XII. yüzyılda İfrlkıye 'nin efen
disi olduğu gibi Orta Mağrib ' in de büyük 
bir kısmını etkisi altına a l dı. Berberller. 
sayı bakımından çoğunlukta bulunmala
rına rağmen bir daha idareyi ele geçire
mediler; Hilalller de birlik içinde güçlü bir 
devlet ku ramadılar ve yerlileri istedikleri 
gibi kontrol altına alamadı! ar. İfrlkıye be
d evlierin gelişiyle tamamen bir harabe 
görüntüsü sergilerken Orta Mağrib bu 
durumdan daha az etkilendi ; Mağribü'l-

aksa ise sadece bunların Muvahhidler 
devrinde sürgüne gönderildiği yerlerden 
biri olarak kaldı. Beni Hilal'in Kuzey Afri
ka'da işgal ettiği şehirlerde fazla tutuna
mayıp ovalara çekilmesine rağmen gücü
nün kırılması bir asır aldı. Onların gelişini 
bir felaket olarak niteleyen alimler Kal'a
tü Beni Hammad'a sığınanlardır; Zlrl sul
tanını takip ederek Mehdiye'ye gidenler
de ve Kayrevan'dan ayrılmayanlarda bu 
düşüncelere rastlanmaz. Kayrevan ve 
Trablusgarp gibi tarihi şehirler güç kay
bederken Kabis. Tunus. Kal'atü Beni 
Hammad. Mehdiye ve Bicaye onların ye
rini aldı . Bu durum tek merkezli bölgeye 
çok merkezliliği getirdi; ancak ilk defa ik
tisadi bakımdan şehirli- göçebe yakıniaş
ması da bu .dönemde ortaya çıktı. Hilall
ler'in Kuzey Afrika'nın her köşesinde tu
tunabilmelerinin sebebi merkezi idareci
lerle evlilik yoluyla akrabalık bağları kur
maları. iç ve dış tehlikelere karşı onlarla 
birlikte savaşmaları ve en önemlisi ken
dilerine verilen iktalarla mülkiyet edinme
leridir (Marçai s, Les arabes, s. 238). 

Asırlardır Kuzey Afrika'ya girerneyen 
hıristiyanlar buradaki karışıklıkları fırsat 
bilerek Fatımller'in hakimiyetindeki Sicil
ya'ya çıktılar. Beni Hilal ile meşgul olan 
Zlrl Sultanı Muiz kendisinden yardım is
teyen Sicilya valisine yardım göndermedi 
ve ada Normanlar'ın eline geçti. Bir süre 
sonra Muizz'in oğlu Temlm Beni Hilal'e 
karşı Normanlar'la Cenevizler'i yardıma 
çağırdı. Fakat onlar İfrlkıye'ye de inerek 
Mehdiye'ye saldırdılar ve Temlm ancak 
ağır vergiler vererek devletini koruyabil
di; arkasından da ülkesindeki hıristiyan 
varlığını bertaraf edebilmek için baba
sı gibi Beni Hilal ile ittifak kurdu (a.g.e. , 

s. 132). Bedevller. özellikle hıristiyanlara 
karşı yapılan savaşlara katılarak Muvah
hid ordusunda önemli görevler aldılar; is
panya'da da cihad için cephelere koşarak 
Kurtuba. İşblliye ve Şerlş'te (Xeres) Arap 
ordugahları kurdular. Muvahhidler'in Or
ta Mağrib ve İfrlkıye'ye hakim olmasın
dan sonra bunlar hem merkezi idareye 
hem de mahalli idarelere sadık kalarak 
Kuzey Afrika'da bir süre için barış sağla
dılar. 

XI. yüzyıldan itibaren Beni Hilal emir
leri, kendi toplumları üzerinde otorite ku
rarak görev verildiği takdirde güvenilir 
askeri birlikler meydana getirebilecekle
rini ispat ettiler ve Murabıtlar. Muvahhid
ler. Merlnller zamanında ispanya'daki sa
vaşlara katıldılar. 621'de (1224) Endülüs'
teki garnizonlarda Beni Hilal'den 5000 



süvari bulunuyordu. İktilları varken güç
lerini muhafaza ettiler. toprakları ellerin
den alındığında ise verilen görevleri yeri
ne getiremediler. Muvahhidler Cüşem'i, 

Esbec'in Asım ve Mukaddem kolları ile 
Riyah'ın önemli bir kısmını tamamen güç
ten düşürdüler. Ancak müttefikleri olan 
Zuğbeliler daima imtiyazlı konumdaydılar. 
XIII. yüzyılda Muvahhidler zayıflayınca Be
ni Hilal yeniden nüfuz kazandı. Merlnller 
bunları Fas'a götürdüklerinde kendi içle
rine karıştırmamışlardı. Fakat Beni Ma'
kıl ile Beni Hilal XIV. yüzyılda eski yurtla
rına geri dönünce yeni gelen H ilalll er. Me
rlnller'le Abdülvadller'in arasındaki stra
tejik bir yere yerleştirildiler. Endülüs'ten 
kaçan ve kısa zamanda idarede önemli 
görevler alan göçmenler Beni Hilal'le iyi 
ilişkiler kurdular. Bu iki topluluk hem yö
re halkıyla bağları kopan devletin deva
mını sağladı, hem de birbirinin menfaat
lerini korudu. Fakat bu davranış aynı za
manda genel çöküşü de beraberinde ge
tirdi. XVI. yüzyıla kadar uzunca bir süre 
Beni Hilal'in elinde kalan topraklardaki 
emirler güçlerini birleştirme lerine rağ

men askerlik vasıflarını yitirdiler ve sa
dece ziraatla uğraşı r hale geldiler. 

Hilalller'in Kuzey Afrika'daki devletlere 
verdikleri hizmetlerden biri de Mısır ve 
Hicaz bölgesindeki devletler nezdinde el
çilikyapmalarıdır. Mağribü 'l -aksa ve İfri
kıye saraylarından Mekke'ye ve Kahire'ye 
sunulan hediyeler Hilalller tarafından gö
türülüyordu (a.g.e., s. I 37). 

Beni Hilal'in Kuzey Afrika'ya göçü. o gü
ne kadar gerçekleşmiş çapulculuk akını 
anlamındaki ilk göçtür ve bunu diğerleri 

takip etmiştir. Bun ların bölgedeki hare
ketlerinin birer kahramanlık destanı ola
rak anlatılması gerçekleri örtmez. Zira 
Kuzey Afrika'nın siyasi haritası tamamen 
altüst olurken bu bedeviler yüzünden 
Serberiler yurtlarını t erkedip deniz sahil
lerine sı ğın dıklarından denizeilikle ve Nor
manlar'a karşı korsanlıkla geçinmek zo, 
runda kaldılar. Yine zayıflayan merkezi 
idareye baş kaldınların artması ve ma
halli idarelerin güçlenerek bağımsızlıkla

rını ilan etmeleri, Arap emirliklerinin ku
rulmaya başlanması ve yağmacılığın yay
gın hale gelmesi Beni Hilal'in Kuzey Afri
ka'ya geldiği döneme rastlar. Bedevlierin 
bölgedeki güçleri Murabıt ve Muvahhid
ler arasındaki mücadelelerin seyrine gö
re artmış veya azalmış. Muvahhidler Be
ni Süleym'i desteklemeye başlayınca Mu
rabıtlar da Beni Hilal'i kendi taraflarına 
çekmişlerdi r. 

Ticani'ye (Abdullah b. Ahmed) ve İbn Hal
dun'a göre İfrlkıye'nin iktisadi çöküşü Hi
lalller'e bağlanmalıdır. XX. yüzyıl tarihçi
leri de İfrlkıye'nin Beni Hilal Arapları tarac 
fından zarara uğratıldığı konusunda bu 
iki tarihçiyle aynı görüştedi r. Ancak böl
genin iktisadi hayatının Araplar gelme
den önce çökmekte olduğu tezini savu
nanlar da bulunmaktadır. Onlara göre za
rara sebep olanlar sadece bedeviler değil 
esasen bölgede eskiden beri bulunan ça
pulcu ve isyankar yerlilerdi. Klasik dönem 
tarihçileri bedevi Araplar hakkında pek 
müsbet düşünmemiş ve bölgedeki orta
ya ç ı kışlarını İfrikıye'nin siyasi ve zirai ba
kımdan çöküşünün sebebi olarak gör
müşlerdi r. Halbuki bunların bölgeye ulaş
masından çok önce bir tarafta Sünni-Ma
lik! yerli halk, diğer tarafta ası rlardır on
larla mücadele eden Şii otorite yüzünden 
bölgenin istikrarı bozu lmuştu. Kuzey Af
rika'da Beni Hilal ve Beni Süleym kabile
lerinin geçmişini ve günümüze kadar ge
len tesirlerini sadece tarihi belgelerle ay
dınlatmak mümkün değildir ; bu hususta 
ayrıca antropoloji , etnografya ve lengü
istik alanlarında çalışma yapılması ge
rekir. 

Beni Hilal'in göçleri. Arap asıllı toplum
larda ve Arap kültürünün etkisinde kalan 
bölgelerde destaniaşarak ası r larca canlı

lığını korumuştur. Sözlü Arap halk edebi
yatının en önemli destanlarından biri olan 
Siretü Beni Hilô.l anlatıldığ ı ülkelere gö
re farklılıklar arzederek Suriye. Filistin. 
Ürdün. Mısır. Tunus. Cezayir. Fas. Mori
tanya, Sudan, Çad, Nüer ve Nüerya'da dil
den dile dolaşmış ve i nsan lık tarihinin 
başlıca kültür mirasları arasında yer al
mıştı. Kuzey Afrika'nın Araplaşmasında 

son derece önemli etki yapan bu desta
nın Berlin Milli Küt üphanesi'nde 189 ayrı 

yazması bulunmaktadır (bk. SIRETÜ BE

NI HilAL) 
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