
minde (I I Kasım I 85 I) zaptiye müşirliğin

de gerçekleştirilen köklü bir değişiklikle 
es' ar ve esnaf konuları ve dolayısıyla es' ar 
meclisi, gördüğü işlerle daha yakından il
gili olduğu gerekçesiyle Ticaret Nezareti'
ne nakledildL Bu düzenlemeden yaklaşık 
beş ay sonra ise İhtisab Nezareti yeniden 
kuruldu (ı 3 Cemaziyelahir ı 268/4 Nisan 
ı 85 2) ve arkasından es'ar meclisi buraya 
bağlandı; ancak birkaç ay sonra ihtisab 
nazırının isteği üzerine çıkarılan bir ira
deyle dağıtıldı. üç yıl sonra da İhtisab 
Nezareti kaldırılarak (ı o Zilkade ı 27 l/25 
Temmuz 1855) görevleriyeni kurulan şeh
remanetine (be lediye) devredildi (BA, 
Cevdet- Be lediye, m 49 ı 7) Bugün özelde 
ölçü tartı aletleri. fiyatlar ve karaborsacı
lığın, genelde mesleki ilkelerin 1 standart
ların denetimi Başbakanlık Türk Stan
dartları Enstitüsü'nün tesbitleri doğrul
tusunda Maliye, Ticaret. Sanayi ve Sağlık 
bakanlıkları ile belediyelerin, çevre temiz
liği ve imar inşaat işlerinin denetimi imar 
ve İskan Bakanlığı ile belediyelerin, dini 
hizmetler ve görevlilerinin denetimi Di
yanet İşleri Başkanlığı'nın, eğitim kurum 
ve görevlilerinin denetimi Milli Eğitim Ba
kanlığı'nın ve kalpazanlık ile fuhşun ön
lenmesi de İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu
luğu altındadır. 
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Ebü'I-Velld er-Rıza (er-Radi) 
Hişam b. Abdirrahman 

b. Muaviye e i-Ümevi 
(ö. 180/796) 

Endülüs Emevi Devleti'nin 
ikinci emiri 

L 
(788-796). 
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139'da (756-57) Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu. Babası Endülüs Emevl Devleti'nin 
kurucusu ı. Abdurrahman'dır. Babasının 
vefat haberini alınca valisi bulunduğu 
Maride'den (Merida) ayrılarak Kurtuba'
ya geldi; 1 Cemaziyelewel172'de (7 Ekim 
788) devlet adamlarının ve halkın biatını 
alarak tahta geçti. Ancak Suriyeli Arap
lar'ın desteklediği ağabeyi Tuleytula (To
ledo) Valisi Süleyman. yaşının büyüklüğü 
sebebiyle tahtın kendi hakkı olduğunu 
ileri sürerek onun emirliğini kabul etme
di. Kısa bir süre sonra Belensl nisbesiyle 
tanınan küçük kardeşi Abdullah da Süley-

HiSAM 1 

man'a katıldı. Hişam meseleyi önce barış 
yoluyla halletmeye çalıştı. fakat muvaf
fak alamayınca kuwete başvurup her iki
sinin de isyanını bastırdı ve bir miktar 
mal ve para vererek sonunda onları En
dülüs'ten uzaklaşmaya razı etti ( 174/790). 
Bu arada onun kardeşleriyle uğraşmasını 
fırsat bilen, Sarakusta'da (Saragossa) Mat
ruh b. Süleyman ve Turtuşe'de (Tortosa) 
Said b. Hüseyin adlı Arap !iderleri, birkaç 
yıl sonra da Runde'de (Ronda) Serberiler 
ayaklandılar. Hişam, babasının dönemin
dekilere kıyasla önemsiz kalan bu isyanla
rı fazla zorlanmadan bastırdı ve bu olay
ların dışında ciddi kabul edilebilecek baş

ka bir iç mesele ile de karşılaşmadı. Bun
da. bir taraftan adaletle gösterdiği titiz
liğin ve ülkenin her yanına gönderdiği giz
li müfettişler vasıtasıyla idarecileri kont
rol ettirmesinin, diğer taraftan da cami
ye gitmek, hastaları ziyaret etmek, cena
ze merasimlerine katılmak gibi davranış
larıyla halka yaklaşmasının, ayrıca kendi
sinin bir kabile ya da grubun değil, bütün 
halkın hamisi ve herkesin iyiliği için çaba 
sarfeden bir hükümdar olduğu intibaını 
bırakmasının rolü bulunuyordu. 

Hişam, ülke içinde istikrarı sağladıktan 
sonra her yıl kuzeydeki hıristiyan krallık
lar üzerine başarılı seferler düzenledi. 1 75 
(791) yılında gönderdiği bir ordu Ebro 
vadisinde ilerleyerek kuzeyde eastilla 
Vieja'ya ulaştı. 178'de (794) bir başka or
du Asturias Krallığı'nın yeni merkezi Ovi
edo'ya vardı ve bol miktarda ganimet ele 
geçirildi. Ertesi yıl Hişam'ın sevkettiği son 
ordu, Asturias Kralı ll. Alfonso ve mütte
fikleriyle yaptığı bazı çarpışmalarda ye
nildiyse de sonunda onları ağır bir bozgu
na uğrattı. Hıristiyanlar için büyük bir fe
laket olarak nitelenen bu savaştan sonra 
müslümanlar Oviedo'yu tekrar ele geçi-
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rip tahrip ettiler. öte yandan. fetihten çok 
Endülüs Emevl Devleti'nin gücünü gös
termek amacıyla Pireneler aşılarak Fran
sa'nın güneyindeki Septimania bölgesi
ne seferler düzenlendi. Hatta Arbune'nin 
(Narbonne) geçici bir süre için de olsa müs
lümanların hakimiyetine girdiğini kayde
den rivayetler bulunmaktadır. 

Maliki mezhebi. Evza11iğin hakim oldu
ğu Endülüs'e ı. Hişam döneminde girerek 
yayılma imkanı buldu. Hacca giden öğ
renciler imam Malik'in derslerine devam 
ettiler ve görüşlerinden etkilendiler; dö
nüşlerinde de onun faziletlerini ve fikir
lerini anlatarak bu mezhebin Endülüs'te 
yayılmasın ı sağladılar. Bunların başında 

Şebtun diye tanınan Ziyad b. Abdurrah
man ei-Lahml. İsa b. Dinar ve Yahya b. 
Yahya ei-Leyslyer alır. Yahya, Kurtuba'da
ki cami ve medreselerde imam Malik'in 
el-Muvatta' adlı eserini okutuyordu. Hi
şam, Maliki mezhebinin yayılması için ya
pılan çalışmaları destekiemiş ve bundan 
haberdar olan imam Malik de onun için, 
"Allah bulunduğumuz yeri senin hüküm
darlığınla süslesin" diye dua etmiştir (ib
nü'l-Kütiyye, s. 62; Al]ba.r mecmıi'a, s. 
109). Yahya ei-Leysl Hişam üzerinde öy
lesine etkili oldu ki emir onun fikrini al
madan hiçbir tarafa kadı tayin etmeme
ye başladı. Bu mezhepten yetişen fuka
ha. Hişam'ın yakın ilgisi sayesinde devlet 
hayatında önemli yerlere geldi. imar faa
liyetleriyle de ilgilenen Hişam, Kurtuba'
da Vadilkebir (Guadalquivir) nehri üzerin
deki tarihi köprüyü tamir ettirdi ve bü
yük Kurtuba kanalını açtırdı. Babasının 
başlattığı Kurtuba Camii 'nin inşaatını ta
mamlattı ve binaya bir minare ile bir şa
dırvan ekletti. Müvelledunun (mühtedl 
yerli halk) sayısında görülen artış üzerine 
yeni mescid ve medreseler yaptırdı. Alim 
ve edipleri himaye eden ı. Hişam döne
minde Arap dili ve edebiyatı zirveye ulaş
tı. incil ve Tevrat Arapça'ya çevrildi. 

Adil oluşu sebebiyle Ömer b. Abdüla
zlz'e benzetilen I. Hişam henüz kırk bir 
yaşındayken 3 Safer 180'de (17 Nisan 796) 
vefat etti. Dindar. güzel ahlaklı, müteva
zi. cömert. fazilet sahibi. akıllı. hadis ve 
Kur'an ilimlerine vakıf bir hükümdardı. 

idaresi altındaki halkın kendisinden hoş
nut olmasından dolayı Rıza (Radi) laka
bıyla anılırdı. Çocukluğundan beri islam 
prensiplerine uygun bir hayat süren Hi
şam, ömer b. Abdülazlz'in siyasetini ör
nek alarak valilerini sürekli kontrol etti
rir ve halkın memnun kalmadığı idareci
leri değiştirirdi. Savaş sırasında ölen as-
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adına 
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birgümüş 
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kerlerin geride kalan erkek çocuklarının 
01vanü'l-ceyş'e yazdırılması işi de ilk de
fa onun tarafından başlatılmıştır. 
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Ebü'I-Vel!d ei-Müeyyed-Billah 
Hişam b. el-Hakem 

b. Abdirrahman el-Ümevi 
(ö. 403/1013 [?]) 

Endülüs Emevi halifesi 
(976-1009, 10 10-1013). 
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IL Hakem'in hayatta kalan tek oğlu 
olup Subh adında Bask asıllı bir cariyeden 
doğdu. Babası ölünce Slav devşirmesi 
saray muhafızları (sakalibe) , onun devleti 

idare edecek kabiliyetten mahrum bulun
duğunu ileri sürerek tahta geçmesine 
karşı çıktılar ve amcası Mugire'yi halife 
yapmak istediler. Buna karşılık hacib Ca'
fer b. Osman ei-Mushafive vezir İbn Ebu 
Amir ei-Mansur, idari hayattaki nüfuzla
rını ortaya koyarak sakalibenin bu isteği
ne rağmen Mugire'yi öldürtmek suretiyle 
on bir-on iki yaşlarındaki Hişam'ın tahta 
çıkmasını sağladılar ( 4 Safer 36612 Ekim 
976). Hişam 'ın halifeliğinde , bu nüfuzlu 

devlet adamlarının desteği yanında baba
sı tarafından veliaht tayin edilmiş olması 
da önemli bir rol oynamıştır. 

Hişam, halife ilan edild ikten sonra 
annesi Subh ile de arası iyi olan ibn Ebu 
Amir ei-Mansur'un kontrolü altına girdi. 
ibn Ebu Amir'in asıl hedefi devletin ida
resini kendi eline almaktı . Bu niyet doğ
rultusunda, en yakın mesai arkadaşı Mus
hafı gibi devlet hayatında nüfuz ve söz sa
hibi birçok kimseyi saf dışı bıraktı; hacip
liğe de Galib b. Abdurrahman'ı tayin et
tirdi. Orduyu sakatibe ve Araplar'ın yeri
ne Berberiler'den kurma yoluna gitti. Ha
life Hişam , bütün bu olanlar karşısında en 
ufak bir müdahalede bulunamadı ve ibn 
Ebu Amir'in hemen her isteği ni yerine 
getirmek zorunda kaldı. ibn Ebu Amir'in 
idareyi eline alması kısa vadede, lll. Ab
durrahman ve ll. Hakem gibi güçlü hali
feler tarafından Endülüs'te tesis edilen 
siyasi, içtimal ve iktisadi istikrarın şekten 
de olsa devamını sağladı; uzun vadede ise 
halifelik makamının yara almasına . hat
ta halkın önemli bir kısmının bu makama 
şüpheyle bakmasına sebep oldu. 

ibn Ebu Amir 'in yerine vezirlik maka
mına geçen oğlu Abdülmelik'in idaresin
de de Hişam farklı bir tavır ortaya koya
madı ; zira idari otorite bu defa tamamıy
la Abdülmelik' in elindeydi. Abdülmelik, 
kendisine karşı cephe almış bulunan Arap
lar'a ve sakalibeye yönetmemesi için hali
feyle ihtilafa düşmemeye ve ona gerekli 
saygıyı göstermeye dikkat etti; Hişam da 


