HOLLANDA DOGU HiNDiSTAN SiRKETi
tem sultanının isteği üzerine bir hacı ada1667'de Bentemli bir prensin isteğiyle bazı hacı adaylarının şirket gemileriyle hacca gitmesine izin verildi; ancak
1689'da Mekke'den dönen üç Bugili hacı
halk arasında karışıklıklara sebep ol acağı
gerekçesiyle ülkeye sokulmayarak Kaapstad'a sürgüne gönderildi. 1716'da ise genel vali C. van Swoll, on hacının ülkeye girmesine gözetim altında tutulmaları şar
tıyla izin verdi ve arkasından da şirket gem ileriyle hacca gidişi tamamen yasakladı. Daha sonraki yıllarda ise bu yasak kıs 
men yumuşatılarak hacca gitmek isteyenlere yetkililerden özel izin alma zorunluluğu getirildi. 1803 yılından itibaren
yerli halka kamu düzenini bozmamak
şartıyla din hürriyeti verilmesi prensibinin benimsenmesine rağmen hacca getirilen kısıtlamalar ve Hollandalı sömürgecilerin hacı korkusu aynı yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir.
yının,
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L

Kuzeydoğu İran'da bir eyalet.

_j

Horasan ismi Eski Farsça'da hur (güve asan (ayan "gelen, doğan") kelimelerinden meydana gelmiştir ve "güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi; doğu
bölgesi" anlamını taşımaktadır. İsim muhtemelen Silsanller zamanında ortaya çıkneş)
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mış ve kısa zamanda yaygınlaşmıştır. Horasan tarihte İran'ın kuzeydoğusunda yer
alan çok geniş bir coğrafi bölgenin adı
idi. Günümüzde bölgenin toprakları üç
parçaya ayrılmış olup Merv (Mari). Nesa
ve Serahs yöresi Türkmenistan, Belh ve
Herat yöresi Afganistan, kalan kısmı da
İran sınırları içinde bulunmaktadır. En ge"
niş kesim İran 'ın elindedir ve adı geçen
iki devletle İran'ın diğer eyaletlerinden
Mazenderan, Simnan, Yezd , Kirman, Belücistan ve Sistan'la çevrilidir; idari merkezi aynı zamanda dini bir merkez olan
Meşhed'dir ve eyalete (ustiln) Meşhed, İs
ferayin, Bucnurd. Bircend, Tayyibat, Türbeticam, Türbetihaydari, Darrıgaz, Sebzevar, Şirvan, Tabes. Firdevs, Kabnat. KGçan, Kaşmir. Gunabild ve Nlşabur vilayetleri (şehristan) bağlıdır. Horasan eyaJetinin
1996 sayımına göre nüfusu 6.047.661'dir.

Horasan'ı Grek coğrafyacıları İsken 
der'in fetihleri sırasında tanım ı şlar ve
Belh-Merv civarına Baktria (Baktriana),
Herat taraflarına Aria, Nişabur dolayiarı
na da Parthia adını vermişlerdi. Mes'Qdi'nin birinci iklim bölgesinde (Mürucü '??eheb, ı. 102). İbn Haldün'un üçüncü iklim bölgesinin sekizinci bölümünde (Mu~addime, ı. 306-308) ve Zekeriyya ei-Kazvlnl'nin dördüncü iklim bölgesinde (Aşa
rü'l-bilad, s. 361-362) zikrettiği Horasan 'ın sınırları , b uranın idari bakımdan
büyüyüp küçülmesiyle ilgili olarak tarih
boyunca çeşitli farklılıklar göstermiştir;
bu sebeple zaman içinde değişen siyasi sı
nırlarla coğrafi sınırlar ayrı mütalaa edilmelidir. İslam coğrafyaetiarına göre genellikle Horasan doğudan Huttel (Tacikistan' da Kul'ab çevresi). Gur (Orta Afganistan) ve kısmen Sicistan (Sfstan); güneyden Deştilüt ve Kirman ile Rey arasındaki Fars toprakları; batıdan Deştike
vir'in batı kısmı ve Taberistan ile Cürcan;
kuzeyden de Türkmenistan 'ın bir bölümü, Harizm ve Maveraünnehir tarafın
dan çevrilmiş geniş bir alandır (İbn Havkal, s. 426; Yakut. 11 . 350) . Ayrıca bu geniş alan "ümmühilt" denilen Nişabur,
Merv, Belh ve Herat merkezleri etrafın
da yer alan dört büyük bölge olarak da
tasvir edilir (İbn Havkal. s. 430; Yaküt, ll,
351; Hududü'l-'alem, s. 325). Tahiriler
zamanına kadar bölgenin idari merkezi
Makdisi'nin "Horasan' ın ümmü'l-kurası"
dediği Merv idi (A/:ısenü 't-te~asim, s.

298-299).
Horasan'ın

kuzeyi dağlıktır; dağlar, güneydoğu istikametinde ve iki silsile halinde Kuzey Afganistan'daki Benditürkis-

Sefıdküh ve Hindukuş dağlarına ulaBu silsilelerin Türkmenistan çölleri
boyunca devam edeni Küpet. Gülistan,
Karadağ ve Hezarmescid, Elburz sıra
dağlarının uzantısı olanı ise Şahcihan,
Aladağ ve Kühibinalüd kütlelerinden meydana gelir. Yükseklikleri yer yer 3000
metreyi aşan bu iki silsil e arasında yüksekliği 1350 metreye varan bir yayla vardır; yayianın batısında Etrek ve Cürcan.
doğusunda Keşfirüd nehirleri akar. Dağ
lık bölgenin güneyinde, batıda Irak-ı
Acem'e kadar giden Deştikevlr adındaki
tuz çölü uzanır. Bu çölün Tahran'ın güneyine rastlayan kesiminde Nemek gölü bulunmaktadır. Deştikevlr çeşitli kum oluşumları ile batıdan Horasan'a girişi engeller. Bu çölün güneyinde yükselen bir
sıra tepe onu daha güneydeki Deştilüt'
tan ayırır. Burada da çöller ve Nemekzar
gibi tuz havzalarına rastlanır. Kuzeyde
geniş ve birbirine bitişik. güneyde küçük
ve birbiriyle bağlantısı olmayan birçok vaha vardır. Bu kapalı havzaların ortasında
Kühistan eyaletini teşkil eden Kain ve
Bircend bölgeleri yer alır.

tan,
şır.

Kara iklimi özellikleri gösteren Horasan'da genel olarak su çok kıttır. Yalnız
kuzeyde sürekli esen nemli rüzgarlar sebebiyle dağlara önemli miktarda yağmur
düşer. Deştilüt ve Deştikevlr'de çöl iklimi
hakimdir; buralarda ve yakınlarında gündüzleri ısı çok yüksektir. Bölgenin en
önemli iki nehri, kuzeydeki dağlardan çı
kıp Hazar denizine dökülen Etrek ve Cürcan'dır. Mureh, RGdişQr, HerirQd ve Keş
firüd düzenli bir rejime sahip olmayan,
çöllerle tuzlu bataklıklarda kaybolan
önemsiz nehirlerdir ve sularının tuzluluğundan dolayı sulamada kullanılmazlar.
Çöllerle bataklıkların çevresi tarıma elverişli değildir. Kuzeyde nisbeten düzenli
bir yağış rejiminin bulunması, buradaki
vadi ve yamaçlarda tarım yapılmasına ve
hayvancılığa imkan vermektedir. Dağ
lara düşen yağmur suları, yer altı su sistemleriyle fazla kayba uğramadan dağ
eteklerindeki alüvyonlu ovalarda yer alan
tarım alanlarına ulaştırılır ; ayrıca kuyulardan da büyük ölçüde faydalanılır. Bu
topraklarda buğday, pirinç, safran, tütün, yer fıstığı, pamuk ve meyve yetişti
rilir; bir miktar da ipek üretilir. Göçebeler koyun, keçi, deve ve at beslerler; yün
ve kıllar halı, kilim ve şal imalinde kullanı
lır.

Klasik İslam kaynaklarında Horasan'da
imal edilen kağıt, dokuma ve çömlek kadar bölgede çıkarılan bazı madeniere de
dikkat çekilir. lfududü'l-<alem müellifi

HORASAN
ve Makdisi burada çıkarılan altın, gümüş. demir, firOze ve neftten söz ederler (AJ:ısen ü 't-te~asim, s. 303) . Bugün Horasan'ın en önemli toprak altı zenginliği
zümrüt ve diğer kıymetli taşlarla birlikte
Nişabur yakınlarında çıkarılan firOzedir;
ayrıca demir, bakır, kurşun, antimon, kömür ve m ermer ocakları vardır. Bölgenin
en önemli ihraç maddelerini firOze, zamk,
yün, kıl, deri, halı ve pamuklu dokuma
teşkil eder.
Horasan, göç ve istila yo lları üzerindeki bir kavşak noktasında bulunduğundan
değişik ırklardan meydana gelen bir nüfusa sahiptir. Burası aynı zamanda çok
eski yerleşim alanlarına ve medeni gelişmelere sahne olmuştur. Hindistan ve
iran'a yayılan Hint-Avrupa kökenli Ari
ırkın ortaya çıktığı yer H o rasan'dır. Hunlar'a ve Göktürkler'e bağlı çeşitli Türk
b oyları, Araplar ve Cengiz istilasından
sonra Moğollar da Horasan'a yerleşen
unsurlar arasındadır. Buradaki ilk müslümanlar, genel olarak Irak şehirlerinden
ve özellikle Basra'dan bölgeyi fethetmek
üzere yollanan Arap askerleriydi. Muaviye iktidarı ele geçirince. daha önce Hz.
Osman ' ın ve bir ara Hz. Ali'nin sevkettiği
askerlerin uzun zaman evlerinden ve
ailelerinden ayrı kalmaları dolayısıyla huzursuzluk çıkarabileceklerini düşünerek
Horasan'da kamplar kurulmasına karar
vermiş ve eski askerlerin eşlerinden baş
ka bölgeye yeniden aileleriyle birlikte çok
sayıda asker ve göçmen göndermiştir.
Merkezi şehirlerde ve stratejik kalelerde
bulunan terkedilmiş evlere veya kendileri için kurulan mahallelere, kamplara
yerleştirilen bu insanların büyük bir çoğunluğu yine Irak'tan geliyordu. Aynı zamanda devletin seçtikleri dışında bazı
kabileler ve fertler de bu göçe katılmış
lardı ki bunlar bir bakıma servet peşinde
koşan maceraperestlerdi. Doğu bölgelerine, özellikle de Horasan'a göç eden kabile unsurlarının asıl kaynağını Arap yarı
madası oluşturuyor ve çeşitli kabileler
izin almaya gerek duymaksızın Basra
körfezini geçerek doğu ya ulaşıyorlardı.
Dolayısıyla Hor asan'daki Arap nüfusu
hakkında divan listelerine dayanılarak yapılan değerlendirmeler güvenilir değil
dir. O zamanlarda bölgede mevcut olan
Araplar'ın sayısı tahminlerden çok daha
fazladır.

Horasan'daki yerleşim hususunda "karye" (çoğu l u kura) meselesi de önemlidir.
Kaynaklar Araplar'ın ellerindeki karyelerin bazılarının isimlerini zikrederler. Modern araştı r macılardan bazıları , kura ge-

lirlerinin sadece Arap askerleri arasında
bir kısım gruplara verildiğini ve bu raların
o dönemdeki kabile farklılıklarına dayanan yerleşim alanları olduğunu , bazıları
ise birtakım önemli askerlere verilmiş
özel arazi olduğunu ve içlerinde onların
kölelerinin bulunduğunu ileri sürmektedirler. Aslında karyeler özel araziler veya
bölgenin valisi tarafından bazı cesur askerlere yahut yararlık gösteren memurlara verilmiş çiftliklerdir. Bunun en açık
örneği. Kuteybe'nin kardeşi Salih b. Muslim'in kendi kumandası altında cesaretle
savaşan Nasr b. Seyyar'a verdiği karyedir. Bir kısmının elinde birden fazla karye
bulunduğu da bilinmektedir; mesela Süleyman b. Kesir el-Huzai'nin iki karyesi
vardı. Arap toplumunun kabilevi yapısın 
dan dolayı verilen arazilerin tek bir bölgede toplanmasına çalışılırdı .
İslam coğrafyacıları Horasan halkının
mütenasip vücuda sahip. zeki , çalışkan.
güzel ahlak sahibi, cömert. cesur, hak ve
adalet peşinde koşan , terbiyeli. nazik ve
en önemlisi de din ile ilme düşkün insanlar olduğunu bildirirler (Makdisl, s. 298,
3 o ı . 336; Yakut, ıı . 353-354).

Günümüzde halk genelde yer l eşik nüfus ve göçebeler olarak ikiye ayrılır. Kuzeybatıda Göklen ve Yamut Türkmenleri, Bucnurd ve Kuçan çevresinde Kürtler, Meşhed'in güneydoğusunda Cemşi
dller. güneybatıda Haydariler, güneydoğuda da BelGeller çoğunluktadır; bölgede Hezareler'e de rastlanır. İran, Arap ve
Türk asıllı hükümdarların kuzeydoğu sı 
nırlarını savunmak için özel birlikler kurarak Horasan'a yerleştirmeleri ve son
zamanlarda İran şahlarının politik sebeplerle Lurller gibi bazı grupları buraya iskan etmeleri etnikyapıdaki karışıklığı daha da arttırmıştır; şehirlerde yahudilerle
Çingeneler de vardır.
Etnik yap ı daki ka rı ş ı klık Horasan'da
dillerin konu ş ulm as ına sebep olmuştur; X. yüzyılda Arapça. Farsça ve
Türkçe yaygındı . Makdisi, bölgedeki şe
hir halklarının Farsça'yı kullanış biçimi hakkında bilgi vermektedir. Buna göre Nişa
bur, TGs, Nesa, Büst ve Belh halkı Heratlı lar'dan daha fasih konuşuyordu (AJ:ıse
nü't-te~asim, s. 334-335) .

farklı

Horasan, İran ve Orta Asya arasında
bölgesi olması dolayısıyla tarihte çeşitli devletlerin idaresi altına girmiştir.
Ahameni (Pers) imparatorluğu 'nun Mkimiyetinde iken milattan önce 330'da
iran'la birlikte İskender tarafından Merv'e
kadar ele geçirildi. Tarihi kaynaklarda
bazı Horasan şehi rlerinin onun tarafınsınır

söylenir. Milartan önce ı.
itibaren bölge Sakalar (Doğu iskitleri). Kuşanlar ve Parthlar'ın
mücadelelerine sahne oldu ve sonuçta
Sakalar'la Arsakiler (Parth) arasında paylaşıldı. 224'ten sonra Arsakiler'i yıkarak
Sasani imparatorluğu'nu kuran 1. Erdeşir' in eline geçti. Bu devirde Horasan'ın
doğusundaki topraklar Eftalitler'in (Akhunlar, Hayat ıl a) idaresinde bulunuyordu. Belazüri'nin. Hz. Osman ' ın Basra valisi Abdullah b. Amir'in fetihleri sırasında
Herat. Badgis ve BOşenc ' e hakim olduğunu haber verd i ği "azimü'l-Herat" da
(FütCth, s. 588 ) muhtemelen bir Eftalit
hükümdan idi. Sasanller'in dört eyaJetinden biri olan Horasan Faryab. Buhara.
Baverd ve Garcistan bölgelerinden meydana geliyor ve bir vali tarafından yönetiliyordu (Ya 'kübl, Tari/]., 1, 176) .
dan

kurulduğu

yüzyılın başlarından

Kadisiye Savaşı'ndan sonra Hz. ömer'in
Basra'dan gönderdiği kuwetler. Abdullah b. Büdeyl b. Verka el-Huzal'nin emrinde Horasan'ın kapısı denilen Tabeseyn'e kadar ilerledi. Belazüri. Tabeseyn
halkının 60 veya 70.000 dirhem ödemek
suretiyle Hz. Ömer'le anlaşma yaptıkları
nı bildirmektedir (FütCth, s. 584-585). Horasan'a sürekli ve etkili akınlar Hz. Osman devrinde başladı. Yeni halifenin Basra valisi tayin ettiği Abdullah b. Amir yerine Ziyad b. Ebih'i vekil bırakarak doğu
ya doğru yürüdü (a.g.e., s. 585); 31 (652)
yılında kumandanlarından Ahnef b. Kays,
Kirman ve Tabeseyn yolu ile girdiği Horasan'da Toharistan'a kadar uzanan toprakları zaptederken kendisi de Nişabur' u
ele geçirdi ve bu şehirde Horasan'ın ilk
mescidini yaptı rdı. Abdullah b. Amir ve
Ahnef b. Kays'ın hoşgörülü tutumları. Hor asan'ın diğer şehirlerdeki Sasani valilerinin ve mahalli hükümdarların İslam
hakimiyetini kabul etmelerine sebep oldu. Ahnef b. Kays ve Abdullah b. Amir'in
gayretleriyle Horasan süratle f ethedilmiş ve Makdisi'ye göre halkı da aynı süratle müslüman olmuştur (A/:ısenü ' t-te~asim, s. 293). Hz. Ali döneminde çıkan
iç karışıklıklar sebebiyle devletin Horasan üzerindeki hakimiyeti azalınca bölge
halkı sık sık merkezi i dareye karşı ayaklanmaya başladı. Sonunda komşuları olan
Türkler. Soğdlular ve hatta Çinliler'den
yardım alan isyancılar Nişabur'dan müslümanları çıkardılar. Hz. Ali Ca'de b. Hübeyre el-MahzOmi'yi oraya gönderdiyse
de başarı kazanılamadı ve bu durum Hz.
Ali'nin şahadetine kadar devam etti (Belazüri, s. 593-594; Tabert. V. 64; Nüveyrl,
XIX, 272) .
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ihtilalciler karşısında
ve batıya çekilmek zorunda
kaldı; EbCı Müslim de Horasan'a tamamen hakim oldu (Taberl, VII, 377-379;
Mes'Cıdl, lll, 357-358). Horasan'daki bu
gelişmeler sırasında ayaklanmaya dini
bir muhteva kazandırmak için, "Horasan
yiğit yatağıdır; Allah bir kavme gazap
edince, üzerlerine Horasanlılar'ı gönderir"; "Cahiliye ve islam döneminde Horasan'dan hiçbir ordu çıkmamıştır ki zafere ulaşmadan geri dönmüş olsun"; "Hor asan tarafından kara bayraklar görüldüğü zaman onları karşılamaya gidiniz,
zira bunların içinde mehdi vardır" gibi
hadisler uydurulmuş, hatta Eb Cı Müslim'in mehdi olduğu inancı yayılmaya çalışılmıştır. Muhtemelen Emevitaraftarları da, "Deccal doğudan, Horasan denilen bir yerden çıkacak ve yüzleri çekiçle
dövülmüş kalkan gibi olan bir kavim ona
uyacaktır" gibi hadisleri uydurmuşlardır
(Yakiit, ll, 351-353; ayrıca b k. Kandem ir,
s. 37, 38, 43, 46, 47, 174).
130 (748)

yılında

tutunarnadı

lbn Havkal'in
el-Mes.!Wk
ue'l-memiilik
adir eserinde
Horasan
bölgesini
gösteren
harita
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,

nr. 2934,
vr. 98b-99•)

Muaviye iktidara gelir gelmez Abdullah b. Amir'i tekrar Basra ve Horasan
valiliğine tayin etti. Onun 43'te (663) bölgede kontrolü sağlamak için gönderdiği
Abdurrahman b. Semüre ile Kays b.
Heysem es-Süleml Belh ve Kabil'i yeniden ele geçirdiler (Belazürl, s. 575-576;
Taberl, V, ı 70, 172). Ziyad b. Eblh'in
4S'te (665) Basra valiliğine getirilmesinden sonra Horasan ve Sistan'a yapılan
askeri harekat planlı bir şekle sokuldu ve
kısa süre sonra müslümanlar bölgedeki
hakimiyetlerini yeniden güçlendirdiler.
Fakat yine de zaman zaman ayaklanmalar oluyor ve bazı Horasan şehirleri müslümanların hakimiyetinden çıkıyordu . S1'de (671) Ziyad'ın kumandanları Re bl' b.
Ziyad ve oğlu Abdullah Belh'i tekrar zaptettiler (Ta beri. V, 285-286) . Selm b. Ziyad'ın valiliğinden sonra Horasan bölgesi
Emevi muhalifi Abdullah b. Hazim'in
kontrolüne geçtiyse de yardımcısı Bükeyr b. Vessac'ın (Vişah) ihaneti üzerine
hakimiyet yeniden sağlandı (73/692).
Emevi hakimiyeti boyunca geniş Horasan ve Sistan eyaletlerinin idaresi öncelikle Basra valilerine bırakılmıştı ve yöneticileri genellikle Temim ve Bekr'e mensup Kaysiler'den meydana gelen Basra
askerleri arasından seçiliyordu. Mühelleb b. EbCı Sufre'den sonra iki oğlu Yezid
ile Mufaddal da Horasan valiliğinde bulunmuştu (Belazürl, s. 607; Taberl. VI,
320-355). Müslümanların bölgedeki bu
faaliyetlerine rağmen Eftalitler'in süregelen Horasan üzerindeki tehdidi. ancak
vali Kuteybe b. Müslim'in Horasanlılar'
dan oluşturduğu askeri birlikle 91 (710)
yılında Badgls Tarhanı Nlzek'i esir edip
öldürmesi ve Taharistan yabgusunu rehin alması ile sona erdi (Ta beri, VI. 454
vd.). Kuteybe'nin Baykent. Buhara ve Semerkand'ı ele geçirmesinden sonra Horasan doğudan gelen tehditlerden bir öl-
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çüde kurtuldu. Bu devirde müslümanlar
Merv'i askeri üs yaptılar. Kuteybe'nin öldürülmesinden sonra Türgiş Kağanı Sulu Han, Horasan ve i ran içlerine kadar
akıniara başladı. Yirmi yıl kadar süren bu
akıniara Horasan valiliğine getirilen Esed
b. Abdullah ei-Kasri, idare merkezini
Merv'den Belh'e taşıdıktan sonra Türk
hakanını ağır bir yenilgiye uğratarak son
verdi ( 118/736). Onun yerini alan Boğa
Tarhan ise Emeviler'in son Horasan Valisi
Nasr b. Seyyar tarafından önce esir alın
dı, sonra idam edilerek müslümanların
hakimiyeti Fergana'ya kadar genişletildi.

Emeviler'in takip ettiği siyaset bölgedeki mevaliyi, özellikle iranlı müslümanları iktidardan soğutmuştu. Bunlardan
müslüman oldukları halde cizye alındığı
(Belazürl. s. 622, 625; Ya'kiibl, ll, 302;
Tabert Vll, 559) ve yılda iki defa tekrarMüsl ümanların Horasan'daki hakimilandığı için çeşitli isyanlar çıkmıştı (Makyetlerini dış tehditlerden çok, buraya
disl, s. 295). Bu gayri memnun kitlelerin
yerleşmiş Yemenliler'i temsil eden Ezdliderleri Abbas! propagandasını benimliler ile Kuzey Arapları'nı temsil eden Tesemiş ve sürüp giden Ezd- Mudar çekiş
m im ve Abdülkays arasındaki ihtilaf ve
mesini de Emevi iktidarına son vermek
mücadeleler tehlikeye sokuyordu (Ya'kiiiçin ustalıkla kullanmışlardı. EbCı Müslim
bl, ll, 333; Mes'Cıdl, lll, 354-355). Bu du129'da (747), Yemenli Ezdliler'in başında
rum, Emevi halifelerinin hakimiyetini
eyaletin merkezi Merv'e girdiği zaman
zaafa uğrattığı gibi müslümanların Maetrafında müslüman Araplar'dan çok
veraünnehir'deki kontrollerini de aksattı
iran lı köylüler ve diğer mevall vardı (Tave kısa sürede Horasan Em evi aleyhtarı
beri, Vll, 353 vd .). ilk Abbas! halifeleri
faaliyetlerin merkezi haline geldi. Merv'Horasanlılar'ı kendilerine verdikleri desde bulunan Abbas! ailesi mensupları ve
tek sebebiyle taraftarları ve yardımcıları
diğer muhalifler ihtilal hareketinin orgaolarak korudular (Makdisl, s. 293); onlanizasyonunda önemli bir rol oynadılar. . ra yeni rejimin temel dayanağını meydana getirdikleri için lll. (IX.) yüzyılın ortalaSüleyman b. Keslr ei-Huzal ve adamları,
rına kadar hilafet ordusunda ve saray
daha 111 (729) yılında Horasan'a gelerek
hizmetlerinde yer verdiler. Bermeki aileEmeviler aleyhinde propagandaya ve
si de bu dönemde Belh'ten göç etmişti.
halkı Beni Haşim'e biata davet etmeye
Şehzadeliğinde Horasan valisi olan Me'başlamışlardı (Ya'kiibl, ll, 319 vd.; TabemCın'un, kardeşi Emin'e karşı mücadelerl. Vll, 353 vd.; Mes'Cıdl. lll, 355). Bu faasi ve hilafeti ele geçirmesi de ( ı 98/81 3)
liyetlerin farkına varan Horasan Valisi
Horasanlılar'ın sayesinde gerçekleşmiş
Nasr b. Seyyar'ın merkezi Belh'ten Merv'e
ve Me'mfın iki yıl süreyle devleti Merv'taşıması, yönetimden memnun olmayan
den yönetmişti .
Haris b. Süreye ve ihtilalcilerle ilgilenmesi durumu değiştirmedi. Hareketi büyük
207 (822) yılında, Me'mfın'un hilafete
bir maharetle organize eden EbCı Müsgelişinde büyük yardımını gördüğü için
lim-i Horasanl ihtilalin liderliğini ele alaHorasan valiliğine tayin ettiği Tahir b.
rak Merv'e yerleşti ve faaliyetlerini buraHüseyin bağımsızlığını ilan etti. Her ne
da sürdürmeye başladı ( 128/7 46) . Nasr
kadar Abbasi halifeleri onu ve oğullarını
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kendilerine bağlı valiler gibi görmeyi sürdürmüşlerse de TahirHer denilen bu süIale Horasan'ı yarım yüzyıldan fazla bir
müddet müstakil bir devlet olarak yönetmiştir. Bölge, Ya'küb b. Leys'in 259
(873) yılında TahirHer'in başşehr i N lşa
bur'a girmesiyle SaffarHe r 'in, Samani
emlri İsmail b. Ahmed'in 287'de (900)
Amr b. Leys'i yenmesiyle de Samanller'in
yönetimine geçti ve uzun bir süre siyasi
istikrara ve iktisadi refaha sahne oldu.
TahirHer Horasan'ın refah seviyesini
yükseltmek için büyük bir gayret göstermişlerdir. Abdullah b. Tahir'in su hakları
ve bölgenin sulama sistemine dair bir kitap yazdırması bu gayretin delilidir. Kitô.bü'l-Kuniy adındaki bu eser. Gazneli
tarihçi Gerdizi'ye göre iki asır sonra dahi
kullanılmaktayd ı. Coğrafi konum itibariyle gelişen t ransit ticaret de bölgeye
önemli bir gelir sağlıyordu. Makdisl'nin
verdiği bilgiler bu durumun Samanller
devrinde de sürdüğünü göstermektedir.
Ona göre Horasan X. yüzyılda gelişmiş
bir iktisadi yapıya sahipti. Nlşabur, Nesa,
Eblverd, TGs, Herat, Merv her türlü dokuma ve ipek üretiminin merkeziydi. Debüsiye ile Vezar' da dokunan ve "vezariye" denilen elbiseler Ba ğ dat'ta Horasan dlbası adıyla şöhret yapmıştı . Keçe,
kilim ve halı imalatı gelişmişti. Nesa ve
Eblverd'in tilki kürkleri meşhurdu. Garcüşşar ve TGs'ta altın , TGs ve Fergana'da
gümüş, Belh'te kükürt ve kurşun çıkarı
lıyordu . Tirm iz ve Belh'in sabunu her tarafa yayılmıştı . Serahs ve Merv'de hububat üretimi yapılıyordu . Nesa, Eblverd,
Merv. Belh çevreleri susam, pirinç. ceviz,
badem, zeytin, nar. çekirdeksiz üzüm,
kavun, karpuz, fıstık vb. yetiştirilen baş
lıca yerlerdi. Hayvancılık gelişmişti; göçebeler koyun ve s ı ğır besliyorlardı. Süt.
peynir ve yağ boldu. Fergana ve Harizm
bölgeleri gibi Hor asan da Türk köle ve

cariyelerinin getirildiği bir yerdi. Bu iktisadi gelişme, Horasan'dan toplanan vergilerin 40 milyon dirhernin üstüne çıkma
sına sebep olmuştur ki bu meblağ Irak'ın
haracı ile birlikte AbbasHer'in bütün gelirlerinin yarısına tekabül ediyordu (C.
Zeydan. II. I 27). Bağdat'ta yalnız Horasan mallarının satıldığı bir çarşı bulunuyordu. Gerek Tahirller gerek Samanller
devrinde bölgenin kültür seviyesi yükselmiş. ilmi ve edebi hayatta canlanma görülmüştü (İbn Havkal, s. 434, 436, 453;
Makdisl, s. 323-340).
X. yüzyılın sonlarına doğru Horasan
Gazneliler'in eline geçti ve 427'de ( 1036)
Selçuklular·ın· Ceyhun 'u aşarak buraya
girmesine kadar onların hakimiyetinde
kaldı. Horasan'ın zenginliği. Gazneliler'in
fetih faaliyetleri için önemli bir kaynak
oluşturmuştu . Fakat alınan ölçüsüz vergiler ve peş peşe gelen kıtlık yılları Gazneli yönetimini halkın gözünde sevimsiz
hale getirdi. Bundan dolayı 428'den (1 037)
sonra Nlşabur ve diğer bazı şehirlerde
Selçuklu idaresinin tercih edildiği görülür. Dandanakan Savaşı'nın (43 I/I 040)
ardından Horasan bütünüyle bir Selçuklu toprağı haline geldi ve 100 yıldan uzun
bir süre devletin en önemli eyaleti olarak
barış ve sükü n içinde yaşadı . Önce Çağrı
Bey'in. daha sonra Alparslan ve Melikşah'ın yönetiminde kalan bölge, Merv'i
başşehir seçen Sencer'in altmış yıl süren
idaresinde de refah düzeyini korudu. Fakat bu durum onun saltanatının son yıl
larında değişti. Doğudan gelen kalabalık
Oğuz göçerlerinin (Türkmenler) uygun ot laklara sahip olan Horasan bölgesine yerleşmeleri ve merkezi yönetimle ters düş
meleri S48'de (1153) bir savaşla sonuçlandı ve yenilen sultan üç yıl boyunca Oğuz
lar' ın elinde esir kaldı.
Sencer'in ölümünden (552/1 ı 57) sonra Oğuzl ar' ın Horasan'daki tahribatı devam etti; bu sıra da bir kı s ım t opraklar.
Sencer'in kumandanlarından olup Oğuz
lar'ın emir kabul ettikleri Müeyyed Ayaba'nın eline geçti. Ardından bölgeyi Gurlular zaptettiler ve özellikle Herat'a önem
verdiler. Gurlular'ın zayıflamasından sonra H a rizmşahlar bölgeyi ele geçirdiler.
61 Tde (1220) bütün Doğu islam alemini
t ehdit eden Cengiz istilasına ilk maruz kaIan yerlerden biri Horasan oldu . M oğol
lar'ın eline düşen şehirler yağmaya uğra
d ı ; özellikle Merv ve Nlşabur gibi istilacı
Iara karşı direnen şehirlerde katliam ve
tahribat korkunç boyutlara ulaştı (ibnü'l-Eslr, XII, 390-393; Ata Melik Cüveynl Itre. Boyle i, I, 163-I64). Bu istila hare-

keti

halkın

göç etmesine, nüfusun iyice
ve bütün üretim mekanizmasının bozulmasına , konulan keyfi ve
yüksek vergiler de geriye kalan halkın
daha fazla fakirleşmesine yol açtı. Ayrıca
istilanın bölgeye sürdüğü yeni göçebelerle katliamdan kurtulan yerli halk arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar içtimal
huzursuzluklara sebep oldu. Cengiz bir
süre Horasan şehirlerinin imarına izin
vermedi. Onun ölümünden sonra Horasan, hanedan mensuplarının ortak malı
kabul edilen bir emirlik haline getirildi.
Önceleri bölgenin hakimi bizzat büyük
hakan tarafından tayin ediliyordu; İlhan
lılar ' ın kuruluşundan (654/I 256) sonra
onların yönetimine bırakıldı . Bölge bu
dönemde iç işleri ve mali bakımdan özel
bir konuma sahipti. Ho rasan'ı idare etmek üzere hanedandan biri, çok defa da
ilhanın tahta geçecek oğlu görevlendiriliyordu. İlhanlılar'ın başşehirlerini Batı
İran -Azerbaycan topraklarına taşımaları
ilim, sanat, edebiyat ve siyaset merkezIerinin Horasan'dan Batı'ya intikal etmesi ve Horasan ' ın ekonomik ve kültürel üstünlüğünü kaybetmesi sonucunu doğu r
du. Bunun yanında bölge İlhanlı-Çağatay
mücadelesine sahne oldu ve bu durumdan ancak İlhanlı Hükümdan Ebu Said Sahadır Han'ın ölümünden (736/1335) sonra kurtulabildL
azalmasına

EbO Said ölünce Herat ve çevresi, İ l 
olan ve 791 ' de (1389)
Timur tarafından yıkılan Kertler'in yönetiminde kaldı . Aynı dönemde Batı Horasan , Beyhak'ta kurulan ve yine Timur
tarafından ortadan kaldırılan Serbedaller'in hükmündeydi. Horasan'a yeniden
toparlanma imkanı veren Timur'un, oğlu
Şahruh'u 799'da (1397) buraya vali tayin
etmesi ve onun hükümdar olduktan sonra da BSO'de (1447) ölümüne kadar burada (Herat) oturması bölgeyi istikrara kavuşturd u. Ş a hruh Herat ve Merv gibi şe
hirleri yeniden i n şa ettirdi. Bu dönemde
iktisadi hayatta önemli gelişmeler oldu
ve refah seviyesi iyice yükseldi. özellikle
Hüseyin Baykara zamanında Herat, politik istikrarın ve parlak bir kültür ve sanat hayatının merkezi haline geldi. Buradaki halen mevcut mimari eserler i ve
"Herat ekolü" denilen tarzdaki eşsiz minyatür, t ezhip, hat ve cilt örnekleri bu parlak döneme aittir.
hanlılar'ın vasalı

X. (XVI.) yüzyıl başl ar ında Horasan yeni
sahne oldu. Bölge toprakları
önce Şeybant Han'a bağlı Özbek göçebeleri tarafından işga l edildi. Bu sırada
iran'da Safevi Devlet i kurulmuş ve sınırgelişmelere
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larını doğuya doğru genişletme çabasına

girmişti. Şah ismail916'da (1510) Şey

bani Han'ı öldürdü ve Horasan'ı ele geçirdi. Ancak Özbekler'le Safeviler arasında
ki mücadele devam etti; bazı sınır şehir
leri iki güç arasında devamlı şekilde el
değiştirdi.

Safeviler, özellikle I. Abbas döneminde
için büyük gayret gösterdiler. Osmanlılar'la olan münasebetIer bir Şii-Sünni mücadelesi haline gelince Şah Abbas, onların idaresi altında bulunan Kerbela ve Necef gibi kutsal sayı
Ian yerlere Şiiler'in ziyaret maksadıyla
gitmelerini önlemek için Horasan'da
imam Ali er- Rıza'nın türbesini ön plana
çıkararak Meşhed'i başlıca ziyaret merkezlerinden biri haline getirdi. Hz. Ali'nin
kabrinin bulunduğuna inanılan Belh yakınındaki Mezarışerife de önem verildi.
XII. (XVIII.) yüzyılda Horasan yoğun kabile mücadelelerine sahne oldu. 1739'da
Hive Hanı ilbars Han'ın Horasan'ı yağma
lamasının ardından ertesi yıl Hive'yi işgal
eden Nadir Şah Meşhed'i merkez edinerek Horasan'ı elde tutmaya çalıştı ve
bu maksatla bölgeye yeni Şii göçebeler
Şiiliğin yayılması

yerleştirdi.

Nadir Şah'ın ölümünden ( 1160/174 7)
sonra Belh, Herat, Meşhed ve Nişabur Afganlı, Ahmed Şah Abdali'nin kontrolüne
geçti (1163/1750). Ancak Kaçar sülalesi
1193'te (1779) iktidarı ele aldıktan sonra
Horasan üzerinde yeniden kontrol sağla
dı. Fakat iran'ın Herat için XIX. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkan Afgan emirIerine karşı verdiği mücadele, bu ülkenin
Afgan topraklarına doğru genişlemesini
istemeyen ingiltere'nin müdahalesine yol
açtı. Bu müdahale sonucu 1857'de bir
anlaşma yapıldı ve iran taleplerinden vazgeçerek Heraftan çekildi. 1872'de de ingiliz- Afgan- i ran sınır komisyonu tarafın
dan iran-Afganistan sınırı çizildi.·Böylece
iran'ın ertesi yıl Hive'yi ve 1884'te Merv'i
ele geçirerek harabeye çeviren Ruslar'a
karşı müdahale imkanı kalmamış oluyordu. iran-Afganistan arasındaki sınır tartışmaları, güneyde Sistan'ın sınır kabul
edildiği 1934-193S'teki nihai çözüme kadar devam etti.
· özellikle Yahudilik. Nesturilik, Ortodoksluk, Zerdüştilik, Maniheizm, Budizm,
Şamanizm gibi din ve mezheplerin yayılıp geliştiği Horasan'ın tarihte islam
mezhep ve tarikatları açısından önemli
bir yeri vardır. Kaynakların verdiği bilgiIere göre bölgede Emeviler ve Abbasiler
döneminde başta Hariciler olmak üzere
Mürcie, Şia. Mu'tezile ve Kerramiyye gibi
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çeşitli mezhepler faaliyet göstermiştir.
Burada Haricilik Nafi' b. Ezrak'ın Basra'dan Ahvaz'a çekilmesiyle başlamış. onun
öldürülmesinden sonra Ubeydullah b.
Meymun et-Temimi ve arkasından Katari b. Fücae gibi şahıslarla devam etmiş
tir. Emeviler döneminde Hariciler'in daha çok Necedat ve Sealibe, Abbasiler döneminde ise Acaride kolları bölgede etkili olmuş ve çeşitli isyanlar çıkarmışlar
dır.

Bölgedeki Şiiler'in faaliyetleri, özellikle
Zeydiyye fırkası mensuplarının Emevi zulmünden buraya kaçması ile başlamış ve
çeşitli yerleşim merkezlerinde taraftar
toplamıştır. Ebu Müslim'in liderliğindeki
Abbasi davetine kısmen destek veren Şii
ler Abbasiler'in iş başına gelmesinden sonra tasfiye edilmişler, Halife Me'mun'un
sekizinci imam sayılan Ali er-Rıza'yı veliaht tayin etmesiyle tekrar güç kazanmışlardır. Aşırı fırkalardan ismailiyye'nin
faaliyetleri ise lll. (IX.) yüzyılın ortaların
dan itibaren Abdullah b. Meymun ei-Kaddah'ın bölgeye gönderdiği dailerle başla
mış ve gizli biçimde yürütülen propagandalarla mezhep belli ölçüde yayılma imkanı bulmuştur.

Mu'tezile mezhebinin kurucusu Vasıl
b. Ata yetiştirdiği talebelerden Hafs b.
Salim'i görüşlerini yaymak üzere bölgeye
göndermiş , ancak Hafs bazı faaliyetlerde bulunmuşsa da yeterince başarılı olamamıştır. Mezhebin bölgedeki asıl faaliyetleri Me'mun döneminde başlamış.
onun,hocasıkabul edilen Sümame b. Eş
res çeşitli çalışmalar yürütmüştür. IV.
(X.) yüzyılin başlarına kadar bölgede yetişmiş en büyük Mu'tezili alimi Ebü'I-Kasım ei-Ka'bi olmuş, Büveyhiler döneminde ise Mu'tezililer'in fikirlerini benimseyenler nisbeten artmıştır.
iman-amel münasebeti konusunda
Hariciler'den, imarnet hususunda Şia'
dan, büyük günah işleyenierin durumu
hakkında da Mu'tezile'den ayrılıp fikir özgürlüğü, adalet ve hoşgörü esasına dayalı bir iman anlayışı geliştiren Mürcie aynı
zamanda yeni fethedilen bölgelerde ortaya çıkan siyasi, içtimai ve iktisadi problemlere çözüm üretmeye çalıştığı için Maveraünnehir'Ie birlikte Horasan'da kolaylıkla yayılmış. hatta bölgenin islamiaşma
sında başlıca faktörlerden biri olmuştur.
Mürcie mevcut siyasi iktidarı devirmeyi
hedeflemediği için Emeviler, sonra da Abbasiler'in hakim dönemlerinde güçlenmeye devam etmiş ve Abbasiler'in ilk yılla
rında Belh, Tahiriler döneminde Nişabur.

Rey ve Herat bir bakıma Mürcie'nin merkezleri haline gelmiştir. Büyük fakih ve
aynı zamanda Sünni kelam ekolünün kurucusu sayılan Ebu Hanife'nin "re'y ehli"
diye bilinen talebeleri, başka bölgelerin
yanında Horasan'da da mezhebin itikadi
ve fıkhi görüşlerini yaymışlardır. Bunların yanı sıra Cebriyye-i Halisa adıyla da
anı l an Cehmiyye'nin kurucusu Horasanlı Cehm b. Safvan bölgede ve özellikle
Merv'de faaliyetlerde bulunmuş, ancak
tutunamamıştır. Aynı şekilde ilk dönemIerde Kerramiyye'nin Hakaikıyye , Taraikıyye ve ishakıyye kolları ile bölgedeki
bazı eski inançların batıni fırkalar şeklin
de devamı olan Hürremiyye, Ravendiyye.
Rizamiyye, Mukannaiyye gibi genellikle
tenasüh ve hu!Gie inanan gruplar da ortaya çıkmış, ancak zamanla varlık ve etkilerini kaybetmişlerdir.
Horasan dini ilimierin tarihinde çok
önemli bir yere sahiptir. Burada Kur'an
ilimleri sahasındaki ilk faaliyetleri Merv
kadı lı ğı yapan tabiinden Yahya b. Ya'mer
ei-Advani başlatmış olmalıdır. Arap dilinin yanı sıra dini ilimlerde, özellikle kıra
atte dikkat çeken ibn Ya'mer. mushafa
ilk noktalama işaretlerini koyanlar arasında da anılır. Nafi', Ebu Amr, Hamza
gibi otoritelerden ders alan Harice b .
Mus'ab ed-Dubai es-Serahsi de kıraat ilminde temayüz etmiş Horasanlı alimlerdendir. Horasan'da kıraat ve tefsir faaliyetlerinin gelişip yaygınlaşmasına Dahhak b. Müzahim'in önemli katkısı olmuş
tur. önceleri Kufe'de Kur'an öğretimiyle
ilgilenen Dahhak, daha sonra Merv ve
Belh gibi Horasan'ın önemli merkezlerinde ve Semerkant'ta bulunmuştu. Dahhak'ın Horasanlı öğrencileri arasında Cüveybir b. Said ei-Ezdi ei-Kufi ei-Belhi,
Ubeyd b. Süleyman ei-Bahili ei-Mervezi,
Nehşel b. Said b. Verdan el-Basri en-Nisaburi, Hasan b. Yahya el-Basri ei-Mervezi gibi isimler sayılabilir. Bir tefsirinin
olduğu bildirilen Mukatil b. Hayyan ile
tefsir tarihinde Kur'an'ın tamamını baş
tan sona açıklayan ve eseri günümüze
gelen ilk müfessirlerden Mukatil b. Süleyman da Horasan'ın erken dönem tefsir alir:nlerindendir. Bunların yanı sıra
Ata b. Ebu Müslim ei~Horasani ile tefsire
dair bilgileri daha çok Ebü'I-Aiiye'den rivayet eden ve önceleri Basra'da otururken Haccac'dan kaçıp Merv'e yerleşen
Rebi' b. Enes ei-Bekri'nin de adları geçer. Bu alimler tarafından başlatılan Horasan'daki Kur'an ilimleri ve tefsir sahasındaki faaliyetler sonraki dönemlerde
daha da gelişmiş ve bu bölgeden birçok
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kıraat

ve tefsir alimi

yetişmiştir.

Bunlar

arasında İbn Mihran en-Nisabürl, İbn

Hablb en-Nisabürl, Sa'lebi, Hirl. mutaAbdülkerim b. Hevazin ei - Kuşeyri,
Vahidl, Ferra ei-Begavl ve Nizameddin enNisabüri gibi isimler sayılabilir.
sawıf

Horasan bölgesi hadis ilmi açısından
çok önemli merkeziere sahiptir. Buralardaki ilk faaliyetler Büreyde b. Husayb,
Ebu Berze el-Eslemi, Hakem b. Amr eiGıfari, Abdurrahman b. Semüre ei-Abşemi, Kusem b. Abbas ei - Haşimi, Abdurrahman b. Ya'mer ed-Dili gibi fetihler sı
ra s ında bölgeye gelen veya daha sonra
oraya yerleşen sahabiler tarafından baş
Iatıl mıştır. Ancak fetihler dönemi olan ilk
hicri asırda hadis açısından ilmi bir faaliyet söz konusu değildir. Bazı müslümanların Irak ve Hicaz'a yaptıkları ilim yolculukları sayesinde ortaya çıkan bu tür faaliyetler ll. (VIII.) yüzyılın ortalarına doğru
artmış ve büyük muhaddislerin yetiştiği
Horasan bölgesi bu özelliğini uzun süre
devam ettirmiştir. Nişabur'da İbrahim b.
Tahman, İshak b. Rahuye, Muhammed
b. Yahya ez-Zühl'i, Müslim b. Haccac eiKuşeyrl, Hakim ei-Keblr ve öğrencisi elMüstedrek sahibi Hakim en-Nisabüri;
İsferayin'de Müslim'in el-Cami'u 'ş-şa 
J:ıiJ:ı'ine bir müstahrec yazan ve İbnü's
Sindi diye de bilinen Muhammed b. Muhammed es-Sindl. Ebu Avane ei-İsferayl
ni; TGs'ta Muhammed b. Eslem, Anberi;
Merv'de Abdullah b. Büreyde, Süleyman
b. Büreyde, hadisleri ilk defa kitap halinde bir araya getiren ve özellikle fıkhu'l
hadls alanında derinleşen Abdullah b.
Mübarek, Ali b. Hucr, Ahmed b. Ali eiMervezl, Abdan ei-Mervezl, Ebu İshak
ei-Mervezl, Ebu Hamid ei-Mervezl; Herat'ta İbrahim b. Tahman, Osman b. Said edcDarimi, İbn Hürrem ei-Herevl, Muhammed b. Münzir ei-Herevl; Belh'te
Dahhak b. Müzahim ei-Belhl, Said b.
Mansür, Kuteybe b. Said, Ebu Ali el-Belhi; Tirmiz'de Muhammed b. Isa et-Tirmizi gibi muhaddisler yetişmiş ve hadis
ilmine büyük katkı sağlamışlardır. Maveraünnehir'deki Buhara ve Nesa'da yetişen Buhari ile Nesa! de dikkate alınırsa
Kütüb-i Sitte'nin dördü Horasan bölgesinde yazılmıştır ve hatta bu bağlamda
hadis ilminde bir Horasan ekolünden söz
etmek dahi mümkündür. Ayrıca Horasanlı
muhaddis ve fakihlerin hadis ilmine dair
bazı kavramları yaygın şeklinden farklı
kullandıkları da bilinmektedir; mesela
merfQ hadis karşılığında haber, mevkuf
hadis karşılığında da eser terimini tercih

etmişlerdir.

Hz. Peygamber'den Horasan bölgesi
ve burada yer alan şehirlerle ilgili bazı rivayetler varit olmuştur. Bu hadislerde
Horasan adının yanı sıra "şark" veya
"meşrık" şeklinde de ifade edilen bölge,
o dönemde henüz ele geçirilmediğinden
umumiyetle küfür ve katı kalplilik diyarı.
deccalin çıkacağı yer gibi şekillerde tanımlanmış ve bölgeye yapılacak seferlere katılma özendirilmiştir. Cabir b. Ab dullah'tan gelen bir hadiste, Resul-i Ekrem'in katı kalplilik ve cefanın şarkta,
imanın ise Hicaz'da olduğunu (Müs lim,
"Iman" , 92) , Hz. Ebu Bekir'den nakledilen bir hadiste ise deccalin şarkta Horasan denilen yerde çıkacağını (Tirmizi,
"Fiten", 57) söylediği belirtilir. Merv'le ilgili olarak da oraya yerleşen Büreyde'den naklen, Allah resulünün Horasan'a
giden ordulara katılmayı, özellikle Merv
şehrine yerleşmeyi tavsiye ettiği, çünkü
orayı Zülkarneyn'in kurduğunu. bereketli olması ve ehline zarar gelmemesi için
niyazda bulunduğunu bildirdiği rivayet
edilir (Müsned, V, 357). Bunlardan başka
özellikle fetihlerin gerçekleşmesinin ardından tabakat ve tarih kitaplarında
Merv, Buhara. Semerkant şehirleriyle
Hint ve Maveraünnehir bölgelerine ve insanlarına dair övücü rivayetler yer almaktaysa da bunların çoğu uydurmadır.

kim ilk defa Ebü'I-Leys es-Semerkandl
(ö . 373/983) tarafından Kitabü 'n -Neva zil adlı eserde bir araya getirilmiştir. Belh
meşayihinin faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönem, Hanefiliğin Horasan'da yayılmaya başlad ığı tarihten itibaren V. (Xl. )
yüzyılın başına kadar süren bir zaman dilimini kapsamaktadır. Söz konusu dönemden sonra da Belh ve Horasan'ın diğer
önemli şehirlerindeki fıkhl faaliyetler Hanefi mezhebi içerisinde kendine has bir
bütünlük oluşturmaya devam etmiş, ancak Maveraünnehir'deki ilim merkezlerinin büyük bir gelişme göstermesi karşı 
sında gittikçe azalarak muhtemelen Moğol istilası ile sona ermiştir. Horasan fakihlerinin başta gelen simaları arasında
Ebu Mutl' ei-Belhl, Muhammed b. Mukatil er-Razi, Nusayr b. Yahya, Ebu Ca'fer
ei-Hinduvanl, Ebü'I-Leys es-Semerkandi
ve Rükneddin ei-Kirmanl sayılabilir.
Horasan tasawuf tarihi açısından da
önemli bir konuma sahiptir. Fetihlerden
kısa bir süre sonra Belh, Nlşabur ve
Merv şehirlerinde ortaya çıkan ilk tasavvufi hareket yaygınlık kazanmıştır. O dönemde, ı. (VII.) yüzyıldan itibaren "zühhad" adı verilen ve dikkat çekenleri Fudayl b. İyaz. İbrahim b. Edhem, Bişr eiHafi, Şakik- i Belhl. Hatim ei-Esam, Ahmed b. Harb, Muhammed b. Eslem etTGs! olan süfilerin yoğun faaliyetlerine

Horasan Hanefi mezhebinin yayıldığı.
ve hükümlerinin
rastlanmaktadır.
uygulandığı ilk bölgelerin başında gelir.
lll. (IX.) yüzyıldan itibaren İslam dünMezhebin eğitim, ifta ve kaza faaliyetleyasında ortaya çıkan tasawufi akımların
rinin sıkı biçimde yürütüldüğü, Hanefi
en önemlileri Haris ei-Muhasibl'nin temfakihlerinin en yoğun bulunduğu şehir
sil ettiği Bağdat ekolü ile Hamdün eiözellikle bu mezhebin yayılma dönemi
Kassar'ın temsil ettiği Nişabur (Horasan)
boyunca Belh olmuş ve bu sebeple Horaekolü
idi. Bunlardan birincisinde daha zisan bölgesinde yaşayan Hanefi fakihlerive marifet, ikincisinde melayade
tevhid
ne genellikle Belh meşayihi adı verilmiş
met
ve
fütüwet
konuları üzerinde dutir. Belh meşayihinin çalışmaları bir dörulduğu görülür. Ebu Nasr es-Serrac etnem Horasan'ındaki fıki:ıi faaliyetleri
TGs!, öğrencisi Ebu Abdurrahman Mutemsil eder (fıkıh eserlerinde yer yer
hammed b. Hüseyin es-Sülemi ve onun
"Horasan meşayihi" tabiri de geçmekte,
ancak bu ifadenin literatürde yaygınlaş- . öğrencisi Abdülkerlm ei-Kuşeyrl Nlşabur
ekolünün en önde gelenleridir. Sülemi ile
madığı görülmektedir). Bu ad altında
Kuşeyrl' nin bu ekolün tasavvuf anlayışı
toplanan fakihler, mezheplerinin ilk nesnı eserlerinde kaydetmeleri fikirlerine
linden gelen fıkhl malumatı değerlen
önemli ölçüde geçerlilik kazandırmıştır.
dirmelerinden, ictihad ve tahric anlayış
Horasan Melam'ileri'nin görüşlerini içelarından ve yaşadıkları coğrafyanın mezren Süleml'nin Ija]fö.'i]fu 't-teisir'i daha
heplerinin ortaya çıktığı Irak'tan daha
sonraki işarl tefsirlere kaynaklık etmiş
değişik sosyal şartlara ve örfe sahip butir; nitekim Kuşeyri'nin Leta'itü'l-işa
lunması sebebiyle ifta ve kazada bazı
rdt'ı. Rüzbihan- ı Sakli'nin 'Ara'isü '1-befarklı hükümler tatbik etmelerinden doyan'ı, Necmeddln-i Daye'nin BaJ:ırü'l
layı Irak ve Maveraünnehir meşayihin
J:ıa]fö.'ilf ve'l-me'anfsi (et-Te'vflat), isden ayrılmaktadırlar. Belh meşayihinin
görüşleri, N. (X.) yüzyıldan sonra kaleme
mail Hakkı BursevFnin Rı1J:ıu'l-beyan'ı
alınan hemen her Hanefi fıkıh eserinde
büyük ölçüde bu tefsirin izlerini taşımak
bulunmakla birlikte söz konusu fıkhi biritadır.
görüşlerinin öğretildiği
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Bunların dışında Horasan'da yetişen
ilk sO til er şunlardır: Ahmed b. Hadraveyh ei-Belhi. Bayezld-i Bistami. EbO
Hafs ei-Haddad, EbO Türab en - Nahşebl,
Ebu Abdullah es-Siczl, Muhammed b.
Fazi ei-Belhl, Sehl b. Abdullah et-Tüsterl.
Mimşad ed-Dineverl, Yusuf b. Hüseyin
er-Razi, EbO Bekir b. Tahir ei-Ebherl, Ali
b. Sehl ei-İsfahanl. Ali b. Muhammed erRazi, Ebu Muhammed Hasan b. Muhammed Ruhanl, Abbas b. Fazi ed-Dineverl, İbn Yezdanyar.

HamdOn ei-Kassar, Ebu Sald-i Ebü'IHayr gibi büyük sOfiler tarafından temsil
edilen Horasan Melametiyyesi'nin tasavvuf anlayışı daha sonra pek çok sOfi tarafından benimsenerek devam ettirilmiş
tir. Bunlar arasında Muhyiddin İbnü'I
Arabl, Evhadüddln-i Kirmani, Fahreddln-i Irak!, Necmeddln-i Daye, Sadreddin
Konevl, Müeyyidüddin Cendl, Saldüddin
ei-Fergani. Afifüddin et-Tilimsanl ve
Mevla.na Celaleddin-i Rumi gibi isimler
bulunmaktadır. Kaynaklarda sık sık geçen " Horasan erenleri" tabiri melamet
anlayışını benimseyen sOfiler için kullanılmıştır. Aşıkpaşazade'nin Tarih'inde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında faaliyet gösterdiği belirtilen dört zümreden
abdalan- ı ROm'u, M. Fuad Köprülü'nün
tesbitlerine göre Horasan erenleri oluş
turmuştur. XIV. yüzyıl kaynaklarında "abdal" veya "baba" lakablarıyla an ı lan bu
dervişler topluluğu ilk fetihlere iştirak
ederek büyük yararlıklar göstermişlerdir.
Bunlar arasında Abdal Musa, Abdal Murad, Kumral Abdal , Geyikli Baba gibi
Türkmen babaları bulunmaktadır. Horasan bölgesinde yaygın tarikatlar arasında
Yeseviyye'nin de ayrı bir önemi vardır.
İran tarihinde önemli bir yeri olan Horasan, sadece ilk bağımsız İran devletlerinin kurulduğu bölge değil aynı zamanda İran edebiyatının da en parlak döneminin yaşandığı yerdir ve yüzyıllar boyunca önemini kaybetmeyen şaheserle
rin sahibi büyük şairleri yetiştirmiştir.
Bunlar arasında ilk büyük İran şairi ROdeki (ö. 329/940-41 ). dünyada destan
türünün en ünlü üstadı diye bilinen ve
yazdığı Şahname ile İran'da o yıllarda
unutulmuş olan milli duyguları dirilten
Firdevsl, Gazneli Sultan Mahmud hakkındaki mersiyesi ve onun fetihleri üzerine kaleme aldığı kasidelerle tanınan Ferruhl-i Slstanl, yine bu dönemin en başta
gelen şairlerinden Unsur! ve nihilist düşünceleri ni dile getirdiği ruballeriyle büyük bir ün yapan Ömer Hayyam'ı saymak
gerekir.
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Horasan Arap dili ve edebiyatı açısın 
dan da önem taşır; burada çok sayıda
edip ve şair yetişmiştir. Bölgeye fethedilmesinden sonra Basra'dan Ezd, Bekir b.
Vail, Temlm, Kays Aylan ve Abdülkays
başta olmak üzere çeşitli kabHelere
mensup askerler yerleşti. Bunların arasında bulunan şairler şiirleriyle Cahiliyye
devrinden beri süregelen kabile taassubunu orada da yaşattılar. Gerek kabileler
arası çatışmalar gerekse yerli halkla yapılan savaşlar ve siyasi hizipleşme l er şi
irlere yansıdı. Özellikle Ezd, Bekir b. Vail
ve Abdülkays'a mensup şairler Yemen
kökenli valilerin yaptıkları işleri ve fetihlerini göklere çıkarırken Kays kökenli vaIii eri hicvettiler. Bu övgülerden en çok
nasip alm ış olan Horasan valileri Mühelleb b. Ebu Sufre ei-Ezdl ile yerine geçen
oğlu Yezld'dir. Şairler arasında ise Ezd'den Sabit Kutne ei-Atekl ile Ka'b b. Ma'dan ei-Eşkarl, Bekir b. Vail'den Nehar b.
Tevsia, Temlm'den Mugire b. Habna' ile
Hacib b. Zübyan ve Abdülkays'ın m eviası
Ziyad ei-A'cem en önemlilerdir.
Horasan bölgesinde şairlerden başka
Arap dili ve edebiyatı alanında değerli
eserler vermiş birçok alim ve edip yetişmişti r ; bunların başlıcaları kronolojik
olarak şöyle sıralanabilir: Arap dili, Kur'an ve hadislerdeki garlb ve nadir kelimelere dair telif ettiği el-Garibü'l-muşannet, Garibü'l-~ur'an ve Garibü'l]J_adiş adlı eserleriyle tanınan Ebu Ubeyd
Kasım b. Sellam ei-Herevl (ö. 224/838) ;
Teh ~ibü'l-luga adlı hacimli sözlüğün sahibi Ebu MansOr Muhammed b. Ahmed
ei-Ezherl; el-Mu])it adlı sözlüğü yazan
lugat alimi, edip, şair ve Büveyhl Veziri
Sahib b. Abbad et-Talekanl; el-Vesata
beyne'l-Mütenebbi ve l]uşumih adlı
edebi eleştirinin müellifi edip ve şair,
Cürcan Kadısı Ebü'I-Hasan ei-Cürcanl;
Kur'an ve hadislerdeki garlb kelimelere

Güney
Horasan'da
Hargird
yak ı n ı nda

bulunan
Zevzen
Camii'nin
ana eyvanındaki
tas süslemeden
bir detay

dair el-Garibeyn'i yazan Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed ei-Herevl; Şer])u
Ijamaseti Ebi Temmam, Şer])u Divani'l-Mütenebbi, Şer])u Işld])i 'l -man
tı~ve Şer])u Emşali Ebi 'Ubeyd'in müellifi edip Ebü'I-Muzaffer Muhammed eiHerevl; Ezherl'nin öğrencisi, el-Üzhiyye
ii 'ilmi'l-])urut ile diğer bazı nahiv eserlerinin yazarı Ebü'I-Hasan Ali ei-Herevl;
Sa'leb'in el-Faşi])'ini şerh ve ihtisar eden
lugat alimi Ebu Sehl Muhammed el-Herev!; Arap belagatının metodolojisini ortaya koyan Esrarü'l-beldga, Dela'ilü'li'caz, Kitabü'l-Cümel ve el-'Avamilü'l-mi'e müellifi Abdülkahir ei-Cürcanl;
Ebu EyyOb ei-Ensarl'nin soyundan gelen
lugat, hadis ve tarih alimi Hace Abdul lah - ı Herevl; Arap dili ve edebiyatı ile tarihe dair eserler vermiş şa i r Ebü'I-Muzaffer el-Ebiverdi ve l)av'ü '1-mişbd]) (Li'lMutarrizi), Lübbü'l-i'rab, Lübbü'l-lübdb
gibi nahve dair eserlerin yazarı Taceddin
Muhammed ei- İsferaylnl (ö . 682/1283).
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Tunus'ta hüküm süren
Berberi hanedanı.
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Adını kurucusu Abdülhak b. Abdülazlz'in dedesi Horasan'dan alır. Abdülhak
Serberi Sanhace kabilesine mensuptu ve
Hammad! Emlri Nasır b. Alennas'ın hizmetinde bulunuyordu. Fatımi Halifesi
Muiz-Lidlnillah idare merkezini İfrlkıye'
den Mısır'a nakledince bölgeyi Zirller'in
yönetimine bıraktı (362/973): ancak Zlrller göçebe Arap kabilelerinin akınları karşısında tutunamadıkları için Tunus şehri
Beni Hilal'in Riyah kolundan Abld b. Ebü'IGays'ın eline geçti.

Sefakus (Sfax). SOse ve Kabis gibi şe
hirler Zirller'in hakimiyetine karşı çıkar
ken İfrlkıye'deki Serberi halk da onları
bırakıp Mağrib -i Evsat'taki Hammadller'e bağlandı ve bu devlet kısa zamanda
güçlenerek İfrlkıye' nin genişçe bir kısmı
nı idaresi altına aldı. Beni Hilal akınların
dan bunalan mahalli idareciler haraç ödeyip Hammadller'e sığınmak suretiyle bedevi yağmalarından korundular. 4SO
(1058) yılında 1l.mus şehri halkı da önde
gelen şeyhlerini Hammad! Emlri Nasır b.
Alennas'a gönderdi. Nasır şeyhlerden içlerinden birini Tunus valisi olarak seçmelerini istedi, ancak seçilen kimse bu yükümlü l üğü almaya yanaşmadı. Bunun
üzerine N asır b. Alennas Abdülhak b.
Abdülazlz'i vali olarak bur.aya gönderdi.
Abdülhak valiliğ e başlayınca şeyhlerden
bir ayan meclisi kurdu. Kısa zamanda iyi
bir idareci olarak kendini kabul ettirip
şehir halkının sevgisini kazandı. Daha
önce ülkeyi ellerinde bulunduran bedevi
Arap yağmacılarından da haraç vermek
suretiyle kurtuldu. Böylece şehir halkının
desteğini alıp çevredeki bedevlierin saldırılarını bertaraf edince Hammadller'e
karşı bağımsızlığını ilan etti ve Beni Horasan adıyla tanınan bir hanedan kurdu
(454/1062).

Zirller'den Temlm b. Muiz, 4S8'de
(1 066) Beni Hilal kabilesinin Zuğbe kolu
emlri Yabkl b. Ali'yi yanına alara k Tunus'a sald ır dı ve dört ay süren kuşatma
sonunda çok az bir süre için hakimiyetini

kabul ettirdi. Abdülhak b. Abdülazlz'in
488'de (1095) vefatı üzerine yerine oğlu
Abdülazlz geçti. 491'de (1098) Tunus'a
tekrar saldıran Temlm b. Muiz burayı yine kısa bir süre için ele geçirdi. Abdülazlz'in S Muharrem 499'da (17 Eylül 11 05)
ölümünün arkasından kardeşi İsmail
emir unvanıyla tahta çıktı; ancak 12 Receb SOO'de (9 Mart 11 07) yeğeni Ahmed
b. Abdülazlz tarafından öldürüldü .
Emir Ahmed kabiliyetli bir devlet adamıydı. Önce devletin idaresinde söz sahi-

bi olan şeyhlerin bir kısmını Mehdiye'ye
sürdü: ardından ayan meclisini feshederek istibdata yöneldi. Yeni surlar yaptı
rarak şehri daha iyi tahkim ettirdiği gibi
çevrede güvenliği sağladı ; Araplar bundan böyle önceden soydukları yolcuların
yol güvenliğine yardımcı oldular ve Tunus pazarlarının en düzenli müşterileri
haline geldiler. Emir Ahmed çevresindeki fıkıhçılarla iyi geçindi ve ZeytOne
Medresesi alimlerini himaye etti. Ailenin
adını taşıyan bir saray ve cami yaptırd ı.
Sicilyalı şair İbn Hamdls Emir Ahmed'i
Horasanl hanedanının en önemli şahsi
yet! kabul eder ve şiirlerinde onun cömertliğini ve siyasetteki üstünlüğünü
anlatır. Emir Ahmed, S10'da (1116) Tunus'u kuşatmak amacıyla büyük bir ordu
gönderen Zir! Emlri Ali b. Yahya b. Temlm karşısında fazla direnemeyeceğ ini
aniayarak Zir! hakimiyetini, dört yıl sonra da Hammad! Emlri Aziz b. MansOr'un
şehri kuşatması üzerine Hammad! hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. S22'de
(1128) Hammad! Emlri Yahya'nın kumandanı Mutarraf b. Ali İfrlkıye'n in diğer şehirleri gibi Tunus'u da ele geçirerek Horasanı hanedanının bu ilk dönemine son verdi; Emir Ahmed'i bütün ailesiyle birlikte Bicaye'ye götürdü ve emir
orada öldü .
Tunus S43 (1148) yılına kadar Hammad! valileri tarafından yönetil di. Bu karışık süre içerisinde Mehdiye, Trablusgarp, Sefakus ve SOse'yi işgal eden Normanlar'ın tehdidine maruz kalındı. Sonuçta ayaklanan halk son Hammad! valisini şehirden uzaklaştırdı ve Emir Ahmed'in tahtı ele geçirdiği günlerde Benzert'e kaçan Emir İsmail'in oğlu EbO Bekir'i hükümdar ilan etti. Böylece Horasani hanedanının ikinci dönemi başlamış
oldu.
EbO Bekir b. İsmail tahta çıktıktan
yedi ay sonra kuzeni Abdullah b. Abdülazlz tarafından öldürüldü. Bu şekilde iktidara sahip olan Abdullah on iki yıl hüküm
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