ME'MÜN
re'nin Musa ei-Kazım'ın ölmediğine, bir
gün mehdi olarak ortaya çıkacağına inandığını belirtmiş ve Memture'nin Vakıfe'
nin diğer bir ismi olduğunu ifade etmiş
tir (el-lfilrü 'l-'ln, s. 164- 165) .
Kaynaklarda bazı farklı bilgiler yer almakla birlikte Memtılre ' nin İmamiyye
Şlası ' nın tarihi gelişimi içinde Musa eiKazım ' ın vefatından sonra ortaya çıktığı
ve onun mehdiliğine i nanıp Vakıfe'nin
müteradifi olarak kullanıldığı anlaşılmak
tadır. Ancak sözü edilen grup çok geçmeden unutulmuş, İsmailiyye ve İ snaaşeriy
ye dışındaki İmaml fırkalarla beraber tarihe karışmıştır (bk. VAKIFE).
Bİ B LİYOGRAFYA :

Hayyat, el-intişar; s. 99; Sa'd b. Abdullah eiKummi. el-Ma~alat v e 'l-fıra~(nşr. M . Cevad elMe ş kOr). Tahran 1963, s. 92-93; Nevbahti. Fıra
~u 'ş-Şi'a, Beyrut 1404/ 1984, s. 79-83; Eş'ari ,
Ma l):a la tü 'l-İslamiyy in ( n ş r. M. Muhyiddin Abdülh am!d ). Beyrut 1411 / 1990, 1, 103; Bağdadi.
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Ebu Ca'fer (Ebü'l-Abbas)
Abdullah ei-Me'mun b. Harun er-Reşid
b. Muhammed el-Mehdi
b. Abdiilah el-Mansur el-Abbas!
(ö. 218/833)

L

Abbasi halifesi
(813-833).

_j

1s Reblülewel 170'te ( 14 Eylül 786)
Yasiriye'de babası
Harunürreşld'in halife olduğu gece doğ
du . Annesi Meracil muhtemelen Soğd
ası llı bir cariyedir. Me'mun sarayda eğ i
tim görmeye.baş l a dı. Ali b. Ham za el-Kisal'den Arap dilini incelikleriyle öğrendi.
Hüşeym b. Beşir, Abbad b. Awam, Yusuf
b. Atıyye gibi hocalardan hadis dersleri
aldı , diğer bazı hocalardan da fıkıh okudu.
Yetişmesinde önemli rolü olan diğer kişi
ler arasında Ca'fer b. Yahya ei-Bermeki ve
babası tarafından onu yetiştirmek üzere
saraya alınan İran asıllı Fazi b. Sehl yer
almaktadır. Mu'tezile alimlerinden Sümame b. Eşres de Me'mun'un sarayında
bulunmuş ve onun hacası kabul edilmiş
tir.
Bağdat yakınlarındaki

Harunürreşld, diğer oğlu Muhammed
ei-Emln'den sonra ikinci veliaht tayin et-

tiği

Me'mun'u Horasan'a ve bu bölgeden
Hemedan'a kadar olan yerlere vali olarak
gönderdi. 186 (802) yılında oğulları Emin
ve Me'mun ile birlikte hacca giden HarQnürreşld, ileride aralarında çıkması muhtemel ihtilafı önlemek için Kabe'ye ahidnameler astırdı (bunların metinleri için
bk. Thberl, Vlll , 278vd.) 189'da (805) hasta olmasına rağmen Horasan'da meydana gelen karışıklıklara son vermek üzere
oğulları Me'mun ve Salih ile beraber yola
çıktı. Rey'e ulaştı klarında kadılar. kumandanlar ve devlet büyüklerini toplayarak
Me'mQn'un veliahtlığını yeniledi ve ordusundaki mal, hazine. silah ve hayvanların
Me'mun'a ait olduğunu söyledi. 3 Cemaziyelahir 193'te (24 Mart 809) TGs'ta ölünce vasiyeti gereği birinci veliaht Emin halife oldu . Me'mun bu sırada Merv'de bulunuyordu. Harunürreşld'in ölümüyle vasiyeti ve Kabe'ye astırdığı ahidnamelerin
hiçbir hükmü kalmadı . Böylece devlet
içinde Araplar'la mevall arasında büyük
bir iktidar mücadelesi başlamış oldu. Daha babasının ölümünü duyar duymaz
kardeşinin durumunu zayıftatmak için çalışmalara başlayan Emin. babasının Me'mun'a devrettiği orduyu ve malları babasının veziri Faz! b. Rebl' vasıtasıyla geri
getirtıneyi başardı. Me'mQn bu durumdan rahatsız oldu. Fazı b. Rebl', Me'mun'un ileride halifeliğe geldiği takdirde hayatına son vereceğini düşünerek
Emln'i, Me'mun'u veliahtlıktan aziedip
yerine kendi oğlu Musa'yı veliaht tayin
etmesi için kışkırtmaya başladı .

yen Arap asıllı Fazi b. Rebl' ile Me'mun
üzerinde etkili olan İran asıllı Fazi b .
Sehl'in şahsında temsil edilen bu çatış
ma aslında Araplar'la İranlı unsurlar arasındaki iktidar kavgasından ibaretti.
Fazi b. Sehl Me'mun'u Merv'de kalma
ve Irak, Fars, Ahvaz. Hicaz ve Yemen'in
idaresini kardeşi Hasan b. Sehl'e verme
konusunda ikna etti. Me'mGn'un hilafet
merkezi olarak Merv'i seçmesi, İran asıllı
Fazi b. Sehl'i vezir tayin etmesi ve İranlı
unsura önem vermesi Araplar' ı tedirgin
etti. Bu sebeple İran nüfuzuna tepki olarak bazı isyanlar meydana geldi. Bu isyanların en önemlisi . Emin ile Me'mun
arasındaki mücadelede Emin tarafını tut muş olan Nasr b. Şebes ei-Ukayll'nin eiCezlre'de çıkardığ ı isyandır. Ümeyyeoğul
ları'ndan olan ve Halep 'i n kuzeyindeki
Keysum'da yaşayan Nasr b. Şebes. Halep
etrafındaki beldeleri ele geçirerek Sümeysat'a hakim oldu. Pek çok kişiyi etrafında toplamayı başardı . İ syanın tehlikeli
bir şekilde yayılması üzerine Hasan b.
Sehl, Suriye ve Mağrib vilayetlerine vali
tayin ettiği Tahir b. Hüseyin'i Nasr b. Şe
bes ile savaşmak için görevlendirdi. Rakka'ya gelen Tahir b. Hüseyin. Nasr b. Şe
bes' e elçi gönderip onu itaate davet etti,
ancak Nasr bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Tahir b. Hüseyin harekete
geçti ve iki ordu Keysum taraflarında karşı karşıya geldi. Tahir. Nasr karşısında
tutunarnayıp Hakka'ya dönmek zorunda
kaldı.

Daha sonra Urfa ve Harran'ı muhasara
Emin, Me'mun'dan Musa lehine velieden Nasr' ın giderek güçlendiğini gören
ahtlıktan feragat etmesini ve Bağdat'a
Talibller'den bir grup onun yanına gelip
dönmesini istedi. Me'mQn bu isteği redhalifeye biat etmesini, bu durumda güdedince onu veliahtlıktan azietti ( 195/
. cünün daha da artacağını söylediler. Nasr
810) . Bu olaydan sonra Me'mun, İranlı
b. Şebes bu teklifi reddetti. Bunun üzemutedil Şii kitlesini kazanmak amac ıyla
rine Talibller, ümeyyeoğulları'ndan birine
" imam" unvanını kullanmaya başladı.
biatı teklif edince Nasr aslında gönlün ün
Emin, Me'm un'u asi ilan ederek üzerine
Abbasoğulları'yla olduğunu , İ ran lılar'ı
İbn Mahan kumandasında 40.000 kişilik
Araplar'dan üstün tutmal arınd an dolayı
bir ordu sevketti. Ancak İ bn Mahan Me'onlarla mücadele ettiğini söyledi.
mun'un Tahir b. Hüseyin kumandasında
Me'mQn'un isteği üzerine Hakka'dan
ki ordusu karşısında mağiQp oldu ve ölayrılan T~hir yerine oğlu Abdullah'ı vekil
dürüldü. Emin'in bundan sonra sevkettibıraktı ve Nasr ile savaşmasını emretti.
ği ordular da başarı lı ol_amadı. Me'mun'u
Abdullah, babasının vali olarak Horasan'a
destekleyen Herseme b. A'yen, Tahir b.
tayin edilip Bağdat'tan ayrılmasına kaHüseyin ve Züheyr b . Müseyyeb'in Bağ
dar orada kaldı. Tahir, 29 Zilkade 205 (6
dat'! kuşatmaları ve şehre girmeleri üzerine Emin Me'mun'la uzlaşmaya razı olMayıs 821) tarihinde Horasan'a vali olup
yola ç ı kınca Abdullah Bağdat ' a geldi.
du. Bağdat'ı harabeye çeviren ve birçok
kişinin - ölümüne sebep olan bu iktidar
Me'mun daha sonra Abdullah ' ı Cezlre'ye
mücadelesi24 Muharrem 198 gecesi (24
yeniden vali tayin etti. Nasr b . Şebes ile
Eylül 813) Emin'in öldürülmesiyle sonuçsıkı bir mücadeleye giren Abdullah, Nasr'ı
landı. Emin'in ölümü üzerine Me'mun hieman dilemek zorunda bıraktı. Onun
lafet makamına geçti. Emln'i destekleeman isteğini kabul ederek kendisini Bağ-
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dat'a gönderdi. Böylece isyan sona ermiş
oldu (209/824 ). Öte yandan Me'mun'un
hilafete gelişinde büyük yardımlarını gördüğü için Horasan'a vali tayin ettiği Tahir
b. Hüseyin de 207 (822) yılında bağımsız
lığını ilan edip Tahirller hanedanını kurdu.
Bu dönemde Ali eviadı da i ktidarı ele
geçirmek için teşebbüse geçti. İbn Tabataba diye bilinen ve soyu Hz. Hasan'a ulaşan Ebu Abdullah Muhammed b. İbra
him 1o Cemaziyelahir 199'da (26 Ocak
815) Kufe'de halifeliğini ilan etti. Ebü'sSeraya eş-Şeybanl'nin kendisine katılma
sıyla iyice kuwetlenen ve Hasan b. Sehl'in
Züheyr b. Müseyyeb ed-Dabbl kumandasında gönderdiği orduyu mağlup eden
İbn Thbataba zaferin ertesi günü öldü (ı
Receb 199 1 15 Şubat 815 ). Ebü's-Seraya,
henüz küçük bir çocuk olan Hz. Hüseyin
soyundan Muhammed b. Muhammed b.
Zeyd'i onun yerine geçirdi. Me'mun'un
ordularını art arda yenilgiye uğratan
Ebü's-Seraya Kufe'de para bastırarak bağımsızlığını ilan etti. Ayrıca Basra. Mekke, Yemen, Fars ve Ahvaz'a valiler gönderdi. Ebü's-Seraya, Hasan b. Sehl'in yardım istediği Herseme b. A'yen tarafın
dan mağlup edilerek öldürüldü (ı O RebTülewel200/ 18 Ekim 815) .
Bir diğer isyan da Ali evladından Muhammed ed-DTbac lakabıyla bilinen Muhammed b. Ca'fer'in isyanıdır. Muhammed b. Ca'fer'e Reblülewel200'de (Ekim
815) Mekke'de halife olarak biat edildi.
Me'mun'un kuwetleriyle zaman zaman
çarpışan Muhammed b. Ca'fer daha sonra hilafet iddiasından vazgeçti.
Me'mun'un. Fazı b. Sehl'in kardeşi Hasan'ılrak valiliğine tayin edip Tahir b. Hüseyin'i fethettiği yerlerden uzaklaştıra
rak buraları da ona verdiği sırada Irak
halkı arasında Fazi'ın halifeyi avucunun
içine aldığı, onu ailesinden ve kumandanlarından uzaklaştırıp saraya kapattığı,
devleti kendisinin idare ettiği dedikodusu yaygındı. Bağdatlılar'ın yönetime tepki gösterip karışıklıklar çıkarmas ı ülkeyi
bir iç savaşın eşiğine getirdi. Fazı b. Sehl
ülkedeki karışıklıkları Horasan'da bulunan Me'mun'dan gizlemekteydi. Bütün
bunların farkında olan Herseme b. A'yen,
Me'mun'a durumu anlatmak üzere
Merv'e gitti (200/816). AncakVezir Fazı
b. Sehl, Herseme b. A'yen'den önce davranarak Me'mGn'u onun aleyhine kışkırt
mış o lduğundan Me'mun Herseme'nin
söylediklerinden hoşlanmadı ve hapsedilmesini emretti. Herseme birkaç gün
sonra hapiste öldürüldü (Zilkade 200 1
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Haziran 816) . Herseme'nin gösterdiğ i
bütün yararlılıklara rağmen öldürülmesi
Bağdat'ta yeni ayaklanmalara sebep oldu. Bağdat'ta İran nüfuzuna karşı tepki
planlı bir hal aldı . Sonuçta Bağdat halkı
201 (816-17) yılında Mansur b. Mehdi'ye
halife olarak biat etmek istedi. Ancak
Mansur bundan kaçınınca halifeliğ in
Me'mun'da kalması şartıyla emir ilan
edildi.
Öte yandan Me'mun. Merv'de Şiilik'le
kısmi bir uzlaşma politikası güden tarihi
bir karar aldı. Ali evladından İmam Ali erRıza'yı kendisinden sonra halife olmak
üzere veliaht tayin ederek Abbasller'in
resmi rengi olan siyah elbiseyi çıkarıp Ali
eviadına mahsus yeşil renkli elbise giydi
(20 1/817). Böylece Me'mun. ilk defa hanedan dışından birini veliaht tayin etmek
suretiyle Abbas! devlet geleneğini bozmuş oldu. Haber Bağdat'a ulaştığında
halkın bir kısmı emre uymakla beraber
büyük bir tepki doğdu. Me'mGn hilafeti
Abbasoğulları'ndan çıkarınakla suçlan dı.
Halk Ali er-Rıza'ya biat etmeyeceğini ve
yeşil elbise giymeyeceğini söyledi.
Me'mun'un Ali er-Rıza'yı veliaht tayin
etmesi ve halktan onun için biat istemesi Abbasoğulları'nın da şiddetli tepkisine
yol açtı. Me'mun S Muharrem 202 (24
Temmuz 817) tarihinde hal'edilerek İbra
him b. Mehdi'ye biat edildi. Me'mun'un
bu gelişmelerden haberi yoktu. Ali erRıza, Emin'in öldürüldüğü günden beri
halkın isyan ve karışıklık içinde bulunduğunu, Fazi b. Sehl'in bazı haberleri kendisinden gizlediğini, onun yapm ış olduğu
bir kısım icraatların halk ve Abbasoğul
ları tarafından ayıplandığını, bu arada İb
rahim b. Mehdi'ye biat ettiklerini halifeye bildirdi. Me'mun, bunların doğru olduğunu öğrendikten sonra Ali er-Rıza ve
Fazi b. Sehl ile birlikte 202 yılı ortaların
da (817 sonları) Merv'den ayrılarak Bağ
dat'a gitmek için yola çıktı. Bu yolculuk
esnasında iki önemli olay meydana geldi.
Bunlardan biri Fazi b. Sehl'in 2 Şaban
202'de ( 13 Şubat 818) öldürülmesi, diğeri
de Ali er-Rıza'nın şüpheli bir şekilde ölümüdür (29 Safer 2031 5 Eylül818) . 1S Safer 204'te (ll Ağustos 819) üzerindeki yeşil elbiselerle Bağdat'a giren Me'mun'un
ilk icraatı yeşil rengi terkedip siyahı iade
etmek oldu. Me'mun'un Bağdat'a gelmesiyle karışıklık ve huzursuzluklar sona
erdi.
Mısır'da eskiden beri süregelen Mudar
ve Yemen kabileleri arasındaki çekişme
Mudarlılar'ın Emln'i, Yemenliler'in Me'mun'u desteklemesi şeklinde kendini

göstererek savaşa dönüşmüştü. Endülüs Emevl Hükümdan ı. Hakem'in Endülüs'ten çıkardığı Kurtuba (Cordoba) halkından büyük bir topluluğun İskenderi
ye'ye gelişi Mısır'da yeni çalkantılara sebep oldu. Endülüs'ten gelen bu topluluk
Mı s ır' daki karışıklıkları da fırsat bilerek
bağımsız hareket etmeye başlamış. İs
kenderiye'yi eline geçirmeyi başarmıştı.
Mısır Valisi Seri b. Hakem'in 20S'te (82021) ölümü üzerine yerine geçen oğlu
Ubeydullah bu karışıklıklardan istifade
edip Me'mun'a karşı isyan etti. Me'mun
tarafından görevlendirilen Abdullah b. ·
Tahir Mısır'da geçici olarak sükuneti sağ
ladı ve Ubeydullah'ı Bağdat'a gönderdi
(211/826-27). İskenderiye'yi terketmek
zorunda kalan Endülüslüler, reisieri Ebu
Hafs ömer b. lsa (Şuayb) ei-Endelüsl'nin
idaresinde denize açılarak Girit'i fethettiler (212/827) . Abdullah b. Tahir'in Azerbaycan valiliğine tayiniyle Mısır'da tekrar
isyanlar başladı . Me'mun, Mısır'a vali tayin ettiği kardeşi Mu'tasım-Billah'ı bu
ayaklanmaları bastırmakla görevlendirdi. 214 (829) yılında Mısır'a gelen Mu'tasım ayaklanmaları geçici olarak bastırdı.
İki yıl sonra Abdus ei-Fihrl adlı bir kişi
Mu'tasım'ın tayin ettiği arnillerin bazıla
rını öldürdü. Bu sırada Bizans ile savaş
makta olan Me'mun daha sonra bizzat
Mısır'a gitti ve Afşin'in (Haydar b. KavQs)
yardımıyla Kıptller'in isyanın ı bastırdı

(Muharrem 2171 Şubat 832).
Me'mun döneminde meydana gelen
önemli isyanlardan biri de Babek'in isyan ı dır (201/816). Buisyanın tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine Me'mun 204'te
(819-20) Yahya b. Muaz'ı Azerbaycan valiliğine tayin ederek Babek'e karşı mücadeleyle görevlendirdi. Me'mun, Babek'le
yaptığı savaşlarda bir netice elde edemeyen Yahya b. Muaz'ın yerine lsa b. Muhammed'i gönderdi. Ancak lsa b. Muhammed ve ondan sonra bu göreve getirilen ZüreyJ5 b. Ali de başarı elde edemedi. Muhammed b. Humeyd 214'te (829)
öldürülünce Me'mun Abdullah b. Tahir,
Uceyf b. Anbese ve Ali b. Hişam'ı görevlendirdiyse de onlar da başarılı olamadı
lar. Son derece tehlikeli hale gelen bu isyan ancak Mu'ta s ım-Billah döneminde
223 (838) yılında Babek'in öldürülmesiyle son buldu.
Haccac b. Yusufun Irak valiliği sırasında
ile Basra arasına yerleştirilen Hint
asıllı Zutlar. Me'mun döneminde korsanlığa yönelerek halkın korkulu rüyası haline geldiler ve Basra'dan Bağdat'a giden
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gemileri ele geçirmeye başladılar. Me'mQn 205 (820) yılında Zutlar'la mücadele etmek üzere Isa b. Yezld'i, 206 (821)
yılında da DavQd b. MaslcQr'u görevlendirdi. Me'mQn zamanında kontrol altına
alınamayan bu isyan da Mu'tasım-Billah
döneminde bastırılabildi.
Müslümanlarla Bizanslılar arasındaki
yirmi beş yıllık bir sükunet devresinden sonra Me'mQn döneminde devam etti. Me'mQn'un hilafetinin sonlarında 21 S'te (830) bütün şiddetiyle baş
layan bu mücadelenin amacı Bizans'ın
sınırlarını zayıflatarak Sugür ve gerisindeki bölgeyi muhtemel tecavüzlerden
korumak ve onların Babek'i kışkırtmala
rına engel almaktı. Me'mQn, 24 Muharrem 21 S'te (23 Mart 830) Bizans'a karşı
savaşmak amacıyla Anadolu'ya hareket
etti. Birkaç gün 1ikrlt'te kalıp Ali eviadı
na teveccüh gösterdikten sonra Musul,
Nusaybin, Re'sül'ayn, Harran, Urfa. Menbic, Dabık. Antakya ve Masslsa (Misis)
üzerinden Tarsus'a ulaştı; 1S Cemaziyelewel21 S'te (ı OTemmuz 830) Bizans topraklarına girdi. Kapadokya bölgesinde harekatta bulunarak Macide ve daha sonra
24 Cemaziyelewel'de ( 19 Temmuz) Kurre
kalelerini fethetti. Zaferlerle ilgili fetihname 10 Receb'de (2 Eylül) Bağdat'ta
okundu. İslam kaynaklarında ayrıca Me'mQn'un Eşnas. Uceyf b. Anbese ve Ca'fer ei-Hayyat adlı kumandanlarının Sündüs ve Sinan kalelerini fethettiği kaydedilmektedir. 17 Receb 21 S'te (9 Eylül830)
Tarsus'a dönen Me'mQn birkaç gün dinlendikten sonra kışı geçirmek üzere Dı
maşk'a hareket etti. Me'mQn'un oğlu
Abbas da Malatya bölgesinde akınlarda
bulunarak valisi bulunduğu Sugür'a döndü.
savaşlar

Ertesi yıl Bizans imparatoru Theophilos. Toroslar'ı aşarak Masslsa ve Tarsus
yakınlarına kadar geldi. İslam ordularını
bozguna uğratıp yaklaşık 1600 kişiyi öldürdü, 7000 kişiyi de esir aldı. Me'mQn
bunun üzerine 19 Cemaziyelewel216'da
(4 Temmuz 831) Anadolu'ya girdi. Külek
Bağazı'nı geçip Ereğli (Herakleia) üzerine
yürüdü ve şehri ele geçirdi. Daha sonra
oğlu Abbas ve kardeşi Mu'tasım- Billah
müstakil kuwetlerin başında değişik istikametlerde akınlarda bulundular. Me'm On, bizzat sevk ve idare ettiği bir orduyla Aksaray- Niğde arasındaki topraklarda
başarılı akınlar gerçekleştirdi. Oğlu Abbas da Antigu (Niğde?). Hasln ve Ahra
kalelerini fethedip İmparator Theophilos'u bozguna uğrattı. Sonuçta impara-

tar. Me'mQn'a elçi göndererek 100.000
dinar ödemek ve 7000 esiri serbest bı
rakmak karşılığında elinden çıkan yerleri
kendisine iade etmesini ve beş yıllık bir
m ütareke imzalanmasını teklif etti ( 2 16/
831 ). Ancak Me'mQn bu teklifi reddedip
gelecek yıl yapacağı seferler için Dım aşk' a
döndü. Mısır'daki karışıklıklara son vermek üzere aynı yılın sonunda Kahire'ye
giderek isyanı bastırmasının (217/832)
ardından Dımaşk'a varıp sefer hazırlıkla
rını tamamladı ve Lü'lüe Kalesi üzerine
yürüdü. Bu sırada buraya gelen imparator Theophilos kumandasındaki Bizans
kuwetlerini de mağiQp eden Me'mQn
e man vererek kaleyi teslim aldıktan sonra tekrar Dımaşk'a döndü. İmparatorun
barış teklifini yine reddetti.
Me'mQn, kardeşi
Abbas ve kumandanlarından İshak b. İbrahim'e emir vererek daha büyük bir harekat için hazır
lık yapmalarını istedi. Bu hazırlık onun
Bizans'a son darbeyi indirmekte kararlı
olduğunu göstermekte. imparatorun bütün müslüman esirlerin iadesi şartıyla
yaptığı barış teklifini reddetmesi de bunu göstermektedir. Fethettiği yerleri imar
edip buralara müslüman ahaliyi yerleş
tirmeyi düşünen Me'mQn'un ölümü bu
düşüncesini gerçekleştirmesine engel oldu. Me'mQn, 18 Receb218'de (9 Ağustos
833) BedendOn (Pozantı) suyu yakınların
daki ordugahta vefat etti. Yerine veliaht
ilan ettiği kardeşi EbO İshak Mu'tasım
Billah geçti.
Me'mQn döneminde Abbas! ve Bizans
kuwetleri arasında vuku bulan savaşlara
rağmen karşılıklı elçilik heyetleri ve hediyeler gönderildiği ve ilmi alanda iş birliği
yapıldığı bilinmektedir. Theophilos tahta
çıkınca hacası Synkellos loannes Grammatikos'u (Yuhanna en-Nahvl) Me'mQn'a
elçi olarak göndermiş ve çeşitli hediyeler
takdim etmişti. loannes Bağdat sarayını
çok beğenmiş ve gördüklerini imparatora anlatmış. im paratar da benzeri bir sarayın Bryas (bugünkü Küçükyalı) mevkiinde yapılmasını istemiştir. Me'mQn da imparatora bir elçi yollamıştır. Bu elçinin
müslüman esirleri ziyaret ederek onların
durumunu halifeye anlattığı, halifenin de
esirlerin serbest bıraktimasını sağladığı
rivayet edilmektedir.
İbnü'n-Nedlm. Me'mQn'un imparatora mektup yazıp eski Yunanca yazmalardan bir kısmını Bağdat'a göndermesini
istediğini, önceleri buna yanaşmayan imparatorun daha sonra bu isteği kabul ettiğini kaydeder. Bunun üzerine halife Hac218 (833)

yılında

Mu'tasım-Billah, oğlu

dk b. Yusuf b. Matar. Yuhanna b. Bıtril5
ve Yuhanna b. Maseveyh gibi ilim adamlarını Bizans'a gönderip oradan getirilen
felsefe, matematik, tıp ve mOsikiye dair
eserlerin Arapça'ya çevrilmesini istemiş
tir. Me'mQn dünyaca ünlü matematikçi
Leon'u ülkesine getirtmek için çalışmış.
ancak imparator buna izin vermemiştir.
Tarihçilerin alim, filozof. zeki. ilme değer
veren bir hükümdar olarak nitelendirdikleri Me'mQn'un saltanat devri yıpratıcı
olaylara rağmen İslam tarihinin en parlak dönemlerinden biri olmuştur.
Me'mQn devri. İslam tarihinde felsefe
ve kelam düşüncesinin gelişmesinde bir
dönüm noktası teşkil eder. Me'mQn hilafet makamına entelektüel bir anlam katmış. felsefe ve kelam tartışmalarında bilginler topluluğuna başkanlık etmiş. aynı
zamanda bu toplantılara kendisi de tartışmacı olarak katılmıştır. Me'mQn'un
Bağdat'a geldikten sonra yaptığı ilk iş
düzenleyeceği ilim meclisleri için bir danışman grubu seçmek olmuştur. Fakihler, kelamcılar ve diğer sahalara mensup
alimlerden oluşan bir grubun seçilmesini
ve ilmi tartışma yapmak üzere huzuruna
getirilmesini emretmesi üzerine yüz kişi
seçilerek bir ilim meclisi oluşturulmuştur.
Me'mQn'un bu münazaraları düzenlemedeki asıl amacı çeşitli fırkalara bölünmüş müslümanların orta bir yolda birleşmesini sağlamaktı. Genelde sarayda
tertip edilen bu toplantıların gündemini
genel olarak kelam ve mezheplerle ilgili
problemler oluşturmaktaydı.
özellikle Kadılkudat İbn Ebu Duad'ın
etkisiyle Mu'tezile'yi resmi mezhep ilan
eden Me'mQn, Reblülewel 212 (Haziran
827) tarihinde yayımladığı bir emirnameyle herkesi bu mezhebin temel görüş
lerinden biri olan Kur'an'ın mahlQk olduğu düşüncesini benimsemeye zorladı.
Nasların yorumunda akla ve hür düşün
eeye öncelik veren Mu'tezile mezhebini
resmileştirmekle Me'mQn, Mu'tezile'nin
fikri desteğini sağlayarak zamanın ihtiyaçlarına göre yapacağı icraatlarda daha
serbest hareket etmek istemiş olmalı
dır. öte yandan Me'mQn, 218 (833) yılın
da çıkardığı bir fermanla alimierin halku'I-Kur'an konusunda sorguya çekilmesini istedi. '(apılan sorgulamalar sonucunda alimierin birçoğu Kur'an'ın mahiQk
olduğunu söyleyerek kurtuldu. AncakAhmed b. Hanbel, Hasan b. Hammad, Seecilde ei-Bağdactl, Kavariri ve Muhammed
b. Nuh bu görüşe katılmadıkları için zincire vuruldular. Seccacte ve Kavarlrl bir-
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kaç gün içerisinde ısrarlarından vazgeçince serbest bırakıldılar. Ahmed b. Hanbel ile Muhammed b. Nuh zinciriere bağlı
olarak halifenin bulunduğu Tarsus'a doğ
ru yola çıkarıldılar. Bu grup Hakka'ya ulaş
tığında Me'mun'un ölüm haberi geldi ve
bunlar vali Anbese b. İshak tarafından
Bağdat'a geri gönderildi (bk. HALKU'IKUR'AN; MİHNE).

Me'mun döneminin tercüme faaliyetlerinde de seçkin bir yeri vardır. EbO Ca'fer el-Mansur zamanında başlayan. Yunanca eserlerin Süryanlce tercümelerinden Arapça'ya çevrilmesi işi Me'mun döneminde oldukça hızlanmış ve doğrudan
doğruya Yunanca'dan da Arapça'ya çeviriler yapılmıştır. Mehdi ve Harunürreşld
zamanında dil ve edebiyatla sınırlı olan
faaliyetler Me'mun devrinde müsbet ilimler ve felsefe sahasına yansımış, bu da
İslam kültür tarihinde önemli sonuçlar
doğu rm uştur.
830 yılında Me'mOn'un Bağdat'ta kurduğu veya geliştirdiği Beytülhikme (Darülhikme) bir tercüme ve araştırma enstitüsü, aynı zamanda bir rasathane ve
kütüphane fonksiyonu icra ediyordu. Bu
dönemde felsefe, hen dese. mOsiki ve tıp
alanlarında yazılmış eserleri getirmeleri
için istanbul'a heyetler gönderilmiş, getirilen bu eserler Arapça'ya çevrilmiştir.
Huneyn b. İshak, Ya'küb b. İshak el-Kindi, Muhammed b. MOsa el-Harizml ve
Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf gibi müellifler tercüme ve telif ettikleri eserlerle devrin bilimine, felsefe hayatına önemli katkıda
bulunmuşlardır. Haccac b. Yusuf b. Matar, Öklid'in eserini Uşıllü'l-hendese
adıyla Arapça'ya çevirmiş ve bu çeviri "elMe'münl" adıyla meşhur olmuştur. İbn
Hişam, Vakıdl. İbn Sa' d, İbnü'l-Kelbl ve
Medaini gibi tarihçiler Me'mOn devrinde
yaşamış ve onun himayesine mazhar olmuştur. Klasik felsefe ve tabiat ilimleriyle yakından ilgilenen halife hem alimleri
destekiemiş hem de kurumlar oluştur
muştur. ilim ve tercüme faaliyetlerine
altın çağını yaşatan Beytülhikme'nin bu
alanda seçkin bir yeri vardır.
Me'mOn, seferler sırasında ele geçirdiği veya Kıbrıs ve Sicilya gibi komşu ülkelerden satın aldığı çok sayıda kıymetli
eseri Beytülhikme'ye kazandırmıştır. Bu
dönemde Grekçe'den Arapça'ya çevrilen
eserlerin sayısı kırktan fazla olup bu iş
için 300.000 dinar ödenmiştir. Bizans'tan getirilen eserler arasında Platon (Eflatun), Aristo. Hipokrat. Galenos (CalinGs),
Öklid (Euclides) ve Batlamyus gibi filozof
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ve tabiat bilimcilerine ait olanları da vardır. Pergeli matematikçi Apollonios'un islam dünyasında Kitabü'l-Maorutat (Kônika) adıyla bilinen eserinin birinci bölümü de Bağdat'a getirilen kitaplardandı.
Me' mun döneminde Musa b. Şakir ve
oğulları Muhammed. Ahmed ve Hasan
klasik ilim mirasını İslam toplumuna kazandırma hususunda özel gayret sarfetmiş , Kitabü'l-lfiyel adlı eserle tanınan
Beni MOsa kardeşler Me'mun'un isteği
üzerine dünyanın enlem ve boylamlarını
tesbit etmişlerçtir.
Me'mün döneminde Türkler askeri açı
dan devletin önemli bir gücü haline gelmeye başlamıştır. Horasan'da bulunduğu
sırada Bağdat'ta cereyan eden olaylar·
sebebiyle Arap ve iranlılar'a karşı güveni
sarsılan Me'mun, Horasan'da yakından
tanıma fırsatı bulduğu, ülke içinde denge unsuru olabileceğine inandığı Türkler' e özellikle halifeliğinin son yıllarında
askeri birlikler arasında yer vermiştir. Bu
sırada halife ordusu içinde Türkler'in sayısı 8-1 0.000 civarında idi ve kumanda
heyeti Türkler'den oluşmaktaydı.
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