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ARAP 

V. SANAT 

1. Cahiliye Dönemi. Son arkeolajik araş
tırmaların neticesine göre, Erken Taş 
devrine kadar uzanan köklü bir yerleşi
me beşiklik yaptığı anlaşılan Arap yarı
madası. son yıllarda iyice artan bu ça
lışmaların ortaya çıkardığı eserlerden 
anlaşıldığı üzere sanat tarihi bakımın
dan da zengin ve kıymetli bir geçmişe 
sahiptir. Bu bulgular sayesinde. uzun 
zaman boyunca geçerliliğini korumuş 

olan yarımada halkının tamamen bede
vi göçebelerden ibaret olduğu ve çadır
larda yaşadığı düşüncesi artık değişmiş
tir. Göçebelerle birlikte bir kısım halkın 
yarımadanın güney, güneybatı. batı ve 
kuzeybatı bölgelerinde bulunan büyük 
şehirlerde yaşadığı bilinmekte ve bun
lardan kalan eserler. erken devir Arap 
sanatının önemli göstergeleri olarak za
manlarının çeşitli sahalardaki başarılı 

örneklerini teşkil etmektedirler. 

Neolitik devir başlarından itibaren de
ğişen iklimi sebebiyle gölleri ve nehirle
ri kuruyan, böylece bütün verimli alan· 
larının büyük bir kısmını teşkil eden iç 
kısımları çöllerle kaplandıktan sonra ya
şanabilecek yegane bölgeler. ikiimin mu
tedil. yağmur ve suyun hayatın devamı
na imkan verecek kadar bol olduğu kı 

yılar ve kıyıya yakın bölgelerdi. Bunlar 
bilhassa Yemen havalisi, Hadramut. Hi
caz. kuzeybatı bölgeleri ve Basra körfezi 
kıyılarıdır. Her türlü sanat eserini mey
dana getirmeye uygun ahşap, mermer. 
taş ve diğer çeşitli malzemenin en çok 
bulunduğu Yemen havalisi ile kuzeyba
tı bölgeleri erken tarihlerden itibaren 
önemli sanat faaliyetlerine sahne olmuş
tur. Bunlardan günümüze kalabilen ma
bedler. kasırlar, su yapıları ve setler gi
bi mimari eserlerle heykeller, kabartma 
ve oyma eserler. seramikler. kuyumcu
lukla ilgili parçalar ve madeni paralar 
bu devir medeniyetlerinin kıymetli birer 
göstergesidir. 

a) Mimari. Uygun özellikleri sebebiyle 
Yemen ve Main. Sebe ve Himyeri dev
letlerinin hakimiyeti altında önemli bir 
imar ve sanat faaliyetine sahne olmuş
tur. Bilhassa milattan önce VII. asırda 

ilk başşehri Sırvah. ikincisi Me'rib (m.ö . 

61 0-115) olan Se be Devleti'nin (m.ö. 750-
1 ı 5) ön ayak olduğu imar faaliyetleri ve 
Sebeliler tarafından inşa edilen tesisler, 
Strabon ve Plinius başta olmak üzere 
birçok klasik devir yazar ve tarihçisi ta
rafından hayranlıkla karşılanmıştır. 

Esas malzemesi sert taşlar. mermer. 
ahşap. kerpiç ile birleştirici ve tamam-
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layıcı unsurlar olarak kullanılan zift, alçı 
ve kireç olan Yemen mimarisinde abide
vi eserlerin daha ziyade taş malzemeyle 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Duvar in
şasında dış yüzleri yontulup düzeltilen 
ve birbirine geçmeli hale getirilen taş
lar, hiçbir ara malzemesine ihtiyaç du
yulmadan üst üste konulduğu gibi ara
larına eritilmiş kurşun akıtılarak da kul
lanılırdı. Yükseldikçe içeriye doğru hafif 
bir meyille örülen duvarlar taşların tabii 
ağırlığı sebebiyle yıkılınaktan korunur
du. Bu Şekilde inşa edilmiş binaların bil
hassa iç kısımları sıvanır veya binanın 

özelliğine göre resimli ve süslü mermer 
levhalarla kaplanırdı. Küçük binalarda 
ise duvarlar, taş veya tuğlanın kerpiç ve
ya kireç gibi maddelerle tutturulması 
suretiyle örülürdü. Dış ve iç cepheler du
ruma göre alçı ve kireçle sıvanır, bilhas
sa dış cepheler boyanırdı. Süslü ve bo
yalı dış cephe tanziminde bölgede bu
gün de yaygın bir şekilde uygulanan 
teknik, kalıp çıkarma usulüyle elde edi
len tezyinl unsurların kullanılmasıdır. Gü
ney Arabistan mimarisinde yekpare ve
ya birkaç parçadan meydana gelen taş 
sütun ve payelerin kullanılması da bü
yük bir önem taşımaktadır. Bunlar ara
sında, başlığı ve kaidesi olmayan bir kı

sım basit direkierin yanında Sırvah, Ar
hub, Hakka, Arin ve Me'rib gibi yerleşim 
bölgelerinde rastlanan kaidesi ve baş

lıkları süslü sütunlar ve bunlardan daha 
eski tarihlere uzanan sekizgen. hatta on 
altıgen payeler de bulunmaktadır. Fark
lı özeilikte ve yapıda sütun başlıklarına 
rastlandığı gibi hayvan başlı, çeşitli tez
yin1 unsurlarla süslü ve kitabeler taşı

yan kaidelere de rastlanmıştır. 

Mimaride değişik görevlerle yaygın 

olarak kullanılan önemli bir malzeme de 
ahşaptır. Duvar inşasında belirli aralık
larla taş ve tuğla sıralarının arasına ko
nan hatıllar bir taraftan duvarı sağlam
laştırırken diğer yönden de tezyini bir 
tesir bırakmaktadır. Bu tekniğe, gözü 
okşayan nakış ve süs manasma "mev
sim" adı verilmektedir. Ayrıca çeşitli dağ
rama işleriyle tavanlarda da ahşap mal
zeme kullanılmıştır. Tecrit maddesi olan 
zift ise rutubete karşı bina temelleriyle 
her türlü sızıntıyı önlemek için su yapı
larında ve setlerde kullanılmaktaydı. 

Eski Arap tarihçi ve seyyahlarıyla Cil
hiliye devri şairlerinden öğrenildiğine gö
re. İslam'dan önceki devirde inşa edilip 
daha sonraki yıllara kalan sivil mimari 
örnekleri pek fazladır. Dr. Philip K. Hit
ti'nin dünyanın ilk gökdeleni olarak va-
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sıflandırdığı San'a'daki yirmi katlı Gum
dan Kasrı , şairlere ilham kaynağı olan 
bu eserlerin en meşhurlarındandır (bk. 
Yakut, ıv, 2 ı O) Hemedanf'nin seksen ka
darının ismini verdiği bu muhteşem bi
nalardan birkaçının da Yakut el -Hame
vJ'nin yaşad ığı çağa kadar ulaştığ ı an
laşılmaktadır. Bunlar arasında, lurey
dan 'daki Şemr Köşkü ile Beyt Hanbas'ta 
olup İbn Ebü'l-Melahif el -Kırmıtl tara
fından 295'te (908) yıktırılan Yehr Köş
kü bulunmaktadır. Çeşitli sebeplerle yı

kılan ve tahrip olan bu binalardan elde 
edilen malzemenin daha sonraları muh
telif yapılarda yeniden kullanıldığı anla
şılmaktadır. Nitekim bazı Yemen evlerin
de halen bu devşirme malzerneye rast
lanmakta ve bunlar arasında daha çok 
tezyinl unsurlarla bazı kitabeli parçalar 
yer almaktadır. 

Kasır adı verilen ve genellikle zemin 
katları dışa kapalı, üst katları pencereli 
ve birkaç kat olan bu binalar ortada yer 
alan bir avluya sahiptiler. Evin mahre
miyetini ve dışarıdan gelecek sald ırı lara 

karşı korunmasını sağlamaya yönelik bu 
inşa tarzı dolayısıyla havalandırma ve 
aydınlatma için kullanılan menfezler de 
daima bu avluya açılırdı. Cam yerine kul
lanılan şeffaf mermer levhalar üzerine 
havalandırmayı temin için delikler açı
lırdı. Bu özelliklere sahip binaların ben
zerleri halen Yemen'de bulunmakta ve 
yakın yıllara kadar kullanılmaktaydı. 

Arap yarımadasının içlerine doğru gi
dildikçe mimari özellikler ve kullanılan 

malzemelerde farklılıklar ortaya çıkmak
tadır. Mesela Yesrib 'de (Medine) evlerin 
çoğu kerpiçten ve tek katlı inşa edilmiş
tir. Varlıklı kimselerin evlerinde ise da
ha ziyade taş ve kireç kullanılmıştır. 

Bu devir dini mimarisi hakkında fikir 
verecek örneklerin en tanınmışı, Harem-i 
Belkıs adıyla bilinen Awam Tapınağı'dır. 
Başşehir Sırvah'ın 4 km. güneyinde bu
lunan beyzi planlı bu bina kalınlığı 4 m., 
uzunluğu 300 metreden fazla bir duvar
la çevrilmiştir. Tapınağın kuzeyinde yer 
alan salonlu bina dikkat çekicidir. Bura
da salonun üç duvarının iç kısmına kare 
kesitli payeler dizilmiştir. Salonun başka 
bir bölümle irtibatını sağlayan kısmında 
ise altısı yekpare. diğerleri iki parçadan 
meydana gelen sekiz sütun bulunmak
tadır. Binanın XIX. yüzyılın sonlarına ka
dar mevcut olan çatısı bugün ortadan 
kalkmıştır. Sebeliler'in en büyük ilahı İl 

maka için yapılan. sağır pencerelerle ve 
zengin nakışlarla süslü bu tapınağın ka
pı ve merdivenlerinin bronz kaplamalı 

olduğu. elde edilen bazı bulgulardan 
anlaşılmaktadır. Buradaki kazılarda ay
rıca üzerieri kitabeli bronz ve altın kap
larla öküz başlı bir heyket elde edilmiş
tir. Tapınağın büyüklüğü, heybeti, yapım 
ve süslemesine ait sanatkarane özellik
leri, Sebe Krallığ ı'nın mimaride ne dere
ce ileri gittiğinin Kur'an -ı Kerim'de de 
ifadesini bulan (Sebe' 34/ ı 5) belirtisi 
saymak yanlış olmaz. 

Bu devirdeki önemli · mimari eserler 
arasında su tesisleri, köprü ve bentler 
de zikredilmelidir. Taif yakınlarındaki 

Semelkl ve kuzeybatıdaki Hüseyin setle
rinden başka bu tarz yapıların en önem
lisi Sedd-i Me'rib'dir. Bazı bölümleri gü
nümüzde de ayakta duran bu set. bir
kaç ton ağırlığındaki yontutmuş mermer 
blokların su sızmasını önlemek için zift
lenip özel bir teknikle geçmeli olarak üst 
üste konulmasıyla meydana getirilmiştir. 

Arap sanatının önemli merkezlerinden 
biri de Hayber'in kuzeydoğusunda yer 
alan Hicr vadisinde. Kur'an -ı Kerim'de 
de adı geçen Semüd kavminin yaşadı
ğı Medainü Salih bölgesidir. Elde edilen 
bulgular Arap dünyasında kemerin ilk 
defa Medainü Salih'te kullanıldığını gös
termektedir. Buradaki kubbelerin; alın
lığın biraz geliştirilip ona az meyil veril 
mesiyle meydana getirildiği anlaşılmak

tadır. 

Arap yarımadasının kuzeybatısındaki 
mimari tarz ise diğer bölgelerden birçok 
farklılıklar göstermektedir. Tabii çevre
den istifade edilerek meydana getiril
miş bu bölgenin mimarisi daha çok ka
yadan oyma ve yontma suretiyle yapıl
mıştır. Akabe körfezinin doğusunda bu
lunan Nabati başşehri Petra'da bu tar
zın en zengin ve dikkat çekici örnekleri 
günümüze kadar korunabilmiştir. Bu
gün Ürdün Krallığı'nın sınırları içinde bu
lunan bu eski iskan merkezi kayalıkla 

rın yontulup oyulması suretiyle inşa edil
miş, saraylar, evler, tapınak ve mezar
larıyla önemli bir arkeolajik bölgedir. Mi
mari elemanların ahengi, tezyinat un
surlarının zarafet ve inceliğiyle benzer
leri içinde en meşhur eser. Hazine Oda
sı adıyla bilinen · kaya mezarıdır. Bunun 
cephe süslemeleri Yunan. ve Roma te
sirleriyle mahalli özelliklerin karışması 

suretinde meydana gelmiştir. Saçaklık 

düzenlemesi ve bunun üstüne yerleşti
rilen çıkıntılı bölmeler mahalli özellikle
riyle eski Mezopotamya örneklerine ka
dar uzanır. Buradaki mimari tarz, deği 

şik tesirierin tam manasıyla kaynaştığı

nı göstermektedir. 



Askerf mimariye de önem veren Arap
lar Cahiliye devrinde kaleler ve surlar 
inşa etmişlerdir. Bunlar arasında halen 
mevcut olan Yetma suru. 4 metreye va
ran yüksekliği ve sağlam yapısıyla en 
önemli eserlerden biridir. 

b) Heykel, Resim ve Küçük Sanatlar. Dev
rin Arap sanatında mimari kadar tasvir 
saı:ıatları ve küçük sanatların da önemli 
bir yer tuttuğu görülmektedir. Cahiliye 
devrinde dinf maksatlarla meydana ge
tirilen bu sanat eserlerinde Eski Mısır 

ve Mezopotamya medeniyetleri sanat 
unsurlarıyla yakın bir irtibat göze çarp
maktadır. Elde edilen bazı bilgilere gö
re tezyinf sanatlarla plastik sanatlar. bil
hassa oymacılık, ziynet eşyası yapımı. 

kuyumculuk, çinicilik ve dokumacılık gi
bi uygulamalı sanat alanlarında eser ve
rilmiştir. Ancak ele geçen örneklerin az
lığı bu dallarda daha geniş bilgi elde et
me imkanını ortadan kaldırmaktadır. 

Awam Tapınağı kalıntıları arasında 

bulunan boğa başlı bronz heykel nadir 
örneklerden biridir. Yine burada tapınak 
hazinesinin saklanması işinde kullanıl

dığı anlaşılan süslü ve kitabeli bronz ve 
metal kaplar da kıymetli parçalardır. 

Usan krallarının kraliyet mezarlığında 
bulunan ve kaidelerinde kime ait olduk
ları yazılı heykeller de bu devirden ka
lan önemli ve değerli parçalar arasında
dır. Ayrıca üzerinde sahiplerinin resim-

Em eviler 
devri 

sivil 
mimari 

eserlerinın 

günümüze 

ulasan 
önemli 

yapı larından 

Kusavru 
Arnre
ürdün 

leri bulunan mezarlara da rastlanmış

tır. Cahiliye devrinde hemen her evde 
bulunan putlar (heykeller) arasında ya
bancı memleketlerde yapılmış bazı ör
neklere rastlanmasına rağmen. bunların 
çoğu ilkel bir anlayışa sahip Arap sanat
çıların eserleridir. 

Cahiliye devri resim sanatı hakkında 
şimdilik yeterli örnek ve. bilgiler elde edi
lemediği için bu konuda hüküm vermek 
mümkün görünmemektedir. Arap yarı
madasının muhtelif bölgelerinde rastla
nan kaya resimleri ise bu kapsama gir
mez. Mekke'nin fethi sırasında Kabe'nin 
iç duvarlarında bulunduğu ve hadisler
den Hz. Peygamber'in silinmesini em
rettiği için ortadan kaldırıldığı anlaşılan 
resimler de mevcut olmadığı için bu hu
susta kanaat edinmeye imkan yoktur. 

Örneklerinden ziyade tarihf kaynak
larla bazı şiirlerde bahsedilen resimli ve 
değerli dokumalar Arap sanatının bu sa
hada ileri olduğunun belirtisidir. Nite
kim bütün Araplar tarafından bilinen Ye
men dokumaları devrin en kıymetli ku
maşı olarak meşhurdu. 

Yarımadanın değişik bölgelerinde ele 
geçen bazı boyalı çömlek ve çini parça-

Kı b le 
duva rına 

paralel 
n efierden 
meydana 
gelen 
Sam 
Ulucamii 
ve planı 
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ları ise bu konuda aydınlatıcı hüküm ver
meye yetmemektedir. 

2. İslami Dönem. Bu dönem Arap sa
natı İslam dininin ortaya koyduğu esas
lar etrafında vücut bulduğundan, başta 
mimari olmak üzere diğer bütün sanat 
kollarında Cahiliye sanatından tamamen 
farklı bir sanat anlayışı gelişmiştir. 

a) Mimari. İslam mimarisinin hiç şüp
hesiz dini ve sosyal hayata yön veren en 
önemli eseri ve İ slam dininin sembolü 
olan bina tipi camidir. Daha sonra geli
şecek cami tipleri için öncü örnek de Hz. 
Muhammed'in Medine-i Münewere'de
ki mescididir. Aslında bir gölgelik ve et
rafını çeviren duvarlardan ibaret olan 
bu mescid eski devrin tapınaklarından 
farklı bir özellik arzetmekte olup zama
nına göre modern sayılabilecek bir tarz
da yapılmıştır. İslamiyet'in şartlarına uy
gun şekilde inşa edildiği için büyük önem 
taşıyan bu bina tipi bütün Arap ve İs
lam alemine yayılmış, ayrıca İslam mi
marisine şekil veren en önemli örnek ol
muştur. 

Gösterişten uzak olan bu örnek za
manla çok değişik bir tezyinf anlayışla 
ele alınmış, plan tipi ve şemasında ufak 
değişiklikler bulunmasına rağmen tez
yinatında önemli farklılıklar olmuştur. 

Zamanla camiierin kapladığı alan geniş
lemiş, teferruattaki değişikliklerle be
raber tezyinat da daha gösterişli olma
ya başlamıştır. 14 (635) yılında yapılan 
Basra, bir yıl sonra inşa edilen Küfe ve 
21 'de (642) kurulan Fustat (Amr b. As) 
camileri bu örneğe göre inşa edilen ilk 
camilerdi. 29 (649) yılında Hz. Osman 
devrinde Hz. Peygamber' in Medine'de
ki mescidinde yapılan tadilat önemli bir 
merhale oluştururk_en, SO (670) tarihli 
Kayrevan ·daki Seydi U kbe Camii de bu 
ilk İslam camilerinin en önemli örnekle
rinden biri olmuştur. Bu camilerde gö
rülen yeni üslOplar cami inşasına bir ye-
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nilik getirirken tavanı taşımak için yapı

lan oymalı başlıklı sütunlar, duvarlarda
ki muhtelif tezyinf elemanlar ve hatta 
kubbenin kullanılmaya başlanması, is
lam cami mimarisindeki gelişme ve de
ğişmelerin en bariz ve en güzel örneği 
olmuştur. 

Camiierin önemli tamamlayıcı eleman
ları olan ve ilk defa kullanılmaya başla

nan minare, mihrap ve minber gibi mi
mari elemanlar, zamanla bütün Arap ve 
islam alemine yayılmıştır. Düz veya gi
rintili biçimde yapılan mihraplardan yu
varlak bir giririti teşkil eden ikinci şek
lin kullanımı yaygınlık kazanarak daha 
sonraki devirlerde de bu şeklini sürdür
müştür. Çokgen biçiminde mihraplar da 
yapılmış olmakla beraber bunların sayı

sı daha sınırlıdır: Minber de sade örnek
lerden çok muhteşem tezyinata sahip 
örneklere doğru gittikçe tekamül etmiş, 
ahşaptan mermere kadar değişik mal
zeme kullanılmakla birlikte ahşaptan 

yapılanlar daha çok yaygınlaşmıştır. 

Emevf devri, İslam mimarisinin en 
önemli devirlerinden biridir. Bu devir sa
nat eserlerinde Helenistik tesirierin Arap 
sanatına girdiği müşahede edilmektedir. 
Cami yapımına çok önem veren Ernevf
ler'in yaptırdıkları camiler. kıble duvarı

na paralel olarak uzanan üç neften iba
ret planlarıyla belirginleşir. Paralel yön
deki uzamanın büyüklüğüne karşı kıble 
istikametindeki derinlik daha sınırlı kal
mıştır . Bu binaların kemerleri genellik
le yuvarlak olup alt kısımlarda dengeyi 
sağlamak için ahşap kirişler kullanılmış
tır. Çeşitli tahribat ve tamirat neticesin
de Emevf camilerinin çoğu zamanla de
ğişikliklere uğramıştır. Kudüs'teki Mes
cid-i Aksa ve Şam Ulucamii bu durumun 
en güzel örneğidir. Emevf dini mimari-
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sinin en önemli binalarından biri de hiç 
şüphesiz Kudüs'teki Kubbetüssahra'dır. 

Emevfler' in şehirlerde yaptırdıkları sa
ray ve köşklerinden bugüne bir şey kal
mamıştır. Ancak uzak çöl bölgelerinde 
inşa ertirdikleri kasır olarak adlandırılan 
binaların kalıntıları Emevf sivil mimarisi 
hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu 
binaların içinde bulunan salonlar, ha
mamlar, eğlence mekanları ve bahçe teş
kilatı Emevfler'in hayat tarzı hakkında 
önemli delilleri bünyesinde toplamakta
dır. Bunlar arasında Kasrülhayri'l -garbf, 
Kasrülhayri'ş - şarkf. Hirbetü'l-mefcer. Ku
sayru Amre ve Kasrü'I - Müşetta en ta
nınmış olanlarıdır. Kabartmalar. moza
ikler ve duvar resimleriyle gösterişli bi
çimde tezyin edilen bu binaların bütün 
İ slam sanatı tarihinde müstesna bir ye
ri vardır. 

Emevfler'i takip eden Abbasf devri de 
mimari alanda önemli bir faaliyete sah-

likle bir tezyinf üsiOba adını veren Sa
merra şehri devrinde çok önemli bir sa
nat merkezi olmuş, birçok binaya ve şe
hir kuruluşuna örnek teşkil etmiştir . Bu 
şehirde bulunan Ulucami ile ei-Cevsa
ku'I -Hakanf adıyla tanırian saray Abbasf 
mimarisi hakkında önemli bir bilgi kay
nağ ıdır. 

Abbasf devrinde matiam anlayışlar ve 
Arap mimarisinin İran ve Türk tesirle
riyle kaynaşı:nası sonucu vücut bulan en 
önemli eserlerden biri olan Kahire'deki 
İbn Tolun Camii, İslam c:amilerinin ve 
cami mimarisinin en önemli örneklerin
dendir. Abbasf halifEHerinin hizmetine 
girmiş bir Türk kumandanı olarak Mı

. sır' ı y~netmekle görevlendirilen İbn To
lun'un camisi, Abbasf sanatının Mısır'a 
yayılmasında önemli bir örnek teşkil et
miştir. Abbasf -tesirlerinin Kuzey Afri 
ka'ya yayılmasında olduğu kadar cami 
mimarisi bakımından da önem taşıyan 

bir diğer eser de Tunus'ta Kayrevan şeh
rinde bulunan Ulucami'dir. Abbasf hali
felerin~ bağlılığın ı belirterek bu bölgeyi 
yöneten Ağlebfler'in hakimiyeti sırasın 

da Ukbe b. Nafi'in daha önceden yaptır

dığı harap olmuş binanın yerine yapılan 

yeni cami de Samerra Ulucamii başta ol
mak üzere diğer önemli Abbasf camileri 
ve Abbasf sanat anlayışıyla temastadır. 

Fatımf dönemi de dini ve sivil mima
rinin önemli örneklerinin meydana geti
rilmesine imkan tanımıştır. Azametine 
ve yüceliğine, tezyinatının ihtişamı ve 
zarafetine herkesin hayran olduğu Fatı

mf saray ve köşklerini n büyük bir bölü
mü harap olmuş ve çoğu da yok olmuş
tur. Mısır'daki Fatımf sivil mimarisinin 
örnekleri tamamen denebilecek bir şe

kilde . kaybolmuş, bazı ev örnekleri dı

şında saray ve köşklerden geriye hiçbir 

ne olmuştur. Başşehirlerini ve hükümet Eyyübi devri askeri mimari örneklerinden Halep Ka lesi-Suriye 

merkezlerini Suriye'den lrak'a taşıyan 
Abbasf halifelerinin hakimiyeti altında 

gelişen devrin sanat anlayışı da İran ve 
Orta Asya· dan gelen Türk tesirlerinin 
güçlü olduğu bir üsiQba sahiptir. Önem
li bir şehirleşme faaliyetinin vuku bul
duğu Abbası devrinde ikinci halife Man
sOr'un yuvarlak bir plan üzerine Medfne
tüsselam adıyla bugünkü Bağdat şehri 

ni kurmasının (I 3 31 75 1) arkasından di
ğer önemli· bir Abba sf şehri olan Samer
ra 221 'de (836) inşa ettirilmiştir. özel-



şey kalmamıştır. Bir kısım önemli dini 
mimari örnekleri de çeşitli tadilat ve ta
mirat görmüştür. Sicilya · daki el -Azize 
Kasrı'nın süslemeleri bir ölçüde Fatımi 
sarayları hakkında bilgi verirken askeri 
mimari için de Kahire'nin etrafında yap
tırılan surlar ve Babü Züveyle ve Babül
fütah gibi kapılar bu türün önemli ör
neklerini teşkil etmektedir. Mühim Fa
tımi camileri arasında Tunus Mehdiy
ye'deki Ulucami'yi. Kahire'de el-Ezher, 
el-Hakim, el-Cüyüşi, el-Akmer ve Salih 
Talai' camilerini anmak gerekir. Ayrıca 
çok sayıdaki türbe de Fatımi mimarisi
nin önemli örneklerindendiL 

Eyyübi devrinde Mısır ve Suriye'de 
önemli bir imar faaliyeti olmuştur. Haç
lılar'la yapılan uzun savaşlar sebebiyle 
daha çok askeri mimariye önem veril
mekle beraber sivil ve dini mimari alan
larında da önemli eserler yapılmıştır. 

Özellikle medrese inşasına önem veren 
Eyyübiler, cami minareleriyle değişik ca
milerin çeşitli bölümlerinde tadilat. tami
rat ve eklemeler yaptırmışlardır. Önemli 
Eyyübi eserleri arasında Kahire'deki Sa
lihiye Medresesi, Şam'daki Adiliye Med
resesi ve Halep'teki Firdevs Medresesi'ni 
zikretmek gerekir. Kahire şehrini çevre
leyen surlarda yapılan değişiklikler ve 
genişletmelerle Şam, Basra ve Halep şe
hirlerinin surları, kale kapıları ve askeri 
tahkimatında yapılan imar faaliyeti Ey
yübi askeri mimarisi için önemli bir bil
gi kaynağıdır. 

Fatımiler ve Eyyübiler'in Mısır ve Su
riye'de hakim oldukları sırada İslam ale-
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minin en batı ucu olan Endülüs'te ön
ce Endülüs Emevileri, daha sonra da de
ğişik mahalli ve Mağribli hükümdarlar 
önemli bir imar faaliyeti gerçekleştirmiş
lerdiL İslam dünyası içinde tamamen 
müstesna bir yeri olan ve en büyük ca
miler arasında bulunan Kurtuba Uluca
miL Endülüs Emevileri'nin en önemli 
eserlerinden biri olup mimari elemanla
rı ve tezyinatının teşekkülü bakımından 
bir eşi daha yoktur. Bu bina ve diğer 
Endülüs binalarının uyandırdığı hayran
lık neticesinde Endülüs İslam mimarisi
nin tesirleri Avrupa'ya da sirayet etmiş 
ve özellikle İspanya'nın dışına taşan bu 
tesirler Fransa'da kendisini en güçlü bi
çimde göstermiştir. İspanya'nın hıristi
yan hükümdarlarının da ilgi ve takdirini 
kazanan İslami mimari ve tezyinat uzun 
bir zaman onlar tarafından da himaye 
görmüştür. 

Kuzey Afrika ve özellikle Fas bu de
virde önemli bir mimari faaliyete sahne 
olmuştur. Fas'ın ve Endülüs Emevileri'
nin düşmesinden sonra bir müddet En
dülüs'ün de hakimi olan Murabıtlar ve 
Muvahhidler. Mağrib mimarisinin en gü
zel eserlerinin meydana getirilmesinde 
önemli bir rol oynamışlardır. Doğudaki 
tekamülden farklı bir yol takip eden En
dülüs ve Mağrib mimarisi içinde sadeli
ğe ve vakara önem veren, lüks ve israfa 
karşı çıkan Murabıt ve Muvahhidler'in 
mimari anlayışındaki yalınlık ve sınırlı 

tezyinatla, Endülüs'ün gösteriş ve ihti
şama önem veren. lüks ve hayatın zev
kini aksettiren mimari anlayışları önem
li bir farklılık göstermektedir. Fakat En
dülüs'ün anlayışı daha sonraki devirler
de Mağrib sanatını da tesiri altına al
mıştır. Hatta Endülüs'te İslam varlığı
nın sona ermesinden sonra dahi Mağ
rib, Endülüs ruhunu yaşatmıştır. Mağ-
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rib mimarisinin en önemli eserleri ara
sında Murabıtlar devrinden kalan Tlem
sen Ulucamii'ni, Muvahhidler devrinden 
Merakeş'teki Kutubiye, Tinmal'deki Ulu
cami'yi, Rabat'taki Hasan Camii'ni ve bu
gün ancak bazı bölümleri mevcut olan 
İşbiliye (Sevi lla) Ulucamii'ni zikretmek ge
rekir. 

Endülüs sivil mimarisinin en güzel ör
neklerinden olduğu kadar bütün İslam 
aleminin de müstesna eserlerinden olan 
Medinetüzzehra Sarayı ve ona bağlı şe
hir Endülüs Emevi eseri olarak tanın
mışken. Gırnata'da bulunan ve Endü
lüs'teki son İslam devleti Beni Ahmer'
in eseri olan Elhamra Sarayı büyük bir 
şöhrete sahiptir. Günümüze harabe ha
linde gelen Medinetüzzehra'ya karşılık, 

birçok bölümünün ortadan kalkmış ol
masına rağmen Elhamra Sarayı'nın ana 
bölümleri bugün dahi iyi durumdadır. 

Eyyübiler'in ardındiın Mısır ve Suriye'
nin Türk hükümdarları olan Memlükler 
Arap mimarisinde yeni bir sanat anla
yışının meydana getirilmesine yardımcı 
oldular. Bu yeni anlayış o bölgelere Türk 

Memlük dönemi yapılarından Berkuk Medresesi'nin kub
be süslemesi ve pandantiflerdeki mukarnaslar 
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tesirlerini getirmiştir. Bu devir binala
rında görülen yukarı doğru sivrilerek . 
uzayan hatların hakim olduğu cephe te
şekkülü , kasnakli kubbeleri ve özellikle 
camilerle medreselerde açıkça beliren 
planlarıyla Türk mimari anlayışının ese
ridir. imar faaliyetlerine büyük önem ve
ren Memlükler birçok dini ve sivil ese
rin kurucusu olmuştur. Güçlü askeri teş
kilatları sebebiyle askeri mimariye de 
büyük bir ehemmiyet vermişler. birçok 
kalenin yapılması. tamir edilmesi, geniş
letilmesi ve tahkim edilmesinde önemli 
bir faaliyet göstermişlerdir. Dikkati çe
ken Memlüklü eserleri arasında Kahi
re '~eki Sultan Kalavun Camii. Sultan Ha
san. Sultan Berkuk ve Sultan Kayıtbay 
camilerini, ayrıca çok sayıdaki türbeyi 
saymak gerekir. 

Memlükler'in XVI. yüzyılın başlarında 
Osmanlılar tarafından mağlüp edilerek 
hakim oldukları bölgelerin Osmanlı ida
resine geçmesinden sonra bu bölgeler 
de Osmanlı sanatının tesir sahasına gir
miş, doğrudan veya dotaylı olarak Os
manlı sanatıyla temasta olan mimari 
eserler Kuzey Afrika'da. Mısır'da, Suriye 
ve Irak'ta olduğu kadar Arap yarımada
sının çeşitli bölgelerinde inşa edilmiştir. 
Osmanlı tesir ve anlayışıyla mahalli tesir 
ve an layışları bir araya toplayan binalar 
bu bölgelerdeki yeni sanat faaliyeti ve 
teşekkülünün temsilcileri olmuştur. 

XX. yüzyılın başından itibaren Arap 
sanatında Batı tesirleri kendisini gös
termeye başlamıştır. ı. Dünya Savaşı'n
dan sonra Batılılar' ın Arap ülkelerini iş
galiyle bu tesirler daha da güçlenmiş 
ve geleneksel Arap mimari ve sanat an
layışı bütünüyle bozulmaya yüz tutmuş
tur. Ancak Arap ülkelerinin istiklallerine 
kavuşmasından sonra Arap mimari an
layışı ve sanatına yeniden dönülmeye 
başlanmış olması neticesinde eskiyle ye
ninin birleştirilmesi arzuları güçlendiril
miştir. Kısmen şahsi kısmen de resmi 
desteklemeler ve faaliyetlerle yeni mi
mari eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

b) Mimari Tezyinat. ilk devirlerin sade
liğe önem veren ve gösterişten kaçan 
dini veya sivil örnekleri zaman içinde ye
rini çok zengin bir tezyinl anlayışa bı

rakmıştır. Bu tezyinat bölgeden bölge
ye, devirden devire ve devletten devlete 
değişmekle beraber Arap mimarisi ge
nellikle kendine has. zengin ve gösterişli 
bir biçimde süslenmiş eserleriyle dikkat 
çekmiştir. islam dininin ve islam akaidi
nin gereği olarak ortaya çıkan canlı tas
virlerinden sakınma temayülü. özellikle 
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Abbas! devrinden başlayarak önem ka
zanmıştır. Tezyinatta bitki, hayvan fi
gürleri ve geometrik düzenlemelerle bir
likte yazı da bir süsleme unsuru olarak 
önem taşımaktadır. Çok defa canlı hay
van tasvirlerinde görülen stilizasyonlar 
bitki motiflerine de aksetmiş ve tezyi
natın gittikçe karmaşık ve tek tek se
çilmesi adeta imkansız hale geldiği bir 
tür stilizasyon bütün süslemelere ha
kim olmuştur. Batılılar bu tür süsleme
lere Arap sanatını göz önünde bulundu
rarak arabesk * adını vermişlerdir. Bu 
tür tezyinatın köklerinin Araplar'ın ha
kimiyet kurdukları bölgelerin islam ön
cesi devirlerinde hakim olan medeni
yetlerden, Romalılar ve Sasanller'den de 
tesirler aldığı bir gerçektir. Fakat bu te
sirler islam dininin kendi potasında ye
niden değerlendirilmiş ve yepyeni biçim
ler ortaya konmuştur. Böylece VII ve VIII. 
asırlardan itibaren yeni bir tezyinl anla
yış doğmuştur. Suriye ve Irak bu anlayı
şın doğmasında önemli ölçüde rol oyna
mıştır. 

Arap sanatının mimari tezyinatta baş
vurduğu malzemeHer alçı ve stuko, renk
li taşlar ve mermerler başta olmak üze
re değişik özellikler ihtiva eden madde
lerden oluşmuştur. Emevller ve Endülüs 
Erneviieri tarafından kullanılması teşvik 
edilen mozaik. zamanla islam tezyinatı 
içinde önemini kaybetmiş ve kullanım
dan kalkmıştır. 

Hariri'nin el.fvtakamat ad lı eserinde vası ti' nin bir min
yatürü (Blblloth€:que Nationa le, ms. A., nr. 5847, vr. 138~) 

c) Resim ve Minyatür. Eldeki mevcut 
bilgilere göre islamiyet'in ilk devirlerin
de müslümanların heyket ve resim sa
natına herhangi bir ilgi duyduğuna dair 
bir belirti yoktur. Kaynaklarda bu sanat
tarla ilgili olarak onların Cahiliye devriy
le alakah olduğu ve islam ' ın onları or
tadan kaldırmaya geldiğine işaret edil
mektedir. Müslümanlar insan ve hay
van tasvirlerine yer veren bu sanattarla 
uğraşmayı bir çeşit şirke kapı açmak 
saymışlardır. Kul ile Allah arasında hiç
bir aracıya yer vermeyen bir dini anlayı
şa sahip olduklarından resim ve heyke
le yönelik her türlü davranışı da putpe
restlik olarak görmüşlerdir. Ayrıca ku
lu ibadetten alıkoyacağını düşündükleri 
bu sanattarla uğraşmayı da rnekruh ka
bul etmişlerdir. Ancak özellikle Ernevi
ler devrinde resmin çekiciliğine kapılan 
Emevl halifeleri saray ve lçasırlarında re
simlere ve hatta heykellere yer vermiş
lerdir. Bu tür binalar arasında Kusayru 
Amre ve Kasrülhayri'l-garbl'yi zikretmek 
gerekir. Bu resimlerde en çok dikkat çe
ken husus, Son devir Helenistik tesirle
rini gösteren çıplak kadın resimleridir. 

Sivil mimari eserlerinde durum bu 
iken dini eserlerde hiçbir canlı tasviri
nin yer almayışı dini akaide kesinlikle 
riayet edildiğini göstermektedir. Bu du
rumun en güzel örneği Şam Ulucamii'n
deki bitki, bina ve geometrik desenler
den meydana gelen resimlerde müşa
hede edilmektedir. Emevl halifelerinin 
bütün dünyaya hükmettiklerini vurgula
mak istediği intibaını veren bu resim ler 
Arap sanatı bakımından önem taşımak
tadır. Çünkü bu resimlerde Bizans ve 
Helenistik tesirierin yanında Arap ve is
lam anlayışı kendisini hissettirmektedir. 

Başlangıçta saraylarda görülmeye baş
layan bu resimler zamanla varlıklı ve 
üst tabaka arasında da yayılmıştır. Res
min bu zümrenin hayatındaki rolü sa
raydakinden farklı olmuş ve önceleri bir 
zevk unsuru olan bu sanat kolu zaman
la gündelik hayatın içinde önemli bir yer 
kazanmıştır. Ayrıca fildişi , ahşap. cam. 
maden ve dokuma eserler üzerinde de 
tasvirlerle karşıtaşılmaya başlanmıştır. 

Bu arada ressamların da önem ve iti
barı artmış, neticede hal tercümeleri 
"tabakat" adlı biyografik eseriere gir
miştir. Hatta ressamlar için ayrı taba
kat kitapları da hazırlanmıştır. Bunlara 
örnek olarak Makrizi'nin el -Ijıtat adlı 

eserinde zikrettiği Dav'ü'n-nibrds ve 
ünsü'l~cüllds ii al]bdri'l-müzevvikin 
mine'n-nds'ı göstermek gerekir. 



Bütün bunlara rağmen kitap resimle
ri Araplar'ın daha çok ilgilendiği ve hay
li ileri gittiği bir sa.ha olmuştur. Minya
türle uğraşan usta sanatkarlar yetişmiş, 
tıp, veterinerlik, astronomi, kimya gibi 
çeşitli ilim ve sanat daliarına ait kitap
lara resimler çizen birçok ressam yetiş
miştir. 

Arap minyatürü üç safhada incelene
bilir. İlk safhada Sasani ve Bizans tesir
leri hakimdir. İkinci safhada bağımsız 
ve şahsiyet kazanmış bir üslüp vücut 
bulmuştur. Üçüncü safhada ise Moğol
lar· ın 656 ( 1258) yılındaki istilasından 

sonra Doğu Asya ve Türk anlayışı hakim 
olmuştur. İkinci safhanın en güzel re
sim örnekleri "makamat" şiirlerini can
landıran eserlerde görülmektedir. 

S97 ( 1200) yılından sonra Abbasi ha
lifelerinin merkezi olan Bağdat'ta min
yatür sanatının orüinal ve yeni bir anla
yışla yapılmaya başlandığı ve o devirde
ki hayatı gerçekçi olarak bütün ana hat
larıyla aksettirdiği görülmektedir. Yah
ya b. Mahmud ei-Vasıti 1237'de bu sa
natı zirveye ulaştırmıştır. 

Üçüncü safhada Bağdat'ta çalışan sa
natçılar harap olan şehri terkederek 
Uzakdoğu'ya , Şam'a ve Kahire'ye göç 
etmiştir. Bu dönem eserlerinde Çin ve 
Türk tesiri çok güçlüdür. Bu devirde ya
zılan İbn BahtişQ'un Menôficu'J-haye
van adlı eserinde eski devrin anlayışı 

hakimse de BirOni'nin el-Asarü 'l-bôkı
ye cani'l-kurılni'l-l]aliye adlı eserinde 
eski devrin anlayışıyla yeni anlayış ara
sında bir bağ kurulmaya çalışıldığı belli 
olmaktadır. 

Memlükler'in Mısır ve Suriye'de haki
miyet sağlaması üzerine minyatürcüle
rin Kahire ve Şam· da önemli bir faali
yet gösterme imkanı da doğmuş oldu. 
Üçüncü safhanın Türk zevkini aksetti
ren minyatürleri arasında hiç şüphesiz 
Hariri'nin eJ-Ma]{amôt'ının 73S (1334) 

Llzerinde Fat ı mi Halifesi Hakim · Biemrillah'ın adı vazılı olan 
kumas parçası {Kahire isl.!im Sanatl an Müzesi) 

istinsah tarihli yazmasında yer alan "Ayın 
Doğuşu" konulu minyatürü. Kahire'deki 
Memlüklü ekolünün en önemli temsilci
sidir. 

Arap minyatürünün genel özellikleri, 
kompozisyona verilen önem, kuwetli bir 
tesir yaratan renkler, geniş elbise kat
ları arasına gizlenmiş insan bedenleri 
çizimi, çehrede beliren yüz ifadesine dik
kat ve bu ifadeyi destekleyen el hare
ketlerine verilen ehemmiyettir. Manza
ralar tabii mahalli ifade eden özel ru
muzlarla verilmiş olup sathi manzara 
tasvirine öncelik verilmiştir. 

Günümüzde Batılı sanatkartarla te
mas eden bir zümrenin meydana gel
mesi, Batı'ya sanat eğitimi için gidenler 
ve Batı'dan Doğu'ya intikal eden tesir
ler sebebiyle bu sanatı anlayan ve onu 
benimseyenler ortaya çıkmıştır. Bunla
rın arasından yetişen usta sanatkarlar 
yeni neslin önünü açmıştır. Ancak şim
diki resim anlayışında Batı kültür ve an
layışına dayalı bir tarz ve teknik hakim
dir. Bu sebeple bugün Batı'nın değişik 
sanat anlayış ve üsiOplarını Arap ülkele
rinde görmek mümkündür. 

ç) Küçük Sanatlar. Arap sanatının en 
önemli faaliyet alanlarından biri de küçük 
sanatlar alanında olmuştur. En önemli 
faaliyet alanlarından biri olan dokuma
lar İslam sanatının çeşitli devirlerinde 
yapılan kıymetli örneklerle temsil edil
mektedir. Dokumacılık devlet büyükle
ri ve sanat çevresinin ilgi ve teşvikine 
mazhar olmuştur. Nitekim Mısır'da To
lunoğulları devrinde hükümet tarafın
dan " darüttıraz" olarak adlandırılan bir 
dokuma evi açılmıştır. Kaliteli kumaş çe
şitleri yapan bu dokuma evinin faaliye
ti Fatımiier devrinde zirveye erişti. Fa
tımi dokumaları devrinde olduğu kadar 
bugün de hayranlık uyandırmaktadır. 

Bağdat' ta yapılan dokumalar kadar En
dülüs atölyelerinde yapılanlar da bü
yük önem taşımaktadır. Bunların dışın

da Musul ve Şam'da dokunan muslin 
ve damasken kumaşlar da Batı'da şöh
ret bulmuştur. 

Fatımi ve Endülüs atölyelerinde yapı
lan fildişi eserler de kumaşlar kadar 
göz alıcıdır. Ziynet kutusu, koku kapları 
ve çeşitli maksatlar için yapılan bu kap
lar üzerinde bulunan bitkisel ve geomet
rik süslemelerin yanında insan ve hay
van tasvirleri de önemli bir yer tutmak
tadır. Bunlar arasında tahtlarında otu
ran hükümdar portreleri, av sahneleri 
ve hayvan dövüşleri mevcuttur. EyyObi
ler devrinde yapılan soyut motifli fildişi 
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işleri de dikkat çekicidir. En az bunlar 
kadar dikkat çekici olan bronz ve deği
şik madenierden yapılma eserler de Fa
tımi, Endülüslü ve EyyObi ustalar elin
de göz alıcı bir güzellik kazanmış, büyük 
alakaya mazhar olmuştur. Madeni eser
ler arasında abajurlar. şamdanlar. bu
hur kapları. ibrikler, tepsiler ve çeşitli 

gündelik kullanım eşyaları mevcuttur. 

Ahşap işleri. bütün İslam sanatı ta
rihinde diğer dallara göre daha fazla 
önem verilen bir sanat koludur. Bu se
beple güzel ve değerli eserlerle temsil 
edilmektedir. Kayrevan Ulucamii'nin min
beri, birçok Abbasi devri eseriyle birlik
te Fatımi devrinden kalan sivil ve dini 
eşya büyük bir değere sahiptir. Fatımı 

saray ve köşkleriyle beraber çeşitli ah
şap eşya müzelerde itinayla saklanmak
tadır. EyyObi ve Memlüklü devirlerinde 
yapılan çok sayıdaki ahşap eserler ara
sında minber aksamı. kapı ve pencere 
kanatları, sandukalar ve çeşitli eşya dik
kat çekmektedir. 

Fatımi eserleri başta olmak üzere cam 
ve kristal eserler de fevkalade bir gü
zelliğe sahiptir. Birçok cam eser çeşitli 
Avrupa ülkelerindeki kilise hazihelerin
de bulunduğu gibi bu eserlerin örnekle
rini İslam ve diğer dünya ülkelerinin mü
zelerinde görmek mümkündür. 

Çanak, çömlek ve seramik Emevf dev
rinden başlayarak büyük bir öneme sa
hip olmuş, özellikle Mısır. Suriye, Irak 
ve Endülüs'te canlılık kazanmıştı. Hem 
sanat hem de ticari açıdan büyük bir fa
aliyet görülen bu ülkelerdeki İslam sa
natkarları seramik ve çini işçiliğinin en 
güzel örneklerini vermiştir. Madeni bir 
pırıltıya sahip olan bu eserler gümüş ve 
altın suyu ile süslenerek ayrı bir değer 
kazanmıştır. Çin parseleniyle boy ölçü-

üzerinde 
bitki 

motifleri 
bulunan 
Endülüs 

is isırlı 

seramik 
testi 

(Madrid 

Müzesi) 
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şebilecek örneklerin yapıldığı Fatımi atöl
yelerine karşılık Endülüs'te yapılan ma
deni parlaklığa sahip eserler. Irak'ta Ab
basi devrinde önem kazanan seramik 
sanatının zirvesini teşkil ederek İslam 
seramiklerinin en müstesna örnekleri ol
muştur. 

Böyle parlak eserler veren Arap ale
minin iftihar kaynağı olan el sanatları 

zamanla yok olmaya yüz tutmuş ve an
cak küçük bir zümre tarafından koru
nabilmiştir. Bundan dolayı son zaman
larda çeşitli Arap ülkelerinde tatbiki sa
nat merkezleri açılmış ve el sanatları 

dalında güzel örnekler vermesi hedef
lenmiştir. 
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VI. iSLAM'DAN ÖNCE ARAPLAR'DA DİN 

İslam'dan önceki Araplar'ın dinleri hak
kındaki bilgiler birinci derecede Sebeli
ler. Katabanlılar. Mainliler. Hadramutlu
lar gibi Güney Arabistan toplumları ile 
Kuzey Arabistan ve Hicaz bölgesinde ya
şamış olan Semüdlular. Lihyanlılar. Sa
falılar. Nabatiler. Tedmürlüler gibi Arap 
toplumlarından kalma kitabelere ve di-
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ğer arkeolajik belgelere dayanmaktadır. 
Ancak bu belgelerde akide esasları. iba
det ve dua gibi temel dini konulara da
ir doğrudan bilgiler verilmemiş, sadece 
tanrı veya put adları yer almıştır. Yine 
de bu belgeler sayesinde hiç olmazsa 
çeşitli tanrı ve put adlarıyla bu adların 
içerdiği dini anlamlar hakkında bilgi sa
hibi olabilmekteyiz. Bundan başka Asur
lular. İbraniler, Yunanlılar ve Latinler gi
bi bazı milletlerden kalma eserlerde de 
İslam'dan önceki Araplar'ın dinlerine da
ir bilgiler bulunabilmektedir. 

Cahiliye şiirleriyle atasözlerinde (em
sal) eski Araplar'ın nesepleri, savaşları 
(eyyam) gibi gözde konular dolayısıyla 

kısıtlı da olsa Cahiliye dönemi tanrıları, 
putları , inanç ve telakkileri hakkında bil
gilere rastlanır. 

Özellikle İslam'ın doğuşuna tekaddüm 
eden Cahiliye dönemi ile İslam'ın zuhu
ru sırasındaki müşrik Araplar'ın dinleri 
hakkında en güvenilir ve ayrıntılı bilgi
ler veren kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ay
rıca Kur'an tefsirleri. hadis. siyer ve me
gazi kitapları ile Mekke ve Medine tari
hi gibi özel alanlara dair tarihi eserler
den de bu konuda faydalanılmaktadır. 

Bazı müslüman bilginler umumi tarih 
kitapları yanında özellikle Cahiliye Arap
ları'nın inançları. ibadet şekilleri, putları 
ve put evleri (büyütü'l-esnam) hakkında 
müstakil eserler yazınışiarsa da bunlar
dan sadece İbnü'l - Kelbi'nin Kitabü'l-Eş
nam adlı değerli eseri günümüze kadar 
gelebilmiştir. Bundan başka Ebü'I-Ha
san Ali b. Fudayl ve Cahiz de aynı adla 
birer kitap yazınışiarsa da (bk ibnü'n
Nedim, s. ı 38, 21 O) bunlar kaybolmuş
tur. İbnü'l-Kelbi'nin Kitabü'l-Eşnam'
dan başka, çeşitli Arap kabilelerinin di
ni, siyasi ve kültürel yapılarına dair eser
ler yazdığım. ayrıca Edyanü'l- 'Arab ad
lı bir eser telif etmiş olduğunu biyogra
fik kaynaklardan öğreniyoruz (bk. ibnü'n
Nedim, s. ı 09: Yaküt, xıx. 290) Mahmüd 
Şükri ei-Alüsi'nin naklettiğine göre (Bu
lugu 'l-ereb, ll , 308) Ebü Abdullah Hüse
yin b. Muhammed el-Hali' de Ara,ü'l
<Arab ve edyanüha adlı bir eser yaz
mış ve İbn Ebü'I-Hadid bu kitabı incele
yerek el- 'Ab~ariyyü'l-[ıisan adlı ese
rinde bazı hatalarını düzeltmişti. Cahiz 
de Kitabü'l-Esnam'dan başka Edya
nü'l- 'Arab adlı bir eser daha yazmış 
olup Şehristani bu eserden faydalanmış
tır (bk GAL Suppl., I. 496) 

Din kelimesi İslam'daki ıstılahi mana
sıyla Cahiliye döneminde de kullanılmak-

taydı. Nitekim Cahiliye döneminin Hanif 
inancını benimsemiş şairlerinden Ümey
ye b. Ebü's-Salt'a isnat edilen bir beyit
te bunu açıkça görmekteyiz: "Kıyamet 
gününde Allah katında Hanif dininin dı

şındaki bütün dinlerin uydurma olduğu 
ortaya çıkacaktır" (Ebü'I -Ferec. IV. 122) 

Dinin bu manası Semüd kavminden kal
ma kitabelerde de tesbit edilmiştir. Bu 
kitabelerden birinde Semüd kavminden 
bir kişi tanrı "Vedd'in dini"ne bağlılığı
nı belirtmiştir. Başka bir metinde ise 
"Vedd'in dinine bağlı kalarak öleceğim" 
denilmektedir (Cevad Ali, VI, 8) 

Hemen bütün İslami kaynaktarla bazı 
müsteşriklerin tesbitlerine göre diğer 

Sami kavimler gibi Araplar'ın da en es
ki dinleri tevhid esasına dayanmaktay
dı (ibnü'I-Kelbi, s. 6) Ne var ki Cahiliye 
döneminden bugüne ulaşan belgelerde 
Araplar'ın ilk dinlerinin tevhid dini oldu
ğunu gösteren kesin bilgilere rastlan
mamıştır. Ancak bazı kitabelerden "Zü 
Semavi" (göğün hakimi. göğün ilahı) deni
len bir tek tanrıya ibadet edildiği anla
şılmaktadır. Muhtemelen bu Yemen'in 
Yahudilik ve Hıristiyanlık tesirine girme
den önceki bir inancı olup tevhid aklde
sinin ihtiva ettiği bir tek tanrı inancına 
dayanmaktaydı. 

Arap yarımadasında ve daha çok Gü
ney Arabistan'da milattan sonraki yıl

larda var olduğu anlaşılan bir rahman 
inancıyla da karşılaşılmaktadır; hatta Ye
men'le bağlantıları dolayısıyla Mekkeli
ler'in de rahman inancına sahip olduk
ları ve bu kelimeyi Allah anlamında kul
landıkları bilinmektedir. Nitekim Şenfe
ra, Sülale b. Cündeb, Hatim et-raı gibi 
kişilerin şiirlerinde rahman isminin Al
lah'ı ifade etmek üzere kullanıldığını gös
teren deliller mevcuttur (mesela bk. Ta
beri, I, 13 ı -132) . Ya'klibi'nin de kaydet
tiği bir te Ibiyede yer alan "Emrine bo
yun eğdik Allahım. boyun eğdik; sen 
rahmansın! " anlamındaki ifadelerde Al
lah adıyla birlikte aynı anlamda olmak 
üzere rahman da kullanılmıştır. Ak ve 
Eş'ariyye gibi Güney Arabistan kabilele
rinin telbiyelerinde de bu husus görü
lür: " Rahmanın rızası için ... Beyt'i hac
cederiz" (Ya'kübi, 1, 197-1 98) İslamidö
nemde olduğu gibi Cahiliye döneminde 
de rab ve ilah kelimelerinin aksine rah
manın çoğulunun bulunmaması. bu ke
limenin bir tek tanrıyı yani Allah'ı ifade 
ettiğini göstermektedir. Nitekim Arap
lar'ın en eski inançlarının tevhid oldu
ğunu savunan Renan, bunu Samiler'de
ki en yüce tanrıya ad olarak verilen El 


