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Roma, Bizans, Rumlar 
ve Anadolu'yu ifade eden bir isim. 

L ~ 

"Romalı, Roma'ya mensup" anlamında

ki Romaio isminin Arapça'ya geçmiş şekli 
olan ROm kelimesi Arap-İslam kaynakla
rında Romalılar, Bizanslılar ve İslam top
raklarında yaşayan Rumlar için kullanıl
mıştır. Arap kaynaklarında Rum adı Ro
ma ile irtibatlandırıldığı gibi Rumlar'ın so
yunun Hz. İbrahim'in oğlu İshak'tan gel
diğine ve onlara ROm b. Iso b. İshak'a nis
betle bu ismin verildiğine dair farklı gö
rüşler vardır. ROm b. Iso sarışın olduğu 
için "Asfar" lakabıyla anıldığından onun so
yundan gelen Rumlar da bazan Beni As
far diye kaydedilmektedir. Nitekim İbn Hi
şam'ın rivayetine göre Bizanslılar'a karşı 
Tebük Seferi hazırlıkları yapıldığı sırada 
münafıklar müslümanları caydırmak ama
cıyla, "Beni Asfar ile savaş Araplar'ın ken
di aralarında yaptıkları savaşlara benze
mez" demişlerdi (es-Sfre, II, 525). 
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Arap kaynaklarında Rum ismi daha zi
yade Bizanslılar'ı ve Bizans Devleti'ni ifade 
etmek üzere kullanılır. Roma ve Bizans 
ayırımı o dönemde söz konusu olmadığı 
için bu isim hem Romalılar'ı hem Bizans
lılar'ı gösterdiğinden bunlardan hangisi
nin kastedildiği ancak muhtevadan anla
şılabilmektedir. Mesela Said el-Endelüsl in
san topluluklarının yedi ana gruba ayrıldı
ğını belirterek beşinci sırada Romalılar'a 1 
Rumlar'a yer vermiştir. Hem Roma hem 
Bizans için Rum ismini kullanmakla birlik
te onun ifadelerinden günümüz anlayışıy
la Roma'dan Bizans'a geçiş açık şekilde 
görülmektedir. Said el-Endelüsl, Romalı
lar'ın geniş topraklara ve meşhur impara
torlara sahip bulunduklarını, başşehirleri

nin Roma, dillerinin Latince olduğunu söy
lemekte, Hıristiyanlığı kabul eden Kons
tantinos'un Kostantiniye'yi kurup başşe

hir ilan ettiğini, başlangıçta putperest olan 
Romalılar'ın Konstantinos'un çağrısı üze
rine Hıristiyanlığa geçtiğini belirtmektedir 
(Tabai):atü'L-ümem, s. 33, 96-99) Mes'Odl, 
Rumlar'ın imparatorlarını sıralarken Ro
ma imparatorlarını "putperest olan Rum 
melikleri", Bizans imparatorlarını da "Hıris
tiyanlığı kabul eden Rum melikleri" başlı
ğıyla birbirinden ayırır (Mürücü'?-?eheb, I, 
308, 3!7; et-Tenbfh, s. 123, 137). 

ROm! ifadesi "Bizans'a mensup, Bizans
lı" anlamına geldiği gibi etnik olarak Rum 
asıllı olanları da ifade etmektedir. Buna gö
re Rum ismi, Rum asıllıları tanımlamak 
üzere etnik içerikli olarak kullanılması ya
nında Rus, Ermeni, Bulgar, Slav ve diğer 
unsurlardan meydana gelen Bizans İmpa
ratorluğu için de kullanılmaktaydı. Anado
lu başta olmak üzere Bizans topraklarını 
anlatmak için Biladü'r-Rüm 1 Arzu'r-Rüm, 
Akdeniz için Bahrü'r-Rüm, Bizans impa
ratorları için kayserin yanı sıra melikü'r
Rüm, azlmü'r-Rüm gibi tabiriere yer veril
mektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçen ve bir 
süreye adını veren Rum ismi Bizanslılar 
için kullanılmış, onların Sasanller karşısın
da aldıkları mağlObiyete işaret edilerek 
üç ile dokuz yıl arasında Sasanller'e galip 
gelecekleri bildirilmiştir (er-Rum 30/1-5). 

Tefsir kaynaklarında bu ayetler açıklanır

ken müslümanların ateşperest Sasanller'
den yana olan müşrikler karşısında Ehl-i 
kitap olan Bizans'ı destekledikleri belirtil
mektedir. İlgili ayetlerden Bizans'ın Sasa
nller karşısında Suriye, Filistin ve Mısır'ı 
kaybettiği 619 yılından önceki yenilgilerle 
622'de başlayan ve İmparator Herakleios'un 
Sasanl ordularını 627'de Nineva'da yenilgi
ye uğratmasıyla sonuçlanan zaferierin kas-

tedildiği anlaşılmaktadır. 630 yılında Hz. 
Peygamber tarafından Bizans'a karşı ger
çekleştirilen Tebük Gazvesi hakkında bir
çok ayet bulunmakla birlikte (et-Tevbe 9/ 
38-106) bu ayetlerde Rum ismine rastlan
mamaktadır. 

Hadis kaynaklarında Rum ismi genellik
le Bizanslılar için birçok defa geçmekte
dir. ResOl-i Ekrem, Bizanslılar'la savaş ve 
barış yapılacağını (Buhar!, "Şuli:ı", 7; Ebu 
Davud, "Cihad", 156; ibn Mace, "Fiten", 
35), ilk deniz savaşına katılacak askerler
le kayserin şehrini fethetmek üzere giden 
ilk ordunun bağışlanacağını (Buhar!, "Ci
had", 93), Konstantiniye'nin fethedilece
ğini (Müsned, I, ı 76; IV, 335; Dariml, "Mu
~ddime", 43), İran ve Bizans toprakları
nın müslümanlar tarafından fethedilip kis
ra ile kayserin hazinelerinin Allah yolunda 
harcanacağını (Müsned, V, 288; Buhar!, 
"Cihad", ı 57, "I:;Iumus", 8; Müslim, "Zühd", 
7) haber vermiş, öte yandan ömür boyu 
Bizanslılar'la savaşma kararı alan bazı sa
ha bileri insanın tabii ihtiyaçlarının gö
zardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek 
bu fikirlerinden vazgeçirmiş (Müsned, VI, 

53; Müslim, "Şalatü'l-müsafirln", 139), ay
rıca İran ve Bizanslılar'ın taklit edilmesi
ni hoş görmemiştir (Buhar!, "i<tişam", 14; 

Müslim, "Şalat", 84). Hz. Peygamber, dö
nemin diğer bazı devlet başkanlarına ol
duğu gibi Bizans imparatoru Herakleios'a 
da İslam'a davet mektubu göndermiş (Bu
har!, "Bed"ü'l-val:ıy", 6; "Cihad", 74, 102), 

bu sırada Bizans ve uluslararası diplomasi 
geleneğini dikkate alarak bir mühür yap
tırmıştır (Buhar!, "Cihild", !Ol; Müslim, 
"Libas", 56-58) . 

Arap-İslam kaynaklarında İslam önce
sinde Araplar'la Bizans arasında meyda
na gelen ilişkilere yer verilir. Tenılh1ler, Se
llhller, Gassanller ve Lahmller ile Kinde, 
Cüzam, Kelb, Tağlib gibi Hıristiyanlığı ka
bul eden Arap kabilelerinin Bizans ile yap
tıkları ittifaklar; meşhur şairlerden Kinde
li İmruülkays b. Hucr, Beni Bekir b. Vail'e 
mensup Amr b. Kamie, Kus b. Saide ve 
Hassan b. Sabit'in Bizans çevrelerinde kur
dukları dostluklar; Hz. Peygamber'in de
delerinden Haşim b. Abdümenaf'ın Suri
ye'ye gidip Bizans imparatoru ile görüş
mesi ve ondan Mekkeli taeirierin emniyet 
içerisinde bölgeye giderek ticaret yapabi
leceklerine dair bir belge almasıyla Mek
ke ticaretinin dışa açılması (bk. İIAF); Hz. 
Muhammed'in de katıldığı Kabe tamiri sıra
sında bir Bizans gemisinin kerestelerinin 
kullanılması ve Baküm er-Ruml'nin usta 
olarak istihdam edilmesi bunlardan bazı

larıdır (Avcı. islam-Bizans ilişkileri, s. 23-



35). ResGl-i Ekrem ve Hulefa-yi Raşid'in 
döneminden itibaren Emevller. Abbasller, 
Endülüs Emevlleri, Fatımller. Selçuklular, 
Eyyübller, Memlükler ve Osmanlılar'ın, bu 
arada kurulan diğer devlet ve hanedanla
rın Bizans'la siyasi, askeri, dini ve sosyo
kültürel ilişkileri olmuştur. Umumi tarihler 
başta olmak üzere çeşitli islam kaynakla
rında bu ilişkilere yer verilmektedir. 

islam'ın doğuşundan 1453 yılına kadar 
uzun bir süre içerisinde Bizans başlangıç
ta müslüman Araplar'a. daha sonra Sel
çuklu ve Osmanlılar gibi müslüman Türk
ler' e komşu olmuş, bu süreçte farklı din 
ve kültürlere mensup olan taraflar arasın

da yaşanan mücadeleler il i şkilerin ağırlık 

noktasını teşkil etmiştir. Hz. Adem'in ya
ratılışından başlayıp olayları kronolojik sı

rayla anlatan umumi tarihlerde islam ön
cesi toplumlardan ve bu arada Roma ve 
Bizans'tan bahsedilir. islam döneminde 
Hz. Peygamber'den sonra halifeler zama
nında Bizans ile ilişkiler belirtilir. ResGl-i 
Ekrem'in Herakleios'a mektubu; Müte, Te
bük, Ecnadeyn ve Yermük savaşları ; Suri
ye, Filistin, Mısır ve Kuzey Afrika'nın müs
lümanlar tarafından fethedilmesi ; Erne
viler'den itibaren Anadolu'ya düzenlenen 
seferler, iki taraf arasındaki ilk deniz sa
vaşı olan ve Bizans donanmasının yenilgi
siyle sonuçlanan Zatü's-savar'i savaşı, Kıb
rıs , Rodos, Girit ve Sicilya adalarının fet
hi; istanbul muhasaraları; Selçuklular'la 
Bizans arasında yapılan Malazgirt Muha
rebesi, Anadolu'da gerçekleştirilen fetih
ler, Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıcars

lan ile imparator 1. Manuel Komnenos ara
sında meydana gelen Miryokefalon Sava
şı, istanbul'un fethi (ı 4 5 3) ve diğer savaş
lar bu tür kaynaklarda yer alan konular
dan bazılarıdır. Bu kaynaklarda sosyokül
türel ilişkilere ait rivayetlere de rastlamak 
mümkündür. Ya'küb'i'nin Tdri.(J'i , Taberi'
nin Tdri.(Ju'l-ümem ve'l-mülUk'ü, Mes'G
d'i'nin M ürilcü'g;-g;eh eb' i ve et-Tenbih 
vel-işrdf'ı, İ bnü ' l- Es'ir'in el-Kdmil'i, İbn 
Kes'ir'in el-Biddye ve'n-nihdye'si, Cenab'i 
Mustafa Efendi'nin el-'Aylemü'z-zd.(Jir'i 
ve Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Cd
mi' u'd-düvel'i bu tür eserlerin başında 
yer almaktadır. 

Asr- ı saadet'ten itibaren islam devlet
Ieriyle Bizans imparatorluğu arasında çe
şitli diplomatik münasebetler gerçekleş

miştir. Bu diplomatik faaliyetlerin çoğu sa
vaş öncesi ve sonrası görüşmeler yapmak 
ve esir değişimi gibi amaçlar taşımakta
dır. Bununla birlikte karşı tarafı kendi di
nine davet etmek, bazı iç siyasi problem
ler için yardım istemek, ortak düşmaniara 

karşı ittifak yapmak veya sosyokültürel 
alanlarda iş birliği gibi hususların da he
deflendiği olmuştur. islam dünyasında el
çi karşılama merasimleri, özellikle Ernevi
ler ve Abbasller döneminden itibaren Bi
zans'ta öteden beri görüldüğü gibi ihti
şama ve karşı tarafı etkilerneye yönelik bir 
mahiyet kazanmaya başlamıştır. Genel ta
rihler yanında islam'da diplomasiyle ilgili 
günümüze ulaşmış en eski kaynak olarak 
bilinen, V. (Xl.) yüzyıl müelliflerinden İbnü'l
Ferra Ebu Ali Hüseyin b. Muhammed'in 
Rusülü'l-mülilk ve men yaşluJ:ıu li's-se
t dre adlı eser i Bizans ile diplomatik ilişki
ler hakkında önemli bilgiler içerir. Reş'id b. 
Zübeyr'in (V/XL yüzyıl) Kitdbü'g;-'f.e.(Jd'ir 
ve't-tuJ:ıai'ı, halife ve sultanlarla Bizans 
imparatorları arasındaki hediyeleşmelere 

ışık tutması bakımından anılmaya değer. 

Öte yandan Mes'Gd'i, Abbasller devrinden 
itibaren müslümanlarla Bizans arasında 
özellikle Tarsus yakınındaki Lamos nehri 
kenarında yapılan esir değişimi ve ödenen 
fidyeler hakkında bilgi verir (et-Tenbfh, s. 
189-1 95). 

Çeşitli dönemlerde müslümanlarla Bi
zanslılar veya islam toplumunda yaşayan 
Bizans kilisesine bağlı hıristiyanlar ara
sında dini temele dayalı ilişkiler meydana 
gelmiş. yazılı veya sözlü tartışmalar yapıl
mıştır. Hz. Peygamber'in imparator He
rakleios'un yanı sıra Bizans'abağlı devlet
çiklereve valilere gönderdiği islam'a davet 
mektupları , Hz. Ebu Bekir'in Herakleios'a 
yolladığı elçilik heyeti, Ömer b. Abdülaz'iz 
ile imparator lll. Leon arasında dini muh
tevalı mektuplaşma, Harünürreş'id'in VI. 
Konstantinos'a mektubu, Melk'i kilisesi
nin ilahiyatçılarından Theoda re Ebu Kurre'
nin Bağdat'ta Abbas! Halifesi Me'mün'un 
huzurunda islam alimleriyle yaptığı tar
tışma , Büveyh'i Hükümdan Adudüddevle 
tarafından esir değişimini ve diğer konu
ları görüşmek üzere istanbul'a gönderi
len meşhur alim Bakıllan'i'nin İmparator 
ll. Basileios'un huzurunda istanbul Patri
ği ll. Nikholas (Chrysoberges) ve diğer din 
adamlarıyla yaptığı tartışma bunlar ara
sında sayılabilir. Öte yandan Bizans'ta or
taya çıkan ve 726-843 yılları arasında de
vam eden ikonoklazma (tasvir kırıcılık) ha
reketine etki eden önemli dış faktörler
den biri islam olmuş, müslümanların iko
nalar konusunda Bizanslılar'a yönelttikleri 
tenkitler, aynı zamanda onlara karşı elde 
ettikleri askeri üstünlükler böyle bir etki
nin zeminini hazırlamıştır. 

Özellikle islam'ın ilk asırları dikkate alın
dığında Bizans'ın bilim ve sanat, mimari, 
müsiki, felsefe, resim ve tıp gibi alanlar-
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da söz sahibi olduğu islam kaynaklarında 
vurguianmaktadır (Ca h iz, JA, CCLV 1 ı 967], 

s. 98-1 00; ibnü'l-Faklh, s. 136-137). Ernevi
ler devrinde Dımaşk'ın başşehir olarak se
çilmesiyle müslümanlar Bizans sanatına 
yakın ilgi duymuşlar ve bu birikimden ya
rarlanmışlardır. Bu dönemde inşa edilen 
Kubbetüs-sahre, Kusayru Amre, Mescid-i 
Aksa ve Emeviyye Camii gibi islam sana
tının ilk örneklerinde Bizans etkisinden 
söz etmek mümkündür. 1. Vel'id 'in isteği 
üzerine Bizans imparatoru ll. lustinianos 
tarafından gönderilen para, mozaik ve us
talar Emeviyye Camii ve Mescid-i Nebev'i 
gibi yapıların inşa ve tamirinde kullanıl 

mıştır. Ayrıca gerek Hulefa-yi Raşid'in dö
neminde gerekse daha sonraki dönemler
de fethedilen Bizans şehirlerindeki kilise
lere genellikle anlaşma gereği dokunul
mamakla birlikte bazı kiliselerio camiye 
dönüştürüldüğü, yeni camiierin inşasın 

da eski kilise malzemeleri ve kalıntılarının 
kullanıldığı bilinmektedir. Endülüs Emev'i 
Halifesi lll. Abdurrahman tarafından yap
tırılan Med'inetüzzehra sarayındaki binler
ce sütundan 140'ı istanbul'dan getirtilmiş
tir. öte yandan Bizans, Sasan'i unsurları ile 
diğer unsurları özüne katıp kendine mah
sus bir özellik kazanan islam sanatı lll. (IX.) 
yüzyılın başlarından itibaren Bizans'ın dik
katini çekmeye başlamış ve Bizans'taki ba
zı yapılarda islam sanat unsurlarına yer 
verilmiştir. Nitekim imparator Theophilos, 
Halife Me'mün'a elçi olarak gönderdiği 
Synkellos loannes Grammatikos'un Bağ
dat'taki hilafet sarayına dair anlatımların

dan etkilenerek sarayın resimlerini getirt
miş ve harabeleri günümüze ulaşan Bryas 
Sarayı'nı yaptırmıştır (Eyice, XXIII/89 1 ı 959]. 

S. 79, 92) . 

Greko-Romen ve Helenistik kültürün va
risi olan Bizans eski Yunan düşüncesi ve 
biliminin müslümanlara geçişinde önemli 
rol oynamıştır. Bu etki birkaç şekilde ger
çekleşmiştir. Her şeyden önce İskenderi
ye, Antakya, Gazze, Beyrut, Urfa ve Har
ran gibi belirli dönemlerde ilim ve kültür 
merkezi haline gelmiş şehirlerin fethedil
mesiyle bu bölgelerde ilmi faaliyet yapa
bilecek yerli unsurlar müslümanların ha
kimiyeti altına girmiştir. Bizans toprakla
rına düzenlenen seferler sırasında ele ge
çirilen kitaplar Bağdat'a getirilmiş ve oluş
turulan kütüphanelerde tercüme edilmek 
üzere muhafaza edilmiştir. Bazan bizzat 
halifeler tarafından Bizans imparatorları
na mektup yazılarak klasik eserlerin te
mininde kolaylık sağlanması talep edilmiş
tir. Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansür. 
imparator V. Konstantinos'a elçi yollaya-
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rak eski Yunan bilimine ait eserlerin gön
derilmesini istemiştir. Halifenin bu ricasına 
imparator, Öklid'in (Euclides) Elemento 
Geometricae (Les Elements) adlı eserini 
ve fen bilimleri alanındaki bazı kitapları 
göndermek suretiyle karşılık vermiştir. Ök
lid'in kitabı Uşulü 'l-hendese (Kitô.bü'l
UşO.l/el-'Anô.şırü'l-ulô.) adıyla Arapça'ya 
çevrilmiştir. Bizans'tan getirtilenlerle birlik
te toplanan kitaplar için Halife MansOr'un 
sarayında Hizi!metü'l-hikme adıyla bir kü
tüphane kurulmuş, bu kütüphane daha 
sonra Me'mOn tarafından kurulacak olan 
Beytülhikme'nin temelini oluşturmuştur. 

HarOnürreşid, Bizans'ın Amorion (AmOriye) 
ve Ankara gibi şehirlerinde gerçekleştiri
len muhasaralar sırasında ele geçirilen ki
tapların muhafaza edilmesini emretmiş
tir. Ayrıca ilim adamlarından meydana ge
len bir ekibi tıp, felsefe, astronomi gibi bi
limlere dair eserleri elde etmekle görev
lendirmiş, bu şekilde birçok ünlü eserin 
Bağdat'a getirilmesini sağlamıştır. Bağ

dat'ta toplanan kitaplar, halifenin görev
lendirdiği Yuhanna b. Maseveyh başkan

lığındaki bir heyet tarafından Arapça'ya 
tercüme edilmiştir. Kurduğu Beytülhikme 
ile ilim ve tercüme faaliyetlerine altın çağı

nı yaşatan Me'mQn, Bizans seferleri sıra
sında toplattığı kitapları beraberinde Bağ
dat'a getirmiştir. Me'mQn ile çağdaşı Bi
zans imparatoru (muhtemelen Theophi
los) arasındaki yazışmalar neticesinde ha
life, aralarında Haccac b. Yusuf b. Matar, 
Yuhanna b. Bıtrik ve Yuhanna b. Mase
veyh'in de yer aldığı bir heyeti Bizans'a 
göndermiş , heyetin Bizans'tan getirdiği 
felsefe, matematik, tıp ve mOsikiye dair 
kitaplar halifenin isteği üzerine Arapça'
ya tercüme edilmiştir. Bizans'tan temin 
edilen eserler arasında Eflatun, Aristo , 
Hipokrat, CalinOs (Galen), Öklid, Batlamyus 
gibi meşhur filozof ve tabiat bilimcilerine 
ait kitaplar bulunmaktadır. Bu resmi gi
rişimlerin yanı sıra Me'mQn'un sarayında
ki müneccimlerden Musa b. Şakir'in oğul
Iarı Muhammed, Ahmed ve Hasan da (Be
ni MOsa kardeş ler) klasik bilim mirasını 
elde etme hususunda gayret sarfetmiş ve 
maddi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. 
Beni Musa kardeşler Huneyn b. İshak gi
bi meşhur alimleri Bizans'a göndererek 
felsefe, matematik, mOsiki ve tıp alanın
da birçok eserin satın alınıp İslam ülkesi
ne getirilmesi ve tercüme edilmesini sağ
lamıştır. Halife Me'mOn'un, Grekçe tıp ki
taplarını Arapça'ya çevirmek ve başkaları 
tarafından yapılan çevirileri kontrol etmek
le görevlendirdiği Huneyn'e tercüme et
tiği eserlerin ağırlığınca altın verdiği riva-
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yet edilmektedir (İbn Eb O Usaybia, s. 260) . 
Suriyeli hıristiyan felsefecilerden muhte
melen Rum asıllı Kusta b. Luka'nın da Bi
zans'a gidip oradan birçok eserle Suriye'
ye döndüğü ve Grekçe'den Arapça'ya ter
cüme yapmak üzere Bağdat'a davet edildi
ği bilinmektedir. Bu şekilde toplanan eser
ler etnik köken ve din farkı gözetilmeksi
zin görevlendirilen kişilere tercüme ettiril
miştir. Hizanetü'l-hikme ve Beytülhikme'
nin ilmi zenginliğe kavuşmasında bu eser
lerin ve gayri müslim unsurların önemli 
rolü olmuştur. Bu faaliyetler sayesinde İs
lam toplumu sadece Yunan filozoflarının 
değil Theon, Proklos, Ammonios, Simpli
kios, loannes Philoponos gibi Bizans fel
sefe ve tabiat bilimcilerinin görüşlerini de 
öğrenme imkanı bulmuştur. öte yandan 
Halife Me'mQn, şöhretini duyduğu Bizans 
fılozofu ve matematikçisi Leon'u Bağdat'a 
getirtmek istemiş, Halife Vasi~-Billah, As
hab-ı Kehf'e ait olduğu söylenen mağara
da incelemeler yapmak üzere görevlen
dirdiği Muhammed b. Musa el-Harizm'i'
ye imparatorun gerekli desteği vermesi
ni temin etmiştir. Bizans imparatorlarının 
halifelere gönderdiği hediyeler arasında 
klasik Yunan bilim ve felsefesine dair ki
taplar da bulunmaktaydı. 338 (949) yılın
da Kurtuba'ya (Cordoba) gelen VII. Kons
tantinos'un elçisinin Halife ll l. Abdurrah
man'a getirdiği hediyeler arasında Dios
korides'in meşhur kitabı da (De Materia 
Medica) yer atmaktaydı. İmparator, hali
fenin isteği üzerine bir süre sonra eseri 
Grekçe'den Arapça'ya çevirmek üzere Nik
holas adlı bir rahibi göndermiştir (İbn Eb O 
Usaybia, s. 38-39; Küçüksipah ioğl u, s. 52-
54) . 

Bizans'a yönelik askeri seferlerde elde 
edilen başarılar İslam toplumunda geniş 
yankı bulmuş ve dönemin şairleri tarafın
dan yazılan methiyelerde önemli yer tut
muştur. Emevi' saray şairlerinden Ahtal'ın 
Abdülmelik b. Mervan'ı her yıl Bizans'a dü
zenlediği seferlere atıfta bulunarak öv
düğü şiiri (Divan, s. 26-27). Ebü'I-Atahiye'
nin İmparator Nikephoros'u mağ!Qp eden 
HarOnürreşid'i metheden şiirleri (Divan, 
s. 634), İmparator Theophilos'un Zabatra'
ya (Doğanşehir) saldırıp birçok kişiyi esir 
almasının ardından Bizans'ın başlıca şe

hirlerinden AmmOriye'yi fetheden Mu'ta
sım-Billah'a Ebu Temmam'ın yazdığı ka
side (Hatlb et-Tebriz!, I. 32-49). Müteneb
bi'nin Hamdani Hükümdan Seyfüddevle'
nin Bizans'a karşı mücadeleleri ve kazandı
ğı zaferlerden bahsettiği methiyeleri ("Sey
fi.yyat", b k. Dfvan, s. 212-349) örnek ola
rak zikredilebilir. 

İslam topluıniarına ait destan, hikaye 
ve masal gibi edebiyat ürünlerinde de ya 
Bizans'la ilişkiler temel konu olarak seçil
mekte ya da diğer konular yanında Bi
zans'a yer verilmektedir. Siretü'l-Emire 
Zô.tilhimme, Antere kıssası , binbir gece 
masallarından hükümdar ömer b. Nu'man 
masalı ve Türkler arasında yaygınlık ka
zanan Battal Gazi destanı Bizans'a yöne
lik kahramanlık ve yiğitlik maceraları etra
fında örülmüş, bu arada beşeri ilişkilere 
de yer veren ürünlerdir. Öte yandan is
lam-Bizans ilişkilerinin Bizans edebiyatın
daki yansımasının başlıca örneğini teşkil 
eden Digenis Akritas destanı, Suriyeli bir 
Arap emiriyle Bizanslı bir general kızının 
evliliklerinden dünyaya gelen Digenis Ba
sileos Akritas ve onun kahramanlıkları et
rafında şekillenmiştir (Avcı , İslam-Bizans 
İlişkileri, s. 228-251, 264 ). 

Coğrafyacılar ve seyahatname yazarla
rı da eserlerinde Bizans ülkesinden, şehir 
ve kasabalarından bahseder. Bu arada Bi
zans'ın başşehri olarak İstanbul'a (Kons
tantinopolis, Kustantlniyye) özel bir yer 
verilir. Bu eserlerde istanbul'un surları, is
tanbul Boğazı, başta Ayasofya olmak üze
re kilise ve manastırlar, imparatorluk sa
rayı , hipodrom, dikilitaşlar, heykeller, ba
zı yerlerle ilgili efsaneler, Ebu EyyOb ei
Ensar'i'nin mezarı ve Mesleme b. Abdül
melik tarafından yaptırılan cami üzerin
de özellikle durulduğu görülmektedir. Bu 
kaynaklarda ayrıca imparatorların göz ka
maştırıcı giysileri, altın taht ve taçları hak
kında tasvirler yer alır. Eserlerinde İstan
bul'a yer veren müelliflerin bir kısmı biz
zat şehri görmüş, bir kısmı da önceki mü
elliflerin eserlerinden veya İstanbul'a çe
şitli vesilelerle gitmiş olan kimselerden ya
rarlanmıştır. İbn Rüste, Bizans'a esir dü
şen Harun b. Yahya'nın anlatımıyla istan
bul'dan bahsederken Mes'Odi, İstanbul 
hakkındaki bazı bilgileri buraya elçi ola
rak gitmiş olan EbQ Umeyr Adi b. Ahmed 
b. Abdülbaki el-Ezdi'den ve gaza için gi
den kimselerden aldığını söyler (Mürfıcü'?
?eheb, I, 320) . Öte yandan İstanbul'u biz
zat gören İbn BattQta eserinde şehir hak
kında bilgi vermektedir. 

İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren özel
likle fetihler sırasında ele geçirilen Bizans 
topraklarındaki çok sayıda yerli halk yapı
lan antlaşmalarla bulundukları yerde yaşa
maya devam etmiş , kendilerine tanınan 
hukuki statü ve çeşitli haklarla İslam top
lumlarında varlığını sürdürmüştür. Ayrıca 

savaşlar neticesinde ele geçirilen çok sa
yıda Bizanslı esir köle ve cariye olarak İs
lam toplumuna katılmıştır. İslam toplum-



larında diğer dini ve etnik unsurların ya
nında hatırı sayılır bir Rum nüfusu her za
man var olagelmişti r. Bunlar İslam toplu
munda çeşitli görev ve hizmetler ifa et
miştir. 

Selçuklular ve Osmanlı lar da Rum keli
mesini hem coğrafi bir isim hem de bu 
coğrafyada yaşayanları nitelernek üzere 
kullanmışlardır. Mesela Anadolu Selçuklu
ları'na Selacika-i ROm denilmiştir. Bunun 
yanı sıra Rum ismi bu coğrafyada bulu
nan ve Grekçe konuşan etnik grubu da 
ifade etmiştir. Osmanlılar'ın ilk dönemin
de Amasya, Sivas ve Tokat' ı içine alan ida
ri birim hakkında ( eyaJet-i Rum). ayrıca 
Anadolu'da müslüman-gayri müslim her
kes için ROm 1 RGml isminin kullanıldığı 
görülmektedir. Anadolu'ya rriülk-i ROm, 
Osmanlı Devleti'nin Avrupa yakasındaki 
kısmına Rumeli, Osmanlı hükümdarları
na da Rum padişahı denilmiştir. Bizans'ın 
varlığına son veren Fatih Sultan Mehmed 
diğer unvaniarı yanında Kayser-i ROm un
vanını almıştır. Osmanlı Devleti'nin kurulu
şunda önemli hizmetleri görülen dini-as
keri dört zümre abdalan-ı Rfım, ahiyan - ı 

Rfım. baciyan - ı ROm ve gaziyan - ı ROm 
adıyla kaydedilmektedir. Genel olarak RO
ml tabiri kaynaklarda Anadalulu yanında 
Osmanlı anlamına da gelir. RGmllik, ırk ba
kımından Rumlar'ı değil, Osmanlılar'ı kap
sayan kültürel ve sosyal terkibi aksettiren 
bir tanımlama şeklinde yorumlanmıştır. 

Aslında kelimenin İslam tarihi geleneğine 
uygun nitelemelerden kaynaklandığı ve es
ki Roma toprakları ile bu topraklar üzerin
de yaşayanları kapsadığı açıktır. Osman
lılar'da Rum kelimesi, tebaaları olan ve 
Grekçe konuşan hıristiyanları ifade etmek 
üzere de kullanılmıştır. Bu anlamıyla Ana
dolu'da Türkler'in gelmesinden önce Do
ğu Roma hakimiyeti altında hıristiyanlaş
mış ve dilleri Grekçe 1 Yunanca'ya dönüş
müş yerli halkları nitelemiştir. Selçuklu ve 
Bizans idaresinden Osmanlı hakimiyetine 
intikal eden bu topluluklar Anadolu'nun 
birçok yerinde varlıklarını sürdürmüştür. 
Bunların yanında daha sonra Osmanlı ida
resi altına girecek olan Yunan anakarası, 
Trakya ve adalarda yaşayan, Grekçe ko
nuşan topluluklar taife-i Rumiyan olarak 
adlandırılmıştır. XVlll ve XIX. yüzyıllarda 
Anadalulu ve Osmanlı anlamındaki RGmJ 
tabiri tamamen ortadan kalkarken etnik 
bir grubu ifade eden Rum kelimesi yaygın 
biçimde kullanılmıştır. 
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~ CAsiMAvcı 

ı 
RUM ATEŞi 

ı 

L 
(bk. ATEŞ-i RÜMİ). 

_j 

ı 
RUM EYALETİ 

ı 

Osmanlı Devleti'nde 
XV. yüzyıl başlarında 

Amasya-Tokat-Sivas yöresinde 

L 
kurulan eyalet. 

_j 

Osmanlılar zamanında XV. yüzyıldan iti
baren Anadolu'nun tamamına "iklJm-i Rum, 
memleket-i ROm", Amasya-Tokat-Sivas yö
resini kapsayan çevreye de "RGmiyye-i suğ
ra" adı verilmiştir. Bu küçük yöre 816'da 
(ı 4 ı 3) idari olarak eya! et şeklinde teşki 

latlandırıldığında Vilayet-i Rfımiyye- i Suğra 

ismiyle anılmaya başlanmıştır. Rum eyale-
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