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SARASiNLER 

Batılılar tarafından 
Araplar'ı ve genel olarak 

müslümanları tanımlamak amacıyla 
kullanılan isim. 
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Grekçe ve Latince kaynaklarda Araplar'ı, 

İslam'ın gelişinden sonra da müslüman 
Araplar'ı tanımlamak için kullanılan Ara
bioi, Taienos, lsmailitai ve Hagarenoi gi
bi kelimelerin en kapsamiısı ve yaygını 
olan Grekçe Sarakenos 1 Latince Sarace
nus (Sar[r]azin. Sar[r]acin. Sar[r]acene) keli
mesinin etimolojisi ve anlamı hakkında 
değişik fikirler ileri sürülmüştür. Bunlar 
arasında en çok kabul göreni, kökeni ke
sin biçimde tesbit edilemeyen Grekçe ke
limenin Sarakene veya Saraka yer adların
dan yahut Savarika Arap kabile adından 
gelebileceği tezleridir (tartışmalar için bk. 
Shah!d, Rome and the Arabs, s. 129-141 ). 

Sarasin kelimesine ilk defa, ı. yüzyılda ya
şayan Anazarboslu (Anavarza) hekim Dios
korides Pedanios'un Hyles Iatrikes (ilaç 
bilgisi) adlı kitabında NabatTier'in hakim ol
duğu Ürdün'ün güneyindeki Petra'da ye
tişen bir ağaçtan "sarasin ağacı" şeklinde 
bahsetmesi suretiyle rastlanmaktadır (İA, 
X, 203) . Yaşlı Plinius'un (ö. 79) Nabatiler'e 
komşu kabileler arasında saydığı Araceni 
topluluğunun da Sarasinler (Saraceni) oldu
ğu kabul edilmektedir (a.g.e., a.y.) . Coğraf

yacı Batlamyus yine Petra bölgesinde Sa
rakene adlı bir yerleşim birimini zikreder
ken daha geç bir dönemde yaşamakla bir
likte kendinden önceki müelliflerden ge
niş alıntılar yapan Bizanslı Stephan us da 
(VI. yüzyıl) Nabatl toprakları civarında bu
lunan Saraka bölgesindeki Sarakenoi deni
len bir halkı anmaktadır (a.g.e., a.y.) . Yaş
lı Plinius'un Arabistan halkı için kullandığı 
Scenitai ( çadır halkı, göçebelerı kelimesi 
de semantik açıdan Sarasin ismini çağrış
tırmaktadır (Beckett, s. 84). İslam öncesi 
dönemde "bedevi" veya "barbar" mana
sında aşağılayıcı bir terim olan Scenitai'
nin Bizans devrinde Palmyra'da (Tedmür) 
yerleşik düzende yaşayan Araplar' ı kapsa-
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mına aldığı bilinmekte ve Arap yarımada
sının dışında Roma sınırlarında yaşayan 
Araplar'ın da bu adla anıldığı sanılmakta
dır (Shah!d, Byzantium and the Arabs in 
the Fourth Century, s. 279). 

IV. yüzyıldan itibaren Sarasin kelimesi
nin Hz. İbrahim'in eşi Sare'nin adından 
geldiği iddiasının ileri sürüldüğü görül
mektedir. iddianın sahibi muhtemelen 
420'de ölen Jerome'dur (a.g.e. , s. 280) ve 
Sina ile Suriye'nin doğusundaki çöllerde ya
şayan Araplar' ı tanıtmak için kullandığı ke
limeyi muhtemelen çağdaşı keşiş Cassian'
dan almıştır (Beckett, s. 92-93). IV. yüzyılda 

yaşayan Ammianus Mareellinus ve Euse
bius gibi başka Romalı yazarlar da Jero
me'u izleyerek Sarasin kelimesinin Hz. İs
mail'in soyundan gelenlerin kullandığı bir 
isim olduğunu ve bunun, onların Hz. İs
mail'in annesi Hacer'in cariye geçmişi se
bebiyle aşağılandıkları için soylarını Hz. İb
rahim'in eşi Sare'ye bağlamak istemele
rinden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir 
(Shah!d, Byzantium and the Arabs in the 
Fifth Century, s. 156, 167). Sarasin isminin 
önceleri sadece Kuzey Arabistan'da yaşa
yan bedevilere verildiği ve IV. yüzyıldan iti
baren bütün Araplar'ı içerdiği anlaşılmak
tadır (a.g.e., s. 334) . Prokopius ve Sozo
menos gibi V. yüzyıl müellifleri de bütün 
Araplar'a Sarasin demişlerdir (İA, X, 204) . 

Sevilialı Isidare (ö. 636) Romalı yazarların 

görüşlerini tekrarlayarak Sarasin kelime
sinin Sare'den geldiğini ve Hz. İsmail'in so
yuna mensup kişilere önceleri lsmaelita
rum, daha sonra Sarasin denildiğini söy
lemiştir (Tolan, s. 10) . 

13 (634) yılında müslümanlar tarafından 
tehdit edilen Kudüs'te cemaatine sesle
nen Patrik Sophronios, Tanrı'nın günahla
rından dolayı hıristiyanları cezalandırmak 

maksadıyla gönderdiği Sarasinler'i "AIIah
sız barbarlar" olarak tavsif etmekteydi 
(a.g.e., s. 42) . Onun gibi düşünen diğer 
din adamlarına göre de Sarasinler şeytan
Iarın yardımcılarıydı ve hatta ondan daha 
kötüydü (a.g.e., s. 43) . Kuzey Umbrialı ra
hip Bede'nin (ö. 735). Kuzey Afrikalı Ber
berTier'in İslfun'a girmesinin ve Endülüs'ün 
muslümanlar tarafından ele geçirilmesinin 
ardından Sarasin tehlikesine dikkat çeker
ken Sarasin tabiriyle artık sadece bedevi
leri değil Kudüs ve Dımaşk'ın hakimi yer
leşik müslüman Araplar'ı da kastediyor
du ve ondan sonra bu tabir hıristiyan ol
mayan her topluluk için kullanılmaya baş
lanmıştır (Daniel , The Arabs and Medieval 
Europe, s. 5 ı) . İslam'a reddiye yazan ilk 
hıristiyan teologlarından Yuhanna ed-Dı
maşki (ö. 750 !?]),bir müslümanla bir hı-

ristiyan arasında geçen hayall tartışmayı 
konu aldığı eserine Disputatio Sameeni 
et Christiani adını vermiştir. VII-VIII . yüz
yıl Bizans tarihinin başlıca iki kaynağını 
oluşturan Theophanes ve Nikephoros'un 
kitaplarında diğer isimlerle birlikte Sara
kenoi hem müslüman hem gayri müslim 
Araplar için kullanılmaktadır (Av.cı, s. 20, 

ı 32). 

Avrupa'da kaleme alınan eserlerde Haç
lı seferlerini haklı göstermek için Sarasin 
imajından yararlanılmıştır. Clunyli Peter'in 
XII. yüzyılın ortalarında İslam'a karşı Hı
ristiyanlığı savunmak için yazdığı iki kita
bın başlıkları Suma totius haeresis Sa
racenorum ve Contra seetam siue ha
eresim Saracenorum idi. Haçlılar'ın Sa
rasinler hakkındaki fikirleri o dönemde ya
zılan ve "şanson" denilen manzum mena
kıbnamelere de yansımıştır. ı. Haçlı Sete
ri'ni anlatan Chanson d'Antioch'un adı 
bilinmeyen yazarına göre hıristiyanların 
pagan Sarasinler'e karşı yapacakları de
niz aşırı seferlere daha önce Hz. Isa tara
fından işaret edilmişti. Charlemange ve 
şövalyelerini övmek amacıyla kaleme alı
nan Fransız epik şiirlerinden Chansons de 
Geste'de ve Chanson de Roland'da da 
Sarasinler'in putperest olduğu ifade edil
mektedir (Tolan , s. 122-123). Sarasinler 
paganlıkla özdeşleştirilmiş ve hıristiyan ya
zarlar anakronizme düşerek zaman içeri
siride "putperest" anlamı kazanan Sarasin 
adını İslam öncesi dönemde yaşamış put
perestler için de kullanmıştır. Öte yandan 
XV. yüzyıl başlarına ait Latince-Fransızca 
bir sözlükte Saracenus ve paganus keli
melerinin birbirinin karşılığı olarak yazıl
dığı görülmektedir (a.g.e. , s. 128). 

Osmanlı Devleti'nin Bizans topraklarını 
fethetmesi ve Avrupa'da yayılmaya baş
laması ile birlikte XV. yüzyıldan itibaren 
Doğu Avrupa'da müslümanlar için Sarasin 
yerine Türk, Endülüs'te de "reconquesta"
nın (fethedilen toprakları geri alma) ardın
dan Moro tabiri yaygınlık kazanmıştır (bk. 
MORİSKOLAR) . Bununla beraber Sarasin 
daha sonraki yıllarda da kullanılmaya de
vam etmiş, Thomas Newton A Notable 
Historie of the Saracens (London 1575). 

Johann Theodor de Bry Acta Mechmeti 
I Saracenorum Principis (Frankfurt 
ı 595). Simon Ockley The History of the 
Saracens (HI, Cambridge 1708-1718). 

Stanley Lane-Poole The Art of Saracens 
in Egypt (London 1886). E. W. Brooks 
"On the Chronology of the Conquest of 
Egypt by the Saracens" ( BZ, ıv ı ı 8951, s. 
435-444). L. A. Mayer Saracente He
raldry (Oxford l 933), J. D. Latham -W. 



F. Peterson (tre.) Saracen Archeıy 
(London 1970). Seyyid Emir Ali, A Short 
Histoıy of the Saracens (Kalküta 1898), 

Thomas S. Parker Romans and Sara
cens: A Histoıy of the Arabian Fron
tier (Philadelphia I 986) ve D. Nicole Sa
ladin and the Saracens: Armies of the 
Middle East 1100-1300 (London 
ı 986) adlı çalışmalarında bu kelimeyi ge
nel anlamda müslüman yerine kullanmış
lardır. 
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SARAY 
L _j 

Aslı Eski Farsça srada (ev) olan saray 
kelimesi X. yüzyıldan beri Türkçe'de de 
kullanılmaktadır. İslam devletlerinde saray, 
hem hükümdarın ailesiyle birlikte yaşadı
ğı özel alan hem de devlet işlerinin görül
düğü yer olarak ana merkez konumunda
dır ve genellikle dört eyvanlı bir avlu etra
fında şekillenmiştir. Diğer bir yapılanma 
özelliği de kare veya dikdörtgen bir avlu
nun bir cephesini oluşturan binalar toplu
luğudur. Törenierin gerçekleştirildiği av
ludan başka bir kabul odası, hükümdarın 

yaşadığı kısım bütün saray düzenekieri için
de yer alır. Selçuklular, Gazneliler, Safevl
ler, Osmanlılar gibi devletlerde saraylar 
yanında otağlar da kullanılmıştır. Bu 
atağiarda özel yaşam alanları yanında 

resmi işleri yürütebiirnek için taht odası 
veya kabul salonu da bulunur. Ek bir çadır 
divan toplantıları için kurulur. Bütün bu 
saray yapılanmalarının ortak özelliği aynı 
zamanda devlet merkezi olmalarıdır. Bil
hassa Osmanlı sarayında ikinci avlu nere
deyse tamamen devlet işlerine ayrılmış
tır. Göktürkler'de hakanlar yazlık ve kışlık 
olmak üzere iki saraya sahipti. Ayrıca ha
kanın saray işlevini gören büyük çadır 1 
otağları vardı. Batı Göktürk Hükümdan 
istemi Kağan'ın Akdağ'daki çadır-sara
yında elçi kabul ettiği ve burada üç ha
kanlık otağı bulunduğu kaydedilmektedir. 

islam mimarisinde ilk saray örneği, Hz. 
Osman devrinde Suriye Valisi Muaviye b. 
Ebu Süfyan'ın Dımaşk'ta Kubbetü'l-had
ra adıyla bilinen binayı yaptırmasıyla orta
ya çıkmış. onun Emevl dönemini başlat
ması üzerine valilerin hilafet sarayı halini 
alan bu binanın benzerlerini inşa ettirme
siyle de yaygınlaşmıştır. Valiler tarafından 
yaptırılan ve "darülimare" veya "kasrüli
mare" denilen saraylar, Muaviye'nin Kub
betü'l-hadra'sı gibi şehrin merkezinde ve 
cuma camisinin yanında inşa edilmişti. 
Emevller'in Suriye ve Ürdün' de, büyük şe
hir merkezlerinin uzağında bulunan müs
tahkem av ve sayfiye kasırları ilk dönem 
islam saray mimarisi hakkında daha faz
la fikir vermektedir. Ana hatlarıyla kare 
planlı olan bu binalar köşelerde yuvarlak, 
yan kenarlarda yarım yuvarlak kuleleriyle 
yüksek duvarlı küçük birer kale görünü
mündedir ve genellikle ortadaki aviuyu çev
releyen bir revakla odaların yer aldığı iki 
kattan oluşmaktadır. Bunların günümüze 
ulaşan en önemli örnekleri Kasrü'l-hayr, 
Hırbetü'l-mefcer, Kasrü'l-Müşetta ve Ku
sayru Amre'dir. islam tarihinde ilk saray
ların Emevller'le birlikte ortaya çıkması o 
dönemde bir saray teşkilatının da ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Bu teşkilatın başı 
konumunda olan hacibler ziyaretçileri ha
lifenin huzuruna çıkarmanın yanı sıra tö
renlerin düzenlenmesinden de sorumluy
du. Sarayda halifeyi koruyan bir bölükle 
çeşitli hizmetiiierin bulunduğu biliniyorsa 
da hacibin dışındaki görevliler hakkında 
fazla bilgi yoktur. 

İlk dönem Abbas! sarayları Emevl saray
larının devamı niteliğindedir. Halife Man
sur, Bağdat'ı kurarken şehrin merkezine 
cuma camisini ve yanına Emevl geleneği
ne uygun biçimde Kubbetü'l-hadra adıyla 

SARAY 

anılan sarayını yaptırmıştı. Bu saray or
tadaki kubbeli bir mekana açılan tonozlu 
dört eyvandan oluşuyordu. Mansur, 156 
(773) yılında Dicle nehri kıyısına büyük bir 
bahçe içinde yer alan Huld Sarayı'nı inşa 

ettirmiştir. Bağdat'ın 120 km. güneybatı
sında ve Kerbela'nın 48 km. batısında yer 
alan Kasrü'I-Ühaydır büyüklüğü , ihtişamı 
ve kompleks yapısıyla Abbas! saray mima
risinin ilk önemli örneği ve daha sonra ge
liştirilen "T" planlı yapıların ilk temsilcisi
dir. Yüksek bir surla korunan saray kub
be tonozlu nişlerle çevrili büyük bir me
rasim avlusu, ona açılan ana eyvan ve ar
kasında kubbeli kare salonla en arkadaki 
küçük odalardan müteşekkil olup etrafı 
avlu ve revaklarla genişletilmiştir. KQfe ile 
Ühaydır Sarayı arasında yer alan Atşan Sa
rayı ise kare planlı mütevazi bir yapıdır. iç 
mimarisi ve süslemeleri Ühaydır Sarayı ile 
benzerlik gösterir. Samerra'da Halife Mu'
tasım-Billah tarafından 221'de (836) yap
tırılan ei-Cevsaku'I-Hakanl, Abbas! saray
larının en büyüklerindendiL Dicle'nin sol 
kenarında inşa edilen saray, halifenin ika
metine ve devlet işlerine ayrılan çeşitli bi
nalarla büyük bahçelerden meydana ge
liyordu. Kompleksin birbirine paralel be
şik tonozlu üçeyvandan oluşan Babü'l-am
me adlı bölümü günümüze ulaşmıştır. Sa
merra yakınlarındaki Belkuvara Sarayı dik
dörtgen planlıdır ve ortasında merasim av
lusu ile kabul eyvanını ve taht odasını ihti
va eder. Dicle'nin batısında ei-Cezlre yay
lasında yaptırılan Kasrü'l-aşık ise arka ar
kaya sıralanmış büyük merasim salonu ve 
taht odası ile etrafındaki küçük odalar
dan teşekkül eden nisbeten küçük bir sa
raydır. Abbas! sarayları daha sonraki is
lam sarayiarına ilham kaynağı olmuştur 
(bk. ABBASILER [Sanat]) Abbasller döne
minde vezaretin ortaya çıkması ve kurum-

Samerra'da Cevsaku'I-Hakani'nin sivri kemerli üç eyvan lı 

cephe ka lintıs ı 
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