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IJlllihJ AHMET YAMAN 

D TARİH. Asr-ı Saadet ve Hulefa-yi Ra
şidin Dönemi. İslam tarihinde ilk barış ör
nekleri hicretten hemen sonra görülmek
tedir. Hz. Peygamber, Medine'ye geldiğin
de müslümanlarla Medine'deki yahudiler 
arasında birlikte yaşama şartlarını ortaya 
koyacak -Medine anayasası denilen- bir 
metin hazırlatmıştır. Bu metin Medine'de 
huzuru sağlayacak bir antlaşma niteliğin
de idi. Ayrıca içindeki bazı maddeler mü
minlerin ve anılan kabHelerin başkalarıyla 
yapacakları barışa yönelikti. Mesela mü
minlerin barışının bir olduğu, hiçbir mü
minin Allah yolunda girişilen bir savaşta 
diğer bir mümini hariç tutarak barış ant
Iaşması yapamayacağı ve barışı ancak on
lar arasında adalet ve eşitlik esasları üze
rine gerçekleştirebileceği şartı bulunmak
taydı. Ayrıca yahudilerin müslümanlar ta
rafından bir sulh akdine çağrılması halin
de ona katılacakları, eğer yahudiler müs
lümanlara böyle bir şeyi teklif edecek olur
sa müslümanlarla aynı haklara sahip ola
cakları da şartlar arasında yer alıyordu; an
cak din uğruna girişilen savaşlar bundan 
hariç tutuluyordu. Resul-i Ekrem Medine 
döneminde Beni Damre, Beni Gıfar, Beni 
Cüheyne, Beni Müdlic, Beni Eslem, Ben! 
Eşca', Beni Cuayl, Sakifve Huzaa gibi Arap 
kabileleriyle barış antiaşması imzalamış
tır. Bu dönemde yapılan en önemli antlaş
ma ise Hudeybiye Antlaşması'dır. Hicretin 
6. (628) yılında iki tarafın da onayladığı bir 
katip tarafından şahitlerin huzurunda ya
zılıp imzalanan bu antlaşma özellikle, Ku
reyşliler'in müslümanları resmen tanıma
larının ilk işareti ve yazılı belgesi olmasın
dan dolayı büyük önem taşımaktadır (b k. 
HUDEYBİYE ANTIAŞMASI ). 

Hz. Peygamber, Hayber'in fethinden son
ra Hayberliler'in yanı sıra Vadilkura ve Fe
dek yahudileriyle antlaşmalar imzalamış
tır. Resülullah kuzeyden gelen savaş teh
ditlerine karşı çıktığı Tebük Seferi sırasın
da Cerba, Eyle, Ezruh, Makna, Maan ve 
Dumetülcendel yöneticileriyle İslam haki
miyetini kabul edip cizye vermeleri şartıy
la anlaşma yapmış, Tebük Seferi dönüşün-
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de de Taif'ten Medine'ye gelen Sakif he
yetiyle islam'ı kabul etmeleri şartıyla sulh 
akdetmiştir. Hz. Peygamber döneminde 
yapılan barış antlaşmalarından biri de do
kuma ve dericilik sanatlarında ünlü olan 
hıristiyan Necran halkıyla yapılanıdır. Re
sulullah'ın daveti üzerine muhtemelen 9 
(631) yılında Medine'ye gelen Necran he
yeti kendi dinlerinde kalarak islam haki
miyetini kabul etmişlerdir. imzalanan ant
laşmayla Necran hıristiyanlarının mal, can 
ve din hürriyetleri güvence altına alınıyor, 
buna karşılık onlar da yılda ZOOO takım el
bise cizye vermeyi, bir ay süreyle gönde
rilen görevlilerin ihtiyaçlarını karşılamayı 
ve Yemen'de savaş olması halinde otuz 
gömlek zırh, otuzar tane at ve deve gön
dermeyi taahhüt ediyorlardı (Belazürl, s. 
90 vd.; Hamldullah, İslam Peygamberi, 1, 
671- 672). 

Resul-i Ekrem'in vefatından sonra da 
antlaşmalar sürdürülmüştür. İlk islam fe
tihleri sırasında kazanılan topraklar savaş 
veya barış yoluyla fethediliyordu. Bazan 
bir bölgenin yahut şehrin Hesulullah döne
minde fethedilen Hayber'de olduğu gibi 
kısmen barış, kısmen savaş yoluyla alın
dığı da oluyordu. Mesela Dımaşk'ın fethi 
kısmen barış, kısmen savaş yoluyla ger
çekleştirilmiştir. Başpapazla aniaşan ve 
şehre girdiğinde canlarının, mallarının ko
runacağına, kiliselerin, surların ve evlerin 
yıkılmayacağına dair söz veren Halid b. Ve
lid şehre doğu kapısından, Ebu Ubeyde b. 
Cerrah ise savaşarak Cabiye kapısından 
girmiş ve şehir Halid'in yaptığı antlaşma
ya göre barış yoluyla fethedilen şehirler
den sayılmıştır. 

Fetihler sırasında putperestlerden ve 
Ehl-i kitap'tan Müslümanlığı kabul etme
leri istenir, islam'ı kabul etmeyen Ehl-i ki
tap ile cizye vermeleri karşılığında barış ya
pılırdı; MecusTier de Ehl-i kitap muamelesi 
görmüştür. Barış yoluyla alınan belde sa
kinleri din hürriyetine sahip olarak kendi 
yurtlarında yaşamayı sürdürürlerdi. Bazan 
barış için sabırla beklenir, uzun kuşatma
lardan sonra barış yapılırdı. Mesela Tabe
riye, Şürahbll b. Hasene tarafından bu şe
kilde fethedilmiştir. Yapılan antlaşmaya gö
re bura halkının canları, malları, çocukla
rı, evleri ve mabedieri korunacak, ancak 
terkedip boş bıraktıkları evler ve cami in
şası için ayrılacak bir yer antlaşma dışın
da bırakılacaktı. Hz. Ömer devrinde birçok 
şehir benzer şartlarla barış yapılarak alın
mıştır. Bunların bir kısmı, islam orduları
nın oradan ayrılmasının ardından antlaş
mayı bozduğu için ikinci defa fethedilmiş 
ve benzer şartlarla yeniden barış yapı!-
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mıştır. Taberiye, Antakya, Menbic, Karki
siya, Cündişapur, Ahvaz gibi şehirler ba
rış yoluyla fethedilmiştir. Mısır'ın barış yo
luyla mı silah zoruyla mı alındığı konusun
da ihtilaf vardır. Genel olarak İskenderiye 
dışındaki Mısır arazisinin barış yoluyla ele 
geçirildiği kabul edilir. İran topraklarının 
da bir kısmı savaşla, bir kısmı barışla fet
hedilmiştir. Hz. Osman'ın hilafeti sırasın
da Şam valisi olan Muaviye denize açılmış 
ve Kıbrıs adası ile cizye karşılığında antlaş
ma imzalamıştır. Uzun İslam tarihi boyun
ca çok geniş bir coğrafyada gerçekleşti
rilen fetihlerde ve müslüman devletlerin 
kendi aralarında yaptıkları mücadeleterin 
sonrasında pek çok barış antiaşması im
zalanmıştır. Öte yandan müslüman dev
letler kendi aralarında veya gayri müslim 
devletlerle siyasi, ekonomik, stratejik vb. 
amaçlarla çeşitli ittifak ve dostluk anlaş
maları yapmıştır. 
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liJ NEBİ BozKURT 

Osmanlılar 'da. İslam devletler hukuku 
ve İslam dünyasının uygulaması ile oluşan 
zengin birikim Osmanlı döneminde sulh 
sistemi için önemli bir alt yapı oluştur
muştur. Ancak Osmanlı asırlarında deği
şen şartlar önce Bizans, daha sonra Av
rupa devletleri ve Safeviler ile dostane ve 
hasmane münasebetler çok önemli yeni 
açılımlar sağlamış , zengin bir barış termi
nolojisi (emanname, sulhname. ahidname) ve 
prosedürü gelişmiştir. Osmanlı dönemin
de Zitvatorok, Karlofça, Pasarofça, Prut, 
Küçük Kaynarca gibi dönüm noktası teş
kil eden önemli barış antlaşmaları yanın

da olağan sayılabilecek pek çok antlaşma 
yapılmıştır. Her bir sulh müzakeresi ve ant
laşmasının sisteme katkı ve boyut kazan
dırdığı söylenebilir. Barışın gerçekleşmesi 
çeşitli şekil ve safhalarda olurdu. İslam hu-
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kuku ve Osmanlı uygulamasına göre bir 
yerin fethinden önce halkına İslam'ı kabul 
etmeleri veya cizye vermeye razı olarak 
sulhen teslim olmaları teklif edilirdi. Hal
kın ve idarenin buna yanaşmaması halin
de savaş kaçınılmaz hale gelirdi. Savaş son
rası fetih gerçekleşmezse taraflar arasın
da mütareke ve ardından bir sulh akdedi
lirdi. Böylece barış antlaşmaları genellik
le savaş sonrasında, bazan daha önceki 
barışın yenilenmesi veya uzatılınası şek
linde gerçekleşirdi. Savaşan taraflar ara
sında mütareke sağlandıktan sonra barış 
girişimi başarılı olursa müzakerelere baş
lanır, fakat şartlar eşit değilse kuwetli ta
raf müt arekeye yanaşmadan savaş halin
de iken görüşmelerin başlamasını isteye
bilirdi. Küçük Kaynarca'da Rusya'nın bu 
stratejiyi uyguladığı görülmektedir. 

Sulh isteği öncesinde savaş ve barış se
çenekten olumlu ve olumsuz yönleriyle meş
veret meclisler inde değerlendirilirdi. Bu 
meclisler bazan padişahın başkanlığında 
olmakla birlikte genelde sadrazamın, şey
hülislamın, hatta serdarın riyasetinde top
lanırdı. lll. Ahmed Pasarofça barışı için 
serdar-ı ekreme gönderdiği hatt-ı hüma
yunda Edirne'den hareketten önce yapı
lan meşverette şeyhülislam ve kazasker 
efendilerin, "Sulh olmak vacip olmuştur" 
sözleriyle toplantının sona erdiğini ifade et
mektedir. Ayrıca Ağustos 1791 'de lll. Se
lim, Sadrazam Koca Yusuf Paşa'ya yolla
dığı hatt-ı hümayunda ordunun Maçin'de 
ağır bir yenilgi alması sebebiyle meşveret 
meclisinin barış yapılmasının zaruretini be
yan etmiş olduğunu bildirmekteydi. 

Savaş, barış ve ittifak anlaşmaları gibi 
konularda dini meşruiyet açısından fetva
ya ihtiyaç duyulur, hatta bazan birkaç ali
min fetvasına müracaat edilirdi. 11 Tem
muz 1789 tarihli Osmanlı-İsveç ittifakı, iki 
tarafın birbirini yüzüstü bırakarak başka 
devletlerle müstakil sulha yanaşmamala

rını karar altına almıştı. Rusya'nın Osman
lı sınırına bir tecavüzü olduğunda İsveç'in, 
"Benim Rusya ile sulhum var" demeyip Os
manlılar'ın yanında yer alması gerekiyor
du. Ancak Rusya'nın İsveç sınırına saldır
ması halinde Osmanlı Devleti önce "fet
va-yı şerifeye müracaat" ve "şer'a muta
baat" ile hareket edecekti (Mustafa Kes
bl, s. 422) . Osmanlı Devleti'nin şer'-i şeri
fe müracaatı ve olumlu fetva verilmesi ha
linde, yani şarta bağlı olarak savaşa giriş
rnek istemesi İsveç'in itirazına uğradığın
dan Rusya'nın saldırısı karşısında mütte
fikinin yanında yer alması gerektiğine ka
rar verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Dola
yısıyla fetva aranmadan tıpkı İsveç gibi 

Avrupa hukuku doğrultusunda ("nasiha 
düveli kaidesi üzere") davranılmasının söz 
konusu edilmesi Osmanlı uygulamasında
ki esnekliği göstermektedir. 

XVlll ve XIX. yüzyıl barış müzakereleri
ne "sudur"dan, dünya işlerinden anlayan 
bazı din alimlerinin de görüşmelere dele
ge olarak katılmaları müzakereterin ve be
lirlenen maddelerin İslam hukukuna uy
gunluğunun denetimi hassasiyetinden kay
naklandığında şüphe yoktur. Tarafların ve
ya birinin sulh talebi için elçi ve mektup 
göndermesiyle girişim başlamış olurdu. 
Sulh talebi için elçiler genellikle kalabalık 
bir maiyetle gelirdi. Nitekim Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Amasya'da kışlaması Şah 
Tahmasb' ı telaşlandırmış ve Tahmasb'ın 
eşik ağası Ferruhzad SOO kişiden fazla bir 
maiyetle şahın barış isteğini bildirmek üze
re Amasya'ya gelmiş, divana kabul edile
rek getirdiği hediyeler ve şahın barış tale
bini içeren mektubu Kanuni'ye sunmuş

tur. Gelişinden sekiz gün sonra 1 O Receb 
962'de (31 Mayıs 1555) Kanunielçiyi tek
rar divana davet ederek Şah Tahmasb'a 
mukabil şartları bildiren mektubu vermiş
tir. Böylece antlaşma şartlarını güçlü ta
raf olarak Kanuni belirlemişti. Bu klasik 
anlamda bir sulh anlaşması olmamakla bir
likte kayda değer bir örnek teşkil etmek
tedir. Ancak her zaman elçinin barış isteği 
olumlu karşılanmazdı. Şah İsmail'den Ra
mazan 921'de (Ekim 1515) kıymetli hedi
yelerle Amasya'ya gelen elçilik heyetinin 
barış talebini Yavuz Sultan Selim reddet
miş ve önemli simalardan oluşan heyeti 
hapsettirmiştir. Vasvar Antiaşması'nda ise 
(1075/1664) bir defaya mahsus olmak üze
re 240.000 filorilik hediye verilmesi, padi
şahın da buna münasip bir şekilde muka
bele etmesi kararlaştırılmıştır. 

Sulh talebinde tarafların ayrı ayrı hesap 
ve planları olması ve bu çerçevede talep
lerini dile getirmeleri esastı. Aslında sulh 
teklifi, şartları ve müzakereleri, üçüncü ta
raflarla görüşülmesi, bu sırada yapılacak 
manevralar tamamen bir diplomasi hare
ketiydi. Mesela Pasarofça Antiaşması ön
cesinde Şehid Ali Paşa'nın savaş ilan ede
ceği Venedik'i suçlaması ve üçüncü taraf 
durumunda olan Avusturya'yı tarafsıziaş
tırma çabaları çok önemli idi. Bazan de
ğişen şartlara göre taraf değiştiriliyar ve 
farklı talepler ortaya atılıyordu. Asi Arna
vut Beyi İskender Bey, Avrupa'dan aldığı 
yardımın kesilmesi üzerine Fatih Sultan 
Mehmed'den sulh t alebinde bulunmuş, o 
da Bosna seferinde Arnavutluk yönünden 
emin olmakistediği için 867'de (1463) bu 
talebi kabul etmiştir. Daha sonra Vene-


