
126

ZANNÝYYÂT

(nþr. Abdurrahman Bedevî), Kahire 1966, s. 16-
21, 59; a.mlf., Kitâbü’þ-Þifâ: Topikler-Cedel (trc.
Ömer Türker), Ýstanbul 2008, s. 26, 31; a.mlf., el-
Ýþârât ve’t-tenbîhât (nþr. Süleyman Dünyâ), Ka-
hire, ts. (Dârü’l-maârif), I, 341-363; Gazzâlî, Mi-
¼akkü’n-na¾ar (nþr. Refîk el-Acem), Beyrut 1994,
s. 99-113; a.mlf., el-Müsta½fâ, Bulak 1324, I, 48-
49; Ýbn Bâcce, Te£âlîšu Ýbn Bâcce £alâ Kitâbi’l-
Burhân (el-Man¹ýš £inde’l-Fârâbî içinde), s. 153;
Ömer b. Sehlân es-Sâvî, el-Be½âßirü’n-Na½îriyye fî
£ilmi’l-man¹ýš (nþr. Refîk el-Acem), Beyrut 1993,
s. 224-229; Seyfeddin el-Âmidî, el-Mübîn (nþr.
Hasan Mahmûd Abdüllatîf), Kahire 1403/1983,
s. 91-94; a.mlf., øåyetü’l-merâm (nþr. Hasan
Mahmûd Abdüllatîf), Kahire 1391/1971, s. 123;
Nasîrüddîn-i Tûsî, Þer¼u’l-Ýþârât ve’t-tenbîhât (Ýbn
Sînâ, el-Ýþârât ve’t-tenbîhât içinde), I, 358; Mu-
hammed b. Mahmûd eþ-Þehrezûrî, Resâßilü’þ-Þe-
cereti’l-ilâhiyye fî £ulûmi’l-¼ašåßiši’r-rabbâniy-
ye (nþr. M. Necip Görgün), Ýstanbul 2004, I, 407-
413, 444; Adudüddin el-Îcî, el-Mevâšýf (nþr. Ab-
durrahman Umeyre), Beyrut 1417/1997, I, 196,
199-200; Ahmed Cevdet, Mi‘yâr-ý Sedâd, Ýstan-
bul 1303, s. 100, 120-122.

ÿMustafa Çaðrýcý

– —
ZAP SUYU SAVAÞI

Emevîler’le
Abbâsîler arasýnda meydana gelen

ve Emevîler’in
yýkýlýþýyla sonuçlanan savaþ

(132/750).
˜ ™

Þehrizor üzerine gönderilen Abbâsî Emî-
ri Ebû Avn Abdülmelik b. Yezîd el-Ezdî,
karþýsýna çýkan Emevî ordusunu yendik-
ten sonra (20 Zilhicce 131 / 10 Aðustos
749) Dicle’nin kuzeyini hâkimiyeti altýna
aldý. Son Emevî Halifesi II. Mervân bunu
haber alýnca Suriye ve el-Cezîre askerle-
rinden oluþan büyük bir orduyla (100.000,
120.000 veya 150.000 kiþi) Harran’dan Mu-
sul’a hareket etti. Dicle’nin kollarýndan Bü-
yük Zap suyuna ulaþýnca müstahkem bir
mevkide kurulan ordugâhýnýn etrafý hen-
dekle çevrildi. Bu sýrada ona karþý hazýr-
lýk yapan Ebû Avn, Ebû Seleme el-Hallâl
tarafýndan gönderilen takviye kuvvetleriy-
le gücünü arttýrdý. Diðer taraftan Kûfe’-
de Abbâsîler’in ilk halifesi olarak biat alan
Ebü’l-Abbas es-Seffâh, amcasý Abdullah
b. Ali’yi ordusunun baþýna getirerek emri-
ne verdiði kalabalýk birliklerle Musul’a yol-
ladý. Sevk ve idareyi Ebû Avn’dan devra-
lan Abdullah b. Ali, 20.000 kiþiden meyda-
na gelen ordusunu nehrin doðu yakasýn-
da Telküþâf’ýn yakýnýnda konuþlandýrdý.

Yukarý Zap suyunun iki yakasýnda or-
dugâh kuran iki ordu arasýndaki ilk çatýþ-
malar 2 Cemâziyelâhir 132’de (16 Ocak
750) baþladý. Nehrin sýð bir noktasýný tes-
bit ettiren Abdullah b. Ali’nin 5000 kiþilik
birliðin baþýnda gönderdiði Uyeyne b. Mû-

sâ ile Emevî birlikleri arasýndaki ilk çatýþ-
ma akþama kadar sürdü. Ertesi gün II.
Mervân karþý tarafa geçmek için nehrin
üzerine bir asma köprü kurdurdu. Yakýn-
larýnýn engelleme çabalarýna raðmen as-
kerin tamamýný karþý yakaya geçirdi. Bu-
nun ardýndan çatýþmalar giderek þiddet-
lendi. II. Mervân, oðlu Abdullah’ý Abbâsî
ordusunun alt tarafýnda kalan bir mevki-
de hendek kazmakla görevlendirmiþti. Bu
sýrada Abdullah’ýn Velîd b. Muâviye b. Mer-
vân kumandasýnda gönderdiði birlik, bir
gece baskýnýyla Abbâsî birliklerine aðýr za-
yiat verdirdikten sonra sabaha karþý geri
döndü. Asýl savaþ o günün sabahýnda 11
Cemâziyelâhir 132 (25 Ocak 750) tarihinde
Büyük Zap suyunun sol yakasýnda cereyan
etti. Abdullah b. Ali, ordugâhýnda Mu-
hammed b. Sûl’ü vekil býraktýktan sonra
sabahýn erken saatlerinde askerleriyle bir-
likte taarruza geçti. Kendisi ordunun mer-
kezine, Ebû Avn sað kanada, Mûsâ b. Kâ‘b
da sol kanada kumanda ediyordu. Öte yan-
dan II. Mervân ordusunu yeniden tanzim
etti ve her birinde 1000’den fazla asker
bulunan 100 tabur halinde düzenledi (Ez-
dî, s. 130). Kendisi 30.000 askerle mer-
kezde kaldý; sað kanat birliklerini oðlu Ab-
dullah’ýn, sol kanat birliklerini damadý ve
Dýmaþk Valisi Velîd b. Muâviye b. Mervân’ýn
emrine verdi.

Ýlk çarpýþma Velîd b. Muâviye’nin Ebû
Avn kumandasýndaki birliklere saldýrma-
sýyla baþladý. Saldýrý karþýsýnda Abbâsî or-
dusunun sað kanadý bozguna uðrayýp mer-
kezdeki kuvvetlerin bulunduðu yere doð-
ru çekilmeye baþladý. Bu sýrada atýndan
inen Abdullah b. Ali askerlerine de atlarýn-
dan inerek çarpýþmalarýný emretti. Onla-
rýn arkasýna süvari birliklerini yerleþtirdi.
Askerlerini teþvik etmek için, “Yâ Muham-
med (Muhammed b. Ali), Yâ Mansûr! Yâ
le-sârâti Ýbrâhîm el-Ýmâm!” diye baðýrarak
baþta Ýmam Ýbrâhim olmak üzere Hz. Hü-
seyin, Zeyd b. Ali ve oðlu Yahyâ’nýn inti-
kamýný almalarýný istedi. Atlarýndan inen
Abbâsî askerleri ok ve mýzraklarla Emevî
süvarilerine saldýrdý. Bu taktik iþe yaradý
ve Suriye birlikleri gerilemeye baþladý. Çe-
kilmeyi durdurmaya çalýþan II. Mervân ay-
ný taktiði uygulamak istediyse de askerle-
rine söz geçiremedi (Belâzürî, IX, 318). Bu-
nun üzerine askerlerine kahramanca sa-
vaþmalarý halinde ordugâhtaki bütün mal
ve paralarý kendilerine daðýtacaðýný bildir-
di. Bunu duyan askerlerden bir kýsmýnýn
ordugâha doðru koþmasý diðerlerinin mâ-
neviyatýný bozdu. Mervân da oðlu Abdul-
lah’a mallarý yaðmadan korumasý için em-
rindeki birliklerle ordugâha gitmesini em-

herhangi bir kýyas yapýlmadan benimse-
nen hükümlerdir (Ýbn Bâcce, s. 153). Fâ-
râbî hem meþhûrâtta hem de makbûlât-
ta güvenilirliðin temelinin gözlem oldu-
ðunu söyler. Ancak herkesin veya çoðun-
luðun þahit olduðu meþhur, belli bir kiþi-
nin ya da topluluðun þahit olduðu mak-
bul sýnýfýna girer. Meþhûrât makbûlât-
tan daha güvenilir kabul edilmekle birlik-
te ikisinde de kesinlik yoktur (el-Burhân,
s. 20-21).

4. Maznûnât. Aklýn -zýddýný da muhte-
mel görmekle birlikte- tercihe þayan bul-
duðu önermelerdir. Maznûnâtta ulaþýlan
hükmün sebebi aklýn tercihi olup bu özel-
liðiyle maznûnât doðruluðunun gerekçe-
si süjenin dýþýnda bulunan meþhûrât, mü-
sellemât ve makbûlâttan ayrýlýr; zihinde
kesinlik kazanacak deðere ulaþmayan had-
siyyât, tecribiyyât ve mütevâtirâtla birle-
þir. Bazý mantýkçýlar meþhûrât, müselle-
mât ve makbûlât ile çoðunluk tecrübesi-
ne dayalý hükümleri, tevâtür sýnýrýna yakýn
bazý bilgileri ve güçlü olmayan bir kýsým
hadsiyyâtý maznûnât içinde deðerlendir-
miþtir. Makbûlât ve maznûnâttan oluþan
kýyasa “hatâbe” denir (et-Ta£rîfât, “Maznû-
nât” md.; Tehânevî, II, 940; Ýbn Sînâ, en-
Necât, s. 120; el-Burhân, s. 20; Nasîrüd-
dîn-i Tûsî, I, 358).

5. Vehmiyyât. Ýslâm düþünce geleneðin-
de Ýbn Sînâ’nýn mantýk ve felsefeye ka-
zandýrdýðý kavramlardan olan vehmiyyât
vehim gücünün inanmayý gerekli gördü-
ðü, ancak doðru veya yanlýþ olmasý muh-
temel hükümler için kullanýlýr. Bilgileri ke-
sinlik derecelerine göre yedi kýsma ayýran
Gazzâlî vehmiyyâtý zannî bilgiler arasýnda
inceler (bk. VEHMÝYYÂT).

6. Muhayyelât. Somut ve objektif bir
sebep olmaksýzýn ruhun (nefis) hayal edip
sýkýntý veya rahatlama, arzulama veya nef-
ret etme þeklinde etkilendiði, doðrulana-
bilir veya doðrulanamaz, gerçek ya da ger-
çek dýþý hükümlerdir. Ýbn Sînâ’ya göre in-
sanlarýn çoðu mantýkî tasdikten çok ha-
yalin ürettiklerine (tahayyül) uyar (el-Bur-
hân, s. 16-17). Þiir sanatýnda genellikle
muhayyelât türü öncüllerin kullanýldýðý be-
lirtilir (ayrýca bk. YAKœNÝYYÂT; ZARÛRÝY-
YÂT).
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Ehl-i Sünnet dergisi yayýmcýsý,
Ýslâmcý yazar ve mücadele adamý.˜ ™

Van Baþkale’de doðdu. Soyunun, baba-
sý Mehmed Pertev Bey vasýtasýyla Abdül-
kadir-i Geylânî’ye ulaþtýðý kabul edildiðin-
den seyyid olarak tanýnmakta ve babaan-
nesi dolayýsýyla da ailesi bölgenin tanýnmýþ
isimlerinden Bedirhan Paþa sülâlesine da-
yanmaktadýr. Annesi, anne tarafýndan Do-
ðu Anadolu’nun ilmî ve tasavvufî faaliyet-
leriyle tanýnan Arvâsîler’e mensup Eme-
tullah Haným’dýr. Kendisi de bir yazýsýnda
evlâd-ý Alî’den olduðunu ifade eder.

Ýlk öðrenimini Baþkale’de, orta öðreni-
mini Van Dârülmuallimîni’nde yaptý. Özel
hocalardan ders alarak Arapça, Farsça öð-
rendi ve dinî bilgilerini ilerletti. Seyyid Tâ-
hâ Arvâsî’den icâzet aldý. II. Meþrutiyet ön-
cesinde Ýstanbul’a gitti. Her etnik grubun
baþýnýn çaresine bakma yollarýný aradýðý bu
çalkantýlý dönemde çeþitli Kürt dernekle-
rinde görev aldý. Türkçe ve Kürtçe yayým-
lanan Jin dergisinde yazýlar yazdý. Kürt
Talebe Hevi (Ümit) Cemiyeti’nin kurucularý
arasýnda bulundu. I. Dünya Savaþý’nýn baþ-
lamasý ve Osmanlý Devleti aleyhine geliþ-
mesi üzerine Doðu Cephesi’ne giderek mi-
lis kuvvetlerine katýldý. Bitlis’te Ruslar’ýn
saldýrýlarýný durdurmak için katýldýðý çete
savaþlarýnda esir düþtü. Bakü açýklarýn-
da Nargin adasýndaki esir kampýna gön-
derildi. Burada Rusça ve Almanca öðren-
di. Müslüman esirlerin çocuklarýna dinî ko-
nularda ders vermek amacýyla kampta bir
mektep açtý. Çocuklar için ahlâkî þiirler ka-
leme aldý. Bir buçuk yýl kadar süren bu
eðitim çalýþmalarýndan mektebin 1917’-
de Ruslar’ca kapatýlmasý üzerine vazgeç-
mek zorunda kaldý. Ardýndan esir kampýn-
dan kaçarak Bakü’ye ulaþtý. Kampta yaz-
dýðý þiirleri ve bir tiyatro eserini Bakü’de
neþretti. Ekim 1917’de Bolþevik ihtilâlinin

patlak vermesi ve Rusya’nýn savaþtan çe-
kilmesiyle hürriyetine kavuþtu. Uzun bir
yolculuktan sonra Ýstanbul’a döndü. Bu-
rada Dârülhilâfe Sahn Medresesi imtiha-
nýný verip Mütehassýsîn bölümüne giriþ
hakkýný kazandýysa da medreselerin lað-
vedilmesi üzerine Dârülfünun Ýlâhiyat Fa-
kültesi’nde okudu. Mezuniyet tezi olarak
Âbide-i Tevhîd adýyla hazýrladýðý Âyetü’l-
kürsî tefsiriyle fakültenin ilk mezunlarý
arasýna girdi (1927).

Cumhuriyet’in kuruluþunu takip eden
yýllardaki faaliyetleri hakkýnda yeterli bilgi
yoktur; ancak Ankara Maliye Meslek Mek-
tebi’ni de bitirdiðinden mal müdürlüðün-
de memurluk yaptýðý bilinmektedir. Ýstan-
bul’daki memuriyetini yürütürken bir ta-
raftan da özellikle çocuklara ve gençlere
dinî bilgiler verilmesi yanýnda din aleyh-
tarlarýna karþý yayýn yapmak üzere Ehl-i
Sünnet dergisini neþretti (1947). Bu dö-
nemde derginin baþyazarlýðýný yürüttüðü
ve çoðu yazýlarýný yazdýðý gibi kaleme al-
dýðý risâle hacmindeki kitaplarla da dinî
neþriyat yapmaya giriþti. Ayrýca Necip Fa-
zýl Kýsakürek’in öncülüðünde kurulan Bü-
yük Doðu Cemiyeti’nin kurucu üyesi oldu
(1949) ve cemiyetin genel sekreterliðini
üstlendi. Yine bu yýllarda üniversite öðre-
nimi için Ýstanbul’a gelen doðulu gençle-
rin kaldýðý Dicle Talebe Yurdu’nun yöneti-
ciliðini yaptý. 1951’de Pakistan’da topla-
nan Ýslâm Gençlik Konferansý’na katýldý.
Burada Pakistan Millî Eðitim Bakaný Ali
Ekber Þah ve Suriye’den Said Ramazan el-
Bûtî ile görüþtü, birçok Ýslâm âlimi ve ay-
dýný ile tanýþtý. 1953 yýlýnda hacca gitti. Dö-
nüþünde hâtýralarýný ve deðerlendirmele-
rini Ehl-i Sünnet mecmuasýnýn “Hac Nüs-
hasý -1-” olarak numaralandýrdýðý 139. sa-
yýsýnda yayýmladý. Bedirhan Paþa’nýn to-
runlarýndan Hidayet Haným ile evlendi ve
Mustafa Pertev, Ayþe Hâle, Jâle adýndaki
çocuklarý dünyaya geldi. Vefatýnda Edir-
nekapý Mezarlýðý’nda defnedildi.

“Rahmi” mahlasýyla ve çoðu aruzla þiir-
ler yazan Abdürrahim Zapsu bunlarý za-
man zaman Ehl-i Sünnet dergisinde ya-
yýmlamýþsa da bir araya toplamamýþtýr.
Baþta Ehl-i Sünnet dergisi olmak üzere
neþrettiði kitap ve risâlelerin hemen ta-
mamý gençlere, çocuklara ve halka dinî
bilgiler vermek, din ahlâkýný telkin etmek
amacýný taþýr. Tek parti iktidarýnýn son yýl-
larýnda ve 1950 sonrasýnda din üzerinde-
ki baskýnýn nisbeten azalmasýyla ayný dö-
nemde yayýmlanan benzer dergilerle be-
raber Zapsu’nun yayým faaliyetlerinin de
önemli rolü olmuþtur. Ýlk sayýsý 4 Temmuz
1947’de çýkan Ehl-i Sünnet, yarým gaze-

retti. Ancak Abdullah’ýn bayraðýyla birlik-
te ordugâhýn bulunduðu tarafa gittiðini
gören diðer birlikler yenilgiye uðrayýp geri
çekildiklerini zannetti ve, “Bozgun var, ge-
ri çekilin!” baðrýþmalarý üzerine umumi
bozgun baþladý (Taberî, VII, 435; el-£Uyûn
ve’l-¼adâßiš, III, 203). Neticede II. Mervân
geri çekilmek zorunda kaldý. Nehrin karþý
yakasýna geçiþ sýrasýnda köprü üzerinde
yaþanan izdiham yüzünden Emevî asker-
lerinden pek çoðu nehre düþüp boðuldu.
Ayrýca Mervân’ýn Abbâsî kuvvetlerinin ken-
dilerini takip etmesini önlemek için asma
köprüyü yýktýrmasý yüzünden henüz neh-
ri geçememiþ olan Emevî askerlerinin bir
kýsmý boðuldu (Ezdî, s. 130). Hatta nehir-
de boðulanlarýn çatýþma sýrasýnda ölenler-
den daha fazla olduðu söylenir. II. Mer-
vân’ýn sað kurtulduðu bu savaþta sâbýk
halife Ýbrâhim b. Velîd ve Yahyâ b. Muâvi-
ye b. Hiþâm baþta olmak üzere Emevî ai-
lesinden çok sayýda kiþi öldü. Abdullah b.
Ali köprüyü tekrar kurdurdu ve Mervân’ý
takibe koyuldu. Abbâsî birliklerinin önün-
den kaçmaya çalýþan II. Mervân, Yukarý
Mýsýr’ýn Bûsîr köyünde kendisine ulaþan
Abbâsî kuvvetleriyle girdiði çatýþmada öl-
dürüldü (26 Zilhicce 132 / 5 Aðustos 750).
Böylece Emevî Devleti tarihe karýþmýþ ol-
du. II. Mervân’ýn Zap Suyu Savaþý’ný kay-
betmesi, ordusunda Mudarî ve Yemenî ka-
bileler arasýndaki rekabete ve özellikle Su-
riyeli askerlerin kendisine kýrgýnlýðýna bað-
lanmýþtýr. Mervân, Kaysîler’i Yemenliler’e
tercih ediyordu. Bu sebeple orduya ga-
nimet amacýyla katýlan Yemenli askerler
tehlike anýnda Mervân’ý yalnýz býrakmýþ,
Kaysî kabileler de kendilerinden beklenen
fedakârlýðý göstermemiþtir. II. Mervân’ýn
müstahkem ordugâhýný terkedip nehrin
karþý tarafýna geçmesi yenilginin ikinci
önemli sebebi sayýlmaktadýr.
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