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tafa Paþa semtindedir; mescid olarak yaptýrýlmýþ, 932’de (1525-26) cami haline getirilmiþtir. Tek kubbeli, kare planlý Ali Cemâlî Efendi Mektebi, Zeyrek Yokuþu’nda
1523-1525 yýllarý arasýnda inþa edilmiþtir.
1960’ta ortadan kaldýrýlan Müftü Hamamý, Fatih Kadý Çeþmesi’nde Müftü Ali Camii yakýnýnda bulunuyordu. Bu hamamýn
geliri yukarýda sözü edilen cami, mescid ve
mektebe vakfedilmiþtir. Zenbilli Ali Efendi’nin oðullarýndan Muhyiddin Mehmed
Þah Efendi (Molla Çelebi) Târîh-i Âl-i Osmân’ýn, Rûhî Çelebi bir baþka Tevârîh-i
Âl-i Osmân’ýn müellifidir. Fudayl Çelebi
ise çeþitli manzum ve mensur eserleri olan
bir âlimdir. Cemâleddin Mehmed (Cemal
Çelebi) kadýlýk ve valiliklerde bulunmuþ, kýzý Sitti Þah Hatun, Ýstanbul’da mescid ve
medrese yaptýrmýþtýr.
Eserleri. Ali Cemâlî Efendi’nin ilmî geliþmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilediði ileri sürülür ve kitaba da çok meraklý olup çeþitli yerlerden eserler getirttiði belirtilir. Baþlýca eserleri þunlardýr: 1.
Muhtârât mine’l-Fetâvâ (Fetâvâ-yý Ali
Efendi). Hanefî fýkhýna dair bu telif eserin
Ýstanbul kütüphanelerinde çeþitli nüshalarý bulunmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Âþir
Efendi, nr. 138; Esad Efendi, nr. 644; Fâtih, nr. 2387, 2388, 2389; Lâleli, nr. 1154). 2.
Muhtasarü’l-Hidâye. Fýkha dair bir eserdir. 3. Risâle fî hakký’d-devrân (Risâletü’d-deverân). Eserde sûfî raksýnýn zikir
maksadýyla yapýlmasý durumunda haram
olmadýðý belirtilir ve eserin biri mensur,
diðeri manzum iki nüshasýnýn bulunduðu
kaydedilir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde
(Hacý Mahmud Efendi, nr. 3093/2) Risâle
fî cevâzi devrâni’½-½ûfiyye adýyla kayýtlý nüsha Arapça ve mensurdur. Âdâbü’levsiyâ adlý ahlâka dair eser Ali Efendi’ye
nisbet edilirse de bunun oðlu Fudayl Çelebi tarafýndan kaleme alýndýðý tesbit edilmiþtir (bk. FUDAYL ÇELEBÝ, Zenbillizâde).
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Doðu Afrika kökenli siyahî bir grup.
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Sözlükte “aþýrý susuzluk; boynu uzun,
hýzlý koþan kimse” anlamlarýndaki zenc kelimesi, müslüman müellifler tarafýndan
Doðu Afrika’dan getirilen köleleri tanýmlamak için kullanýlmýþtýr. Arap kaynaklarýnda kelimenin etimolojisi hakkýnda ihtilâf
vardýr. Arapça sözlüklerde Arapça olarak
kaydedilen zencin kökeninin Farsça zeng
olduðu ileri sürülmüþtür ki (Ghada Hashem Talhami, X/3 [1977], s. 451-452) doðrusu bu olsa gerektir. Taberî, Doðu Afrika’dan getirilen bütün köleleri zenc veya
“sûdân” þeklinde adlandýrýr (TârîÅ, bk. Ýndeks). Câhiz ise Etiyopya ve Sudan asýllý
zenci köleler için sûdân yanýnda “humran”
tabirini de kullanýr (Resâßil, I, 210). Ýslâm
kaynaklarýnda zencilerin ana vataný olarak

genellikle Doðu Afrika sahilleri ve adalarý
ile Batý Afrika arasýndaki bölge gösterilir.
Ýslâm coðrafyacýlarý ise zenci ülkesi için
Re’s Hafûn’un (Cape Guardafui) güneyinden Süfâle’ye kadar uzanan bölgeye iþaret
ederler. Ýbn Havkal, Zenc ülkesinden bahsederken sýnýrýnýn zengin altýn yataklarýnýn
bulunduðu Alva Zenc ülkesi olduðunu belirtir. Bilâdüzzenc ve Bahrüzzenc adý verilen yerler Doðu Afrika kýyý boylarýyla Sudan, Etiyopya ve Liberya çöllerini kapsayan bölgeyi içine almaktadýr. Zenciler Ýslâm ülkelerine daha ziyade Kanbalu’dan
(Zengibar, Pemba ve Madagaskar) getirilmiþtir.
Kaynaklarda Hz. Nûh’un üç oðlundan
biri olan Hâm’ýn soyundan geldiði rivayet
edilen Zencler siyah renkli, yassý burunlu
ve kývýrcýk saçlý olarak tanýtýlýr. Yaþadýklarý
yerlerin mâmur olmadýðý, elbise giymedikleri ve geçimlerini toplayýcýlýkla saðladýklarý belirtilir. Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî zencilerin coðrafyalarýnda aðaç ve bitki
yetiþmediðini, bol miktarda maden bulunduðunu, yiyecek ve giyeceklerinin dýþarýdan geldiðini kaydeder. Hayvanlarý henüz
evcilleþtiremediklerinden veya hayvan bulunmadýðýndan eþyalarýný baþlarýnda ve
sýrtlarýnda taþýdýklarýný ve bölgenin ayný zamanda muz ülkesi diye bilindiðini söyler
(el-Bedß ve’t-târîÅ, IV, 63-70). Ýslâm coðrafyacýlarý Afrika’dan getirilen gümüþ, inci,
kereste, fildiþi ve deri gibi pek çok ticarî
emtiadan bahsetmelerine raðmen köle ticaretine hiç deðinmezler.
Ýslâm’ýn ilk döneminde Mekke ve Medine’de Bilâl-i Habeþî, Ümmü Eymen, Atâ b.
Ebû Rebâh ve Saîd b. Cübeyr gibi zenci
köleler bulunmaktaydý. Hz. Peygamber
döneminde Mekke ve Medine’deki siyahîler genellikle Habeþistan asýllýydý. Bunlarýn
Zenc olarak adlandýrýldýklarýna dair bilgi
yoktur. Habeþistanlýlar daha sonraki tarihlerde de ayrý bir kategoriye (Habeþî) da249
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hil edilmiþtir. Ýslâm tarihinde zencilerden
bir grup halinde ilk defa, Mezopotamya’nýn fethi esnasýnda Sâsânî ordusunda paralý asker olarak savaþan siyahî birliklerden alýnan esirler (siyâhü’l-esâvira) dolayýsýyla bahsedilir. Bu esirler Benî Temîm kabilesinin civarýna yerleþtirildi. Sahil bölgelerinde yaþayan Seyâbice (Seylanlýlar), Zutlar
ve diðer siyahî kölelerle birleþtirilerek Irak’ta bulunan Tufûf’ta iskân edildi. Divana
kaydedilen bu kölelerin sayýlarý oldukça fazlaydý. Köle ticaretinin yapýldýðý eski merkezlerden biri olan Doðu Afrika ile müslümanlarýn ilk iliþkileri II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýna rastlamaktadýr. Bölgedeki en eski cami 780-800 yýllarý arasýna tarihlenebilmektedir. Zenc ülkesine ilk müslüman
göçü 122 (740) yýlýndaki Zeyd b. Ali isyanýndan sonra gerçekleþti. Abbâsîler döneminde Basra körfezinde Arap-Ýran tüccarlarýnýn kurduðu deniz filolarý Zenc ülkesiyle ticareti hýzlandýrdý, Zencler Abbâsîler’in
merkezî þehirlerine, Mýsýr, Hicaz ve Irak gibi eyaletlere köle olarak taþýndý. Meþhur
Zenc isyanýna katýlan kölelerin sayýsýnýn
500.000 civarýnda gösterilmesi bu yoðun
ticaretin önemli bir belirtisidir.

ra’da az sayýda zenci kölenin katýldýðý isyandý. Bu isyancýlarýn bir kýsmý öldürüldü, bir kýsmý kaçmayý baþardý. Ýkinci isyan
75’te (695) Basra’da Þîr Zencî lakaplý Abdullah b. Cârûd er-Rebâh’ýn önderliðinde
gerçekleþti. Abbâsî Halifesi Mansûr döneminde yine Basra’da çýkan üçüncü isyan
(143/ 760-61) Basra Kadýsý Sevvâr b. Abdullah’ýn gönderdiði askerler tarafýndan bastýrýldý.

Afrikalý yerli köle avcýlarý tarafýndan iç
bölgelerde yakalanarak Doðu sahillerine
götürülen zenci köleler burada Arap köle
tâcirlerine satýlýyordu. Basra körfezindeki
Kîþ adasý sakinleri zencileri kaçýrýp satan
korsanlardý. Zenci çocuklarýný kaçýran Araplar onlarý köle olarak satarlardý. Doðu Afrika kabileleri arasýndaki çarpýþmalarda esir
alýnan köleler de Arap köle tâcirlerine satýlýyorlardý. Bunlar deniz yoluyla Kýzýldeniz
ve Basra körfezine, karadan Sudan yoluyla Mýsýr’a götürülüyordu. Irak’ta köle ticaretinin hayli canlý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Nehhâsîn, Cellâbîn ve Rakýkiyyîn gibi isimlerle anýlan köle tâcirleri getirdikleri köleleri pazarlarda satýþa çýkarýrlardý. Toplumun artan emek ihtiyacý ve köle ticaretinin yüksek kârlýlýðýndan dolayý köle ticareti yüzyýllar boyunca devam etti.

Zencilerin ismini duyuran asýl olay, Abbâsîler döneminde 255-269 (869-883) yýllarý arasýnda Aþaðý Mezopotamya’daki (Sevâd) bataklýk bölgede ortaya çýkan isyandýr. Bir rivayete göre bu isyana 500.000
zenci köle katýlmýþtýr. Ýsyancýlar Furâtiyye,
Karmatiyye, Nûbe ve Sudan gibi isimlerle
anýlýyordu. Ýsyanýn lideri Sâhibüzzenc Ali b.
Muhammed’in yanýnda Râþid el-Karmatî
ve Nâdir el-Esved gibi diðer liderler de bulunmaktaydý. Zenci köleler, III. (IX.) yüzyýlda Aþaðý Irak’taki bataklýk bölgede aþýrý
sulamadan dolayý tuzlanan topraklarýn temizlenmesi için pirinç ve þeker kamýþý gibi
sulu tarým alanlarýnda 2000 ile 5000 kiþilik gruplar halinde aðýr þartlar altýnda çalýþtýrýlýyordu. Hz. Ali soyundan geldiðini iddia eden Ali b. Muhammed ez-Zencî kendilerini bu durumdan kurtarma vaadiyle
onlarý isyana teþvik etti. Dicle nehri kýyýsýnda bulunan köyleri yaðmalayýp efendilerinin mallarýna el koyan zenciler, Abbâsîler’in Basra valisi tarafýndan üzerlerine
gönderilen, toprak sahiplerinin de gönüllü olarak katýldýðý birlikleri maðlûp ettiler.
Çarpýþmalar, Fýrat ve Dicle nehri üzerinde
açýlmýþ kanallar ve bataklýk içindeki kamýþlýklarda vuku buldu. Zenciler isyanýn baþlamasýndan on ay sonra bu defa Basra körfezi aðzýndaki Übülle, Abadan, Ahvaz ve Basra gibi þehirlere yönelerek buralarý yakýp
yýktýlar. Basra günlerce süren yaðmaya,
tahribat ve katliama uðradý. 10.000 civarýnda Basralý’nýn öldürüldüðü bu katliamýn
ardýndan “ba‘de harâbi’l-Basra” sözü darbýmesel haline gelmiþtir.

Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde Sevâd bölgesindeki toprak sahipleri satýn aldýklarý köleleri tarým arazilerinde çalýþtýrýyordu. Bunlar, bu dönemdeki siyasal olaylarda ve iç
savaþlarda etkin biçimde yer almýþtýr. Muâviye tarlalarýnda çalýþan köleleri savaþlarda kullanmýþtýr. Muhtâr es-Sekafî, Kûfe’de
Hz. Hüseyin’in intikamýný almak iddiasýyla baþlattýðý isyana (66/685) katýlan zencilere hürriyet vaad etmiþti. Zenci köleler,
Zenc isyaný diye bilinen büyük kalkýþmalarýndan önce Irak’ta pek çok defa ayaklanmýþlardý. Bunlarýn ilki 71 (691) yýlýnda
Mus‘ab b. Zübeyr’in son günlerinde Bas-

Aþaðý Mezopotamya’daki bataklýklara
yerleþerek sazlýklar ve sulama kanallarýyla kaplý alanýn ortasýnda Muhtâre adýyla bir
þehir kuran zenciler Abbâsîler’i on beþ yýl
meþgul ettiler. Saffârîler ve Kürt aþiretleriyle ittifak kuran Abbâsîler’in üzerlerine
gönderdiði ordularý yenilgiye uðratýp bölgeyi tamamen kontrolleri altýna aldýlar. Zaman zaman Baðdat’ýn 140 km. güneyine
kadar yaklaþtýlar. Zencilerin kendi adlarýna para bastýrmalarý, hutbe okutmalarý ve
bayrak kullanmalarý dikkate alýndýðýnda
âdeta baðýmsýz bir devlet haline geldikleri iddiasýnda bulunduklarý anlaþýlýr. Zen-
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ci isyaný ancak Tolunoðullarý’nýn askerî ve
malî desteðiyle bastýrýlabildi (269/883). Ýsyana katýlan zencilerin çoðu bu savaþlarda öldürüldü, sað kalanlar tekrar köle haline getirildi. Ýslâm kaynaklarýndaki rivayetlere göre 300.000 ile 500.000 arasýnda
zencinin katýldýðý bu isyan Ýslâm tarihindeki en kanlý ve yýkýcý isyanlardan biridir
(Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî, IV, 221-222; Ýbnü’l-Cevzî, XII, 212). Zira Abbâsî merkezî hazinesinin boþalmasýna yol açtý, Basra körfezi ticaretini aksattý ve Sevâd bölgesindeki tarýmý olumsuz yönde etkiledi.
Zenciler sahneden çekilirken ayný bölgede
onlarýn yerini içlerinde çok sayýda Afrika
kökenlinin bulunduðu Karmatîler aldý.
Ýslâm coðrafyasýnda zencilerin yoðun
olarak bulunduðu bölge Irak ile sýnýrlý deðildir. Mýsýr’da da eskiden beri zencilerin
yaþadýðý bilinmektedir. Ýhþîdîler döneminde devleti uzun süre fiilen yöneten Ebü’lMisk el-Kâfûr zenci bir köleydi. Onun zamanýnda zencilerden oluþan ve Kâfûriyye
denilen müstakil bir zenci ordusu kurulmuþtu. Zencilere dair Mýsýrlý müellifler tarafýndan pek çok eser yazýlmýþtýr. Abbâsîler döneminde Câhiz’in kaleme aldýðý
eserler dýþýnda Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin
Tenvîrü’l-³abeþ fî fa²li’s-Sûdân ve’l¥abeþ, Süyûtî’nin Ezhârü’l-£urûþ fî aÅbâri’l-¥ubûþ ve Nüzhetü’l-£umr fi’t-taf²îl beyne’l-biy² ve’s-sûd ve’s-sümr adlý eserleri dikkate deðerdir. Abdülbâký elBuhârî, Süyûtî’nin eserlerine dayanarak e¹ªýrâzü’l-menš†þ fî me¼âsîni’l-¥ubûþ
adýyla bir eser telif etmiþtir. Bu eserlerde
Ýslâm kültüründe zenci unsurlarýn rolü ve
katkýsý, özellikleri, tarihleri ve Ýslâm hukukundaki yerleri ele alýnmýþtýr.
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Tahran ve Kazvin’den Tebriz’e giden yol
üzerinde Zengânerûd nehri kýyýsýnda denizden 1625 m. yükseklikteki bir arazide
kurulmuþtur. Sâsânîler’den Erdeþîr-i Bâbekân tarafýndan Þâhin adýyla tesis edilmiþ, daha sonra Zengân, Zendegân, Zendigân adlarýný almýþ, müslüman Araplar
burayý Zencan diye adlandýrmýþtýr. Zencan
eyaleti ise (Üstân-ý Zencan) kuzeyden Erdebil, kuzeydoðudan Gîlân, batýdan Azerbaycân-ý Garbî, kuzeybatýdan Azerbaycân-ý
Þarký, güneyden Hemedan, doðu ve güneydoðudan Kazvin eyaletleriyle çevrilidir. Ebher, Îcerûd, Hudâbende, Harbende, Zencan, Târým ve Mâhýniþan adlý þehristanlardan meydana gelir. Zencan þehrinin nüfusu 360.347, eyaletin nüfusu 955.610’dur
(2010 sayýmý) (eyalete baðlý bahþ, þehir,
dihistan ve abâdîler için bk. Serþümarî-i
£Umûmî, s. 35).

Rey bölgesinde gösterir (A¼senü’t-tešåsîm, s. 386). Anonim Hudûdu’l-âlem’de
(s. 90) Zencan “nimetleri bol” bir þehir diye
anlatýlýr. Yâkut el-Hamevî, Zencan’ý Cibâl
bölgesinde yer alan büyük bir þehir olarak tanýtýr ve Acemler’in buraya Zengân
dediklerini kaydeder (Mu£cemü’l-büldân,
III, 171-172). Müstevfî ise Zencan’ýn Sultâniye’ye 5 fersah mesafede bulunduðunu
belirtir (Nüzhetü’l-šulûb, s. 56). Zekeriyyâ
b. Muhammed el-Kazvînî, Zencan’ý Ebher
ile Halhal arasýnda havasý temiz, demir
madeni açýsýndan zengin, çok güzel ve
meþhur bir þehir diye tavsif eder, halkýnýn
güzellik, zerafet ve cömertlik bakýmýndan
mükemmel olduðunu söyler (Â¦ârü’l-bilâd,
s. 383-384).
Zencan, 24 (645) yýlýnda Berâ b. Âzib
kumandasýndaki Ýslâm ordularý tarafýndan
Ebher ve Kazvin’den sonra fethedildi (Belâzürî, s. 460, 464). Bâbek, Zencan ile Erdebil arasýndaki yerleri tahrip edince halife Mu‘tasým-Billâh, Afþin Haydar b. Kâvûs’u onun üzerine sevketti ve tahrip ettiði yerlere kaleler yaptýrmasýný istedi (Taberî, IX, 11). Þehir III. (IX.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda Tâhirîler’in egemenliðine geçti. Ali
evlâdýndan Hüseyin b. Ahmed b. Ýsmâil elKevkebî, Rebîülevvel 251 (Nisan 865) tarihinde isyan edip Tâhirîler’in Zencan ve Kazvin’deki âmillerini uzaklaþtýrdý (Taberî, IX,
346; Ýbnü’l-Esîr, VII, 165). Halife Mu‘tez-Billâh, Mûsâ b. Boða el-Kebîr’i Kevkebî’nin
isyanýný bastýrmakla görevlendirdi. Mûsâ,
Kevkebî’yi yenerek Zencan ve Kazvin’de
tekrar Abbâsî hâkimiyetini tesis etti (253/
867). Halife Mu‘temid-Alellah, 261 (874-75)
yýlýnda veliaht ilân edip Nâsýr-Lidînillâh elMuvaffak lakabýný verdiði kardeþi Ahmed’i

aralarýnda Zencan’ýn da bulunduðu Meþrik valiliðine tayin etti. 281’de (894-95) Halife Mu‘tazýd-Billâh oðlu Ali’yi (Müktefî-Billâh) Zencan’ýn ve diðer bazý yerlerin valiliðine getirdi (Taberî, X, 36-37). Halife Müktefî-Billâh, Sâmânî Emîri Ýsmâil b. Ahmed’i
Horasan valiliðine tayin edince Rey, Kazvin
ve Zencan’ý da onun idaresine verdi. Halife Muktedir-Billâh’ýn oðlu Ali 301 (913-14)
yýlýnda Rey, Kazvin ve Zencan valiliðine getirildi (Ýbnü’l-Esîr, VIII, 176).
304’te (916-17) Sâcoðullarý’ndan Yûsuf
b. Ebü’s-Sâc, Sâmânî Valisi Muhammed
b. Ali b. Su‘lûk’u Rey ve Zencan’dan uzaklaþtýrdý. Halife Muktedir-Billâh bu durumdan çok rahatsýz oldu ve Mûnis el-Muzaffer’i onun üzerine gönderdi. Halife, Hâcib
Nasr’ýn tavassutuyla aralarýnda Zencan’ýn
da bulunduðu þehirlerin idaresini yýllýk
160.000 dinar karþýlýðýnda Muhammed b.
Ali b. Su‘lûk’a býraktý (a.g.e., VIII, 104). Mûnis, Muharrem 307 (Haziran 919) tarihinde
Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ý maðlûp ederek Zencan’ýn da içlerinde yer aldýðý þehirlere Ali
b. Vehsûdân’ý vali tayin etti. Ancak Halife
Muktedir, Muharrem 310’da (Mayýs 922)
Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ý affedip yýllýk 500.000
dinar vergi vermesi þartýyla Zencan’ýn
da bulunduðu bölgenin valiliðine getirdi
(a.g.e., VIII, 136). Mâkân b. Kâkî ve Hasan
b. Kasým el-Alevî 316 (928) yýlýnda Rey’i
ele geçirdi. Sâmânî Valisi Muhammed b.
Ali b. Su‘lûk bölgeden çekilmek zorunda
kalýnca Hasan b. Kasým el-Alevî Ebher,
Kum, Kazvin ve Zencan’ý zaptetti. Onun,
ayný yýl bir karþý sefer düzenleyen Deylemliler’den Esfâr b. Þîreveyh’in kumandaný
Merdâvic b. Ziyâr tarafýndan öldürülmesi
üzerine Zencan Esfâr’ýn eline geçti (a.g.e.,

Zencan’da Çelebioðlu Hankahý ve Türbesi

Ortaçað müellifleri genelde Zencan’ý Cibâl bölgesi içinde gösterir; ancak Deylem
ve Rey’e baðlý þehirler arasýnda sayan coðrafyacýlar da vardýr. Ýbn Havkal, ayný bölgedeki Ebher þehriyle Zencan arasýndaki
mesafenin 20 fersah olduðunu söyler (Øûretü’l-ar², s. 360). Zencan’ý bazan Cibâl’e,
bazan Deylem’e baðlý yerler arasýnda gösteren Ýstahrî þehrin Ebher’den daha büyük olduðunu ve buraya iki günlük, Kazvin’e ise iki fersah uzaklýkta bulunduðunu
kaydeder (Mesâlik, s. 195-196, 198). Makdisî de þehri bazan Azerbaycan, bazan da
251

