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Iii AYLA DEMİROGLU 

BELATİ 
( .}:l:JI) 

Ebü'I-Feth Osman b. isa 
b. Mansur ei -Edlb en -Nahv! 

(ö. 599 / 1202) 

Arap şairi, dil alimi ve edip. 
_j 

524'te (1130) Musul'a yakın Belat ka
sabasında doğdu. Büleytl diye de anıl

maktadır. Çocukluğu ve ilk tahsili hak
kında çok az bilgi vardır. Kaynaklarda 
onun nahiv ilmini EbO Nizar Hasan b. 
Saff ei-Bağdadl ve İbnü'd-Dehhan Said 
b. Mübarek'ten tahsil ettiği zikredilmek
tedir. Daha sonra Şam'a giderek orada 
öğretimle meşgul oldu. Mısır Selahaddin-i 
EyyObi tarafından fethedilince (567 1 1171 ) 
Kahire'ye gitti. Selahaddin-i EyyObi ken
disine maaş bağlayarak onu Kahire'de 
Fustat Camii'nde nahiv dersleri, bazı kay
naklara göre nahivle birlikte kıraat ders
leri vermekle görevlendirdi. Bundan son
ra şöhreti yayılan Belati, 19 Safer 599 
(7 Kasım 1202) tarihinde vefatına kadar 
bu görevi yürüttü. Yalnızlığı sevmesi ve 
bu yüzden tek başına yaşaması sebebiy
le ölümü ancak üç gün sonra farkedile
bildL 

Belati zevk ve eğlenceye düşkün bir 
kişi idi. Sultanıara fazla iltifat etmeyişi 
dışında devrinde beğenilen bir yanı yok
tu. Bununla beraber Arap dili ve edebi
yatı ile tarih ilminde otorite idi. Nahivde 
Basra ve Küfe ekallerini birleştirmiştir. 
Aruz ilmini de iyi bilen Belati aynı za
manda iyi bir şairdi. Çeşitli konularda ve 
değişik nazım şekillerinde şiirler yazmış

tır. Selahaddin-i EyyObi'nin katibi, daha 
sonra veziri olan Kadi el-Fazıl'ı methet
tiği müveşşah • tarzındaki kasidesi m eş-

hurdur. Bu kasidede Ka di el- Fazı ı · ın, 

meslektaşları Cahiz. İbn Abbad ve İb
nü'I-Amid'den daha üstün olduğunu id
dia eder. 

Belati aruz, Arap dili ve edebiyatı ile 
hat sanatı ve dini konularda eserler ver
miştir. Ancak "ei-Harbaviyye" adlı kasi
desi dışında bugüne ulaşan herhangi bir 
eseri bilinmemektedir. Bu kaside AbdO
lilah Nebhan (MMLADm., s. 354-378) ve 
Hanna Cemil Haddad tarafından (el-Meu· 
rid, s. 279-292) neşredilmiş, yazma nüs
haları hakkında da bilgi verilmiştir. Kay
naklarda zikredilen eserleri ise şunlardır: 
el- "An1iü'l-kebir; el- "A.n1iü's-şagir; el
'jz{ıtü'l-mı1~ı?dt; en-Neyyir fi'l- 'Ara
biyye; Al]burü'l-Mütenebbi; el-Müs
tezdd 'ale'l-müstecdd min ({f) fe 'ald
ti'l-ecvdd; 'İlmü eşkdli'l -l]at; et- Taş}ıif 
ve't-tahrif; Ta'lilü'l- 'ibdddt (f::ıra'at). 
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ı 

(,l..ı.;.::.ıl 1.~) 

Abdurrahman el-Gafiki 
kumandasındaki İslam ordusuyla 

Charles Martel'in emrindeki 
Frank kuvvetleri arasında Poitiers 
yakınlarında meydana gelen savaş 

(114/732). 
L _j 

Pirene sıradağlarını aşarak Avrupa üze
rinden İstanbul· u fethetme ve oradan 
Suriye 'ye uzanma fikri müslümanların 
Hz. Osman zamanından beri takip ettik
leri bir askeri strateji idi. MOsa b. Nu
sayr'dan sonra Endülüs'teki İslam ordu
larına başkumandan tayin edilen Hür b. 
Abdurrahman es-Sekaff 717-718 yılla
rında Pirene dağlarını aşmış, Meroven
jien hanedanına mensup kumandanlar
la Aquitania asilzadeleri arasındaki çe
kişmelerden faydalanarak Fransa içleri
ne başarılı seferler düzenlemişti. Yerine 

BELATÜŞŞÜHEDA 

geçen Semh b. Malik ei-Havlani de bu 
akınları sürdürerek başarılı sonuçlar el
de etti. 

Kuzey Avrupa üzerine düzenlenen so
nuncu ve en büyük sefer ise Abdurrah
man ei-Gafıki tarafından gerçekleştiril
miştir. Abdurrahman savaş hazırlıkları
nı tamamladıktan sonra Frank toprak
larına girdi ve Roncevaux Bağazı'ndan 
Pireneler'i aşarak Bordeaux şehrine doğ
ru ilerledi. Dordogne nehri kıyısında kar
şıianna çıkan Aquitania Dükü Eudes'ü 
yendi ve Bordeaux'yu yağma etti. İslam 
ordusu daha sonra kuzeye doğru ileri 
harekatına devam ederek güzergahın
daki kaleleri ele geçirdi ve zengin gani
metiere sahip oldu. Nihayet Poitiers şeh
rini de zaptedip Franklar için çok önem
li bir dini merkez olan Tours'a yaklaştı. 
Hıristiyanlar Sa int Martin' in mezarının 
bulunduğu bu şehre sayısız adaklar yığ
mışlardı. Dük Eudes eski düşmanı ol
masına rağmen Merovenjien hanedanı
nın saray nazırı Charles Martere başvu
rarak ondan acele yardım istedi. Char
les durumun vahametini kavrayıp der
hal harekete geçti. İki tarafın öncü kuv
vetleri Clain ve Vienne nehirlerinin bir
birlerine kavuştuğu noktada karşı kar
şıya geldiler. Bu ilk çatışmadan sonra 
Abdurrahman el-Gafıki güneye, Poitiers 
ile Tours arasındaki avaya çekildi ve as
kerlerini savaş düzenine soktu. Taraflar 
Poitiers'in 20 km. kuzeydoğusunda bu
gün Moussais- la- Bataille denilen yerde 
savaşa hazır vaziyette yedi gün bekledi
ler. Bu süre içinde karşılıklı olarak ok 
atmanın dışında ciddi bir çatışma olma
dı. Nihayet sekizinci gün hafif süvari bir
liklerinden oluşan İslam ordusu hücu
ma geçti, fakat birbirlerine sıkı sıkıya 

kenetlenmiş zırhlı Frank birliklerinin saf-

Be l a tüşsüheda 
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larını yaramadı. Savaş bütün şiddetiyle 
devam ederken Eudes müslümanların 
ganimetierini yığdıkları yere saldırdı. Ga
nimetlerin Franklar'ın eline geçmesin
den endişe eden sağ ve sol kanattaki 
süvari birlikleri Abdurrahman el- Gafi
ki'nin bütün uyarılarına rağmen safları
nı terkedip ganimetieri onlara kaptırma 

mak için süratle ordugaha geri döndtı
ler. Safların bozulduğunu gören Charles 
Martel ani bir hücumla müslümanları 
her taraftan kuşattı. Çarpışmada arala
rında Abdurrahman ei-Gafiki'nin de bu
lunduğu pek çok kişi şehid düştü. Ak
şam olunca savaşa ara verildi ve taraf
lar ordugahlarına çekildiler. Gece duru
mu değerlendiren müslüman kumandan
lar götürebilecekleri kadar ağırlıklarını 

yanlarına alıp savaş meydanından uzak
laşmaya karar verdiler ve karanlıktan fay
dalanarak Septimania'ya çekildiler (Ra
mazan 114/Ekim 732). 

V. (Xl.) yüzyıl Endülüs tarihçileri çok 
sayıda müslümanın şehid düştüğü bu 
yere ve bu savaşa Belatüşşüheda (şehid
ıer yolu) adını vermişlerdir. Daha sonra
ki islam tarihçileri ise bu savaşa Gazve
tü'l - belat veya Vak'atü' l- betat derler. 
Philip Hitti belat kelimesinin Latince ve
ya Grekçe bir kelime olan platea veya 
palatiumun Süryanlce'den Arapça'ya geç
miş bir şekli . olduğunu, savaşın meyda
na geldiği yerde Romalılar'dan kalma 
taştan bir yol bulunduğu için de bu sa
vaşa Belat adının verildiğini söyler. 

Müslüman tarihçiler belki de bozgun 
sebebiyle Belatüşşüheda üzerinde pek 
durmamışlardır. Buna karşılık Batılı ta
rihçiler bu savaşa büyük önem verirler 
ve bunu Doğu- Batı, islam- hıristiyan mü
cadelesi açısından bir dönüm noktası. 

Charles Martel'i de Avrupa'yı islam isti
lasından kurtaran büyük bir kahraman 
olarak kabul ederler. ingiliz tarihçi Gib
bon, "Eğer müslümanlar galip gelmiş ol
salardı şimdi Paris ve Londra'daki kili
selerin yerinde camiler olacak, Oxford'
da Kitab-ı Mukaddes yerine Kur'an tef
sirleri okunacak ve sünnet edilmiş hal
ka minberierden Muhammed'in dininin 
kutsiyeti ve doğruluğu ispat edilecekti. 
Bu bakımdan Franklar Avrupa'ya büyük 
hizmette bulunmuşlardır'' diyerek bu 
savaşın önemine işaret eder. Bazı tarih
çiler ise müslümanların bu bozgundan 
iki yıl sonra Fransa'da önemli bazı şehir
leri ele geçirdiklerini, dokuz yıl sonra 
Lyon'a ulaştıklarını ve Arbüne'yi (Nar
bonne) zaptedip 759 yılına kadar burayı 
askeri bir üs olarak kullandıklarını. bu 
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yenilgiden sonra da iki asır müddetle 
Fransa· da varlıklarını sürdürdüklerini 
hatırlatarak bu zaferin sanıldığı kadar 
önemli olmadığını söylerler. 
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liJ ABDÜLKERİM ÖzAYDIN 

BEıAzÜRİ 
( IS.;~~\ ) 

Ebü'I-Hasen Ahmed b. Yahyi\ 
b. Cilbir b. D!\vı1d ei-Beli\zürl 

(ö. 279 /892-93) 

Tarihçi, nesep alimi. 
_j 

Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 
Farsça'dan Arapça'ya tercümeler yaptı

ğı için çağdaş araştırmacılar genellikle 
onun İran asıllı olduğunu söylerler: Ne-

Belazüri'nin 
Ensabü 'l-eşraf 

adlı eserinin 
ilk ve son 
sayfa l arı 

(Süleymaniye Ktp., 

Reisülkuttab, 

nr. 597) 

sebi hakkında bilgi bulunmaması ve bü
yük dedesi Davüd 'dan önceki ataların
dan hiç bahsedilmemesi bu kanaati güç
lendirmekte ve onun en azından Arap 
asıllı bir aileden gelmediğini göstermek
tedir. Dedesi Cabir'in. Abbasi Halifesi Ha
rünürreşid zamanında Mısır haracına 
bakan Hasib'in katibi olduğu dışında aile
si hakkında bilgi yoktur. Künyesi de kay
naklarda Ebü'I-Hasan, Ebü'I-Abbas ve 
Ebu Ca'fer şeklinde farklı olarak geç
mektedir. 

Belazüri Bağdat. Dımaşk ve Humus'ta 
Ali b. Muhammed ei-Medaini, İbn Sa'd, 
Ali b. Medini, Affan b. Müslim, Abdüla'la 
b. Hammad ve Abdullah b. Salih ei-İcli 
gibi muhaddis ve tarihçilerle Mus'ab ez
Zübeyri gibi nesep alimlerinden fayda
lanmıştır. Hayatı ile ilgili olarak kaynak
larda bulunan bilgilerin büyük bir kısmı 
Abbasi halifeleri ve vezirleriyle olan mü
nasebetleri hakkındadır. Halife Mütevek
kii-Aiellah'ın huzurunda yapılan ilmi ve 
edebi sohbetlerde bulunmuş ve onun on 
yıl kadar nedimliğini yapmıştır. Halife 
Müstain- Billah da Belazüri'ye yakınlık 
göstermiş ve ihtiyaçlarını . karşılamak 
üzere ihsanlarda bulunmuştur. Halife 
Mu'tez oğlu Abdullah ' ın eğitim ve öğre

timini ona bırakmıştır. Mu'temid- Billah 
zamanında hayatının en sıkıntılı ve kötü 
günlerini yaşayan Belazüri genellikle ka
bul edUdiğine göre 279'da (892-93) Bağ
dat'ta seksen yaşlarında vefat etmiştir. 

İbnü'n-Nedim, onun hafızasını kuwet
lendirmek için hindistari cevizine benzer 
bir meyve olan belazür (semacarpus ana
cardium, anacard) içtiğini ve bundan dola
yı hafızasını kaybedip perişan bir halde 


