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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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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 



akıl hastanesinde öldüğünü söyler. Bazı 
kaynaklar ise bu olayın dedesi Cabir ile 
ilgili olduğunu ve Belazüri nisbesinin ken
disine bu sebeple verildiğini kaydeder. 

Eserleri. 1. Ensabü'l-eşrflf*. Günümü
ze gelebilen iki büyük eserinden biridir. 
Hz. Peygamber' in hayatı ile Hulefa-yi 
Raşidin, Emeviler ve Abbasiler'in ilk dö
nemleri için önemli bir kaynak olan bu 
eser tabakat. ensab ve ahbar üslüpları
nın birleştirilmesi suretiyle kaleme alın
mıştır. Tamamı henüz basılmamış olan 
Ensô.bü ·ı- eşraf'ın yazılış sırasına göre 
yayımlanan kısımları şunlardır: Siyer (Ka
hire 1959, nşr. Muhammed HamTdullah) ; 
Beni Haşim- Ebü Tali b oğulları (Beyrut 
1974, 1977, nşr . Muhammed Bakır ei-Mah
müdi); Beni Haşim-Abbas b. Abdülmut
talib oğulları (Beyrut 1398/ 1978, nşr. Ab
dülazTz ed-Düri); Abdüşems (Beni Ümeyye) 
oğulları (Kudüs 1938, nşr. M. Schlössin
ger. Beyrut 1400/ 1979. nşr. İhsan Abbas; 
aynı kısmın bir başka baskısı Kudüs 1971); 
Hz. Osman -Abdullah b. Zübeyr arası (Ku
düs 1936. nşr. S. D. Goitein) ; M us' ab b. 
Zübeyr -Abdülmelik devri (Leipzig 1883, 
nşr. W. Ahlwardt). Eserin eksiksiz bir yaz
ma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Reisülküttab, nr. 597-
598). z. Fütuhu 'l -büldan *. Hz. Peygam
ber zamanından hicri lll. yüzyıla kadar 
ilk fetihleri bölge ve şehir esasına göre 
anlatan eserin birçok baskısı yapılmıştır 
(Leiden 1863-1866, nşr. De Goeje ; Kah i re 
190 ı, ei-Matbaatü'r -Rahmaniyye; Kah i re 
1932, nş r. Muhammed Rıdvan, ayn ı baskı

nı n ofseti Beyrut 1978; Kah i re 1956-1960, 
nşr. Selahaddin el-Müneccid; Beyrut 1957, 
nşr. Ömer Enis). Eser ayrıca çeşitli dille
re. tercüme edilmiştir. 

Belazüri'nin bu iki eseri dışında gü
nümüze ulaşmamış Kitabü'l-Büldani'ş-

sa gir ve Kitabü 'Ahdi Erdeşi'r adlı eser
leri bulunduğu kaynaklarda belirtilmek
tedir. Farsça'dan Arapça'ya tercüme et
tiği bu sonuncu eseri daha sonra man
zum olarak yeniden kaleme almıştır. Ay
rıca elli varak hacminde olduğu söylenen 
çoğu Abbasi halife ve vezirleri hakkında 
methiye ve hicviyeleriyle bir kısmı bazı 
kaynaklarda yer alan şiirleri de vardır. 
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Kuzey Avrupa'da bir ülke. 
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MeşrutT monarşiyle yönetilen Belçi
ka'nın resmi adı Belçika Krallığı'dır (Ro
yaume de Belgique. Koninkrijk Belgie). Kral 
devletin başı ve ordunun başkumanda-

Belçika 

BELÇiKA 

nı ise de yürütme gücü hükümetin elin
de olup kralın sembolik bir konumu var
dır. Yasama organı olan parlamento 212 
üyeli temsilciler meclisiyle 184 üyeli se
natodan oluşmuştur. 1831 yılından beri 
yürürlükte olan anayasada 1970, 1980 
ve 1988 yıllarında yapılan değişiklikler
le ülkenin Flaman (1 3.5 12 km 2, 5.722 .344 
nüfus), Valon (16.844 km2, 3.234. 767 nüfus) 
ve Brüksel (162 km 2, 970 .501 nüfus) böl
gelerinden oluşan bir federal yapıya dö
nüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu bölge
lerin kendilerine özgü yürütme ve yasa
ma organlarıyla bayrakları ve sembolle
ri bulunmaktadır. Bununla beraber Bel
çika henüz tam bir federasyon haline 
gelmiş olmayıp bölgelerle topluluklar 
arasında bazı konularda anlaşma sağla
namamıştır. Hollanda ve Lüksemburg'la 
birlikte oluşturulan Benelüx ekonomik 
birliği içerisinde yer alan Belçika. Avru
pa Topluluğu ve NATO üyesidir. 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFYA 

Kuzey ve kuzeydoğuda Hollanda, do
ğuda Almanya, Lüksemburg, güney ve 
güneybatıda Fransa ile komşu olup ku
zeyde Kuzey deniziyle 65.5 kilometrelik 
bir kıyıya sahiptir. Yüzölçümü 30.518 
km 2 olan Belçika'nın yüzey şekilleri bir
birinden farklı üç coğrafi bölgeye ayrılır. 
Kuzey-kuzeybatıda yer alan alçak Belçi
ka, Kuzey denizinin sığ kıyılarında bir 
kumu! şeridiyle başlar ve 8-16 km. ka
dar içeriye sokulur. Kıyı gerisinde, deniz 
seviyesinden alçak olduğu için deniz su
larından setlerle korunan polder adlı de
nizden kazanılmış topraklar yer alır. Bu 
bölümde bulunan ovalardan kuzeydeki
ne Flandre. Anvers şehriyle Meuse ırma
ğı arasında kalana da Campine adı veri
lir. Kuzeydeki alçak ovalarla güneyde va
dilerin daha derin yardığı yayialar ara
sında yer alan Orta Belçika'nın ortala
ma yüksekliği 60- 180 m. arasındadır. 

Hafif dalgalı ova görünüşünde olan bu 
bölgede tepelik alanlar yoktur. Sambre 
ve Meuse nehirlerinin güneyinde ara
zi yükselir ve zemin daha dalgalı bir gö
rünüş alır. Vadiler de bu kesimde da
ha derine gömülmüştür. En yüksek yeri 
Botrange tepesi (694 m.) olan bu kesim 
üçüncü bölge Ardenler'i (Ardenne) teşkil 
eder. 

Belçika'da Batı Avrupa okyanus ikli
minin değişik bir tipi hüküm sürer. Yaz 
ve kış mevsimleri daha belirgin olup en 
sıcak aylarla en soğuk aylar arasındaki 
fark fazladır. Kıyıdan olan uzaklığa ve 
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