
Tenühfnin (ö. 384/ 994) el-Ferec ba'de'ş
şidde 'siyle İbnü'l-Ebbar el -Kudai'nin (ö 

658/ 1260) i'tabü'l-küttab adlı eserin
de yer alan rivayetleri bir makalede top
lamıştır. Eserin Hulefa-yi Raşidin ve Erne
viler devriyle ilgili bölümleri Josef Latz 
tarafından Almanca'ya çevrilmiştir (Das 

Buch der Wezire und Staatssekretare von 
ibn 'Abdüs AI-GahSıyari: Anfange und 
Umaiyadenzei~ Walldorf-Hessen 1958). 

Cehşiyari'nin günümüze kadar gelme
yen diğer eserleri de şunlardır: 1. Esma
rü'l- 'Arab ve'l- 'Acem ve'r-Rı1m ve gay
rihim. İbnü'n-Nedim, Cehşiyari'nin Arap, 
Acem. Rum ve diğer milletiere ait nadir 
kıssa ve destanlardan meydana gelen 
bin "semer" i (gece sohbetleri sırasında 

okunan hikaye) bu ad altında bir kitapta 
topladığını. her parçanın müstakil oldu
ğunu, gece sohbetlerine gelenlerden bil
dikleri en güzel hikayeleri aldığını, ayrı
ca bazı kitaplardan da hikayeler seçti
ğini , her gece için elli varak civarında hi
kayeyi bir araya getirdiğini ve 480 ge
celik "esmar"ı derlediğini anlatmaktadır. 
2. Atzbdrü'l-Mu)f.tedir el- 'Abbôsf. Ab
basi Ha lifesi Muktedir- Billah devrine ait 
olayları ihtiva eden bir eserdir. Mes'Odi, 
Cehşiyari' nin 1 000 varaklı k Al]bôrü '1-
Mu)f.tedir adlı eserinin bazı kısımlarını 

bizzat görüp okuduğunu söyler. 3. Ki
tabü Mfzani'ş-şi 'r ve'l-işUmal 'aıa en
va 'i'l- ' arı1i. İbnü ·n- Nedim ve Safedi 
Cehşiyari'nin böyle bir eser yazdığım zik
rederler; Katib Çelebi ise bu eseri İbn 
Abdüs Ali b. Muhammed el-KOfi adlı bir 
müellife nisbet eder. 
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Endülüs Emevi Devleti'nin 
yıkılınası üzerine 

1031-1070 yılları arasında 
Kurtuba ve civarında hüküm süren 

bir hanedan. 

Xl. yüzyılın ilk çeyreğinde Endülüs'te 
meydana gelen karışıklıklar sonunda. 
çeşitli bölge ve şehirlerde mahalli eşra
fın bağımsızlıklarını ilan etmesiyle, Erne
vi Halifeliği'nin elinde sadece Kurtuba ve 
çevresindeki birkaç küçük şehir kalmış
tı. Bu sırada başa geçen halifeler hadi
seleri önleyecek hemen hiçbir tedbir ala
mıyorlardı. Bunun sonucu olarak Kurtu
ba halkı Emeviler'e karşı ayaklanarak, 
Vezir Ebü Hazm Cehver b. Muhammed'in 
desteğiyle, artık gücü ve önemi kalma
mış ve hatta siyasi çekişme vasıtası ha
line getirilmiş olan halifeliği ilga ederek 
Emeviler'i Kurtuba'dan sürdü. Ebü Hazm 
Cehver halkın ısrarı üzerine 1 031 yılı baş

larında Kurtuba'da yönetimi üzerine al
dı. Böylece Kurtuba merkez olmak üze
re Ceyyan (Jaen) gibi yakın şehirleri de 
sınırları içine alan Cehveriler hanedam 
kurulmuş oldu. 

Ebü Hazm Cehver'in mensup olduğu 
Cehveriler (Beni Cehver) ailesi Fars asıllı 

olup Emeviler'in mevla*sı idi. Bu aile
den gelenler eskiden beri Emeviler'e ve 
Endülüs Emevileri'ne kumandan olarak 
önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. İbn 

1 İzari. adı geçen aileyi Endülüs'ün önde 
gelen aileleri arasında zikretmektedir. 
Cehveriler hanedanının kurucusu olan 
Ebü Hazm Cehver, Amiriler döneminin 
sonlarına doğru yönetirnde katip olarak 
görev almış, daha sonra HammQdiler 
devrinde de vezirlik yapmıştı. Vezir iken 
şahidi olduğu "fitne dönemi" hadiseleri 
sırasında hep halkın menfaatlerini ön 
planda tutmuş, isabetli görüş ve yönlen
dirmeleriyle halkın bu olaylardan en az 
zararla çıkması için çaba sarfetmiştir. 

Bu husus kendisine Kurtubalılar'ın sev
gi ve güvenini kazandırmış ve onun halk 
nezdinde rakipsiz bir önder durumuna 
gelmesini sağlamıştır. Başa geçtiği za
man birtakım ciddi problemlerle karşı
laştı : çünkü uzun süredir devam eden 
fitne geriye huzur ve asayişin yok oldu
ğu, insanların fakirleştiği, hanelerin bo
şaldığı bir Kurtuba bırakmıştı. EbO Hazm 
Cehver derhal halkın önde gelen sima
larının görev aldığı bir şüra idaresinin 
teşkili yoluna gitti. Onun mevcut gele-
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negın dışına çıkarak bu tür bir idare 
oluşturmasında önceki tecrübelerinin bü
yük rolü bulunmuş olmalıdır. Zira Erne
viler'in son dönemlerine doğru halife 
olanlar çok kısa bir süre başta kalabili
yorlardı. Bunun başlıca sebebi, halifeie
rin halkın ve halk nezdinde nüfuz sahibi 
olan eşrafın isteklerini bilmemeleri, bu 
arada eşraftan bazılarını yanlarına çe
kerken bazılarını karşılarına almaları ve 
nihayet bu durumun iç mücadeleleri alev
lendirmesiydi. Böyle bir yönetim sonuç
ta siyasi istikrarsızlık, içtimai sürtüşme 
ve iktisadi zayıflama ile karşı karşıya ka
lıyordu. Bu durumu yakından bilen tec
rübeli vezir Ebu Hazm saltanat yerine 
şüra idaresini tercih etmiş olmalıdır. 

Ebü Hazm devleti ilgilendiren husus
larda şOranın kararlarına göre hareket 
etti. Vezirlerin desteğini almadan hiçbir 
işe girişmedi. Hazineye bakacak görev
lileri son derece güvenilir kimseler ara
sından seçti. Kurtuba'da emniyet ve asa
yişin sağlanması işine büyük önem ver
di. Bundan dolayı daha önce şehirde bu
lunmaları fitneye sebep olduğu için Kur
tuba'dan uzaklaştırılan Emevi soyun
dan bazı kimselerin şehre geri dönmele
rini yasakladı. Ayrıca şehir halkını, özel
likle de esnafı silahlandırarak onları ken
di güvenliklerini sağlar hale getirdi. Ebü 
Hazm yalnız kendi devleti içinde değil 
bütün Endülüs'te barışın hakim olması
nı istiyordu. Nitekim mülukü't-tavaif* 
arasındaki çatışmaların sona ermesi için 
de çok gayret sarfetti. 

Hayatını halka hizmetle geçiren Ebü 
Hazm 435 ( 1 043) yılında vefat etti. İda
renin başına en ehliyetli kimsenin geç
mesinden yana olduğu için ölümünden 
önce oğullarından birisini yerine veliaht 
tayin etme yoluna gitmedi. Fakat Kur
tubalılar onun yerine oğlu Ebü' ı- Velid 
Muhammed'i geçirdiler. Ebü'l-Velid esas 
itibariyle babasının başlattığı icraatı de
vam ettirdi ve ekonomik hayatın canlan
ması için çok çalıştı. 

Bu sırada Kurtuba dışındaki devletler 
açısından bazı önemli değişiklikler mey
dana gelmekteydi. Gırnata'yı merkez ya
pan Ziriler, yakınlarındaki diğer Berberi 
hanedanlarını da kendilerine bağladılar; 
ayrıca Malaga'daki Şii Hammüdi halife
liğine tabi olduklarını ilan ettiler. Buna 
karşılık İşbiliye ' deki (Sevilla) Abbadiler ise 
Sünni-Emevi halifeliğini tekrar canlan
dırma yoluna gittiler. Bunun için akibeti 
meçhul Emevi Halifesi ll. Hişam el-Mü
eyyed'in hayatta olup İşbiliye'de yaşadı
ğını ve kendilerinin meşru halife olarak 

237 



CEHVERTLER 

onu tanıdıklarını söyleyerek öteki müiO
kü't-tavaifin de ona biat etmesini iste
diler. Aslında CehverYier ne HammOdf
ler'e tabi olmak ne de Hişam'a biat et
mek istiyorlardı. Ancak AbbadYier gibi 
başka hanedanların da Hişam'a biat et
meleri karşısında yalnız kalmamak için 
onlar da aynı yolu takip ettiler. 

Ebü'I-Velfd Muhammed babasının ak
sine daha hayatta iken oğullarından Ab
dülmelik'i yerine veliaht tayin etti. Ab
dülmelik emfr olunca babasının ve de
desinin mütevazi hayat tarzlarını terke
derek "ei -MansOr Billah" ve "ez-Zafir Bi
fadlillah" şeklinde iki unvanı birden al
dı. Ayrıca minberierde hutbeyi kendi adı
na okutma emri verdi ve kötü bir ida
recilik örneği gösterdi; makamların ehil 
olmayanların eline geçmesine de zemin 
hazırladı. Kurtuba'da işlerin yeniden ka
rışması üzerine Abdülmelik idareyi, hal
kın arasından sivrilerek vezirlik maka
mına kadar yükselen İbrahim b. Sekka'
ya bıraktı. İbnü's-Sekka işleri tekrar yo
luna koymayı ve huzuru sağlamayı ba
şardı. Ancak onun bu başarıları Kurtu
ba'yı ele geçirme planları yapan Abbadi
ler'in hiç hoşuna gitmiyor ve onu kendi
leri için önemli bir engel olarak görü
yorlardı. Bu engelden kurtulmak için de 
Abdülmelik'e, İbnü's-Sekka'nın Cehve
rYier hanedanını kendi sultası altına al
mak niyeti taşıdığına dair haberler ulaş
tırarak ondan kurtulması gerektiğini tel
kin ettiler. Bunun üzerine Abdülmelik 
455 yılında ( 1 063) bu değerli vezirini öl
dürttü. İbnü's-Sekka'nın öldürülmesi Kur
tuba'da düzenin bozulmasına sebep ol
du; bu arada Abdülmelik'in kardeşi Ab
durrahman tahtı ele geçirmek için ha
rekete geçti. Fakat Abdülmelik çok geç
meden kardeşini hapsetti. İdare tekrar 
ehil olmayanların ve fırsatçtiarın eline 
geçti. Tuleytula'da (Toledo) hüküm sü
ren ZünnünYier bunu fırsat bilerek Kur
tuba'yı kuşattılar. Abdülmelik'in isteği 

üzerine AbbadYier CehverYier' e yardım 
gönderince Zünnünfler geri çekilmek zo
runda kaldılar. 

Abbadfler Cehverfler'e yardım etmek
ten ziyade Kurtuba'yı ele geçirme gaye
si taşıyorlardı. Bu sebeple Zünnünfler'e 
karşı yardıma gelen Abbadl kuwetleri 
1070 yılı Mayıs ayında şehri istila etti
ler. Abdülmelik aldatıldığını geç anladı. 
Ailesiyle birlikte önce İşbfliye'ye, oradan 
da Saltis adasına sürgüne gönderildi. 
Böylece Kurtuba ve çevresinde kurulup 
yaklaşık kırk yıl süren Cehverfler hane
danı da yıkılmış oldu. 
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Iii MEHMET ÖZDEMİR 

CEıA-yi VATAN 
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XVI. yüzyılın sonlarına doğru 
artan Celali saldırıları ve 

suhte baskıları yüzünden halkın 
yerini yurdunu terketmesini 

ifade eden bir tabir. 
_j 

Umumiyetle devlet otoritesinin zayıf

ladığı devirlerde meydana gelen bu olay 
kaynaklarda genel olarak "zalemenin zul
münden cela-yi vatan, terk-i diyar· şek
linde geçer. Ayrıca "terk-i mesken" ve 
"çift bozan reaya· ifadeleri de aynı hu
susu belirtir. Özellikle XVI. yüzyıl sonun
da başlayan Osmanlı- İran savaşlarında 
Anadolu'nun doğusunun İran saldırıları
na uğraması ve Celall isyanları bu hare
ketin başlıca sebebini teşkil eder. Bu or
tamda Anadolu'da halkın kitleler halin
de yerlerini terketmeleri yani cela -yi va
tan etmeleri, resmi kayıtlarda "büyük 
kaçgunluk" veya "büyük firari" adlarıyla 
anılan yedi yıl sürecek çok karışık bir 
dönemin (1603-1610) yaşanmasına yol 
açmıştır. Anadolu'daki sosyal ve iktisadi 
yapıyı altüst eden bu olaylar sonucu Üs
küdar 'dan Karaman'a, Halep'ten Bağ

dat'a ve Sivas'tan Erzurum'a ve Van'a 
kadar mevcut yerleşim birimlerinden 

ancak dörtte biri meskOn kalabilmiştir 
(Kitab - ı fVlüstetab, s. 12, 22). 

Celall isyanlarının yoğun laştığı XVI. 
yüzyıl sonları ile XVII. yüzyı l başlarında 

çeşitli bölgelere yerleşmiş bulunan Ce
lalf liderleri, geçtikleri yerleri ve bulun
dukları bölgelerdeki köy ve kasabaları 

dayanılmaz bir baskı altına almışlardı. 

Halk ağır hakaretlere uğruyor, elindeki 
bütün mahsulünü eşkıyaya vermek zo
runda kalıyor ve hayati tehlike içinde 
bulunuyordu. Celall grupları hareket ha
linde iken halk fakirleşiyor, oraya bura
ya kaçışıyar ve perişan oluyordu. Genç
ler için eşkıyaya katılma mecburiyeti de 
vardı. Bu güvensizlik yüzünden halk ço
luk çocuğunu alıp daha emin yerlere ve
ya şehirlere göç ediyordu. 

Aynı yıllarda bir kısım medrese tale
belerinin (suhte) zulümleri de Celalfler'
den aşağı kalmıyordu. Bunlar da adam 
öldürüyor, kadın kaçınyar veya bedava 
yiyecek temin etmek için çeşitli zulüm
ler yapıyorlardı. XVII. yüzyıl başlarında 

suhte gruplarının baskısı had safhaya 
ulaşmıştı. Hükümet merkezine her yan
dan, "taaddl ve tecavüzün nihayeti ol
mayıp halkın terk-i diyar ve cela-yi va
tan" etmek üzere oldukları yolunda ha
berler geliyordu. 

Kalenderoğlu Mehmed ve Karayazıcı 

Abdülhalim gibi Celalfler'in isyanı sıra
sında Erzurum ve Sivas bölgelerinden 
birçok insan daha batıya göç etmiş, Is
parta, Burdur ve Muğla taraflarından 
da birçok kişi daha emin yerlere kaç
mıştı. Cennetoğlu adlı Celalfnin faaliyet
leri dolayısıyla Karesi, İzmir, Aydın ve Sa
ruhan sancaklarından terk-idiyar eden
leri yerlerine iade etmek çok zor olmuş
tu. Abaza Hasan Paşa isyanında da Ana
dolu, Karaman, Maraş ve Sivas eyaletle
rinden binlefce kişi İran'a, Bağdat'a ve 
Erzurum'a göç etmişti. 

Halkın yerini yurdunu terketmesi sa
dece Celall ve medreseli isyanları sonu
cu değil aynı zamanda resmi devlet gö
revlilerinin, askerlerin baskıları yanında 
bazı iktisadi-sosyal sebepler ve savaş 
hali dolayısıyla da meydana geliyordu. 
Özellikle "ehl-i örf" denilen taşra idare
cilerinin zulümleri, Celall isyanlarından 
sonra halkın cela-yi vatan etmesinin en 
başta gelen sebeplerinden birini oluş

turuyordu. Ehl-i örfün yani beylerbeyi, 
sancak beyi ve bunların adamları ile su
başı, kadı ve timarlı sipahilerin, resmi 
belgelerde "mugayir-i defter", "hilaf- ı 

kanun", "mugayir-i narh - ı rüzlve resm-i 


