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baş la ma la rı, di ğe ri de baş ta Oğuz lar ol-

mak üze re Tö lös, Kar luk, Bas mıl ve Kır gız 

boy la rı nın Or ta As ya’da var lık la rı nı de vam 

et tir me le ri ve bu kit le le rin 900’ler den iti-

ba ren da ha ba tı ya Mâverâün ne hir böl ge si 

ve Fer ga na va di si ne doğ ru ha re ket len me-

le ri dir. Böy le ce bir ta raf tan İç As ya’da ve 

çev re sin de ye ni dev let ler ku ru lur ken bu 

dev let le rin ku ru lu şun da et kin rol oy na yan 

boy lar dan ba zı la rı kıs men yer le şik ha ya ta 

geç ti, bir kıs mı da göç le ri ne de vam ede-

rek İran’a gel di, ora dan da Su ri ye, Azer-

bay can ve Ana do lu’ya yö nel di. Ka ra han lı 

Dev le ti za ma nın da Or ta As ya, Mâverâün-

ne hir, Hâ rizm böl ge si ve İran step le ri Türk 

boy la rı nın yo ğun bi çim de ya yıl dı ğı alan lar-

dır. Bu dö nem de yer le şik ha ya ta ge çen ler, 

bu lun duk la rı böl ge ler de is tik ra rı te min 

et me ye ça lı şır ken ko nar gö çer ha ya tı de-

vam et ti re rek dü zen ta nı maz bir va zi yet-

te ha yat sü ren di ğer Türk boy la rıy la da 

ça tış ma ya gir di ler. Bu bağ lam da Ka ra-

han lı lar yer le şik dü ze ne geç me ye ça lı şan 

boy lar ca ku ru lan bir dev let ti. Hâ rizm şah 

ül ke si zen gin şe hir le ri, ti ca ret yol la rı nın 

et ra fın da ku ru lan köy le riy le yer le şik bir 

gö rün tü ver mek tey di. Ot rar, Ür genç, Sav-

ran bun la rın ba şın da yer alır. Ay nı şe kil de 

Kâş gar, Ka ra çuk, Öz kent, Merv, Say ram, 

Da şo ğuz, Se mer kant, Taş kent, Bu ha ra, 

Ye si, Yar kent gi bi çok sa yı da is kân mer-

ke zi da ha X. yüz yıl dan iti ba ren bi rer Türk 

şeh ri ha li ne gel di.
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ÿYu nus Koç

Hz. Pey gam ber ve Hu lefâ-yi Râ şi dîn Dö-
ne mi. İs lâm ta ri hin de ilk ka lı cı is kân hic-

re tin ar dın dan Me di ne’de ger çek leş miş, 

sü rek li ha le gel me si ve köy le rin or ta ya 

çı kı şı, bu köy ler den bir kıs mı nın nü fus, 

sos yal or ga ni zas yon, ta rım dı şı fa ali yet ler 

ve si ya sal et kin lik le şe hir le re dö nüş me si 

şek lin de ge liş me gös ter di. Böy le ce av cı-

lık-top la yı cı lık kül tü rün den iş bö lü müy le 

uz man laş mış sos yal züm re le rin ya şa dı ğı, 

ör güt lü, kat man lı ve ka la ba lık bir nü fusu 

ba rın dı ran şe hir le re doğ ru bir ev rim mey-

da na gel di. Bu da adı na me de ni yet de ni-

len tekâmül sis te mi nin son hal ka sı ola rak 

bu gün kü mo dern şe hir le rin te şek kü lü nü 

ha zır la dı.

Türk ta ri hi nin son üç bin yıl lık dö ne mi 

için de ben zer sü reç ler ge çer li dir. Milâttan 

ön ce 2000’ler de Türk ler’in ilk ana yur du-

nun ye ri tar tış ma lı ol mak la bir lik te Al tay 

dağ la rı ci va rı ol du ğu ko nu sun da yay gın bir 

tes bit var dır. Milâttan ön ce 300’le re doğ-

ru Mo ğo lis tan’ın ba tı ve gü ney böl ge le ri ni 

de içi ne alan ve adı na bu gün Tür kis tan de-

ni len ge niş coğ raf ya Türk ler’in ta rihî ana-

yur du ola rak ta nım lan mak ta dır. Bu ge niş 

coğ raf ya da ilk dö nem ler de boy lar ha lin de 

ko nar gö çer bir ha yat sü ren Türk ler’in sı-

nır lı da ol sa top rak la meş gu li yet le ri var dı. 

Hun lar dev rin de yi ne ken di le ri ne mah sus 

yurt lar da ve ot lak alan la rın da ko nar gö çer 

bir ha yat tarz la rı var dı ve kıs men ta rım la 

da uğ raş mak tay dı lar. Si yasî açı dan za man 

za man da ğı nık bir tab lo da ya şa yan Türk 

boy la rı bi rin ci ve da ha çok ikin ci Gök türk 

dö ne min de yer le şik ha ya ta geç ti ler, ba zı 

böl ge ler de ta rım la meş gul ol du lar. Bu-

nun en açık gös ter ge si mer kez ola rak or-

ta ya çı kan ge liş miş şe hir le rin var lı ğı dır. 

Or hon ya zıt la rın da geçen “ba lık” ve “uluş” 

kelime le ri şeh ri ifa de eder. Türk ler’in kit-

le ler ha lin de yer le şik bir düze ne geç me le-

ri ne da ir en ke sin ve ri ler ise 744’ten son ra 

ku ru lan Uy gur Dev le ti dö ne mi ne ait tir. Uy-

gur ka ğan la rı şe hir ler ve yö ne tim mer ke zi 

şek lin de sa ray lar in şa et ti ler. Or du ba lık 

(Ka ra ba la sa gun), Beş ba lık gi bi şe hir ler Uy-

gur dö ne min de ku rul du. Tur fan böl ge si 

ge niş, ve rim li alan la rıy la ta rım yap ma ya 

ve yer le şik ha ya ta uy gun bir böl ge ola rak 

Uy gur Türk le ri’nin is kân sa ha sı nı teş kil 

et ti. Si yasî yön den bir lik al tın da ol ma sa-

lar da kü çük han lık lar şek lin de var lık la rı nı 

sür dü ren Uy gur lar, yer leşik ko num la rı nı 

bu gün kü Do ğu Tür kistan böl ge sin de gü-

nü mü ze ka dar de vam et tir di ler.

Di ğer Türk boy la rın dan bü yük top lu luk-

lar 751 ve özel lik le 840’tan son ra ba tı ya 

doğ ru ha re ket et me ye baş la dı lar. Esa-

sen Türk ta ri hi nin önem li olay la rın dan 

bi ri Uy gur lar’ın Tur fan böl ge sin den ta rı-

ma geç me le ri ve sü rek li yer le şik ha ya ta 

so nu cun da ge li şen pek çok yer le şim mer-

ke zi mev cut tur.

Ge niş mâna da is kân, in sa nın coğ raf-

ya ile iliş ki si nin bir ev re si ola rak top rak 

üze ri ne sü rek li ya da ge çi ci şe kil de yer-

leş me yi ifa de eder. Yer leş me nin sü rek li 

ve ya ge çi ci ol ma sı ta ma men fi zikî, coğ rafî, 

eko no mik, ik lim sel, si ya sal ve be şerî se-

bep le re bağ lı dır. Me de ni ye tin te şek kü lü 

ve tekâmü lü ko nu sun da yer le şik ha ya ta 

ge çiş önem li bir aşa ma ola rak gö rül müş-

tür. İn san lık ta ri hin de milâttan ön ce 15 

ile 12.000 yıl ara lık la rın da baş la yan yer-

le şik ha ya ta ge çiş, uzun bir av cı lık ve ko-

nar gö çer lik sü re ci nin ar dın dan de ne me 

ya nıl ma ev re sin den son ra ger çek leş ti ve 

Me zo po tam ya’da ge li şen bu ilk yer le şik 

top lu ma Na tuf kül tü rü adı ve ril di (Mai-
sels, s. 132, 133, 198). Nil, Dic le, Fı rat ve 

İn dus ne hir le ri nin alüv yon va di le rin de bit-

ki ye tiş ti ril me si ve üre ti len ta hı lın stok-

lan ma sı yer le şik ha ya tın sü rek li li ği ne yol 

aç tı. Milâttan ön ce 12.000’den iti ba ren 

bes len me ve ko run ma ama cıy la bir ara da 

bu lu nan top lu luk lar, ya vaş ya vaş üre tim 

ve or ga ni zas yon için iş bö lü mü nü ger çek-

leş tir dik le ri bir dö ne me gir di ler. Bu tür bir 

yer leş me be ra be rin de za man la el de edi-

len ürü nün de po lan ma sı, da ğı tı mı ve ti ca-

re tiy le uğ ra şan yö ne ti ci bir gru bun or ta-

ya çık ma sı nı sağ la dı. Bu ge liş me le re bağ lı 

ola rak Me zo po tam ya, Mı sır, İran, Su ri ye, 

Hint ve Irak’ta ki ve rim li ne hir kı yı la rıy la 

va di ler me de ni yet mer kez le ri şek lin de be-

lir me ye baş la dı. Ana do lu’da milâttan ön ce 

10.000’le re ta rih le nen Ur fa Gö bek li te pe 

Ta pı na ğı, milâttan ön ce 8000’le re ait Bur-

dur Ha cı lar ve Kon ya Ça tal hö yük’te ki ev cil 

hay van fi gür le ri, Ür dün’de ki Eri ha ha ra-

be le ri, İran’da Su sa, Su ri ye ve Fi lis tin’ de ki 

es ki yer le şim böl ge le ri sü re cin ev re le ri ne 

ait işa ret le ri oluş tu ran önem li mer kez ler-

dir (a.g.e., s. 134). Bu böl ge ler de yer le şik 

ha ya tın ilk gö rün tü sü şek lin de mey da na 

ge len köy ler ara sın dan mer kezî özel li ğe 

sa hip, kat man laş mış top lum sal ya pı sı ve 

sos yal or ga ni zas yon bi çi miy le ge liş miş ay-

rı ca lık lı mer kez ler ola rak şe hir ler or ta ya 

çık tı. Şe hir le rin en be lir gin özel li ği, ta rım 

dı şı eko no mi nin ana da ma rı olan el za na-

at la rı ile üre tim ve böl ge sel ti ca re te bağ lı 

ola rak ge li şen sos yal or ga ni zas yon bi çi mi 

ol ma la rı dır. Şe hir le rin or ta ya çı kı şı in sa-

noğ lu nun si ya sal, kül tü rel, eko no mik ve 

sos yal or ga ni zas yon ba kı mın dan bir üst 

kat ma na ge çi şi ni sim ge ler. Böy le ce yer-

le şik ha ya ta ge çiş dü ze ni ilk ön ce yay lak-

kış lak ola rak ge çi ci is kân yer le ri, ar dın dan 

bun lar dan ba zı la rı nın ta rım dev ri mi ve 

hay van ev cil leş tir mey le pa ra lel bi çim de 
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is te di (İbn Sa‘d, I, 291, 297-298). Bu yıl-

lar da Me di ne’ye hic ret eden di ğer Arap 

ka bi le le ri ne ka bi le esa sı na gö re ma hal le ler 

tah sis edil di. Haz rec ve Evs ka bi le le ri ne ait 

boş ara zi le re de mu ha cir ler is kân edil di. 

Mü zey ne men sup la rı Benî Zü reyš ma hal-

le si ne, Te mîm’den Benî Es lem ve kol la rı 

pa za rın ku ze yi ne, Kudâa’nın Cü hey ne ve 

Belî aşi ret le ri As‘as te pe si nin sa ğın da ki 

ara zi ye, Benî Gıfâr pa za rın ba tı sın dan mu-

sallânın ku ze yi ne ka dar uza nan böl ge ye, 

Benî Mus ta liš mu ha cir le ri de Har re tül ve-

be re ci va rı na yer leş ti ril di. Hic ret ten ön ce 

Me di ne’de 10-20.000 ki şi nin ya şa dı ğı tah-

min edil mek te dir. Hic ret ten son ra şeh rin 

nü fu su sü rek li art tı. Hz. Pey gam ber’in 

ve fa tı sı ra sın da (11/632) şe hir de 30.000 

sa hâ bî nin bu lun du ğu zik re di lir. Şe hir ve 

çev re sin de ise 60.000 ki şi nin ya şa dı ğı 

tah min edil mek te dir (M. Şevk¢ b. İb râ him 
Mek kî, s. 30).

Hu lefâ-yi Râ şi dîn Dö ne mi. Hu lefâ-yi 

Râ şi dîn dev rin de ger çek le şen fe tih le rin 

ar dın dan Irak böl ge sin de Bas ra ve Kû fe, 

Mı sır’da Fus tat adıy la or dugâh-şe hir ler 

ku rul du. Bu şe hir le re böl ge fe tih le ri ne ka-

tı lan as ker ler yer leş ti ril di. Ay rı ca bu ra la ra 

as ker ai le le ri ol mak üze re önem li göç ler 

ger çek leş ti. Gi de rek si vil şe hir le re dö nü-

şen bu or dugâhlar ay nı za man da dö ne min 

en önem li si yasî, ik ti sadî ve ilmî mer kez le-

ri ha li ne gel di. Fet he di len böl ge ler de mev-

cut şe hir ler de şeh rin mer ke zin de ca mi ye 

ve yö ne tim bi na sı na yer ve ril mek su re tiy le 

ye ni bir yer le şim dü ze ni uy gu la nı yor du. 

Hu lefâ-yi Râ şi dîn dev rin de Su ri ye böl ge-

sin de ki şe hir le re, Di yar be kir, An tep ve 

Ma raş çev re si ol mak üze re Ana do lu’ya, 

el-Ce zî re’ ye, Cibâl böl ge sin den Kaf kas-

lar’a, Irak, İran ve Ho ra san’a, Mı sır’a ve 

Ku zey Af ri ka’nın fet he di len kıs mı na ka dar 

fark lı böl ge le re müs lü man lar is kân edil di. 

An cak bun la rın en ka rak te ris tik olan la rı 

Hz. Ömer dev rin de ku ru lan or dugâh-şe-

hir le rin is kâ nı dır.

İlk or dugâh olan Bas ra, Arap lar’ın Hu-

rey be adı nı ver dik le ri ha ra be ler üze rin-

de ku rul du ve 14 (635) yı lın da böl ge nin 

fet hin de bir üs ola rak kul la nıl dı. Ut be b. 

Gazvân se çi len alan da Hz. Ömer’in em-

riy le Bas ra’nın te mel le ri ni at tı (16/637). 
Ön ce ka mış tan bir mes cid, bir hü kü met 

bi na sı in şa edil di. Ut be b. Gazvân’ın or-

du sun da Sak¢f, Sü leym, Adî, Belî, Mâzin 

ve Yeş kür ka bi le le ri ne men sup as ker ler 

bu lu nu yor du. Şeh rin yer le şim pla nı nı ve 

ka bi le le rin is kân alan la rı nı 17 (638) yı lın-

da Bas ra va li li ği ne ta yin edi len Ebû Mûsâ 

el-Eş‘arî tes bit et ti (Ta be rî, IV, 42). Ebû 

Mûsâ is kân es na sın da şeh ri ka bi le esa sı na 

ya pın ca er kek le ri ölüm ce za sı na çarp tı rıl dı 

(5/627). Boş ka lan ya hu di ma hal le le ri ne 

mu ha cir ler is kân edil di, ay rı ca ye ni bi na lar 

ya pıl dı. Ye ni yer leş me dü ze nin de ma hal-

le le rin sa yı sı ar tar ken ba zı ke nar semt ler 

de şeh rin bir par ça sı ha li ne gel di. Ön ce ki 

ma hal le ler le ye ni le ri ara sın da yol lar açıl-

dı. Şeh rin sı nır la rı ku zey de Benî Sâide 

ma hal le si, gü ney de Avâlî ve Kubâ, do ğu 

ta ra fın dan Cen ne tü’l-bak¢‘, ba tı dan pa-

zar ye riy le bir leş ti. Bu sı ra da şeh rin sı nır lı 

do ğal kay nak la rı nın te kel leş me si ne ve ya 

tü ke til me si ne, ba zı ara zi le rin ca zip ha le 

gel me si ne kar şı ted bir ler alın dı. Ni te kim 

Sel‘ da ğı nın ba tı sın da ki ma hal le de otu ran 

ve ken di semt le rin den ay rı lıp mes ci din ya-

kı nı na yer leş mek is te yen ka bi le le re izin 

ve ril me di.

Mes cid-i Ne bevî’nin çev re si ne is kân edi-

len mu ha cir ler den Hz. Ebû Be kir, Hz. Ali 

ve Os man’ın ev le ri mes ci din do ğu sun da; 

Hz. Ömer, Tal ha b. Ubey dul lah ve Zü beyr 

b. Avvâm’ın ev le ri ba tı sın da; Ab dur rah-

man b. Avf ile Ab dul lah b. Mes‘ûd’un ev-

le ri ku ze yin de; Sa‘d b. Ebû Vak kås, Ab bas, 

Te mîm ed-Dârî ve Hz. Ömer’in evlâdı nın 

ev le ri de gü ney ta ra fın da ka lı yor du (M. 
İl yâs Ab dül ganî, s. 59-151). Mes ci din ba tı 

ta ra fın da Benî Mahzûm ve müt te fik le ri 

için yer ler tah sis edil di. Adî b. Kâ‘b ka bi-

le si ne men sup mu ha cir le rin ev le ri bay-

ram na ma zı nın kı lın dı ğı mu sallâya uza nan 

Belâtüa‘zam yo lu nun üze rin dey di. Bu ara-

da ma hal le ler de bir kıs mı nın pla nı ve kıb le 

tes bi ti biz zat Hz. Pey gam ber ta ra fın dan 

ya pı lan mes cid ler in şa edil di. Mu ha cir ler-

den ba zı la rı za man la ikin ci bir ev yap tır-

dı. Ebû Be kir’in ikin ci evi Sunh’ta, Ut be b. 

Gaz vân ve Ali b. Ebû Tâlib’nin ikin ci ev le ri 

Bak¢‘ mev ki in de, Ömer’in ikin ci evi de Haz-

rec’in kol la rın dan Benî Ümey ye ma hal le-

sin de bu lu nu yor du. Şe hir pla nın da yol la rın 

Mes cid-i Ne bevî’nin ka pı la rı esas alı na rak 

açıl dı ğı söy le ne bi lir.

Me di ne dö ne mi nin ilk yıl la rın da İs lâmi-

yet’i ka bul eden çev re de ki in san la rın yurt-

la rı nı ter ke dip Hz. Pey gam ber’in ya nı na 

hic ret et me si bir zo run lu luk tu. Do la yı sıy la 

Me di ne’ye hic ret 8 (630) yı lın da Mek ke’nin 

fet hi ne ka dar de vam et ti. An cak Resûl-i 

Ek rem, ken di si ne bi at et mek üze re ge-

len ki şi ler den bi at için hic ret et me le ri ni 

şart koş mak la bir lik te (Bu hâ rî, “Me³åzî”, 
53) ba zı ka bi le ler den ken di yurt la rın da 

kal ma la rı nı is ti yor du. Kıt lık ve ku rak lı ğın 

ya şan dı ğı 5. yıl da (626) Me di ne’de ka bul 

et ti ği ilk he yet olan 400 ki şi lik Mü zey ne 

ka bi le si men sup la rı na hic ret şar tı nı ye-

ri ne ge ti rip hic ret se va bı ka zan dık la rı nı 

söy le di ve mal la rı nın ba şı na dön me le ri ni 

Hz. Pey gam ber’den ön ce Me di ne’ye hic-

ret eden mu ha cir ler ço ğun luk la Kubâ kö-

yün de, Haz rec’in kol la rın dan Amr b. Avf, 

Hâris b. Haz rec ve Benî Cah cebâ’nın otur-

du ğu ma hal le ler de kal mış tır. Hz. Pey gam-

ber Me di ne’ye gi din ce ev velâ mu ha cir ler-

le en sar ara sın da kar deş lik ak di ya pa rak 

mu ha cir le ri en sa rın ev le ri ne yer leş tir di. 

Ar dın dan şe hir mer ke zi ni be lir le yen ilk 

adım ola rak Mes cid-i Ne bevî’nin in şa atı-

na baş lan dı. Mes ci din in şa sın da Hz. Pey-

gam ber için do ğu du va rı nın gü ney kıs mı-

na bi ti şik iki oda (hüc re) ya pıl dı. Bun lar dan 

bi rin de hic ret ten bir sü re ön ce ev len di ği 

Hz. Sev de, di ğe rin de ise Me di ne’de ev len-

di ği Hz. Âişe ka lı yor du. Da ha son ra Hâri se 

b. Nu‘mân’dan sa tın alı nan ar sa ya sa yı la rı 

do ku za va ran oda lar ya pıl dı. Yi ne bu sı-

ra da Mes cid-i Ne bevî’nin gi riş kıs mın da, 

ka la cak yer le ri ol ma yan yok sul mu ha cir le-

rin (ehl-i Suf fe) ba rın ma sı için bir göl ge lik 

ya pıl dı. Hic ret ten ön ce Me di ne, ara la rın da 

boş ara zi ler, bah çe ler ve “har re” de ni len 

vol ka nik taş lar la (lav akın tı la rı) kap lı ke-

sim le rin bu lun du ğu da ğı nık ma hal le ler 

du ru mun day dı. Resûl-i Ek rem, Mes cid-i 

Ne bevî’nin in şa sı nın ar dın dan şe hir pla-

nı nın ta mam la yı cı un sur la rın dan bi ri olan 

pa zar ye ri ni be lir le di. Bak¢‘ mev ki ini (Cen-
ne tü’l-bak¢‘) me zar lık ola rak ayır dı. Şeh rin 

do ğu sun da ki Har re tüvâkım, ba tı sın da ki 

Har re tül ve be re ile gü ney de ki Âir (Ayr) ve 

ku zey de ki Kü çük Sevr dağ la rı ara sın da ka-

lan böl ge yi de “ha rem” ola rak be lir le di.

Mes cid-i Ne bevî’nin çev re si şeh rin ge liş-

me si ne uy gun du ve bir kıs mı eki lip bi çil-

me yen sa hip siz, bir kıs mı da en sar dan ba-

zı la rı nın özel mül kü ol mak la bir lik te is kân 

edil me miş boş ara zi du ru mun day dı. Hz. 

Pey gam ber, boş ara zi le rin bir bö lü mü nü 

ev le ri ni yap ma la rı için mu ha cir le re tah sis 

ede rek ku ru la cak ma hal le le ri ve sı nır la rı nı 

biz zat tes bit et ti. Bu sı ra da en sar Me di-

ne’nin ge liş me sin de hiç bir fe dakârlık tan 

ka çın ma dı. Mu ha cir le re ar sa ba ğış la yıp 

on la rın kı sa sü re de ev sa hi bi ol ma la rı na 

yar dım et ti. Ar dın dan Mes cid-i Ne bevî’nin 

et ra fın da ev ler in şa edil me ye baş lan dı. 

Ma hal le ara la rın da ki boş luk lar da is kâna 

açıl dı. Bu ara da mev cut ba zı ya pı lar ko run-

du. Ni te kim Resûlul lah Me di ne’de da ha 

çok ya hu di le rin otur du ğu, ka le ola rak da 

kul la nı la bi le cek bü yük lük te, sa yı la rı alt mı-

şa ula şan üç kat lı taş ev le rin ko run ma sı nı 

is te di (Semhûdî, I, 110). Zil ka de 2 (Ma yıs 

624) ta ri hin de Benî Kay nukå‘, Rebîülev vel 

4’te (Ağus tos 625) Benî Nadîr ya hu di le ri 

Me di ne’den çı ka rıl dı. Şe hir de ka lan son 

ya hu di ka bi le si Benî Ku ray za ise Resûl-i 

Ek rem’e iha net ede rek müş rik ler le it ti fak 
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(Mu£ce mü’l-büldân, IV, 491). Kû fe’ nin ku-

ru lu şun da ha zır bu lu nan as ker le re Eh lü’l-

Kådi siy ye, Eh lü’l-Eyyâm ya da Nâzi le de ni-

lir ken şeh re ku ru lu şu nun ar dın dan ge lip 

yer le şen le re Nâbi te, şeh re da ha son ra göç 

eden le re ise Revâdif isim le ri ve ril di (Ta be-
rî, IV, 279). Hz. Ömer’in son yıl la rın da Kû-

fe’ye gay ri Arap un sur lar da is kân edil di. 

İran lı lar’dan müs lü man olan ba zı grup lar 

şeh re yer leş ti ril di. İran lı lar’ın bu ra ya yo-

ğun yer le şi mi ise Eme vî ler dev rin de bü yük 

bir kıs mı Mecûsî olan grup la rın gel me siy le 

ger çek leş ti (Söy le mez, s. 160). Hz. Ömer 

za ma nın da sür gün edi len Nec ran hı ris ti-

yan la rın dan bir kıs mı ve on lar la bir lik te 

olan ya hu di ler de Kû fe’ye gel di. Bun lar, 

ön ce İran lı lar’ın otur du ğu Hamrâü Dey lem 

ma hal le si ne yer leş miş ken Hz. Ömer’in ve-

fa tın dan son ra Neh rü ebân de ni len böl ge-

ye geç ti ler. Kû fe’de is kân edi len ya hu di ler 

ara sın da Hîre, Enbâr ve Hi caz böl ge sin den 

ge len ler de var dı (Don ner, s. 52-53). Hz. 

Ali’nin ye di li yer le şim pla nı nı kıs men de-

ğiş tir di ği bil di ril mek te dir. Yer le şim pla-

nın da Mu â vi ye’nin Kû fe va li si Zi yâd b. Ebîh 

dö ne min de ye ni lik ya pıl dı.

Mı sır’da Ba bi lon şeh ri nin ar dın dan İs-

ken de ri ye’yi fet he den Amr b. Âs, Hz. 

Ömer’e İs ken de ri ye’nin Mı sır’ın as kerî 

ve ida rî mer ke zi ola rak kal ma sı nı öner-

miş ti. An cak Me di ne ile or dugâh-şe hir ler 

ara sın da ne hir gi bi bir en ge lin bu lun ma-

sı nı is te me yen Ömer’in em riy le Amr b. 

Âs, es ki Ba bi lon ci va rın da Nil del ta sı nın 

güne yin de böl ge de ilk İs lâm şeh ri ola rak 

Fus tat’ı kur du (22/643). Şeh rin ku ru lu-

şun da baş ta Me di ne ol mak üze re Bas ra 

ve Kû fe ör nek alın dı. Amr b. Âs Ca mii ve 

dârü limâre nin çev re sin de ki ara zi Amr b. 

Âs’ın or du sun da yer alan 15.500 as ker 

ara sın da ka bi le le ri ne gö re tak sim edil di. 

Ku ru lu şun dan iti ba ren or du ku man dan-

la rı nın, dev let me mur la rı nın, Amr b. Âs 

ile bir lik te gö rev yap mış seç kin kim se le-

rin yer leş ti ği Eh lü’r-Râye hıt ta sı Fus tat’ın 

mer kezî ma hal le si du ru mun day dı. Bu ra da 

da ha zi ya de Ku reyş, En sar, Es lem, Huzâa, 

Gıfâr ve Mü zey ne gi bi Hi caz kö ken li ka bi le-

ler otu ru yor du (Sâlih Ah med el-Alî, Eh lü 
Fus¹â¹, s. 39). Bu sem tin Eme vî ler dev ri ne 

ka dar özel ko nu mu nu ko ru du ğu, si yasî ve 

as kerî güç le rin ba şa rı sı için in şa edil miş 

uy du şe hir ni te li ği ni de vam et tir di ği söy le-

nir (Ku bi ak, s. 161). Amr b. Âs, ara la rın da 

Hemdân ve Him yerîler’in de bu lun du ğu 

ba zı ka bi le men sup la rı nı şeh rin gü ven li ği 

açı sın dan önem ta şı yan Nil neh ri nin ba tı-

sın da ki Cîze’ye (Gi ze) yer leş tir di ve bu ra-

yı ka le ler le tah kim et tir di. Pi ra mit le riy le 

meş hur olan Cîze, de niz den Nil yo luy la 

son ra ki yıl lar da ak tif rol oy na dı. İran, Hin-

dis tan ve Ma lez ya’dan ge len ler le Zencîler 

de Bas ra’ya yer leş me ye baş la dı.

Hz. Ömer, 17 (638) yı lın da Sa‘d b. Ebû 

Vak kås ta ra fın dan ku ru lan or dugâh-şe hir 

Kû fe’ nin yer le şim pla nı nı ha zır la ma gö re-

vi ni Ebü’l-Heyyâc Amr b. Mâlik el-Esedî 

ve Sâib b. Ak ra‘ es-Se kafî’ye ver di. Şeh rin 

mer ke zi di ğer İs lâm şe hir le rin de ol du-

ğu gi bi ca mi, dârü limâre ve pa zar ye ri-

ne tah sis edil di; ana yol lar bu mer ke ze 

ula şa cak şe kil de dü zen len di. Sa‘d b. Ebû 

Vak kås, on lu as kerî sis te me gö re dü zen le-

di ği ma hal le le ri ku ra ile be lir le di. Kû fe’de 

ca mi nin ya nın da Künâse adı ve ri len pa zar 

ku rul du. Ha zır la nan pla na gö re Kû fe dört 

ana ke si me ay rıl dı ve bu ra la ra gi den 40, 

30, 20 ve 7 ar şın ge niş li ğin de on beş ana 

yol ya pıl dı. Ku zey ta ra fı beş, gü ney ta ra fı 

dört, do ğu ve ba tı ta raf la rı üçer cad de-

ye bö lü ne rek her ka bi le ken di si ne ait bir 

ma hal le oluş tu ra cak şe kil de yer leş ti ril di. 

Sa‘d b. Ebû Vak kås’ın uy gu la dı ğı on lu sis-

tem de ne sep bir li ği nin esas alın ma mış 

ol ma sı ve ilk yer leş me den kı sa bir sü re 

son ra ge rek şe hir nü fu sun da ge rek se şeh-

re göç eden le rin sa yı sın da mey da na ge len 

ar tış üze ri ne ba zı sı kın tı lar or ta ya çık tı. 

Hz. Ömer, ka bi le ler ara sın da ki den ge le ri 

ko ru mak ve nü fus da ğı lı mı nı eşit bi çim de 

yap mak için ka bi le le ri ye di gru ba ayı rıp 

yer leş me yi ye ni den dü zen le di ve şe hir ye-

di ana ma hal le ye ay rıl dı. Bu dü zen le me ye 

“sü bu‘ / es ba‘” adı ve ril di (Ta be rî, IV, 48). 
Ye di li sis te me gö re ne sep ba ğıy la bir bi ri-

ne bağ lı olan ka bi le ler ay nı ma hal le ler de 

is kân edil di. Bu sis tem sa ye sin de atıy ye ve 

er zak da ğı tı mıy la ci had ha zır lık la rı da ha 

ko lay ha le gel di. Bu na gö re Ki nâ ne, Ehâbiş 

ve müt te fik le ri, Cedîle, Benî Amr b. Kays 

Ay lân ve Eh lü’l-Âli ye ad lı ka bi le ler bi rin ci; 

Te mîm, Rebîa’ya bağ lı di ğer ka bi le ler ve 

Mu dar’ın ba zı kol la rı ikin ci; Kudâa ve bu na 

bağ lı Gassân b. Şebâm, Be cî le, Has‘am, 

Kin de, Had ra mut, Ezd ve di ğer Ye men 

kö ken li ka bi le ler üçün cü; Esed, Ga tafân, 

Muhârib, Ne mir, Dü bey‘a, Tağ lib, di ğer 

Rebîa ve Nizâr ka bi le le ri dör dün cü; Mez-

hic, Him yer, Hemdân ve müt te fik le ri, Tay 

ve di ğer Ye men ka bi le le ri be şin ci; İyâd, 

Ak, Ab dül kays, Hicr hal kı ve Hamrâ hal kı 

al tın cı gru bu oluş tu ru yor du. Kay nak lar da 

ye din ci ma hal le ye is kân edi len ka bi le le rin 

ad la rı zik re dil me mek te dir. Ta be rî, Kû fe’-

nin ku ru lu şu sı ra sın da bu ra ya yer le şen 

Ye men li ka bi le le rin (Kah tâ nî ler) 12.000, 

Ku zey Arap la rı’nın (Ad nâ nî ler) 8000, 

Dey lem li ler’in 4000 ki şi ol du ğu nu kay de-

der. Yâ k†t ise ilk ku rul du ğu dö nem ler-

de nü fu su nun 40.000’e ulaş tı ğı nı söy ler 

gö re beş ana böl ge ye ayır dı. Ahmâs de-

ni len bu beş li tak sim de ca mi ve dârü-

limâre nin bu lun du ğu mer kezî ma hal le ye 

Ku reyş, Sak¢f, Huzâa, Hevâzin gi bi Mu dar 

ve Rebîa kö ken li Hi caz lı ka bi le ler yer leş ti-

ril di (Sâlih Ah med el-Alî, ƒı¹a¹ü’l-Ba½ra, 
s. 81-87, 93). Mu dar kö ken li Be kir b. Vâil 

ka bi le si nin kol la rı ay rı bir ma hal le ye is kân 

edil di (Mas sig non, ƒı¹a¹ü’l-Ba½ra, s. 22). 
Te mîm ka bi le si ne ay rı lan ma hal le de İs lâm 

fe tih le ri ön ce sin de Irak çöl le rin de ya şa yan 

Te mîm, Zeyd Menât b. Te mîm, Dârim, 

Mâzin, Sarîm, Su leyt, Hurmâz, An ber, Hu-

ceym, Benî Sa‘d, Mücâşi, Riyâh ve Han za le 

ka bi le le ri yer leş ti ril di. Bu ra da ay rı ca Esâ-

vi re ve Sayâbi ce gi bi İran kö ken li top lu-

luk la ra da yer ve ril di. Ab dül kays sem ti ne 

Bah reyn’den ge len ka bi le ler is kân edil di. 

Böl ge nin fet hi ne ka tı lan az sa yı da ki Ezd 

ka bi le si men su bu na da bir ma hal le tah sis 

edil di. Bas ra’ya da ha son ra baş ka Arap 

ka bi le le ri de yer leş ti ril di. Bas ra ci va rın da 

ya şa yan çöl Arap lar’ının önem li bir kıs mı-

nın şeh rin içi ne gel me siy le şeh rin nü fu su 

art tı. Fars, Si cis tan ve Kir man gi bi do ğu 

vilâyet le rin de ya pı lan fe tih ler so nu cu kit-

le ler ha lin de müs lü man olan ve ya esir alı-

nan İran lı lar da Bas ra’ya ge ti ri lip yer leş-

ti ril di. Bu yıl lar da müs lü man olan Zut lar, 

Ebû Mûsâ el-Eş‘arî ta ra fın dan Bas ra’da 

is kân edil di.

Hz. Os man dö ne min de Sûku’l-mir bed 

ad lı çar şı nın ye ter siz kal dı ğı nı gö ren Va li 

Ab dul lah b. Âmir şeh rin pla nı nı ye ni den 

göz den ge çir di. Üm mü Ab dul lah Ka na lı’-

nın ya nın da ki ba zı ev le ri sa tın alıp yık tı-

ra rak bu ra da ye ni bir çar şı yap tır dı. Ay nı 

yıl lar da Ab dül kays ve Ezd ka bi le le ri nin 

bü yük kıs mı Bas ra’ya yer leş ti. Ab dul lah 

b. Âmir za ma nın da Übül le ve di ğer ba zı 

ka nal la rın kul la nıl ma ya baş lan ma sıy la şe-

hir da ha önem li bir mer kez ha li ne gel di. 

Ah vaz, Sîstan (Si cis tan), Azer bay can ve Ho-

ra san gi bi böl ge le rin idarî ba kım dan Bas-

ra’ya bağ lan ma sı şeh rin idarî ve ik ti sadî 

yön den ge liş me si ne, nü fu su nun art ma-

sı na ze min ha zır la dı. 36 (656-57) yı lın da 

şeh rin nü fu su 50.000’i geç miş ti. Hz. Ali 

dev rin de “ahmâs” sis te mi kısmî dü zen-

le me ler le bir lik te de vam et ti ril di (Nasr 
b. Mü zâ him, s. 117; Be lâ zü rî, Ensâb, III, 
79). Bu dö nem de Ezd li ler’in Bas ra’ya gö çü 

de vam et ti. Hz. Ali dev rin de Bas ra di va-

nın dan atıy ye alan la rın sa yı sı nın 60.000 ol-

du ğu bil di ril mek te dir. Şe hir de en nü fuz lu 

ka bi le ler Te mîm ve Be kir b. Vâil’in çe şit li 

kol la rıy dı. Hi caz’dan ge len Ku reyş, Ki nâ ne 

ve Kays Aylân’ın sa yı sı bun la ra gö re da ha 

az dı. Do ğu Ara bis tan ve Uman’dan göç 

edip bu ra ya yer le şen Ab dül kays ve Ezd 
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Fet he di len böl ge ler de hâki mi yet kur mak 

ve ka lı cı ol mak için bu ra lar da yer leş ti ri-

le cek ka bi le le re ge niş ara zi ler ve köy ler 

iktâ edil di. Teh cir ve is kân si ya se ti sa de ce 

as kerî amaç la ra yö ne lik ol ma yıp hâki mi-

yet al tı na alı nan yer le rin İs lâmlaş ma sı da 

he def le ni yor du. Eme vî ler za ma nın da iktâ 

yo luy la Ak de niz sa hil şe ri di ne, Bi zans sı-

nır boy la rı na ve ye ni ka za nı lan Or ta As ya 

top rak la rı na gö çe be Arap ka bi le le ri yer leş-

ti ril di. Ab bâ sî ler dev rin de ise iktâlar dev le-

tin si ya sal ön ce lik le riy le bağ lan tı lı bi çim de 

ve ril di ve ge nel lik le şe hir leş me ye pa ra lel 

is kân amaç lı bir po li ti ka iz len di.

Müs lü man Arap lar, fet he di len böl ge le-

rin gü ven li ği için ilk ola rak sı nır boy la rın da 

ku ru lan or dugâhla ra is kân edil di. Fe tih-

le rin ala nı ge niş le yin ce ül ke için de ka lan 

ve bir kıs mı “dârül hic re” sa yı lan bu or du-

gâh lar si vil mer kez le re dö nüş tü ve ye ni 

yer le şim alan la rı or ta ya çık tı. Fet he di len 

böl ge ler de ki kadîm şe hir le rin es ki dü zen-

le ri ve özel lik le ri ko ru nur ken ye ni un sur-

lar la des tek le ne rek tek rar ya pı lan dı rıl dı. 

Dı maşk, Hu mus ve Ta be ri ye’de ol du ğu gi-

bi bun la rın da şe hir plan la rı de ğiş ti ril me di 

ve bu şe hir le rin ci va rın da as kerî ka rargâh 

şek lin de kul la nı lan ma hal le ler oluş tu rul-

du. Dı maşk gi bi ta rihî şe hir ler dinî ve et nik 

ya pı la rı na gö re ma hal le le re bö lün dü, şeh-

rin mer kezî kıs mın da ca mi ve hü kü met bi-

na sı nın çev re sin de hâne dan men sup la rıy-

la ida re ci sı nı fın otur du ğu kü çük bir müs-

lü man ma hal le si te şek kül eder ken Arap 

ka bi le le ri, şeh rin dı şın da oluştu rulan ve 

za man la şeh rin bü yü mesi ne pa ra lel ola rak 

mer kez le bü tün le şen ye ni ma hal le le re is-

kân edil di (Abdülazîz ed-Dûrî, s. 253-254).

Eme vî ler dö ne min de Kay re van ile Vâsıt, 

Ab bâ sî ler dö ne min de Sâ mer râ gi bi as kerî, 

Rem le ve Bağ dat gi bi idarî amaç lı şe hir ler 

ku rul du. Bu şe hir ler de de ma hal le ler ca-

mi, dârü limâre ve çar şı ek se nin de ka bi le 

esa sı na gö re bir bi rin den ay rı bi rim ler ha-

lin de dü zen len di. Ay rı ca sı nır lar da as ke-

rî mak sat la te sis edi len Mü nestîr, Sû se, 

Ra bat gi bi hi sar lar za man la önem li mik-

tar da si vil yer le şi min gö rül dü ğü şe hir le re 

dö nüş tü.

İlk Emevî Ha li fe si Mu â vi ye dö ne min de 

Irak Va li si Zi yâd b. Ebîh ka bi le ci lik fa ali yet-

le ri ni or ta dan kal dır mak için Bas ra ve Kû-

fe’de ki ka bi le le rin yer le şi miy le il gi li ye ni bir 

dü zen le me yap tı, Bas ra’da Arap ka bi le le-

ri nin otur du ğu ma hal le le ri “hu mus” de-

ni len beş böl ge ye ayır dı. Kû fe’de ise ye di li 

sis te mi (esbâ‘) ter ke dip dört lü (er ba‘) yer-

le şim sis te mi ni uy gu la ma ya koy du. Nizârî 

ve Ye me nî ka bi le le ri ay nı ma hal le ler de bir 

491-492; Cemâled din el-Ma tarî, et-Ta£rîf bimâ 
en se ti’l-hic re min me£âli mi Dâri’l-hic re (nşr. Saîd 
Ab dül fettâh), Mek ke 1997; Mak rî zî, el-ƒı¹a¹, I, 
296-297; Semhûdî, Vefâßü’l-vefâ bi-aÅbâri dâri’l-
Mu½ ¹a fâ (nşr. M. Muh yid din Ab dül hamîd), Bey rut 
1404/1984, I, 110; Ali Ta noğ lu, Be şerî Coğ raf ya: 
Nü fus ve Yer leş me, İs tan bul 1969, s. 211; a.mlf., 

“İs kân Coğ raf ya sı: Esas Fi kir ler, Prob lem ler ve 
Me tod”, TM, XI (1954), s. 1; a.mlf., “The Ge og-
raphy of Sett le ment”, Re vi ew of Ge og raphy 
Uni ver sity of Is tan bul, sy. 1, İs tan bul 1954, s. 
1; Sâlih Ah med el-Alî, et-Tan¾îmâtü’l-ic timâ£iy-
ye ve’l-iš ti ½âdiy ye fi’l-Ba½ra fi’l-šar ni’l-ev vel 
el-hicrî, Bey rut 1969; a.mlf., İm tidâdü’l-£Arab 
fî ½ad ri’l-İs lâm, Bağ dad 1981, tür.yer.; a.mlf., 
ƒı¹a¹ü’l-Ba½ra ve mın¹ašatüh, Bağ dad 1986, s. 
9, 81-87, 93; a.mlf., Eh lü Fus ¹â¹, Ka hi re 2000, 
s. 39, 237; a.mlf., “ƒı¹a¹ü Ba½ ra”, Su mer, VI II, 
Bağ dad 1952, s. 281-303; a.mlf., “Mın ¹a ša tü 
Kû fe”, a.e., XXI (1965), s. 229-252; a.mlf., “Tan-
¾î mâ tü’r-Resûli’l-idâ riy ye fi’l-Me dî ne ti’l-mü-
nev ve re”, MMİ Ir., XVII (1969), s. 50-69; a.mlf., 

“Me½âdirü dirâse ti târîÅi’l-Kû fe fi’l-šar ni’l-İs-
lâmi’l-ûlâ”, a.e., XXIV (1974), s. 137-171; a.mlf., 

“ƒı¹a¹ü’l-Medîne ti’l-mü nev ve re”, el-£Arab, XII, 
Ri yad 1978, s. 1057-1121; F. McGrew Don ner, 
The Arab Tri bes in the Mus lim Con qu est of Iraq 
(dok to ra te zi, 1975), Prin ce ton Uni ver sity, s. 52-
53; L. Mas sig non, ƒı¹a¹ü’l-Ba½ra ve’l-Ba³dâd 
(trc. İb râ him es-Sâ mer râî), Bey rut 1981, s. 22, 
53; W. Ku bi ak, Al-Fus tat: Its Fo un da ti on and 
Early Ur ban Sett le ment, Var şo va 1982, s.123-
125, 127, 161, ay rı ca bk. tür.yer.; M. Şevk¢ b. İb-

râ him Mekkî, Sükkânü’l-Medîne ti’l-mü nev ve re, 
Ri yad 1405/1985, tür.yer.; Ab dülbâsıt Bedr, et-
Tâ rî Åu’ş-şâmil li’l-Medîne ti’l-mü nev ve re, Me di ne 
1414/1993, I, 248-251, ay rı ca bk. tür.yer.; G. T. 

Scan lon, “Al-Fustât: The Ridd le of the Ear list Sett-
le ment”, The Byzan ti ne and Early Is la mic Ne ar 
East (ed. G. R. D. King – A. Ca me ron), New York 
1994, II, 170-179; Meh met Mah fuz Söy le mez, 
Be devîlik ten Ha darîli ğe Kû fe, An ka ra 2001, s. 
95, 160, 169, 291; Hü se yin Arslan, XVI. Yüz yıl 
Os man lı Top lu mun da Yö ne tim, Nü fus, İs kân, 
Göç ve Sür gün, İs tan bul 2001, s. 253, 317; M. 

İlyâs Ab dül ganî, Büyûtü’½-½a¼âbe ¼av le’l-Mes ci-
di’n-ne bevî, Me di ne 1424/2003, s. 59-151, ay-
rı ca bk. tür.yer.; Tah sin Koç yi ğit, İs lâm Ta ri hi nin 
İlk Yıl la rın da İs kân (dok to ra te zi, 2007), Do kuz 
Ey lül Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, tür.
yer.; a.mlf., “Hz. Pey gam ber’in Şe hir Ta sav vu ru 
Hak kın da Ba zı De ğer len dir me ler”, Sü ley man De-
mi rel Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, sy. 
31, Is par ta 2013, s. 73-88.

ÿTah sin Koç yi ğit

Eme vî ler ve Ab bâ sî ler. Eme vî ler ve Ab-

bâ sî ler’de is kân fa ali ye ti fet he di len böl ge-

ler de ki kadîm şe hir ler, Bas ra, Kû fe ve Fus-

tat gi bi Hu lefâ-yi Râ şi dîn dev rin de ku ru lan 

şe hir ler ile Eme vî ler ve Ab bâ sî ler dö ne-

min de Vâsıt, Kay re van, Bağ dat, Sâ mer râ 

gi bi idarî ve ya as kerî mak sat lar la te sis edi-

len ye ni şe hir ler de ol mak üze re üç fark lı 

ek sen et ra fın da ge liş ti. İlk İs lâm fe tih le-

riy le bir lik te uy gu lan ma ya baş la nan teh cir 

ve is kân si ya se ti, Eme vî ler ve Ab bâ sî ler 

dö ne min de ba zı nok ta lar dan fark lı lık gös-

ter se de sis tem li bir şe kil de sür dü rül dü. 

ge le bi le cek sal dı rı la ra kar şı Rav za ada sıy la 

bir lik te bir sa vun ma hat tı oluş tu ru yor du. 

Ge niş bir ala na ya yıl dı ğı an la şı lan Hamrâ 

hıt ta sı şeh rin ku zey ba tı sın da yer alı yor ve 

Eh lü’r-Râye’nin ku ze yi ne bi ti şik olan Ham-

râü’d-dünyâ, Hamrâü’l-vüstâ, şeh rin ku-

zey sı nı rı bo yun ca uza nan Hamrâü’l-kusvâ 

ola rak üç bö lü me ay rı lı yor du. Belî, Fehm, 

Udvân, Murâd, Selâmân, Yeş kür b. Lahm, 

Hü zeyl b. Müd rik, Yen ne, Benî Er zak ve 

Rûbeyl gi bi Mu darî ya hut Ye me nî Arap 

ka bi le le ri nin ya nı sı ra (a.g.e., s. 161) böl-

ge de gay ri Arap müs lü man lar da (mevâlî) 
is kân edil di, ay rı ca hı ris ti yan Kıptî un su ru 

da mu ha fa za edil di. Lefîf hıt ta sı na Ye men 

asıl lı Ezd, Hicr, Gas sân, Şücâa, Cüzâm, 

Lahm, Va haf ve Te nûh ka bi le le ri yer leş ti-

ril di (Mak rî zî, I, 296). Fus tat’ın nü fu su ilk 

yir mi otuz yıl için de bir kaç kat art tı. Hz. 

Os man dev rin de semt ler ara sın da ki boş 

alan la rın ço ğu dol muş (İbn Ab dül ha kem, 
s. 128), Mu â vi ye dö ne min de şeh rin mer-

kezî kıs mın da ne re dey se boş ara zi kal ma-

mış tı. Fe tih ten son ra is kân ama cıy la ge len 

Lahm, Murâd, Benî Kilâb ve Benî Aclân 

ka bi le le ri ken di is tek le ri doğ rul tu sun da 

Mı sır’ın Feyyûm böl ge si ne yer leş ti ril di. 

Hz. Ömer, 20 (641) ve ya 16 (637) yı lın da 

fet he di len Mu sul’a Arap ka bi le le ri ni is kân 

ede rek bu ra yı da bir or dugâh-şe hir ha li ne 

ge tir di ve or ta sı na bü yük bir ca mi yap tır dı 

(Be lâ zü rî, Fütû¼, s. 327). Hz. Os man Mu-

sul’a Ezd, Kin de, Tay, Ab dül kays ka bi le le-

rin den 4000 ki şi is kân et ti. Mar din’in, Tûr 

Abdîn ve Dârâ ile be ra ber 19 (640) yı lın da 

İyâz b. Ganm ta ra fın dan fet he dil di ği ve 

ar dın dan böl ge de yo ğun bir Arap is kâ nı-

nın ger çek leş ti ril di ği zik re di lir. Hz. Os man 

za ma nın da 25’te (645-46) Tif lis’e bir gar-

ni zon yer leş ti ri lip em ni yet sağ lan dı ve böl-

ge ye müs lü man top lu luk lar yer leş ti ril di.

32 (653) yı lın da fet he di len Kålikålâ’ya 

(Er zu rum) 12.000 ki şi lik mu ha fız bir li ği 

yer leş ti ri le rek ken di le ri ne iktâ ara zi ler 

ve ril di. Hz. Ali’nin Azer bay can Va li si Eş‘as 

b. Kays, Hz. Ömer dev rin de fet he di len 

Er de bil’e Kû fe’den ge len bir grup Arap 

asker yer leş tir miş ve bu ra yı bü yük bir 

şe hir hali ne ge tir miş ti. Ar dın dan Su ri ye, 

Bas ra ve Kû fe’ den bu as ker le rin mensu p 

ol duğu ka bi le ler den pek çok göç men bu-

ra ya geldi. 
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