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ABBASI HILAFETINDE ORNEK BIR TURK
ANASI

ŞAGAB HATUN
(Dog.H.264/-Öl.H.32l/933)

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
GİRİŞ
Şağab Hatun, Türk isıarn Tarihinin karanlık sayfaları ara.s ında sıkı§ıp kalmı§,
son derece görgülü, bilgili, dirayetli ve bir çok üstün meziyetleri olan faziletli,
herkese örnek bir Türk anasıd ır.
Bilindiği

gibi uzun

asırlar

devam eden Abbasi Hilafetinde Türklerin idari

\!C özellikle askeri sahalarda büyük bir varlık Mline geldikleri görülür. Hemen

ilk devirlerden ba§Iamak üzere daha sonral arı hWifet ordusunun en etkin ve
temel unsu rlarından biri .haline gelen bu Türkler, çok kısa bir ıaman sonra
askeri ve siyasi idareye hakim olmÜ§lardır. O kadar ki çoğu kere· bir halifenin
azli veya yeni bir halifenin i§ ba§ına getirilmesi ancak bu Türklerin arzu ve
. iradeleri sayesinde mümkün oluyordu.
Halbuki madalyonun bir de öbür yüzü vardır. Bu devirlerde askeri ve idari
mevkilerde yükselmi§ ünlü Türk komutan ve devlet adamları yanı sıra yine
tlilafet camiasında ycti§mi§, o çevrelerde büyümü§ ve müessir §ahsiyctleri ile
kendilerini o toplumda kabul ettirmi§, sevdirmi§ saydırml§ bir çok Türk hatunları, yani Valide Sultanlar ve bir o kadar da faziletli Türk analan bulunmaktadır. Bu Türk analarin ın bir çoğu daha çok küçük ya§larda hilafet sarayIarına intisa b etmi§ler ve emsalleri arasında temayüz ederek,. o çevrelerin en·
gözde, en saygı değer ha nımları olmu§lardır.
Diğer

taraftan hilafet camiasma intisab etmi§ o lan bu muhterem Türk
bir çoğu Abbas! Halifeleri ile evlenmi§ler ve ekseriyetle de bir
veliahd anası olmu§lardır. Bu ise onlar için ba§h ba§ına bir mutluluk ve müstesna bir mazhariyetti. Zira, onlar böylece, o devirlerde herkesin gıbta edeceği
ve bir eliriye için ula§abileceği en yüce bir §eref olan "Ümmü'l-Veled, Valide
Sultan" gibi en ulu mertebeye ula§mı§ oluyorlardı . Valide Sultan §erefine
ula§mak ise, hilafet saraylarındaki binlerce cariyenin hayal dünyasını süsleyen
bir .ümid ve bir ya§ama kaynağı idi.
ana la nn ın
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Bu bakımdan hiç çekinmeden diyebiliriz ki, Abbasi Halifelerinden pek
çoğunun anası Özbe Öz Türktür. Onlar §U vey~ bu vesile ile hilafet sarayiarına
intisab etmi§ ve her biri ayrı bir değer ve §ahsiyeti olan bu Türk analarından
dÜnyaya gelmi§Ierdir.
·
işte bu çah§mamızda §üphesiz ilk defa üzerinde durduğumuz ve milli taribe
m~l etmeye çalıştığımız Şağab H~tun da bu şekilde hilafet saraylarında boy
göstermi§, müessir şahsiyeliyle koca Abbasi imparatorluğunu kucaklamı§, devletin dizginlerini elinden tutmu§ ve tam yirmi be§ yıl ona yön vermiş müstesna
karakterde Türk analarından biridir.
O da, Çiçek-Hatun, Katru'n-Neda Hatun ve ems~li bir çok Türk anaları
gibi el-Mu'tazıd'ın saraylarında kendisini göstermi§ ve çok geçmeden o çevrenin
en gözde hanımlarından biri olmu§tur. Fakat Onun hilafet çevrelerinde asıl
sesinin duyulması ve etkin tiir varlık haline gelmesi biricik oğlu Cafer'in elMuktedir lakabı ile hilafet makamına geçmesiyle başlamıştır. (H.295/908) ·
Hatun asıl bundan sonradır ki, devlet i§lerinde ehliyet ve dehasını
göstermiş ve çok kısa bir zaman sonra o çevrelerin en otoriter, en saygın bir
hanımı, bir v~lide sultanı haline gelmi§tir. O kadar ki, vüzera ve ümera meclislerinde Şağab Hatun'un ismi anıldığı zaman bu vezir ve devlet adamlarının
kendilerini derleyip topladıkları ve kendilerine bir çeki düzen verdikleri görülürdü. Ona hürmet ve saygıda kim olursa olsun hiç bir kusur etmemeye
Şağab

çalı§ırdı.
Şağab

Hatun yukarıda da da zikredildiği gibi çok küçük ya§larda hilafet
oturlulan oğlu el-Muktedir narnma devlet i§lerine el koymu§ ve
nerede ise tam yirmi be§ yıl, hem de Ka§gar önlerinden ta Atlas Okyanusu
sahillerine kadar çok geni§ bir sahaya yayılmı§ olan koca Abbas! imparatorluğunu üstün bir kabiliyel ve liyakatla id~re etmiştir. Gerçekte devlet idaresindie
yirmi be§ yıl hem hiç kesiksiz hüküm sürmek, üstelik her Zaman aktif olmak,
o
i§leri zabtu rabt altına alarak otoritesini herkese kabul ettirmek pek kolay bir
§ey olmadığı gibi bir kadın için imkansıiı başarmak _gibi bir şeydir.
koltuğuna

İ§te O, bir çeyrek asra varan bu uzun müddet z;:ırfında her zaman olayların
bilfiil iÇinde olmu§, her hal-ü karda devletin dizginlerini elinde tutmu§, icraat
ve tasarruflarında vezirler de dahil hiç kimseden çekinmemi§ ve her zaman
müstakil hareket ederek gen i§ bit çevreye sözünü dinletmi§, ·son derece etkin,
· son derece otoriter bir Türk Anası, bir devlet Ana idi.

Bu bakımdan hiç çekinmeden diyebiliriz ki, Şağab Hatun bu müstesna
yönleri ile Abbasi Hilafetinde gelmi§ geçmi§ bütün Türk hatunlarının §üphesiz
en büyüğü, en ulusu ve yücesi olmu§tur.
Onun devlet idaresindeki bu aktif rolünün, izzet ve ikbal devrinin yirmi
be§ yıl olduğunu söylemi§tik. Gerçekte yirmi be§ yıl devlet id~resinde aktif rol
oynamak değil bir kadın, Abbas! Halifelerinden çok az bir kimseye nasib olmu§
üstün bir keyfiyettir. Abbasller~n §an ve §öhreti cihanı tutmu§ çok renkli
halifelerinden biri olan Harun er-Reşidde dahil daha bir çok halifenin hilafet
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müddetinin yfrmi be§ yılın çok gerilerinde olduğu göz önüne getirilirse bunun
ne kadar önemli bir §ey olduğu bir kere daha ortaya çıkmı§ olur.
Şagab Hfitun bu uzun süre zarfında her zaman büyük olayların içinde
olmu§, olaylarla yoğrulmu§, onlara yön vermi§ ve son derece tecrübeli bir
kaptan gibi devlet gemisinin seıamet sahiline doğru yol almasını sağlamı§tır.
Ayrıca Şagab Hfitun'un burada son derece ilginç bir özelliğini daha dile
getirmek istiyoruz. O da, Onun berrak ki§iliği ve görev anlayı§ında yani devlet
idaresinde kadınların yeridir. Öyle ki Şağab Hatun devlet i§lerinde erkekler
kadar kendi hem cinsleri olan kadınlara da önem vermi§ ve onları kendi idaresi
zamanında çok önemli makamlara getirmi§tir. Kadınların, devlet i§lerinde en
yüksek makamlara getirilmesi, idarede onlardan yaralanılması o devirlerde
hemen hemen hiç görülmemi§ bir keyfiyettir.

Bunlardan mesela Divanül'-Mezalim (İstinaf Mahkemesi Reisliği) gibi, gerçekten de çok önemli bir makama devrio bütün teamüllerini a§arak hem de
hiç çekinmeden ba§kan tayin etmesi, Onun bu konulardaki cesareti ve belki
çok çarpıcı ~i§ili~ ve tasarruflarından biri olsa gerektir. O uzun saltanall yılları
döneminde çevresinde §ahsiyetli kadınlardan müte§ekkil bir ekib olu§turmu§
ve bir çok önemli meselelerde onlarla i§ti§are ederek karar vermi§tir. Mesela
kendi özkarde!ji ve kaynaklarda Teyze Hatun olarak zikredilen diğer bir Türk
Anası devlet i§lerinde Onun adeta bir sağ kolu olmU§ ve Onunla hayatı boyunca
aynı kaderi payla§mı§tır. Abbasi hilafetinde kadınlara böylesine önem veren,
onları hiç çekinmeden üstü.n mevkilere getiren ba§ka ne bir halife, ne de halife
anası gelmi§tir.
O uzun seneler devam eden bu saltanat döneminde sadece siyası, idari değil
toplumun sosyal meseleleri ile de hemhal olmu§ ve kendisini §ükranla yM
etmemizi sağlayacak bir çok külli hayır hizmetlerinde bulunmu§tur. O, devlet
idaresinde bir çok fazıletli davranı§ların öncülüğünü yapmı§ sosyal dayanı§ma
ve bütünle!jmeyi sağlayarak bir çok ciddi müessir adımlar atmı§tir.
. Onun bu yöndeki külli hizmetlerinin en önemli tezahürlerinden biri, belki
de en anlamiısı insan. sağlığına yönelik ve Bağdad'ın en uygun yerinde dü§kün,
yoksul, hasta ve zavallı kimseler de dahil herkesin en ufak bir ücret bile
ödemeden t~davı edilmeleri ve §ifa bulmalan sağlayacak müstesna bir hastahane
in§a· etmi§ olmasıdır. "Ümmül-Müktedir-Valide Sultan Hastahanesi" olarak ·
tarihe geçen bu hastahaneye devrin en büyük ve en ünlü hekimlerinden biri
olan Sinan b. Sfibit getirilmi§tir. Hastahanenin bütün giderleri ve görevlilere
ödenen maa§lar, Şağab Hatun tarafından kar§ılanmakta idi.
O, toplumda sanki bir

hayır

ve hasenat abidesi gibi idi. Fazilet ve dindar-

hğımn sınırları olmadığı gibi, Onu seha, kerem, cömertlik, .ltıtuf ve ihsanlarınin

da sınırı yoktu. Yoksulları gözetmek, dü§künlere yardım etmek §U rant dünyada
belki de Onun en· mutlu kılan manevi bir zevk idi. Onun hayır ve hasenatla
dolu nurlu elleri Bağdad ve hilafet merkezini çoktan a§mı§ ve ba§ka mübarek
diyariara ula§mı§tır.
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Bir eli Hz. Peygamber'in öz yurdu Mekke'de, diğer bir eli Mescidü'lAksa'ya
uzanmı§, gönlü ise Peygamber sevgisi ile dolup ta§an Medine'de idi. O, uçsuz
bucaksız mal ve servet zenginliğini gönül zengin liği ile birlC§tirmi§, hem Mescid'i Haram hem Mescid'i Aksa, hem de Mcscid'i Nebevi'nin tamiri, ayrı ca
bu kutsal ~abedlerin çevresinde ya§ayan fakir fukaranın sevindirilmesi için
oluk oluk paralar aktırmı§tır. O sınır boylarında nöbet tutan askerlere bile
Allah rızası için çok büyük yardımlarda bulunuyordu.
şagab Hitun, bunlarla da iktifa etmemi§tir. Hayır ve hasenatta kalbi ummantar kadar geni§ olan bu Türk anası daha da ileri gitmi§ ve Abbasi Hilafetinde hiç bir halife anasının yapmadığı veya yapamayacağı bir sosyal dayanı§ma
ve yardımla§ma örneği vermi§tir. O da bütün bu uçsuz bucaksız çiftliklerinj,
arazi ve gayri menkullerini ve bunların bilcümle gelirlerini bu külli hayır
hizmetleri için vakfetmesidir.

Bu vakfetme prosesi, o günkü §artlar altında formalite bakımından en
mükemmel §ekilde yapılmı§, gayri menkullerin hepsi ayrı ayrı kayda geçmi§,
kullanı lmalan bir takım bukfiki §artlara bağlanmı§tı. O, bu haliyle bugünkü
modern vakıf müessesesinin kadınlar arasında ilk kurucuları ndan birisi, belki
de en öncüsü olsa gerektir.
Bu arada aklımıı.a §öyle bir süal gelmektedir: Abb§si Hilafetini böyle bir
çeyrek asır idare etmi§, bir devre adını vermi§, külli hayır hizmetleri ile koca
bir imparatorluğu kuçaklamaya çah§mı§ olan bu b.üyük Türk anasının sonu ne
olmu&tur? Hemen §Unu itiraf etmeliyiz ki; talihsizlikler Büyük bir trajedi ile
son bulmu§tur. Zira, Türk Anasının yakasını bir türlü bırakmamı§, kendi lutuf
ve nimetleri ile büyütüp beslediği, Ermeni bir anadan doğma Halife el-Kı'ihir,
sefil bir nankörlük örneği vermi§, bu faziletli Türk Anasını insan haysiyetini
ayaklar altına alacak bir tarzda ve binbir türlü i§kence ve azab ile öldür~ll}ü§tür.
Bundan sonraki geni§ açıklamalarımızda bu yüz kızartıcı trajedi üzerinde çok
daha ayrı ttlı bir §ekilde durulacaktır.
Şunu itiraf edelim ki, Şağab Hı'itun, bir devre adı nı vermi§, Abbasi Hılafeti
ve el-Muktedir döneminde çok müstesna bir yeri olan Valide Sultan, ne yazık
ki, bu devirlerde hilafet gök kubbesi altında parlayan ems§li bir çok Türk
anaları gibi, Türk islam Tarihinin karanlık sayfa ları altında gömülüp kalmı§tır.
Onun müstakil §ahsiyeti milli tarihimize daha gerçek manada kazandırılınadığı
gibi , onun hakkında daha §imdiye kadar ne Türkçe ne de ba§ka bir dilde hiç
bir ciddi ara§tırma da yapılmamı§tı r. Oysa bir devre adını veren bu örnek Türk
Anası ve milli gurururouzun önde gelen simalarından biri olması gereken (hele
hele o devirlerde) Şağab Hatun' un böyle kaygısızca ihmal edilmiş olması,
şahs iyetinin tarih objektifinde hı'ila değerlendirilmemesi, kelimenin tam anlamı
ile in sanı kalıreden bir talihsizliktir.

· Bize gelince; uzun ve yorucu bir çalı§ma ile tarihi ve edebi eserleri ineeledik
Tabaka ve Teracim'i-Ahval'e dair bir çok hacimli kitabia rı tek tek hem de
a§ırı bir sabır ve inadia gözden geçerdik. Şağab Hatun ve devri hakkında
bulabildiğİrniz kadar ne varsa toplamaya çalı§tık. Daha sonra ortaya çıkan bu
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bilgi hamulesini ciddi bir gayret ve çaba ile tarih objektifinde tahlil ettik ve
bir senteze dogru gitmek istedik. Bu bizim için adeta igne ile kuyu kazareasma
bıktım:ı, çilcli ve fakat son dereec zevkli bir çalı§ma idi. Neticede Şa~ab
Hiitunla ilgili olarak bu ilk ciddi çalı§ma ortaya çıkmı§ oldu.
Onun gerçek durumu ve Abbfisi halMetindeki yerini, hem de ilk temel
kaynaklaryan yaranianarak ortaya koymak ve ilk defa faziletli bir Türk Anasını
milli tarihimize mal etmek herkesten önce benim için en gurur verici bir
mazhariyettir.
Bu ara§tırmanın renkli bir yönü daha vardı r. O da Şağab Hatun'un §ahsında
bir devrio Türkler açısından belirli ölçüde de olsa bir muhakeme ve bir muhasebesinin yapılması, Abbeisi Hılafetindeki Türk variıgından bu gün bile tedirgin
olan çağda§ Arap yazarları, onların Türklere kar§ı olan haksız isnad ve iftiralar
ve bunlara verilen cevablardır. Bu çah§mamızda çagda§ Arap yazarlannın Türklere kar§ı bu müzmin menfi tutumları bir dereceye kadar dile getirilmi§ ve
konunun elverdigi ölçüde bunlara objektif cevaplar verilmi§tir. Böylece tarihi
olayları titrek kalemleri ile saptırmaya çalı§an lar ve tarihi bir yalancı §ahid
durumuna koymak isteyenlere kar§ı gerçekler dile getirilmi§ ve onların kirli
emelleri bütün çıplakhğı ile ortaya konulmu§tur.
Marnafih biz, Şağab mitun'u ilk defa Türk okuyucusuna sunduk. Onu
da i§aret edildiği gibi, Türk Tarih ve literatürüne kazandırmaya çalı§tık. Halbuki, Şa~ab Hatun, bir ummanı andıran Abbasi Hilafetindeki Türk
Hatunları neslinden ancak bir damla, bir inci danesidir. Bu devirlerde hılafet
semasında bu §ekilde parlayan daha nice faziletli, bilgili, görgülü, zengin kültürlü Türk Anaları vardır. Biz bundan sonraki ara§tırmala rım ızda birer inci
ve el mas niteliğinde olan bu · Türk analarını da Türk Tarihine kazandırmaya
yukarıda

çalı§acağız.

Zira ancak böylesine ciddi çalı§malarla, Orta-Çağ Türk İslam Tarihi yeniden
in§a edilecek ve birçok hallerde magdur edilmi§ Türk milleti de zaten büyük
mimarlan ara_sında bulunduğu İslam Kültür ve Medeniyelindeki §erefli yerini
almı§ olacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

UMUMi YÖNLERİ İLE ŞAÖAB HATÜN VE YAKIN ÇEVRESİ
l ŞAÖAB HATUN HiLAFET ÇEVRELERiNDE: (H.264/877?-321/933)
a-

şagab

Hau1n'ün Türklügü:

GerçekteŞağab Hatun'un fazileti, ahl<ikı, kendine özgü davranı§lan, mümtaz
meziyet ve üstün karakterleri ile hilafet clmiasına intis<ib eden gelmi§ geçmi§
en büyük, en dinamik Türk Harunlarından biridir.

Onun aslı ve el-Mukted'ir döneminde (908-933) devlet idaresinde önen:ıli
bir lGldro olu§turan ailesinin Türklüğü hakkında en ufak bir §üphemiz yoktur.
Her ne kadar Es-Süyiıti, onun Türkluğünü biraz cılız kelimelerle ifade etmekte
ise de biz bunu yazarın bir üshlb özelliği olarak görmekteyiz. Es-Süyiıti: ona
_T ürk denildigini, açık açık kaydetmektedir1.
Oysa Garib, Şağab ·Hatun'un değil temel kaynakların, birçok rivayetlerden
de anla§ılacağı üzere, .onun erkek karde§inin adıdır. Bu takdirde o, ei-Muktedir'in dayısıolur ki, d~er kaynaklarda da bu isimle yani ·"Garıbu'l-H<il ·
olarak zikreqilmektedir . Bu da "es-SOyuti'nin bu ve benzer konularda ne
kadar satht davrandığını rivayetleri degerlendirmede fazla bir titizlik gös"termedigini ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan "İbnu'r-ROmi'nin" (Doğ.836) diva nını §erheden ve o. devrio
ricllini çok yakından tanıyan ~· S. Selim, Şağab Hatun'un aslen Türk oldugunu
çok cesur olarak dile getirmektedi~. Mamafih, bu konuda o yalnız da degildir.
Bunlardan mesela C. Zeydan, ilim dünyasında pek me§hur olan "Tarihu't-Temeddüni'l-İslami" adındaki kıymetli eserinde defalarca şagab-H<itiin'unTürk
asıllı olduğunu vurgulamakta, müessir §ahsiyeti, müstakil karar verınede kendine has üstün bir yeteneği olan bu Türk anası hakkında ·çok §itayi§kar ifadelerde bulunmaktadır4. Onun Türldügünü savunan çağda§ tarih otoritelerinden
bir diğer yazar da P.K. Hitti'dir. Arap asıllı, milli tarih §uuruna vakıf hıristiyan
bir yazar olan bu büyük tarihçi kaleme aldığı eserlerinin bir çoğunda "Şa
ğab-Hıitiın'un Türk olduğ~nu açıklamakta ve onun Abbasiler Devletindeki

-es-Süyüti, Abdıırraluııan b. Ebi Bekr, "Tarihu'J.Hulefa: Mısır, 1952, s.376.
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Daha geniş bilgi için bkz İbrıi Tajrıberdi, Cemaü'd-Din Ebi'J.Mehf6irı, "en·Niicürııü'ı-Ziiıire fi·Mülüki'J.Mısr
vei-KNıirah, • Mışır, ~ lll, s.!J2. ei-Hemezfni, Muhanınıed b. Abdii7 Melik, "Tekmileh~ TalL ME.İbrahim, Beyr:ut,
1967, Xl, s. 212; lbrıii'J.Eşir, Aü b.Ebi'J.Xerem, "EI-Karu7 fit· Tfrih~ Beyrut, 196.5, VII, s.J5, 06; EJ.Xvrtubi, Arib b.
Sa~ "Sıleh~ Tah. MElbrahim, Beyrv~ 196?. l s.6i Dayı garib'irı hilfftt çevrelerindekiyeri h8klcırıda ikiiiti
sayfalarda daha geniş bilgiler verikcekıir. Bkz. "Divfnü İbn er·JQırııi~ Şrh. M S.Selirıı, Mısll, ls. 2& Kiıap;4 Z. "Eıı-Tiirk fi-MiieDeffli'J.Caluz~ Beyrvt, 974
s./80.
.
Zeydfn, Cnrci. "Tarihu!-Temeddr:irıi1·1slilııi~ Bejrut, 1967, II, s.464 Xrş EJ.Hi/6 es-Siiıi, "Tarihu7 Viizera~
Beyrv~ 1904, s.6l
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inanılmaz gücü ve sultası hakkında objektif yorumla rda bulunmaktadır>
b-Şagab

Hfitun'un Ailesi ve Yakın Çevresi;

Hfitun, karakteri, icraa tı ve yakın çevresi ile birlikte değer
Onun Türklügü hakkında hiç kimsenin ~üphe etmemesi gerekmektedir. Zira Şagab-Ht\tun'da kendisinden ö nce hilafet sarayiarına intisab
eden Meracil\ Marice2, Şuca Hfitunlar3 gibi köklü bir Türk ailesinden gelmektedir.
Esasen

Şagab

lend i rildiğinde,

Onun da, kız ve erkek kard~leri, dayı ve amcalan bulunmaktadır. Fakat
bu köklü ailenin §eceresi, yani aile zincirinin halkalan çok da~ınık ve kopuk
bir haldedir. Bu ailenin önemli fertleri ancak Şagab Hfiffin, devlet dizginlerini
eline a ldık tan ve çok güçlü bir o torite olduktan sonra Onun çevresinde toplanmı§lar ve devlet idaresinde etkili bir kadro olu~turmu~la rdır. Böylece bu
geni§ Türk ailesini, bizlerin çok daha yakından tanımamız mümkün olabilmi§tir.

.

Ailenin Şagab Hfiffin'dan sonra en ~nemli ferdi, Onun kız kard~i'dir.
olarak
. K.aynaklarda, el-Muktedir'e nisbetle onun Teyzesi
zikredilme ktedir. Bizim anlayabildigimiz kada rı ile Teyze Hatun, Şağab
Hfiffin'undevlet i§lerinde can dostu, mahremi, o nun gi.zli a~ikar bütün ahvatine
vakıf, icraa tının en büyük destekcisidir. Nerede ise ikiz kard~ diyebileceğinıiz
Teyze Hfiffin, sonunda Şağab Hatlin'la pek tabii olarak aynı kaderi payla§mİ.§
ve büyük sıkıntılara dü§mü§tür4•
·
c-Gnribü'I-Ht\1 (Daya Garib)
Bu ailenin bilinen ünlü simatanndan bir diğeri ise Şagnb Ht\ffin'un erkek
karde§i ve pek tabii olarak Halife el-Mektedir'in Dayısı Gnrib'dir. Bu ba kımdan
daha ziyade Arapça daY! anlamına gelen "et-Hat
adını almı§ ve bu
olarak
isimle m~hur olmu§tur5. Garibü'l-Haı
Abbasiler Devleti tarihine geçen bu zat, Emir (Korgeneral) nitbesine kadar
yükselmi§ önemli komutanlardan biridir.
Htiti, f.K., "The Arabs in History: Gre:ıı Britain, i970. P.468. Aym Müdlifin diğer eseri, "The Araas: Chicago,
/962, P.4L P.J(.Hiui'nin "Tarihte Arab!ar" adındaki lxı pek mepıur esefl; Prof. Dr. S. Tuf tarafmdan dilimize "Siyasi
ve KıiJıürel ls/im Tarihi"adıyla tercüme edilmiş ve den ci/ı olarale yaymli111111ŞU: /stanbul /980. MüeUifin, kiıabmm
aduu değı~'lirmck ve bile bile tercih eımedı"ği "ls/im" kelimesini kuUanarale kitab4 ls/im Tarihi :ıdıyla Türkfe
y:ıymlamak, eminiz ki Onun hı[isıiyflı ruhunu bir kere daha mutJZZeb etmi§ olsa gerekıir.
·
MiieUifin e{l belirgin özelliği, lslfnf Dini ve Onun kükürdgelipııderini kolu bir Arabiznı ft!fevesi içinde mütalaa
etmesi ve ls/im Tarihini, si[flsi Arab Tarihinin bir devamı olarale gfrnıestdir. TürJelerin Arab camiası ve Ona
Doğu4J<j misyonur.ıu çok ıyi bilen bir fa; yazardan biridir. Z.K.

ı

lbni H8Zf11, "es...sire: Tah. N. EJ.Esed ve i Abas, Mısu, s.Jl~ eJ.Mesiıdi Alid ei-Hastn, "eı·Tenbih veJ.iyff:
Tah. AJ. es-Savi, eJ.Kfiıire, 1157, s. JfJ2.
aydan, c a.g.e., ıs. .15i ıı. s.4!0 ·

~}l~~~ol;:..f/ı.iG...J '-'~t.J-U.-.ıll"+d.AIC:.~
3

·Kita~, .l. Vııınıahaıü'J.Hulefii min Cevfri'J.Eufi<, "MeceUelı, Mecnıau'J.Lugah eJ.Arabiyyehn DII'I11Sk, 972 no.~
s.626. lbni Hazm, ag.e., s.372 eJ.Mesiıdi, "et·Tenbih: s. J1l
'
·

İbnü1·Esir, Vlll, s.21JJ; lbni lnıa:J eJ.Hanbeli, "Şe:zerıiüz·Zeheb: Beyrut, U. s.284; EJ.lsfahflıi, Hanıza d eJ.Hasen,
"TariJı.u Seniyy·i" Mu/riki'J.Ard veJ.Enbiyii. Beyriı4 s./58.
· Es·Siıli, Ebii Bekir, "Ahbaru'r·Ra:li: nşr. J.H.Duruıe, London, !JJJ, s.i
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Onun ei-Muktcdir'in yanında ö1.cl bir yeri vardır. el-Mutezz~in oğlu Abdullah'ın öldürülmesi hat~ teğeni ei-Me~tedir'i_n _hila~et makamın~ geti~ilm~~sindc

çok etkin rolü olmuştur . el-Muktedır devrın ın bır çok askerı ve sıyası olayla rında önemli görevler üstlenmiş olan bu değerli komutan, H.305/917) yılında
b.ir çeşit mide hastalığı yüzünden cn-Nccmiyy'deki evinde vefat etmişti r.
Cenazesinde devrio ileri gelen simalarından biri olan İbnü'IFıirat'da hazır
fmlunmuştur7 • Ancak cenaze namazını, Ümmü Musa'nın erkek kardeşi "Ahmed b. Abbas el-Haşimi'' kıldırmış ve Kasrı İsa da hazırlanan bir Türbeye
defnedilmiştir. Cenazesinde başta vezir Ali b. Muhammed olmak üzere, bütün
yakın silfı h arkadaşları,

yüksek

ruıbeli komuıanlar, şehrin eşraf

ve

ayanı, kadılar da hazır

bulunmuşlardır •
1

d-Harun b. Garib
Çok geni§ bir aile olduğu anlaşılan Şağab Hatunailesinin önemli halkalarından biri de Harun b. Garib'dir.. Yukarda kısmen üzerinde durduğumuz
el-Muktediri'in dayısı Korgeneral Garib'in oğludur. Babası Garib hicri 305
yılında vefat edince, el-Muktedir tara fından babasının yüklendiği bütün görevler
Onun uhdesinc verilmi~tir2.
Harü n da babası gibi devrio Emir (Korgencral) rutbcslnc ula§ml.§ Türk
ası llı büyük komu tanlarından biridir. ei-Muktedir devrinde birçok ayaklanma
3
ve iç isyanların bastırılmasında takdire değer önemli hizmetleri olmuş~ur .
O, er-Rıidi Billah zamanında (933-940) daha da güçlenmi§, nüfuz ve sultası
Halife ve çevresini korkulacak bir bale gelmiştir. Ne yazık ki hicri 312/933
yılında çıkan olaylar sırasında O da diğer bir kısım komutanlarla birlikte
hayatını kaybetmiştir4 . Harun b. Garib'in olaylarla dop-dolu geçen aktif hayatı
hakkında kaynaklarda çok geniş bilgiler bulunmaktadı~.
e.Ailenin Diğer Fertleri:
.
Yine bu aileden olarak devlet idaresinde en üst mevkilere tırmananlardan
biri de Bedir'dir. Bu zfit'ın Şağab Hatlin'un amcası olması ger~kmektedir.
Onun oğlu Ahmed ise, el-Muktedir devrinin emsali birçok Türk gibi ileri gelen
komutanlarından biri olmuştur. (Bkz.Şoma, ı/ Mamafih,. bu konularda Abbfisi
Saraylarındaki Türk Hfitiınları konusundaki hacimli ça.lışmamızda çok daha
geni§ bilgiler verilecektir.
f.

Şağab Hiitiın'un

Her ne kadar
~

6

C3riye

Şagab

Oluşu:

Hatun'un hilMet

camiasında

çok

şerefli

bir yeri . ve

İ!Jni Tağ(lbudi, "~n-Nüciım: lll, s.~ İbnii'J.Esir, "d-Xfmil: VJJJ, s.JJ; d·Hudari Btk, "Muhadarat Tari/w/'
Umemil-lstarıiyye: Mısu, 034, s.JJ7.
·EI-Hemezflli, "Tekmileh: Xl, s.20.

·d·Xurtubi, "Sıleh: Xl, 65,66
-EI-Hemezaü, "Tekmi/eh; Xl, s.211.
-ibnü1-Esir, a.g.c., Vlll, s.I5l, 187, ıss. 2!1; İbni H:ıldıin, "Tarih: Beyru4 J{m lll, s.JGl.
-ibnü7-Esir, a.g.e., va s.288
·fi-Hemezfni, ag.e., Xl, s.22.5,227,234,255; İbnü7-Esir, a.g.e, Vlll, s.I5l, 187,/SS; eJ.Xurıubi, a.g.e., XI, s.55,57,66,67;
lbni Ha/dün, lll, s.382,YJ~YJ&
·İbnü 7-Esir, Vlll, s./41. el-Hemeüıı~ ag.e., Xl, s..246.
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müstesna bir mevkii varsa da onun doğumu ve ailesinin yanında geçirdiği ilk
çocl!kluk yılları hakkında pek fazla bir bilgimiz yoktur. Hayatının dönüm
noktası olabilecek önemli olayların değerlendirilmesinden onun (265/878)Ii
yıllarda dünyaya gelmi§ olması gerekmektedir. Onun bu sıralarda adı ·Naim
idi7.
.
.
O, daha sonraları M. b. Abdullah b. Tahir'in kızı Ümmü'l-Kasım'ın cariyesi
olmu§tur1 . Ancak bunu klasik manada bir hizmetçi olarak almamamız gerekmektedir. Bu kabil rivayetlerden Şağab ve yakınlarının bu Arap ailesinin velayetinde olduğu anla§ılmaktadır.
2-ŞAGAB HATUN HILAFET SARAYLARıNDA
Pırıl pırıl zekası ve olgun ki§iliği ile nazarı dikkatleri çeken cici kız Naim'in,
el-Mu'tazid Alellah (870/892) devrinin son yılları veya onun daha sonra elMu'tazid Billah Iakabıyla hilafet makamına geçen oğlu Ahmed'in ilk yıllarında
hilafet sarayianna intisab etmi§ olduğu anla§ılmaktadır. ~ten halife el-Mu'ızid'ın saraylarında Çiçek Hfitun,2, Katru'n-Neda (Şebnem) Hatun3 gibi daha

"~rçok

Türk

asilı

<:ariyeler bulunmakta idi.

-

KAYNAKLARA G<?~ ŞAG~ I:{A1UN AİLESİNİN
_BİLİNEN FERTLERİ
ŞAGAB HATUN AİLESİ

.
t

BEDR

BABA ŞAGAB

(Şagab Hattın'un Amcası)

(adı bilinıniyor)

KIZ KAIIDEŞİ
(Teyze Haıun-Şa~ab Haton'un
devlet idaresindeki ~a~ kolu)

~ Hial

L Ahmed b. Bedr

---"T"--

ERKEK KARDEŞi
(garibii'l-Hal-Yüksek Komutan)
ŞAGAB HATUN

.
ı. .
EL MUKTEDIR BILLAH
(Abbasi Halifesi

Şagab Hattın'un o~lu)

Hariuı Gari!ı

(Askeri Komutan)
Kasım b. Garib
(~skeri Komutaıi)

Garib'in Kızı
(Bedr b. Abdullah'ın oglu ile

~

evlenmi~tir.)

Garib'in Kızı
(Bedr b. Abdullah'ın oglu ile evlenmiitir)
.. l.iarib'io Kızı
(Bedr b. Abdullah'ın

1

b. Bedr

ogıu

ile

evlenmişıir.

EI-Kunubi, a,g,t,. Xl, s.42
-Er·Re§id. b. ez-Ziİbeyr, "K i:z-Zehfir vee- Tuhaf~ Tah M HamiduUah, Küveyı, 950, s.l/9.
·İbni Hazm, a,g,t,. s.J76; et· Temfmı~ Ebi Temmfm M b. Hıbbfiin b. Ahmed, "esSireıü'n-Nebeviyyeh~ Beyruı
987, s. 579,- Elıi7-Fid~ "ei-Muhıasar fi Tarilıi1-Beser~ MJslf, JJ25, 11, s.6l
~bni Ha/Jjkfn, "Vefeyaü1-Ayaı~ Tah M M AbdüUıamid, K:ıhire 948, ll, s.lJ4; Zihni, H. M "Mesfiıiru'n-Nisa:
/scanbu/982, ll, s./.58 ·
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ci-Muntazid'ın bu Türk cariyesi ilc ne zaman cvlendiği ve düğünleri hakkında

kaynaklarda hemen hemen hiç bir ayrıntı yoktur. Ancak onun güzel
huylu N:iım'dan çok geçmeden bir erkek çocuğu dünyaya gel~i§tir. (H.283/986) ·
Cafer ·ad ını alan bu sevimli çocuk daha sonra el-Muktedir Billah adıyla halife
olll)U§ ve saltanatı nerede ise bir çeyrek asır sürmü§tür. İ§te, Abbeisi Hilafetinde
"Türk Hatunları Saltanatı" da bu el-Muktedir devrinde en ha§metli zirvesine
ula§mı§tır.

EI-Mutazid, kendisin bir erkek evlad ve bir "veliah<.l" kazandıran Naim'e
bu muılu olayın bir anısı olmak üzere Şa~ab adını vermi§, bundan böyle o
hep bu yeni adıyla anılır olmu§tur 1• Böylece Şağab-Hatün da hilafet saraylarınqaki bütün diriyelerin nihai ümidi ol<.İuğ!J halde ancak çok ender kadınlara
nasih olan Ümmü' l-Veled, Veliabd Anası" o lmak gibi asil ve yüce bir §Crefe
ula§mı~ oluyordu. Bundan sonra oriun adı "Ümmü'l-Veled" olacak ve tarihlere
bu me§hfır ismiyle geçecektir:
Şağab

II:itün'un

el-Mutazıd'la

olan evlilik

yılları

ve saray

hayatı hakkında

bize fazla bir bilgi, hatıra, anekdot ula§mamı§tır. Yine onun halifenin haremimlc
bulunan diğer Türk as~llı taçlı kraliçelerden mesela Katru'ri-Heda Hatlin ve
Çiçek llatıln'la olan ili§kileri hakkında bildiklerimiz yok denecek kadar azdır.
Bu da Onun, e l-Mutazac devrinin ba§ döndürücü olayları ve kalabalık saray
hareminin renkli hayatının dı§ında mümkün olduğu kadar sade kendi halinde
vakür bir hayat ya§adığını göstermektedir.
a-Şağah Hatfın

ve

el-Miıktedir'in

Ilalife Olu§u;

Gerçekte talih · Şağab-Hfitün'a oğlu Cafer'in çok küçük denebilecek bir
ya§ta halife olması ile gülmü§ ve onun hilafet semasındaki yıldızı asıl bundan
sonra parlamaya ba§lamı§ ve emsalleri arasında gittikçe göz kama§tırıcı bir hal
almı§tır.

.
.
.
Çiçek Hatun'un oğlu el-Muktefi Billah, uzun süre devam eden bir hastalık
~ebebiyle vefat ettikten sonra kimin halife olacağı yolunda bazı kıpırdanma ve
hamunular ba§lamı§ ve sonunda Şağab Harun'un oğlu Ca'fer, ei-Muktedir
2
BiU:lh adıyla halife olmu§tur. (H.295/908)
·

El-Muktedir, halife
hiç bir §eyin farkında

olduğunda
olmıyan

h.enüz 13 ya§limnda sakalı bıyığı bitmemi§
küçük bir çocuk idi. Ondan önce böylesine

EI-Mesüdt; "Müriıcü'z-Zcheh~ Talı. Af. lt! Abdüllı:ımid fıfıslf, 065, IV, ~ a·Ttıben: X, s.~ lbnü1·Esir. VII,
s.474. er·Rqid, s.2J9.
·Ef;KfiıirJ.? hali(e of#iU_ ve bu sual:ırda çıkan kar~ar .ve kargaşal:ır hakkuıda daha geniş bilgi için bkz..
et· T:ıbt:n, X, s.[JJ. lbnı Haldün, ag.e., lll. s. .W,. ibnüJ.Esır, VII, s.474; Mahmud, S.F. "Sohrc History of Islam~
London !J60. s./41
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küçük bır ya~ta hiç kimse halife olmamı~tı . Hatta bazı kaynakların bildirdiğine
. göre. el-Müktefi'nin ölümüyle adeta bir kı'riz haline dönü~en hilafet meselesi
için kendisi ile görü§mek ve onu alıp getirmek için bir heyetin saraya doğru
geldiğinde küçük Ca'fer topaç gibi yuvarlak bir ~eyle oynamakta idi. Zavallı
. Ca'fer, kendisin~ taht ve bahl getiren bu adamları görünce korkup içeri kaçını~
ve kapıları kapatarak arkasını da sürgülemi~ti2.
b-Şağab Hatôn'un İktidara Gelmesi:
İ~ tc, Şağab Hatıln'un devlet. i§lerine asıl müdahalesi, bu na müsait §artlar
altında bir veeibe ·ve kaçınılma z bir zaruret olarak ba§lamı~tır.
Şağab Hatiın olağanüstü kabiliyeti, müstesna ki§iliği ve bütün yetenekleri
ile hilafet makamında meydana gelen bu yeni iktidar ve otorite ba§luğunu
doldurmaya çalı~mı§, dolayısıyla devrin, milli tarihimizde emsalini sık sık gördüğümüz Kösem Sultan gibi çok güçlü bir "Valide Sultanı" olmu§tur.
.
· Asıl bundan sonradır ki O, gerçek manada "es-Seyyide~Hanım Sultan"
lakabı ile anılır olmu§3 ve "Ümmütt-Muktedir, el-Muktedir'in Anası" olarak
~öhretinin kemaline ula~mı~ ve tarih kitaplarına da bu yeni isimlerle geçmi~tir4 •
Öyle ki; herhangi bir meclisde "Ümmü'l-Muktedir'' denildiği veya bu isim
zikredildiği zaman bazı vezir ve devlet adamlarının tüylerinin diken diken
olduğu yüzlerinin renginin deği~tiği ve. dudaklarının uçukladığı bile olurdu.
Şağab-Hatt1n'u n hilafet camiasındaki korkunç otoritesi ve ula§ılmaz gücünü
C. Zeydan o çarpıcı uslubu ile ve §U kelimelerle tasvir etmekt~ir;
"NüfUz ve etkinlik bakımından" Valide Sultan el-Muktedir'in Anası" ki o
bir Türk idi, oğlunun hilfifeti zamanında devlet adamlarının üzeı·inde şaşılacak
derecede bir gücü ve kudreti vardı. Kararların ı doğrudan doğruya kendisi
verir ve kimse karışamazdı. Bütün vezirler ondan çekinir ve adı geçtiği zaman
korkudan titremeye başlarlardı" 5 . Değerli Arap tarihçisi P.~. Hitti de C.
Zeydan ile aynı görü§lcri payla§makta ve "Halife el-Muktedir'in Türk asıllı
anasının (ki bu Şağab Hatôn olur,) devlet iş lerine hiç çekinmeden açık açık
müdahale ettiğini ve yön verdiJ!ini hildirmektedir"6 .
c-~ağab Hatfın'un Siyasi Gücü ve Otoritesi
Evet, Şağab Hatfin yeni bir insiyatine devletin dizginlerini çline almı§, kısa
zamanda vaziyete hakim olmu§ ve oğlu namı.na devleti yönetmeye ba~lamı§tı r.
O, bu hususlarda müstakil hareket ediyordu. Bir kısım köklü icraat ve tasarEI-Mcsüdı: eı-ıcnhih. .dll

.

·'
~

t>

Krs.eJ.Kurıubi, a.g.e., X. s.29.
.
•fcJ.Diyfrbckiri, Hüseyin b. lı! cf.Hasrrı. "Tarihu?-Hamıs, • Heyruı l2lV. ll. s.J46; İbni H:ıUik:iı, a.g.c., lll, s.15~
· es-Süyüıi, ag.c., s.J78
İbni Kesfr, "ı:I·Bidaye~ Bcyruı, 066, XI, 128, lf/J; İbni Tağnberdi,/14 s.OJ; ei·Kunubi, Sı/eh, Xl, s./79.
İbni Jmfxi, ll, s.241. ci-Kurıubi, Xl, s./79.
Zeydfn, ç:orci, ag.e, ll s.460.
Hıiıi. P.!ı;.!!:g.c., P.46S
•

cU0'J~\c}.r..c....Q3__,~_,.--.tY~\\o~f~~~f-'
~~cffı~_~jA\\\ö~~\t~wJ?'~~~t
~' cGY->~~-'~ \j~_.~cA>.d.~vi:-
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runarda bulunuyor, bazı vezirleri, haua yüksek mevkilere gelmi§ görevlileri
azlediyor, onların yerine yenilerini atıyor, tatmin olmadığı kimseleri çok yakın
çevresinde olsalar dahi devlet ve ordudan uzakla§tırabiliyordu. Onun Abbasiler ·
Devletinde elinin ula§madığı gücünün yetmediği hiç bir §ey yQ~tu.
Şağab Hatön bu haliyle C. Zeydan'ın da i§aret ettiği gibi, adının zikredildiği
meclislerde bir çok kimsenin kork"Udan titrediği, bir çoklarının da gerçekten
saygı ve hürmet duyduğu tam an lamı ilc bir "Nllibe Sultan" bir "Melike"
olmu§tur. O, bu yönleriyle Abbasiler Devletinde bir istisna tC§kil etmektedir.
Zira be§ asır süren Abbasi HWlfetinde, Onun kadar devlet idaresine hakim
olm~§. kadın-erkek herkese korkunç otoritesini kabul ettirmi§, nerede ise bir
çeyrek asır Abbasi Hilafetine yön vermi§ bu Türk anasın!n dı§ında bir ba~ka
Valide Sultan yoktur. Şağab Hatıiiı' un bu müstesna durumuna i§aret eden
İlmi Kesir ~öyle demektedir:
·

~.J~\ ~\~~~.)~_, ~ \_)~ ~t ~\S.~L::.~_!> .
"0,

oğlun u n

h il:1feti

za manında

ha§met,

ululu~

nüfUz ve saltanat

mından zirvelerde idi. (Onun gücünü a§an hiçbir kimse yoktu.)"
d-

Şağab Hatıin-Kabac

bakı

1

Harun benzetmesi;

Şağab Harun bu saygın ve otoriter haliyle geleneksel Türk Hatunluğunun
Abbasiler devletinca en güzel bir örneğini olu§turuyordu. Zira eski· Türklerde,
Türk Hatun la rı daima Hakanın yanında yerini alır ve devlet i§lerinde aktif
bir rolü olurdu. Çoğu kere bu Hatunlar küçük veliabdlar narnma devle ti
scnelcrce idare eder,,gerekirse ordular bile sevkederlerdi.l

Bunlardan mesela Arap vali ve devlet adam larının bu hususta çok ya kından
tanıdıkları diğer bir Türk anası da IDC§hur Buhara Melikesi Kabac Hatı1n'dur3 .
Kabac H at ıin, kocası Buhar Hudah'ın çok zamansız bir §ekilde vefat e tmi§
sebebiyle henüz çok küçük, meme çağında bulunan oğl u Tuğ-Şad narnma
Buhara Ha nlığını otuz küsür sene idare etmi§tir. Onun bu süre zarfında ba§ta
Ubeydullah b. Ziylld olmak üzere (678-680) Emeviler devrinde (661-750) Horasan'a gönderilen Arap vali ve devlet adamları ile çok ba§arılı mücadeleleri
olmu§tur".
olması

Mamafih, Şağa b Hatun'un bu §ekilde cesur icraatları, entrikacı ihtiyar kurtdevlet idaresin~en yeri ve sıras ı geldikçe uzakla§t ırması bir dereceye kadar
Abbasi Hilafetinin de hayrına olmu§ ve küçük ya§ta halife olmasına ragmen
el-M uktedir'in 25 sene gibi çok uzun bir süre iktidarda ka l mas ını sagıamı§tır.
ları

·'

ibni Kcsir, Xl, s.lli
Kafcsrığlu, i., "Türk Ml1/i Külıürii~ Ankara !J'll, s.2J0.2JL
Kıi:ıf1"4 Z. Arap Şehirlerine Ycrlc;Vrilen İlk Türkler, Türk Kıikiirii. No, l/2, Ankar:ı 972, s.z(J).t2J.
. Kiıap;t, Z., ·Türkisı:ınd:ı Müsliimrıı1 0/:ın İlk Tiirk Hiiliiimdarl:ın~ İsıanbul 088, s.42-43. Aynca bkz İbni Hubeyb,
"Esmrul·MoJ,'ftiilin: Nevadrii7·Mahıiicac, Tah A.MHoriin, K:ıhire 054./L l~/66; Narş:ıhi "Tarih 'u Buhara~ Tah
MA. Bcdevi, ve N. M. cı-1irfizi. Mısır. s.7&
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İKİNCİ BÖLÜM

ŞAÖAB HATÜN VE YAKIN ÇEVRESİNDE BULUNAN ET~İ HANIMLAR
Şagab Hatun'u~ en çarpıçı özelliklerinden bir diğeri de devlet işle.rini yönetmede erkekler kadar kadınlara da önem vermi§ olması ve onları §a§ı lacak
derecede yüksek ve önemli mevkilere getirmesidir. O, kendi devrinde bu yönde
en cesur ad ımları atını§ ve nerede ise bir çığır açmı§tır. Bunlara ilaveten Şa*a b
Hatôn, çevresinde kendisinin son derece güvendiği ve genellikle yakın akrabalarından olan sağlam bir kadınlar halkası olu§turmu§, önemli meselelerde
isabetli kararlar almada daima onlarla samimi isti§arelerde bulunmu§tur. O
bu hususlarda, d~vlet i§lerinde kadınlara a§ırı derecede yüz verdiği ve dolayısıyla
bir kadınlar saltanatı kurduğu yolunda rrsiz ittiham ve acı acı tenkit edenleri
haklı çıkaracak kadar da ileri gitmiştir

1-TEYZE HATÜN

Fakat onun devlet i§lerind~ asıl danıştığı, içini döktüğü samimi isti§arelerde
bulundugu, ·bellti de ortakla§a kararlar verdikleri kadın kendi öz kızkarde§i
idi. O devrin kaynaklannda bu büyük Türk anasının ismi, bir uslup özell iği
nedeniyle ne yaz ı k ki zikredi l memiş ve hal ife e i-Muktedi r'e nisbetle
~ \.;....9 cLa ~ anası ve teyzesi" olarak geçmiştir2
.
Bu Teyze llatün, idari deM ve meselelere nüfUz ve kavrama gücü, makul
.ve mantıklı düşünme bakımından , Şabgab Hatundan hiç de geri kalır bir taraf
'yoktu. Teyze Hatun, nerede ise Şağab Hiitfın'un bir ikiz kardeşi imi§çesine
onun sorumluluklarını paylaşın~, icraat ve tasarruflarında onun en büyük destek ve yardımcısı olmuştur. Böylece bu ilti kızkardeş hiç bir ihtiras ve kaprise
düşmeden büyük bir anlayış ve uyum iÇinde koca Abbıis i imparatorluğunu
senelercc idare etmi§lerdir. E n sonunda felaketler kapıya gelip dayand ı ğında
Teyze Hattin da Şağab J:Iiitfınla aynı meşum kaderi payla§mı§, insanlık dı§ı bir
çok eziyet ve işkencelere maruz kalmıştır.
Teyze Hfittin'un, el-Muktedir devrindeki yeri ve önemini burada değerlen
dirmek ve geni§ yorumlarda bulunmak, konunun hudutlarını zorlamak olur.
Ancak bizim bundan sonralti, çalı§malarımızda, kaynaklarda adı sık sık Teyze
olarak zikredilen bu Türk anası üzerinde çok daha ayrıntılı bir §ekilde durulacak
ve o da bu devirlerde Abbasiler Devletine hizmeti geçen diğer bir çok faziletli·
Türk anaları gibi ilk defa tarih literatürüne kazand ırı lacal<tır. Zira Abbasiler
devri büyük İslam kültür ve medeniyelinin önemli mozayikleri o lan bütün bu
!Jnsurlar, hiHifet camiasındalti müessir Türk kadınları, ordudaki Türk askeri
varlığı~ idari ve edebi sahalarda kendini giisıcrmi~ alim. f:1zıl pdçnk Türk, bir
El·Kunubi, Xl, s.:!J ibni T:ığrıberdı~ lll. s.214·

,/ ~ \

cJs. ~.>-_; ~\.....JJ ~~\i~

ihni Kr:sir. Xl. s.L59. ihııü7-Esir. VIII, s.ioJ; ibni /m;ıd, lls. 2l!J. e/-Hcmczfıni, Xl, s.241
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bakıma unutulmu§ kendi milli tarihimizin övünç dolu sayfalarını olu§turmakta
ve bu büyük kültür ve medeniyet hamlesinde Türkün yapıcı §ahsiyet ve prQfilini
sergilemektedir.
·

2-ŞAGAB HATl'JN VE EL-KAHRAMANE HANIMLAR.

Bu konunun diger ilginç bir yönü de yine Şağab Hatun' un yakın çevresinde
yer alan ve el-Kahramane olarak zikredilen §ahsiyetli hanımlardır. Büyük TüFk
Anası, devlet i§lerini yürütmede, saray ve çevrelerine bir çeki düzen verenede
bu ei-Kahramane makamına getirdiği son derece seçkin, kültürlü kadınlardan
büyük ölçüde yararlanmı§tır.
Bu el-Kahram:inelerden Fatıma Hanım, Ümmü Musa, Semmel Hanım ve
Zeydlin Hanım, Şağab Hatt1n devrinin zirveye tırmanan, etkin hanımların en
ba§ında gelmektedir. Şağab Hatunun demir elinin bir nevi parmakları olan
bu kadınlar ve onların icraatındaki yerlerini izaha geçmeden önce bizim, Abbasiler devletinde önemli bir fonksiyonu olan ei-Kahramaneler kimdir, onların
görevi ve icraattaki yeri nedir, kısa da olsa izah etmemiz herhalde yararlı
olacaktır.

el-Kahramane Ne Demektir?
Haddi zatında _ei-Kahramane veya el-Kaharime, Abbasi hilafetinde kadinlar
için ihdas edilmi§, üst seviyede önemli resmi devlet makamlarından biri idi.
Devlet hiye,rar§isinde bir kadının gelebileceği en son makam idi. Hilafet saraylarının girdisi çıkt ısı, halifenin haremi de dahil saraydaki kimselerin bütün
masrafı, ihtiyaçlarının giderilmesi hep bu el-Kahramane hanımlardan sorulurdu.
Onların

büyük sarf yetkileri olurdu. Halifeye çok yakın ve onunla görevleri
temas halinde bulunduklarından bu kadınların idari, hatta askeri
erkan üzerinde .büyük nüfuz ve sultatarı vardır. Halife. ve çevresindekiler, özellikle vezirlcr, onlarla genellikle herhangi bir sürtü§meye girmezler ve bundan
son derece çekinirlerdi 1
icabı sıkı

b-Şağab H~tun

ve

el-Kahram:'i~elik Makamı

Şağab

HatOn döneminde ise bu makam yeni bir muhteva ve etkinlik kazanmı§, Abbasi bilMeLinin en gözde mevkilerinden biri olmu§tur. Uzun süren
saltanat yılları sırasında Türk Anası bu makama bir çok dirayetli kadınlar tayin
e tmi§ ve bunların hepsi, Valide S ultan'ın icraatıni:la onun sağ kolu olmu§lard ır.
Hatta bu el-Kahramanancler arasinda, "Me-clisü'l-mezalim" veya '"Li'vfıni.i'1-Mezalim"e bizdeki bir nevi İstinar Mahkemeleri gibi, ba§kanlık eden so~
derece önemli kadın hakimler bile vardı.
Kadın haklarının

yeni yeni tartı§ıldığı ve kabul edildiği zamanımızdan on
önce bir Türk Anasının kadınlara böylesine önem vermesi, onları hiç bir
ayırım gözetmeden en önemli görevlere getirmesi, hatta hakim ve kadı tayin
asır

Zcydfn, Corci,. ag.e, /( s..J8L Krş. c/-Hudari /kk. ag.e, s.J40.4L
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etmesi, üstelik çevrenin ~iddetli protesto ve tepkilerine rağmen onları yılınadan
sonuna kadar cesaretle savunması, her türlü takdirin üstü!lde fevkal~de önemli
bir davran ı~ olsa gerektir.
3-EL-KAHRAMANE FATIMA HANlM (01.297/909)
Şağab

Iliitun'un bu el-Kahramıinelerinden biri §üphesiz Fatıma Hanımdır,
Sa lta natının ilk yıllarında hizmetinde bulunmu§tur. İl k defa pu göreve ne
zaman geld iği bilinmemektedir. E t-Taberi onda~ sadece H . 297/909 yılı olayları
sırasında bahseımektcdir. o da Dicle üzerinde teknesiyle seyreımcktc olan
Fatıma Hanı m'ın bu teknesinin köprü mevkiine geldiği sıralarda çok §iddetli
bir rınınaya tutulduğu ve neticede batmı~ olduğudur 1 .
E I-Kahramane Fa tıma Ila nımın böyle bir. facia sonucu ölümünden sonra
Şağab Hatfin onun yerine Ümmü Musa el-IIaşi miyye'yi tayin etmi~tir.

4-EL KAHRAMANE ÜMMÜ MUSA llAl'liM (909-922)
Ümmü Musa ei-Haşimiyye hilılfet camiasının en seçkin, en kültürlü, en
olgun izzeti nefs ve haysiyeline son derece dü~kü n en onurlu kadınlardan
biridir. Ac;ıl adı Sükeyne olup, Muhammed b. El-Ahbas'ın kızıdır2 . Haseb ve
neseb itibarı ile çok asil bir aileye mensub idi.
El-M uktedir, halife .olmadan çok daha önce, Şağa b Hatfın' un çevresine
intisab ctmi§ ve Onun himayesinde yeti~mi~tir. Bir ba§ka ifade ilc kabiliyel ve
yeteneklerinin gcli§mcsindc bu Türk Anasın ı n önemli rolü olmu§tur. Bu bakımdan Siikeyne'nin gerek ci-Muktcdir, gerekse Şağab lfa tOn nezdinde çok
özel bir yeri, ki§iliği ve ilibarı vardır.
a-Ümmü Mu sa' nın Şağab Ila tun Yanında ki Değeri:
Hdc, ei-Kahramanc gibi devlet idaresinde fevkala,de önemi haiz bir güreve
gctirilince, O~un vüzera ve ümeni nezdinde nüfUz ve sultası daha da artını~
ve kelimenin tam anlamı ilc bir ·"Ümmü Musa" olmu§tur3. Onun Halife ve
Şağab Hfilun'la görü§mesindc hiç bir engel yoktu. O doğrudan doğruya eiMuktedir ve Şagah Hatun'un huzuruna Çı kar onlarla muhatab olur, isteklerini
onlara arzeder ve çoğu kere onun istekleri de kabul edilirdi. Halife ve vüzcra
nczdinden onun eli ho~ döndüğü görülmc:t.di.
Haddizatında bu devirde saraya, Halife ve Yiliide Sultanla böylesine içli -dı§lı
olan bir ba§ka kimse de yoktu. EH'vfuktedir veya Şağah Hattin ıarafındnn
yazı lan resmi yaz ılar, c:mirname ve kararlar önce ona verilir o da bu kıyme tli
cvrakı ba~vezir veya diğer ilgili yerlere ula~tırırdı-t. Bunun gibi vezirlcrin yaz~
dıkları resmi yazıları da yine O, hir nevi kurye olarak e l-Muktedir ve Şağah

Ef·Hcmezfni. Xl. s.fJl.

Hr·Resid, :ı.g.c s..zıı.
-'

Er·Rcşid. :ı.g.c. s.lJfl

ibnü7-csir. VIII, s.6( ci·Hcmczfnı~ Xl,_s.214.
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Hfitıin'a getirirdi1 . Bıı da Ümmü Musa'nın ne derecede itimada şayan, Halife
ve çevresinde güvenilir aklı başında bir kadın olduğunu göstermektedir.

o. bu son derece önemli görevleri yanısıra, hilafet sarayları, harem ve buna
yakın çevrelerin giyim kuşam yiyecek içecek gibi her türlü ihtiyaçlarını kar§ı

lamak için gerekli parayı bulmak ve onlar arasında huzur ve ahengi de sağlamak
durumunda idi. el-Muktedir'in saraylarındaki cariyeler, onların hizmetçileri ve
saraydaki diğer bütün görevlilerin sayıları 11.000 kişinin üzerinde olduğu dü.
~ü nülürse ~. bu görevin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin ne kadar zor bir i§
olduğu kendiliği nden ortaya çıkmaktadır.
~

b-Ümmü Mfısa ve Vezire; Mamid b. el-Abbas.
Bu bakımdan Ümmü Musa, her ay saray ve haremin bu kabil rutin ihtigiderilmesi için gerekli olan milyonlarca dinarı temin etmede zaman
zaman baş vezir ve diğer devlet erkanı ile sürtüştüğü hatta ağır münakaşalara
giriştiği dahi olurdu.
yaçlarının

O bir defasında vezir "Hamid b. el-Abbfis'a gelmiş ve İbnüi-Furat'ın"Bey
tü'I-Maldan" Şağab Hatfın için aylık 10.000 dinar3
Gerçekte dinar, dirhem ve miskal, Araplar arasında ilk İslami devirlerden
beri kullanıla gelen para birimleridir. Dirhem, gümüş, dinar ve miskal ise altın
para olarak kullanılmıştır. Muamelatta dinar, 4,25 gr. saf altına tekabül etmekte
olup bu denge bugüne kadar böylece kalmıştır. Binaenaleyh, Arap müelliflerinin
maiUmat ve kıyınet hesaplarında başka bir rayic bildiril mediği takdirde "bir
dinar" daima 4,25 gr. "saf altın" olarak nazarı itibara a lınmalıdır.
Bu bakımdan bizim de hesaplarımızda, dinar için kullanıla gelen bu ölçü
ve mikdar nazarı itibara alınmıştır. Yani I dinar, 4,25 gr. saf altın olarak kabul
edilmiştir. Buna göre,_ dinar denildiğinde 4,25 gr. saf altının bu .günkü fıatlarla
Türk parası olarak değeri tesbit edilmiş ve bu mikdar, kaynaklarda bildirilen
dınar ilc çarpılarak istenilen meblağ hesaplanmıştır. Böylece dinar'ın hesabı
ve ekonomik gücü hakkı nda okuyuculara yaklaşık bir fikir verilmek istenilmiş
tir. Dinar ve dirhem hakkında daha geni§ bilgi için bkz. Zambaur, E. V. "Dinar,"
iA. ı ll. s.591-592; es-Siilih, S., "İsiam Mezhepleri ve Müesseseleri," İstanbul
1983, s.315-319; Mahmud en_Nakşıbendi, N., "ed-Dcrahimü'l-İslami," Bağ
dad,l960,l-29., (1,317,500,000) TL. Üm~er:i ve el-Kahramaneler için aylık
5.000 dinar alunla dolu bir torba ile çıkllğını, aradan 40 gün geçtiği halde bu
alunların hala yeri ulaşmadığ_ını söylemiştir.
Vezir, Ümmü Musa'yı , azarlar bir eda ilc ileri geri konuşup durmamasını
ibni Ha/dün. lll, s.J$7.
Es.Süytiti. tıg.c.. s.J!I4; ibm· Kcsir. Xf, ;:/10.
Dini'r: "Ş11g:ıh Hfıün/.1" ilgili nl.7rak yapoğ1mv. bu ça~ada sık sık kuUarulan para birimlerinden biridir. O dcvrin
ekonomik gücü. ins:ınfarm özellikle k:ımu görevlilcrirun hayat seviyesi ve "Ş;ıJab Hfıün'un~ uçsuz bucaksu.
zenginliği hakkında bJzı fikirler cdınebilmemiz için kısa da ols:ı DiniTin alım gücünü :fıklJillamız her h:ılde yararb
ol:ıc:ıkıu.
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söylemi§ ve _onun izzeti nefsini bir hayli rencide etmi§ti. Fakat bu olay Vezirin
ba§ını yemi§ ve kısa bir süre sonra Hfimid b. El-Abbıls azledilere~- yerine Ali
b. İsa vezir olmu§tur1.
Mamafih temel kaynakların bu ve benzeri rivAyetlerinden, Şagab Hıltt1n'un
aylık maa§ının 10.000, ~1-Kahramanelerde dAhil ümera ve üst kademedeki
görevlilerin - aylık maa§ları ·ise 5.000 dinar, (658,750,000)
oldugu anla§ıl

n.-.

maktadır.

c-Ümmü Musa ve Ali b. İsa;
O yine bir defasında sarayın bir kısım ihtiyaçlarını kar§ılamak ve bazı yeni
isteklerde bulunmak üzere ba§ vezir Ali b. isa'nın huzuruna çıkmı§tı. Hacib.
ona, Vezirin §U anda uyumakta. olduğunu, uyandığında durumu hemen kendi-sine arz edeceğin i ve biraz beklernesi gerektiğini söylemi§ti.
Bunu bir istiskal zanneden ümmü Musa çok bozulmu§ ve öfkeyle oradan
gitmi§tir. Tecrübeli Vezir uyanıp ta durumu öğrenince i§in vehametini
. anlamı§ hem Hacibini, hem de bizzat oğlunu birbiri ardından göndererek ondan
özür dilemek istemi§ti.
çıkıp

BunCian sonra her§ey nafile idi. Zira Ümmü Mu sa hiç birini kabul etmedi.
O huzuruna bile bile kabul edilmediğine, dolayısıyla izzeti . nefsinin rencide
olduğuna inanıyordu. Belki de bu bardağı ta§ıran son damla olmu§tu. O derbal
te§ebbüse geçti. Olup bitenleri ei-Muktedir ve Şağab Hatun'a arzetti. Sonunda
koca Vezir görevinden ·alınmı§tı2 . Bu ve benzeri . olaylar, Ommü Musa'nın
Şağab Harun nezdinde ve hilafet çevresinde ne kadar etkin bir kadın olduğunu
açık açık ortaya koymaktadır.
5-ŞAGAB HATÜN VE TÜRK IOZLARININ DÜGÜNü

Ümmü Mu-sa'nın, Şağab Hatun'la olan bu uzun hizmet yıllarının burada
gereken kayda değer mesud olaylanndan biri de Şağab Hatun'un
erkek karde§i, dayı Garib'in kızlannın devrin ~ine Türk asıllı büyük komutanlarından biri olan Bedr b. Abdullah el-Hamami ile evlenmeleri ve ~u düğünde
hem Şağab H~tıJn, hem de Ümmü Musa'nın gösterdiği samimi gayret ve
alicenablılıktı r. (H. 307/919)
hatırlalllması

Şağab Hattin devrinin bu çok önemli düğünü Bağdad' ta olmu§ ve bunu ~ki
aristokrat TÜrk ailesinin §anına yara§ır bir §ekilde olması için Şağab Hattin
elinden gelen her §eyi yapmı§, onları hediye ve ihsanlarına boğmll§, geleneksel
mürüwetini bir kere yakın akrabası olan bu Türk gençlerine göstermi§tir. Daha
bir çok önemli i§lerinde olduğu gibi bu düğünde de Ümmü Musa el-Kahramtine
yine onun sağ kolu, yani düğünün en faal elemanlarından biri olmu§tur.

Gerçekte hem dayı Garib, hem de Bedr b. Abdullah, devrin Türk asıllı,
bir çok olaylarla kendini kabul ettirmi§ §ahsiyetli, yüksek rutbeli TÜrk komuKchhiie. ÖR, "A 73ııü'n-Nis3 fii·Aifımi?-Ar:ıbi vci-İs/jn, "Dunışk 059. v. s.l2l
2

İbnü 7-Esir, VIII, s.9.\- d·Hudari Bck. a.g.e., s.J4i.
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tanla rından biridir. Dayı Garib'in, ei-Muktedir'in yakın Çı..!vn..:.<.indeki özel durumundan yukarıda bahsetmi§tik. Şimdi Uedr ü' l-Hamami kınıdir? .KJsada olsa
biraz da ondan bahsetmemiz, o devir Türk varlıgının boyutları hakkında bir
fikir vermesi bakımından herhalde yararlı olataktır.

a-Hedrü' l-IIamami Kimdir?
Bcdrü'l-Hamami'nin babası nı n adı Ahd u lln h'd ır. Mısır'da Ahmed. b. .Tolun' un çevresinde yeti§mi§ TÜrk asıllı kudretli komutanlardan biridir1. Dedr, daha
sonra, Karmatilerden Zükraveyh b. Mükraveyh ad ına bir bozgunun Şam ve
· hav4lisinde çıkardığı karga§alıkların bastırılması için Mısır'dan özel olarak
göndcrilmi§ ve devrin yine kendisi gibi bir Türk komutanı olan Toğaç b. Cüf
ilc birlikte başarılı hizmelleri olmu§tur. ~ 1-!.298/910)2
b-Hedr b. Abdullah ve Ahhasi Ilalifeleri
Bedr b. Abdullah'ı daha sonra ei-Miiktefin~n çevresinde görmekteyiz. Haua
el-Mü ktefi bir defasında Bedr'i Isfaban ve çevresinde ba§kaldıran Abdullah b.
Mis maiyy'in üzerine göndcrmi~ ve onun bu bozguncu asiyi tepclemesinden
son dereec memnun olrnu§tur. (H.295!907) 3
EI-Mu ktedir,hilafet koltuğuna oturduğu zaman, Mısır'da Ahmet b. Tolun'u n
terbiye ve disiplininde ycti§miş bu değerli Türk komutanı Onun çevresindeki
en güçlü sahsiycllerden birisi idi. EI-Muktedir, yeteneğin en son derece emin
olduğu Hedr'i İmparatorluğun en karışık bölgelerinden biri olan Faris ve
Kirman'a fımir olarak tayin ctmi§tir. (H.301/91.3) 4 Artık O, bundan sonra Faris
ve Sicistan bölgelerinde çıkan olayların basurılmasında birinci dereceden O, .
sorumlu olmu§ ve yörede emmiyet ve asayi§in saglanmasında büyük hizmetleri
.
dokunmu§tur5.
c-llüyük

Oiiği.in

ve

Şağa b . Hatıln

E l-Mütazid dahil o lmak üzere, el-Miiktefi nillah ve ei-Muktedir Alell§ h
gibi, üç büyük Abbas! halifesinin hizmetinde bulunan bu büyük TÜrk komutanı,
yine o dcvr_in Türk asıllı kudretli komutanlarından aynı zamanda ei-Muktedir'in
dayısı olan Emir Garib ile çok yakın bir dostluk içinde olduk~arı anla§ılmak
tadır.

iki Türk ailesinin bu samimi dostlukları çok daha mutlu bir olayla noklave dayı Garib'inkızları ilc Bedr b. Abdull ah'ın oğulları Bağdad t a
yapılan mi~şterek bir düğünle evlenmişlerdir (h.307/9i 9{ Bir ailenin ~n az
üç erkek çocuğun un, yine diğer bfr ailenin üç kız çocuğu ile evlendirilmeleri
değ il Ahhfıs iler devri, belki baş~a devirlerde bile esi örneği .az bulım an l'Ok
lanmı§

ı

1

.\

"

/:i· T.ıberi, ,r,.);9i

~-Tahcri:

"Krs. Jbnii'I-Esir, VII, .);46/.

x_. $..5lfl
lbnü1·Eslf. V, 1/1, s./2
' ibnü7-Emir, VII/, ,);m
ibnü7-Esir, VIf/. s.}!}, ci-Kurıubi, Sılch. Xl, s.5S.
1:7-Kurıubi, :ı.g.e. Xl• .); 12
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ender olaylardan biri ve belki de en ilginci olsa gerekir. Hu ancak biribirlerini
son derece güvenen, kayna~an iki aristokrat Türk ailesi
arasında olabilirdi.

yakından tanıyan,

Düğün'ün,

bu Türk ailelerinin yanısıra, fevkalacte güzel ve mükemmel olhem Şağab Hatfin, hem de Onun ei-K.ahramanesi, saray ve hilafet
çevrelerinin en gözde, en dirayetli, en seçkin kadınlarından biri olan ·Ümmii
Musa elindeı:ı gelen her §eyi yapmı§dır.
masında

O kadar ki, bu büyük düğüne katılmak için hilafet çevresi ve aristokrat
nerede ise hediye yarı§ına giri§mi§lerdir. Her nekadar
bu hediyelerin keyfiyeti ve ayrıntıları hakkında kaynağıınııda pek fazla tefcrruat
yoksa. da, Onun bu yüklü hediyelcrin ta§ınması için büyük hir düğün alayından
bahsetmesi 1 onların hem maddi, hem de manevi değerlerinin çok büyük miktarlara ula§tığını göstermektedir.
kadınları ~endi aralarında

Gerçekte, saray ve hilafet çevresindeki bütün bu soylu ve aristokrat hanım
barakete geçmesi ve genç evlileri bir hediye yağmuruna tutmalarında
Şağab Hatlin'un çok önemli rolü olmu§tur. Şağab H::ltun dolayısıyla Ümmü
Musa'nın, . Türk ailelerin düğünlerine gösterdiği bu sıcak ilgi çevresine de
sirayet etmi§ ve hilafet bir gövde gösterisi olmu§tur. Düğün hediyeleri ailelere
değil bizzat Şağab Hatun'a takdim ediliyordu. Bunun ayrı bir manası vardır.
Şağab Hatiin böyle tiavranmakta haklı idi. Zira bu iki komutan, Türk asıllı
olmaları yanısıra, devletin hizmetinde bir bakıma Şağab Hatiin'un . en büyük
yardımcıları durumunda idiler
ların

d-Düğün Alayı

ve Hediyeler:

Saray ve yakın çevresinden özellikle kadınların takdim ettikleri bütün bu
hediyeler Valide Sultan'ın nezdinde toplanmı§ ve büyük bir düğün
alayı olu§turarak Ümmü Musa'nın ba§kanlığında düğün evine gönderilmi§tir.
El-Muktedir ve Şağab Hatiin devrinin belki de en renkli düğünlerinden . biri
olan bu Türk düğünü, aristokrat kadınların hediyeleri ve büyük düğün alayı
hakkında çok özlü bilgiler veren ei-Kurtôbi §öyle demektedir:
kıymetli

"A~tık bundan sonra Ümmü Miisa el-Kahramane, dayı Garib'in kızları ile
Dedrü'I-Hamfımi'nin oğlanlarının

hem evliliklerini tebrik, hem de bu vesile
ile toplanan düğün hediyelerini hazırlamak ve takdim etmek için Şağab .
H~1tün'un emri ile harekete geçti. İçinde bir çok süvari ve yayaların da yer
aldığı çok büyük bir düğün alayı hazırlandı.
Bu cümleden olmak üzere, bütün bu hediyeler onu·n u önünde on iki beygire
yüklendi. Bu beygirlerden altısının eğeri, gem ve d iğer ko§umları altından,
diğer altısının ise gümü§ten yapılmı§tı. Ayrıca her bir hayvanın yanıba§ında en
güzel elbiseler giydirilmi§, altın kemer ve altın hamayilli kılınçlarla donatılmı§
bir hizmetçi bulunuyordu. Bu arada kırk ta sandık vardı. Bu sandıkların hepisi
en kıvll}etli_ ~~~iselerle doİdurulmu§ ve her birinin içine de 100,000 dinar
F.f.f(urtubl, a.~.c. Xl, s.lJ

· ~~~ci~~t~~Lf;~~f\\v_.,w
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(13,175,000,000, TL.) konulmu§ idi. Bütün bunlar Şagab Haturt'un çevresindeki
kadınlar tarafından bu dügün için toplanan hediyelerdi. İ§te Ommü Musa böyle

bir alayın ba§ında yürüyerek hediyeleri yerjne ula§tırdı" 1

·

5-ÜMMÜ MUSA'NıN. DARBE TEŞEBBÜSÜ
a-Ommü Musa'nın Yeni Oyunları:
Ommü Musa bu önemli görevde senelerce kalmı§ ve fevkalacte ba§arıları
da olmu§tur. Belki de uzun süre bu görevde kalmasının garib bir sonucu olsa
gerek kendisini Şağab WUfı n'a rakib olarak görüyordu. Hii§imi bir aileden
olduğu için hem haseb-neseb, hem de sevk ve idare bakımından ondan hiç de
geri kalır bir. tarafı yoktu. Onun için hilafeli can evinde vurmak üzere bazı
hab"is hazırlıklar yapmaya ba§ladı.
Bunlar arasında, el-Muktedir'in dü§ürülmesi, hil<ifetin Arap canibine geçmesi, yani el dcği§lirmesi, Şağab Htitfın'un ekarıe edilmesi, kendisinin hilafet
camiasında daha etkin ve gözde bir kadın olması gibi karma karı§ık bir çok
emelleri vardı. Özellikle el-Muktedir'in bu sıra la rda çok §iddetli bir §ekilde
hastalanması bu hususlarda Ona ve yönetime ters dü§en Arab riclline büyük
ümidler veriyordu. (H.310/922)2
Bunun için önce kız karde§i olan Ümmü Muhammmed'in kızını anlı §anlı
bir düğünle el-Mutevekkil'in torunlarında n Ebu Bekir b. M.le evlendirmi§tir.
Gerek bu çiflin düğünü gerekse gelinin cehiz e§ya ları iÇin sarfedilen paraların
had ve hesabı yoktu. Bu paraların hemen hepsi büyük servet ve hazineleri
olan a§ırı zengin Üİnmü Musa tarafından kar§ı lanmı§tı. Kaynaklarda bu düğün
dolayısıyl a koca Bağdad ahalisine aralıksız tam 18 gün ziyafet verildiği beyan
edilmektcdir3. Bu da Ümmü Musa'nın bu ihtilal hazırlığında yalnız olmadığını
bir kısım Arap ileri gelenlerince desteklendiğini göstermektedir.
\
6-Ümmü Musa' nın Azli ve Tenkil Edilmesi;
Onun, bu a§ırı hareketleri, devlet i§Ierinde seneterin verdiği tecrube ile
azmi ve iradesi bileylenmi§ ve üstelik çok yüksek bir muMkeme gücüne sahip
Türk anasının gözünden i<açmadı.
Şağab Hatfın,

bu kadının ne y~pmak istediğini onun sinsi emelleri ve
çevresinde toplanan oozguncu grubun farkında· idi. Düğün bitip te ortalık biraz
yatı§tıktan sonra derhal Ümmü Musa'yı huzuruna· çağırtmı§ ve adeta bir di§i
kaplan ed~sıyla;
"-Demek sen benim oğl um için bir kısım (adi) tertipler pe§indesin ! EIMütevekil'in torunu ile yakın akraba lı k kurdun! Ta ki Onu hilafet tahtına
oturtmak istersin!" diyerek bütün bu sinsi planlarını yüzüne vurmu§ ve Onu
EI-Kurıubi,
~

El·Kurıubi.

a.g.c., Xl. s.72-71
a.g.e... Xl, s.9i

ibni H3klıin. :ı.g.c., ll( s..1S9,- Kehhfie, Ö.R, a.g.e., V. s./24.
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görevinden

azletmi§tir~.

şagab Hatun bununla da yetinmemi§, Ümmü Musa'yı ve yalan akrabalarının
hapsedilmesini emretmi§ ve bütün maliarına da el koydurtmu§tur. (H.310/922) 2
Ayrıca onun hakkında geni§ kapsamlı bir de soru§turma açtırmı§tır. Daha
sonraları devletin ba§ına büyük gaile ve tehlikeler açacak olun bu habis tertib
ve darbe te§ebbüsü, Şağab Harun'unvaktinde müdahale etmesi ve cesaretle
üzerine yürümesi sayesinde kolayca bertaraf edilmi§ oluyordu.
Ü~mü Musa, bu talihsiz geli§melerden sonra dü§tüğü hapishanede tam
dört sene kalmı§ ve et-Taberi'n in kaydettig!ne göre (H.314/926) yılında affedilmi§ ve evinde ikamet etmek §lirllyla serbest bırakılmı§Ur. Ayrıca daha önce
musadere edilen bir kısım malları da iade edilmi§tir. EI-Hemezanı:, a.g.e., XI,
s.249..

Mamatih, Ümmü Musa, Onun el konulan malJarı, muMkemesi, kendisi
el-Kahramane Semmel Hanım tarafından yapılan büyük soru§turma
hakkında bundan sonraki sayfalarda daha geni§ bilgiler verilecektir.
hakkında

6-EL-KAHRAMANE SEMMEL HANIM(H-310/922-317/928)
Ümmü Musa ve .yakınlarının bu §ekilde tasfiye ve hilafet çevresinden usonra bu önemli göreve, devrio diger kültürlü, dirayetli,
gün görmü§ kadınlarından biri olan Semmel Hanım getirilmi§tir.
zakla§tırlmasından

a-Şağab

Hatun ve Semmel Hamm:

Gerçekten Semmel Hanım'ın daha önceden Ahmed b. Abdül-Aziz adında
bir zatın "Kahramanesi" olduğu rivayet edilmektedir3. Bu görevi Ona yeni
yeni ufuklar açmı§, Onun hem tecrübe kazanmasına, hem de daha üst çevretere
ula§masına sebeb olmu§tur. Çünkü O, saraya yakın çevrelerde gösterdiği bu
ba§arıları Şağab Harun'un dikkatini çekmi§ ve Ümmü Musa'dan bo§alan bu
makama Onu el-kahramane olarak tayin etmi§tir. Semmel Hanım, bu önemU
gör~vi yanı sıra Viiiide Su ltan'ın özel sekreterligini, yani Onun resmi yazl§mala~ .nı da yapmakta idi4 .
. ·
Semmel ijanım da bu göreve geldikten sonra Ümmü Musa'nın ilk yıllannda
oldugu gibi, hilafet camias ı ve devletin üst kademelerinde nüfUz ve sultası
artını§, herkesin saygı gösterdiği bir hanım olmu§tu. Zira O, zeki, üstün kabiliy~tli olayların üstüne varmaktan çekinmeyen c~ur §ahsiyetli bir kadındı.
Bu bakımdan kısa ~manda Valide Sultan'ın devlet i§lerini ve genel politikaibnü'IEsir, VIII, s.W; ibni HaldUn, lll. s.J69.' d-Henıezini, Tekmileh. XL s.227.
Daha geniş bilgi için bkz. er·RC§id, ag.c., s.2JJ-240; İbnii1·Esir, .Vlll, s./Jl ..arapça metin "' Gerçekte Ümrnii .
Müs11, ailesi ve yakın akrabaları o devrın çok ıı,wı zengın aı1eleri araslllda idi. Halife ailesıne çok yakın nlduğundan
bir çok arazi, çiftük ve meralar verilmi,<ti Onun bu akıl/ara durgunluk verecek serveıi hakkında çok geniş bilgı1er
vmn er-RC§id bunlaruı pek saıhi bir hesapla dejeriııin, J.(XXJ.OOO diniT, (11.05,000.000) TL olduğunu
. kaydetmektedir.
Ef·Hemezfni, ag.e., X~ s.227.
EI·Kunubi, ,ag.c., XI. s.lf!J.
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sının yürütülmesinde, Onun sağ kolu olduğunu kaydetmektedirler 1

Semmel Hanım, Valide Sultan tarafından kendisine tevcih edilen her türlü
görevi hiç çekinmeden kabul eımi§ ve birbirinden farklı olan bu görevlerde
inanılmaz bir sabır, ehliyet ve vukuf göstererek büyük ba§arılar elde etmi§tir.
Böylesine önemli görevlerden biri Ümmü Musa ile ilgili hilafet camiasında
büyük yanki ve çalkantılara sebeb olan geni§ "soruşturma" ile, bir diğeri
"Divanu'l-Mezalim"e bir kadın olmasına rağmen hem de uzun süre ba§kanhk
etmesidir: Haddizatında ·bunlar, değil bir kadını o 7.amanın gün görmü§ devlet
adamlannın dahi gözünü yıldıracak cinsten belalı, tahlikeli, ağır sorumlu'luklar
isteyen çok önemli görevlerdi.
b:Semmel Hanım ve Ümmü Mu~a Soruşturması:
Ümmü Musa va yakınlannın azli, onların devlet i§leri ve hilafet çevrelerinden uzakla§maları, hatta hapsedilmeleri, §üphesiz ei-Muktedir ve Viiiide
Sultan devrinin en önemli siyasi ve sosyal olaylanndan biridir. Bu ona ümit
bağlayan çevreleri sukı1tu hayale uğrattığı gibi, hilafet camiasında da büyük
yankı ve dalgalanmalara sebeb olmu§tur.
Evet Ümmü Musa, bir devrin vezirlerine, devlet erkanına hiç çekinmeden
kafa tutan bu ünlü el-Kahramanesi, onun kız ve erkek karde.§l.eri, yakın akrabaları hepsi Viiiide Sultan tarafından gerekli soru§turma ve koğuşturm~lannın
yapılması için el-Kahramane Semmel Hanıma havale· edilmiştir. Ona bu işte
kimse müdahalede bulunmayacaktı 2.
.
Gerçekte Semmel Ha nım, ei-Hemazanf'nin de iş aret ettiği gibi bel alı, şerli,
kalbi taşlar gibi katı ve sert bir kadındı 3 . icabı halde insaf ve merhamet nedir
hilmezdi. O, Ümmü Musa'nınüzerine hışımla yürüdü. Ondan nerede, ne kadar
servet ve hazineleri varsa ilirafta bulumasını istedi. Bu beyana erkek ve kız
karde.§leri de mecbur edildi. Onlara ağır işkence ve eziyetter çektirdi. Sonunda
Ümmü Musa ve yakınları, bütün gizli hazinelerini altın, gümüş, kıymetli cev- .
herleri ne varsa .hepsini bir bir itiraf etmeye mecbur olmuşlardır. Ayrıca Semmel
Ha nım, onlardan nakit olarak ta 1.000.000 dinar (13,175,000,000) TL. müsadere
etmiştir4 .
·
•
Böyle bir ağır soruşturma ve iş~encelerden sonra Ümmü Musa ve ailesi
Hele hele bu ağır yılantı ve mali külfetlerden sonra onların
bir daha bellerini doğrultınaları ve o eski heybetli günlerine kavuşmalarına
ztiten imkan yoktu. MamMih bu büyük soruşturma, koğuşturma, feHiket, ağır
haskı ve üzüntülerden sonra, Ümmü Musa'nın erkek ve kız kardeşleri hatta
:-.üzde halife: allayı Ahmed h. el-AI)h:is fazla y:ı§amamı~ ve birkaç sene içinde
perişan olmuşlardır.

~~:-'d.)_,~r<=>_,~ :.~~~~.\~~~r.>.s-\.~..H~~
ı

Kt:hh:ik; QR, a.g.e., l s./85.
EI-Hemı::dni, ag.e.. Xl, s.ıız .
B-Hemı:zfni, a.g.e., Xl, s.2ll; Kehhiie, Ö.R, a.g.e., V. s./24.
Bu konularda daha geniş bilgi için bkz İbnü1-Esir, VIII, s.lll; İbni lmfxl, a.g.e., V. s124.
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vefat edip gitmi§lerdir.

Ancak, daha sonr~ el-Muktedir, Ümmü Milsayı bagı§lamı§, O nu serbest
ve daha önce el konulan eski saray ve çiftliklerini de kendisine iade
etmı§llr
·
bıra~~ı~

c-Semmel

Hanım

ve

Divanü'l-Mezfı lim Başka nlığı:

GerçektenSeyyide Şağab'ın, Semmel Ilanım'a sonsuz bir güveni vardı. O
kendisine verilen her türlü görevi (mahiyeti ne olursa olsun) en iyi bir §ekilde
yapabilecek güçte ve çapta bir kad ınd ı. Ümmü Musa'nın soru§turmas ı sırasında
o iyi bir imtihan vermi§ ve böyle çok yönlü karma karı§ık i§leri bir · kad ının
da pekala yapabilecegini ispallamı§tı.
Vfı lide S ultan'ın Ona olan bu sarsılmaz güveni Semmel Ha nım'ın, İslam
Tarihinde bir kadın için dü§ünülmesi dahi mümkün olmayan önemli, hassas
görevlerin ba§ına getirilmesine sebeb olmu§tur. Bundan maksadımız ei-Kahra m fıne Semmel Hanım'ın aynı zamanda "Divanü'I-Mezalim" veya "İstinfif
Mahkemesi" Başka nlığına tayin edilmesi ve görevi büyük bir vukuf ve ehliyetle
senelercc sürdürmesidir. (h.306/918)

Gerçekte bu sadece o devirde değil, İslam tarihinde de bir istisna tC§kil
etmektedir. Zira on dört asırlık İslam tarihinde ne Semmel Hanım'dan önce,
ne de sonra doğrudan doğruya halife veya Onu temsilen devdn Başkadısının
yöneuiği böylesine önemli ve herkese adalet dagııan sorumlu bir makamın
ba§kanlığına hiç bir zaman bir kadın getirilmemi§tir.
Şağab Hatôn bu yönüyle de üzerinde çok daha geni§ bir §ekilde durulmas ı
gereken mümtaz bir kadındır. Kadın lara toplumda, hem de 'hilafet merkezinde
böylesine önemli görevler ancak O nun zamanı nda verilmi§tir. O, bu uğurda
nerede ise bir çıgır açmak istemi§ ve faka t ölümüyle her§ey bitmi§, fazla ~ir
mesafe de alı n ama mı§tır. Haua diyebiliriz ki, O nun ha§~nı yiyen sebeblerden
birisi de belki bu devlet i§lerinde kadınlara Teyze HatOn da dahil, a§ ırı derecede
güvenınesi ve üstün görevler vermi§ olmasıdır.

d-bivanit' l-Mezalim Nedir?
"Divanü'I-Mez31im" veya diğer bir adıyla "Mesclisü'l-Memlim" de denilen
ou yargı usulÜ, herkese açık, bir nevi halk mahkemesi niteliginde idi. Sactec~
hilafet merkezi Bağdad'da yani er-~ussafe2 semtinde, haftada bir defa o da
Cuma günleri olmak üzere kurulurdu3.
KchnJc, a,g,c,. V. s.04.
Er·RıısaKc, ~Bajdaıfm"güney doğusunda,

ilk defa "eJ.Ma.nsıir~ tarafmdan kurıt/mv( ve sonunda büyük bir

yerleŞm merkczı olnnı~ur. GeneUikle seviyeli kimselerin ikfnıeı ettikleri bir yer idi & b:ılamdan buraya birçok
camı;

saray ve türbe/cr yapılmşu, ei·Mamvr'dan başka. "d·Mehdi" de burada bir cami inşa eımi,<ıir.
AbMsiler devrinde bur:ıs1 bir ilıicağiiı haline gclmi,~ can güvenliği olmayan veyabirisinden k:Jf!P kunu/mak
isteyenler buraya s1ğınır olnnı§lardL Birçok halifeler buraya defnedilmi,<Jerdir. Daha sonra MSağab Hiiün'!fa"
buraya dcfnediltcckıir. Dahagenişbilgi için•b/a. eJ.Hanıevi, MMu'cemü1·&ildiı~ Ikyrıtı oJ5, lll, s.46; lbni
Tilmk:ı, 'e/-F:ıhri~ s.l50.15t Hati b eJ.Bağda:ti, ls. Bı et· T:ıberi, VII, s.652 VIII, .ı:J7,~~ lu6, 140.
Es-Süytiti, ııg.e., s.38l .
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Halifeye ula§amayan fakat adalet isteyen kimseler buraya yazılı olarak müracatta bu.lunur ve divan ba§kanına gelerek derdini anlatır ve kar§ı taraftan
davacı oldugunu bildirirdi. Divan kurulunca davacı ve davalının yüzyüze müdafaaları yapılır, sonunda divan ba§kanı hükmünü verir, alınan kararın altına
imzasını atar ve divanın kararını orada bulunanlara açıkça ilan ederdi.
Bu meclislerde, genellikle halife veya ona vekaleten .devrin

"Kadıy'IKudatı"

(Ba§kadısı) fukahası, §ehrin ileri gelenleri yani ayan ve e~rafı da hazır bulu-

nurlardı1.

· e-Semmel

Hanım

Yeni Görevi

Başmda

İ§_te toplum hayatı için böylesine önemli olan bir göreve, bir adalet tevzi
makamının ba§ına,

hem de Abbfisi Hilafetinin ba§kenti olan Bağdad'ta Şağab
kendi akıl, izah ve dehasını kullanarak el-Kahramane Semmel Hanımı
tayin e tmi§tir2. o çağlarda böyle bir uygulamayı daha önceki sayfalarda da
belirtildiği gibi kadın hakları olup da atıhnı§ çok önemli bir adım olarak kabul
etmemiz gerekmektedir.
Hatiın,

Belki onun bu yönde cesur adımlar atmasını oğlu el-Muktedir'in dilinin·
biraz kekeme olması ile izah edenler olacaktır. Ztra İbnü'l-ımad, Vniide Sultan'm, oğlunun kekeme olması nedeniyle uzun süre halkın içine çıkmasına
(Cuma Selamlığı gibi) müsade etmediğini kaydetmektedi(3.
Ancak böyle bir uygulama, yani Semmel el-Kahramane'nin DivanülMeztilim
getirilmesinin el-Muktedir'in kekeme olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Zira bu sıralarda El-Muhtedir büyümü§ ve nerede ise 24 ya§larına gelmiş
devlet idaresine vakıf bir halife olmuştu.
ba§kanlığına

Hatta o, hiç çekinmeden çok muazzam, mutantan renkli merasimlerle yabancı devlet elçilerini bile kabul ediyor ve onlarla diplomatik bir dille münakaşa
Divfinü7-Mez6im; Kaza, yargı ~kiUcrinden biri olmtıkla beraber bu vel4yeı ocorıie ıiıöan ile ondan daha mü/um ve
etkisi daha biiyük idi Abbasilerden eJ.Mehdi zamanına kadar, halifeler bizzfı DivfniiMfaalim'e başkanlık
et_ITIJ;<Ju dir.
(lbni Ha/dün, ~Mukaddime, /Wıire, 1348, s.246)
.
ZamaiiJfiiJZda bu gereve en yakın olarak devletin beUi h:ıUerde kurduju yüksek mahkemden; lstinfi veya
sıkıyönetim, Danşay mahkemderinigiirterebiliriz. Yetkileri bir çok alanlarda /JaşkadlllJJI yeıkilerinde daha güçlü
idi. Bunlarm başlıca gerevleri arasuıda;
1-Vergi ıopl:ım:ıda yapdan zulüm ve haksrzbk/arı önlemek,
2·0rduda görf'l yapan kimselerin maaşlan ı1c ilgili§ikiiyeı ve haksrzbkları 6nlemek,
J- Vakıflarm şarclaruıa uygun ofarak kuU:ınılmafaruu sağfamak,
4-K:ıdı ve muhcesipferıiı infaz edilmeyen kararfaruu uygufamak,
.
5-Devleıin üst düzey memurlaruu gerekciJ.1inde ccdip etmek, cczfJar vermek gıöi hususfar vardı, (Ebii Ya74
ei·Hanbeü, "d·Ahkfnıu's-Su!Iıiıiyyeh, "Mısır, 938, s. 63-64.)
•
Bu bakımdarı, Divfnü'J.Mezfiim başkanfığuıa ıoplumda itibarı yüksek, eiTIIrleri gt:ferli, dürüıs biifok üstün
meziyeıleri olan kimsder geıiri5rdi. Çünkü bunlar hcybeı ve kudret bakınundan Başkadıdan daha yüksek idiler.
MczfJim soruşurmaları için muıfaka hazır bufutu11:ısı gereken şahsiyecfcr ~nlardır.
,
1-"Muh:ıfrz/:ır, 2·Kadı ve Hakimfer, J-Fakif~r (Yüksek hukuk bilginleri), ı;Kiiipler," 5-."Şahiıfer"dir. (Bu konularda
daha geniş bilgi içıiı"bkz. es-Sa5h, Subhi, "lsfını MezhepTeri ve Müesseseleri~ isıanbuf 983, s.247-21l).
İbni T:ığrıberdi, /Il, s.!JJ-194; İbni lm!D, a.g.e.,ll, s.247; KehhUc. Ö.R a.g.e., Ls./85.
İbni [road, a.g.e., 11 241. Kts. es-Siiyiıti. s.J8l
#
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dahi ediyordu1. Z~ten el-Muktediı"'den çok daha önce, Abb§si Halifeleri .Divunü'lMezalim'e çıkmayı terketmi§ler ye bunu §ehrin Ba§kadısı (Kadıyfi'l-Ku
dat)a bav~le eder olmu§lardır.
f-Ulema ve

Halkın

Protestosu:

el-Kahramane Semmel Hanım'ın bu göreve getirilmesi halkın ayan ve e§rarda dahil umumi protestolarına sebeb olmu§tur. Bu yönde':i acı tenkit homurtu, hatta öfkelerinde çok çok ileri gidenler dahi oluyordu2.
Onun için Semmel Ha nım er-Russafe'de kurulan bu Div~nü'I-Mezalim'e
ilk defa çıkLığında, ba§ta, divan üyeleri hazır bulunmak §öyle dursun, halktan
dahi hiç kimse gelmemi§ti. Şağab Hatün,divan üyeleri, ulema ve halkın bu
se;,siz protestoları, onl.arın ileri geri konu§malarına hiçbir önem vermedi.
Semmel'den 'görevine çekinmeden sabırla devam etmesini istedi. Bunu ikinci, üçüncü defa tekrar etti. Sonunda 'direnme kendiliğinden kırıldı . Şağab
Butun, güçlü azmi ve iradesi s§yesinde bunda da muvaffak olmu§tu. Zira §ehrin
Ba§kadısı, E bü'I·Hasan geldi, vekar ve ciddiyeıle Divanü'l-Memlim'deki yerini
aldı, Onun divana çı kması Semmel Hanı m ve dolayısıyla Şağab Hatün' un bu
kendi nevine münhasır icraatını tasvip ettiği, böyle bir uygulamanın y§ni Divanü'I-Mez§lim'e (İstinaf Mahkemesi Reişliğine) bir kadının ba§kanlık etmesinin
dinen herhangi sakıncasının olmadığı a nlam ında idi.·
g-Ha lkın Yararla n ması:
. -~--··
Bundan sonra i§ler süratle düzeldi ve yolunda gitmeye ba§ladı. Artık Semmel
Hanım, her Cuma günü geliyor ve muntazam olarak Divanü'IM~lime ba§kanhk ediyordu·. Onunla birlikte §ehrin fukaba, din alimleri §ehrin ileri gelen
§yan ve esrafı da yerlerini alıyor ve adaletin yerini bulmasında ona yardımcı
oluyorlardı. Semmel Hanım usul gereğince davalar hakkında karar veriyor.
altına bizzat kendi 'imzasını atıyor ve jürinin verdiği bu mü§terek kararı halka
açıklıyordu 3. Semmel Hanım, Divfinü'l-Mezalim ba§kanlığındaki bu görevinde
acaba muvaffak olmu§ mudur? el-Muktedir devrinin taribçisi el-Kurtubi buna
olumlu bir gözle bakmakta ve §övle demektedir:
"Böyle bir uygulamadan zulme uğrayan kimseler çok ya rarlandı. insanların
gönlü rahat etti, huzura kavu§tu. Halbuki onlar daha önce btmdan ve Semmel
Hamının davalara bakmasından nefret etmi§lerdi."4
·
~

ibni lmX, 11 s.24S.
e/Kıırıub~ a.g.e., Xl, s.67.
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h-ei-Kahramune Sem~el Hanım'ın Ölümü:

el-Kahram.ı1ne Semmel Hanım yukanda da ~aret edildiği gibi, Şa~ab Butun' un icraauna Onun nerede ise sağ kolu olmu§ ve ölünceye kadar da sad.akatle
hizmet etmi§tir.

Gözü kara, olayların üstüne yılınadan giden cesur bir kadındı. Bu a§ırı
cesareti onu belki de ta§ kalbii olmakla suçlamalara yol açmı§tı. O bilgi ve
görgüsüyle kendisine verilen ve birbirinden farklı birçok önemli görevlerin
hemen hepsinde ba§arılı olmu§tur. Bu da diğer taraftan Şağab Burun'un adam
seçme ve tayin etmede ne kadar isabetli davra ndığını göstermektedir.
Mamafih Semmel Hanım'ın, Şağab Hatlin nezdindeki bu messir durumu,
saray ve hilafet çevrelerindeki saygınlığı ölünceye kadar devam etrni§tir. EIKurtubl onun H.317/928 yılında vefat etti~ini kaydetmekte ve hastalı~ı hakkında
fazla bir açıklamada bulunmamaktadır1 .

7-EL-KAHRAMANE ZEYDAN HANlM (928 ?-933 ?)
Yine bu deyi~lerde hilafet çevreleri ve Şağa b Hatlin'un çok yakın hizmetinde
bulunan §ahsiyetli kadınlardan bir diğeri de el-Kahramane Zeydan hanımdır.
a-Zeydan Hanım'ın Özelliği:
Her tıekadarZeydan Hanım varlığı ve "el-Kahramane" olarak g"örevlendirilmesi Semmel Hanım'ın vefatından sonra çok daha belirgin bir hale gelmi§se
de onun çok daha önceki yıllarda hilafet sarayları ve Şağab Hatlin'un yakın
· çevresi ve özel hizmetinde olduğu anla§ılmaktadır.
Zeydan

Hanıin'ın,

hilafet saraylan. ümera ve vüzera üzerindeki otorite ve

sultası her ne kadar Ümmü Mlisd_ve Şemmel Hanım derecesinde etkili olmasa

bile gerek Şağab Hatun ve gerekse ei-Muktedir'in hizmetinde her zaman özel
bir yeri olmu§tur. O öir bakıma hilafet saraylarının emniyet sorumlusu idi.
Zira, Devletin ba§ına bela olan birçok azıh kimseler hapsedilmek üzere onun
eline t_eslim edildiği gibi, zaman zaman izzet ve ikbalini kaybetmi§· ialihsiz
vezirler bile onun eline dü§mÜ§ler onun insaf ve merhametine bırakılını~lardır.
Zeydan Hanım'ın bunlarla cedelle§mesi, kendisini onlara· kabul ettirmesi,
ayrıca üzerinde dikkatle durulması gereken hususlardan biridir. Onun hilafet
çevrelerinde pek de ·kısa. olmayan bu görevi sırasında bu k§bil uygularnaların
çok deği§ik uygulamalan vardır. Mesela:·
el-Cezire'de iSyan eden ~üsey~n b. Hamdan ve oğlu· o devrin Türk asıllı
büyük komuta nlarınc;lan Munis tarafı11dan yakafanıp da Bağdad'a getirilince,
bu Zeydan Hanım'ın nezar~tinde hapsedilmi§tir. (h.303/915) 2
b-Zeydan
Ef·Kıırıubi,
2

Hanım'ın Hapsettiği

Xl, s./25.

İbnu'J.Esir, Vlll, s.91

Vezirler:
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Bu Ebü's-Sac için. de böyle olmu§tur. İkta arazileri· ve vergiler yüzünden
Halifeye ba§ kaldıran Yusuf b.Ebü's-Sac, yine Mtinis tarafından hezimete ugratılıp da yaralı bir halde Bağdad'a getirilince el-Muktedir, Onun da Zeydan
· Hanım'ın nezaretinde hapsedilmesini emretmi§tir. (H.307/919)1 Bu aynı zamanda ei-Muktedir'in Zeydan Hanıma olan sonsuz itimad ve güveni yanısıra
onun böyle ağır ve mesuliyetli görevlere son derece chil ve !~yık otoriter bir
hanım olarak görmesinin d·e güzel bir de~ili olsa gerektir.
Böyle garip uygulamaların . talihsiz bedbatları arasında ibnü'l-Furatla, Ali ·
p. Isa da vardır. Zaman zaman ve~ret makamına getirilen bu ki§ilerin, aralarındaki insafsız rekabet, sonunda amansız bir mücadeleye dönü§mü§ ve i§ler
tamamen bir arap saçına dönmü§tür.
Onların

muhteris mücadele ve makam kavgalarının tahlili ve bu bitmez
Hatfin'a nelere mal olduğunu izah etmenin yeri
burası değildir. Fakat sonunda el-Muktedir için bu iki rakib devlet adamını
hapsetmekten ba§ka çıkar yol kalmamı§tı. el-Muktedir bu vezirleri daha önce
emsalini .sık sık gördüğümüz gibi, hapsedilmek üzere Zeydan Hanım'a havale
etmi§tir.
t~kenmez olayların Şağab

Zeydlin Hanım önce İbnü'l-Furat'ı içeri aldırtmı§, daha sonra i§leri yüzüne
gözüne bula§tıran beceriksiz vezir Ali b.Isfi'yı da getirterek aynı odaya hapsettirmi§tir.(H.311/923)2
c-Hazineden

A§ırılan Gerda nlı k:

Fakat bu birbirini takib eden olaylar zincirinde öyleleri vardır ki, bunlar
hem Zeydan el-Kahramane, hem de Şağab Hlitfin'un ba§ını ağrıLmaya ·yetip
artmı§tı r. Mesela Ali b. Isa, el-Hasibi'nin yerine tekrar vezir olup ta göreve
ba§layınca, İbn ü' l -Cessas'ın ünlü Türk ·prenşesi Katru'n~Neda Ilattin'dan düğün sırasında a§ırdığı 3 ve sonra Cessas'dan müsMere edilerek hazineye intikal
eden çok kıymetli bir gerdanlığın her nasılsa dı§ard~ satıldığı anla§ı l mı§tı.
Oysa bu gerdanhğı sarraflar çar§ısından hem de Mısır'da çok daha önce,
bu yeni vezir Ali b.Isıi satın atını§ ve 30,000 dinar (3,952,500,000) TL. gibi
çok yüklü bir meblağ ödemi§ti. Ali b.Isa, huzura çıktığında, kaftanının yeninde
sakladığı bu gerdanlığı ~al'ifeye gösterince kimse bunun nasıl olup da hazineden
çıkarıldığı ve çar§ıda satıld ığına bir mana verememi§ti. Sabık vezir el-Hasibi
bu son derece kıymetİi gerdanlığı a§ırmakla ittiham edilmi§ ve hakkında bizzat
el-Muktedii' tarafından soru§turma açılmı§tır.
Bu gerdanlıkla ilgili suçlananlar arasıda Zeydan Hanım'da vardı. Zira onlara
göre kıymetli cevherlerin mahafaza edildiği hazine diliresine Zeydlin Hanım'dan
ba§ka rahatlıkla girip çıkan diğer bir kimse yoktu. Şağ~b Hattin ve el-Mukteı

ei·Hcmezfni, ;ıg.e., Xl, s.211

ı

ibpii1·Esir, VIII, s.9~ ei·Hcmı:zfni, Xl. s.Z!J.
Ef·Mcsiidt: "Miiriiç, IV, s.234.

~
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dir'e sad~kat ve dürüstlüğü birçok olaylarla isbat edilmi§ üst kadernede görevli
bir hanımefendinin böyle a§ağılık bir suçla ittiham edilmesi gerçekten de can
sıkıcı bir olaydı.
Nitekim bu §ekide asılsız ithamlarla uzayıp giden ve bir yılan hikAyesine
dönen gerd~nhk soru§turması Şağab Hatun ve çevresine bir usanç ve bezginlik
·
vermi§Ür1.
d-Zeydan Hanun'm Sonu:
Mamat'ih, Zeydan ·eı-Kahramane'ye; sadece Şağab Butun değil el~Mukte
dir'in de özel iltifat ve ihsanları olurdu. el-Muktedir bir defasın~a bu dirayetli
·
·
hanıma çok kıymetli bir gerdanlık hediye etmi§ttr2.
Zeydan el-Kahramane'nin akıbeti ve ne zaman vefat ettiği hakkında kaynaklarda herhangi bir sarahat yoktur. Herhalde ei-Muktedir ve Şağab Hatôn'un
saltanat yıllarının sonuna doğru, patlak veren bir kıs ım · siy~si ve sosyal ~~~
kantılar arasında bu dirayetli kadının ölümü, tarihi de boğulup gitmi§tir.
Buraya kadar o lan açıklamalarımııda Abbas! hilafetinde, devletin en yüksek
mevkilerinde ve Şağab Harun'un yakın çevresinde yer alan kadınlardan özellikle
el-Ka~ram~ne Ümma Môsa, Semmel ve Zeydan Hanımlar Üzerinde durulmu§
ve onların hilafet ci rniasınçlaki üstün hizmetleri ha.kkında ilk defa köklü bilgiler
..
verilrni§tir.
Bunlar bir bakıma Şağab Harun'un devlet idaresi ve halka hizmette ufkunun
son derece geni§ ve ho§görüsünün denizler kadar engin bir Türk anası olduğunu
da ortaya koymaktadır. Zira O, bu zengin davranı§ları ile çoğu zaman erkeklerin
yaptığı birçok göreviefi kadınların da pek aHi yapabileceklerini ortaya koyrnu.§
ve Abbasiler Devletinde uzun asırlar kimsenin arkasında· gidemiyeceği bir çığır
açmı§tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

· ·ŞAÖAB HATONuN KÜLLt HAYIR HİZMETLERİ
Gerçekte Şağab Harun, sadece Abbasi toplumundaki Türk varlığının değil,
Hilafet İmparatorluğunda gelrni§ geç~i§ en büyük, en otoriter, en §ahsiyetli
kadınlarından biridir. Ka§gar önlerinden, Atlas Okyanusu sahillerine kadar;
· çok geni§ bir sahaya yayılan koca bir hilafet imparatorluğunu, dahili ve harici
·
bütün tehlikeleri göğüsleyerek ~ sene idare etini§tir.
O, uzun süre ·devam eden bu saltanat yılları sırasında sadece siy~si idari
değil toplumun sosyal meseleleri i)e de hem-hal olmu§ ve kendisini sükranla
yad etmemizi sağlıyacak birçok külli hayır hizmetlerinde bulunmu§tur. Onun
çok yönlü olan bu büyük ve külli Jiayır hizmetlerini üç ana gr.upta toplamamız
mümkündür:
ı

ei·Kıınubi bu meseleyi hicri 315/911 yılı olayları arasında zikteımekıedir.

2

es·Sıiyfııi,

sJM

Bkz. "Tekmileh, • XI, s.Ul
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A-İnsan sağlığı il_e ilgili hayırları; Hastahane

B-Kutsal beldelere

yaptığı hayırlar:

Camiler, Su

yolları

vs.

C-Vakıf varlığı

Şağab Hatıin'u, böyle külli hayır hizmetlerine sevkeden şüphesiz Onun
köklü dini duyguları, halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancınin hoşnut
luğunu kazanma arzusu, engin denizleri and ıran merhameti, cömertliği, keremi
idi. Bu güzel duyguların onun hayatında ve uygulamasmda göz yaşartıcı "ör_nekleri vardır.

Gerçekten bunlar, belirli ölçüde ·her müslümanın gönül zenginliğini olu§turan güzel hasletlerdir. Ancak Şağab Hıitiin, bu hususta çevresinde bir ufuk
turu halindedir, Hayır ve hasenatta bir kadın olmasına rağmen onunlu kimsenin
yarı§ etmesine imkan yoktu, i§te cariye Şağab'ı, önce "ümmü'l-Veled", sonra
"Seyyide", sonra "Ümmü'l-Müktedir'', Şağab Hfitun ve Vıilide Sultan kılan
Onun herkesin arzu ettiği ve fakat kimsenin bir türlü elde edemediği bu üstün,
insanı, imanı meziyelleri idi. O nefsinde bütün bunları toplamı§ ve onları bir
gönül zenginliği haline getirmi§ idi.

1-BİMARİSTAN-1 Ül'vfMÜL-MUKTEDİR VEYA ŞAGAB HATÜN
HASTAHANESi

Onun, hayır hasenattaki külli hizmetlerinin en önemli tezahürlerinden biri,
belki de en a.nlamlısı ·insan sağlığına yönelik Bağdad'ın uygun bir yerinde
dü§kün, yoksul, hasta ve zavallı kimseler de dahil, herkesin hiç bir ücret
ödemeden tedavi edilebileceği bir "Hastahane" in§a etmesidir. Hastahane ve
burada görevli bütün doktorların masrafları da bizzat kendisi tarafından kar§ılanrnak üzere yapılmı§tır.
~

Şağab Harun kendi hesabına böyle bir hast~ hanc, ~ir imaret yapmaya karar
verdikten sonra önce bunun için Bağdad'da uygun bir mekan a ranmı§tır. Bu
yönde yapılan ara§tırmalar sonucu, ·hastahanenin Bağdad'da "Suk-u. Yahya·
Çar§ısı" denilen bir mahalde kurulması uygun görülmüştür 1 . İn§aatının bütün
masrafları Seyyide Şağab L!ırafıdan ka r§ılanan bu hastahane süratle tamamlanmı§ ve ·müsülüman halkın hizmetine açılm ı§ tır. (H.306/918) Daha' sonra bu
hastahane hanisinden dolayı "Bimaristan Seyyide Ümmül Muktedir-Valide Sul2
tan Hastahanesi adıyla anılır olmu§tur .

Zcydon, C, ag.e.., 11, s.206; İbni Ebni Ebi Sayboa, "Tab:ıkoıü7·l:ilbbfi. "s.Ja
İbni Tağriberdi, JJJ. s.OJ; es-Süyüıi, s.265.
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a-Hastahal)e

Başhekimi:

Sinan b. Sabit:

Hastahaneye devcin ünü cihanı tutmu§, büyük hekimlerinden Harranlı 1.
Sinan b. Sabit b. K.urra ba§hekim olarak atanmı§tır2. Pek tabii. olarak onun
yanında · bir çok pratisyen hekimler ve hizmetliler de görev yapmakta idi.
Sinan'a gelince:
Tıp sahasındaki büyük yeteneği, ilmi, bilgisi yanısıra alim, fazı!, felsefe ve
hikmette otorite müstesna bir kimse idi3. Bağdad'da bir kimsenin mesleğini
icra edebilmesi, o devirlerde ancak Sinan b. Sabit'in imtihanından geçmesi ve
müsade etmesi ile mülkün olurdu. Zira ·bir defas ında "hekim" diye geçinen
bir kimse, bir hastayı yanli§ bir usı11 ile tedavi etmi§, fakat zaval lı adam ölmü§tü.
Bunun üzerine el-Muktedir, Bağdad ve civarındaki bütün hekimleri, meslekIeriniri icradan menetmi§, ancak Sinan'ın imtihanını kazananlara müsade edilmi§ti4.

Sinan h. Sabit'in bu §ekilde imtihan ederek hekimlik

yapmasına

müsfide

ettiği· kimselerin sayısının kaynaklarda 900 ki§f kadar olduğu biillirilmektedir5.
Bu aynı zamanda Bağdad ve civarındaki doktorlar hakkında da bize bazı fikirfer
vermektedir ki, bu son dereec yeterli bir rakam olsa gerektir. Bu durum aynı
zamanda, n devirlerde İslam Kültür ve Medeniyetinin önemli bir bC§iği olan,
Bağdad'da müslümanların hekimlik ve tıp ilmine ne kadar önem verdiklerini
dahi göstermektcdir ki, bu cidden övünülecek bir durumdur.
h-Hastahane'nin Masraflar:
Sılk-u

Yahya'da kurulan bu yeni hastahanenin ba§hekimi, doktorlar ve diğer
gör.evlilerin aylıkları, kendi derecelerine göre tesbit edildi. Böylece söz konusu
Hastahanenin yıllık giderleri için ödenen para 7000 'dinar, yakla§ik o larak
(922,25q,ooo.:rL.) idi6. Es-Süyüti ve diğer temel kaynakları tebit ettiği bu
meblağa doktor ve diğer resmi görevlilerin aylık ücretlerinin dahil olma ması
gerekmektedir.
Ba§ta doktorlar olmak üzere gör.evliler ve tüm hastaların giderleri büyük
Türk anası Şnğab llatıin tarafından kar§ılanmakta idi. Evet o devirde fnsan

,;

f!.arran; Urfa'da cşki bir ycrll!:§im mcrkcxirviı adtdl!. Hı. İbrahimin yurdu olara bilinmektedir. Ancak şehir Hz.
Omcr ıamanmda lslfnı hakimiyetini kabul ctmi,<tir. Emevilcr devrinde buranuı ikbfij daha da p:ırlamış, h:mj son
Emcvi hafifesi Mcrvjı (7#750) burad:ı ikfnıet ctmi,<ıir. A/ıbjsilcr devrinde {rzeUikle HfrUn er·Rqid Zi1111:uunda
H:ırr:ınin (Sabikrif! mcrkcxi) dini h:ıy:ıı b:ıkınundan bir luıyli rzdl!aplı giinkr y:J§ildığı anl:ışılmakıadlf. H:ırr:ın'a bir
· çok abm gclmi,<ıir. /~c Sinjı b. S:ııit ei·Harrani de bunlardan biridir. Daha geniş bilgi ipiı bkz; (D:ırkoc, H. lA.
Harran Mdd. \1IL s.'DJ-3(}(}, ei-Mancvf, :ı.g.e., 11 s.23J.2J6j.
cs.Siiyıiıl, s.265; Zeydfffı, C. U. s.Zf!6; İbhi Kcsir, Xl, s./28. Kchhfie, Ö.r., :ı.g.c., V.s.67.
ei-Bcyhaki, chu7-Hasenb.Bıi7-K:ıscm, "K. Tarihu7-Hukcmfi,"Siileymilniye,·no. J222, v, 8Va.
"Abu 7-Farac Tarihi"çev. Ö.R Doğru/, Ankara /981, ll, s.25~ A vv:ıd, g., "Mucemfl Ulemi7-Arah~ Beyruı !}861
s._/ZJ; cz-Zirckli, "Kfrnüsu 7-A7:ım: lll s.206.
.
Es·Siiyiiıi, :ı.g.e. s.JSL
İbni Kesir, "ci·Bidjyc; Xl. s.~ Kchhalc. 6.~ :ı.g~ V. s.67; İbni Ebi Sayb:ı:ı, a.g.e., s.JO.

Z-KiTAPÇVŞAGAB HATUN/

3L

saglığına

bu kadar önem vermek, bunun için müstakil bir hastahane kurmak,
onun ba§ına devrin ünü cihanı tutmu§ bir hekimi hem de ba§hekim olarak
tayin etmek, hastaların i mdlldına ko§mak ve bütün bunların masraflarını sırf
yüce bir inanç için kendi imklinları ile kar§ılamak, ancak faziletli bir Türk
anasının yapabileceği bir §eydi.
Şağab . Hfitun bu hareketleri ile da~a sonra yine kendi n es linden gelecek
olan Cevher Nesibe- Hatun ve Haseki Sultan gibi §erefli Türk analanna da
öncülük etmi§ oluyordu. Zira bu Türk anaları da tıpkı büyük Vlllide Şağab
Hatu n gibi mesela Cevher Nesibe, Kayseri'de (Anadolu Selçukluları zamanı)
1 Haseki Sultan İstanbulda (Osmanlılar Devrinde)2 birer hastahane kurmu§lar
böylece isimleri müslüman halk tarafından kıyllmete kadar hayırla yact edilecek
kimseler arasına girmi§dir.

c-el-Muktedir Hastahenesi:
Aradan çok geçmeden el-Muktedir'in nazannda büyük bir itibar ve kıymeti
olan tabibler ba§kanı büyük hekim Sinan, Halife el-Muktedir'e kendisinin de
böyle bir hasathane .yap tırmasını söylemi§tir. el-Muktedir bu teklifi olumlu
bulmu§ ve Bağdad'da §ehrin dört önemli giri§ bölgelerinden biri olan "Bllbü'§·Şam" mevkiinde bir hastahane yapılmasını emr~tmi§ti(J. "Maristan ei-Muktedir" diye anılan bu hastanenin es-Seyyide Şağab'ın yaptırdığı hastahaneden
çok da ha küçük olduğu anla§ılmaktadır. Zira Şağab HJitfın'un hizmete doktugu
4
hastahanenin aylık masrafı 200 dinar, (26,000,000) TL. idi •
Aynı

zamanda Şağab Hlltün'un kurduğu bu hastahanenin Bağdad halkı
tarafından büyük bir rağbet ve hüsnü kabül gördüğüne de en iyf bir delil
olmasa gerektir. Belki de halkın · bu a§ırı rağbet ve izdihamı sebebiyledir ki,
SinJin b. Sabit, Bağdad'ın bir ba§ka semtinde, halifeden topluma sağlık hizmetlt~ri vermek üzere yeni bir hastahanenin kurulmasım istemi§ ve ei-Muktedir
de bu teklifi hiç Çekinmeden kabul etmi§tir. Böylece Abbasi biiMetinde ilk
defa bir halife ve anası; (ana-oğul) halkın medeni ihtiyaçlarını kar§ılamak, .insan
sağlığına hizmet için hastahane in§a etmi§ oluyorlardı.
2-KUTSAL BELDELERE YAPTIGI HAYIRLAR: CAMiLER SU YOLLARI
Şağab
cariy~

Hlltün Bağdad'oa in§a ettiği bu güzel hastahane yanısıra bir sadaka-i
olarak da~a ba§ka birçok hayır ve hasenatlarda bulunmu§tur.

a-Katiatü'd-Dakik Camii:
Bunlardan bir

3

diğeri

de Onun yine

Bağdad'ın

"Katiatü'd-Dakik" mevkiinde

Bkz. Şapolyo, EB. D3ıı~~riar, Ön:ısya, lll. no,~ İsıarıbul 968, s./2-/l
Bkz. İstanbul Kü!ıdr veSatiat Ansiklopedisı; lV, s.JElJl.JIJJ9.
İbni Kesir, ag.c., Xl, s./23; leydfn, Cag.e. ll s.21J6.
ilmi Kesir, ag.e., Xl, s./28; Zeydan, ag.e. CU s.206.
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yaptırdığı

güzel bir camiidir. Halk arasında bu camii'de Hz. Peygamberin
geceleri namaz kıldığına dair bazı §ayıalar çıkını§, bu da cainiin itilıannı arttır
mı§Ur1 .
Hatib el-Bağdad'nin rivayetlerinden b\l camii'nin muhtelif zamanlarda tamır
ve restore edildiği anla§ılmaktadır. Fakat Abbasi halifelerinden e~-Ta-i LiUah
zamanında (973-991) camii yeniden ve çok esaslı bir §ekilde -tamir edilerek
geni§letilmi§ ve Cuma günleri daha kalabalık bir cemaatin ihtiyacını kar§ıla
yacak bir hale geıirilmi§ti?.
h-Mu~a ddes Ueldelere Uzanan Hayır Eli:
Gerçekte Şagab Hatıin bulunduğu toplumda bir hayır ve hasenat abidesi
gibi idi. Fazilet ve dindarlığının sınırı olmadığı gibi Onun seM, kerem, cömertlik, Jutuf ve ihsanın da sınırı yoktu. Yoksullan gözetmek,. dü§künlere
yardım etmek· §U fani dünayda belki de onu en mutlu kılan ilianevi bir zevk
idi. İbni Kesir es-Seyyide Şağab'ın emlaklarının senelik gelirinin 1.000.000·
dinar (13,175,000,000) Tl. olduğunu, bunun hemen hepsini fakirler ve· acıların
yeme içmelerine, doktorlara, hastalara, yolların yapım ve onarımı, halka su
temin eden kanalların ıslahına sarf ettiğini bildirmektedir3.
Onun hayu vetlasenatla dolu- nur!u elleri, Bağdact ve hilafet merkezini
çoktan a§mı§ ve kilometrelerce uzaklara uzanmı§tı. Bir eli Hz. Peygamberin
özyurdu Mekke'de diğer bir eli Mescidü'l-Ak§a'da, gönlü ise peygamber sevgisi
ile dolup ta§an Medine'de idi. BunlarJ>ir bakıma dört kitabın mukaddes birliği
ve her devrinde binlerce mü'minin kO§U§tuğu mukaddes yerlerdi.
İ§ te Şrrğab Hiitun hayır ve hasenat için buralara yönelmi§ti. O uçsuz bucaksız
mal ve servet zenginliğini gönül zenginliği ile birle§itiriyor, hem Mescidi Haram,
hem .Mesctdi Aksa, hem de Mescidi Nebevi'nin tamir ve diğer ·masrafları için
oluk oluk para akıtıyordu. Şağab Hatün'un bu hayır ve hasenatla'rından sınır
boylarında nöbet tutan askerlerde nasibini alıvordu4 .
İbni Hıbban, çağda§ tarihçi, Bağdad'ın Şağab Hatün dönemindeki bu mutlu
ve. müreffeh yıllarını §U hayırhalı ifadelerle dile getirmektedir: "İlim ehli, ulema,
her yerde geli§ti, itibarları arttı, Bağdad bu dönemde daha önceki .dönemlere
göre çok daha mamur, çok daha müreffeh ve yüce oldu5.

3-ŞAGAB. HATİN VAKIFLARI:

a-

Şağab

Hatun'un Mal

Varlığı:

a.g.e.l s.Ua
Haıib ef·Bağdfxfi, a.g.el s.ua
ibni Kcsir, Xl, s. /75,
.
Haıib ei-B:ığd§di,

·

~~X.~~!,.)~//~~rJtf~~;s\.J~~\i.;
.)/~~~\;~~...2.

.

l::i-1i:mmu, tiıı Tenımam m "b. Hıbbfın b. Ahmed, cs.Sireıün-Ncbcviyyc ve Ahbaru 7-Hu/cfa, Beyruı 087 s.SSO

.~~-~,~~~~~~~~c;..:,~
1-i· 7i:mimı: cs·Sirc. s.SSO

·

~\~\~'~j }~ ~',/~~.J\J~~-~J,~'Jb'-2~~-

Uc,tb~!:_, ~ '6 li
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Abbasi Halifelerinin bütün halife analarında olduğu gibi, Şağab Hatlin'un
da birçok çiftlik, arazi, otlak, mera gibi irM getiren kıymetfi gayrı menkülleri
vardı. Onun eml§kının senelik gelirleri yukanda da beliı:tildiği gibi- milyon
dinar olara.k ifade ediliyordu. Ayrıca bu çiftliklerde birçok ki§i, İ§Çi ve arnele
'oJ~rak çalı§ıyordu. Bu arazilerin veriminin dü§memesi ve randımanlı bir §ekilde
i~~efHmesi için Şağab Hatun'un özel "İ§letme Müdürü" dahi vardı..
Ona yakın olan ve gayrı menkullerini . idare eden bu müdürterin hayat
seviyesi, refah ve geçim §artları vezirlerden daha üstün· idi. O kadar ki bazıları
ei-Muktedire vezir olmaktansa Şağab Hatiin'a özel i§letme müdürü olmayı
tercih ederlerdi. Bu durumun tari,h kitaplarına geçmi§ örnekıeri bile vardır.
b-Şağab

Hatunun İşletme Müdürleri:

Onun bu §ekilde uzun süre İ§letme müdürlüğünü el-Hasibi ünvanıyla biIenen Ebü'l-Abbas Ahmed b. Ubeyduıiah yapıyordu. Bu el-Hasibi'~in hem
Şağab Hatiin, hem de daha önce kendisin9en uzun uzadıya bahsettiğimiz
Semmel Hanım'ın nezidinde özel bir yeri vardı. Onların güven ve itimadını
kazanmı§tı 1
·
'
Et-Taberin'in hicri 313/925 senesi olaylan sırasında verdiği bilgilerden öğ
göre; Abdullah b. M.el-Hakani vezaretten ezledilince yerine uygun
bir aday aranmı§, özellikle Semıner Hanım ın yardım ve desteği' ile onun yerine
el-Haslii vezir olmu§tu. Bundan sonraki geli§meler.i _Arib el-Kurtubi §öyle an~~akmiliL
·
rendiğimize

·" Bunun üzerine Şağab Hatfın'un çiftlikleri, çayır, m~ralar vs. gayrı menkullerin i§letinelerin·i üstlenecek bir adam aradı. el~ Kahramane Semmel Hanım'ı. .
çağırarak:

"Bana el-Hasibi'nin yerini dolduracak ve onun yaptığı bütün göre~leri
yapacak birisini bul" dedi. Semmel Hanım Ona Abrurrahman b. M. b. es-Se~li
tavsiye etti. O bundan sonra Valide Sultan katibi "i§letme müdürü" oldu ve ,
_bütün i§lerini omuzladı. İ§lere bir çeki 'düzen verdi,. bütüı::ı _savurganbkları
önle<li. O, zaten bu i§lerin · içinde olan bir aileden geliyordu. Kendisi ayrica
ilim ve fazilet ehli idi2. ·
.
·
Bütün bunlar diğer taraftan el-Hasibi'nin i§lerini de zorla§tırdı. Artık m us~ 
luklardan su akmıyordu. Neticede el-Hasibi, Valide Sultan'ın maiyyetinde olmak (maddi bak~mdan) Halifeye yakın olmaktan çok daha faydalı idi.'
Abdurrahman b. Sehlin, sadece bu söz konusu emlaki randımanlı bir §ekilde
i§letmekle görevli bir kimse olduğu' da zannedilmemelidiL o aynı zarnand~
qir _eli Mescidi Haram, bir eli Mescidü'l Aksa da olan Şağab Hatlin'un külli
hayır ve hasenat_i§lerini de yürütmekte idi. Fakir, dü§kün ve zavallı kimselere
EI-Kurıubi, Sıieh,
e/-Kurıubi, Sıleh,

Xl, s.Ua
X4 s./J1
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yapılan yardımlar bir yana, hastahane ve buradaki ba§hekim, pratisyen doktorlar
ve diger görevlilerin aylık giderleri bir bir hesaplanıyor ve bunlar m~ıntazam

. §~kilde

dağıtılıyordu.

c-Şağab Hı':ltOn'un Vakfı:
Şağab HlitOn bunlarla da ikti fa etmedi. Hayır ve hasenat için onun. kalbi
ummanlar kadar geni§ti. O bu haliyle el-Mütevekkil'in anası Şuca-HatOn'a ne
kadar benzemektedir1,. Kader eli sanki bu iki Türk anasının hamurunu aynı
undan yoğurmu§tu. Mayasını da aynı mayadan katmı§tı. Bunlar hayır ve hasenat
için y~ratı lmı§ melek ruhlu iki Türk anası idi. Ancak Şağab Ratôn daha da
ileri gitmi§tir. O, _A bbasi bilMetinde hiç bir kadının yapamayacağı bir hizmeti
yapm·ı§, bütün bu gayrı menkullerinin mülkiyeti ve onların gelirlerini b~ külli
hayır ve hizmetler için vakfetmi§tir. Bu vakfetme i§lemi o günkü §artlar içinde
formalite bakımından en mükemmel §ekilde yapılmı§tı. Şağab Hatıln'un belki
bir koordinatörlüğünün dı§ında fazla bir etkisi de kalmamı§tı. istese bile bunu
kendisinin satmasına imkan yoktu 2. · Bu haliyle Şağab Hatôn modern vakıf
müessesenin belki de ilk kurucuları arasında yer almaktadİr.

MamMih, Şağab Hatun'un bu külli hayır mefhı1muna yabancı olan, Onu
bir türlü ke§fetmek istemeyen yazarlar yok da 'değildir. Onun hasbi ~lan bu
samimi duygularını çarpıtmak için çırıpınıp duran papaz tarihçi ıİıe§hur C.Brockelman, "Şağah Hfitun' un s ırf kendi emlakini emniyet altına ahıiayı denemek
maksadıyla" 3 böyle bir yola gittiğini mesnedsiz bir görü§ olarak ortaya atmaktadır.

Şağab Hatun bütÜn bu hayı rhalı ve alicenap davranı§larına rağmen nankör
bir cl, Onun hilafet kolyelerinin süslediği boğazına sarılacak ' Ona insa nlığın
en tiksindirici usülleriyle eziyet ve i§kenceler yapacak, kutsal beldelere, Harameyne vakfettiği bütün bu kıymetli arazi ve çiftiikierin sahte bir muamele ilc
satılması için devretıneye zorlayacak ve bunun için de bu faziletli Türk anas ı.na
her türlü rezil ?1Ua111eleyi yapmaktan çekinmeyecektir4 .

.

.

Mamafih önümüzdeki sayfalarda Abbasiler devrinin bu yüzkarası ti ~sindirici
olayl arı hakkında daha geni§ bilgiler v~rilecektir. Buraya kadar olan açıklama
larım ızda Şağab Hatlin'un sosyal yönü ağır basan faaliyetleri üzerinde durulmu§tur. Bundan sonraki sayfalarda onun saltanat yıllarının genel karakterleri
üzerinde durulacak ve bunların y~terli bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
.

2

·'

·-'

ci-Hatib cl-B:ığd:Jdi. ag.e., va s./66; ibni Tağrıbcrdi, 11 s.J2l
ibni H:ıldiin, ll~ s.:m ibni Kesir, Xl, s.l71
Brockclmarı, C "islfnı MiDeıleri ve Dcvlcllcri Tarihi~ Çcv.N. Çağatay, Ankara, 964 s.IJ7.
ibni Kesir, Xl, s.Jl6.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞAÖAB HATUN HILAFET CAMiASINDAKi YERİ

VE
iDARI ŞAIİSİYETİ

1- ŞAÖAB HATUN'UN SALTANAT YILLARI
Şağab HatOn'un saltanat yılları nerede ise bir çeyrek asır sürmü§tür. O,
çok az kimseye nasip olan bu saltanat yılları içinde İmparatorhiğun yönetimi
ve ohıylara yön verınede daima aktif bir rol oynamı§, §ahsiyetli son derece
otoriter ·bir Türk anasıd ır. O, bu süre zarfında bir Vfilide Sultan (Ümmü'lMuktedir) olarak hilafet imparatorluğunun zirvelerinde bulunmu§, onun mukaddera tı ilc ilgili olarak birçok siyasi, sosyal, idari kararlar alml§ ve gerektiğinde bunları çok rahat bir §ekilde uygulaml§tır. O devletin en· üst kademelerinde Iüzumlu deği§iklikleri yapmaktan bile çekinmemi§tir. Yerine göre, bir
kısım vezirlerdeki idari ve mülki erkanı aziettiği gibi yerine göre de yeni yeni
devlet adamları bulmu§ ve onları önemli mevkilere getirmi§tir. Şimdi biz Onun
bu- olaylarla dopdolu geçen saltanat yılları ve bazı önemli olaylar üzerinde
duralı m;
a-Şagab

Harun ve

Bazı

Vezirler;

Önceleri, Onun "Baş müsteşarı" (MC§ayıhu'l-Küttab) M. b. Abdü'lHamid
idi. el-Kurtubi, kendisine vezaret teklif edilen ve fakat onu kabul etmekten
çekineri bu kimsenin son derece cimri, pinti _olduğunu kaydetmektedir1. Bu
zat vefat edince (H.307/919), yerine f!lÜStC§a r olarak Ahmed b. Ubeydullah
ei-Hasibi tayin edilmi§tir. el-Hasibi'nin yukanda da belirtildiği gibi daha ziyade
Şağab-Hatun'nun uçsuz bucak'\JZ kıymetli emlakini tedvire ağırlık verdiğinin
burada bir kere daha hatıriatılmasında yarar vardır.
el-Has!bi, daha önce yukarıda ismi geçen Semmel Hanım'ın hizmetinde
bulunmu§tU. Yine Semmel Hanım'ın tavsiyesi üzerine Şağab HiltOn'un müstC§arlığına getirilmi§ ve kısa zamanda mali ve idari i§lere bir çeki düzen vererek
Valide Sultan'ın takdirlerini kazanmı§tır2. O, bu ba§arılı hizmetleri dolayısıyla
vezirliğe_yükseltilince, yerine ba§müStC§ar olarak Abdurrahman b. M. b. es-Sehl
.
· getirilmi§tir. (H.314/925) 3
Vezir olanlar görevleri icabı pek tabii .olarak ha lifeye yakın, Ana sultan'a
ise bir dereceye kadar uzak olurlardı. Bu ·bakımdan el-Rasibi, kısa bir süre
sonra Şağah muun'un ·ba§müstC§arı olarak kalmayı arar bir hale gelmi§tir.
Zira, Ümmül-Muktedir'in bilfiil hizmetinde bulunmak, Onun yakınıncia
olmak, maddi refah, hayat seviyesi, bolluk ve bereket bakımından çok daha
faydalı idi4 . Böylece o kimse Halife ve _çevresinin tehlike ve entrikalanndan
da hir dereceye kadar selamcue kalmı§ olurdu. Nitekim öyle de olmu§ ve
el-Hasibi, ba§müstC§arlıkta gösterdiği ba§arıyı vezirlikte gösterememi§ ve elMuktedir tara~ından bir süre sonra azledilerek, yerine Ali b. İsa getirilmi~tir.
e/-Kurıubi, "Sıldı:
ı

---; -

el-Kurıubi. "Sıldı:

Xl, s.74.
Xl, s.74.

ibnü1·Esir, VII/, s.IJ&
c_I·Kurıubi, "Sıleh: Xl, s./11; Kevhfie, Ö.R a.g.e., V, s.68.

---
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(H.315/927) 1

Ali b. İsa, devlet i§lerinde savurganlık ve israfı önlemeye çalı§mı§, devletin
gelir kaynaklarına yeni bir çeki düzen verıni§ ve hazine gelirlerini artırm~tir.
Onun asıl §anssızlıgı yukarıda da belirtildigi gibi, Şagab HatOn'un kudretli
kadınlarından , biri olan Ümmü Musa ile olan takı§ması ve saray çevrelerinde
çok etkin yeri olan bu ei-Kahrama~enin ihtirasma kurban gitmesidir2 .
b-Ali b. ve İsa Şagab HatOna Yazdıgı Ariza;

Gerçekte, Onun Ümmü 1\fOsa'nın baskısı ile vezirlikten çekilmeye zorlano günlerin en aktüel konularından biri olmu§tur. Baljvezir istifa etmek
niyetinde değildi. Bunun için de kendisini haklı gösterecek bir çok sebebleri
vardı. Ali b.. İsa, devreye şagab Hatfın'un girmesini istemi§ ve kendisini savunan
çok. geni§ bir "ariza" takdim etmi§tir.
ması,

Muhtevası bir yana, siyasi, edebi nezaket ve üslı1p bakımından da fevkalade
bir değeri olan bu uzun acizasında tecrübeli Vezir olayların çok geni~ bir
değerlendirmesini yapmı§ ve böylece bizlere. diplomaside, terbiye, nezaket ve ·
incelik örnegi olacak §ahane bir belge bırakmı§tır. Arlıasının siyasi muhtevasınin uzun uzadıya değerl!!ndirilmesi bizim konumuzun genel ~erçevesini a§maktadır.

Ancak yine bu arizada en içten ·duygu v~ birbiri arkasından birer inci
daneleri gibi dökülen o güzel iffide ve kelimelerle Şagab HatO~'un müessir
§ahsiyeti de dile getirilmi§tir. Bir taraftan Şagab Hatun'un devlet erkanı üzerindeki otorite ve §ahsiyetini vurgulayan, di~er taraftan Baljvezirin Oİıa olan
tutum ve davranı§lanru, üstüiı saygı ve hürmetlerini sergileyen bu acizanın bazı
yerierini bir fikir vermek üzere a§ağıya almı§ bulunuyoruz.
c-Arizadan

Alıntılar

Uslüp yüceligi ve ifade zenginliği bakımından tercümesini yapmakta bir
hayli zorlandığımız: bu arizada Ba§vezir Ali b. isa, Şagab Hatun'a yer yer §U
§ekilde hitap etmektedir:
·

b1~le1~_,~I~~\~t,Y';.~c;WfJ.u.,

~'~w~d}~~~1r~~~~_,w:
"b"j~';_,~
.
~

~

s-y->~~\'~~r, <CU)~ ·-:.:~'~Y~o~Y-?

.

EI·.Kurllibi,
~

"Sılch.

X4 s.//2.

ci·Hudari Bek, a.g.e., s.i41

o.:;.;~J~~~...9..J_,ü
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Tanrı, Hanım Sultan'ın

ömrünü uzun saltanatını ziyade etsin! Şerefini deOnu korusun! Ona olan destegini uzatsıni Yüce nimetlerine ·gark
etsin! İhsanını ve her türlü güzel armaganıarını bol bol onun üzerine saçsın!
Katında her türlü kötü sonuç ve korkunç tehlikelerden yüce acımasıyla, izzet
ve ikramıyhı muhafaza kılmasını niyaz eylerim!" " .... Bana her ~imde dogruluktan uzakla§mak helal olmaz. Ben bütün bu i§lerde her§eyden önçe Allah'ın
hakkını, efendimiz müminlerin emrinin hakkını· {Allah saltanatını uzun etsin)
ve Valide Sultan'ın hakk.Lnı gözetirim. Allah, Hanım Sultanı §eretlendirsin!
Ben Tanrı'dan, önünde ve sonunda her zaman, müminlerin emiri ve hanım'ın
bütün i§lerini, ·&çıgını, gizlisini, küçügünü, büyügünü düzeltmes4ti, (hayırlar murad etmesini) dilerim. Tanrı, önemli i§lerinde onlara en güçlü .destekt)r,
Allah onların her ikisini de dogTuya eri§tirmeyi, ellerinden dogru olan işlerin
sudur etmesini dilerim. (Benim bu temennilerim) Tanrının ihsaru, keremi ve
cömertligi ile gerçekle§sin! (Amin) 1
·
.
vamlı kılsın!

Diger taraftan, Şağab H!itiin'nun böylesine muhtevalı, zengin ifadelerle
dolu diplomatik bir tarzda yazılan mektuplara muhatap olması, onun Arap
dili ve edebiyatma vakıf son derece iyi yetişmi§ kültürlü bir kadın o ldugunu
göstermektedir. Ayrıca böyle bfr arizanın niçin Halife el~Muktedir'e de~ilde
Şağab Hfitiin'a takdim epilmi§ olması üzerinde daha geni§ yorumlar yapılması
gereken bir husustur.
2-ŞAGAB IlATİN VE KARMATÜLER
şagab Hatun devrinin en önemli olaylarından biri de, şüphesiz Karmatilerin
B~ğdad üzerine yürümeleri ve Viiiide Sultanın onlarla çarpı§an hilafet asker-

lerini desteklemek için elinde avucunda ne varsa sarfederek, bu güzel İstarn
beldesinin, ÇölüQ derinliklerinden kopup gelen vah§i, bedevi, ilkel Araplar
tarafından hunharca yağma edilmesi ve yakılıp yıkılmasını önlemiş olmasıdır.
Konunun önemi ve Şağab H!itiin'un bu bitmez tükenmez fedakarlıklarının
daha iyi anla§ılabilmesi için bu babisierin kimler oldugu ve ·nasıl ortaya çıktıkları
hakkında kısa da olsa bazı bilgiler vermekte yarar vardu.
a-Karmatiler

Nasıl

Ortaya

Çıkmıştır?

Bunlar Kimlerdir?

Gerçekte Karmatiliğin öncüleri her ne kadar çok daha önceki deviriere
gitmekte ise de, bunların asıl ortaya Çıkı§ı Vas ve Kiife havalisinde
Hamdan Karmat adındaki bir Arabın "Hz. Peygamber'in" Medine'ye hicreti
örnek alınarak, 980'1ı yıllarda, taraftarları için "Daru'l-Hicre" adını 'verdiği bir
bulu§ma ve birle§me yeri tesis etmesiyle ba§lamı§tı.
k~dar

Bu zat Iraklı bir '•Arami" idi. Onunlakabı olan·"Karmat'a" nisbetle bütün ·
~u terörist, ba§ıbozuk, çapulcu tayfasına "Karmatiler" denilmı:ıtir2. Batini ve
Ismail1 idiler. Savunduklarını harekete getiren bir nevi komünizmden ba§ka
bir §ey değildi 3 . Maliann herkes için mü§lerek olduğunu savunan bu kimseler
cennet ekmeği ile k~rde§lik yemeği yerlerdi4.
EI-Hudari Beİı, a.g.e., s.34J.34Z
~

~

ef.Hudari Hele ag.e., s Brocke/ıııan, C ag.e., s./JJ DtJI$ııend1H.,
"Türk Irkı Niçin Müslüman oldu? s.21J5 vd, Konya 987.
DtJI$ııed, 1H, ag.e., .ı:a2i
Brockelıııiın, C. ag.e., .ı:l14
Karmaıiler haklunda daha geniş bifçi için bkz.
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b-Karmaliler Devleti;
.
karakteristik meziyetleri olan yağma ve çapulculuk ruhunu ok§ayan ve yeni bir fikir ve bir heyecan dalgasıyla ortaya çıkan bu çapulcular
takımının Arabistan'daki yıkıcı varlık ve faaliyetlerini hiçbir halife önleyememi§tir.
Karmatiler; 899 yılında Basra Körfezi'nin garo sahillerinde müstakil bir
devlet kurmu§lar, 900 yılında halifenin müstakil ordusunu bozgun~ uğrattıkları
gibi, onun askerlerini de kılıçtan geçirmi§lerdir. Onlar bununla da yetinmemi§ler, ileri harekatiarına devam ederek Suriye'yi ele geçirmi§ler ve Şam kapılarına kadar olan bu geni§ yerleri insafsızca yakıp yıkmı§ lardır. Basra ve
KOfe'de onla rın yakıp yıktıkları bu marnur müreffeh §ehirler .a·rasında idi. Bu
yeni . devletin ba§kenti ei-Ahs§ (Bahreyn'deki eski Macar ve Şimdiki Hufuk)
kasahasının yerine kurulmu§ olan "Müminiye" §ehri idi 1.
c-Karmatiler llağdad Önlerinde;
·
Karmali çapulcu Araplarını temsil eden liderlerin en §erlisi, Ebiı Tahir
el-Karmati idi. Özellikle 914-943 yılları arasında hertürlü kötü faaliyetlerini
sürdüren bu Allaha, dine zerre kadar saygısı olmayan ta§kalbli Şağab Harun
ve dolayısıyla el-Muktedir devrinin en korkunç tehlikelerjnden piri olmu§tur.
Hatta O, bütün vah§etiyle 930 yılında Mekkeye yürümü§, §ehri yağma ve talan
etmekle yetinmemi§tir.
O bu vah§etinde daha da ileri gitmi§, 30.000 müsıümanı kılıçtan geçirdiği
gibi pekçok gani.met yanısıra HacerO'I Şsved ve K.abe örtüsünü de beraberinde
alıp götürmü§tür. Hatta onun çapulcuları Haremi Şerifi pislemekten bile çe-kinmemi§lerdir2. Ebiı Tahir ve çevresinde toplanan bu vah§i Arapların ehli
İsiama inika ettikleri bu §en§at, vah§et, zulüm, İslam tarihinin daima nefret
ve lanelle yact edeceği olaylardır.
Ebu Tahir bu . çapulcu hareketlerinin bir devamı olmak üzere, B~ğdad
üzerine yürü mü§ ve hilafet . merkezini ele geçirerek bu güzel ve zengin IsHim
beldesini de yağma ve talan etmek, insafs ızca yakıp yıkmak istemi§tir.
(H.315/927) Bu mC§um haber Bağdad'a ula§tığında ba§ta devlet erkanı olmak
üzere, herkes korkunç bir deh§et ve panik içinde kalmı§tı3.
d- -Şağab Hat'un'un Orduya · Sağladığı Büyük Destek: ·
Ebu Tahir ei-Karmati, Bağdad üzerine kara bir duman gibi inmi§ ve halkın
üzerine bir kabı1s gibi çökmü§tü.
Onun ve heraberinde getirdiği çapulcuların Bağdad'a girmesinin önlenmesi,
ayrıca çarpı§an askerler ve onların ihtiyaçlarının giderilmesi için çok büyük
meblağlara ihtiyaç vardı. İ§tC, Şağab . Hatfın, bu külli bel§nın defedilmesi için
maddi ve manevi her türlü fedakarlıktan çekinmemi§ ve bütün mal varlığ1 ile
bu sefil çapulcuların kar~ısına dikilmi§tir.
Biz bu konu ile ilgili olarak burada ba§vcıir Ali b. İsa ile ei-Muktedir
Arapla rın

l

Bm;kclman, C ag.c.. s./34; DanŞııend, i.H, ag.e., s.207.
·
fbni Kesir, Xl. s./611. esc·Süyiiıi. L, ~ ~flmii1·Verdi: Zeynü'ddin Amr Tah A.R 1'1-Rcdr:ivi Hnn11.

fll(ll. ..<..'IJ(I

U,\~~-'\__)~~~~\~J\; c.)y~ '/'.ı>\'J.a,j \
~\~~y~)\J~'J~~,~~~~\
ci·Ht'mczfni,

~Tekmeli:

Xl s.U5
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arasında

geçen çok önemli, belge niteliginde bir konu§mayı nakletmek istiyoruz.
Bu konu§malar, Ebu Tfihir veya Karmatller kabusunun, hilafet merkezi ve
devlet erkanı üzerinde nasıl' çırpınıp durduklarınıda göstermektedir.
Ancak yine bu konu§malar, Şagab Hatun'un hiç bir paniğe kapılmadığını,
son derece soguk kanlı bir §ekilde olayların ÜZerine yürüdüğünü, hatta bütün
varını-yoğunu çömence oğlunun emrine verdiğini de açık açık ortaya koymaktadır ki, bu ayrıca tesbit edilmesi gereken ilginç bir tıusustur. El-Hemezani'nin
naklettiğine göre Ali b. İsa, ei-Muktedir'e büyük bir tela§la geldi ve de~i ki;
"Halifeler, dü§ma nlarını tepelemek için bütün mallarını sarfede gelmi§lerdir. Müslümanlar bugün (bu a lçak) katirden daha büyük bir tehlike ve zararta
kar§ı l a§mamı§ l ardır. Oysa Beytü'l-Mal'da bir §ey kalmadı. Ey Müminlerin
emiri, Allahtan kork! HiÇ olmazsa Viiiide Sultanla konuş. Onun bela ve musibet
anlarında sarfedilmek üzere biriktirdigi setVetten ytlrdım iste. Oysa belaların
anası, en büyügü en korkunç olanı ise,Ebu Tahir el-Karmati'dir! el-Muktedir
bundan sonra Viiiide Sultana müracaatta bulundu. O da defaten 500.000 dinar
(65,875,000,000) TL. nakti yardımda bulundu1
Gerçekte, Ebu Tahir el-Karmati ile Çapı§an askerlerin ihtiyaçlarını kar§ı
lamak için hazine-i bassada bir §ey kalmamı§tı. Her§ey Şagab Hfitun'a bakı
yordu. KarmaLiler belasının defeldilmesi artık onun yapacağı mali fedakarlığa
kalmı§tı. Faziletli Türk Anası §ahsi hazinelerinin saklı olduğu demir kapıları
arkasına kadar açtı. Elinde, avucunda ne varsa Ebu Tahir belasının defedilmesi
için oğlunun ve ordu kumandanlarının emrine verdi. El-Kurtubi onun hilafet
merkezi Bağdad'ın mağruz kaldığı bu belaların atlatılması için sarf ettiği paraların- tam 3.000.000 dinar, (375, 250,000,000) TL olduğunu kaydetmektedir2 .
Görüldüğü gibi bu çok büyük bir meblağ, Şağab Butun'un değil, ancak "Devlet
Ana"sının sarfedeceği bir meblağ idi. Bu yönüyle O, hilafet merkezinin aynı
1.amanda bir Devlet Anası idi.
e-Şağa b

Hfitun ve Karmatilerin Sonu;

Ebu Tahir ei-Karmati, Bağdadın üzerine çöken bu kiibiis, Şagab Butun'un
.orduya sağladığı büyük mali destekler sayesinde defalup gitmi§ti, ama onun
elinde avucunda da hiçbir §ey kalmamı§tı.
Bu diğer taraftan Abbasi Devleti için de tam bir yıkıntı olmu§tur. Zira bu
olaylardan sonra paralı askerlerin maa§ları kolay kolay ödenemez olmu§, bu
durum. ise ileride daha ayrıntİlı bir §ekilde. .üzerinde durulacağı gibi devletin
ba§ına bir çok gaileler açmı§ huzursuzluk ve iç isyanların dağınasına sebeb
olmu§tur. Fakat burada aklımıza §öyle bir siıaı gelmektedir; ac-eba Şağab Hiitun,
diğer bir ifade ile Devlet Ananın bunca mali destek ve fediika rlıklarına ragmen
Karmatilerin kökü kazınabilmi§ midir? Bu~soruya bizim cevabımız §üphesiz ki
hayır! olacaktır.

Buna asıl neden de hilafet ordusundaki §ahsiyetli Türk )comutanlar neslinin
yava§ yav.a§
inkıraza doğru gitmi§ olmasıdır.
.
.
.
f-Karmati

Oluyının Kısaca

Askeri llaiOoidan

Değerlendirilmesi;

G_erçekt<:. I?ır~a!llerin çıkardıklan bu bitmez tükenmez karga§alık yağma
eJ.Rr:f!ia:m, Tekmi/e, Xl, s.ID:

d-kurıubi, ~sueh;

Xl, s./55.

·

.
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iç isyan ve huiurs_uzluklarla, el-Memôn ve .el-Mu'tasım devrinde zuhur eden
ve uzun seneler Islam dünyasını kasıp kavuran Bfibek ei-Hurremi olayları
arasında gerek davranış ve gerekse fikir ve ideoloji bakımından bir çok ben·
zerlikler vardır.
Ancak el-Mu'tasım, büyük m§li desteklerle donattıgt Türk askerleri ve onun
yine kudretli Türk generali büyük taktik ve strateji dehası, el-M§ini, Bfibek
ei-Hurremi'nin üzerine göndermi§ o da, anlı şanlı birçok Arap komutanlarını
dize getiren Babek el-Hurremi'yi §a§kına çevirmi§ti. el-Af§in·hiç de beklemediği
bir yer ve zamanda bu iri yapılı·dev cüsseli" gerillc1 liderinin karşısına dikilmi§
ve Onu kıskı~rak yakalayarak esir almı§tı. Böylece kudretli Türk generali dost
ve düşmaniarına karşı Türk askeri ·dehc1 ve gücünden kimsenin ·kuqulamıya
cağını bir kere daha isbat etmi§ ofuyordu. (H.223/837) ı
g-el-Mukttedir'in

Ba§arısızlığının·

Sebebleri;

Ne var ki el-Muktedir ve Şağab Hatôn, Ebô Tahir el-Karmatinin kar§ısıda
kadar §anslı değillerdi. Onların meseleyi· kc1hir bir kılıç darbesiyle
halledecek, üstelik taktık ve stratejid~ Ebô Tfihirle boy ölçü§ecek kadar değerli
cesur bir komutanları da yoktu. ZAten onların bir kısmının. da iç huzursuzluklar
nedeniyle ba§ı dertde idi. İ§te Şağab Harunun Karmatller kar§ısındaki aczi
buradan, yı1ni müessir §ahsiyetli güçlü kuvvetli bir Türk komutanının olmayı
§ından kaynaklanıyordu. Buna sebeb de hilafet camiasında temc1yüz etmi§ ve
önemli mevkilere gelmi§ §ahsiyetli Türk komutanlarının el-Mütevekkıl'den sonra §U ve yanut bu nedenle ba§larının vurdurulmu§ olmalarıdır; ·
el-Mutesım

3-ŞAGAB HATUN İÇİN SANClLI YILLARIN BAŞLAMASI

Bundan sonraki devirler
demekti.

başlaması

artık Şağab

Harun için bir
·

bakıma sancılı yılların

Bunun ilk belirtileri devrin Türk asıllı büyük komutanı el-Muzaffer lakabıyla
me§hur Mônis el-Hadim ile Şağab Harun'un aralarının hem de endi§e verici
bir §ekilde açılmı§ olmasıdır. Bu kötü geli§melerin asıl sebebi hakkında fazla
bir açıklamada bulunmayan· ei-Kurtubi, Môois el-Hfidimi'e, Şağab Hatôn'un
. kendisini öldürteceği yolunda inandırıcı haberler gelmeye ba§ladıgtm kaydetmektedir. Bundan büyük bir deh§et ve ku§kuya kapılan ~ônis, Valide Sultan'ın
gazabından kurtulmak için kısa bir süre de olsa suğur'a, Bizans sınır boylanna
gitmek istemi§ ve bu bağucu çevreden böylece uzakla§ml§tır. (h.315/927) 2.
Saray ve yakın çevre ile MOnis el-Iİfidimin aralarının açılması her iki taraf
için de birbirlerini felc1kete götüren olaylar zincirinin adeta bir ba§langıcı
olmu§tur. Artık bundan böyle Mônis hem her .fırsatta Halifeye b3§kaldırmayı
düşünüyordu. ZAten olaylar da bu mecrada geli§mi§ ve Mônis· kendisini bir
ihtilal ortamının içinde bulmu§tur.
Gerçekte Şağab Hatôn'un uzun siı~n saltanat yıllarının en önemli ·olaylanndan biri §üphe.slz Môniş el-Hadim'in gerçekle§tirdiği darbe ve · bunun acı
bir sonucu olarak ba§ta el-Muktedir olmak üzere, Şağab Hatôn, onun kız
karde§i "Teyze-Hatôn' ve bu Türk hanedan ailenin diğer ferdierinin i§ten el
çektirilmeleri ve sonu mechQl bi~ §ekilde hapsedilmeleridir.
Kilaffı Z. ~eı-Türk fı·Mü~Uefiıi1-Cahız~ s./42 vd
2

d·Kunubi, ~sıJeh~ Xl, s,_/55.
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a-Mıini§ el-Hıidim'in . Darbe Teşebbüsü;

Bilindiği gibi Mıiniş ei-Hadim, EınirQl-Ümera (Orgeneral) rutbesinde bir
komiıtandı. el-Muktedir'in dayısı olan4.ı.\ uı;;sJGaribin oglu Harıinu, onun

yerine, Emire'l-ümer~ yapacağı ve Bağdau Emniyet Ümum Müdürü Türk asıllıHazıik'un da, Harıin'u desteklediği yolunda bir kısım §ayialar çık.ml§tı 1 .
Bundan büyük ölçüde ku§kulanan Mı1nis, bir taraftan makam endi§esi, diğer
taraftan da sadaredten aıledilen kimselerin de tahriki ile yeni bir ihtilal giri§iminde bulunmu§tur. Asiler kısa 'zamanda sarayı ku§atarak el-Muktedir'i ve
yakın çevresini göz altına almı§lardır. Bundan sonra, el-Muktedir kılınç ve
baskı zoruyla halifelikten el çektiemişler ve onun yerine el-Muktezid'in oğlu,
el-Muktedirin ise üvey kardeşi, Muhammedi "el-K.ahir Billah" lakabıyla halife
. .
ilan etmi§lerdi. (317/929)2

.

.

Ne yazık ki ihtilal, çok geçmeden ciddiyetini kaybetmiş bir çapul ve yağmş
hareketi haline dönü§mü§tür. Bu cümleden olmak üzere asiler ei-Muktedirin
sarayına saldırmı§lar ve Dan1'1-Hilafeyi büyük ölçüde yağma ve talan etrni§lerdir. Bu arada çapulculardan bir ba§ka gurup da Şagab HMiin'un üzerine
yürümü§ ve ondan da 500.000 dinar (65,875 000,000) TL. gibi yüklü bir meblag
gasbetmi§lerdir. .
b-el-Muktedir ve Şağab Harun'un Hapsedilmeleri;
el-Muktedir ve yakınları Dtiru'l-Hilafede göz altında bulunuBu darbedler için mahzurlu olabilirdi. Bunun için asiler bir adım
daha ileri atarak ba§ta el-Muktedir olmak üzere, Şagab Hatun ve Onun devlet
işlerinde en yakın yardımcısı sır dostu, "Teyze-Hıitiin" ve daha bir çok yakınların
evlad ve iyalini hatta carijelerini buradan alarak Mıinis'in sarayına getirmi§ler
ve orada hapsetmi§lerdir .
~
.
Bu

sıralarda

yorlardı.

Oysa el-Muktedir Mla meşru halife idi. Ne kendisi çekilmiş ve ne de onun
yolunda bir fetva şağlamamı§tı. Bunun için darbeciler el-Muktedire
çok ağır baskılar yapmı§lar ve "Ba§~adının" huzurunda ondan kendi arzusu
4
ile hilafetten çekildjSjne dair yazılı bir belge almı§lardır • Böylece daha önce
ilan edilen el-Kahir'in haiifeliği de güya··meşru bir zemine oturtutmuş oluyordu.
aıledilmesi

Diğer

taraftan a$kerlerin büyük bir

kısmı,

darbecilerin

safına

henüz iltihak

etmemişlerdi. Onla-r, ihtilalin önderlerine gelerek maa§larinı iştemişler fakat

pek bir §ey elde edememi§lerdir. Bundan büyük ölçüde öfkeye kapılan askerler
büyük kalabalıklar halinde Mıiniş el-Hıidim'in sarayını ku§atmı§lar ve mazul
halifenin beni de duyacağı bir şekilde "Ya Mansılr!" "Ya Muktedir!'~ diye
bağırmaya ve sloğan atmaya ba§lamı§larıdır. Artık askerlerden pek çoğunun
darbeyi tasvip etmedikleri anla§ılmı§tı5 .
Bu beklenmedik geli§meler kai§ısında Münis ei-Hadim geri bir adım atmı§
ve galeyana gelen askerlerin her türlü taşkınlığı yapabileceklerini, belki bu
arada kendisinin de öldürüleceğini iyi bildiği için elMuktediri hapsettiği yerden
İbni Xesir, .YJ, s.J58.
2
3

eJ.Xalıirin ldefa halife ilm edilişi.
}bnü'/Esir, Vlll, s.20l
İbni Kesir, Xl, s./.59.
"Abu 'J.Farac Tarihi," s.25L
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tekrtir halife ilan etmek durumunda kalmı§tır.

c-ei-Muktedir ve Şagab Hatun Tekrar iktidarda
Tekrar iktidara gelen ei-Muktedir ve Şagab Hatlin, · ihtilalcilerin üzerine
fazla varmamı§lardır. Şagab J!Môn tecrübeli Valide, olaylan tır:mandırmak ve
Bagdad sokaklarını bir kan gölü haline getirmek. niyetinde degildi. ihtilalci
askerler tarafından öldürülenlerin dı§ında Onlar kimseye dokunınamı§lardır. ·
Bu ba§arısız ihtilalin önderi, Mônis ~1-Hadim affedildigi gibi, geçici bir süre
halife ilan edilen rakib ei,.Kahir'e de dokunulmamı§tır.
Onların ihtilalin önderlerine hele hele el-Kahir'e dokunmamaları affedilmez
bir hata olsa gerektir. Zira el-Muktedir ve hele hele Şağab Harun, el-Kahire
· dokunmamalarının cezasını fazlasıyla ödiyeceklerdir. el-Muktedir'e gelince; O
sad'ece el-Kahiri Şağa~ Hatôn'un nezaretinde geçici bir süre için göz hapsinde
tutolmasını .emretti. Belki de bu Şagab Hatlin'un arzusu idi.
d-Şağab Hatlin'un ei-K.ahire Yaptığı İyilikler;
:;;ağab HatOn bu tutukluluk süresince el-Kahire bir suçlu değil bir misafir,
belki bir oğul gibi bakmı§, ona öyle muamele etmi§, izzet, ilcram ve ilisanlarda
bulunmu§tur.
Çünkü Şağab Hatôn, öz oğlu el-Muktedir gibi, üvey oğlu el-Kahiri de kendi
kucağında büyütmü§ ve mübarek memesinden süt emzirmi§ti1. Onun aynı
zamanda süt anası idi.
· Değerli tarihçi İbnü'l-Esir o güzel üsltlbu ile Şağab Hatunun, el-K.ahire
yaptığı iyiliklerden bahsederken aynen §öyle demektedir;
-·

, ~J.:9~h~~ c0.J ~.>:.:..>-~./~'.:>\;r?U.h\...~.

~'J'J~~-'~~c.>.--~~~c>.--~~rd.)c:;,?r_,~'~
- --- .
.
- -~-

· -- · ·· · ~·-·

'-.

~J i:~'t~~YJ t_,'- f ..

·"el-Kahire gelince, el-Muktedir Onu ValideSiliinyanmda hapsetti. Ancak
·valide Sultan, Ona çok iyi muamelede bulundu. Ona izzet, ikram etti. Bol bol
harçlıklar verdi. Hatta onun gönlünü· ho§ tutacak kısmen her yolla izzet v~.
ikramının her türlüsüne boğdu"2•
e-Şağab Hôtun'un Diger Veliabdiara Karşı Tutumu;
Huliis~ Şağab Hatfın, üvey oğlu ei-Kahir'e bu kötü

günlerinde fazla bir
eziklik hissettir'memek ve üzüntüsünü gidermek için elinden gelen her türlü
iyiliği yapmı§tır.
.
.
Şagab Hatunun bu alicenab davranı§ı sadece el-K.ahir için değildir. Bilindiği
gibi el-Kahirle birlikte el-Muktedir,el-Müktefi'nin oğlu Ali ile, el-muktazıd'ın
oğlu Muammedi de Valide Sultanın nezaretinde hapsedilmelerini emretmi§ti.
Şağab Hatlin onlara da aynı alicena.b hayirhah davranı§larda bulunmu§ maddi
manevi bir sıkıntıya dü§memeleri için onlar~ da elinden gelen her türlü iyiliği
yapmı§, §ahsi hizmetlerinde bulu~mak üzere\cariyeler hediye etmi§tif3.
Kötülüğe iyilikle mukabele ·etmek üstün bir. inanç ve sağlam bir karakterle
mümkün olurdu. Bir fazilet abidesi olan Şağab-Hatôn ·i§ te bunu sergiliyordu.
Böyle bir davranı§ı o camiada Şagab Hatlin yapabilirdi.
·ı

İbni Kesir,

2

İbnü'/Esir

3

XI, s.I75.
Vlll, s.21J7, Kr EJ.Hemezfni, MTeknıiUeh, n Xl, s.268.
ef.Hemıfni, MTekmı1e, n Xl, s.268.
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4-GELİYORUM DiYEN iHTiLAL V E EL-MUKTEDİR

ei-Muktedir ve devlet

işlerinde

tecrübeli ana melike,

Şağab

HatOn'un ve

oğlunun muhaliflerine kar§ı bu melekvari davranışlannın tesiri çok uzun sürmemiştir.

Bir müddet sonra el-Muktedir ile Mıinis el-Hadim'in araları tekrar açılmış
ve iki taraf birbirlerinin amansız dü§manı haline gelmişlerdir. İki taraf arasın
daki bu fitnenin alevlenmesinde, baş vezir Hüseyin b. Kasım'ın hiyanet derecesine varan tutum ve davranışlarının §üphesiz çok önemli rolü olmu§tur1. Bu
zat her vesile ile Halifeyi, Münis'e karşı kı§kırtmı§ ve ipler nerede ise kopma
derecesine gelmiştir. vezir bu şekilde Halifenin aleyhine olacak tehlikeli provakasyonlarına devam etmiş, hatta daha da ileri giderek aptalca bir kararla
Münusel-Hadim'in üzerine asker bile sevketmi§tir.
a-Muktedirle Münis

Karşı Karşıya

Geliyor;

Miinis el-Hadim bu sırada Musulda bulunuyordu. Büyük bir basiretsizlik
eseri, Halifenin üzerine gönderdiği askerleri emrindeki Türk birliklerinin büyük
desteği ile yenerek Bağdad. üzerine yürümü§ ve ·gelmi§ ve orada· karargahını

kurmuştur2.

Münis'in· saraya kaf§İ, doğrudan doğruya harekete geçmemesi, Onun olayları
pek fazla tırmandırma niyetinde olmadığını göstermektedir. Bu arada iki taraf
arasında bir çok elçiler gelip gitmiştir. Fakat bu elçiler, el-Muktedirle, Münis
arasında bozulan ve gittikçe karma karışık bir hale gelen ilişkilerin olumlu
yönde çözülmesinde kayda değer bir fayda sağlayaf!laml§lardır.
el-Muktedir'in çevresindekiler, Mônis'e kar§ı silahlı bir tavır almasında ısrar
edip duruyorlardı. Oysa el-Muktedir'in bunu yapacak yanında ne parasal gücü
ve ne de eğitilmiş, disiplinli eli silah tutan askerleri vardı. Şağab-Hatunla,
aralarında geçen §U konu§malar, onun bu tehlikeyi atiatmak için ne kadar acz
içinde olduğunu göstermektedir.
b-ei-Muktedirle Şağab Hatlin'un Özel Konuşması:
Değerli

tarihci el-Kurtubi'inin

el-Muktedir, Mfinisle
geldi ve,

açıkca

ayrıntılı

bir

şekilde naklettiğine

muharebeye tutU§maya karar

göre;

verdiği

zaman

anasına

"-Ne hallere dü§tüğümü görüyorsun! Halbuki yanımda ne bir dinar altın
ve ne de bir dirhem gümü§üm yok. Buna şu anda· mutlaka para-pul lazım.
Yanında ne var ne yoksa bana yardım et." dedi. O zaman anası ona;
"~Sen de biliyorsun Karmaliler Bağdad üzerine yürüdüklerinde sana
3.000.000 dinar (375.250,000,000) TL. verdim. Bundan sonra yanımda ancak
şu gördüğün kaldı" dedi ve oğluna 50,000 dinar nakit (E, 587,500,000) TL.
verdi. el-Muktedir bu parayı çok az buldu ve §öyle yakındı;

"Bu dinarlar bana ne yeter? Karşı karşıya olduğum _ tehlikenin büyüklüğü
bunun ne değeri vardır?" Bundan -sonra anasına sitemle;

karşısında

"Bana gelince
2

artık · dönii§ü olmıyan

ibni Haldün, JJJ. s.:JJfl
İbnü1 Abiri, "Tarihu Muhıasaru'd·Düvel, ~ s./75.

bir

yoldayım.

Gücümü n ye ttiği kadar
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da çarpı§acagım. Belki ölürüro de kurtulurum. Fakat asıl mesele benden sonraya
kalanların ba§ına neler geleceğidir. (Bundan son ra anasını kasdedere~) birileri
mutlaka yakalanacak, ağır i§kenceye uğrayacak ve i§te su dürrilciye ağacına
asılacaktır 1 Ne yazık ki el-Muktedir'in bu kehanetleri gözüyle görürmü§cesine
doğru çıkrn ı§ Şağab Hatfın, hem yakalanmı§, hem ayaklarından asılını§, hem
de bin bir ÇC§it i§kenceye uğramı§tır.

c-el-Nuktediri~ Feci Öliimü;
Nihayet el-Muktedir, elinde Kuranı Kerim, üzerinde Hz. Peygamberin cübbesi ve etrafında kelimenin tam anlamı ile bir sürü ba§ı bozuk tabir edebileceğimiz bir gürüh ile Mfı n is el-Htid im'ın silah lı askerlerinin üzerine yürüdü.
Ha~ta bunları t~vik içinde;
·
"Bir kelle getirene 5 dinar, bir. esir getirene ise 10 dinar mükafat verilecektir!" diye de ilan ettirdi2. el-Muktedirin adamları, sanki bir düğün ayına
gider gibi idiler. En ufak bir askeri düzen ve disiplin emaresi dahi göstermeyen
ve fakat tekbir sadaları ile etrafı yıkarak ilerleyen bu ba§ı bozuk takımı,
Mıinisin askerlerinin kininden sıyrılml§ parlak keskin k.ılınçları görünce, her
biri bir tarafa çil yavrusu gibi dağılıp gitmi§lerdir. Halife kendini bir anda
Mfı nis'in askerlerinin ortasında yapayanlız bulmu§tur. el-Muktedirin büyük bir
§a§kınlık içinde.
. -....
"Yazı klal' olsun ben sizin Halifeniz değil miyim!" diyerek bağırıp çağırmaları
hiç bir fayda vermemi§ ve ei-Muğarebe birliğine bağlı bir gurub askerden
birinin ensesine indirdi ği bir kılınç darbesi .ile kellesi yere dÜ§mü§tür.

d-Mıi nis el-Hadimin D uyduğu Büyük Üzüntü;

el-Muktedirin kesik ba§ını bir ınıırağın ucuna takan askerler bin bir türlü
lanet sesleri ile Mt1nisin huzuruna gelmi§lerdir. Milrus bir el-Muktedirin kesik
ba§ına, bir de öfk~li askerlere bakmı§;
"Size yazıklar olsun; Al\aha yemin ederim ki beri böyle yapmanızı emretmemi§tim.
·
Uinet olasıcalar hepinizi öldüreceğim!" diyerek hl§mını dile getirmi§ti~.
Fakat olanlar olmU§tu.
Bütün bunlar Mfinis el-Htidim'in olayların bu noktaya kadar tırmanması
ve hele hele Halifenin hunharca öldürülmesine taraftar olmadığını vurğula~
mak tadır. Nitekim Ali b. Balık, Münis'in ileri gelen Türk asıllı komutanlarından
biri, Halifenin kendi askerleri tarafından ku§atıldığını görünce -hemen atından
inmi§ önünde eğilerek yerleri öpmü§ ve peri§an bir §ekilde yapayalnız kıvranıp
duran Halifcye,
··"Sizi böyle bir günde huruc h areketine t~vi k edenlere Allah lanet etsin!"
demi§tir. Ancak, Onun galeyan halindeki askerlere söz dinletmesi mümkün
olamamı§tı. ei-Muktedir, yirmi be§ yıl saltanat sürdükten sonra bu §ekilde
kendi tedbirsizliği ve çevresindekilerin hiyanet derecesine varan ihtiraslan yüzünden feci bir §ekilde öldürülmü§tür4 •
·
el-Kurıubi, Such, Xl, s./55.

· ·

ı

ilmi Kesir, Xl, s./ffJ.

~

ilmi Haldun, lll, s.:»ı "arapça metin girecek'~
İbni Kesir, X4 169, İbni Hiıkfıin, lll. s.:Ol
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Yağma

Edilmesi;_

el-Muktedir'in cesedi daha da ürpertici ve yürekler acısıydı. Askerler üzerinde ne varsa her §eyi hatta §alvarı.nı bile söküp almı§lar ve soyup sağana
çevirmi§lerdi: Zavallı Halifenin uryan cesedi günlerce sokakta kaldı.. Kimse
·
ona yalcTa§maya bile cesaret edemedi.
· Sonunda bu yürekler acısı feci manzaraya daha fazla dayanamayan bir adam,
önce Halifenin cesedini hemen bir çukur kazarak oraya gömmü§, sonra da
kimsenin farkına varmaması için kazdığı bu çukuru toprakla örtmü§tür1.
Bir çeyrek asır Abbasi Hilafetini itidal ve temkinle idare etmi§ koca Halifeye
kader mendil kader bir kara parçasını çok görmü§tü. Onun yer yüzünde herkes
için tabii olan bir mezarı ve mezar ta§ı dahi yoktu. Ne el-Muktedir ne de
Şağab Hatön böyle bir akıbete layık kimseler değillerdi.
Haddizatında

olan

Balık Oğlu

kılınçlara

bu, ne büyük Türk generali Mönis ve ne de onun
Ali için bir ba§arı değildir. Daha doğrusu bu onların

yem edecek cinsden bir

ba§arı

sağ

kolu

ba§larını

idi. Nitekim öyle de olmu§ ve Onun

kılıncı

gölgesinde hilafet tahtına oturan el-IDihir hem Mônisin hem de Ali b.
Balik'ın ayriı tarzda bir kılınç darbesiyle kafalarını uçurtmu§tur. Önümüzdeki
sayfalarda bu trajidenin kısmen de olsa kahr~dici safhaları üzerinde durulacaktır.

5-ŞAGAB HATUN'UN iŞKENCE VE ÖLÜM YILLARI

· a-el-IQihir'in Halife Olu§u;
el-Muktedir'iri böyle feci bir §ekilde öldürülmesinden sonra yeni halifenin
seçimi pekte kolay olmamı§tı. Zira, ortada, hilafet koltuğunu layıkıyla dolduracak, bu i§lere bir çeki düzen verecek, askeri ve sivil erkanı tatmin edecek,
kırgınhkları giderecek dolayısıyla sosyal bünyede açılan bu büyük gedikleri
kapatacak kudretli, bu i§e tam ehil bir kimse de yoktu. Onun için, bu meseleyi
halletmek üzere toplanan hilafet komitesi üyeleri yani, Ba§kadı, FukaM, askeri
ve idari erkan arasında §iddetli münaka§al~r olmu§tur.
İhtilc'Hin kudretli lideri Mônis el-Hadim, yine de elMuktedir'in öz oğlu ve
Şağab

HfitOn' un tarunu Ebü'l-Abbfis'ın halife olmasını istiyordu. Böylece ba§ta
gün görmü§ Şağab HatOn ve "Teyze Hatön" olmak üzere el-Muktedir ailesinin .
gönlü alınmı§ olacaktı. Mı1nis böyle yapmakla, diğer taraftan;
Şağab Harun'un büyük mal varlığının, yine eskiden olduğu gibi devlet
i§lerine kanalize olacağına inanıyor ve bunda ısrar ediyordu2.

.

.

Oysa Ebül-Abbfis daha anasının kucağında küçük bir çocuktu. Bu bakımdan
Ona büyük itirazlar oldu. Hatta heyette bulunan vezir ebu Yaköb İsmail
en-Nevbahti daha da ileri giderek;
İbnü1 Abiri, "Tarihu Muhaıasaru'dDüvcl, "s./75.
2

"Ebü'Jfarac Tralıi, "s.25~ İbni Kesir, Xl, s./70, ei-Hudari Bek, ag.e, s.358
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"Bu kadar zorluk ve sıkıntılardan sonra bir halife, Onun' anası ve teyze~
sinden güç bela kurtulabildik. Şimdi yine küçük bir çocuğa biat edip halife
ilan edeceğiz. Yine onun anası olacak! Yine onun Teyzesi olacak! O, bizden
önce onların sözlerine bakacak ve onlara uyacak. İdare yine eskiyi davet
edecektir. Allaha yemin ederim buna kesinlikle rızam yoktur. Halife bizi çekip
çevirecek aklı ba§ında olgun biri olmalıdır,' demi~ ve Mıinise ~iddetle kar§ı
çıkmı~tır1 .
Bunun üzerine el-Mutazıdın oğlu ve el-Muktedirin üvey karde~i, Muhammed getirilmi§ ve el-Kahir Billah IAkabıyl a ikinci defa halife olmu§tur.
(H.320/923) el-Muktedir Türk asıllı bir anadan olmasına rağmen el-Kfihir,
hem ana hem baba tarafından arap sayılırdı. Fitne2 veya KabUl 3 adında bir
carfyeden dünyaya gelmi~tir.
Gerçekte Munis ei-H:idim, el-Kahirin halife olmasına kesinlikle kar~ı idi.
O, el-Kahir için; Onun nasıl bir kötülük ve adilikler yapacağını gayet ix_i
biliyorum!" diye homurdana, hornurdana ekseriyete uymu§ ve ei-Kahire biat
etmi§tir4 . Fakat ne yazık ki bundan hemen sonra cereyan eden olaylar, Mfınis
el-Hadimin bu görü~lerinde ne kadar haklı olduğunu bir kere daha ortaya
koymu~tur.
b-Şağab Hatfın'un Hastalığı

eı-Kahir'in halife olması, Abbasiler .devri Türk-Hatunlarının en mümtaz
sima larından bir olan Şağab Hatıin, Abbasiler devletini bir çeyrek asır dahili

ve harici tehlikelere kar~ı ayakta tutan bu Türk anası, yakın çevresi ve
Türk kadınları için tam bir felaket ve yıkıntı olmu~tur. Şöyleki;

diğer

zaten Şağab Hatunbu sıralarda "İstiska" denilen bir hastalığa tutuimu~tu5 .
Olayların bu - ~ekilde geli~mesi, hele oğlunun hunharca öldürührtesi ve kçca
Halifenin ·ba~sız cesedinin peri~an bir halde günlerce sokak ortasında kalması,
Onun dayanılmaz üzüntü, ızdırap ve acılanna tuz bibe·r ekmi~ti. Yüreği lime
lime olmu~ içi kan ağlıyordu. Oğlunun dü~tüğü bu süfli durum onun izzeti
nefsini büyük. ölçüde yaralamı~tı .
Kendisini kalıreden bu ağır üzüntülerden dolayı O, yemeden içmeden kegünlerce ağzına bir lokma ye~ek ne de bir damla su koymu~tu. Nerede
ise kendini hel§k edecek bir açlık grevi yapılıyordu. Araya saygı deger bazı
kadın lar girdi. Hiç olmazsa bir ~eyler yemesi için ona yalvarıp yakarmaya
ba~ladılar. O da onları kırmadı. Bir parça ekmeği tuza banarak yemekle iktifa
etti6.
silmi~

İbni Kesir, Xl, s./70. İbnü7-Abiri, a.g.e., s.l58 İbni Haidıin,l11, s.J91
2

6

es.Süyuı i, s.J86.
et·Mesüd,; "et· Tenbih, "s. 336..
ibnü7Abiri, s.L59, d-Hudrıri Bek, a.g.e., s.J58.
İbnü 7· Verdi, /1, s.:Dl
d·Hemc:z3ıi, "Teknu7dı: Xl, 274, İbni Kesir. Xl, s.Ul
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·c-Şağab HiltOn'un İtirafa Zorlanması;

Z§ten dünyası ba§ına yıkılan ~on derece hasta bin bir ızdırapla bog~up
duran muzdarip Türk anasını, üvey oglu ei-Kahir kendi derdi ile ba§ ba§a
bırakmadı. Onu yaka-paça huzuruna getirtti. Altın, gümü§ kıymetli cevherler
hülasa van yogtı ne varsa bütün mal varlıginı itiraf ~tmesini söyledi.
şagab Hatun'un §ahsi hazineleri zaten tam takır idi. O, devletin hayrına
olan diger harcamaları bir tarafa, sadece Karmatilerin ' Bagdadı yagmalamalannı
önlemek için 3.000.000 dinar (375,250.000,000) 1L. §ahsi yardımda bulunmu§tu.
Oğlu, çaresizlikten ölümün kucağına giderken dahi Oııa yeterli rn§li desteğ'i
sağlayamamı§tı. Yok olan §eylerin nesini itiraf edecekti. Bu bakımdan hiç bir
§eyi olmadığını ancak yanında çok özel zinet eıjy§ları, takılar, gerdanlık ve
kıymetli elbiselerinin saklı bulundugtı bir sandık oldugtınu, bundan ba§ka hiç
bir §eyi olmadığı nı söyledi. ·

. Gözünü kan ve ihtiras bürümii§ olan el-Kahir için bunlar yeterli değildi.
O, Ş ağab Hatundan daha büyük servet mal mülk bey~n etmesini hazinelerini
döküp saymasını nerede ne varsa bir bir itiraf etmesini istiyordu. Oysa haberler
peıj-peıje gelen felaketler Şağab Hatunun elinde avucunda ne varsa alıp götürmü§tü. O, bu manasız ısrarlar ~ar§ısında gerçeği dile getiriyor ve içtenlikle
§öyle diyordu; ·
''Yanı mda şahsi eşya ve elbiselerimi . koyduğum sand ıktan başka bir şey
yok, hiç bir şeyi m kalmadı, Eğer mal, mülk ve servetim olsaydı oğlumu hiç
bile bile ölüm~n kucağına teslim eder miydi.'' 1.

d-Şağab Hlitfın'a Yapıla n Ağır İşkenceler;

Bundan sonra el-Kahir gerçek karakterini ve cibilliyetsizliğini ortaya koymakta geçikmedi. Bu hasta serapa ızdırab yükü olan Türk anasına en ağır bir
§ekilde i§kence yapılmamasını emreıti.
Artık bundan sonra Şağab Harun için her dakikası bin bir zulüm ve azabla
dolu dönem ba§lamı§tı. Korkunç eziyet ve i§kenceler· yapıldı. Dayak ve hakan~tler bir bela ve musibet sağnağı halinde üzerine indi. Ondan Karunları geride
bırakacak servet ve zenginlikler istiyorlardı.

Bu i§k~nceler de yetmedi. Daha sorıra caniler, onu ayaklarından tavana ba§
gelmek üzere asmı§lar ve bir müddette i§kencelerine bu §ekilde devam
etmi§lerdir. O günlerce bu §ekilde asılı olarak kaldı. İ§kenceye memur edilmi§
cdlad ruhlu, kara vicdanlı ki§iler ona, bu asılı odugu halde bile döğüyor,
çarpıyor ellerinden gelen her türlü eziyet ve i§kenceyi yapıyorlardı. Hatta .haya
edilmesi gereken en nazik yerlerini dahi yara bere içinde bırakmı§lardı2.
a§ağı

sa·nki ei-Kfihir'i memesinden süt emziren, onu ~cağında öpüp ok§ayarak
büyüten~ en kara günlerinde onu teselli eden, ona hizmetinde_bulunmak üzere
ef.Hemezaıi, ~rekmiUeh:

2

XI, s.l74

Kıiag4 Z. "Ümmahaıü1·Hulefa~ (ag.m:ık} _
s. 6JO.
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cMiyeler hediye eden, her türlü iyili~ ve ilisanına bogan bu Şagab Ana değildi.
ei-Kahir kendisini buJ!f_a nimetleriyle büyütüp besleyen Şagab Aoaya kar§ı
sergilediği bu insanlık dı§ı, son derece vah§i tutum ve davranı§ları ile bir
insanın halife bile olsa ne kadar alÇ<ilabileceğini ne kadar nankör Mi bir
mahhlk olduğunu en ibretli bir §ekilde cümle ciMne ila~ etml§ oluyordu.
Şağab Ana, hasta kadına yapılan bu i§kenceler o kadar ağır idi ki, Onun
§uursuz bir §ekilde baygın hale geldiği hiç bir §eyin farkında olmadığı görülürdü.
O, bu takdirde, içgüdüsel hareketlerini kontrol edemezdi. Hatta bazan n§ho§
hallere 9ü§tüğü bile olurdu.

Nitekim İbni Kesir bu ağır i§kence ve eziyetler sebebiyle ayakları tavanda
zaman zaman kendinden geçtiğini sidiğin i tutamıyarak
i§ediğini bazan bunun yüzüne gözüne doğru aktığını dahi kaydetmektedir1 .
asılı zava llı kadının

Bütün bu olmadık azab, eziyet ve i§kenceler, onun güya gizli hazinelerini
bir an önce itiraf etmesi için yapılıyordu. Halbuki onun yanında yukarıda i§aret
edildiği gibi, kıymeili elbiseleri ve. bazı ufak tefek a ltın gü mü§ e§Ya . ve süs
takılarını koyduğu sandıktan ba§ka bir §ey yoktu. Kenfen sayan nebba§ları
andıran bu kanlı eller o sandığa saldılllll§lar, içindekileri bo§altarak satl§a
çıkarmı§lardır. Bütün bunların satl§mdan 130.000 dinar (17,127,500,000) TL,
nakit elde etmi§lerdir2.
·

6-ŞAGAB HATUN'UN VA.KIİ? MALLARINA EL KONULMASI
Günlerce süren bu ağır i§kencelerden sonra beklediğini bulamayan el-Kahir,
daha canice bir adım atını§ ve Şağab Hatıin'JJn bütün V~kıf Mailanna el
koymak istemi§ti.
a-Vakıf Mallarının Devri İçin Yapılan Baskı:
Bilindiği gibi Şağab Harun'un çiftlik, çayır mera gibi Sevact bölgesinde
gerçekten de bir çok kıymetli emlaki vardı. Fakat O, bunları ve gerilerini çok
daha önceden Harei Şerif Mekke, Mescidi Aksa -Kudüs ve Mescid-i Nebi
Medine olmak üzere bütün devirlerde yer ve gök ehlince mukaddes sayılan
kutsal mabediere vakfetmi§ti.

İ§te el-Kahir, bQnlara göz koy~u§tu. O, Şağab Anadan bütün bu vakıf
mallarını satılrnak üzere birine devretınesini yani vekil tayin etmesini istiyordu.
Allah için vakfettiği mallar nasıl satılabilird i? Türk Anası bunca ağır i§kence
ve zul.me varan eziyetlere rağmen azim ve iradesinden bir §ey kaybetmedi.
O, bir nevi Allah'ın hakkına sald ırı olan böylesine pervası isteklere kesinlikle
"Hayır!" diyor ve kendisini samimi bir §ekilde §öyle müdafaa ediyordu:
"Ben bütün .bu elakimi Mekkeye, Medineye, hac yollarının tam iri, su yollarının onarımı, Bizans'a kar§ı harbeden mücahidlere, düşkün yoksul, zayıf
İbni Kesir, Xl, s.J75-176

t.\y.~ 'Jı.S.);> \.&ll?~ J.> J~\~ c:J\lı-~
c/Remczaıi, ~Tekmi/e~

Xl, s.Z74, İbni Kesir, Xl, s./15, ibnü7-Abiri, a.g.e, s.l59.
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ihtiyaclanm karşılamak üzere .vakfettim.
Onların satılmasına benim bile gücüm yetmez. Ancak vakıf matlanının dışında
. kalan emUikimi devredebilirim.''1
b-İbni

kalmışlara, onların

Kesir'in İlginç ·ruvayeti:

Bu hususta el-.Kahir'in tertipledigi ilginç oyunları akıcı bir üslOpla en güzel
bir §ekide hem de içi sıziayarak dile getiren İbni Kesir §öyle demektedir:
eH<Ahir. tmlife olunca Valide SuUanı huzuruna getirtti. O son derece hasta
idi. Ona korkunç eziyet ve işkenceler etti. Hatta baş aşagı gelmek üzere
ayaklarından tavana dahi asttrdı. Bütün bu korkunç eza ve ceffilar ona gizli
hazinelerini itiraf etmesi için yapılıyordu. Oysa Onun, zinet esvablarım koydugu özel sandıgından başka yanında hiçbir şey yoktu. el-KAhir buna (dahi)
el koydu.
Onun bundan ba§ka bir kısım gayri menkulleri vardı. Bunlar vakıf malı idi.
el-KAhir onların satılınasım istiyordu. Bunun için bazı şahidier çağırdı. Onlar
güya Valide Sultan'a vekaleten bu mailann satılması konusunda kendilerinin
yetkili olduklarına şeb§det edeceklerdi. Bu kimseler ancak onunla görüştükte!).
kendi rızasını aldıktan sonra böyle bir şahidliği yapabileceklerini aksi halde
bundan çelôneceklerin bildirmişlerdir. Şağab Hıitı1n da orada idi. Halifenin
izni ile perde açıldı. Onfar Valide Sultanı görünce hayretle: ·
"-Sen el-Mutazıd'ın cariyesi, Cafer el-Muictedir'in anasr Şağabsın!'t dediler.
Valide Sultan kendini tutamıyarak (hıçkır.a hıçkıra) ağladı. Ondan. sonra da
kafasım kaldırarak çökmüş yüzü ince ·alnı, esmer görünüşü onlara;
·
"Evet benim!" dedi. Bu defa ağlama sırası (gılya uydurma)
getirilen lômselere gelmişti. Hep birlikte ağiaşıp kalmışlardı2•

şahidlik

oraya .: "

C-el-Kahir'in iğrenç Tertibi:
Mamafih, el-KAhir'in bu halçsız tasarrufunun önüne çıkmak isteyen kimseleri
tanımakta zorluk çekmekteyiz. Zira, o~arın isimleri ve sosyal mevkileri
. hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan İbni Kesir'in yarı hikemi rivayetleri bazı ibretli sözlerle burada sona ermektedir. Bunlardan el-IDihir'in bu
· §ahıslar vasıtasıyla bu süfli gayesine ula§amadığı anla§ılmaktadır.
biz

Ancak olaylar buiıdari sonra daha feci bir §ekilde geli§mi§tir. Temel kaybu konulardaki genel rivayetlerinden anlaşıldığına göre, ei-K!ihir bu
defa §ehrin Ba§kadısı (Kadıyü'l-Kudat) nı çağırdı. Onun yanında bazı FukaM
(yüksek derecede hukuk- bilginleri) de vardı. Onlardan bu vakıf mallannın
satılması için mutlaka bir yol bulmalarını istedi.
nakların

Neticede

Ba§kadının

Kehhfir:, Ö..R ag.e.,

verdigi cevazla

Şağab

Hatun'un bütün

vakıf malları,

V. s.7a

ibni~esir.Xfı.s.l~. \
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kendi ar.zusunun hilafına bir bir satılmı§ ve el-.Kahirin ihtiras dolu arzularına
tahsis edilmi§tir1. Böylece hilafet ülkesinin Ba§kadısı, §tim ve fukaM~an, il§IU
hükümleri, zalim, facir, haksız bir halifeye kaf§ı savunmada, !Jir Türk Anası
kadar bile cesaret ve sabır gösterememi§ler, zulum ve haksıztıga apaçık boyun
egmi§lerdir.
·
· C.Brockelman, Alman asıllı papaz yazar, Şağab HiltOn'un §ahsiyetini, Onun
kucaklayacak kadar geni§ olan imanını, vakıf hususunda ne kadar
duy~rh oldugunu, inkar etmekte ve hasbiliğini görmemezlilcten gelmektedir.
Ona göre el-Muktedirin anası, kendi emWdni emniyet altına almayı denemek
için (!.) bir vasıla olarak kııllanmı§ ve el-Kahir de buna göz yummamı§tı?.
Bu diger bir ifade ile el-.Kahirin Şağab Hatun'a yaptıgı bunca zulüm ve
haksizlığı mC§ru saymaktan ba§ka bir §ey değildir. Mamatih bunun gibi daha
bir çok imani meselelerde, ciddiyetsiZ, gerçekiere kaf§ı gayri samiını beyanıarda
bulunmak sadece C. Brockelman'ın degil, diğer bir çok Batılı yazarların da
müzmin bir adeti olsa gerektir.
dünyayı

d-ei-Muktedir ve

Yakınlarının

Mallarmm Müsaderesi:

el-Kahir'in, Şagab Haulnun ucsuz bucaksız bütün bu vakıf emlakinin satıl
Türk parasıyla ancak milyarlada ifade edebileceğimiz çok büyük
meblağlar elde ettiği asla unutulmamalıdır.
masından,

el-Kfihir bunlarla da yetinmemi§tir. O, Bağdad sokaklarında feci bir §ekilde.
öldürülen ei-Muktedirin bütün mallarını müsadere ettiği gibi, ailesi ve yakın
larının mailarına da el koydurmu§ ve onların da salılmasını istemi§tir.
el-~hir

bu §ekilde bütün mal v~ mülklerini müsadere ettiği kimseler araei-Muktedirin geride ~alan Ebfı'I-Abbfis, Harun b. Abbas, Ali, fazi,
İbrahim gibi öz çocukları da vardı. Gözü gönlü bu servet ihtirasıyla yanıp
tutu§an a§ağılık Halife, ei-Muktedirin büyük eviM ve . ayalini de bir araya
toplami§ ve on ların da bütün mal varlıklarına el koydurtmu§tur. Böylece eiKfihir, el-Muktedir ve Şağab Bfitıin ailesinin belini lormı§ ve onların bir daha
kendilerini toparlanmamak üzere darma dağın peri§an etmi§tir.

sında

M§mafih el-Kahir'in alev alev yanan ve bir türlü sönmek biiiDiyen bu
daha sonra onun ba§ına bir .kor parçaları gibi inecektir. El-Kabiri,
silahlarının gölgesinde iktidara getirenler çok geçmeden onun da yakasına
yapı§acaklar, haksız yere Şağab Hlittln ve el-Muktedir ailesinden zorla ele
geçirdiği milyarlarla ifade edilen bu çok yüklü servetin hesabını soracaklar,
itiraflarda bulunması için i§kence ve eziyetler edeceklerdir.
ihtirası,

e-Şağab Hlitıin'un Son Günleri ve Ölümü;

.

/

ei-Kahir, bunca ağır zulüm ve i§kencelerden, hatta mallarını müsadere
etmesinden sonra bile el-Muktedir ailesinden geride kalanların yakasım bırak
mak istememi§tir. Onların hepsini yeniden hapsedilmek üzere asıl Hacibi Ali
ı

ibni Haldun, JJJ, s.:!J4 ct-Memı:zfni, "Tekmife~ Xl, s.274, İbru· Kesir, Xl,
Hroçkefman, Ca.g.e, s.IJJ.

s.m İbnü7Abiri, s./59.
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b. .n'atık'a teslim etmi~tir.
Ali b. Balık'ın nazaretinde hapsedilenler arasında pek tabii olarak Şagab
da bulunuyordu. Gerçekte, devrin büyük Türk asıllı komutanlanndan
olan Balık ailesi ve oglu Alinin, daha ziyade el-Kahir tarafından yürütülen bu
ağır baskı ve sayesi hesapla§maların dı~ında Şagab Anaya sonsuz bir hürmet
ve saygısı vardı.
Hfitıi~

Bu bakımdan Ali, Şagab Anaya bir hapis degil bir mis§fir muamelesi yaptı.
Onu kendisi gibi Türk olan annesinin y~nına aldı. Ona ikr§m ve hürmette
kusur etmedi. Acılarını mümkün oldugu kadar unutturmaya çalı§tı1 .
Fakat, yukarıda da ifade edildigi gibi., Şagab Ana "İstiska hastalıgından
muzdaripti. Bu ted§v1 kabul etmeyen hastalığı yanısıra, ei-Klihir'in ardı arkası
kesilmeyen, i~kenceleri, zulme vara·n eziyetleri, Onu daha bitkin ve takatsiz
bırakmejtı. Artık onun eski sıhhat ve sağlığına kavu~masına imkan· yoktu.
Nihayet Abbasiler Devletini 25 yıl (bir çeyrek asır) idare etmi§, bir devre
adını vermi§, bu dirayetli, §ahsiyetli, izzeti nefsine d ü§kün, hayır ve hasenat
sahibi, yoksu·l ve dü§künlerin sıgınagı fazilet abidesi, mümtaz Türk Anası
yaka lanmı§ olduğu bu "İstika" hastalıgından kurtulamıyarak vefat etmi§tir.
Mübarek cesedi, dahil önce bizzat kendi sağlığında yaptırdıgı er-Russafe'deki
türbesine defuedilmi~tir. (h. 321/933l Büyük tarihçi İbni Kesir.onu her vesile
ile hayırla yad etmekte ve vefatı için "Allah Ona rahmet etsin! Onu gufranına
mazhar kılsın!" niyazında bulunmaktadır3. ·
Şagab

Harun: kendi hastalığı, pe§-pe§e gelen bunca felaketlerden sonra
kalan bu zavallı kadına, bütün bunlar yetmiyormu~casına
zulüm, i§kence _yapan en sonunda onun ölümüne sebeb olan el-Kahir'in sonu
ne olmu~tur? Biz bundan sonraki sayfalarda Tarihin engin mahakemesine
müracaat ederek ibretlerle dolu bu soruyu cevaplandırmaya çalı~acağız.
dünyası ba§ına yı kılıp

. ·- . •·

BEŞİNCi BÖLÜM

ŞAÖAB HATUN VEEL-KAHİR TARİH YARGlSıNDA
1-EL-K.illİR'İN GEÇMİŞİ VE ŞAÖAB HATUN

a-el-K.ahir'in İlk Çocukluk Yılları ve Şagab Hatun:
BilincUği gibi kanlı bir ihtilal sonucu ikinci defa hilafet makamına getirilen
el-Klihir, Arab berberi asıllı Kabiil, veya Fitne adında bir tariyeden dünyaya
gelmi~tir.

Annesi çok küçük ya§ta vefat ettiği için Şağab HlitOn ona sahip çıkmı§,
onun kucağında büyümü~ hatta onu emzirmekten bile çekinmemi§tir. Böylece
2
~

ei-Hemeüü, a.g.e., Xl, s..ll/1
ibni Haldıin, U( s.J94 ibnü1·Esir, VUJ, s.25( el-Hemajıj, "Tdcmile~ Xl, s.ll4, ibnii7-Verdi, ( sJJl
ibni Kesir, Xl, s.l76.

/TÜRK.OÜNYASI ARAŞTIRMALARI

.52

onun üvey anası olması yanısıra birde süt anası olmu§tur. Abbasi saraylarında
"Ümmü'l Veled" bir ananın kendi çocuğunun yanısıra bir ba§ka tariyenin
çocuğunu emzirmesi görülmü§ bir §ey değildir. Bunu ancak insani meziyet ve
harniyet duygu ları, pınarlar gibi CO§Up ta§an bir Türk Anası yapabilirdi.
Şagab H:itim, el-Kahiri bu ilk çocukluk yıllanndan itibaren tıpkı biricik
oğlu

el-Muktedir gibi gözetmi§, §efkat ve merhametini esirgememi§, hiç bir
zaman ana yokluğunu ona hissettirmemi§tir.
O biraz büyüyünce hilafet s?rayında kendi oğlunun oynadığı özel bahçeye
onu da çıkarırdı. Küçlik e l-Kahir el-Muktedirle birlikte güler ve onunla bilikte
eglenirdi.
HattA Şagab Hattin, sarayda saz meclisleri tertip edildiğf gecelerde, çok
n~dir kimseleı::in çağrıldığı bu me~lislere el-Kahiri de gelinir, hanende ve
sılzendelerin söylediği

birbirinden güzel ~arkı, türkü ve zengin musiki ile onun
da gülüp eğlenmesini ve ho§ça bir gün geçirmesini sağlardı 1 .
b-Asf el-Kfihir ve Şağab Hfittin Ailesi;
Şağab

Hatiin'un el-Kahire olan bu alicenap tavrı, el-Muktedir ve Şıığab
aleyhine düzenlenen ba§ansız darbe sırasında da devam etmi§tir. Bilindiği gibi Eminl'l-ümera, MOnis el Hadim ve Şağab BiitOn ve Halifenin itimadını
kaybettikleri için bir _darbe te§ebbüsünde bulunmu§lar ve el-Muktediri aziederek yerine ~1-Kahiri halife ilan etmi§lerdi.
Hfitiın

Ancak Hilafet askerlerinin onları desteklernemeleri ve halkın sert tepkileri
üzerine Valide Sultan ve el-Muktediri, çok geçmeden tekrar duruma hakim
olmu§lardır. (h. 317/929)
Bu fitneye ön ayak olanlardan bir kısmının ba§ını uçuran el-Muktedir,
kendine rakib olarak ilan edilen el-Kahiri huzuruna çağırmı§ büyük bir anlayı§
göstererek onu affettiğini söylemi§tir. Bunun üzerine çocnklar gibi sevinen
~1-Kiihir· ne diyeceğini bilememi§ ve hüngür hüngür ağlayarak;
Allah Allah canım emniyettedir, (inanamıyorum) Ey Milminierin Emiri
Allah ve ~esülü hakkı için benden size hiç bir kötülük gelmiyecektir2 demi§tir.
Bundan sonra ei-Muktelir üvey karde§i el-Kahirj ~apsedilmek üzere Valide
Sultana havale etmi§tir.
·
·

Şağab Harun, asilerin safında yer alan bu üvey pğluniı, yine bağrına basını§
ona, son . derece güzel muamelelerde bulunm it§, adeti olduğu üzere izzet ve
ikramlarına boğmu§tur. Hatta Onun yukarıda da belirtildiği gibi özel hizmetinde bulunmak üzere tariyeler bile ihsan etmi§tir3.
·
c-El-Kfihirin Karakteri ve ·şağab Hatun;
ı

ı
3

·.

Ne var ki, ei-Muktedir, çevresinin hiyanet derecesine varan nifak ve la§er·Rqid, .t29l ·
.
·
es·Suyuci, .t~ İbni Kesir, Xl, .t/60.
İbni Kesir, Xl, s./6l
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el-Kiihir ikinci defa halife olmu§tur.

53 .
koparmı§

ve neticede

İ§te bu el-K.ahir,"ikinci defa halife olduktan sonra her §eyi bir anda inkar
etmi§, Şağab HAturl ve el-Muktedir ailesinin en amansız bir dü§manı olmu§tur.

el-K3hirin; mübarek memesinden süt emdigi, kucagında büyüttügü, §efkat
ve merhametini esirgemedigi her türlü iyilik, ihsan ve keremine mazhar eden
Şağab H3tôn'a bagrı lime lime olmu§, üstelik bir halifenin karısı yine bir
halifenin de anası olan ve fakat bin bir türlü hastalık. ızdırap, musibet ve bela
içinde kıvranıp duran melek tabiatlı Türk Ana sına, yaptıgt insanlık dı§ ı, i§kence,
eza ve cefalar, kelimenin tam anlamıyla bir vah§et bir canavarlıktan ba§ka bir
§ey degildir. el-Kahirin sergiledigi bu vah§i manzara, tarihte e§İ örnegi az
bulunan bir nankörlük ve bir cibiliyetsizlik örnegidir.
d-Tarihin Acı İntikamı;
Ancak kaderin garip cilvesine bakınız ki; el-Kahir'in soııunda .Şağab Harun'a
benzemi§ ve ondan belki bin beter olmu§tur. Hilafeti ancak bir seneden biraz
fazla sürmü§tür. Kısa zamanda taç ve tahtını kaybetmi§ Bagdad soka~annda
zillet ve sefalet içinde dilenecek bir hale gelmi§tir.
Ona gizli servet ve hazinelerinin yerini söylemesi için her türlü eziyet ve
i§kence yapılmı§ hatta gözlerine mil çekilerek dünyası bir kere daha yıkılmı§
ve kap-kara bir hale getirilmi§tir. Abbasi halifeleri arasında onun gibi sagııgın
da gözüne mil çekilmi§ ve göz akları akıtılmı§ ba§ka bir halifede yoktur. Ne
yazık ki, Şağab mıiun ruhunu ralımana teslim ettiği ayiu günlerde el-Kahirede,
Bağdad sokaklarında aç, sefil olarak dilencilik yaparken ölmÜ§tür1.
· ·
el-Kahir ile Şağab Hatfın arasında geçen bu ibretlerle dolu olaylara temas
eden İbni Kesrir, sade, güzel üslubu ile §U hikemi yorumlarda bulunmaktadır;
"Öyle . ya zaman insanlar için nasıl da degi§iyor, dün aziz kıldıgt bir ki.§iyi
bugün zelil ediyor. Dünya bir bela ve musibet yeridir. Onun iyiliginden de
kötülüğünden de kimse emin olamaz. Bugün talihi yar olanın bir de bakarsınız
·ki yarın i§leri kötüye gitmi§ ve peri§an olmu§tur. Kimse dünyaya dayanıp
güvenmesin. Dünya ona dayanıp güvenen kimseleri aite§iyle yakar tüketir. Oysa
(nankör) el-Kahir, Şağab Bfitt1nun kendisine yaptıgı bunca iyiliği bir defa
olsun hatırlam,adı bile!"2.
·
.
Biz buraya kadar olan açıklamalarımızda Şağab Hfitun ve elKahire'in~rih
mahkemesinde yargılanmasını istedik. Bunlar mahkemeriin birinci safhası idi.
Şimdi.biz bu tarihi muMkemenin ikinci safhası . üzerinde durmak istiyoru·z. O
da ·el-Kahir, Mtinis el-Hıidim. ve Balik üclüsünün sonu ne olmuştur? Kısaca
onri izah edeceğiz ve tarihin bu kişiler hakkındaki hükmünü birlikte göreceğiz.

2

es.Suyüci, s.JUJ.:BO, İbni Kesit, Xl, s./18.
İbni Kesir, Xl, s./76.
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2-KISACA EL-KAHİRİN HİLAFETİ VE SONU
ei-Kahir, i§in ba§ında Mıinis ei-Hadim'in de i§aret ettigi gibi, hiç kimse
iyilik dü§ünmeyen habis ruhlu içi dı§ı fesad dolu bir a.damdr. O,
Mfinis'in büyük ölçüde muhalefetine ragmen halife olmu§tU.

hakkında

el-Kahir, bu durumu çok iyi bildigi halde Mıi nisi biraz da· çekindigi için
yine Emirü'l-Ümera (Orgeneral) ve devrio ileri gelen Türk asıllı komutanlarından Jlalık ile oglu Aliyi, de Hacib tayin etmi§ti. Her ne kadarel-Kabir bu
ki§ileri böyle çok önemli makamlara getirmi§se de gerçekte ne bu Türk İider
lerinin el-Kahire ne de el-Kahirin bu Türk liderlerine hiç bir güven ve itimadı
yoktu. el-Kahir fırsat bulunca her türlü kötülügü yapabilirdi.
a:Munis ve

Balı k'ın

Katledilmesi;

Türk komutanları el-Kahir'in §errinden emin olmak için hilafet sarayınr
(Daru'l-Hilafe) göz allına almı§lar saraya kimin gifip çıktığını sıkı bir §ekilde
kontrol etmeye ba§lamı§lardı. Hatta tecrübeli komutan. Mıinis el-Hadim, bunun
böyle sürüp gitmiyeceğini çok iyi bildigi için, Balık'la birlikte bir ihtilal hazırlıgı
içine bile girmi§lerdi.
el-Kiihir, çok geçmeden bunun farkına varını§ ve bir punduna getirerek
hile ve desise ile hem Balık hem de oğlu Alinin ba§ını vurdurmaya rquvaffak
olmu§tur. Daha sonra aynı oyuna Mıin1s de gelmi§, her nasılsa bu büyuk Türk
komutanın l:>a§ı da el-Kahir tarafından feci bir §ekilde boğazlanmı§tır1 . el-Kahir,
Araplara has olan bu sinsi hile ve desisesi ile el-MukteEiir devrinin üç önemli
§ahsiyeti, olaylara tfer zaman yön vermi§ ve önemli ölçüde tesir etmi§ üç TürK .
generalinden yakası m kolayca ktırtarmı§ oluyordu.
b-el-Kahir'in Hilafetten Dü§ürülmesi;
Onun bu gayri ciddi tutumu ve hilekar davranı§ları ~ütün askeri komutan
ve ileri gelen devlet erkanının güvenini sarsm.ı§ ve onlar arasında derin bir
ku§ku yaratmı§tı.
el-Kahir, bı.i·sinsi davranı§lannda, o kadar ileri gidiyordu ki, bazen, kendisine
yardım eden askeri komutanlara, kendilerine hiç dokunmaycağına dair yeminler
ediyor ve ellerine yazılı emanlar veriy~r, sonra da biç bir ciddi sebeb olmadığı
halde sözünden dönüyor, §U veya bu nedenle on ların birer birer ba§ını vurduruyordu.
Bu bakırndan büyük komutan Sima da ei-1\Jlhire, çoktan itimadını kaybetmi§ti. Halifenin kendisine kar§ı, her an bir svıikast tertip edeceğinden endi§e
edip duruyordu. O, Miinis'in dü§düğü hayata dü§medi. Emindi ki askerleri,
derhal vaziyet olmaya çağırmı§ ve bir gece süıratle gelerek el-Kfihir'in sarayını
ku§atmı§tır. Bu ~ten beklenip duran yeni bir darbe te§ebbüsünden ba§ka bir
~~jW~
.
İbm· Haldun, DI, ~]}4 İbnii1·Ktsir, vUJ, ~252 vd 26L
2

İbnü1·Esir, VUJ, ~279, İbni Haldun, DI, ~718.
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Uğursuz
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Günleri;

Oysa, ihtilal b~ladığı sıralarda el-Kahir adeti olduğu üzere yine i§ret meclisinde gönlünce eğlenrni§ üstelik körkütük sarho§ bir halde idi.
Yakınları

ona durumu haber verdikleri zaman biraz ayılır gibi olmu§, kurzannederek bem kaçını§ ve sarayın hamam bacasına gizlenmi§tir.
Zavallı Halife tam bir acz içinde §a§ırıp kalmı§tı. Ne yapacağını dahi bilmiyordu.
Tam bu sıralarda yalın kılınç saraya dolan askerler tarafından yakalanan elKahir, -peri§an bir halde Sima'mn buzuruna getirilmi§tir.
tulacağını

Askerler §imdi de ona haksız olarak. müsadere ettiği malların hesabını
soruyor ve ilirafta bulunması için bin türlü eziyet ve i§kence ediyorlardı. Onun
daha önce Şağab Harun üzerine sürdüg-ü celladları1 kader §imdi ba§ka bir
. .
çehre ve isimle onun. üzerine saldırtmı§tı.
Askerler tarafından yapılan bunca eza, cem ve i§kencelerden sonra el-Kahir'in gözlerine mil çekildi. Onun dünyası, ba§ına yıktığı Şağab Hatlin'un dünyasından daha da kap-kara oldu. Tarih nasıl da intikamını alıyordu. Zira Abbasi
Halifeleri içinde gözlerine bu §ekilde mil çekilen ba§ka bir halife yoktu. Bütün
bu sorgulama ve itiraflardan sonra gideceği yer ancak bir hapishane idi. Nitekim
öyle de o lmu§ ve el-K.abir bir hapishaneye tıkılmı§tır1 •
d-ei-Kahir; Bağdad Sokaklarında bir dilenci;
Ortalık yatı§ttktan sonra serbest bırakıldı. Artık O, bundan sonra canlı bir
ibret heykeli. olarak Bağdad sokaklarında dola§ıp duracaktı. Çünkü ei-K.ahir'in
gidecek bir yeri, barınacak bir evi yoktu. Kimse ona sahip çıkmaya hatta
tanı§ıklık göstermeye bile cesaret edemiyordu. O, gözleri kör, aç, sefil, yarı
çıplak bir §ekilde Bağdad sokaklarında dola§ıp ve dilencilik yapmak için oturur
ve gelen geçen müslümanlara;
"-Ne olur bana bir sadaka veriniz! Ben sizin tanıdığınız bir kimseyim!"
diye yalvarır dururdu2. O nerede ise ölümü dahi gönüllü olarak arar bir hale
gelmi§ti.
Büyük tarihçi İbni Kesir Onun bu feci halini tasvir ederken §öyle demektedir; "0 yakalanınca hemen öldürülmedi. Önct; gözleri, kızgın mil çekilerek
kör edildi. Çe§itli eziyet ve işkenceler gördü, böylece Allah ondan intikamıni
. almrş oldu."3
Buraya kadar olan açıklama larımızdan Şağab Harun'un Abbasi Hilafetinı

ibnü'J.Esir, VUJ, .t~ "Tarihu7-Hamis: f1. .t3.5l
es..SUyüti, .t:mJ

.

J~; -~~~~J,~-~:;ı~;j..d:ltt'=f.t_r..~_,.;
İbni Kesir, XI, .s:l7&

~,j..l.9~t~~y~

----
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deki saltanat __yılları ve 25 yıllık idari hayatı tarih objektifinde incelenmi~ ve
belirli ölçülerde aydınlaulmak istenilmi§tir. Bundan sonraki sayfalarda Şağab
Hatfın için y,apılan tenkidler üzerinde durulacak objektif cevaplar verilecek ve·
Şağab Ananın ümı1mi bir degeriendirmesi yapılacaktır.
3-ŞAGAB

IlATON VE

EL-MUKTEDİR'E YAPIIAN TENKİTLER

islam alimlerinin Şağab Harun'un ve zatı ve §ahsiyeti hakkında fazlaca ağır
tenkitleri yoktur. Hatta ba§ta İbni Hıbban , İbni Kesir, olmak üzere bir çok
İslam alimleri bu fazileti Türk Anasını bir çok hayırbab ifadeler ile açık açık
takdir etmektedirler, Ancak onların asıl tenkitleri el-Muktedir ve Onun devrinde devlet idaresinde çok daha mı1essir bir hale gelen aristokrat kadıı:ıJar
varlığı ve onların saltanatı hakkında yoğunla§maktadır. Onlara göre, el-Muk- ·
tedir, devlet idaresinde dizginleri anası, teyzesi ve bunlar gibi daha ei-Kahramane makamına getirilen bir çok kadın efendilere bıtakmı§ bu ise hilafetin
zayıflamasına sebeb olmu§tur.
a-.Klasik Tarihçiler Ne Diyor?
Bu cümleden olmak üzere İbni İmad, el-Muktedir için "0, bilafete_l ayık
değildi. Çünkü Anası, Teyzesi ve el-Kahramane olan hanımefendiler büyüklerio
i§lerine karı§maktan çekiomezlerdi" ~emektedir1 . Arib el-Kurtubi ise; "anası
ve yakın çevresinden olan daha bir çok kadınlar onun i§lerine_ müdahale
etmemi§ olsalardı el-muktedir devrinin halk için çok daha müreffeb bir devir
olacağını" vurgulamaktadı~
.
· İbni Tanrıberdi açık açık el-Muktedir'e kadınların büyük ölçüde tesir ettiklerini bildirmektedir3• Ba§ta ei-Mesı1dl olmak üzere daha bir çok klasik
isıarn Tarihçileri, İbni Tanrıberdi'nin bu genel tenkidine yakla§makta, 3_§ağı
yukarı aynı üadelerle aynı görü§leri ileri sürmektedirler4 • Şağab Hatfı.n ve
ei-Muktedir hakkındaki bu miıtedil görü§leri kabul edenlere zamanımız tarihçilerinden P.K Hitti'yi de ilave etmemiz ğerekihektedir. O da klasik İslam
Tarihçileri ile- aynı görü§leri payla§makta hem de çok daha - açık bir §ekilde
Halife el-Muktedir'in Türk asıllı anası (ki Şağab Hatun). nın çok bariz bir
§ekilde devlet i~lerine müdahale ettiğini bildirmektedu-5.
b-Madalyonun Öbür Yönü;
Her ne kadar İslam tarihçileri bu beyanlarında l<ıSmen de oısa haklı iSeler
ı
!

İbni İma!, UŞezen~ ~ s.8.
ei-Kurrulff,_' 'Şıleh: XI, s.ZJ

•

t1_;~(:J~~~,o~/~""3\.r~~ir+~ u\)_,_
1?

/

• ~

.

\

. ...

~!:rı~d__,~_j>"d. ~d~±;~ 'ubJf~ cLo ~ ~
ibni Tağrıberdi, DJ, s.2J4.
4

ei-Mespdi,

"et· Tenbih~ s.J28. ·

Hıiıi, P.K "The·Arabs in History~ p.468.
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bir de madalyon'un öbür yüzü

Ş7

vard ır.

O da §Udur;

Şağab

Hatun ve çevrçsindeki diğer Türk aristokrat kadınlannın el-Muktedir
yanı sıra devlet i§lerine yön vermeleri, hilafet erkanı ümern ve vüzera ile bu
kadar içli dı§lı olmaları, olaylar ve §artların zorlanmasıyla olmu§tur. Daha açık
bir ifade ile §artlar Şağab Hatunu ve yakınlarını devlet i§lerine oğlu, el-Muktedir'e yardımcı olmaya (müdahale ·değil) mecbur etmi§tir.
Bilindiği gibi, el-Muktedir, daha sokakta arkada§ları ile topacımsı bir §eylerle oynadığı sıralarda, küçük bir ya§ta. halife olmu§tu. Abbasiler devleti tarihinde, ei-Muktedir müstesna, böylesine küçük bir ya§ta halifet tahtına kimse
oturmaml§tır 1 .
İ§te Şağab

Barun'u devlet i§lerine kari§maya zorlayan asil sebeb de akıl
baliğ dahi olmamı§ ei-Muktedir'in böyle çok küçük bir ya§ta halife· olmasıdır.
Tecrübeli, Türk Anası, usta bir kaptan gibi devlet gemisinin dümenini eline

alim§ ve zaman zaman büyük tehlikelerle

kar§ı kar§ıya olmasına rağmen

onun

zaman 'denizinde batmamasınr ve tam 25 yıl selamet !imanına doğru seyretmesini sağlamı§tır. Bu §ekilde Şağab-Hatôn'un devlet idaresine yön vermesi
bunu ba§anlı olarak bir çeyrek asır devam ettirmesi tenkit edile~k değil, herhalükarda takdir edilecek bir husus olsa ge.rektir.
Aksi takdirde, küçük halife_ei-Muktedlr, birbirlerine kar§ı kötü bir rekabet
ve makam hırsı için kıvranıp duran, dar görü§lü küçük oyunlar pe§inde ko§an
bir çok siyasi, askeri ve idari· erkan arasında, onların muhteris ernellerinin
t~hakkuku için bir oyuncak hfline gelecek dolayısıyla emniyet ve huzur da
kalmıyacaktı .
bundan sonradır ki, bir çok iç isyan, karl§ıklık, b3§ kaldırmalar _birbirini
takib edecek ve bütün bunlar Abbasi hilafetinin çok süratli bir §ekilde çökü§e
doğru gitmesine sebeb olacaktı. Binaenaleyh, Şağab Hatun'uo devlet i§lerinde
oğluna yardım etmesi, onu yönlendirmesi, onun zaman zaman müstakil insiyatifini kullanarak kararlar alması, Abbasi hilafetinin hayrına olmll§ ve, VAlide
Sultan sayesinde eı:Muktedir'io saltanatı çok az bir halifeye nasib olacak
derecede uzun (25 ~) sürmÜ§~ür.
.

Asıl

c-el-Muktedirin Gerçek Durumu;
Bununla beraber el-Muktediiin_hiç bir insiyatifinin olmadığı ve bütün devlet
i§lerini Valide Sultan ve Teyze Harun'a yani Türk Hanınılar aristokrasisine
bıraktığım iddia etmenin gerçeklerle bağd3§masına imkan yoktur. el-Muktedir
belli bir olgunluk çağına geldikten sonra devlet i§lerin~e çok daha müstakil
hareket ederek kararlar alrni§, icraat ve tasarruflarda bulunmll§tur.
d-Kurıubi, "Sıldı~

XI. s.28.
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Ancak, uzun saltanat yılları döneminde Valide Sultan ve Teyze Hatun'la
daima tatlı bir uyum içinde olmu~. acı ve tatlı günlerini birlikte ya~amı~lar ve
büyük olayla rı beraber göğüslemi~lerdir. Bu ahenkli uyurnun sağlanması, ~üp
hesiz Şağab Hatlin ve Teyze Harun' un üstün meziyet ve idari kabiliyetleri
sayesinde mümkün olabilmi~ ve bu sayede onurı iktidan kendinden önce gelip
geçen bütün Abbasi Ha_lifelerinden Harun er-Re§id'te dahil en uzun ömürlüsü
olmu~tur.

d-islam Tarihcilerinin

Hatası;

. Gerçekde isıarn Tarihçilerinin el-Muktediri tenkit etmeleri ve onun devrini
nerede ise bir kadınlar saltanatı yıllan olarak tasnif edecek kadar ileri git-meleri
bu Türk aristokrat kadınlannın ·aczi, ehliyetysizliği ve devlet ~lerini onların
yüzlerine gözlerine bula~tırmaları yolunda da değildi.
Kanaalimize göre bu biraz da hilafet camiasında, o çağlarda bir kadının
devlet i~lerinde söz sahibi olması hele hele kilit makamlara getirilmesi, hat~
Divanü-1-Mezalime (İstinaf mahkemesi ba~kanlığma) lGidar giden geni~ bir
yelpazede hizmet etmeleri alı~ılmı§hgın dı§ında görülmesi ve yadırganmasından
kaynaklanmaktadır. Nitekim el-Kahramane, Semmel-Ha nım'ın Divanü'l-Mezalime ilk çı kı§ları nda Bağda d halkının protesto etmeleri, ~ehrin C§raf ve ayanın
dan hiç kimsenin katılmamaları da bunu gösteriyor. Ancak daha sonra i~lerin
bundan önceki sayfalarda belirt ildiği gibi süratle yola girdiği bunun ise halkın
hayrına ve yarar!na olduğu muasır kaynaklarda dahi dile getirilmi~tir.
Nitekim ondan sonra hilafet makamına gelen el-.Kılhir'in, el-Muktedirin
aksi~e böyle Şağab Ana gibi faziletli açık bir yol göstericisi bulunmadığından,
hilafet süresi ancak bir buçuk yıl bile sürmem~ ve sonunda cümle aleme rezil
ve rüsva olarak hilafetten azledilm~tir.
4-ÇAGDAŞ YAZARLAR VE ŞAGAB HATUN

Gerçekte Abbasi Hilafetinde . değil Türk Hatunlan, genel olarak askeri,
idari ve edebi sahalardaki Türk varlığı, sadece klasik İslam tarihçilerinin değil,
çağda§ Arap yazarlannın da üzerinde ha~sasiyeL ·. durduklan önemli bir konudur.
Bunlar içinde Türkleri tenkid etmeyi bir ôsıb özelliği haline getiren bir
çok Arap yazarlar olduğu gibi, ne yazık ki bu konuda çok ileri giden ve bunu
nerede ise bir hakaret derecesine kadar ileri götüren bir çok Arap yazarları
da vardır.
Konunun öze~liği dolayısıyla, Orta-doğu .Türk varlığı için Arap yazarlar
tarafindan all§ıla gelmi§ bu tenkidlerin burda· geni§ bir mün3ka§a ve değerlen-
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9irmesini yapmamıza imkan yoktur. Ancak biz sadece Şağab HAtiın hakkında
yapılan . tenkidler ve onun da bir misal olmak üzere en a§ırısıru ele almakla
iktifa edeceğiz.
a- el-Hudari Dek ne Diyor?
Şa~ap . HatOn'u

hissi, hem de çok acı ve a§ırı bir §ekilde
tenkit eden yazarların ba§ında §üphesiz.el-Hudari Bek bulunmaktadır. Emeviler
ve Abbasiler devri ile ilgili olarak yayınladığı bir çok eserinde Türkleri hemen
her vesile ile tenkit eden müellif üzerinde durduğumuz Şağab HAtôn ve elMuktedir ·devrini de acı acı tenkid etmekte ve §öyle demektedir;
bu §ekilde

haksız,

"HulAsa el-Muktedir'in hWifeti dönemi tümüyle Abb§si Devletinin en kötü
devri olmu§tur. Zira o devirde kadınlar ve kadm hizmetçiler (!) devlet id !iresine
hAkim olmu§lar, dolayısıyla da israr ve döküp saçma son haddini bulmu§tur.
el-Muktedir ya kendisi, veya anası, yahurta el-Kahramanelerinden birine takdim edilen rüşvete göre ya bir veziri azi veya diğerini tayin ederdi. Vezirlik,
belli bir r~§vet vaadi ile ahnırdı. Bu bakımdan bu göreviiierin hemen hepsi
önce rüşvet olarak takdim ettikleri parayı elde etmek, sonra da halifenin
hakkı olan vergileri toplamak için halkın elinde avucunda ne .varsa alırlardı.
Bu vergiler haklı mı yoksa haksız yollardan mı elde ediliyor kimsenin umurunda değildi. Bu ise tam anlamı ile arttk (Abbasiler) devletinin yıkılacağını
ihbAr eden köklü bo~nculuktan ba§ka bir §ey değildi." 1
Bu kabil tutarsız tenkitlerio ilim, insaf ve izanla bağda§ması mümkün değildir. Bir çeyrek asırlık bir dönemi, ba§ta halife ei-Muktedir olmak üzere .
büt~n askeri, iğ§ri ve siyasi erkanı yüzlerce adamı rü§vet, haksızlık ve adaletsiziilde itharn etmek ilimden de öte bir kin ve husumet ifadesidir. Bu yazariara
sormamız gerekiİ; madem Şağab Hatun ve çevresi, bu kadar kötü idiler, 25
yıl nasıl iktidarda kalını§lardır?
Daha açık bir ifade ile zuhlm, haksızlık ve ayyuka çıkan rü§vet ve adaletsizliklerle bir kadının hem de 25 yıi payidar olduğu nerede görülmÜ§tür? Bu
·sorulara gönül ferahlığı ile cevap bulmamız mümkün değildir.
Çünkü Abbasiler devletine hizmet ve emeği geçen Türk devlet adamları
askeri ve· idari erkana yapılan bu kabil ağır tenkid ve ittihamların . bir tek
sebebi vardır. O da, onların gayrı Arap ve fakat TÜrk olmalarıdır. Şağab Hatun,
kız karde§i, ve el-Muktedire yapılan tenkitler de i.§te böyledir. Asıl sebeb
<>nların tertemiz, faziletli birer Türk anası olmalarıdr.

eJ.Hudari /kk ag.e. s.l55.
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b-Türkler Niçin Tenkit Edil'ıyor?

AbMsi toplumundaki Türk varlığına böylesine hırçın davkanaatimize göre ba§ka ba§ka sebeblerden kaynaklanmaktadır. Kuru
bir §ÖV~nizmle övünmek isteyen bir kısım çağ<ıa§ Arap yazarları; Abbasi Hilafetindeki değil Türk askeri varlığı, Türk Hatunlarının bile zirvelerdeki bu göz
ka.ma§tırıcı durumlarını gördükçe, izzeti nefislerinin yaralandığını hissetme kle
ve bundan büyük üzüntüler duymaktadırlar.
Arap

yaiarların,

ranmaları

Bu tarihi gerçekleri insa fsızca saptıranlar, eserlerinde Türkün Orta-Doğu
daki tarihi misyon ve varlığına saidırınayı bir uslı1p özentisi baline getirenler
arasında ünü bütün Arap dünyasını tu tmu§ me§hur yazar Ahmed Emin en· ön
sıralarda bulunmaktadır 1 .
Bu meselede onlara hak vermemek mümkün değildir. (!) Öyle ya, yarı
nomadik hayatın bu asil öncüleri cihangir Asya ordularının kahraman temsilcileri, yağız çehreli Türkler; iç Asyada il!ihi bir. fırtına olarak kopmu§lar,
sonra binlerce kilometre katederek İslamın taht ve baht şehri Bağdad'a gelmişler, özellikle o çağlarda büyük bir kültür ve medeniyet merkezi haline
gele!J bu §ehirlerde ümmet ummamnda boğulup gitmeleri beklenirken, millet
çizgisine çok yakın bir şuurla hakim bir sınü olmuşlardır.
Bundan da öte Arap entellektüel çevrelerinin hor, hakir gördükleri ve gayri
medeni el-Ulı1ç;2 vah§İ' yaban e§eği3 diye tavsir ettikleri bu Türkler, kısa
zamanda bu medeni çevreye adapte olmuşlar, ve kendilerini çok medeni zan~
neden bu vahşi .çöl sakinlerini, Arapları id!ire etmeye başlamışlardır. Bundan

2

Ahmeı Erruiı, upırtu1-islfm: Kalıire, !}62, 1 ş.~ Kış. Kıiag4 Z "Te-Türk~ s.Jl
ef.Uiüc (ara{fa); lüğaıta kuvvtt5 besi5 yaban qeği veya bu giizle bakılan güçlü kaba adam anlamana ge5r. Türkler
Bağd:ıda biiyük kflileler ha5nde gttirildikleri zaman, halife ef.Mutasunin onlara karşı gösterdiği aşırı ilgiyi bir
türlü çekemeyen Arap enıeOektüelçevreleri Türklere Şe bu gaz/e f?ak!ı!ılar ve onu da acı acıtenkit eımişlerdir.
Daha sonra bir çok Arap yazarları da hemen her vesile ile Türkleri tahkir babmda bu nıenhus ke.liroeyi JaıUamb
durmu§fardır. O kadar ki§iivenist Araplar, kendilerini bütün güçleri ile Osmanlının koruyucu prısiyesinin dışına
atmak için yabancı axdınlarla iş birb"ği yaptıkları zamanlarda da bu medeni Türklere yine aynı şekilde luiab
eımişlerdir. Nıiekim /brahim Yazıcı (JW.!J()6), Arapları Osraaıılıya karşı baş kaldırmaya çağıran uzun bir
kasidesinde onlara şöyle hitab ttnıekıeau;
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"Bu keskin kıfın;laruıuzla yüce gayertıize mutlaka ulaşacağrz. Zfıcn ehirde k olanı gayesine ulaşmakran kim geri
koyabi5r.
Bu yaban qeği. sefil Türkleri pişııanlıkları ile bapaşa bl(akac:ığrz. Fakaı onlaruı ıaptıkları bunca zulme
pişmanlıkları da fayda vermiyecekıir.- Bkz Hüri, Rtif., "Nusus fif.edebi'J.Arabi, Beyrü4 !}57, s.J4.
Bu konularda umumi bir değerlendirme için bkz Kitapç4 Z, ag.e. ~O,İ1,14.
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da öte onlar İs lfim kültür ve medeniyetine Türkün vakfir §ahsiyetinin yansıtan
yeni yeni boyutlar kazandırmı§lar, hatta Orta-Doğu Arap hakimiyetine bile
son vermi§lerdir.
4te bu günün Arap zihniyeti ve onun haksız, üstelik taribi tekamülden
ders almayan nasipsiz temsilcileri yazar çizer takımını asıl çileden çıkaran da,
bu büyük Tütk varlıgı ve onun, Arap ve Araphgın öz yurdu olan Orta-Doğu
hakimiyetidir. Diğer bir ifade ile Türklerin Araplarm orta-Doğu hükümranlı
ğına son vermelerldir. ·
Oysa Uf!!~ml tarihin mecrasını degi§tiren, siy§si, sosyal, ekonomik sahalarda
yeni yeni dengeler olu§turan, İslam Dinini gücüne eri§ilmez siyasi bir kudret
haline ·getiren, dolayısıyla Arap la rın millet varlığının ·cihangir Türk §emsiyesi
altında zamanım.ıza kadar devam edip gelmesini sağlıyan bütün bu olu§um ve
geli§melerden herkesten, Qer milletten ziyade Arapların memnun olmalan ve
Türklere minnet borçları olduklarını bilmeleri gerekmektedir.
5-ŞAGAB HATÜN VE SONUÇ

camiasma intisab etmi§. Türk hatOnları
arasında apayrı bir yeri vardır. . Onun devlet i§lerindeki nüfOzu ve asıl aktif
durumu oğlu el-Muktedir devrinde ba§lamı§ ve aralıksız 25 yıl sürmü§tür. Bu
yönü ile Şağab Hatfinu, Abb§si Hilafetinde değil diger Türk HA_t~nları, Harun
er-Re§id'in kıymetli e§i es-Seyyide Zübeyde de dahil hiç bir. halife anası ile
mukayese etmemiz mümkün degildir. Hatta O, bu bilfiil hizmeti ve son derece
aktif .durumu ile bir çok halifelerle dahi boy ö lçü§ebilecek bir durumdadır.
Gerçekte

Şa~ab H~tfin'un

. .hilafet

Zira Abbasi Halifelerinin çogunun hilafet müddeti 3-4 yılı geçmemektedir.
Yine Abbasi Halifelerinden dokuz halifenin hilafet yılları toplansa ancak Şağab
.Hatılnun saltanat yıijarına e§İt olmaktadır ki bu son derece ilginç bir tesbittir.
Bir diğer hususta Abb§si Hilafetinde hüküm sürmü§ tüm 37 halifeden ancak
be§ halile 25 sene ve daha fazla bir süre saltanatta kalabilmi§leröir. ·
Bir kadın ol masına rağmen Şağab Hatunun Abbasi Devletinin dahili ve
harici bir çok köklü ·problemlerle kar§ı kar§ıya olduğu bir devirde, hilafet
merkezindeki son derece müessir ve aktif varlığını 25 sene sürdürmü§ olması
ve olaylar kar§ısında dimdik ayakta kalması üzerinde çok daha önemle durulaca.k bir husus olsa gerektir. Bütün bunlar kim ne derse desin Şağab Hatfın'un
gerçekten de ba§arılı bir id§reci, hikmeti hükümete vakıf üstün meziyetli bir
Türk Arıası devlet ana olduğunu göstermektedir.
Şağab
naunın
.:.

25

Hatunun devlet yönetimindeki aktif yılları bir nevi nüfuz ve saltayıl sürdüğünü söylemi§tik. Onun bu uzun süre devam eden hizmet
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yıllarında
ba§arı

on be!jten .fazla vezir de~i§i kligi ve be!j askeri darbe yapılml§tır. Onu_n
grafiğinde bir çok ini§ler ve çıkı§la r olmu§tur.

Fakat o, bütün bu karma karı§ık olaylar kar§ısında panige kapılmamı§,
azınini iradesini kullanarak bir çıkı§ yolu bulmayı dü§ünmü§tür. Olayların
kar§ısında kendisini yenilemesini bilmi§, mümkün olduğu kadar yeni.bir insiyatif
ve sogukka nlılıkla yakla§mı§tır. Gerektigi takdirde §ahsi olarak hiç bir maddi
külfet ve fedakarlıktan çekinmemi§tir. Nitekim Karmatilerin Bağdadı, yağmalamalarını önlemek için §ahsi servetinden
375,250,000,000 lira nakit para sarfetmi§~ir.

yakla§ık

olarak Türk

pa rasıyla

üstüne ·bir di§ i kaplan gibi atılmı§, müsebbiplerini
veya görevine son vermekten çekinmemi§tir. Nitekim oğlu elMuktedire kar§ı sinsi bir ihtilal tC§ebbüsünde·bulunan Ümmü Musanm; üzeri~e
hı§ımla yürüyen Şağab Hatfın, onun aile ve yakın çevresini darmadagın etmi§tir.
O,

gerektiğinde olayların

cezalandırmak

Onun her biri birer haklı gerekçeye dayanan bu yerinde uygulamaları,
olaylar kar§ısında kendine has tutum ve davranı§ları mülki, idari ve askeri
erkan arasında §ahsiyet ve otoritesini öylesine artırml§tı ki, "es-seyyide-Valide
Sultan" denildiği zaman hatta bazı vezirlerin bile retlginin deği§ikliği o_!!lr~u.
Devle~ erkanı mümkün mertebe ona olan saygı ve hürmett~ hiç bir kusur
etmemeye ça lı§ırlardı. Nitekim ba§ vezir Ali b. İsamn, Şağab HatOna takdim
ettiği çok uzun arizasındaki parlak ifadeler bu konuda bizlere çok yeterli
fikirler vermektedir.
Şağab-Hatfın

mecbur

olmadıkça olayların

üstüne gitmemi§,

olayları tırman

dırmak yerine yatı§tırmaya çalı§mı§tır. O, zaman zaman kötü erneHere alet

olanlara . bile §efkat elini uzatmı§, §a~ılacak derecede yakınlık göstermi§ ve
iyiliklerde bulunmu§tur. Devlet hazinesinin yetmedi~i yerlerde gerektigi zaman,
oluk oluk kendi malını, servet ve hazinelerini sarfetmekten çekinmemi§tir.
Onun zamanında da büyük olaylar patlak vermi§tir. Şağab Ana, bu deh§et
verici olayları, bilgisi diray~ti- kendine ·has aklı ve deh3sıyla göğüslerneye çall§mı§
ve bunda, büyük ölçüde muvaffak da olmu§tur. onun bu müstesna meziyetlerine
i§aret eden İbni Kesir haklı olarak §öyle demektedir;

"0, oğlunun hiliifeti döneminde haşmet, ululuk, nüfuz ve saltanat
mından zirvelerde idi. (Onu a§an hiç kimse yoktu )'' 1

ihnü'/.Esir, Xl, s.f15.
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tluraya kadar olan açıklamalarımııda ilk defa büyük Türk Ana sı Şagab
Hattın üzerinde durulmu§, onun mümtaz §ahsiyeti gün l§ığına çıka rılarak Türk
tarihine kazandırılmı§tır. Yine bu vesile ile Abbasi Hilafetinin 25 yıllık çok
uzun bir de~resinin Türk ve İslam tarihi açısından temel kaynakların rivayetlerinin belirli ölçüde bir değerlendirilmesi yapı lmı§ ve okuyucuların istifadesine
sunulmu§tur.
Bizim, Abbasi Saraylarında müessir §ahsiyetleri ile önemli bir varlık haline
gelmi§ o lan Türk Hatunları hakkında yapiığımız bu ara§tırmalar, bundan sonraki çalı§ ma la rımızda da devam edecektir.

