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EMEVİ DEVLETİNİN YlKILIŞ NEDENLERİ ÜZERİNE BAZI 
MÜLAHAZALAR 

Dr. Ali Delice* 

GİRİŞ 

Hz.Muhammed'iri kurduğu- devletin temelini Araplar oluşturmaktaydı ve 
devletin kurulduğu bölgede pek az gayri ınüslim bulunmaktaydı. Huleffi-i Raşidln 
döneminde yapılan fetihlerle Suriye, Mısır, Irak ve İran gibi bir çok ülke İslam 
topraklarına katıldı. Emeviler döneminde ise, fetih hareketleri daha da genişleyerek 
devletin sınırları Endülüs'ten Orta Asya içlerine kadar uzandı. Araplar fethettikleri 
bölgelerde, fethettikleri ülkelerin sakinlerine, İslam'ın öngördüğü cizye ödemek 
şartıyla kendi dinlerinde bağlı kalmaları hakkı tanıyordu. Ancak Emevller dönemine 
kadar uygulanan bu imtiyaz, Etneviierde farklı boyutlarda gelişti. Emevller, İslam' ın 
öngördüğü devlet anlayışı yerine, Arap asil sınıfına dayalı bir hükümdarlık 
oluşturdu. Zamanla devlet içerisinde iıntiyazlı bir sınıf halini alan Emevller, bir 
takım vergilerden muaf tutulur hale geldiler. Divana kaydedilen askerlerin 
çoğunluğu, Araplardan meydana gelirken;'İslam'ı kabul eden ancak Arap olmayan 
Mevall is(f, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gorüyordu. Müslüman olmalarına 
rağmen, devletin gelirlerinin arttırılınası için kendilerinden her türlü vergi, hatta 
gayri müslinılerden alınan cizye dahi alınmaktaydı. 

Emevl devletinin uyguladığı bütün bu yanlış uygulamalar, toplumda bir 
takım huzursuzluklara sebep oldu. Daha Osman'ın öldürülmesinden itibaren 
başlayan iktidar niücadeleleri, Emevller döneminde bir kat daha artarak bu mücadele 
kendi aralarında da devam etti. Bunların yanında Emevl iktidarından kurtulmak için 
farklı düşünce ekallerine sahip olan gruplar, devletin kuruluşundan yıkılışma kadar 

-genelde başarısız şekilde olmak üzere aktif muhalefetlerini ortaya koydular. İşte( 
· bütün bu başarısız muhalefetlerden ders alan Abbasller, diğer muhalefet 

hareketlerinden tamamen farklı olarak, gizli ama planlı bir muhalefet hareketi 
gerÇekleştirdiler. Abbasller, iktidarı ele geçirmek için Emevl iktidarın,ın içinde. 
bulunduğu bütün bu karışıklıklardan istifade etmesini bildi, yavaş ve emin adımlarla 
hedeflerine doğru ilerlediler. 

Yaklaşık 100/719-720 yılında başlattıkları Abbas! ihtilal hareketi, 129/746 
yılında Ebu MUslim'in hareketi başlatması için gönderildiği ana kadar gizli bir 
şekilde p.ı:opagandalarla h[tzırlanınaya çalışıldı. Ebu Müslim'in, Horasan'a giderek 
hareketi başlatması, ihtilal hareketi için bir dönüm noktasıydı. Özellikle Emevl 
devletinin merkezde olduğu gibi burada da kabile çekişmesi içerisinde bulunması, 
ihtilal hareketinin kısa sürede başanya ulaşmasını sağladı. Ebu MUslim, Horasan 
valisi Nasr'ın, Yemenllerin lideri Cudey'. b. ei-Kirınanl'nin çekişmesinden 
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)'ararlanara~ ön~e başşehir Merv'i daha sonra da Horasan'm diğer şehirlerini ele 
geÇirerek vali Nasr'ın bölgeden uzaklaşmasını sağladı. Bundan sonrası ise, Kahtabe 
b., Şebib,tarafından yüı::ütüldü. Irak'ın yakınlarına kadar başarılı bii· şekilde ilerleyen 

, Abbasil er, Irak valisi İbn Hübeyre ile giriştikleri mücadeleden de başarıyla çıkarak 
onu Vasıt'a çekilmeye zorladılar. Ardından 132/749 yılında Irak'a giren Abbasller, 

, Ebfi'l-Abbas' a bi at ettiler. Abdullah b. Ali taratiııdan Zab suyu yakınlarında savaşa 
, girişen ,son Enıevl halifesi Mervan, 132/749-750 yılı~da Mısır'ın Bfisir köyünde 

Abbasller tarafından öldürüldü 1• BÖylece ihtilalle gelen Em evi devleti yine aynı 
şekilde Abbasl ihtilali ilet~rihe karışmış oldu. Şimdi yaklaşık doksan yıl iktidarda 
kalqıış 9Jan Emevl D~vletinin yıkdış nedenlerini geniş bir şekilde inceleyebiJi riz: 

1-Veliahthl{ ve Einevi Ailesinin Veliahtlık Mücadelesi . . ' 

Emevilerde hakimiyeti elde etme istekleri daha halife Osman döneminde 
_ baş)aınıştı. Emevi 'Devl,etinin kurucusu olan Muaviye, Osman'ın ailesinden 
, olmamasina rağmen, omın kanını talep maksadıyla iktidar isteğini ortaya koydu. 

Muaviye'yi iktidara taşıyan Şamlılar olduğu halde Emevl ailesi devletin idari ve 
, askeri alanında pek fazla yer almamıştır. Muaviye daha çok siyası·aJanda Muğire b. 
Şu'be, Ziya.~ b. ~blhi ... gibilerinden istifade etmiştir. Muaviye'nin aınca çocukları 
olan diğer Uıneyye-oğtillarına siyasette aktif görev verıneınesi,_onların devlet ile 
olan ilişkilerinin zayıtlamasıiıa neden oldu. Ayrıca Muaviye'ninilk defa kendi yerine 
oğlu Yezid'i ve_liaht olarak atamak i~temesi, Süfyfiniierle 'diğer Emevl kollarının iyi 
olmayan iıral<)rınıiJ daha da açılmasını sağladı2 . Bu dönemde Eınevl ailesi üç gruba 
ayrıln1ıştı: Bir tarafta Mervan,b'. el-Hakein'in liderliğini yaptığı Ebi'I"As oğulları, 

. diğer,taniftaSald b,. ei-As'ın)idefliğini yaptığı. elcAsoğulları ve ILMuaviye'nin 
.ölümü sonrası lidediğini Yezid b. Halic!'in yaptığı Süfyanl oğulları bulunuyordu. 
Devletin kuı'ucuları/olan Süfyfinller, Yezid b., Mtlaviye'nin ölümünden sonra 
(64/684) Emevl ailesi arasinda en zayıf grubu oluşturuyordu. ILMuaviye'nin 
zehirletilerek öldürüldüğü iddiası, hakim aile arasında bu üç grubun birbirleriyle 

,mücadelesinin boyutunu gösterınesi açısından manidardıı-3. ' . . . . . . ,· 

Veliahtlık meselesi, Emevl, ailesinin bölünniesinin en büyük sebebi 
olmasına rağmen4 , Mervan b. el-Hakem' in iktidara geçmesi ve kendi Oğullarını 
yerine veliaht atamasına kadar Ümeyye ai_lesi arasında önemli bir olay çıknüımıştır. 

1 

' * Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat' FakÜltesi, Isiani Tarihi Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi. , 

· Abbfisl ihtilali ve Emevl Devletinin yıkılışı hakkında geniş bilgi için bkz. 
Abdülaziz es,"Selllebl, Sükfitü'd-Devleti'l·Ümeviyye ve Kıyiimü'd· 
Devleti'I·Abbiisiyye, thk. Muhammed Hamfidl, Beyrut , 1995; Hüseyin 
Atvan, ed-Da'vetü'l-Abbl_isiyye, Tarih ve Tatavvur, · Beynıt 1984; 

·Muhammed Berekat el-Beyll, ed-Da'vetü'l·Abbiisiyye, Mısır 1986; 
Muhammed , Abdlilfettfih. · Ulyiln, Kıyiimü 'd-Devleti 'l-A bbasiyye, Mısır 
1994; Faruk Ömer, ei-HaJifetü'I-Mukiiti'l, Mel'van b. Muhammed, 

· Beyrlıt, ty, s. 91-119. 
·2· Tayyib eıı-Neccilr, Tiirilıu'l·ei-Aieıııi'l-İsliimi, ed-Devle'tü'l· 

Üıneviyyc fi'ş-Şat·k, Riyad 1985, s. 203-204. · 
3 'Taberi, Tarihıı'l-Ünıem _ ve'l-Mülfik, ,thk.' Mohamııied EbO'l-Fazl, Mıs'ır 

1971, V, S41; Ta~kOş, Tarihu'd-Devleti'I-Üıneviyye, Beyrut 1996, s.· 
184~185. 

4 H.lbrahiin-Aii lbrahim Hasan, en-Nüzfiınü'hİslaıniyye, Kahire 1970, s. 
55. 

1' 
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Özellikle Bınevi Devletinin kurucuları olan Güney Arapları yani Yeınenller, 
II.Muaviye'nin öldürülmesinden sonra, iktidarın ezeli rakipleri olan Kuzey Araplara 
yani'Mudarllere ve onların desteklediği İbn Zübeyr'in eline geçmesir'li önlemek için 
apar topar Cabiye toplantısını gerçekleştirınişlerdir(64/684). Ünıeyye oğulları birlik 
ve beraberliklerini devam ettirebilmeleri için Cabiye'de aldıkları karara göre önce 
Mervan b. ei-Hakeın'e, onun ölümünden sonra Halid b. Yezicl'e, ondan sonra da Aınr 
b. Said el-Bşdak'a biat edileceği hususunda'anlaşmışlardı5 . Buimnla üç Bmevl ailesi 
uzlaştırılmak isteniyordu. Ancak Süfyanllerin kendilerini saf dışı bırakınalaqna 
karşılık Mervan da onlara aynı şeyi yapmak istedi ve kendisinden sonra hilafetin 
tekrar Süfyanilere geçmesine izin vermeyerek ilk defa yerine iki veliaht tayinini 
gerçekleştirdi. BUna göre Mervan, kendisinelen sonra iktidara geçmek üzere 
oğullarından önce Abdülınelik'i, ardından da diğer oğlu Abcllilaziz'i veliaht.tayin 
etti(65/685)6 . · 

Bınevi ailesinden Mervan b. el-Hakem tarafından atılan bu düşmanlık 
tohumları, Abdiilmelik'in daha hilafetinin başlangıcında meyvelerini verıneye 
başladı. 69/689 yılında Musab b. Zübeyr üzerine hare;kete geçen Abdülınelik'e karşı 
Anır b. Said el -Bşdak ayaklandı. Çünkü Cabiye toplantısında alınan karar gereğince 
Mervan'dan sonra iktidara kendisi geçecekti. Abdülnıelik' in bizzat seferden geri 
dönerek gelip Amr'ı öldürmesi, Bınevi ailesi aı'asındaki muhalefeti düşınanlığa 
dönüştürdü7 . Amr'ın öldürülmesi, aynı iarnanda Bınevlierin diğer kolunun temsilcisi 
olan ve yine toplantıda alınan karar gereği Mervan' dan sonra iktidara geçmesi 
beklenilen Halid b. Yezid'in de hilafet emellerini ortadan kaldırdı. Ancak bu, onların 
ilerde Bınevi ailesinde meydana gelecek olan bir takım çekişmelerde devietin yanında 
yer alınaınalarını sağladı. intikam hislerini içledıide saklayan, hakları gasbedilen bu 
iki aile, aynı zamanda devlet karşıtı güçlerin yanında yer aldılar8. Mervan b. ei
Hakeni'in ilk kez başlattığı bu iki veliaht tayini, hanedan arasında fitne ve isyanların 
dağınasına bu da ·Bm evi Devletinin zayıflamasına neden olınuştur9 . 

Abdiilmelik de babası Mervan'ın yolundan giderek kardeşi Abdülaziz'i 
veliahtlıktan azledip, yerine oğulları Velid ve Süleyman'ı atadı. Abdlilaziz'in daha 
kardeşi Abdiilmelik hayattayken ölmesi, Abdülınelik'in işini kolaylaştırdığı gibi, 
muhtemelen aralarında çıkacak olan kargaşalıkları da önlenıiş oldLı 10 . 

:s 

6 

lbnü'I-Cevzl, ei-Muntazam, fi--Tarilıı'J-Mülilk ve'l-Ümem, Beyrut 
1412-1992, VI, 27; en-Nüzilmü'I-İslamiyye s. 57; Mustafa Fayda, 
"Cfibiye" D.İ.A.; Istanbul 1992,VI, 538, lsnıfiil Yiğit "Enıevller" D.İ.A., · 
Istanbul 1995, Xl, 91; Abdülkerim Özaydın, "Eşdak" D.İ.A., Istanbul 1995, 
Xl, 460-461. . ' . . . '' 

Taberi, V, 6.1 O; Fuad 
ve'I-Müslimin, Beyrut 

Salih Seyyid, Mu'cemü'J-Evail fi 
1985, s. 29; TakkOş, s. 65. 

Tarilıi'l-Aı·,ab 

7 TakkOş, s. 65. . 

8 Tak kOş, s.l86-187. 

9 en-Necc:ır, s. 204; M. Ali Kapar, İslmn'ııı İli' Diineminde Bey'at ve 
Scçipı Sisteini, Istanbul 1998, s. 67-69. 

1° Taberi, VI, 416-417; TakkOş, s. 102; H. Ihrahim Hasan, Siyasi, Dini, 
Kültürel, Sosyal İslam Tarihi, çev. !smail Yiğit vd., Istanbul 1987, ll, 
289; en-Neccfir, s. 204. Doğuştan Günümüze, ,Abdülıııelik'in iki oğlunu 
değil de, Yczid de dahil üç oğlunu veliaht atadığını belirtir.. Bkz. 
Doğuştan Giinümüze Büyük İslam Tarihi, Komisyon, İstanbul 
1989, ll, 400, 414. Aneak yine aynı kaynak başka bir yerde Yezid'in 
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Abdülmelik'ten sonra iktidara geçen oğlu Velid, Bınevi ailesi arasındaki bu 
ayrılığı 'gidermeye uğraştı. Bu bağlamda Örrier b. Abdülaziz'i geçici bir süre de olsa 
M~dine valiliği ne, Abdullah b. Abdülaziz'i de Mısır valiliğine atadı 11 . Fakat o da 
kendisinden' sonra yeı:iı:ıe,geçmesi için Süleyınıın'ı azledip, ciğlu.Abdülaziz b. Velid' i 
veliaht atamak istediyse ele ağİunun önce ölmesi buna fırsat vermedi 12. Süleyman 

· b.Abclülmelik ·de aynı şekilde kendi oğullarını veliaht atamaya heveslendi. 
Oğullarından önce Byyfib'u atamak ·istedi, fakat omin ölümü üzerine diğer oğlu 
Davud'u atamayı denedi. Ancak onun- da İstanbul ımıhasarasında olması ve 
kendisinin hastalığının artması üzerine halife üzerinde etkili olan alim Recfi b. 
Hayve'nin teşvikiyle Ömer b.· Abdülaziz'i ve ardından yerine iktidara geçmek üzere 
kardeşi Yezicl b. Abclülmelik' i veliaht olarak atadı 13 . Bınevi halifeleri içerisiride bu 
tür siyasete bı.ilaşınayıin tek halife, Ömer b. Abdiiiaziz idi 14. Süleyman' ın Ömer' i 
yerine veliaht atamasına, özellikle hilafete geçmeyi bekleyen Hişam b. Abdülınelik 
ve Abbas b. Velidgibileri karşı çıktılar: Yezid b. Abdülınelik ele kendisinelen sonra 
oğlu Yelid'i veliaht atamak istedi. Ancak yaşının kiiçiik olması nedeniyle yerine 
kardeşi Hişam'ı, ,ondan sonra da oğlu Velicl'i veliaht tayin etti 15. Hi şam hilafete 
geldiğinde Velid b. Yezid' i veliahtlıktan azietmek ~e. yerine oğlu Mesleme'yi atamak 
için Velid ile mücadele etti 16. Ancak Mesleıne b. Hişaı'ıı' ın babasından önce ölmesi, 
Velid' in Hişaın' dan sonra hilafete geçmesi için fırsat verdi 17. Sonuçta Mesleme b. 
Abdülmelik gibi Bınevi 'ileri gelenlerinin de desteğiyle Hişaın tarafından 
aziedilmekten kurtulan Velid'.in iktidara gelmesiyle, .Eıııevl ailesi arasındaki 
çekişıneler doru k noktaya ulaştı 18 . Bu çekişmelerle başlayan döneme III.Fitne 
hareketi denilmektedir ki, Bınevi Devletinin yı kılışına kaclaı· sürdü_. Velid de iktidarda 
iken kendisinden sonraiki oğlunu, sırasıyla önce el-Hakem b. Velid'i, ardından 
Osman b. Velid' i ,'veliaht atadıl9•. Ancak Velicl'in, Yezid b. Velid liderliğindeki 
Bınevi ailesi_ tarafmdan öldürülmesiyle iki oğlu da hapseclildi. Yezid b. Velid 

Abdülmelik tarafından. değil de, SUleyman · h. Ahdülmelik tarafından 
· atandığını belirtir ki qoğrusu da budur. Age., ll, 560. 

ll Taberi,. vı, 442; TakkOş, s.I87. 

12 Atva~, eş-Şura fi'I-Asri'l-Ümevi, Beyrut 1990, s. 114; cn-Necdir, s. 204. 

'13 lbn Kuteybe, el-İmiime ve's-Siyiise, · thk. Tfihfi Muhammed ez-Zeynl, by 

14 

ly, ll, 92-93; Atvan, eş-Şura, s. 114; Doğuştan Günü.müze, ll, 400; 
Kapar, s. 70-71. · Ayrıca İbn Kuteybe, Süleyman' ı n gördüğü bir rüyadan 

·dolayı ölüm hastalığındaykeıi Ömer b .. Abdülaziz'i ısrarla veliaht tayin 
·ettiğini belirtir. lbn Kuteybe, İmiime, 92-94. . 

. Kapar, s. 71. Muaviye b. 'yezid'i de çok kısa bir süre de olsa iktidarda 1 

kalmasıl}a ·karşılık onu da söyleyebiliriz. Bilindiği gibi Muaviye, sistemi 
baştan eleştirerek iktidardan çekilmiştir. . 

15 · lbnü'l-Esir, el-Kamil fi't-Tarilı, Beyrut 1965, IV,. 177"178; Atva'ıi, eş-
ŞUra, s. 1 14; Kapar, s. 73-74. / 

16 Taberi, VII, 209~211; Atvan, eş-Şura, 115; TakkOş, s.IM. Hatta bu uğurda 
,daha önce de geçtiği. gibi Velid'i bir takım suçlada ithanı etmiŞti. Atvan, 
'eş-Şura, .. s. ı 15. 

17 Abdülmliniııı Mficid, et-Tiirihu's-Siyiisi li'd-Devleti'l 'Arabiyye, 
Asru'l-Hulefii-i'I-Ümeviyyin, Kahire 1976, lll, 309. 

i 8 Velid ik'tidara· geldiğinde, Hişaın'ın Rusfife'deki ımılları~·ı lıa6zetm~kle işe · 
baş.ladı. Ardından da . çocuklarını yakalayarak onlardan özellikle 
Süleyman'ı kırbaÇiattığı gib.i, tahkir amacıyla , sakalını kestirdi. Aynı· 

·muameleyi Hişanı'ın valilerine, yaptı.. Mficid, 111,310 

19 Taberi, Vll,231-232; Atvan, eş-Şura, s. 116; TakkCış; s.l6o. · 
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döneminde alenen devlete karşı isyanlar başladi ve devletin güçiii olduğu dönemlerde 
isteklerini gerçekleştireırieyenler, bu dönemde gerçekleştircliler20 . Yezid, kendisinden 
sonra kardeşi İbrahim'i veliaht atadıysa da, ilk kez iktidarı ihtilalle elde etme 
kapısını aralayan kendisinin uygulamasını hayata geçiren Mervan b. Muhammed 
iktidarı ele geçirdi21_ iktidarı tamamen isyantarla geçen Mervan b. Muhammed de 
kendi yerine oğulları Abdullah ile Abclülmelik'i veliaht ataclıysü da devletin 
yıkılınası buna fırsat tanimadı22. 

Bınevi ailesiiıdeki bu taht kavgaları sadece halifelerle veya hanedan ile sınırlı 
kalmadı, aynı zamanda başta valiler olmak üzere komutanlar ve diğer görevliler de 
bu çekişmelerden nasibini aldı. Çünkü özellikle bu iki veliaht ataımıusul ünde ikiıici 
veliaht, iktidara geldiğinde kendisini veliahtlıktan uzaklaştırmak isteyen selefine 
yardım ve destek sağlayanları cezalandırıyordu. Bu anlamda ilk ciddi gelişme 
Süleyman b. Abcli.ilmelik döneminde meydana geleli. Yukarda da belirttiğimiz gibi 
Velid b. Abdiilmelik iktidara gelince, kendisinden sonra iktidara geçmesi 
kararlaştırılan Süleyman'ın yerine kendi oğlu Abdi.ilaziz'i atamak istemişti. Bunu 
Velid bölge valilerine bildirerek destek istedi. Ira~ valisi Hacetle b. Yusuf, Horasan 
valisi Kuteybe b. Miislim, Sind valisi Muhammed b. Kasım da ınecburen destek 
vermek zorunda kaldılar. Süleyman iktidara· geçtiğinde Velicl'e elestek verenlerden 
intikamını aldı, Her ne kadar Hacdie daha Velid hayatta iken ölmiişse ele, ailesi ve 
yakınları intikamdan kurt~ılamainışlardır23. · · 

Kısacası, Bınevi Devletinin yıkılış nedenlerinin en önemlilerinden birisi, 
sistemin temelini oluşturan veliahtlık ve özellikle iki veliaht atama siyesetidir. Bu 
da Bmevi Devletinin yıkılışma kadar süren Bmevi ailesi arasındaki iç çekişmeyi 
beraberinde getirmiştir. · 

2- Kabilecilik Çekişmeleri 

20 TakkOş, s. 1,89. 
21 Emevl halifelerinden Muaviye b. Ebi Slifyan, Mervan b. cl-Hakem, Yezid b. 

Velid ve Mervan b. Muhammed hariç diğerlerinin hepsi kendilerinden 
önceki halife tarafından veliaht olarak atanıııışlardır. Ancak bu dördli 
·iktidarı zorba ve gliç kulliinarak elde etmişlerdir. Muaviye, Şamlıların 
gayretiyle, Mervan b. el-Hakem, İbn Zlibeyr karşısında kabile asabiyetini 
de kullanarak Yenıenlierin ve Eıııevllerin desteğiyle, Yezid b. Velid de 
anıcasının oğlu Velid'i öldürerek iktidarı ·elde etmiştir~ Mervan b. 
Muhammed de Yezid b. Velid'in öldlirdliğli Velid b. Yczid'in kanının 

intikamını öne slirerek tıpkı Muaviye'nin Osman'ın klınını ileri slirdliğli 

gibi İbrahim b. Velid'i iktidardan uzaklaştırarak· Emcvl son Ilalifesi 
olmuştur. Ancak blitün bunları 1. söylerken diğer hali felerin hak ederek 
iktidara geldiklerini söylememiz mliıııklin değildir. Çlinkü iktidarın 

saltanat haline gelmesinden daha bliylik zorbalık olmasa gerek. Blitlin 
bunlar· da Emevl Devletinin yıkılışında önemli bir etken olmuştur. 

22 Atvan, eş-Şura, s. 116. 
23 Taberi, VI, 507-508; TakkOş, s. 128; ll-lrahim BeyzOn, Melamilııı't-

Teyyarati's-Siyasiyye fi'l-Knrni'l-Hicri, Beynıt 1979 s.315; Ahmet 
·Emin, Yevmii'I-İslam, Beyrut ty, s. 73; en-Necci\r, s. 204-205: 1-I.U. Rahman, 
İslam Tarihi Kronolojisi, çev. Abidin Bliylikkösc. Istanbul 1995, , s. 135; 
Kapar, s. 70. 
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1' ,· ... ÇahWye Araplarındal<apile,nin fer,tleri .tam anlamıyla birbirlerine kefil idiler: 
KardeŞit;ri ister zaliın,• ister m~zluı:n Ç>!ı:;t'n ona yardım ederlerdi. Aralarından birisi 
suç iŞlerse, bütüı:ı kabi'le o suçu ü~erine alırdı. O dönemdeki Arapların vatandaşlığı 
milliyet vatandaşlıği değil, adeta kabile 'vatandaşlığıydı. Araplardak,i bu durum, 
korıiriıiıa ve koruılı ak için bir kaqileye bağlanma şuuru, asabiyet olarak anılırdı. Bu 
da, O dön6mdeki toplumun kabile asabiyetind,e ne derece ileri seviyede ,olduğunu 
gösterniektedir. .Bütün insanları adalet ve eşitliğe çağı~·an, İslam, gelir. gelmez 
Arapların asabiyet-duygularındaki aşırılıkların ı büy.ük ölçiicle gidermiştir. İslam, ırkı 

. ne olursa olsun, bütün müslümanları birleştirmeyi, özellikle yaygın olan kabile 
asabi.yetini ortadan kaldırmayı planlamıştır24. Hz.Peygaınber ele sözleriyle. ve 
eyleml~ri.yle bunu uygulamıştır. Arap olmayanlardan niüsllilnanlıklarıncla gerçekten 
samimi. gördüklerini kendisinin yakın dostları yaparak en list mertebeye 
yükseltlniştir. Rabeşli Bilal ve İranlı Selman~ı·Fadsi,.."buna en gi.izel örnektir. 

· ~z:Peygamber vefat ettiğinde geride hiç şüphesiz. karcle~lil~ ve eşitliğe dayalı 
bir ~isteip bırakmıştı.· Hulefa-i Rfişidlri dön~mi halifelerinden BbG Bekir ve Ömer 
buna· titizlikle riayet etmişlerdir. Ancak Osman önemli bir çok işlerin ve 
memuriyetiı:ı idaresini Bmevl soyundan gelen yakınlarına bırakarak asabiyetin 
'meydana Ç\kmasına 'zemin hazırladı. Bu asabiyet, Hfişimilerle Bıneviler arasmclaki 
bir kabile asablyeti .idi ki, sonuçta halifenin öl,dürülınesine neden olmuştur. 
Osmaıı"dan sonra hilafete geçen Ali de, Osınan'!n bu.uygulaınasına benzer bir 
uygulama ile karşılık verıniştif. Ancak ~uleffi-,i Rfişidin döneminde halifelerin, Hz. 

, Peygamber .dönemine y~km oluşu ve Islam'ın hala canlılığını korumuş olması, 
gizliliğini. korumuş dahi• olsa asabiyet şuurunun, Araplarııı gönüll~riı\de sıkışıp 
kalma.sıniı neden olmuştu!·. Yani İslami şuur, bir anlamda asabiyet şuuruna engel 
olmuştur. · · · ' 

_, psman döneminde başlayan Bmev;-Haşimi çekişınesini fırsat bilen 
Muaviye'ııin hilafeti zorla alması ve onu babada,n oğula geçen bir saltanat haline 
getirmesi ise, Araplarm kendi aralarında İbn Zübeyr:. i ddtekleyen Kuzey Araplar ile, 

. Bınevileri destekleyen ~Güney Arapları olmak üzere iki büyük ezeli rakibi n 
· . oluşmasına' en önemli sebep olmuştur25 . Bunda güniiınüzün medya görevini 

üstlenen Arap şairleri Ahtal, Ferazdak, Cerir ve diğerlerinin de şiirleriyle katkılarını 
belirtmeliyiz26 . 

• 1 

· ' İslam~ dan önce Kuzey Arabistan' da' yaşayan kab i le ler, Irak' a göç etmişler, 
. Dicle 'nehri boyunca Diyar-ı Rab la ve Fırat boyunca da Diyar-ı M~dar ismi verilen 
yerleŞim merkezini olşturmuşlardı. Beni Mudar içinde Kaysiler en i.leri ve en yüksek 
konumü iŞgal ediyorlaı'dı.Sı.iriye)~ gelip yerleşen diğer kabileler aslında Güney 
Arabistan kökenli idiler ve bı.ınlara Yemeniler deniliyordu. Bu Yemenilerin.+ırasında 
da önde gelenler Kelbller1idiler27. KLzey.Arabistanlilar, kendil.erini Hz. İbrahim'in 
oğlu İsı;nai,J:e kadar Çıkarırlar ve kendilerini. Adnfinller. olarak, Güney Arabistan' lı lar 

24 HucUrat, 23. 

25 H.D.Yıldız, 1'Ahbiisiler" D İ.A, ·ıstanbul 1988, 1, 31. 
26 EbO Ubeyde, .burada Ceri~'in. v,e .Ferazdak'ın kabile çekişıııesi için 

,birbirleriyle atışmasını uzun uzun vermektedir .. Ebu U,beyde ei-Kasııiı b. 
Sel lanı, Kitahii '1-Ensab, thk. Süheyl, Zekkilr, Dıınaşk 1989; 's. 78-84; Ahmet 
Emin, s. 74; Muhammed Mustafa Hudari, eş-Şi'ı· 'li Sadri'l-İslam ve'I-
Asri'I-Ümevi,. Beyrut 199,5', s. :256. · ' · · ·· · '.· 

. . ! . 

27 . fı:Hltti, Siynsi, Kültürel İ,slam . Tarihi, çev. Sı,ılih Tuğ, Istanbul 1995, 1, 
43 ı. 
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da kendilerini Kahtanller olarak isimlendirirlerdi28. İki grup asla birbirleriyle karışıp 
kaynaşınamışlar, bunu devletin yıkılışma kadar devam ettirmişlerdir. 

Kabilecilik asabiyeti sonuçta Ali ile Muaviye'nin karşı karşıya gelmelerine 
ve Emevllerin ilk müslüın~n hanedanlığı olarak kurulmasına öiıcül.ük etti. 
Peygamber'in vefatından daha otuz yıl geçınişken gleneksel Arap motiflerinin 
peygamber'in bıraktığı mirasa karşı kısmi zaferin önemli bir işareti olarak Bıneviler 
doksan yıllık biı süre için ümmetin siyaslliderliğini ellerine aldılar. İslam, yeni bir 
dini-kültürel güç olarak tabiatıyla toptan yok edilemeyecek kadar güçli.iydü. Ne var 
ki, Bıneviler tarafından tesis edilen halifelik devlet modelini prensipte İslam öncesi 
Arap motiflerinden alıyordu29. 

Eınevl Devletinin kurucusu olan Muaviye, Suriye'deki iktidarını 
Yemeniiierin omuzları üzerinde yücelhniş ve Kelbllerden Meysun'dan doğına oğlu 
Yezid'i, yine Kelb kabilesine mensup bir kadınla nikahlaınıştı30. Ancak 
Muaviye' nin siyasette kabileler arasında bir denge kurmaya çalıştığını görmekteyiz. 
Buna rağmen Yemeni kabilelerinin Şam bölgesinde Kaysilere nazaran biraz daha 
güçlü olduklaıı gerçeği3 ı, Kaysllerin karşı tarafta yer almalarını sağladı. Yezid b. 
Muaviye döneminde Yemeniler ister istemez otoritelerini daha da üstün konuında 
tuttular. Ordu komutanlarının çoğu Yeıhenllerden teşekki.il ediyordu32. 

II.Muaviye'nin ölümünden sonra Hassan b. Balıdal elcKelbl komutasındaki 
Yeınenller, iktidarda güç sahibiydiler. Emevl ailesi çekişmesi böli.iı·.ünde de 
belirttiğimiz gibi, Yemenller Cabiye toplantısında Mervan' ı iktidara geurın.işlerdi. 
Mervan'ın devletin başına geçmesiyle, Bınevileri destekleyen Yemenllerle, Abdullah 
b. Zübeyr'i destekleyen Dalıhak b. Kays lideı'liğindeki Kaysller, ilk defa Merc-i 
Rahıt savaşında karşı karşıya geldiler. Kaysllerin yenilmesi ve çoğunun·ölümi.iyle 
sonuçlanan bu sa~aş, kabile asabiyetinin adeta tutuşturucusu oldu33. o7/686 yılında 
meydana gelen Hazir savaşı, Yemenller karşısında mağlup olan Kaysllerin intikam 
savaşıydı. Şam ordusunda bulunan ve bir Kaysi olan Umeyr b. ei-Habbab es
Süleınl'nin sancağını kaldırarak "Merc'in İntikanıı" diyerek bağırınası bunu teyid 
etmektedir. Sonuçta savaş, İbrahim ei-Eşter'in kuvvetlerinin galibiyeti ve İbn 
Ziyad' ın ölümüyle sonuçlandı34. 

28 Geniş. biLiçin bkz. H.İbrahim Hasan, I, 26-40; H.D.Yıldız, "Arap" D.İ.A, 
Istanbul 199 ı, lll, 272-274. 

29 Oibb, ·H.A.R., Studies on the .Civilization of Islam, Princeton: 
University Press, 1962, s. 40-41. 

30 Taberi, IV, 160, P.Hitti, s. 431. Ömer Ferruh ise, Em evi devletinin temelinin 
aslında l(aysilere dayalı olduğunu, Muaviye'nin Yezid'in annesi Meysun 
ile evlenınesininin sebebinin de Şam'daki hakimiyetini sağlama almaya· 
yönelik olduğunu belirtir. Ömer Fernıh, Tarih u Sadri'I-İslaın , ve'd
Devletü'I-Üıneviyye, Beyrut 1987, s.l66. 

31 Taberi, VI, 531; Atvan, Siı·etü'I-Velid lı. Yezid, Kahire 1980, s. 291. 

3 2 Tn beri, V, 4l)(ı. 
3 3 Taberi, V, 535-S38; H. Kennedy, "The Prophel n nd the Age of the 

34 

C n 1 ip lı nt e s "The İslami c Near East fl'onı the Sixth to the İ~! event 
Century, New:york 1986, s. 91-92. 

Hudarl, ed-Ucvletii'I-Üıneviyye, s. 574; TıikkOş, s, 192; Doğuştan 
Giiniiiniizc, ll, 561. 
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. · Halife Abdi.ilmelik de· tıpkı Mua~iye gibi, k abi !eler arasındaki dengeyi 
sağlanıaya çalıştı35. Öı~neğin Irak valiliğinde Haccac' ı tutarken , Horasan valiliğine 
Yeme111 o)an Mühelleb b. Eb1 Sufra'yı getihnişti36 . Ancak onun yerine hilafete 
g~çen Velid her'ne kadar iki grup arasındaki dengeyi korumaya çalışınışsa da37, onun 
dÖnemi yine de Kaysllerin ilk defa güçlendikleri bir döneiııdir. Özellikle Abdülınelik 
dö.neıninde siyasitrendi yükselen Irak valisi Haccac, Si nd valisi Muhammed b. 
Kasımi ile Maverfiiinnehir fatihi Kuteybe b. Müslim birer Kaysi idiler ve onların 
sayesinde gi.içlü oldular38_. · . . 

Gen'ellikle bir ~oiıraki gelen halife, iktidar hırsı uğruna kendisinden önceki 
halifenin bağlı olduğu. kabilenin aksi tarafını tutmuştur. Velid' in Kaysileri 
tutmasına karşılık, yerine geçen kardeşi Süleyman, tam tersi Kelblleri 
destekleıniştir39 . Süleyman'ın bu tutu'mu vali ve komutanları da olumsuz bir şekilde 
·etkilemiştir. Suçları sadece Haccfic'ın valileri ve Kaysi olmak' olan meşhurkomutan 
ve valilerin cezalandırılmasını beraberinde getirmiştir. 

. . 

Yezid b: Muaviye'nin ölüınünderr sonra Arap kabileleri arasında meydana 
gelen asabiyet, Ömer b. Abdülaziz dönemine kadar ıiıuhalif gruplar karşısında 
mücadele veren siyasi bir parti şeklinde~i durumunu muhaf~za eden Emevl 
iktidarının yıkılmasını etkileyecek şiddette değildi40. ·Ancak yine de bundan sonraki 
gelişecek olayların başlangıcı olması açısından önemlidir. 

Eınevl Devletinin güç ile zayıflama döneminin ortasında bir fetret devri 
halifesi alap Ömer b. Abdülaziz, hiç bir kabile asabiyetine dayanmayıp, bunu 
mümkün niertı<be yıkmaya çalışmış ve iki kabileden de yeterli, ehliyet sahibi 
kimsel~ri atamaya gayret ehniştiı4 '. Fakat Ömer'in kısa süren döneminden sorira 

3 5 Kennedy, s. 99~ 100. 
36 . Taberi, VI; 320. 

·. 37 K~~nedy, s. 103. 

3 8 Ahmed Muhtar İbadi, fi't-Tarihi'l-Abbasi ve'l-Fatımi, Beyruı ıy, s. 
12; Atv an, Velid, s. 294; H itti, I, 432. 

39 Aıvan, Yelid, s. 294; Hitti, I, 432; ,.Kennedy, s. 99-110; Ferruh, s. 166. 
Kennedy, · halifeterin Yemeni veya Mu'darl olmalarında görevli ·olarak ya 
da başka ncdoole . bulundukları. yerin kabilevi açıdan etnik yapısının 
etkili olduğunu belirtmektedir. Bunyda Abdiilmelik h. Mervan'ın oğulları 
Süleyman ilc Muhammed !1. Abdülmelik'i _örnek vermektedir. Buna göre 
Muhammed, el-Cezlre bölgesinde görevli olduğu için kendisi ve oğlu 
Meryan Kaysllerin tarafını tutmuştur. Buna karşılık Süleyman ise, 
Filistin'de .Remle'de oturuyordu. Filistin'in. Yemenilerden oluşması, onun 
da Yemenllerin tarafında yer .alm~sını sağl:ıiıııştır. · Kennedy; s. 99. 
Kennedy'nin görüşü yerinde bir göriişliir. Ancak tck etken olmamakla 

·.birlikte önemli· bir :etkendir, ÇÜnkü bazen baba ile oğul ayrı kabileler de 
yer almııktadırlar. Velid b. Abdiilmelik ile oğulları Yezid ve lbrahim b. 
·Velid'in fa'rkl! kabilelerde yer ··almaları 'gibi. Bunda elbetteki çıkarları ve 
iktidar hırsiarı baş etkendir. 

40 H.lbrahinı Hasan, I, 427; Kennedy, s. 99-100. 

41 Taberi, , VI, 5,51; H.lbrahinı Hasan,..'· 427; TakkOş, s. J 93; Ib adi, s.l2; At van, 
Velid, s. 294-295. Wellhausen, ümer b. Abdiilaziz'in, Ezdlilere düşmanlık 

göstermediklcrinL belirterek adeta onun Yenıenileri ·en azından tercih 
ettiğini belirtmektedir. Bkz.· Welllıausen, Anıp Devleti ve Sükôtu, çev. 
Pikret Işıltan, Ankara 1963, s. 213 
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yerine geçen Yezid b. Abdülmelik, Kaysllerin yanında yer aldı42 . Çünkü onun 
annesi Haccac' ın yeğeni idi. Em evi idaresini kötü bir şekilde etkileyen ve devletin 
yıktimasında büyük rol oynayan fitne hareketi bunun döneminde gerçekleşmiştir. 
Süleyman'ın tarafgir siyasetinin bir aksülameli olarak Yezid b. Abdi.ilmelik, 
Mühelleb oğullarından ve taraftarından intikam almayı, idaresinin birinci görevi 
olarak addediyordu43. İşin ilginç tarafı Süleyma'n da Yezid b. Mülıelleb'i Haccac'a 
karşı Irak valiliğine getirmişti:Yezid b. Abdülınelik döneminde ayaklanarak Basra'yı 
ele geçiren Yemenllerin lideri olan İbn Mi.ihelleb'in, Mesleıne b. Abdülmelik 
tarafından öld'üri.ilınesinden sonra, Yemenllerin düşınanlığını kazanııiış olan halife 
Yezid b.Abdülmelik, kendisini tamamen Kaysllerin eline teslim etti44. Yezid'in bti 
siyaseti sonucu Mühelleb oğulları isyanına karışınamış olmalarına rağmen Horasan 
Ezdlileri de huzursuzluk hissetıneye başladılar. O dönemdeki kahile asabiyetinin vali 
ve diğer görevliler üzerindeki etkisi, tıpkı günümüzdeki siyasal partilerin durumunu 
yansıtmaktadır. Nasıl ki, bir siyasi parti iktidara geldiğinde üst bi.irokratları kendi 
kabilesinden atıyorsa, Emevller dönemindeki kabile asabiyeti sonucu da aynı işlem 
yapılıyordu .. 

Yezid b. Abdülmelik'den sonra hilafete geçen kardeşi Hişaın, Kayslleı~n 
idareyi ele geçirmelerinden ve devlet içerisindeki nüfuıdarının artmasından korktuğu 
için, bunlardan kurtulmak ve Yeınenllerle Kaysller arasındaki dengeyi te' sis etmek 
amacıyla, önce Yenienlierin tarafını tuttu. Ancak Hişaııı'ın bu denge politikası, 
beraberinde tam bir dengesizliği getirdi45 . Bunu da bir Kaysi olan Ömer b. 
Hi.ibeyre'yi Irak _valiliği görevinelen alıp, yerine Yemenllerin lideri olan Halid b. 
Abdullah el-Kasrl'yi getirmekle gel·çekleştirdi46 : Halid de Irak'tan sonra ikinci 
önemli yerleşim merkezi olan Horasan'a kardeşi Esed'i getirinekle adeta Kaysileri 
sinclirn:ıek istiyordu ve nitekim öyle de oldu. Ancak bu iki kareleş valinin aşırı 
Yemeni taassubu içinele olmaları, durumu tehlikeye sokunca Hişaın, hemen taraf 
d~ğiştirerek Kayslleri"n tarafını tuttu47. Bu da, halifelerin kabile asabiyetindeki gerçek 
saikin kendi siyasi çıkarlan olduğu göri.işümüzü desteklemektedir. 

Hişam, bu sefer Halid b. Abdullah'ı görevinelen aldı ve yerine bir Kaysi olan 
ve Halid'in selefiııin oğlu olan Yusuf b. Ömer'i Irak valiliğine getii·di48. Aynı 
politikayı Kaysi olan Nasr b. Seyyar' ı Horasan: a vali atayanık si.irdi.irdü. Peşpeşe 

42 lbfidl, s. 12; Atvan, Velid, s. 295; Hitti, 1, 432; IVI.G.S.Hodgson, İslam' ın 
Serüveni, çev. Komisyon, Istanbul 1993, I, 223;. 

43 Wellhausen, s. 213. · 
44 Kennedy, s. ıd?-108. 
45 Taberi, VII, 47; Atvan, Velid, s. 295-296. 
46 Taberi, VII, 26 vd. Ancak H.Kennedy, Hişaııı'ın 1-Ialid'i getirmekle dengeyi 

sağlamak amacını güttüğünii belirtir. Kennedy, s. 108. Fakat Halid, bir 
Yemenielir ve. bölge valilerini kendi kabilesinden atamıştır. Horasan 
valiliğine iki defa kardeşi Esed'i getitınesi bunun için sadece fıir örnektir. 

47 Taberi, VII, 47; lbfidl, s. 12. 
48 Halid'in azli için bkz. Taberi, VII, 142·154. Atvan, Hişam'ın Halid'i 

görevden almasinı, Halid'in bir takım siyasi ve iktisadi uygulamalarından 

kaynaklandığını belirtir. Buna da, hesapsız olarak isteyene harcanıada 

bulunduğunu, kendi çıkarları için masraflar yaptığını ve lrrl<'ın haracını 
harcadığı nı örnek göstermektedir. Atv tm, Veli d, s. 297. Ancak yine de bu 
harcamaları kendi kabilesine yani Yemenliere yapnıış olacağını 
düşllıiınekteyiz. Ayrıca· Halid'in azledilmesinde, Hişaııı'ın oğlu Mesleıne'yi 

veliaht olarak atamasına destek vermeıııesin! ele stiyleyebi!iriz. 
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Yezid ve Hişam'ın Ikinci yarı dönemlednde ezilen Y~menller, Hişam'dan sonra 
hi lafete geçen Velid II döneminde de e~ilmeye devam ettiler49. Özellikle Yusuf b. 
Ömer'i'n,):emenllerin lideri olan Ifalid b. Abdullqh'ı pldiirmesi, Emevl Devletinin 
yıkılışıni çabuklaştıran en kuvvetli ne~enlerden biridir. Çünkü daha Yezid b. 
Aboülinelik döneı1ıiıide öldürülen lidederi Yezid b. Mühelleb' ten sonra ikinci kez,, 
iiderled Ö,ldürlilüyo~·du. Bu durı,ım .artık Yemenlleri, kendilerinin eliyle kurulmuş 
olan Emevt Devleti nden .. kUıtuhn.ak için .bütün ,yqlları deıieme ve devlet aleyhine 
gerçekleşeıi.bütün isyanlara. katılmalarını sağlamıştır . .Bunun bir sonucu o.larak da, 

hal if~ Yeli'd',ö. Yezid'e karşı tutuml~rını öylesine sert)eştirınişlerdi ki, sonuçta bunu 
' kendi siyas1 çıkarı Için fırsat bilen Ye.zid b.Velid~inlider!iğinde Y~ınenller,harekete 

geçtiler, ve Jı~\lifeyi iktidardayken öldürdiiler50.Ve.lid' in' öldürülmesi gerçekten de 
Emevl Devletiniı1 yıkılışının bir nişanesiydi. Çi.inkü. halifenin öldürülmesiyle 
asabiyet mücadelesi, hakim Ümeyye ailesinin tamamen parçalanınasına, bu da 
devleti h Yl kı 1 masına sebepolınuştur51. ··· 

. İlıtilaile iktidar~ getirilen Yezid b. Velid, ister 'istemez kendisini iktidara 
geti'ren Yemenllerin tarafını, tuttu52. Böyle olunca, valilerini de Yemenllerden 
atam'tık Z?runda kaldı~ Inik valiliğine ata9ığı Mansur b. Cumhur başta olmak i.izere 
bu seferele Yemenller, Mudurilere köti.i rriuamelede bulunmaya başladılar. Bunun 
sonucunda da bekl~nildiği gibi Hıms; Filistin ve Ürdün halkı Yezid b. Velid'e karşı 
isyan ettiler53. Durumu sakinleştirmek için halife, Mansur'u Irak valiliğinden 
alarak, yerine halkın sevdiği ve saygı duyduğu halife ,Ömer b. Abdi.ila:z;iz' in oğlu 
AbdLıllah b. Ömeı''i atadı. Emevl ailesinden Süfyan! kolumın Yezid b. Velid' e karşı 
ayaklanan bölge halkının yariıhda yer alması54 iktidarı kendilerinden alarak Mervan 

·h. el-Hakem' e veı:en Yemenilere karşı kinlerinin bir sonucuydu. 
' • . ~ " : . • • 1 '. ~ . ' . ' • ' :. 

·. Yezid b. Velid'den sonra iktida-ra geçen kardeşi İbrahim de, Yeın~nllerin 
tarafını tuttu. Ancak çok kısa iktidarda kalan İbi·ahim, Velid'in intikamını almak 
için ei-Cezlre'den' hareket eden Meı'van b. Muhammed karŞısında tutunamadı ve 
iktidan Mervan'a bırakmak zorunda kaldı. Burada Y:ezid ile İbrabim'in, babalarr 
Velid b. Abdi.ilmelik'in daha çok Kaysllerin tarafını tutmasına rağmen, Yemenllerin 
tarafını tut~aları. enterasandır: ·Bu da, Eınevl halifelerinin çoğunun kabile· 
asabiyetindeki amaçları, siyasi çıkarlarını gözetlemeleridir55. . 

'.; \ 
Yıllardır Valilik yaptığı bölgenin çoğunluğunun Kaysllerden oluşması ve bir 

takıin siyasi olaylar, son Bınevi halifesi Mervan'ı Kaysllerin tarafında yer almasını. 
zorunlu hale getiriniŞtir5 6. Çünki.i o, makti.il halife Velid'in intikamını, 

'' \ 
49 Takkfiş, s. 194 . 
. so·. J-'lodg~on, I, 22S; en-Neccilr, s .. 202-203. 
·sı Wellhausen, s. ,176; H.D.Yıldıi, "Abbasiler" D.İ.A, ı, 32. 

. \, 
S2 '!bildi, s. 13; Atvı:ın, Velid, s. 312. 
S3 Takkfiş, s.' 194; H. lbrahim, I, 430. 
S4 H.lbrahim, I; 430.· Süfyan! kolundı:ın Yezid b. Halid b. Yezid 1 de Yezid III'e 

karşı ı:ıyaklanan ·bölge ·halklarına katılmışlı:ırdı. ss .. . . ·.. . . • ! •• 

Wellhauseiı, s. 21S. 
S6 ' . . ' ·.. ·.· ... 

. Hitti, I, 437-438; lbfidl, s. 13; Hodgson, 'ı, 225. Hodgson' ayrıca, Mervan'ııı 
nılis!Uııiarilnrın lıirliğin.den ziyade,· hizipçiliğe destek verdiğini beİirlir. 
Aricak oıiun bu. göriişiine kablmak nıiiınkiiıı değildir. ÇiinkU . Mervaıı'a 

·.gelinceye • kadiır • hizipçilik (Kabile asabiy.eli) ,iyi den iyi ye variığını 

. -
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Yemenllerden almak amacıyla harekete geçmişti. Velid'in öldürülmesiyle doruk 
noktasına çıkan asabiyet ini.icadelesi, Mervan döneminde son mddeye ulaştı57. 
Filistin ve Hıms bölgesi, Yemenllerin lideri Sabit b. Nuayın liderliğinde, 
Tedmürlüler, Esbağ b. Züale ei-Kelbl kamutasında isyan ettiler. Diğer taraftan 
Süleyman b. Hişa.m liderliğinde Yemenller tekrar Mervan'a karşı ayaklandılar. 
İktidara geçtikten sonra (I 27 1744) uzun bir süre Mervan' ı ve devleti zor cltlrumda 
bırakan Emevl ailesi iç çekişınesi ve asabiyet mücadelesi sonuçta Haccac 
dönemindeki Harici mücadelelerinden sonra en şiddetli Harici isyanlarını ve devleti 
ortadan kalçlıran Abbas! ihtilalinin vucud bulmasını ve devletin yıkılmasını sağladı. 
Yine aynı şekilde asabiyet mücadelesi, Mervan'ın ilk defa başkenti Şaın'dan, 
Kaysllerin merkezi. olan Harran' a taşımasının seb~bi olmuştur58 . 

Mervan dönemi asabiyet mücadelesinde, yine Siifyilnllerin, Yemeriliere karşı 
Kaysllerin yanında olduklarını görmekteyiz. Bunun sebebi ise, dalı önce de 
belirttiğimiz gibi, Yeınenllerin, Mervan b. ei-Hakeın'i iktidara taşımaları ve bu 
yüzden de kendilerinin iktidardan uzaklaştırılmalarıydı. Asabiyet mücadelesi, aynı 
hızla Iı.ık bölgesinde de sürüyordu, Şam halkından Yeınenller, Yezid b. Velid 
tarafından Irak valiliğine atanmış olan Abdullah b. Ömer b. Abdülaziz'i 
desteklerlerken, Mudarller ise, Mervan'ın· bölgeye vali olarak atadığı Nadr b. Said ei
Hareşl'yi desteki iyorlar. ve onun yanında mücadele ediyörlardı59 . 

Bunların birbirleriyle mücadelesini, Harici Dalıhak b. Kays iyi bir fırsat 
olarak değerlendirdi ve Küfe'yi ele geçirdi. Bu iki kabilen.in asabiyeti bölgede 
öylesine derinleşmişti ki, bu ibadet alanına dahi yansımıştı. Her iki kabile ayrı ayrı 
namaz kılıyor, birbirleriyle aynı safta yer almıyorlardı60 . Hatta bu kabile asabiyeti 
sonucunda Yemenller, başta MansOr b. Cumhur, vali Abdullah b. Ömer ve 
Süleyman b. HiŞam olmak üzere Emevllerin aınansız eliişınanı Hfıricllere katılma ve 
onlara destek verme boyutuna ulaşmıştır: Hicaz bölgesinde de durum pek farklı 
değildi. Bu özellikle 1101747 yılında Ebu Hamza ei-Hfıricl ile Enieviler arasında 
ıneydanr gelen Kudeyd savaşında kendisini göstermiştir. Ebu Hamza'ya karşı 
savaşanların çoğunluğu Kureyş'den, Ensardan ve Kaysilerden oluşurken, Yemenller 
tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi intikam alarak onlara karşı seyirci kalınışlardır. . 
Hatta savaşta Bınevlierin yenilmesine ve Me.çlinelilerin öldürülmelerine 
sevinınişlerdir61 . Suriye ve Irak bölgesinde asabiyet bu şekildeyken, Horasan bölgesi 
de bunlardandan pek farklı değildi62 . Asabiyet miicadelesi Kaysi ola~ı vaJi Nasr b. 
Seyyar ile Yemenllerin lideri olan Ciidey b. ei-Kirınanl ve onun öldürülmesiyle 
yerine geçen oğlu Ali b. Cüdey arasında olanca şiddetiyle devam etti. Özellikle 
bunda Kaysi olan vali Nasr'ın, Temimlileri her alanda i.in plana çıkarması ve Rebla 
ile Yemenliere karşı eliişınanca davranması öneıiıli rol oynamıştır63. Bilhassa 

hisscttirmişti. Sonra Mervnn'ın genel siyasetine baktığımızda, onun Emevi 
nilesi arasında bir birlik sağlama. yöntinde olduğunu göriirilz .. 

57 Mficid, lll, 315. 
58 Kennedy, s. lll. 
59 Tnberi, VII, 317. 
60 Tnberi, VII, 318. 
6 1 Taberi, VII, 393. 
62 Hodgson, 1, 226; H. lbrahim, I, 43 .ı; Ferruh, s. 200. 
63 Mfıcid, lll, 319; Ahmed Ulebi, mine'I-Ümeviyyiıı ile'I-Abbnsiyyin, Ezvfiun 

CedidCfiin nlfı hfizihi'I-Merhaleti'l-lntiknliyye, ei-Ufihis, Bcynıt 1981, Sayı: 
15, s. 130. 



:~ 

3 Ali Delice 
' ' . 

. ' 

, Nasr'ın, ei-Kirınfınl'yi once hapsetınesi, ancak onun daha, sonra hapisten kaçıpayı 
başarınasının .ardından birhHe ile öldüıTnesi, _bölgede Yemeni-Kaysi çekişınesinde 
kabilderi n, bir dıılıa bii·pirleriyle birleşenıez hc:ıle gelmelerini sağlaınıştıı·64 . Asabiyet ·• 
mücadelesi, Ç)yle.sine gözlerini kö,reltıriişti, ki, Ebu M~sliın tehlikesine karşı dahi 
tam bir ittifc'k sağlayamayacak dereceye i.ılaşınıştı. GÖzlerini ancak Abbasllerin 
planhv~ bunjmaıj çalış_ıhalap sonucu deyletlerininyıkılıpnsıyla açınıŞlardır. Fakat o 
zamanda~iş işten çoktan geçmiştir65. Kabile asabiyeti, Kuzey Afrika'da da ne 
Şam'dan ne ge Horas~n bölgesinden geri kalınayacak derecedeydi.Özellikle Berberl 
isyanlahnlnhalledilmesinin ardından Şain~ dan gelen ,Araplar (13elediyyun) arasında 
kabile asabiyetl olaııca hızıyla devain etti .. · Öyleki, Eınevl Devletinin yıkılışınd<\n 
ibret alınayan Endülüs EıneviDeVletiııin yıkılış nedenlerinin başında da yine kabile 
asabiyeti gelmekteydi66. Bu iki siyasi parti (Yeıneni-Kaysl) arasında yıllardır süren 

' kanlı mücadeleler aynı şekilde İslam ordusunun Fransa içlerine doğru iledemelerini 
di.ırdi.ırımida ve Endi.ilüs idaresinin de zayıflamasında en· kuvvetli etl<enler arasında yer 
almıştır. Bu mücadelenin XVlli. yüzyılda dahi Filistin ve Lübnan'da hala canlılığını 
koruduğu aı1laşılınaktadır67.'Eğer-gerçekten Ara'plar, Horasan'da kabilecilik 
asabiyetini bırnkarak aralarında birleşmiş ve idare ile işbirliğine gitmiŞ olsalardı, 
Eınevl De~letinin k~deri belki _de bu şekilde olmayacaktı6~. 

. . . ... 1 Kısacası Em evi Devle.ti.nln yıkılı ş ned,enlerinden öneın,Ii ikinci neden, 
kabilecilik ruhunun yeniden ortaya çıkınası ve bunun da beraberinde yine Eınevl 
ailesi arasında iÇ çekişıneyi getirmesidir69 . 

.1' .' 

3-Arapçılık Taassubu Ve Emevi Devletinin Mevali Politikası 

._., ''Vela'' kökünde~ gylen ve "velfiizadedilen, fızad eden, anlaşınalı, asabe"gibi 
bir çok anlamlara gelen70 Mevla-Mevall kelimesi cahiliyye döneminde daha çok 
"anlaşınalı" anlamında kullanılıyordu. Cahili.yye döneminde sosyal tabaka, Hürler, 
Mevall ye Köleler olmak üzere üç gruptan oluşmaktaydı7 '. Kölelerin üzerinde bir 
yer. edinen M:6vfıll, anlaşma, azad edilme ya da evlilik bağı ile kabileye 

64 Mi\cid, III, 319. 
•65 , . Muhammed. Abdiillalif Abdiişşi\fi, 'ei-Aiemii'I-İslami fi'hAsı·i'l· 

Ünıevi, Mısır 1994, 's. 524-525. · · 
6,6 · M.Öz~emir, "Endüliis'Ün Yıkılış SÜ~eci Uze'rine Miilalıazalar", A.U.I.F.D., 

Ankara 1997; XXXVI, 236-240: Endiiliis ve Kuze,y Afrika'daki Yemeiıi'-Kaysl' 
çekişınesi içiıı bkz. Abdülmtinim M acid; ll 1, 3'21-322; Riyad lsa, en- Ni za' 
Hey ne ;. Efrfidi '1-Beyti'I-Ümeviyyi ·ve Devruhu fi Sükilti-'1· 
Hılafeti'I-Ümeviyye, by 1985, 204-205. 

·~~· 1 H itti, I, 433. 
Wellhausep, s. 238. 

69 el-Mes'Odi, Müı·ücü'z-Zeheb, thk. Muhammed Mulıyiddin 
·. Kalıire 1988i lU, 245. · 

70 lbn Jlllanzur, Lisanu'I-Arab;,· Beyrut, ty, XV, 408-409. 

Abdiilham id, 

7 ı Mahmud Mikdad, el-Mevfili ve .. Nizilmü'l· V el il miııe'I-Cahiliyye 

'ila Evfihil·i'I,Asri'I-Ümevi,; Şa,m . 1988, s. 33; Abdiiiaziz Muhammed ei-
LUnı.ı::ylim, Vad'ııl . 'Mevil)i fi'd-Devleti'I-Üınev.iyye, Beyrut 1991, s. 
ıs.·; · · · · · 
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bağlanabiliyordu. Ancak buna rağmen Araplar, kızlarını kiileleriyle, azad ettikleri 
kiınselerle (Mevlfılurla) hi.ir de olsalar: Arap olınayanlarla evlendirmezlerdi72. 

Cahiliyye düneminin aksine İslam döneminde Mevfıliniıı konumu, inanç bağı 
ile birlikte artmıştır. İnananların kadın erkek birbirlerinin velisi oldukları 
belii'tiliniş73, hiç bir ayrım yapılmaınıştır74 . Hz. Peygamber de bunu Medine'ye 
hicret ettiğinde inananları sosyal stati.ilerine bakmaksızın ınLJfıhfıt-kardeşlik 
müessesesini kurarak tatbikata geçirmiştir75 . Ayrıca calıiliyye döneminde yaygın 
olan ve Mevfıllden aşağı tabakacia bulunan kölelerin durumunda da iyileştirilıne 
yoluna gidilmiştir. Özellikle Kur'an'ın köleleri azad etme yönlindeki teşviki7ii ve 
Hz. Peygamberin uygulamasıyla toplumdaki i.iııııııel birliği sağlanmak 
istenıniştir77. Kiileler, ya hiç bir karşılık almaksızın, ya şurt!ı olarak, ya da 
efendisiyle arasıi1da gerçekleştirilen bir aniaşına sonuctıı1da serbest bırakılırdı 7H. 

1-luleffı-i Rfışidln döneminde idari ve siyfısl hayalla daha çok Arapların hakim 
olduğunu, Mevfılfııin ise pek fazla etkisinin olmadığını giirınekteyiz. Ancak sosyal 
hayatta, Hz. Peygamber döneminin devaını sağlanmıştır. Fakat Hal i fe Osman' ın 
sıla~i nıhiıne fazlaca önem verınesi ve bunu sonuçta da kendi kabilesine yansıtması, 
Araplai·dan diğer kabilelerdc; hoşnutsuzluğa, Mevilll tarafında da huzursuzluğa sebep 
olmuştur. Osman döneminde meydana gelen olaylarda ve halifenin öldlirlilmesinde 
Mevfılinin rollini.in olduğunu söyleyebiliriz79. 

Emevl Devletinin kuruluşu, kabilecilik i.izerine le'sis edilıııiş ve bu yi.izden 
iktidara geçen hemen hemen bi.itün halifeler muhalefet cephesiyle sürekli 
ıni.icadelelerle uğraşmak zorunda kalmıştı. Öyleki bu kabilccilik sadece Arap-Mevfıll 
arasında değil, bizzat Araplar arasında da meydana gelınişıiH0 . Yani kendi anılarında 
asabiyet ıni.icadelesi veren Araplar, Arap olmayanlar karşısında kendilerinin i.istün 
millet olduklarını belirterek ıı:kçılık yapıyorlardı. Mevfıll, islam öğretilerinde 
bulamadıkları bu ayrııncılıkla Eınevl Devletinde karşılaşlıklarında, ilk· dönemde 
olduğu gibi Araplarla aynı. stati.iye tabii tutulmalarını beklcınişlerdirRl. 

72 Mikdfid, s. 76: Uiıııcyliııı, s. 33-44: Ncşct Çağatay. İslam'dan Önce Aral> 
Tarihi ve Calıiliyyc Çağı, Ankara 1957 ,. s. 120. 

7 3 Tcvhc, 7 1. 

74 Tevbc. 71. 
75 
7fı 

ihn Hişaııı. cs-Sirclii'n-Ncbeviyye, Kalıirc 133Cı. ll. IOlJ-110. 
13clcd. 11-14. 

'77 Bıı konuda Hz. Pcygaıııber'in, Ebu Zer'i, Bilal-i Ilaheşi'yi ırkından dolayı 
ayıplamasını calıiliyye adeli olarak nilelcıııcsi. halasının kızı Zcyııcb hnt. 
Calış ilc azadlı külesi Zeyd b. Hfiris'i cvlcndirıııc tcşcbhiislinii iirnck 
oil1rak verebi 1 i riz. 

7 H Vccdi Akyiiz vd .. "Asr-ı Saadctle Külelik ve Cariyelik". B ii t ii n 
Yiiıılcriylc Asr-ı Saadette İslam. Istanbul l9lJ4. 1. s. 505-509. 

7lJ M.ikdfid, s. 175. Hz. Peygamber ve Hulcl'fi-i Rfişidin düneminde Mcvfillnin 
konumu ıçın bkz. Luıııeyliııı, s. 1 H-2(ı: l'vluslal'a Alcıııiiddin, c 1-
Miicteıııcıı'I-İslami fi Meı-lıalcti't-Tekviıı, Bcyruı 1992, s. 120-124. 

8 ° And.rc Mıqucl. İslam ve Medeniyet i, çev. Altıncı Pidan vd., Ankara 
199 1, 1.. 107-1 1 O: cn-Neccar, s. 202. 

H l Vaglcri, "Raşid Halil'eler ve Eıııcvl Halil'elcri". İslam Tarihi Kiiltiiı· ve 
Mcdcııiyçti". çev. lllıaıı Kutluer. Istanbul llJHlJ. 1. 102. Von Gruııcbauııı 
da Pcygaıııher'iıı sosyal ve ekonomik yönden eşit tııttuğu fvlcvfilinin daha 
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Hiç· şüphesiz bu Arapçılık taassubu, iki tarafı da keskin bir kılıca< 
. benzemektedir. Bir taraftan Arapların dış .güçlere karşı birlik içei·isinde .olmalarını\' 

sağlarken, diğer taraftan, Arap olmayan toplumların kendi 'içlerinde bir başka 
asabiyetin oluşmasına neden olmuştur. Sonuçta devlete karşı kin ve nefı:etin 
oluştuğu "Şufıbiyye" hareketini beraberinde getirnıiştir82 . Bu durum, q dönemde 
olduğu gibi günümüzde de bütün toplumlarda aynı sonucu vermektedir. 

Emevller döneminde idari ve siyasi alandaki Mevfıllnin komıınu hakkında iki 
aşırı taraf bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Mevallnin hilafet hariç idari bütün 
görevlerde buli.ıhdukları- görüşüdür. Görüşlerini·, Emevf iktidarı tarafından 
getirilclikleri valilik, koı11utanlık, katiplik, vergi ve zekat toplama ve divanlar gibi 
görevlere atanün Meviillleri göstererek desteklemektedirlerR3 Ancak onların görevlere 
getirilmesi, devletin ihtiyaç duyduğu ve 'istihdam edilmeleri uygun göriilen alanlarda 
gerçekleşmiştir84. Gerçekten de Mevfillnin Arapların çoğunlukta olduğu önemli 
valiliklere atanımıdıkhmnı görmekteyiz. Daha çok Mevfıll'nin kendi memleketlerine 
atanması da, oradaki siyasi otorite boşluğuna sebebiyet verınemeye ınatuftur. 
Onların buralara atanışı, Arap kabilelerinin nüfuzunun zayıf olması ve İslami 
eğilimin ağır basınası şartına bağlanmıştır85 . Anıı~. ordusunun kabilelere 
dayanmasından dolayı, komutanlık görevine getiritmeleri ele pek mümkün 
,olmamıştır86 . 

.. ' · İkinci 1göriiş ise, Meviillnin Emevl Devletinde i~fıı1 ve siyfısl alanda resıni 
görevlere getirilmediği görüşüçli.ir. »u konuda Hasan Ibrahiın şöyle demektedir: 
"İçlerinden Eınevllerce yüksek idari-görevlere getirilmiş, hanıc toplamak işinele 
istihdam edilerek nüfuzlarından faydalanılmış, Araplara "ulfıc"B7 (işbilir kuvvetli 
kişiler) diye isimlendirilen İranlı büyük arazi sahipleri Dilıkilnlar tabakasını istisna 
edecek olursak88 , bu Meviill, İslam'ı kabul etmeleri'ni n, kendilerini Araplarin eşit 

sonratap istismar edildiğini belirtir. Von Grunehauın, Classical 
A tlıstory, 6011 A.D.-1258. A.D, Chigago 1970, s. 73. 

Islam: 

8 2 ' ŞuObiyyc konusunda geniş bilgi için bkz. Mustafri Kılıçlı, Arap 
Edebiyatınıla Şufibiyye, İstanbul 1989. 

83 Geniş bil. bkz. Mikdad, 254-260; Cemi! Abı.lullalı Muhammed el-Mısrl, el-
Mevali Mevlcıfu'd Devleti'l-Ümeviyye minhum, Amınan, 1988, s. 
44-55; Lumeylinj, s. 83-92,' 125 vd., Abdulaziz eı.I-DOri, İktisat Tarihine 
Gil"iş, çev. Sabri Orman, İstanbul 1991, s. 59-62; Ir fa n Ay can "Eınevller 
Döneminde' Mevfili ve. Zımınllerin lda~eı.Jeki Rotii': (Necdet el-Haı;ııınfiş'ın 
ei-İdıue l'i'l-Asd'I-Ümevi, Şam 1988, s. 337-357 arası çeviri) 
A.Ü.İ.F.D., ·XXXV!I, Ankara 1997, s. 175-189; A(lnan Demircan, İslam 
Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali ilişkisi, Istanbul 1996, s. 
92-117: Luıneyliııı, bu bağlamda , Bınevlierin Mevfillye karşı olumsuz 
bakışını, özellikle Bınevliere düşman olan Abbasller döneminde yazılmış 

kilapiara bağlamaktadır. Luıneyliın, s. 89-90. 

8 4 Deıııircnn, Arap-Mevali ilişkisi, s. 92. 

85 , Mikdfid, s. 258, Dilrl, ·İlk Dönem İslam Tal'ilıi, çev. Hayrellin Yücesoy, 
Istanbul 1991, s. 128. 

86 Mikdfid, s.259. 

87 ci-Ezherl, Tehz.ibü '1-Lüğa, thk. Abdessefanı Muhammed 'Hiırun vd., 
Mısır 1964, l, 373. 

8 8 ' · Çunkii devletin bu politikasından Dihkfinlar (Toprak Ağ ası) istifade 
ediyorlardı. Gerlof Von Vloten, Emevilel' Devi'inde Aı·ap Hakimiyeti 
Şia ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırma, çev. M.Sa·it Hatipoğlu, 
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seviyeye getirmediğine inanıyorlardı"89 . Yin~YllL)'azar, Bınevlierin Arap ırkçılığı 
yaptıklarını, Meviillye efendinin köleye bakışı gibi baktıklarını ve bunun da 
Mevfillnin ruhunda ırkçılık duygularını harekete geçirmesi sonucu, devlete karşı 
girişilen her harekete katıldıklarını belirtmektedir90 . .Rahınan da bu konuda, 
Mevfillnin teorikte Araplarla eşit olduğunu, pratikte ise, kesinlikle bunun kabul 
görmediğini ve Arapların sosyal üstünlük ve düşük vergilerin tadını çıkararak bir 
idareciler aristokrasisi kurduklarını ifade etmektedir'l 1: Wellhausen, Eıııevl 
/Devletinin Mevfill politikasını eleştirerek "Gerçekte İslam, sosyal labakalaşıııayı 
ortadan kaldırmasına rağmen, Emevller bunu daha da canlandırdılar. Emevl 
Devletinin yıkılış hareketi İran asıllı ve Arap eliişınanı kalmış olan 
Maveriiünnehirlilerden değil, tam aksine ı~üslüman olıı)uş, ancak haksızlıklara 
uğramış olan Horasanlılardan başlamıştır .. "denıektedir92 . Genelde Eıııevl Devletinele 
Meviilinin siyasi alanda pek fazla önemli görev alınadıkları ya da en azından 
Araplarin eşit seviyede tutulmadıkları93 ve onların, devlet tarafından alınan iktisildi 
kararlar sonucu, devlet aleyhine girişilen hareketleri destekledikleri malumclur. 
Özellikle Irak'ta, onlar gibi hükümet tarafından dışlanan ve sindirilen şiilerle 
birleşmelerine neden, oldu. Böyle olunca şiilik yalnız dini bir ımıhalefet olarak 
kalmak yerine Eınevl haneelanına karşı sosyal bir muhalefet şekline döniiştü. Emevl 
Devletinin Mevfill aleyhine aldıkları iktisadi kararları şu şekilde özetleyebiliriz: 

I-Gayr-i müslimlerden. alınması. gereken cizyenin, Arap olmayan 
müslüıııaniardaıı (Mevfill) da bu dönemde alınmaya ba~Iaııdı 9 · 1 . Bu uygulamayı ilk 
olarak Haccfic' IIJ yaptığı belirtilir. O, Me valiyi köylerine geri gönderdikten sonra 
onlardan İnüslümaıi olmalarından önce alındığı gibi cizye alınmasını emretti95 . 

Hacdie'ın böyle bir.uygulamaya gitmesinin nedeni olarak da, Meviillniiı gerçekte 
iman etmeyip, cizyeden kurtulmak için iman eder görlindükleri düşünce.sidir96. 
Çağdaş yazariardan Mikdad, Haccfic'ın bu uygulamasının Mevfillyi küçük görmek ya 
da zulmetmek amacıyla değil, bir takım milli düzenlemeler maksadıyla yapıldığını 
belirtirken97, Mısrl, Hacciic'ın böyle bir uygulamasının olmadığını iddia 
etmektedir98. Yine aynı şekilde Lumeylinı bu konuda siiyleiıilen sözlerin gerçekle 

Ankara 1986, s. 24-25; Şükrü Faysal, Haı·eketii'l-Fethi'l-İslanıi · fi'I-
Kanıi'l-Evvel, Beyrut 1982, s. 103-104.. ' 

89 1-l.lbrahiııı, ll, 298; Gerlof, s. 24. Ralıman da bu konuda Mev'fil'lnin 
Arqplarla teoriktc eşit olduğunu, pratikte ise, kesinlikle bunun kabul 
görmediğini ve Arapların sosyal listünlük ve düşük vergilerin tadını 

·çıkararak bir. idareciler aristokrasisi kurduklarını belirtir. Ralııııan, s. 139. 
90 1-l.lbralıim, If, 250. 
91 Ralıman, s, 139. 
92 Welllınusen, s. 237. 
9 3 Jlıfidf, s. 14; en-Neccfir, s. 201. 
94 Welllıausen, s. 236; Andre Mıquel, 1, 110~111; Gerlol'. s. 28; Mantran, s. 114-

115; fbfidf, s. 14. 
95 llıııli'l-Esir, IV, 465; Wellhausen, _s. 115; Gerlol', s. 28-29; Dur!, İktisat 

Tal'ihi, s. 48; Takkuş, s. 198 Kennedy, s. 106-107. 
96 Yusuf el-lşş, ed-Devletü'l-Ünıeviyye, Dımaşk 1985, s. 223, 270. 
97 Mikdfid, s. 239. ', 

98 Mısrf, 78. Necdet Hanımfiş da mlislliınanlardan cizye alınmasının ilk dcl'a 
1-laccfic tarafından değil de, harac ilmilieri tarafından yapıldığını belir!ir. 
Ayrıca yine bu uygulamanın resmi bir siyaset olmayıp, hilakis ımılıallf 

şartlardan meydana çıktığını belirtir. Fakat bu ıııalıalli .. ş.artların ne 
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pek ilgisinin olnı~ıdığını, çağdaş Arap yazarlai·ın da nıüsteşriklerden etkileıidiklerini 
belirterek kabul elnienıektedir99. Ancak Ömer b. Abdiilaziz'in hilafete geldiği.nde, 
gelirler üzerinde etkisi ne olursa olsun, ıniis.liiıııan olmanın, cizyeclen muaf 
tutulması gerekti'ğini vurgulayarak belirtmesi 100 ve yeni bir vergi reformu 
düzenlemesi, valilerin Mevali'ye böylesi bir .haksız tıygulamada bulunduğunu 
göstennektedir 101 . · 

2- Bir başka iktisadi uyguiama ise, özellikle valiledn halktan daha fazla vergi 
almak ımiksaclıyla yeni vergiler koyınalari veya vergi miktarını artırarak halkın 
ödeme giiclinii zorlaştırınalarıclır. Bunun, Muaviye döneminden başladığı belirtilir. 
Halife Muaviye, Mısırtvalisi--verdan'a yazdığı mektubunda Kiplllerden her birinin 
vergisini bir kırat artırmasını istedi. Fakat vali, İvhıa\ıiye'ye onlara verginin 
artırılınamasi konusunda söz verilmesinin ardıııdan biiyle bir uygulamaya 
girlşnıesinin zorluğunu bilclirdil02. Haccac'ın kardeşi ve Yemen valisi Muhammed 
b. Yusuf halka harac vergisi koydu. Onun bu hareketiyle sadece Mevfillye değil, 
bizzat halkı Arap olan bir bölge halkına da uygulaması, Mevfillnin durumunun daha 
da vahim ol~luğunu ortaya koymak~adır 1 03. Halbuki genel kanaat, kişinin müslüman 
olması halinde, ondan cizyenirı ve sahip olduğu arazinin haracınııı diişıııesi ve sadece 
·;razisinden Öşiir anizisi olmasından dolayı zekat alınıııasıdır1°4 .. 

3-Mevfıllnin atiyye, n:ıaaş ve bünn benzer sosyal haklarından. ınahnıııı 
makıldıkları ya da Araplarla eşit ımıaıııele görıııediklericlir. Bu konuda 

.Wellhmısen'un, "Meviill, Araplar tarafından pek itibar giirıııüynrdu. Orducia si.ivari 
olarak değil, piyadeplarak savaşıyorlar, kahramanlıklaı~ı ile göze çarpıııca, bu sefer 
şüphe ile bakılıyorldrclı. Bunlara her ne kadar ücret ve ganimetten hisse veriliyordu 
ise de, düzenli bir maaş alaınıyorlarclı. Ayrıca bunlar Divancia yani askeri maaş 
bordrosunda kayıtlı değillercli"ıos elemesine karşılık dizi de olsa tınlanı aylık 
ödemelerin yapıldığı belirtilınekteclir. Bu bağlamda Muaviye' nin ayda onbeş dirhem 
olarak verdiği atiyyenin, Abdiilmelik tarafından yirmi, Süleyman tarafından 
yirmibeş, Hişaın tarafından da otuz dirheme çıki:ırıldığı biliııınektedir 106 . Ancak bu, 
onların Araplarineşit maaş· aldıklan anlamına gelmez. Kaldı ki Mevallyl.'! verildiği 
belirtilen bu. atiyyeler, siyasi bir silah olarak kullanılıııışlır 10 7. Halife Ömer b. 

· Abclülaziz, Araplarin Mevfillyi eşit tuttuğu için Araplar tarafından bu hareketi, 
şikayet konusu olımıştur 108 . Meviillnin tey'den de istifade etmek istemesine Araplar 

olduğunu belirtmemiştir. Bkz. İrfan Aycaıı, "Eıııevlter Döneminde Mevfill 
ve Zıııımileriıı Idaredeki Rolü", s. 180. 

99 . Lunıeyliın, s. 45-60. 

100 lbfidl, s. 15; Macid, lll, 327; Ncviıı A.rvıustara, İslam Siyfisi 
Düşüncesinde Muhalet'et, çev. Vecdi Akyiiz. Istanbul 1990, s. 224. 

1 O 1 Wellhmıseıı, s. 134-ı38; DOri, İktisat Taı·ilıi. s 49 
1 02 Gerlof, s. t 9 

ı 03 Gerlof, s. 20. Geniş biLiçin s.ı9-27. 
1 04 Mikdfid, s. 23ı; Robert Manlnın, İslam 'ın Yayılış Tarihi, çev. Isınet 

Kayaoğlu·, Ankara 198ı, s.J94 

ı 05 Wellhauseıı, s. 236. 

106 TakkOş, s. ı98; Sa'dl EbO Cib, Mervan h. Muhammed ve Eshahii 
Siikfıtü'd-Dcv,leti'l-Üİneviyye, Dımaşk 1982, s. 136. 

ı 07. Mikdfıd, s. 237; Deıııircan, Mevali-Anıp ilişldsi, s. 136-ı37. 
108 Mikdfid, s. 237; lbfidi, s. ı5; Kennedy, s. 96; G .. Levi Dclla. "Uıııayyads", El, 

(New Edition) Lcideiı 1987, VIII, 1003. 
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karşı çıkınışlardır,. Bu yüzdendir ki, Muhtar b. Ebi Ubeyd'iıı, Mevallyi fey'e ortak 
etmek istemesi, onların kendisine katılıının artmasını snğlaııııştırlol.ı. 

1 

Kısacası, Eıııevl tarihinin sonuna kadar siyasi, askeri ve idari otoriteyi 
ellerinde tutanlar hep Araplar olmuşlardır. İslam, Arap-Mevali gibi bir ayrıını kabul 1 
etınezken, Bıneviler döneminde Mevallnin bazı haklardan Araplar kadar. 
faydalanmnclığı gürülınektedir. İster istemez bu da, Mevallnin devlet aleyhine 
girişilen isyanlara katılmalarını sağlaınıştır 110 Mevallnin isyanlada ilişkisi 
konusunda Dur!' nin yonıımı ilginçtir. D url, Mevalinin sayılarının artması sonucu, 
hilafet ve devlet anlayışı çerçevesinCie ortaya çıkan hiziplere katıldıklarını, bu 
hiziplerin liderliğinin de Araplar tarafından yapıldığını belirtir. Ayrıca Doğuda 
Mevalinin kendi bayrakları altında veya kendi insiyatifleriyle giriştikleri önemli bir 
ayaklanmanın olmadığını, bizipiere katılınanın sebebinin de, hiziplerin istekleri ile 
Mevallnin isteklerinin özeleş olmasını göstermektedir. Örnek olarak da Berberllerin, 
Eıııevi valilerinelen eşit muamele görıneınelerisnmıcu halifeliğin dahi herkesin sahip 
olacağı düşüncesinden hareketle mutlak eşitliği snvunan Haricllere katılmalarını 
verınekteclir 11 '. Durl, buradan hareketle Emevl idaresi tarafından özellikle Irak ve 
Horasan bölgesindeki Mevallnin ezilcliği görüşi.inü beniıııseınecliği gibi, vergi 
artırımı siyasetinin ele bulunmadığını belirtir. Mevallnin, Arapların liderliğindeki 
isyanlanı katılışıııın, devletin böyle bir siyasetinelen öte, eyaletlerdeki yöneticilerle 
vergi loplayıcılarıııın, özellikle Dihkanların, bazen vergi toplaımı metotlarındaki 
uygulaınalardan kaynaklandığını zikrecler 112 . Ancak hemen arkasından "Verginin 
şer'i dirhemelen daha ağır dirhemlerle alınması, devielin mahsullerdeki payınııı 
depolanına ve taşınımı ücreti gibi ilave vergilerin, para bozdurıııa ve değiştirme 
ücreti adı altında bazı vergilerin alınması, ekilsin veya ekilıııesin toprağa verginin 
yüklenmesi, hatta kiiyli.iler üzerine bazen angarya yi.iklennıesi bu küti.i uygulamalar 
arasında yer alır" diyerek ll3 kendi kertelin i nakzetnıektedir. 

Mevali, bazı çağdaş Arap araştırmacıların kabul eııııeıııesine rağmen, Eınevl 
Devletinin kendilerine uyguladığı siyasetten hoşnut kalmamış ve hemen hemen 
bütün isyanlanı iştirak etmiştir114. Onların yukarda da belirttiğimiz gibi, tey'den 
istifade etmelerini sağlayan Muhtar'ın isyanına, insanları Allah'ın kitabı ve 
Rasuli.ini.in Sünnetine bağlılık, zayıfların hakkını savunıııa, atiyyeleri kesilenlere 

·yeniden atiyye bağlama, hak edenler arasında fey'i adil bir şekilde dağıtma, uzak 
yerlerdeki savaşçıları memleketlerine geri getirme gibi daha bir çok esas üzerine 

109 Gerlof, s. 27-28; M.Ziyi.ltıddin Rayyıs, İslııııı'ıla Siyasi Diişiiııce 
Tııı-ihi, çev. lhralıiın Sarmış, Istanbul 1995, s. 70. 

l 1 O H.lbralıiııı. ll, 250; Useyınelu'I-Azııı, el-Miicteıııcıı' fi'l-Asri'l-Üıııevi, 
Beynıl 1996, s. 37-42; Isınet Kayaoğlu, İslam Kıırıııııları Tarihi, Ankara 
191!0, s. 41!-49. 

1 1 1 DOrl, 'İktisııt Tarihi, s. 64-65. 
1 2 DOrl, İktisat Tarihi, s. 65. Alımed Uleh1 ise, Dilıkfınların hu 
eylenılerini ve imtiyaztarını koruınalarını kabul etmekle heraber Bınevi 

milli siyaseıiııiıı üzeilikle lranlılar başta olmak [izere Meviillyi mazlum 
konuıiıa iıtiğini ve bunun sonucunda da isyanlanı iştirak etliklerini 
bclirıir. Alımed Ulcbl, s. 132. 

1 1 3 DOri, İktisat Tarihi, s. 64-65. 
114 Şevki Dayf. s. 10; Mficid, lll, 329-331. 
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· çağıran Zeyd b. Aİi isyanınal ıs, aşağı yukarı aynı esaslar üzerine insanları kendisine 
katılınaya çağının Abdullah b. Muaviye ve Haris b. Süreye isyanlarına katıldıklarını 
görmekteyiz. Ayrıca Mevallnin Harici isyanlarına ve Eınevl devlet adamlarından 
Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eş'as, Yezid b. Mi.ihelleb ve Bınevlierin son 
dönen'ılerinde meydana gelen hanedan çekişmelerine katıldıkları ınalumdur. Emevl 
Devletini ortadan kaldıran Abbas! ihtilali, Mevallnin en etkin rol oynadığı bir 
harekettir 116. 

· 4-Mezhebi ihtilaflar Ve isyanlar 

·İlk dönem İslam tarihinde ilk mezhebi ayrılıklar ve ihtilaflar, daha Hz. 
Peygamber' in vefatından sonra meydana gelmiştir. Hz. Peygamber' in hiç bir 
kimseyi'yerine bırakmadan vefatı, hilafet konusunda iki farklı ınezhebin meydana 
gelmesini sağladı. Bunlardan birisi, Ali'nin hilafetini isteyen Ali şiası, diğeri, 

Osman'ın hilafetini isteyen Osman şiasıdır. Bu iki grup, aynı zaman da İslam öncesi 
Kui·eyşin iki biiyük kolu olan Haşimi-Emevi taraft[j_rıydı. 

En1evflerin şaibeli bir şekilde iktidara gelıneleriyle, hilafet 'konusu başta 
olmak.üzere dört muhalefet grubu oluştu: Bunlar, İmametin Ali ve onun oğullarının 
hakkı olduğunu iddia eden Şia, iktidar mücadelesi sonucu bölünen Ümeyye oğulları, 
Tahkim olayından sonra ortaya çıkan Hariciler ve Emevl Devletini yıkan 
Abbfisllerdir1 17. · 

Şia, hilaffetin nass yoluyla Ali b. Ebi Talib'in olduğunu ileri sürerek 
Bınevlieri asla kabul etmemişlerdir. Bunlar,. Eınevl tarihi boyunca Hüseyin b. 
Ali'ye, Zeyd b. Ali'ye, oğlu Yahya b. Zeyd'e've en son olarak İmam İbrahim'e 
yapılan muameleyi asla affetmemiş, üstelik te eylemlerini her zamankinden daha faal 
bir duruma getirmişlerdir. Emevl Devletine karşı kuruluşundan yıktiışına kadar 
is~anlarda bulu~ımiş ve devletin zayıflamasına neden olımışlardır 118 . 

Ümeyye oğulları taraftarı ise, önce Süfyfinllerle Mervfinl kolları arasında 
iktidar mücadelesi yaşandı. Mervfinllerin iktidara gelmesiyle bu sefer de kardeşler 
veya amca çocukları arasında taht kavgaları başgösterdi ve Emevl Devletinin 
yıkılışma neden oldu. 

Bınevliere karşı olup, onlara karşı başkaldıran gruplardan biri de, Hfiricllerclir. 
"Demokratlar ya da Cuınhyriyetçiler" olarak isimlendirilen ll9 Hfiricfler, hi lafetin 
veraset yolu ile olamayacağını belirterek Emevllere, tek bir aileye ınünhasır 

1 15 Dfirl, İktisat Tal'ihi, s. 67. H.lbrahiın ise, Meviıllnin, Ali oğullarına 
meyletmelerin iki nedene bağlamaktadır: Birincisi, lranlıların d'a Ali 
oğulları gibi hilal'etin seçim yoluyla değil de, il-1\hl hak nazariyesiyle 
değerlendirınelcr.i, ikincisi ise, Hüseyin b. Ali'nin, Iran Kralı Yezdcird'in 
kızı şehrbanfi ilc evlenmesi ve akrabalık bağı kurmasıdır. ll, 298-299. 

ı 16 . . 
Şevki Dayl', s. 10. 

1 1 7 Takkfiş, s. 200. 
ı ı 8 H itti, 1, · 434; Ah.met Emin, s. 72-73; Lawrance 1 Conrad, 

Dıctıonary of the Mıddle Ages, New York 1989, Ylll, 165; 
"Eınevller" D.İ.A , s. 95. 

119 lb1idl, s. ı'3; Nevin A. Mustafa, s. 210. 

•. · 

Marwan ll, 
İsmail Yiğit, 
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olamayacağını belirterek de 120 Şia'ya karşı muhalefet etmişlerdir. Bıneviler 
döneminde bütün gruplar arasında en .fazla isyana girişen, özellikle ele Eınevl 
Devletinin son dönenılerindeki isyanlarıyla devletin yıkdışını sağlayan, Hariciler 
olmuştur 121 . 

Şia' nın başarısızlıkla gerçekleştirdiği isyan lı_areketleri, bu sefer Abbasilere 
ders olmuş, onları devleti yıkmak için planlı, örgütiii ve kararlı faaliyetlerin 
varlığına süriikleıııiştir: Öyle ki merkezden uzakta, Horasan'da başlattıkları gizli 
faaliyatleri sonucu, Emevl Devletinin bulunduğu karışıklıktan da istifade eden 
Abbasller, yaklaşık otuz yıl sonra 129/748-749 yılında Emevllerle giriştikleri 
mücadeleyi 1321749-750 yılında devletlerini kurarak noktalııdılai- 1 22. Bu grupların 
dışında Mu'tezile mezhebinin de Emevl Devletinin yıkılışında payıııın olduğu 
söylenmiştir. Eğer buhunla, onların Yezid b. Velicl'e verdikleri elestek kastediliyorsa, 
devletin zayıtlatılnıasında payları olduğu doğrudur. Ancak, bununla onların felsefi' 
anlamda, Abbasllerde olduğu gibi devletin yıkılnıasında pay sahibi olduklan 
belirtiliyorsa, bu doğru değildir. Çünkü onlar, düşünsel planda kemale ancak 
Abbasiler döneminde ulaşmışlardır 123 . Ancak Yezid b. Velicl'i iktidara taşıyan ve 
Velid'in öldiirülmesincle ona yardımcı olan Kaderiyye mezhebinin cüz'i de olsa 
Emevl Devletinin yıkılışında rol aldığını belirtebiliriz. Aynı şekiı'de Haris b. Süreye 
isyan ı 124 ile şekillenen Mürcie mezhebi~i de aynı kategoride değerlendirmemiz 
mümkündür. 

Kısacası, iizellikle hilafet konusunda başlayan daha sonra farklı etkenierin de 
girmesiyle bu grupların bitmek tükenmek bilmeyen isyanlan, başta Eıııevl 

Devletinin zayıflaması na, sonuçta da yıkılınasına nedtın oldu 125. Yusuf ei-Işş' ın da 
isabetli olarak belirttiği gibi, Emevl Devletinin yıktimasında bi.iyi.ik rolü olan bu 
ayaklanmaların, getirdiği en büyük zarar, bütün bu isyan ve karışıklıkların yaşandığı 
bir dönemdeki neslin, psikolojik olarak olaylardan etkilenıı'ıiş olması ve o halet-i 
ruhiye içerisinde bulunınasıdır126. 

S-Bazı Halifeterin Sorumsuz Yaşantıları 

Enıevl Devletinin yıkılış nedenleri arasında, bazı halifelerin yaşantıları 
gelmektedir. Daha devletin kuruluşunda Muaviye, oğlu Yezid'e biat almak 
istecliğincle, çoğunluğu sahabilerin oluşturduğu Hicaz halkı, onun yaşantısınclan 

120 Naşi el-Ekber, Mesailü'I-İmfime ve Mııklclaffit miııe'l-Kitahi'l-
Evsat fi '1-Maldilat, thk. Josef Von Es s, Beyrut 1971. s. 68-69; lbadi, s.' 13; 
Akbulut, "1-lfıriciliğin Siyasi Görüşleri", A.Ü.İ.F.D., Ankara 1989, XXXI, 342; 
1-laıııid Dabfışi, İslam'da Oto!'ite, çev .. Slileyıııan E. Glindiiz, Istanbul 
1995, s. 214-215. 

121 Ferrulı, s. 199. 1-laricilerin faaliyetleri konusunda geniş bil. için bkz. 
Adnan Deıııircan, Hiiricilerin Siyasi 1\aaliyctlcri, Istanbul 1996. 

122 lbadi, s. 13; Dfıri, İik Diineın İslam Tal'ihi. s. 129; 1-l.D.Yıldız, 
"Ahhasiler", D.İ.A, 1, 32. 

1 2 3 Muhammed Ebu Zehra, lshıııı'da Siyıısi, İtikadi ve Fıldıi 
Mezhepler Tıırihi, çev. Abdiilkadir Şener, Istanbul 1983, s. 164. 

124 Geniş hil. için bbkz. Taberi, VII, 293-342; lhnli'I-Esir, V, 327-32S; 
Şilıfıbüddiıı eıı-Niiveyri, Nihiiyetii'I-Eı·ch fi Jriiııuııi'l-Edeh, thk. 
1-Hiseyin Nassfır, Kahire 1983, XXIV, 7-8. 

125 Ahmed Ulehl, s. 128. 
126 lşş, s.312. 
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dolayı itiraz etıııi~ler, hatta Abdullah b. Hanzale liderliğiııde, Yezid b. Muaviye'ye 
karşı üyaklanmışlardı Çiinkü Yezid'in oyun, eğlence ve zevkine düşkün bir hayatı 
vardıı:n. Yezid h. Abdiilmdik de ondan farksızdı. Hatta daha ileri giderek Habbfibc 
adlı cariyesine ·aşık olmuş, devleti tamamen valilerin idaresine bırakmıştı12 8 . 
Bunların dışında Velid b. Yezid, Yezid b. Velid ve ibnıhinı b. Velid gibi halifeterin 
idfirl yönden zayıf olmaları, Bınevi Devletiniı1 zayıflaıııasıııda etken olınuştur129 . Bu 
konuda en-Ne~lvl şunları söylemektedir: " .. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, bu 
ö'neınli mevkiin (Halifeliği~) hiç bir hazırlığı olmayan, liyakatsız, daha önceki 
halifeler gibi sağlam elini ve ahlaki terbiyeden mahrum, hatta n devirdeki insanlar 
kadar bile terbiye alaıiulmış, İslam .uğrunda cihad ruhuna sahip olamayan, dini ve 
dünyevi meselelerele İslam halifeliğinin sorumluluklarını omuziayacak ictihad 
gücünden yoksun kişilerin eline geçmesi, gerçekten insanlık iiiemi için büyük bir 
talihsizlik olmuştur. Halifeler hakkındaki bu hükliııı, Öıner b. Abdülaziz hariç, . 
bütün Bınevi .ve Abbas! halifeleri için geçerlidir" ı:ıo. 

'6-Devletin Sınırlarının Genişlemesi 

Bir btışka neden olarak da, Bıneviler döneıı)inde devletinin sınırlarının 
alabildiğince genişlemesi ve bunları kontrol altında tutmanın zorluğu 
belirti lmektedjrt:l 1, Abbfisi ihtilali sorumluları da bunu farketmişler ve hareketi 
merkezden uzakta Horasa n' da gerçekleştirınişlerdir. Aynı şekilde Em evi Devleti son 
dönemlerinde Bmllili.is'te meydana gelen siyasi olaylara müdahale edeınemiş, iktidara 
gelen vali'ieı·i bazen istemese de kabullenınek.zorunda kalmıştır. 

127 l·Libnıhim, 1,4' 32. 
128 •· . Taberi, VII. 22-23; · H.lbrahim, 1, 419; Çağatay, Islam Tarihi, Ankara 

1993, s. 461. Bu anlamda Mes'fidl, Emcvl devletinin yıkılışı ilc ilgili hir 
sorunun Emcvf iJeri gelenlerinden birisine sorulduğunda şu cevabı 
verdiğini bclirlir':" .. Biz asıl yapmamız gereken halkın durumunu 
araştırmak ve onlarla ilgilenmeyi bir tarara bırakıp. zevk ve seraya daldık, 

halkımıza zulıncllik. Bumın üzerine onlar, adalcliıııizdcn ünıil kestiler ve 
bizden kurtutmayı ister hale geldiler.· Biz valileriıııizc güvendi)(, maaleser 
onlar, kendi mcnl'aallcri.ni devielin all menraallcrinc tercih ettiler, bize 
sormadan kcn.di başlarına işler yaptılar ... "Bkz. Mcs'fidl, lll. 241; Ahmed 
Ulcbl lle ltın ·Abdirabhih'den buna benzer bir rivayeli aktarmaktadır. Buna 
göre de Eıiıcvilerc devletlerinin neden yıktidığı sorulduğunda onlar "Biz 
aramızda ilıtilafa düştük, muhnlit'lerinıizdc bize karşı birlik içcrisiı'ıdc 

hareket elli ler" diye cevaplamışlardıı'. Alımed Ulebl, · s: 129. Yine aynı 
şekilde Ebfi Müsliın'e; neden Eınevl devletine karşı ayaklandınız? 

sorusuna, onun cevııbı şu şekilde olmuştur: " Onlar kendilerine güvenen 
dostlarından uzaklaştıl.ar, kendilerine ülfcl besleyen düşmanlarımı 

yakınlaştılar". Ehfi Hayyan ct-Tcvlıldl, cl-Bcsıliı- ve'z-Zelıaiı·, tlık. 

llmılıinı ci-Keylfınl, Şam 1964, 1, 158. Yükıiı olarak bir gcrç~k olmasına 
rağmen, böylesi bir rivayeti ilıtiyalle karşıladığımt7.t helirlıııck isteriz. 

129 Fcrruh, s. 196; Ahmet Emin, s. 74; Cnrci Zeydan, Medeniyet-i 
İslamiyy'c Tarihi, çev. Zeki Meganıiz, Istanbul 132R. 1, 75 vd, lll. 194; 
Ralınıan, s. 155. 

130. Ebfi',I-Hasen en-Ncdvl, Miislüıııaıılarııı Ucrileıııesiyle Diiııya 
Neler Kayhctli çev. Abdiiikerim Özaydtn, Istanbul 1986, s. 217. 
1-lalil'clcrin ve devlet adamlarının kötü örnek olmaları için bkz. s. 217-225. 

13 1 Alınıcı Emin, s.74; Ferrulı, s. 196. 
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Bizce bi.itüıı bu nedenlerin altında yatan gerçek neden,. Bıııevl yönetiminin 
kuruluşundan itibaren köle ile hürü, hfıkim ile ıııahkuııııı, fakir ile zengini ayırt 
etmeyen İslfııııl normlardan uzaktaşmış olmasıdır. Bıııevl yönetiminde "her şey 
devlet için"preıısibi hakimdir. Bir başka deyişle, hakiııı otoritenin, Üıııeyye 
oğullarının maslahatı ve çıkarları sözkonusudur. Vilnyeılenle de aynı şey valiler için 
geçerlidir132. 

Burada Goldzhier gibi bazı Batılı ıııiisteşrikler, Öıııer b. Abdülaziz'iıı 
özellikle iktisildi yönden olmak üzere ısiahat hareketlerini ve siyasetini, Eınevl 
Devletinin yıkılışının bir nedeni olarak görınektedirler 1 D. Ancak bu doğru değildir. 
Tam tersine Ömer' in siyasi, mfıll ve diğer yöndeki ıslalıatları, Bıı1evl Devletinin 
öınrüniin biraz daha uzamasma yardımcı olmuştur. Fakaı Ömer' in reformlarının 
sonucuı.1da öze ll i kle gel irierin azalması ve giderleri ıı arı mas ı, haki ın otor i te ve 
bundan ınenf~wı sağlamak isteyen kesimin hoşnutsuzluğuna sebep olıııuştur134 . Bu 
konuda Gerlof' un yaklaşımı sanırım doğru olsa gerek. Geri of' a güre "Ömer' in 
ıslahallardaki asıl amacı, Mevftllye eskiden sadece ıııiisliiıııan Arapların istifade 
ettikleri hakları iade etınekti. Ancak ne var ki Önıeı:'iıı bu iyi niyet girişimleri 
beraberinde yeni bir takım adaletsiz ınfıll uygulnınalar getirmiştir. Cizyeııiıı 

kaldırılması, Horasan'da kayıplara uğrayan hazinenin doldunılınası için beraberinde 
daha adaletsiz bir mfıll siyaset güdülmesine neden olmuştur". Gerlof, Ömer'in bu 
davranışını yanlış bulmakla birlikte batılı diğer araştırmacıların, Ömer hakkındaki 
eleştirilerinin de haklı olmadığı kanaatini taşımaktadır. Ona göre "Ömer'in hatası 
dini taasubtan kaynaklanıııaktaydı. Halbuki dönemin icabları, Ömer'in bu tür 
uygulaınalarını terk etmesini gerektiriyordu" 135. Gerçekien de sistemin temelini, 
Ömer'in endişe ve şevk duyduğu sistem oluşturmadığı için, böylesi bir sisteme 
Ömer'in köklü çözümler getirme gayretleri, bir kısım ranı çevrelerini günümüzde de 
olduğu gibi rahatsız etmiştir. Daha Ömer'in vefatından kısa bir zaman geçmeden 
hemen eski uygulaınalara tekrar dönıni.işlerdir. 

Sonuç olarak Bınevi Devletinin yıkılı~ nedenlerini, kısaca şiiyle 

özetleyebiliriz: Bınevi Devletinin, İslami değerlerden uzaklaşması sonucunda kabile 
asabiyetiııe bağlı kalması, birbirini takip eden birçok nedeni beraberinde getirmiştir. 
Kabile asabiyeti, Arap asabiyetini, bu da Mevfıll i.izerine tahiıkkünıi.i; istibdfıdı ve 
zulmi.i doğurımıştur. Eınevl ailesinin yine iktidar hırsı yüzlinden böliinmeleri, 
devlete karşı olan grupların sürekli isyanlarına, isyanlar da devletin yıkılınasına 

132 Ali Ihrahim Hasan, en-Nüzfiınii '1-İslamiyye, s. 55. 177. 

1 3 3 Goldzhier, el-Aiddetii ve'ş-Şel'iatii fi'I-İslam, Arapçaya çev. Yusur 
Musa vd., Kalıire 1946; s.48. Von Kremer ve August Miiller bu konuda 
şunları iddia etmektedirler: " .. Dini otorile etkisinde bulunan Ömer'in 
zilıni, polilik ·bilgeliğin gerektirdiği anlayışlan lamamen uzaktı. Onun 
yaptığı her uygulama dini bir niıcliğc bOriinen devlet sistemini 
kökünden çiikerımeye yaran1ıştır. Ömer, Muaviye'deıı' sonraki Emevl 
halifelerinin koyduğu gerçekçi esaslardan yüz çevirmiştir. .. " lmfıduddin 

Halil, Ümer h. Ahdiilaziz Diiııenıi ve islam lnlulahı, çev. 
Uheydullalı Dalar, istanbul 1984. 

134 Mantran,<8s. 1 15. 
135 Gerlof, s. 38-39. Bu konudaki tartışmalar için bkz. lmfıduddin Halil, s. 

2 ı 0-220. 
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neden olnıuştur136 . Görüldüğü gibi, devletin yıkılınasını tek bir nedene bağlamak 
yerine, belirtilen nedenlerin tamamına bağlamak, sanırım daha doğru olacaktır. 

13 6 Haydar Ahmed eş-Şihfibi, Tarilıu'I-Emir Huydur 
min Mevlidi'n-Nebiyyi ila Huruhi's-Sulihiyyin, 
vd, by.l993, s. 135. 

Ahmed~ eş-Şilıahi 
thk. Marun Ra'd 
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