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Özet

‹slam’›n siyasî yükselifli oldukça h›zl›yd›. Hz. Peygam-

ber’in vefat›ndan sadece bir yüzy›l sonra hilafet, ‹span-

ya’n›n Atlantik k›y›lar›ndan ‹ndus Nehri’ne kadar uzan-

m›flt›. Hilafetin hak iddia etti¤i bu topraklar›n ço¤unda

daha önceleri Achaemenid ve Roma imparatorluklar›

da hüküm sürmüfltü. Ancak Hilafetin efli görülmemifl

baflar›s› ise ‹slamî tevhit inanc› temelinde siyasî bir im-

paratorluk kültürü yaratabilmesiydi. Hilafet, insanl›k

tarihinde ilk defa ‹brahimî ve Zerdüfltî tek tanr›c›l›¤›n

evrensel bir siyasî prati¤ini tahakkuk ettirmifltir. Fethet-

ti¤i bölgelerdeki geçmifl miraslar› kendi sosyal ve siyasî

sahas›na katm›fl ve fetihlerin ard›ndan bar›flç›l araçlar

yoluyla eski dünyan›n ço¤u üzerinde bunlar›n yayg›n-

laflmas›n› sa¤lam›flt›r: Tedricî ihtida, ticarî iliflkiler, teb-

li¤ faaliyeti ve entelektüel al›flverifl kadim miraslari›n

eski dünyada da¤›l›m›n› sa¤lam›flt›r. Bu tek tanr›l› siya-

sî kültür, camiler, vak›flar ve medreseler gibi uzun so-

luklu sosyal müesseselerin meydana gelmesine ilham

kaynakl›¤› etmifl ve bu müesseseler, ‹slamî dindarl›¤›n
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farkl› dereceleri ile toplumsal hayatta ümmetin mühim

merkezî rolüne dayanan ortak bir kimlik alg›s›n›n deva-

m›n› sa¤lam›flt›r. Bölgesel s›n›rlamalar›n ötesine geçen

ve daha aç›k flekilde ‹slam hukuku ve siyasî düflüncede

ortaya ç›kan evrensel söylem sadece hilafetin y›k›lma-

s›ndan sonra sosyal ba¤lar›n ve birlik hissinin sürdürül-

mesine yard›m etmemifl, ayn› zamanda yenilenmifl ev-

rensel emellere de imkân haz›rlam›flt›r. Selçuklular, Mo-

¤ollar ve Osmanl›lar gibi yeni siyasî güçler, farkl› kültü-

rel ortamlara uyum sa¤lad›¤› ispat edilen evrensel ideal-

lerden ilham›n› alm›fl ve bunlar taraf›ndan harekete ge-

çirilmifllerdi. Sonuç olarak bu yeni hanedanlar ‹slam’›n

manevî boyutunun himayesi alt›nda güçlü ve evrensel

yönetim biçimleri oluflturmufllard›r.

Anahtar Kelimeler: ‹slam ‹mparatorlu¤u, Abbasîler, Si-

yasî Evrenselcilik, Dünya Tarihi, Tek Tanr›c›l›k. 

‹slamî Siyasî Evrenselcili¤in Do¤uflu

YED‹NC‹ YÜZYIL BAfiLARINDA ‹slam Arap Yar›-

madas›’nda do¤du¤unda di¤er tek tanr›l› inançlar Orta Do¤u’da

yerleflik hale gelmifllerdi. Orta Do¤u di¤er taraftan, Mezopotamya

ve M›s›r’›n karmafl›k toplumlar› yan›nda ‹ran ve Helenistik kültürle-

rini de içine alan son derece zengin dinî, kültürel ve dilsel mirasa

sahip en antik geleneklerin baz›lar›n›n vatan› durumundayd›. Ro-

ma ve Achaemenidler gibi antik dünya imparatorluklar›n›n takipçi-

leri Yak›n Do¤u co¤rafyas›n› paylaflm›fllard›: Bizans ‹mparatorlu¤u

Kuzey Afrika, M›s›r ve Suriye’nin ço¤unu, Sasanî ‹mparatorlu¤u da

‹ran ve Irak bölgesini kontrol alt›na alm›flt›. Hiç kimse, bu iki güce

yönelik meydan okuman›n ve antik dünyan›n evrensel emellerinin

gerçeklefltirilmesinin, animist inançlara sahip Arapça konuflan gö-

çebelerin vatan› olan genifl, fakat vahalar›n serpifltirildi¤i bofl bir çöl

durumundaki Arap Yar›madas›’ndan ç›kaca¤›n› tahmin edemezdi.

Arap Yar›madas›’nda flehir hayat› bat› bölgesindeki Hicaz’da yer

alan Mekke, Taif ve Yesrib gibi birkaç küçük flehirde yo¤unlaflm›flt›.

Yine de do¤uflunun hemen ard›ndan ‹slam’›n iliflkiye geçti¤i

emperyal dünyan›n durumu ‹slam’›n içinde do¤du¤u Arap toplu-

munun siyasî ve dinî arka plan›n› flekillendirdi. Bir inanç olarak ‹s-

lam kendisini Yahudilik ve H›ristiyanl›¤›n da mensup oldu¤u tek
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tanr›c› ‹brahimî söyleme yerlefltirmifl ve müntesiplerinin tarihî

süreç içinde tek tanr›l› inanca yükledi¤i hatalar› ›slah etmek üze-

re kendisinin tahrif edilmemifl tek tanr› inanc›na sahip oldu¤unu

iddia etmifltir. Hz. Peygamber’in 632 tarihinde vefat›n›n ard›ndan

ümmetin siyasî yap›s›, fetihlerin yol açt›¤› devasa sosyal ve eko-

nomik dönüflümler ba¤lam›nda flekillenmeye bafllam›flt›r. ‹slam

inanc› ve Hz. Peygamber’in hayat›n›n verdi¤i ivme, inanc›n kök-

leflmesini sa¤lam›fl ve onu, k›sa bir süre içinde dinî ve siyasî emel-

leri aç›s›ndan evrenselci tavr› gün yüzüne ç›kacak olan do¤ufl afla-

mas›ndaki hilafetin dinî-siyasî hedefine dönüfltürmüfltür. 

Hz. Muhammed’in vefat›n›n ard›ndan Ridde Savafllar› olarak

bilinen, çevredeki kabile hareketlerine ket vurma giriflimi, yeni te-

sis edilen hilafet otoritesi alt›nda Arap Yar›madas›’n›n birli¤ini

mümkün k›lm›fl ve Müslümanlar›n ilk fetihlerinde daha genifl bir

alana yay›lmalar› için gerekli olan güven hissini yaratm›flt›r. Çok

say›daki destans› savafl›n neticesinde Müslüman ordular, Hz.

Muhammed’in 632’de vefat›n›n üzerinden geçen on y›l içinde Sa-

sanîlerin kontrolü alt›ndaki bugünkü Irak’› ve ‹ran’›n büyük bir

bölümü ile Bizansl›lar›n hâkimiyeti alt›ndaki Suriye ve M›s›r’› fet-

hettiler. Takip eden yar›m as›r boyunca fetihler ‹ran’›n kuzey ve

do¤usunda devam ederek do¤uda Orta Asya steplerine, bat›da

Kuzey Afrika ve ‹spanya’ya ve kuzeyde Bereketli Hilal’in ötelerine

uzand›. 636 tarihinde Suriye’deki Bizans ordusu, Ürdün Nehri ya-

k›nlar›nda hezimete u¤rat›ld› (Yermük Savafl›) ve bu, Suriye flehir-

lerinin ele geçirilmesine yol açt›. Bu baflar›y›, Sasanîlerin ana or-

dusuna karfl› Kadisiye’de elde edilen (637) dönüm noktas› duru-

mundaki bir baflka zafer ve Sasanîlerin baflkenti Ctesiphon’un

düflüflü takip etti. Hilafet ordular› on y›l içinde Kudüs (638), ‹sken-

deriye (642), Libya (647) ve K›br›s’› (649)  fethettiler. 

Hilafet içindeki ilk iç savafl›n neticeleri genislemeyi k›sa bir sü-

re için durdursa da do¤u ve bat›daki fetihler ve fethedilen toprak-

lar›n birlefltirilmesi, 661’de fiam’da Emevî hilafetinin kurulmas›-

n›n ard›ndan yeni bir flevk ile devam etmifltir. Rodos (672) ve Gi-

rit (674) ele geçirilmifl, Konstantinopolis 674 ve 680 tarihleri ara-

s›nda ciddi biçimde tehdit edilmifltir. Buhara (709), Havarizm, Se-

merkand (712) ve Fergana (713) hâkimiyet alt›na al›nm›flt›r. ‹s-

panya 716 y›l›nda neredeyse tamamen ele geçirilmifl ve Emevî or-

dular› güney Fransa’ya kadar ulaflm›flt›r. Hilafet en genifl s›n›rlar›-

na Emevî halifesi I. Velid (705-715) zaman›nda ulaflm›flt›r. Emevî

ordular› 732’de Tours Savafl›’nda durduruldu¤unda Hz. Peygam-
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ber’in vefat›ndan tam olarak yüz y›l sonra Müslümanlar Avru-

pa’da ulaflabildikleri en uzak noktada durdurulmufltu. Müslüman

ordular art›k bat›da ‹spanya ve Fas’tan do¤uda Hindistan s›n›rla-

r›na kadar genifl bir bölgeyi hâkimiyeti alt›na alm›flt›. ‹ran ve

Irak’taki Sasanî ‹mparatorlu¤u Müslümanlar›n bask›s› karfl›s›nda

y›k›lm›fl, Bizans ‹mparatorlu¤u Suriye, Kuzey Afrika ve M›s›r’› kay-

betmek suretiyle geri çekilmeye mecbur b›rak›lm›fl, ‹spanya ise

Müslüman ordulara pek fazla direnifl göstermeden teslim olmufl-

tur. Hicrî birinci yüzy›l›n sonlar›, miladî sekizinci yüzy›l›n ilk yar›-

s›yla birlikte hilafet, geç antik ve ortaça¤ dünyas›n›n ölçütlerine

göre büyük bir siyasî ve askerî güç haline gelmifltir.

Hz. Peygamber’in vefat›n›n hemen ard›ndan “hilafet” olarak bi-

linen merkezî yönetim, Arap Yar›madas›’ndaki kabilelerden aske-

rî güç oluflturma iflini ve fetihlerde kazan›lan ganimetlerin taksi-

mini üzerine alm›flt›r. Fethedilen bölgelerde sürekli ikamet eden-

lerin ihtiyaçlar›n› dikkate alan hilafet, h›zl› bir flekilde büyük tar›m

arazilerinin yönetimini ele alm›fl ve siyasî yap›n›n uzun vadeli gü-

cünü teminat alt›na almay› planlamaya bafllam›flt›r. Fethedilen

bölgelerin iskân›, etkili bir malî düzenleme, ordu ve idare efl-za-

manl› olarak temin edilmifltir. Ordu birlikleri ve garnizonlarda or-

ganize edilen kabileler s›n›r bölgeleri boyunca harekete geçirilmifl

ve imparatorlu¤u yöneten flehirli seçkinlerin idaresi alt›nda büyük

bir ordu oluflturulmufltur. Daha sonra flehir hayat› geniflleyip Arap

olmayan unsurlar ‹slam inanc›n› kabullenmeye bafllay›nca kabile-

lerin askerî hayatla iliflkileri tedricî olarak ortadan kalkm›fl ve sah-

ne daha profesyonel askerî bir müesseseye b›rak›lm›flt›r. Bir yüz y›l

boyunca hilafet sadece mevcut Sasanî ve Bizans idarî yap›s› ve ilifl-

kilerini de¤il, ayn› zamanda onlar›n para sistemlerini de esas al-

m›flt›r. Emevî halifesi Abdülmelik’in (slt. 685-705) reformlar›yla

birlikte halifeler kendi paralar›n› basmaya ve idarî kay›tlar›n tutul-

mas›nda Arapçay› kullanmaya bafllad›lar. Hilafetin hüküm sürdü-

¤ü bölgelerin ço¤u yeni fethedildi¤inden, halifeler, eyaletleri yö-

netmek üzere yerel ileri gelenlerden alt düzeyde yöneticiler istih-

dam ettiler ki, bu idarecilerin bir k›sm› Emevî döneminin sonla-

r›nda ve daha dikkate de¤er oranda Abbâsî hilafeti s›ras›nda neti-

cede merkezî yönetime terfi ettiler. Hilafet, ticarî mallar›n rahat

intikalini, tacirlerin iliflki a¤›n› kolaylaflt›rmak ve dinamik flehirler

oluflturmak suretiyle kendi güçlü para birimini, idarî ve askerî alt-

yap›s›n› bölgeleraras› ticaret sistemiyle bütünleflmeye yarayacak

flekilde organize etmeyi baflarm›flt›r. Hilafetin karfl› karfl›ya oldu¤u
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iç meydan okumalar, Emevîlerin geç antik dönemdeki emperyal
mücadelelerde evrensel hegemonyan›n önde gelen talibi olarak
büyük bir istek ve umutla ortaya ç›kmalar›n› ve bu konudaki hak
taleplerini engellememifltir. Israrla devam eden askerî faaliyetle-
rine ek olarak abidevî mimari eserlere ödedikleri büyük miktarda-
ki para ile girifltikleri genifl çapl› idarî ve malî reformlar bu tür em-
peryal tutkulara delalet etmektedir.

‹slam’a girifller ve flehir hayat›n›n ihtiyaçlar› sebebiyle yönetici-
ler ve mahallî nüfus aras›ndaki engeller hicrî birinci yüzy›l›n so-
nuyla birlikte ortadan kalkmaya bafllam›flt›r. Hicrî üçüncü yüzy›-
la kadar nüfus aç›s›ndan Müslümanlar az›nl›k olarak kalmaya de-
vam ederken hilafet, farkl› sosyal ve kültürel arka planlara sahip
bir nüfusa hükmetmifltir. Müslüman Araplar›n kabile ba¤l›l›klar›
zay›flam›fl, buna karfl›l›k flehir hayat›, toprak sahipli¤ine dayal› bir
asilzadelik, ticaret, geliflen idarî yap›, ticarî ba¤lar, sanat erbab› ve
bürokratik görevler yeni bir sosyal hiyerarfli do¤urmufltur. Hilafe-
tin tebaas› aras›ndaki karfl›l›kl› iliflki, pek çok alanda büyük bir
maddî ve kültürel al›flveriflle sonuçlanm›fl ve Arap olmayanlar ka-
dar Müslüman olmayanlar›n da kamu hayat›n› etkileyecekleri
alanlara imkan açm›fl ve böylece yeni rekabet sahalar› yarat›lm›fl-
t›r. ‹flte bu kanallar sayesindedir ki, felsefe, kadim ilimler, ve antik
Sasanî siyasî hikemiyat›, Müslüman entelektüeller, idareci ve yö-
neticilerin görüfl sahas›na girmeye bafllam›flt›r. Kitab-› Mukaddes
miras›, özellikle de bu miras›n kehanetler ve peygamber k›ssala-
r›yla ilgili veçheleri Müslüman dinî kültürünün bir parças› haline
gelmifltir. 

Hilafetin kendisini gerçek anlamda bir dünya gücü haline geti-
ren iki yüzy›lda ulaflt›¤› sonuç göz kamaflt›r›c›yd›: O, Maveraün-
nehir’den ‹spanya’ya kadarki genifl bölgeyi tek bir idare alt›nda
birlefltirmifltir. Arap olmayanlar ile Müslüman olmayanlar› kendi
bayra¤› alt›nda bir araya getirmifl, merkezî bir bürokrasi, para bi-
rimi ve vergilendirme ortaya koymufl; h›zla büyüyen zengin ve
kültürlü flehirli s›n›flar aras›nda ticaret, e¤itim ve idare alan›nda
ortak dil haline gelen Arapça ile bütün bölgeleri birbirine ba¤la-
m›fl; insanî faaliyetin tüm düzeylerinde (mal, sanatlar, düflünceler
ve teknoloji) daha önce hiç görülmemifl bir iliflki a¤›n› destekle-
mifltir. Sekizinci yüzy›ldan itibaren hem dinî hem de dinî olma-
yan alanlarda bilgi ve ö¤renimin devasa yay›l›m›n› takdir etmek
için kiflinin sadece kitap bafll›klar›na bakmas› yeterlidir. fiu nokta-
ya iflaret edilmelidir ki, bu dünya gücünün öncelikli kuvveti nüfus
üstünlü¤ünde de¤ildi. Zira ihtidalar yavafl, ancak sürekliydi ve ço-
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¤u zaman askerî de¤il, kültürel, medeniyetsel ve ticarî yay›l›m›n

peflinden gelmekteydi. Hilafetin öncelikli kuvveti, farkl› gelenek ve

kültürleri içine alabilmesi ve muhtelif nitelikteki sakinleri için or-

tak bir siyasî ve sosyal kültür yaratabilme kabiliyetindeydi. 

Emevî halifesi Abdülmelik’in reformlar›n›n oldu¤u yedinci yüz-

y›l›n sonlar›ndan itibaren teflekkül etmekte olan dinî kimlikte kö-

künü bulan emperyal bir bilincin do¤du¤unu görmekteyiz. Bu

emperyal bilinç kendisini ‹slamî terimlerle ifade etmifl, fakat Yak›n

Do¤u’nun önceki dinî, kültürel ve siyasî geleneklerini görmezlik-

ten gelmemifltir. Vilayetler nihayetinde bu tür mahallî kültürlerin

hilafetin sosyal ve siyasal hayat›na dâhil edildi¤i ana kanallar hali-

ne gelmifltir. Ama muhtelif kültürlerin al›flverifli ve birbiri içinde

erimesi sadece fethedilen bölgelerle s›n›rl› de¤ildi. Henri Piren-

ne’nin bir süre önce iddia etti¤inin aksine hilafet ve ‹slam, Akde-

niz’in bat› ve do¤u sahilleri; Yak›n Do¤u, Afrika, Orta Asya ve Hin-

distan aras›nda maddî ve entelektüel al›flverifl aç›s›ndan ortaça¤

dünyas›yla yak›n bir iliflki içindeydi.1 Ticaret geliflmifl, fikirlerin

dolafl›m› kolaylaflm›fl, Hindistan ve Avrupa aras›nda tar›m ürünle-

ri al›flverifli yap›lm›flt›r. Ayr›ca yetenekli iflçilerin de¤ifl tokuflu ile

karfl›l›kl› sosyal iliflkiler ve asimilasyon sadece s›n›r bölgelerinde

de¤il, ayn› zamanda iç bölgelerde de dikkate de¤er boyuttayd›.2

‹mparatorluk ‹deolojisi

Ürdün çölündeki Emevî dönemine ait Kusayr Amra Saray›’n›n

büyüleyici duvar süslemeleri güçlü bir mesaj tafl›yan çok çarp›c› bir

manzara sunmaktad›r. Duvar süslemeleri alt› hükümdar› resmet-

mektedir: Kayser, Kisra, Vizigotlar›n hükümdar› Roderic, Etyopya

kral› Negus ve isimleri tespit edilemeyen, ancak muhtemelen Çin
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1 Ürün ve insanlar›n dolafl›m› ile Yak›n Do¤u ve Akdeniz’deki buna efllik
eden evrenselci bak›fl aç›s› hakk›nda bir çal›flma için bkz. Maurice
Lombard, The Golden Age of Islam, çev. Joan Spencer, North-Holland,
New York 1975, s. 15 vd.; Claude Cahen, “Commercial Relations bet-
ween the Near East and Western Europe from the VIIth to the XIth cen-
tury”, Islam and the Medieval West: Aspects of Intercultural Relations,
ed. Khalil I. Semaan, SUNY Press, Albany, N.Y., 1980, s. 1-25.

2 Bölgeler aras› ticaretin boyutu ve Pirenne Tezinin arkeolojik delil kali-
›nt›lar nokta-i nazar›ndan bir elefltirisi için bkz. Richard Hodges ve Da-
vid Whitehouse, Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe:
Archeology and the Pirenne Thesis, Cornell University Press, Ithaca,
N.Y. 1983.



ve Hazarlar›n Hakan›’na ait iki resim. Yan yana duran bu isimler,

duvar süslemelerinde resmi bulunmayan ancak saray›n sahibi ve

bu sanat eserinin hamisi durumundaki Emevî halifesine sanki sa-

ray›n bir odas›nda biat ediyor halde resmedilmektedir. Bu Emevî

halifesi (muhtemelen III. Yezid) bahsi geçen hükümdarlardan bir

k›sm› zaten hezimete u¤rat›ld›¤› için sadece kendi emellerine ve-

ya bu krallar karfl›s›ndaki üstünlü¤üne de¤il, ayn› zamanda ve

muhtemelen daha da önemli oranda aç›kça üyesi oldu¤unu iddia

etti¤i dünyan›n emperyal miras›n› kabulüne dair alg›lay›fl›na ifla-

ret etmektedir.3 Kubbetü’s-Sahra ve Emevî Camii’nin tafl›d›¤› me-

sajlarla birlikte ele al›nd›¤›nda bu duvar süslemesi, Emevî hilafeti-

nin miladî sekizinci yüzy›ldan itibaren zaten siyasî söyleminde ba-

riz olan evrensel siyasî ufkunu sembolize etmektedir. 

Evrensel otorite iddias›nda bulunma arzusu, flüphesiz, Acha-

emenidler, ‹skender ve Roma’n›nkiler de dâhil olmak üzere geç-

mifl dönemdeki emperyal baflar›lar›n miras›ndan ilham›n› alm›fl-

t›. Bu boyut, geç dönem Emevî ve erken dönem Abbasî halifeleriy-

le ilgili ortaça¤ literatüründe yeteri miktarda ortaya konulmufltur.

Ne var ki, hilafetin geçti¤i yol, önceki tecrübelerden büyük oran-

da ayr›lmaktad›r. Fowden’›n da iflaret etti¤i üzere Roma’n›n yay›-

l›m› yavaflken, Achaemenid ve ‹skender imparatorluklar› birleflik

bir dinî ideolojiden yoksundu. Roma dini, evrensel siyasî emelle-

re ilham kayna¤› olamayacak çok tanr›l› bir yap›ya sahipken, Ac-

haemenidler özü itibariyle insanlar› kendi dinlerine celb etmeye

yönelik bir arzusu olmayan emperyal bir külte, yani Zerdüfltîli¤e

ba¤l›yd›. Constantine, H›ristiyanl›¤a geçti¤inde Roma ‹mparator-

lu¤u zaten kendi evrensel karakterini kaybetmiflti ve H›ristiyan

Kilisesi kendi müesseselerini devletten ba¤›ms›z olarak gelifltir-

miflti.4 Hilafetin baflar›s›, emperyal yay›l›m› ve evrensel dinî me-

saj› ahenkli bir flekilde yürütmesinden kaynaklan›yordu: Hilafet

h›zl› bir flekilde eski dünyan›n büyük bir k›sm›n› kendi kontrolü

alt›na alm›fl ve kendi emperyal kültürünün temeli haline gelen

birlefltirici tek tanr›l› bir dinî ideoloji yaym›flt›r. Bir bak›ma hilafet,
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antik krallar›n arzu edip de ulaflamad›¤› hayallerin tahakkukuydu.

Seleflerinin hezimetiyle birlikte, Kusayr Amra’daki duvar süsleme-

sinde de resmedildi¤i üzere, halifeler bu hayallerin gerçek anlam-

da fark›na varm›fl ve bu antik umudu siyasî tarihte gerçeklefltir-

mifllerdir. ‹nsanl›k tarihinde ilk defa siyasî evrenselcili¤e, tek tanr›

inanc›n›n flimdiye kadar tahakkuk etmemifl siyasî potansiyeli efllik

etmifltir. 

Bizans ‹mparatorlu¤u, H›ristiyanl›¤a özgü monoteist inanc› em-

peryal bir ideoloji yapmak için kilisenin mezhebî ve teolojik ay›-

r›mlar›n› bir kenara b›rakma konusunda geç kalm›flt›. Zira Papal›k

ortaça¤ Avrupa’s›nda emperyal politikalar konusunda bir eflten zi-

yade bir rakip olarak ifllev görmüfltür. Her halükârda iliflkinin flek-

li, siyasî evrenselcilik için elveriflli de¤ildi. Hilafet, uluslararas› sos-

yo-politik bir düzen oluflturma konusunda siyasî müessese ve di-

nî ideoloji aras›nda verimli bir iliflkiyi sürdürme gibi bir yenili¤e

sahipti ki, bu düzenin gücü, on üçüncü yüzy›lda Ba¤dat hilafetinin

y›k›lmas›n›n ard›ndan bile kendini göstermifltir. Hilafetin yerini

çok say›daki birbirine rakip idarenin ald›¤› miladî onuncu yüzy›l-

dan itibaren bile ifllevsel ve bütüncül bir uluslararas› sosyal düzen,

ticaret, e¤itim ve hay›r yard›mlar› yoluyla ‹slam dünyas›n›n birli¤i-

ni sürdürmüfltür. Her fleyden önce bu uluslararas› düzene kat›l›m

ve onunla iliflkili olma, sosyal müesseselerin ifllev ve amaçlar›n›n

siyasî ihtilaflar›n ötesine geçmesi sebebiyle iradî idi. ‹kinci olarak

bu düzen, kat›l›mc›lar›n›n farkl› kültürel yönelimlerinin ötesinde

yerleflik evrensel ‹slamî normlara dayal› bir genel kimli¤i teflvik et-

mifltir. Üçüncü olarak Çin’den ‹spanya’ya kadar uzanan Müslü-

man dünyay› birbirine ba¤lamak ve sosyo-ekonomik, entelektüel

ve siyasî hayat›n hiyerarflisi içinde aranan meslek, kabiliyet ve ma-

haret öbeklerini desteklemek suretiyle, heveskâr hükümdarlar›

kendi memleketlerini gelecekte daha da geniflletmeye sevk etme

konusunda cesaretlendirmifltir.5 Kendi dünya imparatorluklar›n›

Müslümanlar›n sosyal ve kültürel düzenine uydurmak için yeni-

den yap›land›ran Mo¤ollar›n ‹slamlaflmas›n› sa¤layan ve Osman-

l›lara Avrupa’ya do¤ru yay›lma konusunda ilham veren iliflkiler a¤›

da k›smen bundan ibarettir.

Hilafet, iç savafllar, ayaklanmalar ve sosyal huzursuzluklar flek-
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linde t›rmanan iç meydan okumalara ra¤men varl›¤›n› on üçüncü

yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar sürdürmüfltür. Müslüman toplum,

gittikçe artan bir flekilde bilim ve kültür alan›nda tek hakim dil ola-

rak Arapça ile tek ve genifl bir devlet, yani hilafeti oluflturmufltur.

Hilafetin vatandafllar› (Müslümanlar, H›ristiyanlar, Yahudiler ve

Zerdüfltler) ‹slam öncesi arka planlara sahip çok say›da yaz›l› gele-

ne¤i yarat›c› bir kültür içinde yeniden yap›land›rm›fl ve yeniden

örmüfltür.6 Hilafet, geç antik dönemdeki emperyal mücadeleler

içinde evrensel hâkimiyetin önde gelen bir müsab›k› olarak kendi

yerine dair iddias›n› daha büyük ve daha arzulu bir flekilde sürdür-

meyi baflarm›flt›r. Emevî halifeleri bu noktay› çok güzel bir flekilde

resmetmektedirler. ‹ç huzursuzlu¤a ra¤men Emevîler askerî hü-

cumlar›n› sürdürmüfl; evrensel emellerini göstermek üzere abide-

vî mimari eserlere büyük miktarda para ödemifl, genifl çapl› idarî

ve malî reformlarda bulunmufllard›r. Sanat alan›nda evrenselcilik

kendisini mesela Kubbetüs’s-Sahra’da göstermektedir. Kubbe-

tü’s-Sahra, güdülmek istenen evrensel bir siyasî düzende hilafetin

meflruiyet ve üstünlü¤ünü ifade eden bir dünya görüflünü gözler

önüne sermektedir. Eser, hilafetin kendi siyasî ve dinî emellerini,

ortaça¤ emperyal sanat ve mimari üslubuyla ifade etme yetene¤i-

ne flahitlik etmektedir. Kubbetü’s-Sahra, Bizans d›fl›nda hilafetin

herhangi bir rakibinin olmad›¤› bölgede son vahiy olarak ‹slam ta-

raf›ndan temsil edilen ilahî inayet ve emperyal üstünlük iddias›-

n›n aç›k bir ifadesidir. Grabar, kitabe ve mozaiklerin ima ve ifade

etti¤inden bafllamak suretiyle Kubbetü’s-Sahra’n›n, iki eski dine

ait flehirde yeni inanç ve imparatorlu¤u ilan eden bir eser oldu¤u-

nu belirtmektedir. Yahudi mabedini yeniden kutsallaflt›rm›fl ve ya-

vafl yavafl di¤erleri yan›nda ‹brahim ve Yusuf’un hat›ralar›n› da içi-

ne derc etmifltir. Bizans ve ‹ran krallar›n›n taçlar›n›, eserin merke-

zi etraf›nda birer adak olarak yerlefltirmifl ve tüm taçlar›n üstüne

bizzat ‹sa Mesih’e dair tasvir konulmufltur. Grabar’›n da iddia etti-

¤i üzere bu, Müslüman ve H›ristiyanlara ‹slam’›n hakikî ve son din

oldu¤una dair bir mesaj vermeyi hedefleyen bir zafer abidesiydi.7

Dolay›s›yla Kubbetü’s-Sahra’n›n kitabeleri çiftli bir tazammuna

sahiptir. ‹sa Mesih’i ve Yahudi peygamberleri kendi selefleri ola-
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rak sayarak yeni ve son dine daveti içeren bir tebli¤ ifadesi kapsa-

m›nda yeni dinin ve onu tecessüm ettiren siyasî gücün üstünlük ve

kuvvetini aç›kça belirtmektedir.8

Dinleraras› ve emperyal rekabet sanatta evrenselci emellerin ifa-

desine ilham kaynakl›¤› ettiyse, de¤iflken iç siyasî ve dinî hayat da

halifeleri, dinî-siyasî unvanlar›ni evrenselik iddias›n› aç›kça göste-

ren mesajlarla vurgulamaya itmifltir. Hicrî birinci yüzy›l›n ortala-

r›ndan hemen sonra halifeler, “Allah’›n Halifesi” unvan›n›n kabul

edilmesinde görüldü¤ü üzere, kendi evrensel ve kapsay›c› otorite-

lerini daha ciddi bir flekilde ele almaya bafllam›fllard›r. Halifeler

büyük ölçüde baflar›l› bir flekilde ilahî idarenin yetkisi ile hüküm

süren liderler olduklar› imaj›n› yans›tmay› baflarm›fllard›r. Bu ilahî

güç imaj› askerî kuvvet yan›nda etkili ve yayg›n idarî araçlar yoluy-

la da ikmal edilmifltir. Mesela, bafl kad› makam›n›n ihdas edilme-

sinden hemen sonra Abbasî saray›nda bu idarî kolun bile evrensel

bir otorite iddias›nda bulunmas› hayli dikkat çekicidir. Bilindi¤i

üzere, Ebû Hanîfe’nin meslektafllar›, Harun Reflid’in saray›nda

seçkin bir yere sahipti ve asl›nda Ebû Hanîfe’nin bir di¤er talebe-

si, meflhur Kitâbu’l-Harâc’›n yazar› Ebû Yûsuf (ö. 182/798), adlî

sistemi yap›land›ran Harun Reflîd’in bafl kad›s› idi. Ebû Yûsuf’a

bafl kad›, yani kâdî el-kudât unvan› verilmifl ve ondan sonra bu

makama gelenler vilayetlerdeki kad›lar›n atanmas› ve denetlen-

mesi ve dolay›s›yla adlî hiyerarfliyi daha merkezî hale getirmeden

sorumlu olmufllard›r. Bu uçsuz bucaks›z imparatorlukta adlî hiz-

metlerin etkili bir flekilde idaresinin ve hedeflenen evrenselli¤in,

Me’mûn’un hilafeti s›ras›nda kullan›lan “Dünyan›n Bafl Kad›s›

(kâdi kudâti’l-dünyâ)” unvan›ndan daha iyi bir tan›m› buluna-

mazd›. Bu unvan, bir yandan halen teflekkül sürecinde olan dinî

hukukun evrenselli¤ini, di¤er yandan da siyasî güce dair hilafetin

tasavvurunu yans›tmaktad›r.

Dünya Ekonomisi

Hilafetin etkisi sadece siyasî olmaktan öteydi. Meflru hükmetme

hakk›yla birlikte bir dünya gücü olma bilinci, para birimi, devlet

kay›tlar›n›n tek elden tutulmas› ve bölgeleraras› ticareti hilafetin

ekonomisine katma gibi ihtiyaçlar›n erken dönemde gerçekleflti-
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rilmesinde kendisini aç›kça göstermifltir. Do¤u, bat›, güney ve ku-

zeyin ekonomilerini daha önce bir örne¤i görülmemifl flekilde bir

araya getiren hilafetti. Dünya ticareti elbette yeni bir fley de¤ildi.

Yeni olan fley, önceki yüzy›llarda mal de¤iflimi daha çok lüks em-

tiada ve dolay›s›yla sadece ayr›cal›kl› s›n›flar aras›nda görülürken

flimdilerde genifl kitlelerin tüketimine de aç›k büyük bir ürün yel-

pazesini içermekteydi. Çin’den Akdeniz’e kadarki antik ticaret

güzergâh›n›n ço¤u üzerindeki bölgeleraras› ticareti hilafet kendi

himayesi alt›na ald›. Karadaki kervanlar› gemiler tamamlam›fl,

yolcular ve mallar Avrasya ve Afrika’y› birçok bölgeden kat etmifl-

lerdir. Sekizinci yüzy›lda Müslüman ticaret gemileri ‹ran Körfe-

zi’nden Çin’e seyahat ediyorlard› ve çok geçmeden bu güzergâh›

kullanan gemilerin say›s› oldukça artm›flt›. Dokuzuncu yüzy›lla

birlikte gemiciler (muhtemelen Çin’den) pusulay› temin etmifller

ve bunu gemi yolculuklar› için kullanmaya bafllam›fllard›r.

Bahis konusu olan fley mal ve paran›n de¤ifliminden daha faz-

layd›. Hilafetin himayesi ço¤u zaman kültürlerin, tatlar›n, ham-

maddelerin kar›fl›m›n› bafllatm›fl ve bunu h›zland›rm›fl; ayn› za-

manda da on birinci yüzy›ldan sonra hilafetin aktif yaflant›s›n›n

sona ermesinden sonra bile bir ba¤ olarak hizmet eden Arapça-

n›n (ve sonralar› Farsçan›n) ve ‹slam kültürünün, sözkonusu

çoklu atmosferde yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r.9 Hindistan ve ‹s-

panya aras›ndaki topraklar› düzenli bir iliflki içinde tutmak yo-

luyla hilafet, ifllenmifl bu¤day, fleker, pamuk, narenciye ile teks-

til, çelik ve cam ürünleri dâhil olmak üzere yiyecek ve mahsul

ekim ve gelifltirme bilgi ve teknolojilerinin transferi yoluyla k›ta-

lar aras›nda insanlar›n yeme al›flkanl›klar›nda ve netice olarak

sosyal hayatlar›nda köklü de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Hilafet ayn›

zamanda alt›n ve gümüflü bölgeleraras› pazara aktarmada da

arac› role sahipti. Taflkent yak›nlar›ndan ç›kart›lan veya Sahra

Çölü’nün güneyindeki Gana’dan ya da Do¤u Afrika’daki Kil-

wa’dan getirilen alt›n ve gümüfl, sosyo-ekonomik faaliyetin gidi-

flat›n› h›zland›rm›fl, hilafetin topraklar›n›, bölgeleraras› ticaretin

kavflak noktas› ve kültür ve sanat merkezi haline getirmifltir. Böy-

lesi büyük alt›n ve gümüfl rezervleriyle Müslüman dünyadaki ta-

cirler, istedikleri yerden kendi para birimleriyle istedikleri malla-

r› ve hizmetleri alabiliyorlard›. 
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Kifli, böylesi yeni zenginlikler, tatlar ve ürünlerin sosyal ve mad-
dî hayat› nas›l de¤ifltirdi¤ini ve tar›m, zanaatkârl›k, sanat ve ilim
hayat›ndaki üretimdeki teknolojilerde kullan›lacak malzemeye
yönelik artan ihtiyac› nas›l meydana getirdi¤ini tasavvur edebilir.
“‹pek Yolu” güzergâh›nda mantar gibi ço¤alan ana flehirlerin, ma-
lî ve idarî müesseselerin, geliflen bu al›flveriflin ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak üzere kendini yenilemifl olmas› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. ‹flte
bu ‹slam hukuku taraf›ndan dâru’l-‹slâm olarak adland›r›lan böl-
gelerde temsil edilen siyasî ve hukukî kapsay›c› birlik istikrar ve
öngörülebilirlik hissini art›rm›fl ve ticaretin destek ve sürdürülme-
sine yard›mc› olmufltur. Bu geniflleme ve güven duygusu da bugün
halen ayakta duran muhteflem mimari eserlerde temsil edilen e¤i-
tim, hay›r kurumlar› ve ticaret alan›ndaki sosyal-sivil müessesele-
ri teflvik etmistir. On üçüncü yüzy›lla birlikte Çin’den Do¤u Akde-
niz’e kadarki topraklar, mal ve insanlar›n kolayl›kla hareket etme-
sinin bir neticesi olarak görülür bir refaha kavuflmufltur. Co¤rafî ve
siyasî farkl›l›klara ra¤men hilafetin y›k›lmas›ndan sonra bile top-
lumdaki ba¤l›l›¤› sürdüren fley, Müslüman toplumun üyesi olma
bilincinden ilham›n› alan bu müesseseler ve sosyal iliflkiler a¤›yd›.
Güç, ticaret ve kültür merkezleri bir bölgeden di¤erine de¤iflse de
altta yatan dinî ve sosyal iliflkiler a¤› bu de¤iflime ra¤men hayati-
yetini sürdürmüfltür. 

Sivil Kurumlar

Hilafet sadece kaba kuvvete dayal› bir siyasî güç de¤ildi. Anlam
ve amac›n› ald›¤› dinî ideoloji onu sosyal ve entelektüel müessese-
ler kurmaya da teflvik etti. Erken tarihlerden itibaren alimler ‹s-
lam’›n siyasî ve askerî baflar›lar›n ötesinde bir fley oldu¤unun far-
k›na vard›lar. Bu sebeple Arapça, Kur’ân, gramer, hadis, f›k›h ya-
n›nda tarih, edebiyat, fliir, astronomi, matematik, t›p ve felsefe ko-
nusunda da yo¤un çal›flmalarda bulundular. ‹lim alan›ndaki bu
çaba, bilginin kayna¤›n› dikkate almaks›z›n ortaça¤daki Müslü-
man toplumlar taraf›ndan gerçeklefltirilen bafll›ca giriflimdi. Hila-
fet erken dönem bilimsel geleneklerin mirasç›s› olmufl; bilinen
dünyadaki bilimsel kültürün üretim, baflar›, de¤iflim ve yay›l›m›na
kat›lm›fl ve sekizinci yüzy›ldan itibaren binlerce bilim adam›na ka-
riyerlerini sürdürmeleri için kap›lar›n› açm›flt›r. 

Bir di¤er önemli geliflme, bugün Sünnîlik olarak bildi¤imiz fleyin
nihaî teflekkülüdür (hicrî üçüncü yüzy›ldan sonra). Dinî bilginin
üreticisi ve yay›c›s› olarak ulema s›n›f›, seçkin bir sosyal statü ka-
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zanmakla kalmam›fl, ayn› zamanda dinî dogma üzerinde otorite

konusunda artan bir flekilde hak iddia etmifltir ki, bu iddia ulemay›

siyasî otoriteyle do¤rudan karfl› karfl›ya getirmifltir. Ancak bu alim-

lerin etkisi, ulema ile halifeler aras›ndaki siyasî rekabetten daha

büyüktür. Bu ulema kitlesi ve onlar›n ürettikleri bilgi, Müslüman-

lar aras›ndaki temel ba¤lardan birisi haline gelmifl ve ortaya koy-

duklar› ilmî faaliyet kendisini, siyasî ve co¤rafî farkl›l›klara ra¤men

Müslümanlar›n kimli¤inin öncelikli alameti olarak tesis etmifltir. 

Hilafetin emperyal ve evrensel emelleri muhtemelen en iyi fle-

kilde, Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe bilim ve edebiyat

eserlerini Arapçaya tafl›yan sekizinci ve dokuzuncu yüzy›llardaki

tercüme hareketi taraf›ndan göz önüne serilebilir. Tercümeleri de

içeren bu kültürel ve bilimsel hareket, kendinden emin ve h›rsl›

bir dinî-siyasî kimli¤in ürünü idi ki, hedefi antik dünyan›n mira-

s›n› kendi himayesi alt›nda zirvesine ç›kart›p yeniden ifade etme-

ye ulaflmakt›. ‹slam ve onun siyasî anlamda tecessüm etmifl hali

olarak hilafet, ortak bir geçmifl, kelime da¤arc›¤› ve emeller arac›-

l›¤›yla (tek tanr›c›l›k, emperyal emeller, bilimsel ve sanatsal tatlar

ve sosyal iliflki) Yak›n Do¤u’nun dinî-siyasî yap›s› içinde yap›lan-

d›r›lm›flt›r. Choksy’nin de hakl› olarak iflaret etti¤i üzere,10 dinî,

sosyal ve siyasî öteki’yi anlama ve takdir etme çabas›, özellikle

Zerdüflt, Yahudi, H›ristiyan ve Müslüman toplumlar aras›nda sü-

rekli bir iletiflim ve dolay›s›yla öteki hakk›nda bir bilinç olufltur-

maya da yarayan fetihlerden itibaren bölgede yavafl yavafl kendi

yolunu oluflturdu¤unu göstermektedir. fiayet Kubbetü’s-Sahra

Bizans mimarisinden ilham›n› alm›flsa, Konstantinopolis’teki do-

kuzuncu yüzy›l›n bafllar›na ait Bizans saray› da bu defa Abbasî sa-

raylar›n› kendisine örnek alm›flt›r.11

Siyasî Bölünme Sonras› Sosyal Bütünlük

Hilafet flemsiyesi alt›ndaki bu evrensel emperyal ve dinî tecrü-

benin büyüleyici tabiat›, onuncu yüzy›ldan on üçüncü yüzy›la ka-
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10 Jamsheed K. Choksy, Conflict and Cooperation: Zoroastrian Subalterns
and Muslim Elites in Medieval Iranian Society, Columbia University
Press, New York 1997, s. 54 vd.

11 Semavi Eyice, “‹stanbul’da Abbasi Saraylar›n›n Benzeri Olarak Yap›lan
bir Bizans Saray›: Bryas Saray›”, Belleten, sy. 23 (1959), s. 79-104; Ales-
sandra Ricci, “The Road from Baghdad to Byzantium and the case of
the Bryas Palace in Istanbul”, Byzantium in the Ninth Century: Dead or
Alive?, L. Brubaker (ed.), Ashgate-Variorum, New York 1998, s. 131-49.



dar oldukça bariz olan siyasî bölünmelerden sonra bile yeni bir fle-

kilde varl›¤›n› sürdürmesidir. Genel kan›, onuncu yüzy›ldan sonra

merkezî hilafetin zay›flamas›yla entelektüel-dinî hayat›n genel an-

lamda ink›raza u¤rad›¤› ve donuklaflt›¤› yönündedir. Oysa haki-

katte vilayetler ve bölgesel güçler aç›s›ndan bu dönem aç›k bir ba-

flar›d›r. Onuncu yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren Müslümanlar›n ida-

resi rakip üç hilafete ayr›lm›flt›r: Abbasîler, Fat›mîler ve Endülüs

Emevîleri. K›sa bir zaman sonra yeni sultanlar Abbasîlerin ve daha

sonra Fat›mîler ve ‹spanya Emevîleri’nin gücünü çekip alm›flt›r.

Türk kavimlerin hilafetin merkezî topraklar›na göçüyle birlikte si-

yasî parçalanm›fll›k, bölgedeki siyasetin yeni gerçekli¤i haline gel-

mifltir. Bu, toprak fetihleri aç›s›ndan de¤il, fakat kesin bir flekilde

görenekler, sanat, uygulama ve anlama noktas›nda büyük farkl›l›k

getiren kültür aç›s›ndan bir genifllemeden ibaretti. Ço¤u zaman

birbiriyle rekabet halindeki ayr› idarelerin çoklu¤u tam anlam›yla

bir parçalanma de¤ildi. Tam aksine bu, sosyal ve kültürel idealle-

rin birlikteli¤ine dayal› bir birlik idi. Ortaça¤ alimlerinin dâru’l-‹s-

lâm olarak isimlendirdikleri fley, ayr› ve çat›flan idareleri sosyal ve

kültürel ba¤larla birbirleriyle iliflkilendirip ortak hayat ve idealle-

rin devam›n› sa¤layan bir birlik idi. Birlik ve bütünlük art›k flah›s-

lar veya halife ya da sultan›n kapsay›c› otoritesi taraf›ndan sürdü-

rülmemekteydi, çünkü birbiriyle rekabet halinde çok say›da yete-

nekli, baflar›l› ve farkl› kültürel gelenekleri takip eden hükümdar

bulunuyordu. Dolay›s›yla birlik ve bütünlü¤ü sa¤layan fley, ‹slamî

hissiyat ve de¤iflik siyasî çat›lar alt›nda yasayan ‹slam toplulu¤un

birlefltirici evrensel söylemiydi.12

Bu yeni flekil, ‹slam ülkesi’nin bütününde camilerde, medrese-

lerde, tasavvufî ba¤lant›larda ve hay›r müesseselerinde müflahhas

hale gelmifltir ki, bunlar›n hepsi ‹slam dini ve onun manevî boyu-

tundan ilham›n› alm›flt›r. Bu yeni flekil; tacirler, diplomatlar, sey-

yahlar, tebli¤ciler, alimler ve hac›lar taraf›ndan kat edilen ticaret

yolu boyunca h›zla artan sosyal müesseselerin baflar›lar›ndan

do¤mufl ve siyasî da¤›n›kl›¤a ra¤men, Müslüman dünyay› ticarî,

entelektüel ve kültürel aç›dan birbirine ba¤lamay› baflarm›flt›r.

Gücün merkezî olmaktan ç›kt›¤› do¤rudur, ancak altta yatan ben-

zerlik, birlik ve ortak kimlik unsurlar›, hilafeti aflan ve art›k iki te-

mel dil haline gelen Farsça ve Arapça yoluyla ifade edilen sosyal ve
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sivil müesseselerden kendi anlam ve meflruiyetlerini elde etmifl-

lerdir. ‹flte bu bölgesel güçler dönemindedir ki, ‹slam eski dünya-

n›n ço¤una yay›lma imkân› bulmufltur. Müslüman tacir topluluk-

lar› ve s›n›r bölgelerinde yaflayan sûfîler, ‹slam’›n hilafetin merke-

zî topraklar›n›n ötesindeki bölgelere yay›lmas›nda öncülük yap-

m›fllard›r. ‹slam ve ‹slamî müesseseler Orta, Güney, Kuzey, ve Do-

¤u Asya’ya ve Afrika’n›n Sahra Çölü’nün güneyinde kalan k›s›m-

lar›na ulaflm›flt›r. Hilafetin ulaflamad›¤› yerlere ‹slam’›n tevhid

akidesi ticaret güzergâhlar›, tacirler ve sûfîler yoluyla ulaflm›flt›r.

‹rtibat ve ba¤l›l›k a¤› büyük ölçüde gönüllü kat›l›mla sa¤lanm›fl ve

tacirler, devlet görevlileri ve hükümdarlar taraf›ndan kurulan va-

k›flar arac›l›¤›yla desteklenmifltir. 

Selçuk kabilelerinin ve daha sonralar› Mo¤ollar›n geldiklerinde

karfl›laflt›klar› ideolojik ve sosyal yap› da bundan ibarettir. Hem

Selçuklular hem de Mo¤ollar kendi siyasî rakiplerini hezimete u¤-

ratabilecek güçteydi. Her ikisi de Orta Do¤u’da büyüleyici impa-

ratorluklar kurmufl ve bölgenin hâkimi haline gelmifl, ancak çok

geçmeden bu sosyal ve manevî yap›n›n ruhu taraf›ndan fethedil-

mifllerdir. Fatihler, Müslüman toplumla karfl›laflmalar›n›n üzerin-

den çok geçmeden, ‹slam’a geçmifl ve bu toplumu y›kmak yerine

onun tarihteki en büyük destekçilerinden biri olmufllard›r. Fatih-

lerin ‹slam maneviyat›n› kendi düflüncelerine daha uygun ve

uyumlu bulduklar› için ihtida ettikleri düflüncesi elbette geçerli

bir argümand›r. Bu uyum, ihtidalar›n önemli sebeplerinden biri-

si idi. Ancak bir tarihçinin bak›fl aç›s›ndan, fatihlerin her ad›mda

karfl› karfl›ya kald›¤› ve irtibata geçti¤i sosyal ve kurumsal a¤lar da

onlar›n ‹slam’› benimsemeleri aç›s›ndan çok önemlidir. 

Selçuklular bat›ya do¤ru göçlerinin bafllang›ç dönemlerinde ‹s-

lam’› tercih ettikleri için Ba¤dat’a geldiklerinde zaten Müslüman

idiler. Mo¤ollar ise farkl› bir yol takip etti. Müslüman dünyan›n

önemli bir parças›n› gayri Müslim hükümdarlar olarak birkaç on

y›l idare ettikten sonra ‹slam’a girmeye bafllam›fl ve onu sosyal ve

kültürel hayatta desteklemifllerdir. Mo¤ollar ‹slam’› kabul etmifl,

ticaret ve tar›m› desteklemifl; abidevî mimari ve sanat eserlerine

hamilik yapm›fl; do¤u ve bat› aras›nda teknoloji aktar›m›n› sa¤la-

m›fl ve kendi fetihçi emelleri için bir temel olarak ‹slam’›n ulusla-

raras› karakterini en iyi flekilde kullanm›fllard›r.13 Nihayetinde ge-
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13 Bkz. Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World
System A.D. 1250-1350, Oxford University Press, Oxford 1991.



leneksel yap›n›n bu güçlü gayri Müslim hareket taraf›ndan y›k›l-

mas›n›n ard›ndan ‹slamî normlar kendilerini yeniden ortaya koy-

mufl ve ‹slam’›n dünya çap›ndaki yay›l›m› devam etmifltir. Mo¤ol

tehlikesi yeni bir siyasî gelenek ve ‹slam’›n merkez bölgelerindeki

yüksek kültürde yeni ufuklar do¤urmufltur. Bu geliflmeler netice-

sinde Balkanlardan Bengal’e uzanan göz kamaflt›r›c› dört impara-

torluk, yani Osmanl›lar, Safevîler, Hindistan’daki Babürlüler ve

Orta Asya’daki Özbek Hanl›¤›, taraf›ndan sembolize edilen ve on-

lar›n himayesi alt›nda geliflen ve daha çok Farsça ile ifade edilen

etkili bir kültür oluflmufltur.14

Bu tarihten itibaren ‹slam’›n gittikçe artan bir flekilde dallan›p

budaklanan bir inanç haline geldi¤i, Arapçan›n art›k hâkim dil ol-

mad›¤› ve hilafetin mühim bir siyasî flemsiye olmaktan ç›kt›¤› do¤-

rudur. Ancak Müslüman toplumun bir oldu¤u fikri evrenselci

emellerin devam›n› yine de sa¤lam›flt›r; çünkü bu emeller, güç ve

meflruiyetini siyasî birlikten de¤il, ‹slam dünyas›n›n her yerinde

mevcut olan ve art›k yayg›n bir flekilde kabul gören sosyal ve sivil

müesseselerden al›yordu. 

Tarih Yaz›m›nda Evrenselcilik

Hilafetin bu evrenselci yap›s›n›n en güzel tasvirlerinden birisi

tarih yaz›m›nda kendini göstermektedir. Miladî dokuzuncu yüz-

y›ldan itibaren Abbasî dünyas›ndaki Müslüman alimler, Kitab-›

Mukaddes k›ssalar› ile Helenik ve ‹ran gelene¤indeki bilgileri kul-

lanarak, evrensel bir bak›fl aç›s›ndan geçmiflteki olaylarla ilgilendi-

ler. Pek çok aç›dan bu çaba, Müslüman tarihçilerin ‹slam dinini ve

‹slamî idareyi ‹brahimî tek tanr›c›l›k ›fl›¤›nda de¤erlendirdiklerini

ve ayn› zamanda ‹slam’› antik dinî-siyasî miras›n hakl› varisi ve

temsilcisi olarak rakipleri karfl›s›na yerlefltirdiklerini göstermekte-

dir. Alg›lanan ve arzulanan siyasî ve fiilî ticarî ve kültürel geniflle-

me ortam› içinde evrensel tarih yaz›m›n›n geliflti¤ini görmekteyiz

ki, bu tarih yaz›m tarz› Abbasî halifelerini flanl› günlerine geri dön-

meye teflvik eden bir nüansa da sahipti. Bu sebepledir ki, evrensel

tarihler, hilafeti ve ‹slam inanc›n› dünya tarihine katma çabas›

olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.15DDîîvvâânn
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15 Bu konunun ele al›n›fl›yla ilgili bkz. Hayrettin Yücesoy, “Ancient Impe-
rial Heritage and Islamic Universal Historiography: al-Dinawari’s Se-
cular Perspective”, Journal of Global History, 2/2 (2007), s. 135 vd. 



En erken dönem evrensel tarihçi bak›fl aç›s›ndaki yenilik, Yaku-

bî (ö. 897) ve daha sonralar› Taberî’de (ö. 923) görüldü¤ü üzere,

hem peygamberlik merkezli evrensel tarih anlat›lar›nda hem de

sosyal taban› Yak›n Do¤u’daki eski geleneksel yaflam, ilahî ve in-

sanî hikmette yer alan hükümdarl›¤a dair din d›fl› müesseselerin

tarihlerinde görülür. ‹slam’›n evrensel mesaj› yan›nda hilafetin

‹spanya’dan Hindistan’a uzanan genifl bölge üzerindeki siyasî ba-

flar›lar› ve nihayetinde kültürlerin birbiriyle buluflmas›, insanl›k

geçmifli hakk›nda yazan bu isimlerin tarihî duyarl›l›klar› üzerinde

önemli bir etki icra etmifltir. Müslüman toplumun kozmopolitan

tabiat›, ilim adamlar›na, kendi tarih yaz›mlar›yla ilgili ufuklar›n›

zenginlefltirmek ve geniflletmek için uçsuz bucaks›z imparatorlu-

¤un ana miraslar›n› kullanmalar›n› kolaylaflt›rm›flt›r. fiu husus

unutulmamal›d›r ki, evrensel tarih, do¤u ve bat›ya ait antik bilgi-

nin Arapça konuflan ilmî muhite aktar›lmas›n› sa¤layan devasa

tercüme hareketinin peflinden do¤mufltur. Dolay›s›yla evrensel

tarih herhangi bir belirli tarih yaz›m gelene¤inin devam› de¤il, bi-

lakis bilinen dünyan›n tarihini kapsamak için tarih yaz›m›n›n

ufuklar›n› geniflletip farkl› eserlerde da¤›n›k olarak bulunan birbi-

rinden kopuk rivayetleri yeni bir üslup içinde bir araya getiren

birleflik bir tarih anlat›s›d›r. 

Bu kavramsal s›çraman›n dokuzuncu yüzy›ldaki bafll›ca örne¤i,
Dineverî’nin eseri ile birlikte evrensel tarihi yarat›l›fltan 872 tari-
hine kadar çok yönlü, kapsaml› ve ayr›nt›l› bir anlat› içinde sunan
Yakubî’nin eseridir. Yakubî yarat›l›flla bafllamakta; hikaye hatt›n›
peygamberler tarihi içinde sunmakta ve ard›ndan dünya milletle-
rinin tarihini onlar›n baflar›lar›, kültürleri, co¤rafî konumlar› ve
tarihin zirvesi durumundaki Müslüman toplumla iliflkilerini saya-
rak ortaya koymaktad›r.16 Onun anlat›s›na göre, Hz. Muham-
med’in toplumu tarihin mirasç›s› oldu¤undan Irak (ve dolay›s›yla
onun merkezi konumundaki Ba¤dat) da dünyan›n merkezi idi.
Arka plan› oluflturduktan sonra Yakubî, ‹slamî dönemdeki olay-
lar, meseleler ve flahsiyetler hakk›ndaki anlat›lara geçmektedir.
Yakubî’nin eseri, Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine’deki haya-
t›na dair kapsaml› anlat›s› ve tek tek halifeler ve di¤er milletlerin

DDîîvvâânn
2007/1

103

Allah’›n Halifesi ve Dünyan›n Kad›s›: Bir Dünya ‹mparatorlu¤u Olarak Hilafet
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tarihini içermektedir. 



tarihinin seyri konusunda verdi¤i bilgiler aç›s›ndan dikkat çekici-
dir.17 Yakubî’nin co¤rafya, kültür, peygamberler tarihi ve hatta da-
ha da ilginci astronomi/astrolojiye karfl› ilgisi, bu eseri, zengin bir
‹slamî evrensel tarih gelene¤ini haber veren göz kamaflt›r›c› bir ta-
rihî külliyat haline getirmektedir.18 Dolay›s›yla erken dönem ev-
rensel tarih yazarlar›n›n Kitab-› Mukaddes’te bahsi geçen pey-
gamberlere dair anlat›s›, ‹slam’›n meflruiyet ve misyonu yan›nda
Müslümanlarla iliflki içindeki di¤er dinî gelenekler karfl›s›nda Hz.
Muhammed’in peygamberli¤inin son peygamberlik oldu¤unu
vurgulaman›n da bir yolu olarak görülebilir. Dünya tarihi, evren-
sel tarihlerde Adem ya da yarat›l›flla bafllamakta ve kaç›n›lmaz bir
flekilde Hz. Muhammed’in peygamberli¤i ve Müslüman toplu-
mun tarihiyle zirvesine ulaflmaktad›r. Evrensel tarih yazarlar› in-
sanl›k tarihinin serüvenini, kendi zamanlar›na kadar gelen farkl›
bölge ve milletleri ele almak suretiyle birbiri pefli s›ra gelen pey-
gamberler fleklinde sunmaya bafllad›klar›nda, amaçlar› ‹slam dini-
ni ve hilafeti tarihî ba¤lam olarak ‹brahimî tevhit inanc› gelene¤i-
ne yerlefltirmekti. 

Bu hem yedinci ve sekizinci yüzy›llarda siyasî olarak hem de do-
kuzuncu yüzy›lda ideolojik ve entelektüel olarak yaflanan bir ufuk
genifllemesidir. Bu geniflleme, tarihçilere ortaça¤ dünyas›n› hem
sonuncusu ‹slam olan birbirini takip eden mesajlar yoluyla ve/ve-
ya antik dünyay› flekillendiren hükümdarl›¤›n mirasç›s› anlam›n-
da tarihî aç›dan dikey hem de sosyo-kültürel al›flverifl ve ticaret
arac›l›¤›yla co¤rafî aç›dan yatay anlamda birbiriyle irtibatl› bir bü-
tün olarak görme imkân› vermifltir. ‹nsan topluluklar›n›n kayna¤›-
na dair peygamberler silsilesini takip eden bu görüfl flayet di¤er
gruplar aras›nda Hz. Nuh’un o¤lu Sam’›n soyundan gelenlere
merkezî bir rol veriyorsa, ‹slam’›n ve Müslüman toplulu¤un mefl-
ruiyeti de özel olarak vurgulanmak durumundad›r. Bu son derece
hayatîydi, zira hilafet tarihî anlat›lar içinde toplulu¤un merkezî
müessesesi, toplulu¤un meflruiyetinin müflahhaslaflm›fl flekli ve
son ilahî mesaj›n bayraktar› olarak ana yeri iflgal etmifltir. 

Pratik düzeyde her ne kadar Abbasî hilafeti, evrensel tarih yazar-
lar› eserlerini kaleme ald›klar› dönemde siyasî problemlerle bo-
¤uflsa da hilafetin göz kamaflt›r›c› geçmifli, bölge üzerindeki bu ila-DDîîvvâânn
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18 Bkz. Tarif Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period,
Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 121.



hî inayetin devam›n› yans›tm›fl ve dolay›s›yla hilafetin flanl› gün-
lerini yeniden iddia etme emel ve arzusunu yeniden evrensel ta-
rih yaz›c›lar› aras›nda canl› bir siyasî ideoloji haline getirmifltir ki,
sözkonusu tarihçiler bu noktay› dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›nda
ve onuncu yüzy›l›n bafllar›nda vurgulamaya devam etmifllerdir.
Abbasî hilafeti onuncu yüzy›ldan sonra rekabet halindeki hane-
danlara yol açmak suretiyle yavafl yavafl ink›raza u¤rad›¤›nda, ev-
rensel tarihler temel tarih yaz›m› üslubu olarak yaflamaya devam
etmifltir. Tarihçilerin emelleri bu sosyo-politik gerçeklik içinde hi-
lafetin de¤il, ‹ran, Türk ve Mo¤ol kökenli hanedanlar›n ülkülerin-
de kendisine yer bulmufltur ki, dünya tarihi mükemmeliyetinin
zirvesine de hilafette de¤il, bu kez tarihçilerin ba¤l› bulunduklar›
hanedanlar›n saltanat donemlerinde ulaflm›flt›r. Bu anlamda er-
ken dönem evrensel tarih yaz›c›lar›n ilham› veya onlar›n umduk-
lar› ya da alg›lad›klar› sosyo-politik atmosfer, hilafetin varl›¤› or-
tadan kalkt›¤›nda bile aç›kça evrensel tarih üzerine yo¤unlaflan
eserlerin yaz›lmas›n› mümkün k›lm›flt›r. 

Abstract

God’s Caliph and World’s Judge: The Caliphate as
a World Empire

The political rise of Islam was rapid. Only one century

after the death of the Prophet Muhammad, the calipha-

te stretched from the Atlantic Coast of Spain to the In-

dus River. Achaemenid and Roman Empires, which ru-

led over much of the territories the caliphate later clai-

med, also had been large empires. What made the ca-

liphate unprecedented was however its ability to create

a political culture based on Islamic monotheism. The

caliphate realized, for the first time in human history,

the Universal political manifestation of monotheism,

Abrahamic and Zoroastrian. It incorporated previous

heritages in the conquered territories into its social and

political spheres and expanded their spread over much

of the old world through peaceful means: gradual con-

version, commercial contacts, missionary activity, and

intellectual exchange. This monotheistic political cultu-

re inspired the rise of enduring social institutions, such

as mosques, charitable foundations, and colleges,
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which assured the continuity of the sense of a common

identity based on diverse manifestations of Islamic piety

and the critical role of the community, umma, in public

and private life. The universal discourse of unity beyond

territorial demarcations, manifested rather boldly in ju-

risprudence and political thought, helped not only the

continuity of social cohesion after the collapse of the ca-

liphate but also inspired renewed universal ambitions.

New dynasties, such as the Seljuks, the Mongols, and the

Ottomans, were inspired by and attracted to such uni-

versal ideals, which proved to be adaptable to distinct

cultural orientations, resulting in the formation of new

potent polities under the aegis of Islamic spirituality.

Key Words: Islamic Empire, Abbasids, Political Univer-

salism, World History, Monotheism.
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