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Emevîler Dönemi

Hâşimîler ve 
Ümeyyeliler

İKTİDARIN EMEVÎLERE 
GEÇİŞİNİN TARİHÎ ARKA PLANI

Hulefâ-i Râşidîn döneminin ardından tarih sahnesi-
ne çıkan Emevîler Devleti adını hanedanın kurucusu olan 
Muâviye b. Ebû Süfyan’ın Benî Ümeyye soyuna mensup ol-
ması sebebiyle almıştır. Benî Ümeyye İslam öncesi dönem 
Mekke’sinde önemli bir yere sahipti. Nitekim şehrin kabi-
leleri arasında taksim edilen önemli görevlerden biri olan 
başkomutanlık (Kıyâde) bu soyun uhdesinde bulunuyordu. 
Kıyâde vazifesi önce bu kabileye adını veren Ümeyye b. Ab-
düşşems, onun ardından da oğlu Harb b. Ümeyye tarafından 
yürütülmüştür.1 

Câhiliye döneminde Ümeyyeliler ile Hz. Peygamber’in 
kabilesi Hâşimîler çeşitli nedenlerle karşı karşıya gelmişler-
dir. Bunlardan ilki Resûlullah’ın ikinci kuşak dedesi Hâşim 
ile Ebû Süfyan’ın dedesi Ümeyye arasında Mekke liderliği 
konusundaki anlaşmazlıktır. Taraflar bu konuda kimin haklı 
olduğunun tespiti için Huzâa kabilesinin kâhinine müracaat 
etmişler, kâhin bu meselede Hâşim’i haklı bulmuş, Ümey-
ye’nin davalısına elli deve vermesine ve on yıl Şam’a sür-
güne gitmesine hükmetmiştir. İki aile büyüğü arasında ger-
çekleşen bu hadise tarih kaynaklarında Benî Hâşim ile Benî 
Ümeyye husumetinin miladı olarak kabul edilmiştir.2 

Benî Hâşim ve Benî Ümeyye arasında Hz. Peygam-
ber’in dedesi Abdülmuttalib ile Ebû Süfyan’ın babası Harb 
arasında da benzer bir anlaşmazlık meydana gelmiştir. Bu 

1 İbn Hişâm, es-Sîre, I, s. 198.
2 İbn Sa‘d, et-Tabakât, I, s. 61, 76; İbn Habîb, el-Münemmak fî Ahbâri Kureyş, 

(thk. Hurşid Ahmed Faruk), Beyrut 1985, s. 97-100; Belâzürî, Ensâbü’l-Eş-
râf, I, (thk. Muhammed Hamidullah), Kudüs 1963, I, s. 61; Makrîzî, en-Nizâ 
ve’t-Tehâsüm fîmâ Beyne Benî Ümeyye ve Benî Hâşim, (thk. Hüseyin Munis), 
Kâhire 1988, s. 40-41. Bu konuda detaylı bilgi için bk. Sarıçam, İbrahim, 
Emevî-Hâşimi İlişkileri, Ankara 1997, s. 88-94.
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defa anlaşmazlığın sebebi Harb b. Ümeyye’nin ticari reka-
betten dolayı Abdülmuttalib’in Uzeyne adındaki komşusunu 
öldürtmesi, bu gelişme üzerine de Abdülmuttalib’in komşu-
sunun hakkını almak için Harb b. Ümeyye ile mücadeleye 
girişmesidir. Aradaki anlaşmazlık yine hakeme götürüldü-
ğünde Hz. Ömer’in ceddi Nufeyl b. Abdüluzzâ Abdülmutta-
lib’i haklı bulmuş, sonuçta Harb öldürülen kişinin diyet be-
delini tazmin etmek zorunda kalmıştır.3 Bu ikinci olay zaten 
çekişme içinde olan iki kabile arasındaki anlaşmazlığı daha 
da derinleştirmiştir.

Câhiliye döneminden itibaren Mekke’de Hâşimîle-
rin yürüttükleri dinî nitelikli görevler onlara Arap toplumu 
üzerinde önemli bir manevi nüfuz sağlamıştı. Buna karşılık 
Emevîler ise maddi nüfuzu temsil ediyorlardı.4 Her iki ka-
bile farklı alanlarda temayüz etmiş olmasına rağmen yine 
de aralarında gizli-açık rekabet devam etmiştir. Bu durum 
İslam dininin tebliği sürecinde daha belirgin hâle gelmiştir. 
Nitekim Emevîler tarihî rakipleri olan bir kabileye mensup 
peygambere ve onun dinini kabul edenlere karşı şiddetli 
muhalefet sergilemişlerdir. Her ne kadar Benî Ümeyye’den 
Hz. Osman, Ebû Huzeyfe, Hâlid b. Sa’îd gibi gençler Müs-
lümanlar arasına katılmışlarsa da bu ailenin genel politikası 
Hz. Peygamber’in davetini engelleme üzerine belirlenmiş-
tir. Bundan dolayı gerek Resûlullah gerekse bütün Müslü-
manlar aleyhine gerçekleştirilen her türlü faaliyetin içinde 
bu kabile önderleri aktif bir şekilde yer almışlardır. Mekke 
döneminde Müslümanlığın yayılmasını önleme faaliyetle-
rinde yer alan Ümeyyeli liderler Hz. Peygamber’in Mek-
ke’den Medine’ye hicretinden sonra Müslümanlar üzerine 
gerçekleştirilen askerî faaliyetlerin de icracıları olmuşlardır. 

3 İbn Sa‘d, a.g.e., I, s. 87; Belâzurî, Ensâb, I, s. 73-74; İbn Habîb, el-Münem-
mak, s. 90-94. 

4 Ömer Ferruh, Tarihu Sadri’l-İslâm ve’d-Devleti’l-Ümeviyye, Beyrut 1976, s. 
110-111.
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YEZÎD B. MUÂVİYE DÖNEMİ

Yezîd İçin Biat Alınması ve Hilafetin 
Saltanata Dönüşmesi

Yezîd, Muâviye’nin Şam valiliği esnasında Kelb kabi-
lesine mensup Meysûn bint Bahdal ile evliliğinden dünyaya 
gelmiş oğludur.99 Kendisi bir bedevi olması sebebiyle şehir 
hayatına alışamayan annesiyle birlikte babası Muâviye’nin 
kontrolünden uzak bir şekilde serbest bir hayat yaşamıştır.100 
Onun çölde kabilesi arasında edindiği ve daha sonraki haya-
tında da sürdürdüğü bazı alışkanlıklar Müslümanların şid-
detli tenkidine maruz kalmıştır. Oğlu hakkındaki söylentileri 
fark eden Muâviye toplum nazarında itibar kazandırabilmek 
için onu hac emiri olarak görevlendirmiş, ayrıca İstanbul 
muhasarasında yardımcı ordunun komutanlığına getirmiş-
tir.101 Anlaşılan o ki Muâviye’nin oğluyla ilgili olarak attığı 
bu adımların asıl hedefi onu gelecekte veliaht tayin etmekti. 

Muâviye oğlunun veliaht olarak tayin edilmesi kararını 
açıklamadan önce Müslümanların yeniden ihtilafa düşme-
mesi ve kan akıtılmaması için yerine birinin tayin edilmesi 
fikrini açıkladı. Bu konuda belli bir kamuoyu desteği temin 
ettikten sonra da veliaht olarak oğlu Yezîd’in adını günde-
me getirdi. Muâviye’nin bu kararına başta Kelbliler olmak 
üzere Şam’daki kabileler büyük oranda destek verdiler. Esa-
sında bölgeye çok eski dönemde yerleşmiş bulunan Yemen 
Arapları Bizans’a bağlı olmaları sebebiyle hanedanlık siste-
mine yabancı da değillerdi. Bu sebeple Muâviye’nin oğlu-
nu veliaht tayin etme kararını kolayca benimsediler. Üstelik 
Yezîd kendi kabilelerinden bir kadından dünyaya gelmişti. 

99 Ya‘kûbî, a.g.e., II, s. 241; Taberî, a.g.e., V, s. 329, 499. 
100 Mes‘ûdî, a.g.e., III, s. 77.
101 İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, IV, s. 367-368. 

Bedevi Bir 
Annenin Oğlu:
Yezîd bin Muâviye 
bin Ebî Süfyan
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Dolayısıyla Şam eyaletinde Muâviye’nin kararı genel olarak 
kabul gördü.102 

Valilerinin özel gayretiyle Kûfe ve Basralılar da hali-
fenin kararına onay vermiş göründüler. Muâviye, oğlunun 
veliahtlığı konusunda Şam ve Iraklılardan genel destek al-
dıktan sonra Medine’ye gelerek bu hususta sahabe çocukla-
rını ikna etmeye çalıştı. Ancak Hüseyin b. Ali, Abdullah b. 
Ömer, Abdurrahman b. Ebû Bekir, Abdullah b. Zübeyr ve 
Abdullah b. Abbâs gibi şehir önderleri bu hareketin istişârî 
hilafetin terk edilmesi suretiyle yönetim sisteminin saltanata 
dönüşmesine sebep olacağını ileri sürerek Yezîd’in veliaht 
olarak ilanına karşı çıktılar.103 Daha sonra da Medine’yi terk 
edip Mekke’ye gittiler. Muâviye Medine’de bir müddet daha 
kaldıktan sonra Mekke’ye gitti. Burada hac görevini yeri-
ne getirmesinin ardından ashap çocuklarına tekrar Yezîd’in 
veliahtlığına razı olmaları çağrısında bulundu. Abdullah b. 
Zübeyr kendisine Hz. Peygamber gibi yerine hiç kimseyi 
bırakmamasını veya Hz. Ebû Bekir gibi davranarak Kureyş 
içinden ancak kendi kabilesinden olmayan birisini tayin 
etmesini, bunu da istemezse Hz. Ömer gibi halifelik mese-
lesini şûraya havale etmesini istedi. Yezîd’e biatten imtina 
eden diğer Müslümanlar da Abdullah b. Zübeyr’in kanaatini 
paylaştıklarını söylediler. Muâviye bunun üzerine muhatap-
larına halka hitaben bir konuşma yapacağını, konuşmasına 
herhangi bir şekilde itiraz eden olursa onun boynunu vur-
duracağını söyledi. Ardından da mescitte hutbeye çıkıp as-
hap çocuklarını işaret ederek “Bunlar Müslümanların ileri 
gelenleri ve en hayırlılarıdırlar. Onlara danışmadan hiçbir 
şey yapılamaz. Onlar şimdi Yezîd’e biat etme konusunda 
razı olmuşlardır. O hâlde siz de Allah’ın adıyla biat edin.” 

102 Wellhausen, J., Arap Devleti ve Sukutu, s. 77.
103 Taberî, a.g.e., V, s. 303-304, 343. Yezîd’in veliahtlığına itiraz sebepleri hak-

kında bk. Kılıç, Ünal, Yezîd b. Muâviye, İstanbul 2001, s. 139-163.

Sahabe 
Çocuklarının 

Yezîd’in 
Veliahtlığına 

İtirazı
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ABBÂSÎ DEVLETİ’NİN 
ARKA PLANI: ABBÂSÎ İHTİLALİ

Emevîler devletinin yerine Abbâsî hanedanının ikti-
dara geldiği miladi 750 yılı gerek İslam tarihinin gerekse 
dünya tarihinin en mühim dönüm noktalarından birini teşkil 
eder. Abbâsî hareketi Hz. Peygamber’in amcası Abbâs’ın 
torunlarından Muhammed b. Ali liderliğinde başlayıp 32 yıl 
kadar süren bir faaliyetin ardından Emevî Devleti’nin orta-
dan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu tarihî gelişme Emevî 
idaresinden memnun olmayan grupların ortak faaliyetleri 
neticesinde teşkilatlanan büyük bir kitlenin harekete geçme-
siyle meydana gelmiş; birçok yönüyle içtimai, siyasi ve dinî 
alanda derin değişmelere ve farklılaşmalara yol açacak bir 
sürecin de başlangıcını oluşturmuştur.

Abbâsî hanedanının adını aldığı, Hz. Peygamber’in 
amcası Abbâs ve oğlu Abdullah başlangıçtan itibaren siya-
si olaylara katılmamışlardır. Özellikle Abdullah b. Abbâs 
ilimle meşgul olmuş, oğlu Ali de babasının yolunu takip 
etmiştir. Ancak Emevî halifesi I. Velîd tarafından baskıya 
maruz bırakılınca 96/714 yılında başkent Dımaşk’ı terk ede-
rek Suriye hac yolu üzerinde bulunan Humeyme’ye yerleş-
miş, bu andan itibaren İslam tarihindeki siyasi mücadelenin 
belki en eski ve en ince propaganda faaliyetini de burada 
başlatmıştır.1

Humeyme’de Emevîlere karşı isyan hareketi başlatma-
ya karar veren ilk kişi olarak Abbâsî ailesinden Ali b. Ab-
dullah’ın oğlu Muhammed kabul edilir. Humeyme’yi ihti-
lal merkezi olarak belirleyen Muhammed b. Ali, Horasan’ı 
ise propaganda sahası olarak tespit etmiştir. Horasan Emevî 

1 Belazürî, Ensâbü’l-Eşrâf III, (thk. Abdülaziz ed-Dûrî), Beyrut 1978, III, 74-
79; Dîneverî, a.g.e., s. 305.

Abbâsîler Kimdir?

Ali b. Abdullah’ın 
Oğlu Muhammed
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devletinin kuruluşundan itibaren Arap kabileleri arasındaki 
asabiyet kavgalarının alanı olmuş, ayrıca bölgenin başkent 
Dimaşk’a uzaklığı da ihtilalciler için büyük bir avantaj teşkil 
etmiştir. Bütün bunların yanında Horasan’da Emevî devleti-
ne kin besleyen pek çok mevâlînin bulunması da hareketin 
diğer bir güvencesini oluşturmuştur. Emevî yönetimine karşı 
muhalefetin merkezi olan Kûfe ise Horasan ile Humeyme 
arasında irtibatı sağlayan bir üs vazifesi görmüştür.

Hicretin 125. (miladi 743) yılında İmam Muhammed b. 
Ali vefat edince yerine vasiyeti gereği oğlu İbrâhim geçmiş, 
o da ilk iş olarak Ebû Müslim’i 128/745-746 yılında “Mu-
hammed ailesinin” vekili sıfatıyla Horasan’a göndermiştir.2 
Ebû Müslim’in Horasan’a gönderilerek hareketin liderliğini 
üstlenmesi Abbâsî ihtilali için bir dönüm noktası kabul edi-
lir. Ebû Müslim Horasânî’nin Abbâsî davetine katılmasıyla 
birlikte hareket potansiyelden eylem safhasına geçmiştir. 

Horasan’da ihtilal hazırlıkları tamamlandıktan sonra 
15 Haziran 747 (1 Şevval 129) tarihinde İmam İbrâhim’in 
gönderdiği siyah bayrak açılmak suretiyle Abbâsî faaliyeti 
resmen başlatılmış oldu.3 Ebû Müslim kısa süre sonra Hora-
san’daki Emevî taraftarlarının toplanmasına fırsat vermeden 
eyaletin başşehri Merv’i işgal etti.4 Karşısına çıkan bütün 
Emevî birliklerini mağlup eden Ebû Müslim, Merv’den son-
ra Herat, Nesâ ve Ebîverd gibi önemli şehirleri sırasıyla ele 
geçirdi. Hicretin 130. yılı ramazan ayında (Haziran 748) son 
Emevî valisi Nasr’ın Nişabur’u terk etmesiyle Horasan hâ-
kimiyeti tamamen Abbâsî destekçilerinin eline geçmiş oldu.5

2 Belâzürî, a.g.e., III, s. 119; Dîneverî, a.g.e., s. 310-312, 315-316; Taberî, 
a.g.e., VII, s. 198-199.

3 Dîneverî, a.g.e., s. 331; Taberî, a.g.e., VII, s. 355; İbnü’l-Esîr, a.g.e., IV, s. 
300.

4 Taberî, a.g.e., VII, s. 377-379. 
5 Taberî, a.g.e., VII, s. 356-371, 379-385; Mes’ûdî, a.g.e., III, s. 257-258.

Ebû Müslim 
Horasânî
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kurtulmanın çarelerini aradı. Bu amaçla halifeye hizmet 
eden bazı cariyelerden, hasta yatan Hâdî’nin başının üstüne 
oturup onu nefessiz bırakarak öldürmelerini istedi. Kısa süre 
içinde bu plan uygulanarak halife ortadan kaldırıldı. Bu şe-
kilde anne-oğul arasındaki iktidar mücadelesi Hayzürân’ın 
üstünlüğü ile tamamlanmış, Hârûn Reşîd için de halifelik 
yolu açılmış oldu (Rebiülevvel 170/Eylül 786).74

HÂRÛN REŞÎD DÖNEMİ VE İSLAM 
MEDENİYETİNİN YÜKSELİŞİ

Halife Oluşu
Üçüncü Abbâsî halifesi Mehdî’nin oğlu olan Hârûn 

Reşîd hicretin 145. (miladi 763) yılında Rey’de dünyaya 
geldi. Annesi aynı zamanda selefi ve ağabeyi olan Hâdî’nin 
de annesi Hayzürân bint Atâ’dır.75 Hârûn Reşîd çocuklu-
ğundan itibaren iyi eğitim görmüş, bu sayede kuvvetli bir 
kişilik kazanmıştır. Hârûn askerlik alanında da tecrübe ka-
zanması için 163/780 yılında babası Mehdî tarafından Bi-
zans’a karşı yapılan seferde komutan tayin edildi. Bunun 
ardından 164/781 yılında Ermenistan ve Azerbaycan başta 
olmak üzere bütün batı eyaletlerinin valiliğine getirilmiş,76 
Hâdî’nin kısa süren halifeliğinin ardından 170/786 yılında 
Abbâsîlerin beşinci halifesi olmuştur.77

Hârûn Reşîd’in halifeliği dönemi Abbâsî Devleti sınır-
larının en geniş olduğu zamana tesadüf eder. Onun idare-
sinde ülke içinde diğer halifelerle karşılaştırıldığında olduk-
ça güvenli ve huzurlu bir sosyal ortam tesis edilmiştir. Bu 

74 Taberî, a.g.e., VIII, s. 206-207; İbnü’l-Esîr, a.g.e., V, s. 79. 
75 İbn Habîb, a.g.e., s. 38; Mes’ûdî, a.g.e., III, s. 347. 
76 Taberî, a.g.e., VIII, s. 148; İbnü’l-Cevzî, a.g.e., VIII, s. 264.
77 Taberî, a.g.e., VIII, s. 230-233; İbnü’l-Esîr, a.g.e., V, s. 82. 

Hârûn Reşîd
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sebepledir ki Hârûn Reşîd’in halifeliği, Abbâsîler’in ilk as-
rının en parlak dönemi olarak kabul edilir. Onun zamanında 
gerek kendisi, gerekse sair saray erkânı tarafından âlimlere 
ve şairlere büyük değer verilmiş, bilhassa halifenin yüksek 
himayesini gören ilim ve sanat erbabı muazzam eserler mey-
dana getirmişlerdir. 

Hârûn Reşîd zamanında Abbâsîler devleti ilmî ve kül-
türel sahada olduğu gibi iktisadi alanda da en üst düzeye 
ulaşmıştır. Elde edilen ekonomik imkânlar sayesinde baş-
kent Bağdat dünyanın en görkemli şehirlerinden biri hâline 
gelmiş, önemli bir ticaret merkezi ve her taraftan malların 
geldiği uluslararası bir pazara dönüşmüştür. Yine devletin 
yüksek iktisadi gücüne dayalı olarak mimari, giyim-kuşam 
ve gıda harcamaları bilhassa yönetici sınıf arasında neredey-
se israf boyutuna ulaşılmıştır.78 

İsyan Hareketleri
Selefleri döneminde olduğu gibi Hârûn Reşîd’in hali-

feliği esnasında da ülke içinde siyasi, etnik ve dinî sebep-
le ortaya çıkan isyan hareketlerine şahit olunmuştur. Bu 
dönemde Araplar arasında da Emevîler asrını hatırlatır bir 
şekilde kabile çatışmaları gerçekleşmiştir. Nitekim 176/792-
793 yılında Emevîlerin ilk zamanlarından itibaren Kaysî-
ler-Yemenîler şeklinde bölünmüş Arap kabileleri arasında 
Şam topraklarında asabiyet kavgaları görülmüştür. Geçmişi 
daha eskilere dayanan kabile çekişmeleri Hârûn Reşîd dö-
neminde daha da şiddetlenip devletin otoritesini tehdit ede-
cek boyutlara ulaşmıştır. Olayların büyümesi üzerine hali-
fe, bölgeye baş vezirinin oğlu Ca’fer b. Yahyâ komutasında 
büyük bir ordu sevk etmiş, devleti uzun yıllar meşgul eden 

78 İbnü’l-Cevzî, a.g.e., IX, s. 232.
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Bağdat’ın Moğollar tarafından istilası sadece İslam 
âlemi değil, aynı zamanda dünya ve medeniyet tarihi açısın-
dan da mühim tesirler icra etmiştir. Bu hadisenin dolaylı ne-
ticeleri arasında Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi 
de zikredilebilir. Çünkü bu istilanın uzak etkileri, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan belli başlı sebepler 
arasında sayılır. Çünkü işgal sürecinde Moğollar karşısında 
tutunamayan pek çok Türk boyu, İran yaylaları üzerinden 
Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Yeni gelen kitleler 
uçlara doğru çekilip Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Ana-
dolu Selçuklu Devleti’nin yıkılıp buralarda Türkmen beylik-
lerinin kurulmasına katkı sağlamışlardır.

Takriben beş asırdan beri İslam âlemini gölgesinde ya-
şatan Abbâsî Devleti/Hilafeti, Bağdat’ın düşmesiyle sona 
ermiş oldu. Neticede Bağdat, İslam toplumlarının merkezi, 
servet ve bolluk kaynağı ve âlimlerin buluşma mekânı olma 
hususiyetini de kaybetti. Bundan sonra geç dönem Bağdat 
Abbâsî halifelerinde olduğu gibi sembolik düzeydeki halife-
lik, yine Abbâsî hanedanı adına ancak bu defa göstermelik 
halifelik şeklinde birkaç asır daha Memlüklüler marifetiyle 
Mısır’da yaşatılacaktır.

ABBÂSÎLER DÖNEMİNDE 
İSLAM MEDENİYETİ

Siyasi ve İdari Teşkilat
Abbâsîler devrinde halife mutlak bir hükümdar, hali-

felik de verasete dayalı bir hükümdarlık şeklinde asırlarca 
devam etmiştir. Veliahtlık müessesesi de pratikte halifeli-
ği Abbâsî ailesinin elinde tutabilmek gayesiyle muhafaza 
edilmiş, ayrıca halifenin kudret ve kuvvetinin kaynağı ilahî 
bir temele dayandığının gösterilmesi için Abbâsî halifeleri 
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kendilerine “Halifetullah” ve “Zıllullah fi’l-arz” unvanlarını 
vermişlerdir. Hulefâ-i Râşidîn ve Emevî halifelerine adla-
rıyla hitap edilir ve sade bir şekilde huzurlarına girilirken 
Abbâsî halifeleri bir saray hiyerarşisinin teşrifatı ve debde-
besiyle halktan ayrılmışlardı. 

Abbâsîlerle birlikte devlet teşkilatında önceki dönem-
lerden farklı olarak bazı yeni müesseseler ortaya çıkmıştır ki 
bunların başında vezâret gelir. Devlet yönetim hiyerarşisinde 
vezir halifenin vekili ve idari teşkilatın başı olup halifeden 
sonra gelen en önemli icra organı olması dolayısıyla geniş 
yetkilere sahipti. Abbâsîler’de vezâret-i tefviz ve vezâret-i 
tenfîz olmak üzere iki çeşit vezirlik bulunuyordu. Birinci 
gruptaki vezirler tam ve sınırsız yetkilere sahip olup hali-
fenin naibi sıfatıyla da hilafet mührünü taşırdı. Hârûn Reşîd 
ve oğullarının vezirliğini yapmış olan Bermekîler, vezâret-i 
tefvîze güzel bir örnek teşkil eder. İkinci gruptaki vezirler 
ise sadece yürütme (icra) ile ilgili sınırlı yetkilere sahip olup 
ancak halifenin verdiği emirleri yerine getirmekle mükellef 
idiler. Abbâsîlerde merkezî idare vezirlerin başkanlığında 
birçok divan, yani vezirliklerden meydana geliyordu.378 

Devletin çeşitli mali işlerine bakan Dîvânü’l-harâc, 
Dîvânü beyti’l-mâl, para basma işlerini yürüten Dîvânü dâ-
ri’d-darb, askerî işlere bakan Dîvânü’l-ceyş (Dîvânü’l-cünd), 
resmî yazışmaları yürüten Dîvânü’r-resâil, Dîvânü’t-tevkıa‘, 
Dîvânü’l-hâtem, posta ve gizli istihbarat hizmetlerini yürü-
ten Dîvânü’l-berîd, idari haksızlıkların ve adlî hataların gö-
rüşüldüğü Dîvânü’l-mezâlim yönetim sisteminin en önemli 
organlarını teşkil ederdi.379 

Abbâsîler’de gerek Bağdat ve Sâmerrâ gibi başkent-
ler gerekse diğer büyük şehirlerde asayiş şurta teşkilatı adı 

378 Bu konuda bk. Hançabay, Halil İbrahim, Abbâsîler Döneminde Vezirlik, İs-
tanbul 2017, s. 13-77.

379 Dûrî, Abdülaziz, “Divan”, DİA, IX s. 279-380.
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verilen kurum tarafından sağlanırdı. Başlangıçta adli teşkila-
ta bağlı olarak çalışan şurta teşkilatı öncelikli olarak şüpheli-
leri derdest edip sorguya çekme, suçu sabit olanlar hakkında 
da verilen cezayı infaz etmekle vazifeli bir daireydi. Zaman-
la suçluları takip edip cezalandıran müstakil bir daire olarak 
faaliyette bulunan bu kuruluşun başında, sâhibü’ş-şurta de-
nilen bir amir bulunurdu.380

Abbâsîler’de Emevîler’in aksine idare merkeziyetçi bir 
karaktere sahipti. Buna göre eyaletler bizzat halife tarafın-
dan atanan vali ve emir tarafından idare edilirdi. Mali iş-
lerden sorumlu olan sâhibü’l-harâc ve âmiller de yönetimde 
valilere yardımcı olurlardı. Valilerin diğer önemli görevle-
ri ise orduları hazırlamak, stratejik yerlerde iskân edip her 
türlü ihtiyaçlarını sağlamak ve savaşa hazır bulundurmak, 
hukuki meselelerle, zekât ve vergi toplanmasıyla, ayrıca ci-
hat ve ganimetlerin taksimiyle ilgilenmek, cezaların infazını 
sağlamak, cuma namazlarında imamlık yapmak, hac organi-
zasyonunu gerçekleştirmekti.381

Hilafet merkezinden uzak eyaletlere hanedana mensup 
kişiler veya son derece güvenilir kumandanlar tayin edilirdi. 
Ancak bu göreve tayin edilen kumandanlar zamanla Bağdat 
veya Sâmerrâ’da oturmayı tercih ederek yerlerine naipler 
göndermeye başlamışlardır. Ancak bilhassa merkezî otori-
tenin zayıflaması üzerine bu valiler veya vekilleri zamanla 
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Nitekim İfrîkıyye’de Ağ-
lebîler, Mısır’da Tolunoğulları ve İhşîdîler, Azerbaycan’da 
Sâcoğulları, Horasan’da Tâhirîler, Maveraünnehir’de 
Sâmânîler bu şekilde kurulmuşlardır.382 

380 Yılmaz, Metin, “Şurta”, DİA, XXXIX, s. 242-243.
381 Kılıç, Ünal, “Vali”, DİA, XLII, s. 493-494.
382 Yıldız, Hakkı Dursun “Abbâsîler”, DİA, I, s. 38-39.
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