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KURULUŞUNDAN EMEVÎLER DEVLETİ’NİN YIKILIŞINA KADAR 

KAYREVAN 

Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Tezin amacı Emeviler döneminde 

Kayrevan şehrinin medeniyet tarihindeki yerini ortaya koymaktır. Çalışmanın giriş 

bölümünde kaynak ve araştırmalar, Kuzey Afrika ve Kayrevan’ın coğrafî konumu, 

mimarî özellikleri genel hatlarıyla anlatılmıştır.  

Birinci bölümde Kayrevan şehrinin kurulduğu döneme kadar Kuzey Afrika 

fetihlerinden bahsedilmiştir. Kayrevan şehrinin kuruluşundan sonraki kısımda ise 

valiler merkezli bir anlatım benimsenmiştir. Bu bölüm tamamıyla siyasî tarih 

formatıyla aktarılmıştır. 

Araştırmanın ikinci bölümü ilmî ve sosyo-kültürel hayata hasredilmiştir. Bu 

başlık altında daha çok ilmî hayattan bahsedilmektedir. Ardından ele alınan sosyal ve 

kültürel hayat çoğunlukla siyasî ve ilmî tarih kaynaklarından tespit edilen bilgilere 

dayalı olarak takdim edilmiştir. 

Sonuç kısmında çalışmanın tamamı bölümler halinde değerlendirilmiştir. 

Kayrevan’ın haritaları da son kısımda ekler başlığıyla sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler:  

İslâm Tarihi, Kayrevan, Kuzey Afrika, Emeviler, Şehir Tarihi 
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FROM IT’S FOUNDATION THE CITY OF QAYRAWAN UNTIL THE 

COLLAPSE OF THE UMAYYAD DYNASTY 

The study is composed of an introduction and two chapters. The aim of the 

thesis is to present the position of Qayrawan in the history of civilization during the 

period of Umayyad Dynasty. 

In the introduction, the sources and researchs, the geographical position and 

architectural characteristics of Qayrawan and North Africa are generally explained.  

The first chapter mentions are conquests of North Africa until the foundation 

of Qayrawan. İt’s perferred a narration based on Governer’s acts after the 

foundation period of the city. This chapter is utterly narrated in the from of political 

history. 

The second chapter consists scientific and socio-cultural life. İt’s mostly 

mentioned about scientific life under this title. And then, the socio cultural life 

discussed is largely presented in the light of information which was determined 

through the history sources of political and scientific. In the Conclusion, the whole 

study is commented as chapters. Besides, the plans and maps of Qayrawan are added 

in the title of appendix.  

Keywords:  

History of Islâm, Qayrawan, North Africa, Umayyads, History of city 
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ÖNSÖZ 

 

Şehir tarihi çalışmaları Türkiye’de uzun süre ihmal edilmesine rağmen son yıllarda 

ilgi gören bir araştırma alanıdır. Genelde İslâm özelde Osmanlı şehirleri araştırmacılar 

tarafından hem bütüncül, hem de parçalı olarak çalışılmıştır. Şehirlerin genel tarihlerinin 

yanı sıra şehrin herhangi bir unsurunun çalışılması da bu kapsama girmektedir. İslâm 

şehirleri arasından Kûfe, Bağdat, Kurtuba gibi kadim şehirlerle ilgili çalışmalar göze 

çarparken, bir dönem merkez konumunda olan ancak zamanla etkinliğini kaybeden daha 

küçük şehirler arka planda kalmıştır. Çalışmamız işte bu arka planda kalan şehirlerden biri 

olan Kayrevan şehrini konu almakta, şehir tarihi çalışmalarına mütevazi bir katkı 

sağlamayı hedeflemektedir. Kayrevan şehri Emevîler döneminde İslâm Medeniyetinin 

merkez şehirlerinden biri olup, hususen Kuzey Afrika ve Endülüs fetihlerinin başlangıç 

noktasıdır. Şehir meşrik(doğu), mağrib(batı) ayrımında mağrib kısmının merkezini temsil 

eder. Doğudan batıya geçişlerde bağlantı merkezi görevini üstlenerek, büyük Endülüs 

medeniyetinin geçiş noktası olmuştur. Tezimizdeki amaç Kayrevan’ın Emevîler 

dönemindeki bu büyük rolünü ön plana çıkarmaktır. 

Çalışmamız giriş, birinci bölüm-siyasi tarih, ikinci bölüm-ilmî ve sosyo-kültürel 

hayat şeklinde üç kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmında Kuzey Afrika ve Kayrevan’ın 

konumu,  coğrafya ve tarih kaynaklarından faydalanılarak genel olarak tarif edilmiştir. 

Şehir tarihleri içerisinde Kayrevan şehri bir kategori içerisinde değerlendirilerek, bilhassa 

mimari unsurları tanıtılmıştır. Böylelikle giriş kısmında şehirle ilgili genel bir takdim 

yapılarak Emevîler dönemindeki durumu verilmiştir. 

Birinci bölümde siyasi tarih başlığı altında öncelikle Hz. Ömer’in hilafeti 

döneminden (22/642) Mervân b. Muhammed’in halifeliğine kadar (127/744) burada 

gerçekleştirilen fetih ve hakimiyet dönemleri anlatılarak; yalnızca İfrikiyye değil, Mağrib 

ve Endülüs fetihlerinin de zikredilmesine özen gösterilmiştir. Zira fetihlerin tamamı ya 

Kayrevan şehrinin valisi ya da onun görevlendirdiği başka bir komutan tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kayrevan’ın merkezî rolü bu fetihlerle somut olarak görülebilmektedir. 
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Kayrevan’ın Emevîler dönemi tarihi, buraya görevlendirilen valilerin her birinin ayrı ayrı 

dönemler halinde incelenmesiyle oluşturulmuştur.   

İkinci bölümde Kayrevan’ın ilmî ve sosyo-kültürel hayatı incelenmiştir. Burada 

özellikle de ilmî hayat ön plana çıkmaktadır. Emevîler Döneminde Kayrevan’da siyasî ve 

ilmî tarih dışında sosyal hayat hakkında çok fazla bilgi bulunmaması sebebiyle, siyasî ve 

ilmî tarih içerisinden sosyal hayatla ilgili bilgiler tespit edilerek müstakil bir başlık altında 

verilmiştir. Çalışmada bazı kısımlarda yer ve şahıs isimlerinin Arapçaları zikredilmiştir. 

Bunun sebebi bu isimlerin okunuşunda farklar bulunmasıdır.   

Burada zikretmek istediğim bir husus var ki; Kuzey Afrika ülkelerini ziyaret ederek 

kültürünü tanıma fırsatı elde etmeme rağmen Kayrevan’ı henüz görmemiş olmam büyük 

bir eksikliktir. En kısa zamanda telafi etmek gerektiği düşüncesindeyim. Burada 

çalışmamın tamamında büyük emekleri bulunan danışman hocam Prof. Dr. Adem Apak, 

“Kayrevan Tarihi”ni çalışmam önerisinde bulunan Doç. Dr. Nuh Arslantaş, hiçbir zaman 

tavsiyelerini esirgemeyen Doç. Dr. Adnan Adıgüzel ve Yard. Doç. Dr. Şevket Yıldız 

hocalarıma ve danıştığım tüm sorulara nezaketle cevap veren saygıdeğer meslektaşım 

Sarah Bulut’a teşekkürü bir borç bilirim. 

Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.     

 

 

Esra KESKİN  

  BURSA-2015 
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GİRİŞ 

 

A. KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR 

 

1. Kaynaklar 

Emevîler Dönemi Kayrevan şehir tarihini araştırabilmek için döneme en yakın 

tarihî verileri kullanmak gerekir. Ancak çalıştığımız döneme ait bilgiler yaklaşık bir asır 

sonra yazılmıştır. Bu da tarihî veriler için uzun bir zaman dilimidir. Çalışmada bilgilerin 

detaylandırılması bu sebeple mümkün olmamıştır. Kullanılan kaynaklar arasında Halîfe b. 

Hayyât’ın (240/854) “Târîhu Halife b. Hayyât”ı1, İbn Abdilhakem’in (257/870) “Futûhu 

Mısır ve Ahbâruhâ”sı2, Belâzürî’nin (279/870) “Futûhu’l-Buldân”ı3, Ya‘kûbî’nin 

(292/905) “Târîhu Ya‘kûbî”si4 zikredilebilir. Bunlar arasından Emevîler Dönemi Kuzey 

Afrika Tarihi için döneme en yakın kaynak İbn Abdilhakem’in (257/870) “Futûhu Mısır ve 

Ahbâruhâ”sıdır. Bu kitapta Afrika ve Endülüs fetihleri ile ilgili detaylı bilgiler 

bulunmaktadır. Belâzürî’nin (279/870) “Futûhu’l-Buldân” adlı kitabının birkaç rivayetiyle 

birlikte tezimizin en eski bilgi kaynaklarından olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da ilave 

etmek gerekir ki Halîfe b. Hayyât’ın rivayetlerindeki bilgiler diğer kitaplardaki rivayetlerle 

birebir örtüşmesine rağmen, verdiği tarihlerin neredeyse tamamı diğer kaynakların verdiği 

tarihlerden farklıdır. Bu kitaplarda rivayetlerin kopuk bir şekilde verilmesi daha ileri tarihte 

yazılmış kitaplara müracaat etmeyi gerektirmiştir. Bu iki kitabın ardından “Târîhu İfrikiyye 

ve’l-Mağrib”5 kitabının sahibi Rakîku’l-Kayrevanî’nin (383/993-994) anlatımının 

bütünlüğü olayların tamamını görmede daha etkili olmuştur. Kayrevanî’nin eseri Ağlebîler 

dönemini de kapsayan özet bir kitap niteliğindedir. Taberî (310/923) ve İbn Kesîr’in 

                                                           
1  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halife b. Hayyât (nşr. Ekrem Ziya el-Ömerî), Dâru Tayyibe, 3. b., Riyad, 

1985. 
2  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ (nşr. C. C. Torrey), Brill yayınevi, Leiden, 1920. 
3  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân (thk.Muhammed Rıdvan), yay.y., Beyrut, 1983. 
4  Ya’kûbî, Tarîhu’l-Ya’kûbî, Dâru’l-Beyrut, Beyrut, 1960. 
5  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, Dâru’l-Furcânî, y.y., 1994. 
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(774/1373) tarihleri6 de içerisinde Kuzey Afrika’nın rivayetlerinin azlığına rağmen 

faydalandığımız kaynaklardan olmuştur. İbnü’l-Esîr’in (630/1210) “el-Kâmil fi’t-Târîh”7 

adlı eseri ise Kuzey Afrika ile ilgili çok sayıda rivayeti içerisinde barındırır. Tüm bu klasik 

literatür içerisinde konuların düzenli olarak verildiği yegane kaynak ise İbnü’l-İzârî’nin 

(712/1312) “Beyânu’l-Muğrib fî Ahbâri’l-Endelüs ve’l-Mağrib”8 adlı kitabıdır. Burada 

Kayrevan ve Kuzey Afrika’nın siyasî tarihiyle ilgili bilgilerin neredeyse tamamını bir 

arada görmek mümkündür. Üstelik bu kitap kendisinden önceki kaynakları 

değerlendirirken de bir ölçüt sayılmaktadır. İbn Haldûn’un (808/1405), Kitâbu’l-İber’i9 de 

Kuzey Afrika’da yaşayan birinin döneme bakışını görmek açısından mühimdir. İbn 

Tağriberdî’nin (874/1470) “Nücûmuz-Zâhire”si10 de Kuzey Afrika ve Endülüs ile ilgili 

rivayetleriyle çalışmamızda yer almıştır.  

Siyasî tarih ile ilgili kaynakları zikrettikten sonra çalışmamızın ana kaynaklarından 

olan coğrafya ve tabakât kitaplarını da tanıtmak gerekir. Hiçbir detayın atlanmaması için 

sırasıyla bütün coğrafya kitapları tek tek tetkik edilmiştir. İbnü’l-Fakîh’in (289/902) 

“Muhtasar Kitâbu’l-Buldân”ı11, İbn Hurdâzbih’in (300/912-913) “Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-

Memâlik”i12, İbn Rüsteh’in (310-337/922-948) “Kitâbu A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-

Buldân”ı13, İstahrî’nin (340/952) “Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik”i14, İbn Havkal’ın 

(367/977) “Sûretü’l-Arz”ı15, Mukaddesî/ Makdisî’nin (390/1000) “Kitâbu Ahseni’t-

Tekâsim”i16, Bekrî’nin (487/1094) hem “Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik” hem de 

“Mu‘cemu Mâ İsta‘cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâdî”i17, Yâkût el-Hamevî’nin 

                                                           
6  Taberî, Tarîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk (thk. Muhammed Ebû’l-Fadl İbrahim), 2. b., Dâru’l-Meârif, Kahire, 

ty.; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), 1. b., Dâru’l-Hicr, ty.. 
7  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh (thk. Ebû’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî), 1.b., Dâru’l-Kitâbi’l-İlmiyye,  

Beyrut, 1987. 
8  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib fî Ahbâri’l-Endelüs ve’l-Mağrib (thk.G. S. Colin, E. Levi-Provensal) , 3. 

b., Dâru’s-Sekâfe, Beyrut, 1983. 
9  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber ve Divânu’l-Mübtede’ ve’l-Haber fî Eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-

Berber ve Men Âsârahüm min Zevi’s-Sultâni’l-Ekber, 2. b., Dâru’l-Kitâbu’l-Mısrî, Kahire, 1999. 
10  İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire fî Mülûki Mısır ve’l-Kahire  (thk. Muhammed Hüseyin Şemseddin), 

1. b., Darû’l-Kütüb’il-ilmiyye, Beyrut, 1992. 
11  İbnü’l-Fakîh, Muhtasar Kitâbu’l-Buldân (nşr. M.J.De Goeje), Brill yayınevi, Leiden, 1967. 
12  İbn Hurdâzbih, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik (nşr. M.J. De Geoje), Brill Yayınevi, Leiden, 1967. 
13  İbn Rüsteh, Kitâbu A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân (thk. M.J.De Goeje), Brill Yayınevi, Leiden, 

1967. 
14  İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik(thk. M.J.De Goeje), Brill Yayınevi, Leiden,1967. 
15  İbn Havkal, Sûretü’l-Arz(nşr. M. J. De Goeje), Brill Yayınevi, Leiden, 1967 
16  Mukaddesî/Makdisî, Kitâbu Ahseni’t-Tekâsim(nşr. M. J. De Goeje), Brill Yayınevi, Leiden, 1967. 
17  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik (nşr. A.P. Van Leeuwen- A. Ferre), Tunus, 1992. 
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(626/1229) “Mu‘cemu’l-Buldân”ı18 ve Kazvînî’nin (682/1283) “Âsârü’l-Bilâd ve 

Ahbârü’l-İbâd”ı19 sırasıyla incelenmiştir. Bu kitaplarda bilgiler genellikle birbirinin tekrarı 

olurken, zaman zaman farklı detaylar da göze çarpmaktadır. Çalışmamızda Yâkût el-

Hamevî’nin kitabı tarihî, coğrafî ve mimarî bilgileri kendisinde topladığı için genellikle 

tercih edilen eser olmuştur. Bilinmeyen yer adlarının neredeyse tamamında da onun kitabı 

referans gösterilmiştir. Coğrafî kaynaklar Kuzey Afrika’daki yerlerin konumlarını ve 

adlarını vermelerinin yanı sıra Kayrevan şehrinin ana unsurlarını ve gelişim aşamalarını da 

net bir şekilde göstermişlerdir. Ek olarak tarihî bilgileri de yeri geldiğince zikretmeye 

çalışmışlardır. Bu açıdan şehir tarihi çalışmaları için birincil kaynak olarak görülmüşlerdir.    

Şehir tarihi çalışmaları için temel bilgi kaynaklarından biri de tabakât kitaplarıdır. 

Hem genel hem de bir bölgeye ait tabakat kitapları orada yaşayan insanlarla ilgili bilgiler 

vermelerinin yanı sıra yaşadıkları yer hakkında da küçük detaylar vermişlerdir. Bu 

bağlamda öncelikle İbnü’l-Esîr’in (630/1210) Üsdü’l-Ğabe fî Ma‘rifeti’s-Sahâbe’si20 

çalışmamıza kaynaklık etmiştir. Ebû’l-Arab’ın (333/945) “Kitâbu Tabakâti Ulemâi 

İfrikiyye”si21, Debbâğ’ın (699/1300) “Meâlimü’l-İmân fî Ma’rifeti Ehli’l-Kayrevan”22 adlı 

eseri, Mâlikî’nin (464/1071’den sonra) “Riyâdu’n-Nüfûs”u23 da Kuzey Afrika ve Kayrevan 

ile ilgili bilgiler içermesi bakımından oldukça zengindir. Bu kitapların içerisinde ashâb, 

tâbiûn ve dönemin ilim adamları hakkında bilgiler bulunurken; mezarlık, cami, mescidler 

gibi mimarîye ait bazı detayları da görmek mümkün olmuştur.  

Yukarıda sıraladığımız temel kaynaklara ilaveten seyyâhların kitapları ek olarak 

zikredilebilir. Bu bölge ile ilgili birkaç seyahatnâme incelenmesine rağmen Hassân b. 

Muhammed el-Vezzân’ın (957/1550) “Vasfu İfrîkiyâ”sı24 hariç Emevîler dönemi 

Kayrevan’ına ait farklı bir bilgiyle karşılaşılmamıştır. 

 

                                                           
18  Bekrî, Mu‘cemu Mâ İsta‘cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâdî, yay. y., Beyrut, 1983. 
19  Kazvînî, Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, yay. y., Beyrut, 1960. 
20  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî Marifeti’s-Sahâbe  (thk. Muhammed İbrahim el-Bennâ, Muhammed Ahmed 

Âşûr, Mahmud Abdülvehhab Fayid),  yay. y., Kahire, ty. 
21  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Lübnân, Lübnan, ty. 
22  Debbâğ, Meâlimü’l-İmân fî Ma’rifeti Ehli’l-Kayrevân (thk. Abdülmecid Hayâlî), Dâru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, y.y., 2005. 
23  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs (thk.Beşîr el-Bekkûş), 1.b., Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1983. 
24  Hassân b. Muhammed el-Vezzân, Vasfu İfrîkiyâ (Fransızcadan trc. Muhammed Hacî, Muhammed el-

Ahdâr), 2. b., Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1983. 
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2. Araştırmalar 

İslâm tarihi yazımında yeni araştırmacıların karşılaştığı en büyük problemlerden 

biri klasik kaynak literatürü içerisinde rivayetlerin çeşitliliği karşısında nasıl bir tavır 

alınacağı hususudur. Çalışmamızın ilk dönemlerinde biz de böyle bir durumla karşıkarşıya 

kaldık. Daha önce Türkiye’de çalışılmamış Kayrevan tarihinin kaynaklarına ulaşmak için 

öncelikle bir araştırma kaynağına ihtiyaç duyduk. Tezimizde Türkçe iki araştırma 

çalışması hem Kuzey Afrika hem de Kayrevan tarihi kaynaklarını bulmak adına bizim için 

iki mühim eser oldu. Nadir Özkuyumcu’nun “Mısır ve Kuzey Afrika’nın Müslümanlar 

Tarafından Fethi” adlı kitabı ve Ali Vasfi Kurt’un “Mağrib ve Endülüs’de Hadis İlminin 

Gelişim Safhaları ve Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Hadis Kültürü”25 isimli doktora tezi bize 

yol gösterici iki kaynak oldu. İlki siyasî tarih açısından ikincisi ilmî ve sosyo-kültürel 

yönden bize rehberlik etti. Bunlar dışında tezimizle dolaylı olarak bağlantılı birçok Türkçe 

kaynak da mevcut idi.  

Arapça araştırma kaynakları arasında ise Sa‘d Zağlûl’un  “Târîhu’l-Mağribi’l-

Arabî”si26, Necîb Zebîb’in “Mevsuâtü’l-Âmme li Tarihi’l-Mağrib ve’l-Endelüs”ü27 ve 

Sealibi’nin “Târîhu Şimâli İfrikıyye”28 kitabı Kuzey Afrika ve Kayrevan’daki siyasî hayat 

hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Bu kitaplar klasik kaynaklardaki rivayetleri tasnif 

etmişler, bu rivayetler hakkında bazen yorumda bazen de tenkitte bulunmuşlardır. 

Tezimizde tenkidlerinin sağlamlığı sebebiyle daha çok Sa’d Zağlûl’un tespitlerine yer 

vermeye özen gösterildi. 

İlmî ve sosyo-kültürel literatür içerisinde ise temel kitap olarak hadis alanında 

Hüseyin b. Muhammed eş-Şevât’ın “Medresetü’l-Hadis fi’l-Kayrevan mine’l-Fethi’l-

İslâmî ilâ Muntasafi’l-Karni’l-Hâmis el-Hicrî”29, kıraat alanında Hind Şelebî’nin “el-

                                                           
25  Nadir Özkuyumcu, Mısır ve Kuzey Afrika’nın Müslümanlar Tarafından Fethi, TC Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Manisa, 2007; Ali Vasfi Kurt, Mağrib ve 
Endülüs’de Hadis İlminin Gelişim safhaları ve Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Hadis Kültürü (Basılmamış 
Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.  

26  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, Menşeetü’l-Meârif, 1. b., İskenderiyye, 2003. 
27  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme li Tarihi’l-Mağrib ve’l-Endelüs (thk. Ahmed b. Sevde), 1. b., Dâru’l-

Emîr, Beyrut, 1995. 
28  Sealibi, Târîhu Şimâli İfrikıyye (thk. Ahmed b. Milad-Muhammed İdris), 1.b., Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 

Beyrut, 1987. 
29  Hüseyin b. Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis fi’l-Kayrevan mine’l-Fethi’l-İslâmî ilâ 

Muntasafi’l-Karni’l-Hâmis el-Hicrî, c. II, 1. b., Dâru’l-Âlemiyye li’l-Kitâbi’l-İslâmî, Riyad, h. 1411. 
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Kırâatü bi-İfrikiyye mine’l-Fethi ilâ Muntasafi’l-Karni’l-Hâmis”30 ve ilmî çalışmaların 

tamamı için Abdurrahman Osman Hicâzî’nin  “et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan”31 

isimli eserlerini zikredebiliriz. İlk dönemde ilmî çalışmaların yapıldığı önemli merkezler 

olması açısından Necvâ Osman’ın Kayrevan’ın cami ve mescidlerini anlatan “Mesâcidü’l-

Kayrevan = Les Mosquees De Kairouan”32 adlı eserini tavsiye ederken, Kayrevan’ın 

mimarisi hakkında detaylı bir çalışma olduğunu da söyleyebiliriz. 

Emevîler döneminde Kayrevan’ı her yönden incelemek için Ebû’l-Kâsım 

Muhammed Kerrû’nun “‘Asru’l-Kayrevan”33, Habîb Cenhâni’nin “Dirasât fi’t-Tarihi’l-

İktisadî ve’l-İctimaî li’l-Mağribi’l-İslâmî”34, Habîb Cenhânî’nin “el-Kayrevan Abre 

İzdihâri’l-Hadâreti’l-İslâmiyye fi’l-Mağrib”35, Muhammed Muhammed Zeytûn’nun “el-

Kayrevan ve Devruhâ fi’l-Hadâreti’l-İslâmiyye”36 ve Müncî Ka‘bî’nin “el-Kayrevan”37 

isimli eserlerini tetkik etmek gerekir. Ancak bunların içerisinde Müncî Ka‘bî’nin “el-

Kayrevan”ı tam bir araştırma kaynağı sayılmaz. Daha çok Kayrevan’ı turistik bir tarzda 

tanıtmak için görsellerle hazırlanmış bir kitaptır. Çalışmamız için Kayrevan’ın genel tarihi 

ile ilgili Tunus ve Kayrevan’da daha çok araştırma kaynağı bulunmaktadır. Bunların Tunus 

kütüphanelerinden taranması ve incelenmesi gerekmektedir.    

 

 

  

                                                           
30  Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye mine’l-fethi ilâ Muntasafi’l-Karni’l-Hâmis, Dâru’l-Arabiyye, 

y.y., ty. 
31  Abdurrahman Osman Hicâzî,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, 1. b., el-Mektebetü’l-Asriyye, 

Beyrut, 1997. 
32  Necvâ Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan = Les Mosquees De Kairouan, Dâru İkrime, Dımaşk, 2000. 
33  Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû,  ‘Asru’l-Kayrevan, 2. b., Tlasdar, Dımaşk, 1989. 
34  Habîb Cenhâni, Dirasât fi’t-Tarihi’l-İktisâdî ve’l-İctimaî li’l-Mağribi’l-İslâmî, 2. b., Dâru’l-Garbi’l-

İslâmî, Beyrut, 1986. 
35  Habîb Cenhânî, el-Kayrevan Abre İzdihâri’l-Hadâreti’l-İslâmiyye fi’l-Mağrib, Dâru’t-Tunusiyye, 

Tunus, 1968. 
36  Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ fi’l-Hadâreti’l-İslâmiyye, Dâru’l-Menâr, Kahire, 1988. 
37  Müncî Ka‘bî,  el-Kayrevan, 1. b., Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1990. 
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B. KAYREVAN ŞEHRİ 

 

1. İfrikiyye ve Kayrevan’ın Coğrafi Konumu 

Kayrevan’ın coğrafi konumunun tespit edilebilmesi için öncelikle içinde bulunduğu 

İfrikiyye bölgesinin sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. İfrikiyye ilk fetihler esnasında 

Arap Yarımadasının batısında kalması dolayısıyla “Mağrib” olarak tanımlanan bölge 

dahilinde yer alıyordu. Meşrik(doğu) ve Mağrib(batı) ayrımının asıl manasını Abbâsîler 

döneminde kazandığı anlaşılır. Mısır’ın batısında kalan kısımların tamamına Mağrib 

denilmiştir. Nitekim ilk coğrafyacılara göre Mısır ve Endülüs dışında batıda kalan tüm 

kısım mağribi temsil eder. Endülüs’ün batı sayılmamasının nedeni ise buranın Abbâsîler 

döneminde yönetime itaat etmeyen kişiler tarafından yönetiliyor olmasıdır. Mağrib zaman 

zaman karışıklıklar yaşasa da genel olarak Abbâsîlere bağlı kalmıştır. 38  

Mağrib doğuda Berka’dan başlayarak batıda Atlas Okyanusuna kadar uzanır. Bölge 

kuzeyde Akdeniz’e sınır iken güneyde Sûdan’ın çölleriyle son bulur. Bu geniş coğrafî alan 

Mağribu’l-Ednâ, Mağribu’l-Evsat, Mağribu’l-Aksâ olarak üç kısma ayrılmıştır. Mağribu’l-

Ednâ ismi yerine genellikle İfrikiyye kullanılmıştır. Bazı durumlarda ise bölgenin 

tamamına “İfrikiyye” denilmiştir. Amr b. el-Âs, Abdullah b. Ebû Serh ve Muâviye b. 

Hudeyc’in yaptığı ilk fetihlerde batı Mısır sınırından itibaren uzanan topraklar İfrikiyye 

olarak isimlendirilmiştir. İfrikiyye sınırını bu şekilde Mağrib sınırıyla birebir örtüşen 

şekilde tanımlayanlar da mevcuttur. İfrikiyye yani Mağribu’l-Ednâ sınırı hemen hemen 

günümüzdeki Tunus sınırıyla aynıdır. Batıda Trablus’un bir kısmıyla doğuda Cezayir’in 

Bicâye şehrine kadar olan kısmı da o dönemki İfrikiyye sınırlarına dahil edilmiştir. Yâkût 

el- Hamevî’nin tespitine göre batı ve doğu sınırı arası yaklaşık iki buçuk aylık bir 

mesafededir. Kaynaklarda Sıkılliye(Sicilya) adasının tam olarak bu bölgeye tekabül ettiği, 

Endülüs’ün ise Mağribü’l-Aksâ topraklarının karşısında bulunduğu ifade edilmiştir.39   

                                                           
38  İlk coğrafyacıların birçoğu Abbâsîler döneminde devlet tarafından görevlendirilmiş kimseler olduğu 

bilinmektedir. Sa‘d Zağlûl, Beyânu’l-Muğrib fî Ahbâri’l-Endelüs ve’l-Mağrib, c. I, s. 69 
39  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, Beyrut, 1957, s. 228; Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-

Arabî, s. 69-75; Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 671; Kazvînî, Âsârü’l-Bilâd ve 

Ahbârü’l-İbâd, s. 215. 
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İfrikiyye’nin ismi hakkında Berberîlerin köken tartışmalarıyla bağlantılı farklı 

görüşler ortaya konmuştur. Bir görüşe göre İfrikiyye, İfrikis b. Ebrehe veya İfrikis b. Kays 

b. Sayfî b. Sebe‘ adlı Yemen meliki sebebiyle bu şekilde isimlendirilmiştir. İfrikis 

Mağribte savaştığında buraya bir şehir kurulmasını emrettiği için onun ismiyle İfrikiyye 

adını almıştır. Hemedânî’ye göre bu kişinin ismi İfrikus b. Ebrehe’dir. Onun ilk ismi Kays 

iken, burayı inşa ettirince ismine buranın ismi olan İfri de eklenmiştir. Artık bundan sonra 

İfrikays olarak isimlendirilmiş, yıllar geçtikçe ismi kolaylaştırılarak İfrikis denilmiştir.40 

Ebû Abdullah el-Kuzâî; Fârûk b. Beysâr b. Hâm b. Nûh’un abisinin Mısır’ı ele 

geçirdiğinde onu Kuzey Afrika’ya görevlendirilmesinden sonra bu bölgenin İfrikiyye 

olarak isimlendirildiğini rivayet etmiştir. Bu görüş Mısır hakkındaki rivayetlerle de birebir 

örtüşmektedir.41 Bölge halkı kendisini Fârûk b. Müsrim’in soyundan olduklarından dolayı 

Afrikalı olarak isimlendirmiştir.42 Ömer b. Hattâb ise İfrikiyye isminin kökeni hakkında 

farklı bir yorumda bulunmuştur. İfrikiyye halkını “mefrika” “ayırıcı” olarak tanımlayarak 

onların kendi aralarında birlik olmadıkları gibi, başka toplumları da tefrikaya düşüren 

yapılarının olduğunu ifade etmiştir. İfrikiyye adını da bununla bağlantılı olduğunu 

zikretmiştir. Bazı tarihçiler ise bu ismi daha önce bölgede yaşayan Rumların verdiğini 

düşünmektedir. Onlara göre Müslümanlar bu topraklara geldiklerinde bu isim mevcuttu. 

Müslümanlar İfrikiyye adını onlardan alarak kullanmışlardır. Buradaki mevcut ihtilaf bu 

ismi yerli halkın mı yoksa Bizanslıların mı verdiği hususunda yaşanmıştır. Bu bahiste 

çeşitli görüşler farklı delillerle desteklenerek sunulmuştur.43 

İfrikiyye sınırları ve anlamı genel olarak ele alındıktan sonra bu bölgede 

Kayrevan’ın konumundan bahsedilebilir. Kaynaklarda ilk olarak Muâviye b. Hudeyc’in 

Karn Dağı yakınlarında Akdeniz’e yakın bir bölgede bir ordugâh kurduğu rivayet 

edilmiştir. Muâviye’den sonra gelen komutan Ukbe b. Nâfi’ buranın ordugâh bir şehir için 

uygun olmadığını düşünerek bölgenin iç tarafına doğru yönelmiştir. Kayrevan şehri 

zamanımızda da tarihte bilinen haliyle aynı konumda bulunmaktadır. Eski coğrafyacıların 

şehri tanımlamaları da onun tarihte çevresiyle olan mesafesini göstermektedir. Kuruluş 

                                                           
40  Bekrî, Mu‘cemu Mâ İsta‘cem min Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâdî, c. I, s. 176; Yâkût el-Hamevî, 

Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 228. 
41  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 228. 
42  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 671. 
43  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, s. 75-76. 
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aşamasında şehrin Tunus’tan yüz mîl, 44 üç merhale; 45 Akdeniz’den ise otuz altı mîllik 

uzaklıkta bir mesafeye kurulduğu zikredilmektedir. Mesafe belirtmeksizin Nefzâve’nin 

Kayrevan’ın yakınlarında olduğu belirtilmektedir.46 Kaynaklarda zikredildiğine göre 

Kayrevan Kastiliyye şehrine yedi, Nefûse dağına gidiş altı, Kayrevan yakınlarında bulunan 

Ubbe şehrine üç günlük uzaklıktaydı.47 Kayrevan’dan Müstenîr Osman’a ulaşım altı, 48 

Kâbis ve Meccâne şehirlerine dört, 49 Mağribu’l-Evsat bölgesine tekabül eden Zâb 

bölgesine on, 50 Vehrân şehrine beş merhaledir.51 İstahrî ise İfrikiyye ile Mağrib arasındaki 

en uzun mesafeyi Kayrevan Sicilmâse şehirleri arasındaki merhaleyi zikrederek 

göstermektedir. Bu iki şehir arasındaki mesafe seksen merhaledir.52 Kayrevan İfrikiyye 

Bölgesi’nde Akdeniz’e yakın konumda yer almaktadır. Fakat Akdeniz’e kıyısı olan bir 

şehir değildir.  

Coğrafî kaynaklarda İfrikiyye’nin büyük bir bölgede yer aldığı, doğal kaynakları ve 

verimli arazisiyle tam bir Akdeniz toprağı olduğu, bu sebeple arazisinde zeytin ve hurma 

ağaçlarının yetiştiği rivayet edilmiştir. Kayrevan ise Akdeniz ikliminin tam olarak 

ulaşamadığı bir bölgede kurulmuştur. İlk coğrafyacıların yedi iklim bölgesi 

sınıflandırmasında üçüncü bölgede sayılan bu bölge çöle yakınlığı sebebiyle verimin düşük 

olduğu bir araziye denk gelmiştir. Dolayısıyla çevresindeki su bolluğuna rağmen su kıtlığı 

buranın en büyük problemini teşkil etmiştir. Şehirde çokça var olan su kuyularının inşa 

sebebi de budur.53 

Kayrevan şehri kuruluşundan itibaren büyük bir değişim yaşamıştır. Şehir Emevîler 

dönemini tamamladıktan sonra Mağrib şehirlerinin en büyüğü haline gelmiştir. Hicrî 

                                                           
44    Mîl: Dört bin zirâ-ı mimarîlik mesafe ölçüsü. Orta yürüyüşle yirmi dakikalık yol. 1848 m. Bkz. Mehmet 
Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 1. b., Rağbet Yayınları, İstanbul, 1998, s. 301. 
45    Merhale:  Bir konaklık mesafe; normal sekiz saatlik yaya yolu ya da yüklü deve ile alınan yol (24 mîl=8 
Fersah=44352 m.) Bkz. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s. 290. 
46  Kazvînî, Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, s. 278. 
47  Ancak bu bilgilerin hiçbirinde Bekrî, mesafenin yürümeye göre mi yoksa binekle gidelerek mi 

hesaplandığını belirtmemiştir. Bkz. Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 881, 715.  
48  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 718. 
49  İbn Rüsteh, Kitâbu A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân, s. 347. 
50  İbn Rüsteh, Kitâbu A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân, s. 350. 
51  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 739. 
52  İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 50. 
53  İbn Rüsteh, Kitâbu A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân, s. 96-97; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-

Buldân, c. IV, s. 420, c. I, s. 228; Kazvinî, Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, s. 148; Mukaddesî, Kitâbu 

Ahseni’t-Tekâsim, s. 224-226. 
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altıncı asrın sonu ve yedinci asrın başında yaşayan Yâkût el-Hamevî onun uzunluğunun 

otuz bir derece, genişliğinin otuz derece kırk dakika olduğunu aktarmıştır.54  

  

2. Kayrevan Şehrinin Kurulması ve Başkent Oluşu 

İfrikiyye fetihlerini ilk olarak tamamlayan komutan Abdullah b. Sa‘d b. Ebû 

Serh’tir. Fakat Mısır valiliği süresince İfrikiyye’de İslâm hâkimiyetini muhafaza edecek 

herhangi bir kurum oluşturmamıştır. İbn Ebû Serh’in ardından Mısır valiliğini üstlenen 

Muâviye b. Hudeyc bölgedeki fetihleri genişleterek devam ettirmiştir. Mısır valisi fetihler 

esnasında ordusunun dinlenmesini sağlamak için Karn bölgesinde bir ordugâh edinmiştir. 

Onun bu faaliyeti, daha sonra gelecek İslâm orduları için öncülük teşkil etmiştir. Yalnız 

onun oluşturduğu bu karargâh geçici olarak kurulduğu için İslâm ordusunun Mısır’a 

dönmesinden sonra kullanılmamıştır.55 Ordugâha Kayrevan ismini veren ilk kişi de 

Muâviye b. Hudeyc olmuştur.56 

Muâviye b. Ebû Süfyân’ın İfrikiyye’nin fetihleri için Ukbe b. Nâfi’’yi 

görevlendirmesi üzerine Kuzey Afrika bir kez daha Müslümanlarla karşılaşmıştır. İslâm’a 

itaat ettikten bir süre sonra isyan başlatan kabileler Ukbe b. Nâfi’ tarafından tekrar kontrol 

altına alınmıştır. Uzun süren fetih harekâtının ardından İslâm ordusu Mısır valisinin daha 

önce belirlemiş olduğu ordugâha ulaştığında Ukbe b. Nâfi’ bu bölgede bir şehir inşa 

etmenin gerekliliğini anlamıştır.57 Emrindeki komutanlar da Ukbe ile aynı fikirde 

olduklarını söyleyerek cihad için bu bölgenin çok iyi bir konumda olduğunu söylemelerine 

rağmen, yine de Ukbe b. Nâfî şehri buraya kurmayı düşünmemiştir. Zira sahile yakın 

olması Müslümanların emniyeti için büyük bir riskti ve denizden ani bir baskınla karşı 

karşıya geldiğinde şehir zor durumda kalabilirdi. Bu sebeple; Ukbe şehrin daha iç 

kesimlerde, çöl sınırında verimli bir arazi üzerine kurulmasını istemiştir. Ukbe b. Nâfi’’nin 

düşüncesini haklı bulan İslâm ordusu komutanları yeni bir mekan belirlemek için yola 

çıkmıştır.58        

                                                           
54  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV s. 420; İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 43-44 
55  Bkz. s. 3-4; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.IV, s. 333; Bekrî, Mu‘cemu Mâ İsta‘cem min 

Esmâi’l-Bilâd ve’l-Mevâdî, c. III, s. 1105. 
56  Şevât, Medresetü’l-Hadis fi’l-Kayrevan, c. I, s. 45. 
57  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 229. 
58  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 421; Hassân b. Muhammed, Vasfu İfrîkiyâ, c. II, s. 71, 

87. 
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Müslüman askerler araştırmaları sonucunda Kumûniyye59 olarak zikredilen bir yere 

ulaşmışlardır. Burası Akdeniz’den otuz altı mîl, Tunus’tan yaklaşık yüz mîl uzaklıkta bir 

yerdir.60 Ukbe b. Nâfi’ kılıcını yere saplayarak ordusuna; İfrikiyye halkının İslâm ordusu 

geldiğinde Müslüman olduğunu, geri döndüğünde ise küfre döndüğünü söyleyerek buraya 

bir şehir kurulmasını emretti.61 

Sa‘d Zağlûl, Ukbe b. Nâfi’’nin bu sözünü dinden dönen kabileler sebebiyle 

söylediğini düşünmektedir. Zira bunlar, ifade edildiği gibi İslâmiyet kendilerine ulaştığında 

önce teslim olmuşlar, İslâm ordusu çekilince hemen sonrasında eski dinlerine geri 

dönmüşlerdir. Ukbe b. Nâfi’’nin bu tecrübesi, Muâviye b. Hudeyc’in ordugâh fikriyle 

birleşince, Kuzey Afrika’nın merkezi konumunda olan Kayrevan adında böyle önemli bir 

şehir kurulmuştur. 

Müslümanlar buranın sık ağaçlı bir orman olduğu için her türlü vahşi hayvanın 

yaşadığı bir yer olduğunu gördüklerinde buraya girmekten çekinmişlerdir. Bu durum Ukbe 

b. Nâfi’’ye bildirilince ordusunu toplayarak, ormanlık alana doğru “Ey haşarât ve yırtıcı 

hayvanlar! Biz Resûlullah’ın ashabındanız. Buradan başka bir yere gidin.”62 diye seslendi. 

Rivayete göre onun çağrısından sonra yırtıcı haşerât ve hayvanlar yavrularını da 

alarak süratle kaçmışlardır. Buna şahit olan herkes çok şaşırmıştır. Berberîlerden birçok 

kişinin bu olay sebebiyle Müslüman olduğu rivayet edilmiştir. Bazı kaynaklarda işte bu 

hadiseden sonra şehre yıllarca haşerâtın yaklaşmadığı zikredilmektedir.63 Neredeyse tüm 

klasik kaynaklarda geçen bu rivayeti Sa‘d Zağlûl eserinde tenkit etmiştir. Bu rivayet’in 

Vakıdî’ye nispet edilen “Futûhu İfrikiyye” kitabında bulunduğunu zikretmektedir. Futûhu 

İfrikiyye ise birçok olağan dışı olayları ihtiva etmektedir. İlk kaynaklardan olduğu için de 

diğer eserlerden faydalanmış olması muhtemeldir. İşte bu sebeple rivayet abartılarak, Ukbe 

b. Nâfi’’nin kerameti olarak gösterilmiştir. Sa’d Zağlûl, olayın şöyle olduğunu 

düşünmektedir. Eskiden beri ormanlık bir alan açılmak istenildiğinde, yırtıcı hayvan ve 

                                                           
59  Kumûniye: Kayrevan kurulmadan önce Kayrevan’ın kurulduğu alandaki şehrin adıdır. Bkz. Yâkût el-

Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 399; Müncî Ka‘bî Kumûniye kelimesinin Latince “Colonia” 
kelimesinin Arapçalaştırılmış hali olduğuna dair bir bilgi aktarmaktadır. Müncî Ka‘bî, el-Kayrevan, s. 
12.  

60  Hassân b. Muhammed, Vasfu İfrîkiyâ, c. II, s. 87. 
61  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 19; Kazvînî, Asâru’l-bilâd ve ahbâru’l-ibâd, s. 242. 
62  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 421; Bekrî, Mu‘cemu Mâ İsta‘cem min Esmâi’l-Bilâd 

ve’l-Mevâdî, c. III, s. 1105; Kazvînî, Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, s.242. 
63  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 421; Kazvînî, Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, s.242; 

Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c.I, s. 12. 
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haşerâttan temizlenmesi için imar yapılacak bölge ateşle yakılarak temizlenir. Ukbe b. 

Nâfi’’nin de şehrin kurulacağı yer için böyle yapması muhtemeldir.  Ateşe verilme işlemi 

aynı zamanda çalılıklardan kurtulmak için de yapılmaktadır. Burada yaşayan tüm 

hayvanlar yangın sebebiyle kaçmaktadırlar. Ona göre; hadise gerçekte böyle olmakla 

birlikte tarihçiler tarafından farklı şekilde aktarılmıştır.64  

 Ukbe öncelikle şehrin imar planını hazırlatmıştır. Buna göre cami ve Dâru’l-

İmâra65 yapılacak alan belirlendikten sonra, Arapların ve Berberî kabilelerin ayrı ayrı 

yerleşeceği semtler belirlenmiştir.66 Şehrin inşasında merkez caminin yanı sıra, çeşitli 

yerlerine küçük camiler yapılmasına da karar verilmiştir. Kayrevan da kuruluş aşamasında 

diğer Arap şehirleriyle aynı şekilde planlanmıştır. Dolayısıyla bu inşa faaliyeti daha önceki 

Kûfe, Basra ve Fustat gibi şehirlerin devamı olmuştur. İbnü’l-Esîr Dâru’l-İmâra’nın 

inşaatına caminin inşaatından önce başlanıldığını söylerken, İbn İzârî ise caminin önce 

yapıldığını rivayet eder. Sa‘d Zağlûl iki rivayetinde makul olduğunu ifade etmektedir. İlk 

olarak Dâru’l-İmâra’nın yapılması, Ukbe b. Nâfi’’nin kalacak yer sıkıntısını çözmek için 

düşünülmüş olabilir. Aynı şekilde cami inşaatına başlanılması da Müslümanların camiye 

ihtiyaç duyması sebebiyle acele edilmesinden dolayı muhtemel görülebilir.67 Ukbe b. Nâfi’ 

cami yapılmaya başlandığında kıble tayini için uzun süre düşünmüştür. Rüyasında bir sesin 

“tekbir sesini takip et. O sesin kesildiği yer kıbledir.”demesi üzerine, sabah uyandığında 

kıble tayini için cami yapılacak alana gitmiştir. Sesin kesildiği yeri kıble olarak tayin 

etmiştir.68 Sa’d Zağlûl bu rivayete de oldukça ihtiyatlı yaklaşmaktadır. Zira kıble tayini 

konusunda Ukbe kendisini ölçü almış, dönemin ilm-i felekte uzman alimlerine 

danışmamıştır. Uzmanların söylediğine göre ise, Kayrevan’ın kıblesi gerçek kıbleden bir 

miktar farklıdır.69 Hassân b. Muhammed ve Kazvînî’nin verdiği bilgilere göre daha önce 

burada yaşayan milletlerden kalma mermerden mamul iki büyük sütun mihraba yakın bir 

yerde kolon olarak kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde Rum meliklerinden birinin buna 

                                                           
64  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, s. 192-193. 
65  Dâru’l-İmâra: Şehirde oturan, devleti temsil eden valinin ikâmetgâhı ve şehri yönettiği mekandır. Bu 

terim ilk defa Hz. Ömer zamanında anlam kazanmıştır. Bkz. Ramazan Altınay, Emevîler Dönemi 
Merkezî Şehirlerde Müslümanların Gündelik Hayatı(Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004, s. 97. 

66  Abdülvâhid Zenûn Tahâ, el-Feth ve’l-İstikrâru’l-Arabiyyi’l-İslâmî fî Şimâli İfrikiya ve’l-Endelüs, 1. 
b., Dâru’l-Medâri’l-İslâmî, Beyrut, 2004, s. 108.  

67  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, s. 193-194. 
68  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 231; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 421; Mâlikî, 

Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 12-13. 
69  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, s. 194. 
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epeyce pahalı bir fiyat biçerek istemesi, bunun Bizans kalıntısı olma ihtimalini ortaya 

çıkarmaktadır.70      

Kayrevan şehrinin iç unsurlarının tamamı bu aşamalardan sonra tamamlanmıştır. 

Ukbe b. Nâfî bunun ardından dışarıdan şehri koruyacak surların örülmesini emretmiştir. 

Buranın askerî bir şehir olması dolayısıyla ne kadar uzakta da olsa hala Rum saldırısına 

maruz kalma riski bulunuyordu. Bu sebeple şehrin dışına tuğlalarla surlar inşa edilmiştir. 

Kayrevan’ın giriş çıkışına da yedi adet kapı konarak şehir içi, şehir dışı geçişler 

sağlanmıştır.71 

Kayrevan’ın inşa edildiği dönemde kurulduğu alan mesafesi konusunda farklı 

rivayetler bulunmaktadır. İbü’l-Esîr’e göre şehir üç bin altıyüz ba‘72 üzerine inşa edilmiştir. 

İbn İzârî’ye göre ise on üç bin altıyüz zirâ‘lık73 bir alana sahiptir. Sa‘d Zağlûl bu rivayetleri 

de şu şekilde değerlendirir. Üç bin altı yüz ba‘  yaklaşık olarak beş bin sekiz yüz metreye 

tekabül etmektedir. Bu da şehrin genel olarak cami, Dâru’l-İmâra ve askerî mühimmat 

depoları için makul bir ölçüdür. İkinci rivayetteki on üç bin altı yüz zirâ‘nın yaklaşık 

değeri de yedi bin metredir. Askerî mekânların yanında halkın ve kabilelerin yerleşim yeri 

hesaplandığında, bu da bir şehir için yeterli bir ölçü olarak kabul edilebilir.74  

Kayrevan’ın inşası (50/670-671) senesinde başlayarak yaklaşık beş sene sürmüştür. 

Ukbe b. Nâfi’ bu dönemde fetih hareketlerini durdurarak, buranın tam olarak geliştirilmesi 

için çaba göstermiştir. Bu çaba daha sonra Kuzey Afrika’nın merkezi, ardından başkenti 

olacak bir şehir için çok önemlidir. Zira Kuzey Afrika’da Arapların iskan edilmeye 

başlanması ve yerli halkın İslâmiyet’le tanışması ilk olarak Kayrevan sayesinde olmuştur. 

Burası zamanla askerî bir karargâh olmasının ötesinde İslâm dininin öğretildiği bir şehir 

olmuştur.75   

 

                                                           
70  Hassân b. Muhammed, Vasfu İfrîkiyâ, c. II, s. 87; Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd, s. 242 
71  Hassân b. Muhammed, Vasfu İfrîkiyâ, c. II, s. 87. 
72  Ba‘: kolların iki yana açılmasıyla oluşan uzunluk kadar hesaplanan ölçü birimi. Zübeydî, Tâcu’l-Arûs 

min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dâru’l-Hidâye, y.y., ty., c. XX, s. 361. 
73  Zirâ‘: dirsekten orta parmak ucuna kadar hesaplanan ölçü birimi. Feyyûmî, el-Misbâhü’l-Münîr fî 

Ğarîbi’ş-Şerhi’l-Kebîr, c. I, el-Mektebeti’l-İlmiyye, Beyrut, ty., s. 207. 
74  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, s. 194-195. 
75  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 421; Kuruluşundan günümüze kadar Kayrevan tarihini 

genel olarak görmek için bkz. Nadir Özkuyumcu, “Kayrevan”, c. XXV, DİA, Ankara, 2002, s. 88-90; G. 
Yver, “Kayravan”, c. VI, İA, İstanbul, 1977, s. 467-471.  
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3. Kayrevan’ın İslâm Şehir Tarihindeki Konumu  

İslâm şehirleri kuruluşları bakımından farklı şekillerde incelenmişlerdir. 

Araştırmacılar genellikle ikili tasnifler kullanmışlardır. Araştırmacıların bir kısmı şehirleri 

planlı veya plansız kurulmuş şehirler olarak iki kategoride değerlendirmişlerdir.  Bazıları 

ordugâh olarak kurulan veya bunun dışındakiler şeklinde, diğer bir kısmı ise Müslümanlar 

tarafından kurulan veya fetihle ele geçirilenler olarak sınıflandırmışlardır. Genel olarak 

İslâm şehirleri tasnif edilirken, Müslümanlar tarafından kurulan Kûfe, Bağdat, Basra, 

Kayrevan ve fetihle ele geçirilen Şam, Halep şeklinde iki kısımda incelenmiştir. 

Müslümanların kurduğu şehirlerin ise bir kısmı ordugâh olarak bir kısmı idarî amaçlarla 

kurulmuştur. Askerî karakterli olanlar genellikle plansız ve geçici mahiyettedir. İdarî 

amaçla kurulanlar ise planlı bir şekilde inşa edilirken, şehrin merkezî unsurları kalıcı 

olarak belirlenmiştir.76     

Müslümanlar tarafından ilk kurulan şehirler genellikle ordugâh olarak kullanılmış, 

zamanla gerçekleşen yerleşimlerle idarî bir merkez halini almıştır. Bu ordugâhlar 

fethedilen topraklar üzerinde yerli halkı itaat altında tutabilmek, bölgenin fethinin 

tamamlanabilmesi ve Arapların yerli halkla irtibatı sağlayabilmesi için kurulmuştur. 

Ordugâh için mekan tespiti yapanlar genellikle şehri fetheden komutanlar olmuştur. 

Böylece birçok İslâm şehri karargâh halinden daha geniş ve nitelikli bir iskan merkezine 

dönüşerek gelişimini tamamlamıştır. Fetihlerin sonlandırılmasıyla birlikte askerî nitelikli 

şehirlerin kuruluşu da sona ermiştir.77  

Kayrevan İslâm şehirlerinin yaşadığı bu gelişimi tam olarak yaşamıştır. Öncelikle 

Muâviye b. Hudeyc tarafından daha sonra ise Ukbe b. Nâfi’’nin yer tayiniyle askerî bir 

şehir olarak kurulmuştur. Kuruluş aşamasında bahsedildiği gibi şehir askerî bir şehrin inşa 

amaçlarının üçünü de gerçekleştirmiştir. Şehrin kuruluş sebepleri olarak; Kuzey Afrika 

halkının fetihlerin hemen ardından dinden dönmesi, Müslümanların bölgenin tamamının 

fethi için askerî bir karargâha ihtiyaç duymaları zikredilebilir. Yine Kayrevan’ın askerî 

amaçlarla kurulan diğer şehirler gibi zamanla gelişerek ve büyüyerek idarî bir merkez 

halini aldığı söylenebilir. Bu küçük İslâm şehri;  İbn Haldûn’un Mukaddimesi’nde ifade 

ettiği gibi Arapların ilk kurdukları şehirlerden olup dönemin yerleşim anlayışını tam olarak 
                                                           
76  Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fiziki Yapısı (H. I-III/ M.VII-IX), 1. b., Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara, 1995, s. 31. 
77  Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fiziki Yapısı, s. 32; Mehmet Mahfuz Söylemez, İslâm Şehirleri, 1.b., 

Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 7-10. 
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yansıtmaktadır. Müslüman Araplar İslâm şehirlerini kurarken kendileri için önemli 

hususları dikkate alarak harekete geçmişlerdir. Buna göre daha çok çöl yaşamını tanıyan 

Araplar denizden gelecek saldırılara hazırlıklı olmadıkları için iç kesimlere yerleşmeyi 

tercih etmişlerdir. İbn Haldûn, Arapların bu tavrını yalnızca dönemin şartlarıyla hareket 

etmeleri ve şehrin geleceğini düşünmemeleri sebebiyle eleştirmiştir. Zira kuruldukları 

dönemde canlılıklarını zirvede yaşayan bu şehirler; medeniyetin gelişmesi, insanların 

medenîleşmesi ve ulaşımın gerekliliğinden dolayı bir süre sonra terk edilmekten 

kurtulamamışlardır. İbn Haldûn’un bu teorisine örnek gösterdiği şehirlerden biri de 

Kayrevandır. 78 

  

4. Kayrevan ‘ın Fiziki Yapısı 

Kayrevan’ın detaylı olarak incelenebilmesi için şehrin hangi amaçla kurulduğunu 

bilmek gerekmektedir. Aslında buraya verilen isim onun amacını göstermektedir. 

“Kayrevan” Farsça Kârevan kelimesinden Arapçaya geçen ve çok eski dönemlerden beri 

kullanılan bir kelimedir. Kayrevan hem Farsçada hem de Arapçada kafile ve ordugâh 

manasında kullanılmıştır.79 Bu ismin Muâviye b. Hudeyc’in geçici olarak kurduğu askeri 

karargâh için de kullanıldığı düşünülmektedir. Ukbe b. Nafi de aslında şehri öncelikli 

olarak ordugâh olarak düşünmüştür. Kayrevan önceleri askeri amaçla kullanılan basit bir 

yapıdadır. Yerleşik hayatın Araplar ve Berberîler üzerindeki etkisi kalıcı hale geldikçe 

şehir bu durumdan etkilenmiştir. Daha sonraları ise Kayrevan Ağlebîler dönemine kadar 

gelişmeye çalışan, Ağlebî hakimiyeti döneminde ise en parlak zamanını yaşayan bir şehir 

olarak tarihe geçmiştir. Kayrevan’ın en önemli özelliği ise İfrikiyye ve Mağrib’te kurulan 

şehirlerin tamamı tarafından örnek alınmasıdır. Zira burası İslâm medeniyetinin Mağrib ve 

Endülüs’e yayılmasını sağlamıştır.80  

Şehir fiziki açıdan incelendiğinde; buranın Kumûniye olarak bilinen antik bir kentin 

üzerine kurulduğu görülmektedir. Şehrin inşasında bu antik kentin bakıyyelerinden ve 

                                                           
78  İbn Haldûn, Mukaddimetü İbn Haldûn (Ali Abdülvahid Vafî), c. II, 3. b., Dâru Nahda, Kahire, ty., .s. 

853-854  
79  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 420; Cevherî, es-Sıhâh Tâcü’l-Luğa(thk. Ahmed 

Abdülğafûr Attâr), c. VI, 4. b., Dâru’l-İlm li’l-Melâyin, Beyrut 1987, s. 2462; Zübeydî, Tâcu’l-Arûs, c. 
XXXV, s. 548.  

80  Habîb Cenhânî, Dirasât fi’t-Tarihi’l-İktisâdî ve’l-İctimâî li’l-Mağribi’l-İslâmî, s.122; Debbâğ, 
Meâlimu’l-İman fî Ma‘rifeti Ehli’l-Kayrevan, c. I, s. 73. 
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etrafındaki ağaçlardan da faydalanıldığı anlaşılır. Kayrevan Camisi yapımında bu 

sütunlardan iki tanesinin kullanıldığı da bilinmektedir.  Kalıntıların bir kısmının şehirden 

yaklaşık on iki mîl uzaklıkta Vüselât olarak bilinen bir dağda yer almaktadır. Kayrevan 

şehrinin genel olarak Mezopotamya şehirlerinin yapısına benzediği ve antik kent 

yapılanmasını yansıttığı görülmektedir. Hicrî dördüncü asırda yaşayan İbn Hurdâzbih’in 

ölçümlerine göre şehir iki bin yüz elli mîl üzerinde kuruludur.81 Yâkût el-Hamevî’nin 

genişlik ve uzunluk ölçümleriyle birlikte Emevîler dönemine en yakın tarihli kaynak olarak 

bu coğrafyacının bilgileri dikkate şayandır. Şehrin etrafında kerpiç ve çamurdan yapılmış 

surlar bulunmaktadır. Bu surların Ukbe b. Nâfi’ tarafından yaptırıldığı, daha sonra 

muhkem bir şekilde donatıldığı bir süre sonra da Ağlebîler dönemi hükümdarlarından 

Ziyâdetullah b. İbrahim b.  Ağleb tarafından yıktırıldığı bilinmektedir. Surlardan iç ve dışa 

geçişler büyük kapılardan sağlanır. Şehrin Emevîler döneminde ismini zikredebileceğimiz 

yedi adet kapısı bulunmaktadır. Bunlar “ Bâbu’s-Selâm, Bâbu Rabî‘, Bâbu Abdullah, Bâbu 

Tunus, Bâbu Rîh, Bâbu Ukbe b. Nafi‘, Bâbu Tırazdır.  Kayrevan’ın kuruluşunun ilk 

yıllarında kapı sayısının az olduğu daha sonraki dönemlerde arttırıldığı kaynaklarda 

zikredilir.82  

Kayrevan yazları su sıkıntısının yaşandığı coğrafî bir bölgede yer alır. Zira burası 

çöllere yakın kurak araziler üzerine kurulmuştur. Şehrin su ihtiyacı çevresinde bulunan 

kaynaklardan buraya su getirilerek giderilmeye çalışılmıştır. Ancak bu da yeterli 

gelmediğinden, surların etrafına yağmur sularının biriktirildiği su depoları inşa edilmiştir. 

İlk olarak Muâviye b. Hudeyc’in burada karargâh edindiği esnada Tunus kapısı 

yakınlarında kazdırdığı kuyular da kullanılmıştır. Sistemli olarak ise ilk defa Hişâm b. 

Abdülmelik zamanında şehrin surlarının dışına on beş adet su deposu inşa edilmiştir. Daha 

sonra Ağlebîler döneminde daha nitelikli sulama havuzları yapılmıştır.83  

Mezarlıklar şehrin dışarısında bulunmaktadır. Emevîler döneminde kaynaklardan 

edinilen bilgiye göre iki adet mezarlık bulunuyordu. Birincisi Abdullah b. Ömer’in vefat 

                                                           
81  İbn Hurdâzbih, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 89; Habîb Cenhânî, Dirasât, s. 59. 
82  Mukaddesî, Kitâbu Ahseni’t-Tekâsim, s. 225; Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 67; 

Abdurrahman Osman Hicâzî,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s.120-121; Muhammed Zeytûn, 
el-Kayrevan ve Devruhâ fî’l-Hadâreti’l-İslâmiyye, s. 93-94; Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fiziki 

Yapısı, s. 79; İbn Rüsteh, Kitâbu A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân, s. 347; Habîb Cenhânî, Dirasât, 
s. 59; Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fiziki Yapısı , s. 80-82; İbrahim Ahmed el-Adevî, el-Ümeviyyûn 

ve’l-Bizantiyyûn, 2. b., ed-Dâru’l-Kavmiyye, Kahire, ty., s. 232. 
83  Hasan b. Muhammed, Vasfu İfrîkiyâ, c. II, s. 90; Necvâ Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan= Les Mosquees 

de Kairouan, s. 18-19; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 90-91. 
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eden kızını defnettiği Selâm kapısının yakınındaki Kureyş mezarlığıdır. İkincisi ise Ebû 

Zem‘a el-Belevî’nin defnedildiği Tunus kapısının yanındaki Belevî mezarlığıdır. Bu ikisi 

dışında başka bir kabristanın varlığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.84     

 Kayrevan’ın merkezinde tüm İslâm şehirlerinde olduğu gibi cami ve Dâru’l-İmâra 

bulunmaktadır. Burada yerleşim, şehrin ilk kurucusu tarafından yaptırılan bu iki unsur 

etrafında sağlanmıştır. Ancak yıllar geçtikçe şehir batıya doğru genişleşmiş, cami ve 

Dâru’l-İmâra doğu tarafında kalmıştır.85 Merkezdeki Ukbe b. Nâfi’ camii ilk inşa 

edildiğinde küçük ve basit bir yapıya sahipti. Çatısı Medine’deki mescid gibi hurma 

dallarıyla örtülmüşken avlunun bir kısmı açıkta bırakılmıştır. Burası daha sonra Hassân b. 

Nu’mân tarafından yıkılarak yeniden inşa edilmiş, bu yeni inşaat esnasında yalnızca 

mihrabı bırakılmıştır. İlk zamanlarda namaz kılınan yer dört bölüm halindedir. Yan 

taraflarında uzun koridorlar o dönemde mevcut değildir. Hassân b. Nu’mân caminin yeterli 

gelmemesi sebebiyle yan tarafında yer alan bahçeleri satın alarak camiyi kuzeye doğru 

genişletmiş, namaz kılınacak yerler ilave ettirmiş ve uzun koridorlar eklenmiştir. Aynı 

zamanda caminin içerisine Roma döneminden kalma iki adet kırmızı sütun 

yerleştirilmiştir.86 Yenilik olarak caminin avlusuna bir de havuz inşa edilmiştir. Cami 

Hassân b. Nu’mân’dan sonra Bişr b. Safvân tarafından da yenilenmiştir. Minareyi inşa 

ettiren ilk kişinin de Bişr olduğu rivayet edilmektedir. Minarenin uzunluğu altmış zira‘ 

genişliği ise yirmi beş zira‘ olup, doğu ve batı tarafında iki kapısı bulunmaktadır. Alt kısmı 

işlemeli mermerdendir. Pencereleri ok atımı için tasarlanmış şekilde kuzey ve batıda 

bulunur. Fetihlerin yoğun olduğu bir dönemde bölge insanlarının sığınağının Kayrevan, 

şehrin sığınağının da bu cami olması sebebiyle böyle planlanmış olabilir. Minarenin 

dikdörtgen olması da Şam Emeviyye Camisinin Kuzey Afrika mimarisine etkisi olarak 

izah edilebilir. Revaklar camiyi dört bir taraftan kuşatmaktadır. Mukaddesî, Ukbe b. Nâfi’ 

Camisi’nin on bir kapısı bulunduğunu zikreder. Kapıların isimleri şu şekildedir: “ Bâbu’s-

Simât, Bâbu’s-Sarrâfîn, Bâbu’r-Rehâdene, Bâbu’l-Fuzûliyyîn, Bâbu’l-Me’zene, Bâbu’s-

Sabbâğîn, Bâbu’l-Havvâriyyîn, Bâbu Sûk’ul-Hamîs, Bâbu’l-Mîzât, Bâbu’l-Hâssa, Bâbu’l-

Lahhâmîn”. Genellikle kapı isimlendirmelerinde cami etrafında bulunan çarşı isimlerinden 

                                                           
84  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 16-18; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 62, 87, 93, 

121, 129, 154; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c. I, s. 103, 141, 143; Şevât, Medresetü’l-Hadis fi’l-

Kayrevan, c. II, s. 479; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 96. 
85  Yılmaz Can, İslâm Şehirlerinin Fiziki Yapısı, s. 80-81, 103-104. 
86  Kazvînî, Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, s. 242; Habîb Cenhânî, Dirasât, 122. 
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etkilenildiği görülmektedir.87 İmamın kullandığı kapı güney kısımda bulunur ve Bâbu’l-

Hâssa olarak isimlendirilmiştir. Mimarî özelliklerinin yanında Kayrevan Ulu Camii İslâm 

kültür ve sanatına katkısı bakımından oldukça önemlidir. Cami İslâm Medeniyetine ilmî ve 

kültürel katkı sağlaması, mağrib topraklarında kurulan ilk cami olması, şüphesiz burada 

gelişen İslâmî mimarinin görülmesi bakımından büyük bir ehemmiyet arz eder.88 

Şehir merkezinin ikinci önemli yapısı olan Dâru’l-İmâra caminin hemen yakınına 

inşa edilmiştir. Devlet işlerinin görüşüldüğü bu yapı Ukbe b. Nâfi’ döneminden itibaren 

kullanılmıştır. Hassân b. Nu’mân Dâru’l-İmâra’nin yanına divanların tutulması için resmi 

bir bina daha inşa ettirerek, Kuzey Afrika’nın tüm divanlarını buraya toplamıştır.  Bu bina 

da “Divânü’l-Cünd, Divânü’l-Harac ve Divânü’r-Resâil şeklinde üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk kez bu dönemde Arapça para basıldığı için şehrin Tıraz kapısı 

yakınlarına para basımı, ölçü aletlerinin ayarlanması, düzenlenmesi ve kaydedilmesi için 

bir darphâne inşa edilmiştir.89  

Şehrin merkezinden dışarıya doğru açılan ve “Sımât” olarak bilinen bir caddede 

çarşı bulunuyordu. Ukbe b. Nâfi’ tarafından belirlenen çarşının bir kısmı Kayrevan 

Camii’nden Rabî‘ kapısına, bir kısmı da camiden Tunus kapısına kadar ulaşıyordu. Çarşı 

birçok bölümden oluşmaktaydı ve Sayârife(kuyumcular), Cevherîn, Gazel, Serâcîn, 

Bezâzîn, Rehâdere(yabancı tüccarlar için tahsis edilen çarşı), Sûk’ul-Yehûd ve bunun gibi 

kısmlara ayrılmıştı.90  

Emevîler döneminde Kayrevan şehrinde yerleşim de bu çarşılar gibi merkezden 

dışarıya doğru açılan bir formdadır. Şehir tarihçilerinin ışınsal olarak tanımladıkları bu 

form, mimaride merkezden sur dışına çıkış ana yollarla sağlanmıştır. Ana yollar oldukça 

geniş olarak planlanmıştır. Şehirde evler belirli bir düzen içerisinde yerleştirilmemiştir. Ara 

sokaklar da hem merkezle iletişimi hem de kendi içerisindeki birlikteliği sağlamıştır.  

Ukbe b. Nâfi’’nin camiyi ve Dâru’l-İmâra’yı inşa ettikten sonra çevresine 

askerlerin iskan edilmelerini emrettiği rivayet edilmektedir. Etrafına ilk olarak Araplar 

                                                           
87  Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 149-151; Habîb Cenhânî, el-

Kayrevan Abre İzdihâri’l-Hadâreti’l-İslâmiyye fi’l-Mağrib, s. 170 
88  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 6773-674; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c. I, s. 91; Necvâ 

Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan, s. 17, 65-67, 70-75, 89, 93. 
89  İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 96; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 89-90. 
90  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 67; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-

İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 120-121; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 93-94; Necvâ 
Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan, s. 18-19. 
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yerleştirildikten sonra Müslüman olan Berberîler’in şehre yerleşimine müsaade edilmiştir. 

İslâmiyet’i kabul ederek Kayrevan’a yerleşmek isteyen Berberîler’in sayısı arttıkça şehir 

daha da büyümüştür. Burada yaşayan yerleşik kabileler haricinde göçmen bedevî kabileler 

de yazları su ve yiyecek ihtiyacından dolayı şehrin etrafına çadır kurmuşlardır. 

Kayrevan’da nüfus bu sebeple yazları daha kalabalık bir hal almıştır. 91 

Merkez cami haricinde Kayrevan’ın çeşitli yerlerinde de mescidler inşa edilmiştir. 

Necvâ Osman Mesâcidü’l-Kayrevan aslı eserinde, bu dönemde on dört caminin var 

olduğunu sonra ise üç sahabe ilim meclisinin de mescide dönüştürüldüğünü ifade 

etmektedir. Böylelikle sayı on yediye yükselmiştir. Kayrevanlılar için ikinci büyük cami 

olan Zeytûne Kayrevan’ın yenilendiği bazı dönemlerde merkez cami rolünü üstlenmiştir. 

Ömer b. Abdülazîz’in görevlendirdiği on kişilik heyetin her biri de değişik bölgelerde 

mescid inşa etmişlerdir. Bunlardan el-Hubulî ve Zeytûne mescidi günümüze kadar 

ulaşabilmiştir. Hubulî mescidi Tunus kapısı yakınlarında yer alır. Bu on mescid dışında 

Ensâr, Ebû Meysere, Uleyy b. Rebâh, Sebt, Hamîs, Abdullah, Haneş Es-San‘ânî mescidleri 

bulunmaktadır. Abdullah mescidi Abdullah kapısı yakınlarında yer almaktadır.92       

 Kayrevan evlerinin mimari tarzı oldukça basit yapıdadır. İnşaatta kullanılacak 

kadar taşın şehirde mevcut olmaması sebebiyle evler, genellikle kerpiç ve çamurdan inşa 

edilmiştir. İhtiyaç duyulan taşlar ise Subeytula şehrinden getirtilmiştir. Ayrıca bu dönemde 

şehirde kanalizasyon kanallarının da mevcut olduğu iddia edilmektedir. Klasik kaynaklarda 

varlığı henüz tespit edilmemiş bu bilgi sadece çağdaş müelliflerden Necvâ Osman 

tarafından aktarılmaktadır. Bu sebeple bilginin sıhhati şüphelidir.93 

 

  

                                                           
91  Hassân b. Muhammed, Vasfu İfrîkiya, c. II, s. 90; Habîb Cenhânî, Dirasât, s. 58; Yılmaz Can, İslâm 

Şehirlerinin Fiziki Yapısı, s. 78. 
92  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 58-63; Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131-132; Abdurrahman 

Osman Hicâzî,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye, 152; Necvâ Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan, s. 151, 181.  
93  Necvâ Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan, s. 18-19; Habîb Cenhânî, Dirasât, s. 58; Emevîler döneminde 

Kayrevan ve diğer şehirlerin imar faaliyetlerini karşılaştırabilmek için bkz. Fatih Erkoçoğlu, Başlangıçtan 
Emevîlerin Sonuna Kadar İmar Faaliyetleri(basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

SİYASİ TARİH 

 

A. KAYREVAN ŞEHRİNİN KURULUŞUNA KADAR KUZEY 

AFRİKA FETİHLERİ 

Hulefâ-i Raşidîn döneminde, Müslümanların Mısırdan sonra hedefleri Kuzey 

Afrika oldu. Bölgedeki fetihler Mısır valileri tarafından gerçekleştirilerek, Emevîler 

dönemindeki büyük fetihlerin alt yapısı hazırlandı. Bu dönemde Kuzey Afrika’ya doğru 

harekete geçen ilk komutan Mısır valisi Amr b. el-Âs’tı. Mısır’dan 22/642 yılında çıkan 

Amr b. el-Âs öncelikle Berka’yı (İntablus) 94 hedef alarak, Berka halkının henüz savaş 

gerçekleşmeden gelen barış talepleri üzerine taraflar cizye ile antlaşma sağladı.95 Mısır 

valisinin sonraki istikameti Trablus96 oldu. Trablus halkı başlangıç aşamasında kale 

kapılarını kapatarak, savunma vaziyeti aldı. Şehri muhasara eden Müslüman ordu, 

herhangi bir başarı elde edemedi. Bir ay sonra Benî Müdlic kabilesinden bir grup askerin 

serinlemek için gittikleri sahil tarafında surların olmadığını fark etmesiyle birlikte fetih 

kolaylıkla gerçekleşti. Trablus halkı ise, sahildeki gemileriyle şehri terk etti. 97 Trablus’un 

ardından Amr b. el-Âs, Sebret98 şehrine bir birlik gönderdi. Trablus’un muhasara altında 

                                                           
94  Berka: İskenderiyye ve İfrikiyye arasında birçok şehir ve köyün içinde bulunduğu bir bölgedir. Abdullah 

b. Amr b. el-Âs’a “Eğer malım mülküm hicazda olmasaydı, Berka’yı mesken edinirdim.” dedirtecek 
kadar güzel bir şehirdi. Kayrevan Berka arası iki yüz on beş fersahtır. (Fersah: üç mîl, orta yürüyüşle bir 
saatlik yoldur(5544m)) Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, Beyrut, 1957, s. 388-389; 
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s. 109; Berka Kayrevan arası 638 mîldir. Bkz. 
İbnü’l-Fakîh, Muhtasar Kitâbu’l-Buldân, s. 79. 

95  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 170; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 225; Bekrî, 
Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 649-650; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber ve Divânu’l-Mübtede’ 

ve’l-Haber fî Eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve Men Âsârahüm min Zevi’s-Sultâni’l-Ekber, 
c. IV, s. 1002; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire fî Mülûk-i Mısır ve’l-Kahire, c. I, s. 94.  

96  Trablus: Yunancada üç şehir manasına gelir. Burası şehir ve köylerden oluşan bir yerdir. Bkz. Yâkût el-
Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.IV, s.25. 

97  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.171; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 22; Ya‘kûbî, 
Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, Dâru’l-Beyrut, Beyrut, 1960, s. 156; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s. 1002;  
Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.IV, s. 25.   

98  Yâkût el-Hamevî Sebret’in aslında Nebâre adında bir şehrin çarşısı olduğunu ve kaynaklarda çarşının 
isminin şehir ismi olarak hatalı yazıldığını bildirmektedir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, 
c.III, s. 184. 
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olduğunu duyan Sebretliler kalelerine sığınarak savunma konumuna geçtiler. Amr b. el-Âs 

bu durumu fark edince şehri muhasara etmeden geri döndü. İslâm ordusu Trablus’un 

fethinden emin olduğunda ise Sebret halkına baskın düzenleyerek, onları hiç ummadıkları 

bir anda bozguna uğrattı. Bu şehir de Müslümanlar tarafından fethedilmiş oldu.99  

Amr b. el-Âs Trablus ve civarını fethettiğini halife Ömer b. Hattâb’a mektupla 

bildirdi. İfrikiyye ile arasında az bir mesafenin kaldığını söyleyerek halifeden Kuzey 

Afrika’nın fethi için izin istedi. Hz. Ömer ise Mısır valisinin bu teklifini reddetti. 

Rivayetlerde Hz. Ömer’in bölgedeki etnik ve siyasi durumun karışıklığını vurgulayarak,  

Amr b. el-Âs’ın ilerlemesini istemediği anlaşılmaktadır.100  Mısır valisi buradan 

ayrılmadan önce Büsr b. Ebû Ertât’ı İfrikiyye tarafındaki Veddân101 ve Fezzân102 üzerine, 

Ukbe b. Nafi‘i de Berka ve Zevîle103 arasındaki yerlere gönderdi. Bu kabilelerin sulh 

yoluyla Müslümanlara itaatlerini bildirmelerinden sonra İslamiyet’in bu bölgelerde 

yayılması yolunda ilk adımlar atılmış oldu.104 

Kuzey Afrika’da yapılan fetihler devam ederken halife Hz. Ömer vefat etti. Onun 

ardından halifelik makamını Hz. Osman devraldı. Mısır komutanlarından Abdullah b. Sa‘d 

b. Ebû Serh105 bu esnada Rum birliklerinin Berka sınırına toplandığı haberi verilince,106 

Mısır valisi İbnu’l-Âs’tan İfrikiyye’de savaşmak için izin istedi. Fakat daha o fethe 

çıkmadan kısa bir zaman içinde 36/656-657 yılında Hz. Osman’ın kendisini Mısır’a vali 
                                                           
99   İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.172. 
100  Belâzürî’de geçen rivayete göre Hz. Ömer yazdığı mektupta İfrikiyye’nin aldanmış ve aldatılmış olma 

durumunu şu şekilde açıklamıştır: İfrikiyye halkı Rum hükümdarına vergi ödüyor, bu hususta onu 
aldatıyorlardı. Aynı şekilde Endülüs hükümdarı İfrikiyyelilerle anlaşmış fakat gerekliliklerini yerine 
getirmemişti. Bkz. Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.227; Yâkût el Hamevî ise Hz. Ömer ile Amr b. el-Âs 
arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktarmış ve yorumlamıştır. Halîfe Ömer, İbnü’l-Âs’a şöyle dedi: 
“İfrikiyye’ye girme! Çünkü o ehlini toparlayan değil, parçalayan bir memlekettir. Oranın suyu serttir, 
alimlerden biri buranın suyunu içtiğinde kalbi katılaşır.” Yâkût el-Hamevîye göre; Hz. Osman zamanında 
Arapların burayı fethetmeleri ve buranın suyunu içmeleri dolayısıyla kalpleri katılaştı. Bunun neticesinde 
de Hz. Osman’ı öldürdüler. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.I, s. 229, c. III, s. 160.      

101  Veddân: İfrikiyye’nin güneyinde yer alır. Burası ile Zevîle arasında on günlük bir mesafe vardır. Bkz. 
Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.V, s. 366. 

102  Fezzân: Feyyûm ve batı Trablus(Trablusgarp) arasında geniş bir vilayettir. Zevîle onun şehridir. Bkz. 
Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.IV, s. 260. 

103  Zevîle: Bilâdu’s-Sevâd( güney Afrika) ve çölün sınır şehridir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-

Buldân, c.III, s. 160; Kayrevan Zevîle arası mesafe yaklaşık bir aydır. Bkz. İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik 

ve’l-Memâlik, s. 50.   
104  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.226; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 156; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, 

c. I, s. 17-18-19; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme li Tarihi’l-Mağrib ve’l-Endelüs, c. II,  s. 16; Adem 
Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi(2)(Hulefâ-i Raşidîn Dönemi), 1. b., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 
s.165. 

105  Abdullah b. Sa’d b. Ebû Serh hz. Osman’ın süt kardeşidir. Bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s. 
1002; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 17.      

106  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 17. 
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tayin ettiği haberini öğrendi. Üstelik Hz. Osman onu İfrikiyye’ye yönlendirmiş, teşvik 

etmek amacıyla kendisine elde edeceği ganimetin beşte birini vaat etmiştir. Sahâbe ile 

istişare eden Hz. Osman, içinde İbn Abbâs, İbn Ömer, İbn Ca’fer, Hasan, Hüseyin, İbn 

Zübeyr, Ma‘bed b. Abbâs, Mervân b. Hakem, Hâris b. Hakem ve kardeşi, Misver b. 

Mahreme, Abdurrahman b. Zeyd, Âsım b. Ömer, Ubeydullah b. Ömer, Abdurrahman b. 

Ebû Bekir, Abdullah b. Amr b. el-Âs, Büsr b. Ertât, ve şair Ebû Züeyb Huveylid b. Hâlid 

el-Hüzelî gibi birçok ashâb ve Medinelinin bulunduğu büyük bir orduyu Osman b. Hars b. 

el-Hakemî’nin önderliğinde Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’e gönderdi.107 Abdullah b. Sa’d 

b. Ebû Serh fetih gayesiyle İfrikiyye’ye doğru harekete geçti. Berka’da ise Ukbe b. Nafi 

Berberîlerden Müslüman olmuş kişileri toplayarak bir birlik teşkil ederek Abdullah b. Sa‘d 

b. Ebû Serh’i karşılamıştı. Abdullah b. Sa‘d, Ukbe b. Nafi‘i ve Abdullah b. Nafi‘ b. Hâris’i 

komutan tayin ederek yaklaşık on bin askerle Rum ve Berberî birliklerin bulunduğu 

bölgelere doğru hareket etmeleri için emir verdi.108 

Hz. Osman’ın halifeliği döneminde Kuzey Afrika’da Kartaca’dan Tanca’ya kadar 

bütün bölgelere Georger adında bir Patrik hükmediyordu. Georger Müslümanların geleceği 

haberini alınca Subeytula’da109 büyük bir ordu hazırlattı. Abdullah b. Sa’d öncelikle 

Georger’ı itaate davet ettiyse de, kabul etmedi. Bunun ardından gerçekleşen savaşta, İslâm 

ordusu Georger’in birliklerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu yenilgi esnasında Abdullah b. 

Zübeyr de Georger’i öldürdü.110 Çarpışmalar sırasında pek çok Rum ve Berberî askeri 

öldürüldü. Askerlerin geriye kalan kısmı yenilgiden sonra batıya doğru kaçmış, fakat 

Abdullah b. Sa‘d’ın gönderdiği seriyyelerden kurtulamamışlardı. Müslüman askerlerin bu 

zaferinden sonra İfrikiyye idarecileri Abdullah b. Sa‘d’a haber göndererek; şayet 

vatanlarını işgal etmezse,  kendilerine yüklü bir miktar ödeyeceklerini bildirdiler.111 

Abdullah b. Sa‘d da bu teklifi kabul ederek buraya yönetici tayin etmeden ve herhangi bir 

                                                           
107  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân , s.227-228; Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât,  s. 159;  İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber , c. IV, s. 1003; Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 12. 
108  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.183; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 227-228; Ya‘kûbî, 

Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 159; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 420; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber,  c. IV, s. 1002-1003; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 83,101-102,108  

109  Subeytula: İfrikiyye şehirlerindendir. Kral Georger’ın yaşadığı şehir olduğu olduğu söylenmektedir. 
Kayrevan’a yetmiş mîl uzaklıktadır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.III, s. 187. 

110  Abdullah b. Zübeyr’in Georger’ı öldürmesi hakkında detaylı bilgi için bkz. İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, 

c. I, s. 10-11-12-13. 
111  Rivayetlerde para veya altının miktarlarında farklılık mevcuttur. İki milyon beşyüz bin dinar bkz. 

Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 228-229; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II,  s.165-166; dört bin beşyüz 
dinar bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s. 1005; üç yüz kantar altın bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, 
c. VII, s.397-398; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 229.  
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yapı inşa etmeden geri döndü. Abdullah b. Sa‘d yönetici tayin etmemiş olsa da, kendisi 

Kuzey Afrika bölgesiyle tanışan ilk idareci oldu.112 

Sefer sonucunda Abdullah b. Sa‘d ganimetin beşte birini kendisine ayırarak, geriye 

kalan beşte dördünü Hz. Osman’a gönderdi. Abdullah b. Sa‘d payına düşen beşte birlik 

kısmı ise piyadelere biner dinar; atlı süvarilerin kendilerine bin, atlarına iki bin olmak 

üzere üçer bin dinar paylaştırdı.113  

Hz. Osman’ın şehit edilmesinin ardından, hilafete geçen Hz. Ali, Abdullah b. Sa‘d’ı 

Mısır valiliğinden azlederek yerine Muhammed b. Ebû Huzeyfe b. Utbe b. Rebîa’yı 

Mısır’a vali tayin etti. Mısır valiliğine atanan Muhammed İfrikiyye’ye yönetici veya fatih 

olarak hiç kimseyi görevlendirmedi.114 Sa‘d Zağlûl’a göre; Amr b. el-Âs’ın yaptığı gibi İbn 

Ebû Serh de Ukbe b. Nâfi’’yi kardeşi Abdullah’la birlikte burada bıraktı. Ukbe, Muâviye 

tarafından komutanlık görevi verilinceye kadar bölgede kaldı.115  

Müslümanların bölgeden ayrılmasıyla; Rumların tamamından vergi alan 

Konstantiniye kralı Heraklius, İfrikiyye ahalisinin Müslümanlara verdiği miktarı duyunca 

hemen aynı miktarı halktan talep etmesi için bir Patrik görevlendirdi. Fakat İfrikiyye 

ahalisi bu talebi kabul etmedi. Onlar zaten krala vergi ödüyorlardı. Bunun üzerine Patrik 

İfrikiyye ahalisinin kendilerine Georger’den sonra yönetici tayin ettikleri Hubâhibe’yi 

görevden uzaklaştırdı. Yönetimden uzaklaştırılan Hubâhibe Şam’a Muâviye’nin yanına 

gelerek ondan İfrikiyye’ye ordu göndermesini talep etti. Bunun üzerine Muâviye hicrî 

45/665 senesinde Muâviye b. Hudeyc önderliğinde büyük bir orduyu Kuzey Afrika üzerine 

harekete geçirdi. Muâviye b. Hudeyc’in yanında Abdullah b. Zübeyr, Mervân b. Hakem de 

bulunuyordu. Ordu Komutanı Muâviye b. Hudeyc Kuzey Afrika’da Celulâ116 ve Sûse’yi 

muhasara altına alarak fethettiği gibi Kuzey Afrika’da daha önce Abdullah b. Sa‘d’ın itaat 

                                                           
112  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 183; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 165-166; İbn 

Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s. 1003-1004-1005; Necîb Zebîb, Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’in Hz. 
Osman’ın muhasara altında olduğunu öğrendiği için buraya bir yönetici tayin etmeden gittiğini kitabında 
ifade etmektedir. Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 17.        

113  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.184; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 165-166; İbn 
Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s. 1005; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 101-102; Ayrıca Hz. 
Osman’ın bu parayı Mervân veya Hakem’e verdiğine dair rivayetler mevcuttur. Bkz. Ya‘kûbî, Tarîhu’l-

Yakûbî, c. II, s. 165-166; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 101-102; Hz. Osman dönemi Kuzey 
Afrika fetihlerini daha detaylı görebilmek için bkz. Adem Apak, Hz. Osman Dönemi Devlet Siyaseti, 1. 
b., İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s.118-121. 

114  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 229. 
115  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, s. 184-185. 
116  Celulâ: İfrikiyye’de meşhur bir şehirdir. Burada çok eski kalıntılar ve surlar mevcuttur. Kayrevan’a 

uzaklığı yirmi dört mîldir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 156.  
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altına aldığı bütün bölgeleri yeniden kontrol altına alıp, Sıkılliye(Sicilya)117 adasına da 

savaşmaları için birlikler gönderdi. Adayı fetheden ilk Müslüman komutan Muâviye b. 

Hudeyc’in, Kuzey Afrika fetihleri esnasında ordularını dinlendirmek için 

Kayrevan(karargâh) edinmesi de, kedisinden sonra buraya gelecek komutan Ukbe b. 

Nâfi‘nin karargâh tayininde etkili oldu.118 Halife Muâviye bu fetihlerden sonra Muâviye b. 

Hudeyc’i Mısır’a vali tayin etmenin yanında, ona İfrikiyye’nin sorumluluğunu da verdi. 

Muâviye b. Hudeyc İfrikiyye’den Mısır’a döndükten belli bir süre sonra İfrikiyye 

görevinden alındı. Yalnızca Mısır valiliğini devam ettirmesine karar verildi.119 Muâviye b. 

Ebû Süfyân’ın buradaki fetihlere ihtimam göstermesine rağmen, Kuzey Afrika buradaki 

kabilelerin Müslümanlara karşı sert direnişleri ve katı tutumları sebebiyle bu dönemde tam 

olarak fethedilemedi.120  

 

B. EMEVÎLER DÖNEMİNDE KAYREVAN ŞEHRİNE ATANAN 

VALİLER  

1. Ukbe b. Nafi (İlk Valiliği) 

Ukbe b. Nafi Kuzey Afrika’ya vali tayin edilmeden önce Mısır valileri Amr b. el-

Âs ve Abdullah b. Sa‘d’ın bölgedeki fetihlerine katıldı. Ayrıca onlar Mısır’a döndüklerinde 

de Kuzey Afrika’da komutan olarak kaldı. Ancak onun Muâviye b. Hudeyc’in 

İfrikiyye’deki seferlerine katılıp katılmadığına dair kaynaklarda herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır.121 Bununla birlikte Ukbe b. Nâfi’, valiliği öncesinde Kuzey Afrika’da 

yaptığı komutanlıklar ve Berka’da kalması sebebiyle bu bölge hakkında büyük bir tecrübe 

sahibi oldu. Onun komutanlığında Müslüman bir birliğin burada iskân etmesi esnasında 

                                                           
117  Sıkılliye(Sicilya): İfrikiyye’nin karşısında Akdeniz adalarının en büyüğüdür. Burada Müslümanların 

İfrikiyye’yi fethine kadar çok az yapı mevcuttu. Daha sonraları Müslümanlardan kaçan İfrikiyye Rumları 
buraya gelerek, adayı imar etti. İfrikiyye ile arası yüz kırk mîldir. Bkz. Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd ve 

Ahbâru’l-İbâd, s. 215; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. III, s.416-417. 
118  Burada yani Kumûniye denilen mevkide Patrik’in otuz bin asker bıraktığına dair rivayetler mevcuttur. 

Bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s.1005-1006. 
119  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.193; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.229; İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber, c. IV, s.1005-1006; c. VII, s. 398; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 17-18-19; Necîb 
Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme,  c.II, s.21-22.        

120  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 22; İbn abdülhakem, yalnızca İfrikiyye’nin fethinin h. 29 
yılında tamamlandığını zikreder. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 187.       

121  Nadir Özkuyumcu, Mısır ve Kuzey Afrika’nın Müslümanlar Tarafından Fethi, s. 147. 
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İslâmiyet’i kabul eden kabileler olduğu gibi Kuzey Afrika’da yapılan İslâm fetihlerine de 

katıldılar.122  

Ukbe b. Nâfi‘i’nin ordu komutanlığını Muâviye b. Ebû Süfyân da onayladı.123 Bu 

sebeple Ukbe, Muâviye b. Hudeyc’ten sonra Kuzey Afrika fetihlerini devam ettirdi. 

Nitekim İfrikiyye komutanı 46/666-667 senesinde Mağribe doğru yola çıktı. Fakat daha 

önce itaat edip, sonrasında isyan eden bölgeler olduğunu duyunca öncelikle bu bölgeler 

üzerine yürüdü. Amr b. el-Âs zamanında Büsr b. Ebû Ertât tarafından itaat altına alınan 

Veddân halkı kış mevsiminin gelmesiyle cizye vermeyeceklerini bildirdiler. Ukbe b. Nafi‘ 

Mağribe doğru harekete geçen orduyu gittikleri yerde bırakarak, başlarına Amr b. Ali el-

Kureşî ve Züheyr b. Kays el-Belevî’yi komutan tayin ettikten sonra yanına dört yüz asker 

ve dört yüz deve alarak Veddân şehrine gitti. Ukbe Veddân’a ulaştığında burayı 

fethettikten sonra şehrin yöneticisini, kulağını kestirerek cezalandırdı. Böylelikle bir daha 

isyan etmeye kalkışacağı zaman, onu alıkoyacak büyük bir iz bırakmış oldu. Ayrıca onlara 

üç yüz altmış köle vermekle yükümlü tuttu.124  

Ukbe, Veddân halkına onların dışında bu bölgede başka yer olup olmadığını sordu. 

Onlar da Fezzân bölgesinin şehri olan Cerme’nin125 yakında olduğunu haber verdi. Ukbe 

Veddân’dan oraya kısa sürede ulaştı. Ukbe daha sonra Cerme halkını itaate davet ederek 

altı mîl uzakta bir yerde konakladı. Nitekim Cerme kralı Ukbe’ye gelmek isteyince, Ukbe 

onun yaya yürümesini sağlamak için bir atlı gönderdi. Cerme kralı altı mîllik bu yolun 

hepsini yürüdü. Bunun sonucunda kral o kadar yoruldu ki, kan kusmaya başladı. Yine daha 

önce Veddân kralına yaşattığı durum gibi, Cerme kralına hiç unutamayacağı bir korku 

yaşattı. Aynı şekilde Cerme halkı da vergi olarak senelik üç yüz altmış köle vermekle 

sorumlu tutuldu.126 

Ukbe, kısa sürede Cerme’nin içinde bulunduğu Fezzân bölgesinin tamamını 

fethetti. Daha sonra Fezzân halkından Küvvâr127 kasabasında büyük bir saray olduğunu 

                                                           
122  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 22; İbrahim Ahmed el-Adevî, el-Ümeviyyûn ve’l-Bizantiyyûn, 

s. 235.       
123  Hassân b. Muhammed, Vasfu İfrîkiyâ, c. II, s. 88. 
124  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.193; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.229-230; Yâkût el-

Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 366.  
125  Cerme: İfrikiyye’nin güneyinde, Fezzân vilayetinin kasabasıdır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-

Buldân, c. II, s. 129. 
126  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.194-195. 
127  Küvvâr: Bilâdu’s-Sevâd’da bir bölgedir. Fezzân’ın güneyinde yer alır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, 

Mu‘cemu’l-Buldân, c.IV, s. 486.   



25 
 

öğrenince oraya doğru yola koyuldu. On beş gün sonra buraya ulaşan Ukbe halkın şehirde 

toplandığını fark edince onları muhasara altına aldı. Bir aylık muhasaranın ardından burayı 

fethe muvaffak olabildi. Diğer meliklere yaptığına benzer şekilde Küvvâr kralının 

parmaklarını kestirerek onu yıllık üç yüz altmış köle vermekle sorumlu tuttu. Artık bunun 

daha uzağında da bir saray kalmadı. Geriye dönerken Hevvâr kasrının yanından geçip 

burayı muhasara altına almadan yola devam etti. Ukbe uzun süre yol aldıktan sonra bir 

mevkide konakladı. Fakat burada su olmadığı için ordu çok şiddetli susuzluk çekti. Ukbe 

iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah’a dua etti. Hemen bunun ardından atı toprağı hızlıca 

kazmaya başladığında kazdığı yerden su çıktı. Ukbe insanları çağırarak buradan 

faydalanmalarını istedi. Bu olaydan sonra bu mevki Mâu Feres olarak isimlendirildi. Ukbe 

buradan sonra yanından geçtikleri Hevvâr şehrine geri dönerek buraya baskın düzenledi. 

Kısa sürede Hevvâr halkını da itaat altına alarak yoluna devam etti.128   

Hevvâr sarayı fethinin ardından Zevîle’ye gelen Ukbe Mağrib yolundaki 

askerlerinin yanına ancak beş ay sonra ulaşabildi. Komutanlarının gelmesiyle ordu batıya 

doğru ilerlemeye başladı. Yol üzerinde de Müzâne, Gudâmis, Kafsâ129 ve Kastiliyye de 

fethedildi. Böylelikle kendisinden önce daha çok İfrikiyye’nin sahil kesimlerinde fetih 

hareketleri düzenleyen Muâviye b. Hudeyc’in aksine Ukbe b. Nâfi’, daha ziyade güneyde 

çöl sınırına yakın yerleri itaat altına almış oldu. Ayrıca bu fetihlerin sonucunda İslâmiyet 

çöldeki Berberî kabileler arasında yayılmaya başladı.130 Ukbe Kastiliyye’den sonra eski adı 

Kumûniye olan İslâm fethinden sonra ise Kayrevan olarak isimlendirilen bölgeye geldi. 

Halife Muâviye yaklaşık yirmi beş yıllık komutanlığı esnasında Ukbe’nin başarılarını 

duydu ve onun siyasi dehasını fark etti.131 Ukbe Kayrevan’a ulaştığında Muâviye b. Ebû 

Süfyân, Muâviye b. Hudeyc’i Kuzey Afrika valiliğinden azletmiş, yerine Ukbe’yi vali 

tayin etmişti. Ve buna ilaveten on bin askeri Kayrevan’a göndererek onu destekledi. 

Böylece Ukbe b. Nâfi’’nin valilik faaliyetleri, 50/670-671 yılından itibaren başlamış 

oldu.132 

                                                           
128  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.195-196; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, 

s. 486; İbn’ül-Esîr tarihinde, Ukbe’nin ikinci valiliği esnasında Sûsu’l-Aksâ’dan yani son seferinden 
dönüşte bu olayı yaşadığını nakletmiştir. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 451. 

129  Kafsâ: İfrikiyye’de Mağrib tarafında küçük bir beldedir. Kayrevan’a uzaklığı üç mîldir. Bkz. Yâkût el-
Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c.IV, s. 382. 

130  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c.I, s. 186,189. 
131  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c.I, s. 191. 
132  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.196; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.230; İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber, c. V, s. 21; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 420; Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-
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Selefi Muâviye b. Hudeyc’in askerleri için karargâh kurduğu mevkiyi beğenmeyen 

Ukbe, askerlerini çöle daha yakın bir bölgeye şimdiki Kayrevan(ordugâh) şehrinin 

bulunduğu yere yönlendirmiştir. Ayrıca buraya geldiğinde bir şehir kurma niyetini 

açıklamış, bunun sebebinin de hem Arap ve Berberî askerlerin sığınacağı bir yer olmasını 

istemesi hem de artık İslâm’ın yayılması için Kuzey Afrika’da yerleşmenin gerekliliği 

olduğunu söylemiştir.  

Kayrevan şehrinin kurulduğu arazi denizden uzakta çöle yakın bir yerde sık 

ağaçların bulunduğu bir ormandı. Ukbe buradaki ağaçların kesilmesini ve kesilen ağaçlarla 

da şehrin imar edilmesini emretmiştir. Kayrevan’ın merkezine bir cami ve hükümet 

merkezi inşa ettirmiş, ayrıca bu ikisinin çevresine önce Arapların sonra Berberîlerin 

yerleşmesine müsaade etmiştir.133  

Kayrevan’ın inşa edilmeye başlamasından sonra Ukbe çevre bölgelere seriyyeler 

göndermiştir. Bu askeri birliklerin faaliyetleri neticesinde birçok Berberî kabile İslâmiyet’i 

seçmiş ve Müslüman olan kabilelerin bir kısmı Kayrevan şehrinin etrafına yerleşmeye 

başlamıştır.134 Ukbe b. Nafi‘ fetihlerde başarılı olduğu gibi, İslâmiyet’i Kuzey Afrika’da 

yaymakta da önemli bir mesafe kaydetmiştir. Zaten onun askerî harekattaki asıl hedefi 

İslâmiyet’i uzak bölgelere kadar yayabilmektir. Ukbe’nin Kayrevan’ın beş yıllık inşa 

süresinin çoğunu burada geçirmesi, şehrin Kuzey Afrika’daki önemini açıkça 

göstermektedir.135   

 

                                                                                                                                                                                
Mağribi’l-Arabî, c.I, s. 190-191; Ayrıca Ukbe b. Nafi‘nin h. 50 yılında Muâviye b. Ebû Süfyan 
tarafından Kayrevan’a gönderildiğine dair rivayetler mevcuttur. Bkz. Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 229; 
Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. IV, s.240; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, c. XI,  s.215; h. 45 
senesinde vali tayin edildiğine dair rivayet de vardır. Bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 399; 
Vakıdî’nin rivayetine göre ise Ukbe b. Nafi‘ h. 46 yılında vali tayin edilmiştir. Bkz. İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. V, s. 22, 290; Tüm bu rivayetlerden çok farklı bir rivayet vardır ki o da h. 58 senesinde 
Mesleme b. Muhalled tarafından Kayrevan’a gönderildiğidir. Muhakkik kitabın dipnotunda bunun 
sıhhatli olmadığını belirtmiştir. Bkz. İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 196. 

133  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.196; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.230; Halîfe b. 
Hayyât, Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 210; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 229; 
Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. IV, s.240;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 320; İbn 
Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 21, c. VII, s. 399. 

134  Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 420; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 21-22. 
135  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 24. 
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2. Ebu’l-Muhâcir ed-Dînâr 

Mısır valisi Muâviye b. Hudeyc 55/674-675 yılında görevden alınarak yerine 

Mesleme b. Muhalled getirildi. Halife Muâviye b. Ebû Süfyân önceki Mısır valisinden 

farklı olarak Mesleme b. Muhalled’e Mısır’dan Tanca’ya kadar bütün bölgelerin 

yönetimini verdi. Mesleme Mısır valiliğine geçince Ukbe’nin valiliğini onaylamayıp, 

Kuzey Afrika’ya azadlı kölesi Ebu’l-Muhâcir ed-Dînâr’ı vali tayin etti. Böylece hem Mısır 

hem de Kuzey Afrika valiliği aynı yıl değişime uğramış oldu. Ebû’l-Muhâcir Kuzey 

Afrika’ya gitme hazırlıkları yaparken, Mısır valisi Mesleme ona Ukbe’den görevi düzgün 

bir şekilde devralmasını nasihat etti. Mesleme için bir ordu hazırlatarak, beraberinde 

Kayrevan’a gönderdi.136 Ebû’l-Muhâcir ise Kayrevan’a vardığında verdiği sözü yerine 

getirmeyip, Ukbe’yi hapsetti.137  

Ebu’l-Muhâcir Ukbe’yi etkisiz hale getirdikten sonra Kayrevan’ı tahrib ederek, 

askerlerine Tunus tarafında Kayrevan’dan iki mîl uzaklıkta bir yeri karargâh edinmelerini 

emretti. Kayrevan’ın yerini alması için inşa ettiği bu yere Tekrevân ismini verdi.138 Ebu’l-

Muhâcir kendi imar ettiği yerde valiliğini devam ettirdi. Tüm bunların yanında onun 

yaptığı güzel bir şey vardı ki; Berberîlerin Berânis’teki liderleri Küseylenin Müslüman 

olmasına vesile olmasıydı. Zira Küseyle’nin Müslümanlığı kabul etmesi bölge için büyük 

önem teşkil ediyordu. Onun itaat altına alınması demek birçok Berberî kabilenin itaat 

altına alınması anlamına gelmekteydi. Bunun yanı sıra Ebu’l-Muhâcir ondan bölge ve 

Berberîler hakkında tafsilatlı bilgiler alıyordu.139 

Valiliği esnasında Ebû’l-Muhâcir’in fetih için gittiği tek yer Kartacadır. 140 Ebu’l-

Muhâcir Kartaca’yı muhasara altına alarak, şehirdeki Rumları zor durumda bıraktı. Ebu’l-

                                                           
136  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.197; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 398-399; Sa‘d 

Zağlûl; eserinde Mesleme b. Muhalled’in mağrib’e doğru ilerlemesini istemememesi ve kıskanması 
sebebiyle Ukbe’nin görevini sonlandırdığını ifade eder. Çünkü aniden görevden almasının siyasî 
kıskançlık dışında makul bir sebebi bulunmamaktadır. Ebû’l-Muhacir ise onun azadlı kölesi idi. Mesleme 
onu İfrikiyye’de rahatlıkla yönetebileceğini iyi biliyordu. Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, s. 
196.  

137  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.230; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 175; İbn İzârî, Beyânu’l-

Muğrib , c. I, s. 21-22; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 21-22; Taberî’ye göre Ukbe b. Nafi‘  h. 50 
yılında azledilmiştir. İbnü’l-Esîr ise Mağribli tarihçilerin onun beş yıl görevde kaldığını söylediklerini 
rivayet eder. Bkz. Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. IV, s.240;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. 
III, s. 320. 

138  Şevât, Medresetü’l-Hadis fi’l-Kayrevan, c. I, s. 46. 
139  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.197; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 452; İbn 

İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 22; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 398-399. 
140  Kartaca: İfrikiyye’nin sahil kısmındaki şehirlerdendir. Tunus’a uzaklığı on iki mîl, Kayrevan’a ise üç 

gündür. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 323.  



28 
 

Muhâcir’in şehri muhasarası yaklaşık iki yıl sürdü. İki grupta yaralıların artmasıyla birlikte 

Rumlar Ebu’l-Muhâcir’e fidye teklifinde bulununca, o da fidyeyi kabul ederek burayı 

boşalttı. O 59/679 senesinde buraya gelişiyle Ebu’l-Muhâcir olarak isimlendirilecek olan 

Tilimsan yakınlarında Mîle141 şehrini fethetti.142 Ebu’l-Muhâcir’in görevi işte bu 

faaliyetlerden sonra bitmiş sayılır. Zaten fetihler Mağribu’l-Evsât’a kadar ilerlemişti ki 

bundan sonra Mağribu’l-Aksâ’ya gitmek için daha fazla çaba gerekiyordu. Muâviye b. Ebû 

Süfyân döneminde Kuzey Afrika fetihleri ancak buraya kadar ilerletilebilmişti.143 

Ebû’l-Muhacîr halifeden gelen emirle Ukbe b. Nafi‘yi serbest bıraktı. Ukbe ise 

serbest bırakılmasının hemen ardından Kayrevan’dan ayrılarak ‘Kasru’l-Mâ’ denilen yerde 

dinlendi, burada iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah’a Ebu’l-Muhâcir’in intikamını nasip 

etmeden canını almaması için dua etti. Daha sonra Şam’a halifenin yanına gitti. Ukbe’nin 

Şam’a gitmesi Ebu’l-Muhâcir’de endişe uyandırdı. Ukbe Şam’a ulaştığında onun 

yaptıklarının tamamını halife Muâviye’ye anlatarak kendisinin Kayrevan için ne kadar 

emek sarfettiğini, Kuzey Afrika’da fetihler yaptığını, yapılan eziyeti hak etmediğini dile 

getirdi. Muâviye Ukbe’den özür diledi fakat Mesleme’yi Hz. Osman’ın şehit edilmesi 

sürecinde şehit halifenin hakkını savunmak için gösterdiği çaba sebebiyle Mısır 

valiliğinden alamayacağını söyledi. Ancak Muâviye Ukbe’ye görevini iade edeceğine dair 

söz verdi. Fakat bu sözü yerine getiremeden 60/680 senesinde vefat etti. Boşalan Halifelik 

makamına geçen Yezîd ise Ukbe’nin durumundan haberdar olduğu için ona görevini iade 

ederek İfrikiyye’ye gidip Ebu’l-Muhâcir’i azletmesine müsaade etti.144  

 

3. Ukbe b. Nâfi’ (İkinci Valiliği)   

Ukbe b. Nâfi’ Kuzey Afrika valiliğinin kendisine iade edilmesinin hemen ardından 

ashâbdan 25 kişiyle birlikte Şam’dan ayrılıp Mısır valisi Mesleme b. Muhalled’i ziyaret 

etti. Mısır valisi Ukbe b. Nafi’den Ebû’l- Muhâcir’in yaptıklarından dolayı özür diledi. 

Onun yaptığı hiçbir şeyi desteklemediğini de özellikle belirtti. Ukbe b. Nâfi’ Mısır 

                                                           
141  Mîle: İfrikiyye’nin uç kısmında yer alan küçük bir şehirdir. Bicâye ile arasında üç günlük mesafe vardır. 

Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 244. 
142  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 226; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s.199; Necîb 

Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme,  c.II, s.26; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 33. 
143  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme,  c.II, s.26. 
144  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.197; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.230; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 22-23;  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 22.  
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valisinin özrünü kabul ederek Kayrevan’a doğru yolculuğuna devam etti.145 Zaten şehre 

ulaştığında ilk yaptığı faaliyet Ebu’l-Muhâcir’i yakalatıp hapsetmek oldu.146 Daha sonra 

onun kurduğu şehrin yıkılmasını ve şehir halkının Kayrevan’a dönmesini emretti. 

Kayrevan’ın yeni valisi kendisi de Kayrevan’a giderek, şehrin etrafında dolaştı. Bu gezinti 

esnasında Ukbe b. Nâfi’ Kayrevan şehri için şu şekilde dua etti: 

“ Ya Rab! Kayrevan’ı ilimle, fıkıhla ve sana itaat eden insanlarla doldur. Orayı 

senin dinini yücelten, küfrü alçaltan bir şehir kıl.”147  

Kayrevan valisi Ukbe şehirde uzun süre kalmadan batıya doğru yeni fetihleri 

başlatmak istiyordu. Zira itaat altına alınan Rumlar ve Berberiler yeniden dağılmaya, 

Müslümanların yönetiminden çıkmaya başlamışlardı. Fetih niyetiyle hazırlıklara başlayan 

Ukbe, Kayrevan’a Züheyr b. Kays b. el-Belevî’yi148 ve bir grup askeri bırakarak batıya 

doğru yola koyuldu.149 Sefere çıkmadan önce oğullarını bir araya toplayıp onlara 

tavsiyelerde bulunarak savaş esnasında şehit düşme ihtimalinin bulunduğunu da söyledi.150 

  Ukbe fethe çıktığında ilk karşılaştığı grubun Hıristiyanlar olması sebebiyle, 

öncelikle onların peşinden gitmeyi uygun buldu. Karşısına çıkan Rum ve Berberîlerle 

savaşarak; Lemis,151 Bâğâye,152 Kartacana ve ilerisinde kalan tüm bölgeleri fethetti.  

Müslümanlar bu bölgelerden birçok ganimet ve esir elde ederek ilerlemeye devam ettiler. 

Bâğâye fethinin hemen ardından Müslümanlardan kurtulabilen Hıristiyanlar Evrâs Dağına 

sığınmışlar, burada kalmayı uygun bulmadıkları içinde Rum şehirlerinin en büyüğü olan 

                                                           

145  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.23; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 41. 

146  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.198; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 450-451; 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 41. 

147  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.23; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 41. 
148  İbn Abdilhakem, Ömer b. Ali el-Kureşî’ninde hem Kayrevan’da hemde Berka’da Züheyr b. Kays’ın 

yanında komutan olarak yer aldığını ifade eder. Bkz. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, 
s.198-200. 

149  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 251; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 450-451; 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 41; İbn’ül-İzarî bu gazvelerin ardı ardına Yezîd b. Muâviye 
döneminde ya da aynı sene içerisinde olup olmadığına dair bir bilginin ona ulaşmadığını belirtmiştir. İbn 
İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 24; İbn Haldûn Züheyr’in Kayrevan’da vekil bırakıldığına dair bir 
açıklama yapmazken, onun öncü birliğin komutanı olarak görevlendirildiğini ifade eder. Bkz. İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 399. 

150 Nasihatlerinin detayı için bkz. İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 23; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. 
III, s. 450-451; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 41-42; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c.I, s. 34-
35. 

151  Lemis: Akdeniz’in batı kıyısında bir köydür. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 8 
152  Bâğâye: İfrikiyye’nin Mağrib sınırında büyük bir şehirdir. Meccâne ve Kosantîniye arasında yer alır. Bkz. 

Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 325. 
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Münestîr153 şehrine gitmişlerdi. İslâm ordusu da onları takip ederek Münestîr şehrinin 

fethini de gerçekleştirdi.154 Aynı şekilde Müslüman askerler Rumlarla Zâb bölgesinde155 de 

karşılaştılar. Burada birçok şehir bulunuyordu. Öncelikle Zâb bölgesinin en büyük şehri 

Erbe’ye yönelerek şehri ele geçirmeye muvaffak oldular. Şehrin fethinden sonra artık 

Müslümanlar Rumların elinden Kuzey Afrika hükümranlığını kesin bir şekilde 

almışlardı.156 

Zâb bölgesinin ardından Rum ve Berberîlerin birleşerek Müslümanlara karşı 

hazırlık yaptıkları Tîhert157 bölgesinde de Ukbe b. Nâfi’’nin ordusu üstünlük sağladı. 

Tîhert’teki kabileleri itaat altına aldıktan sonra ordu Tanca’ya158 doğru ilerleyerek, hiçbir 

mukavemetle karşılaşmadan burayı ele geçirdi. Kuzey Afrika’da bulunan krallar arasında 

önemli bir konumda yer alan Julien, Ukbe b. Nâfi’ye itaatini bildiren hediyeler gönderdi. 

Ukbe b. Nâfi’ de ona İspanya’yı sorduğunda, Julien İspanya’nın güçlü konumda olduğunu 

ona bildirdi. Kral Julien159 ayrıca ona Rumları arkasında bıraktığını, önünde sadece leş 

yiyip, kan içen ve hiçbir dine de boyun eğmeyen Berberîlerin bulunduğunu söyledi. İslâm 

ordusu ondan bu bilgileri alıralmaz Sûs’ul-Ednâ’da Tamesnâ ve Mesâmide160’den 

başlayarak Sûs’ul-Aksâ’ya doğru savaşarak ilerledi, oldukça kalabalık olan Berberî 

kabilelerinin tamamına üstünlük sağladılar. Ayrıca burada birçok değerli ganimet elde 

ettiler.161 Ukbe b. Nâfi’ Sûsu’l-Aksâ’da atlas okyanusu kıyılarına kadar geldi ve atını 

okyanusa doğru sürerek şöyle dedi: 

                                                           
153  Münestîr: İfrikiyye’de Mehdiyye ve Sûse arasında bir yerdir. Alim ve zühd sahibi bir grup burada 

yaşamaktadır. Kayrevan’a uzaklığı altı merhaledir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 
209-210. 

154  Müstenir halkının ikinci kez Müslümanlarla savaştığına İbnü’l-İzârî değinmiştir. İbn İzârî, Beyânu’l-

Muğrib, c. I, s. 24; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 42. 
155  Zâb bölgesi: Tilimsan ve Sicilmâse arasında birçok köy ve şehri içine alan, ayrıca bir nehrininde 

bulunduğu bölgenin adıdır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. III, s. 124; Kayrevan Zâb 
bölgesi arası on merhaledir. Bkz. İbn Rüsteh, Kitâbu’l-A‘lâk en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân, s. 350 

156  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 450-451; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 24; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 399; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c.I, s. 37. 

157  Tîhert: Benî Hammâd kalesi ve Tilimsan arasında yer alır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. 
II, s. 7. 

158  Tanca: Akdeniz’in kıyısında yer alan bir şehirdir. Kayrevan’a uzaklığı iki bin mîldir. Bkz. Yâkût el-
Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 43. 

159  İbn Haldûn kralın ismini Belban olarak zikretmiştir. Bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 399 
160  Mesâmide: Mağrib’te bir kabile adıdır. Aynı zamanda kabilenin yerleştiği yerde bu isimle anılmaktadır. 

Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 136. 
161  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 451; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 25-27; İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 399; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s.  43-44.  
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“ Ey Rabbim! Şayet okyanus olmasaydı, buranın ilerisindeki beldelere senin için 

cihada giderdim.”162 

Artık Ukbe b. Nâfi’ Atlas Okyanusu sınırından askerlerine geri dönmeyi emretti. 

İslâm ordusu dönüş yolunda kendisinden kaçan Berberîleri de itaat altına alarak 

Kayrevan’a doğru yöneldi. Dönüş yolunda bir süre Sanhâce şehirlerinden biri olan 

Der‘a’da163 konakladı. Ukbe b. Nâfi’’nin burada cami yaptırdığına dair bir rivayet 

bulunmaktadır.164 Komutan dönüş yolunda Sûs’ul-Evsat’ta da birçok şehre uğramış 

Dekkâle’de165 itaat etmek istemeyen şehir halkıyla savaşmıştı. İslâm ordusu burada birçok 

askerini kaybetti, ancak itaati sağlayarak Heskûre’ye uğradı. Burayı da savaşarak itaat 

altına aldıktan sonra Sûs’ul-Evsat’da savaşmadığı herhangi bir topluluk kalmadı.166    

İslâm ordusu Tubna167 şehrine ulaştığında ordu komutanı Ukbe artık bölgenin 

tamamının kontrol altına alındığını düşünerek, askerlerine Kayrevan’a geri dönmelerini 

emretti. Emir üzerine askerlerin büyük bir kısmı buradan ayrıldı. Ukbe ise yanında kalan 

az sayıda askerle Tehûza168 şehrine ulaştı. Buradaki Rumlar ordunun azlığını fark 

ettiklerinde İslâm ordusuna karşı direnmeye karar verdiler.169 Aynı zamanda Küseyle’den 

de yardım talep ettiler. Ebu’l-Muhâcir’in valiliği döneminde Müslüman olan Küseyle, 

Ukbe b. Nâfi’ vali olduğunda irtidat etmişti. Ukbe de bu durumu fark ederek, onu bazı 

görevleri yapmaya zorlamıştı. Birkaç kaynakta zikredilen, kurban ettiği koyunların 

derilerini yüzmeye zorlaması işte bunlardan biridir. Bu durum Berberîlerin lideri olan 

Küseyle’yi oldukça rahatsız etmiş, gizli bir şekilde kin duymasına sebep olmuştur.170 

Ayrıca Ukbe b. Nâfi’’nin Küseyle’nin yaşadığı şehri muhasara ettiğine dair rivayet de 

                                                           
162  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 451. 
163  Der‘a: Mağrib’in güney batısında küçük bir şehirdir. Sicilmâse’ye dört fersah uzaklıktadır. Bkz. Yâkût el-

Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 451.   
164  Kayrevan Hâricînde Ukbe b. Nâfi’’nin Der‘a’da ve Sûs’ul-Aksâ’da mescid yaptırdığı rivayet edilmiştir. 

Bkz. İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 27. 
165  Dekkâle: Berberîlerin yaşadığı bir mağrib şehridir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 

459. 
166  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 27. 
167  Tubna; İfrikiyye’de mağrib sınırında bir beldedir. Kayrevan ve Sicilmâse arasında bundan daha büyük bir 

şehir yoktur. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 21; Kayrevan’a sekiz günlük 
mesafededir. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 451-452. 

168  Tehûza: İfrikiyye’de bu isimde Berberî kabilesinin yaşadığı şehrirdir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, 
Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 64. 

169  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.198; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 451-452;    
İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 28-29. 

170  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 452; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 29; Mâlikî, Riyâdu’n-

Nüfûs, c.I, s. 40-41. 
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mevcuttur.171 Ebu’l-Muhâcir, Ukbe b. Nâfi’’i aşırıya gitmemesi ve ona karşı dikkatli 

olması hususunda uyarmıştı. İşte tüm bu olaylar Küseyle’nin İslâm ordusuna karşı kin 

duyup, saldırmasına sebep olmuştu. Küseyle Ukbe’den intikam almak için Rumların 

yanında yer aldı. Bundan sonra Berberîler, Müslüman askerlerin sayısının azlığına rağmen 

korkarak onları takip etmişti.172  

Müslümanlar Berberîleri fark ettiğinde, Ukbe b. Nâfi’ neredeyse fetihler esnasında 

tutsak ettiği Ebu’l-Muhâcir’i Kayrevan’a gitmesi için özgür bıraktı. Fakat Ebu’l-Muhâcir 

Allah Teâla tarafından kendisine sunulan şehadet hakkını bırakıp gitmeyeceğini ifade 

ederek Tehûza’dan uzaklaşmayı reddetti. Kayrevan’ın bu iki valisi yanlarındaki bir grup 

askerle Berberîlerin karşısına çıkarak savaştı. 64/684 yılında meydana gelen bu savaşta 

Ukbe b. Nâfi’, Ebu’l-Muhâcir ve ordunun neredeyse tamamı şehit edildi. Hayatta kalabilen 

Muhammed b. Evs el-Ensârî ve birkaç Müslüman asker de esir alındı. Kafsâ valisi 

fidyelerini ödeyerek onları Kayrevan’a gönderdi. 173  

Kayrevan valisi Ukbe’nin şehadetinin ardından, onun yerine vekil bırakılan Züheyr 

b. Kays el-Belevî buradaki Müslümanlara önderlik etti. Küseyle İslam ordusunun bu ağır 

yenilgisinden sonra Kuzey Afrika’daki tüm Berberîleri toplayarak birlik sağladı. 69/688-

689 yılında Kuzey Afrika’daki Müslümanların merkezi konumunda olan Kayrevan’a doğru 

harekete geçti. Züheyr b. Kays, Küseyle’nin Kayrevan’a geleceğini duyunca burada kalıp 

savaşmayı düşünmüştü. Fakat San‘âni askerleri onun bu görüşüne katılmayıp, Mısır’a 

gidince şehir haklı da onları takip etti. Bu sebeple Züheyr de Kayrevan’dan Berka’ya geri 

çekilmek zorunda kaldı. Küseyle Kayrevan’a ulaştığında burada az sayıda Müslüman 

bulunuyordu. Küseyle Müslümanların emniyeti için söz vererek, onlara kötü muamelede 

bulunmadı. İslâm ordusunun yeni komutanı Züheyr, Berka’da Abdülmelik b. Mervân’ın 

halifeliği devralmasına kadar kalarak burada orduyu yeniden toparlamaya çalıştı. 174  

                                                           
171  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 400; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c.I, s. 40. 
172  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 452; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 29. 
173  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 251; İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.198; 

İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 452-453; ; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 29; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. V, s. 22; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 209; Bu bilgilere ek olarak İbn 
Haldûn Müslüman askerlerin sayısının üç yüz olduğunu söylererek bunların sahabe ve tâbiûndan 
olduğunu belirtir. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 400. 

174  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 452-453; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib , c. I, s. 29-30; İbn 
Haldûn, Kitâbu’l-İber , c. VII, s. 400; Ek olarak Ukbe b. Nâfi’’nin hayatı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. 
Reşid b. Abdüsselam el-Affâfî, Ukbe b. Nâfi’ el-Fihrî Fâtihu’l- Mağrib, Dâru’l-Emân, Mağrib, ty.; 
Bessâm Asalî, Ukbe b. Nâfî, 7. b., Dâru’n-Nefâis, Beyrut, 1987; Mustafa Adaş, Ukbe b. 
Nâfi’(Basılmamış Yüksek Lİsans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996.  
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4. Züheyr b. Kays el-Belevî  

Ukbe b. Nâfi’’nin şehit edilmesiyle birlikte, Kuzey Afrika’daki Müslümanlar çok 

zor durumda kaldılar. Bu durum halifeye bildirince Abdülmelik de bölgeyi en iyi tanıyan 

Züheyr b. Kays’ın vali olarak atanmasına karar verdi. Züheyr’e vali olarak 

görevlendirildiği haberi ulaştırıldığında175, Küseyle’nin ordusunu Rum ve Berberî 

askerlerle güçlendirdiğini, onun büyük bir orduya sahip olduğunu halifeye haber verdi. 

Halife bunun üzerine yeni bir ordu ve mühimmatı Berkâ’ya gönderdi. Daha güçlü bir ordu 

hazırlayan yeni Kayrevan valisi Züheyr, Kuzey Afrika’yı Küseyle’nin elinden kurtarmak 

için 69/688-689 senesinde yola harekete geçti.176  

İslâm ordusunun Kayrevan’a doğru ilerlediği haberini alan Küseyle, Kayrevan’da 

hala bir grup Müslümanın bulunmasını kendisi için tehlike olarak görerek burada kalmayı 

uygun görmedi. Yakınında bir nehir ve dağın olması sebebiyle en uygun mekânın 

Memsâ177 olduğuna karar veren Küseyle, yenilmeleri durumunda dağa sığınarak 

kurtulabileceklerini düşündü. Yendiklerinde ise düşünmelerine bile ihtiyaç yoktu ki; zira 

bütün Kuzey Afrika’yı Kayrevan da dahil olmak üzere kendi liderliğinde bir araya topladı. 

Üstün geldikleri zaman Müslümanların izlerini bu topraklardan tamamen silebileceklerdi. 

Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Küseyle Rum ve Berberî birliklerinden oluşan büyük 

bir orduyla Memsâ’ya hareket etti.178 

Müslümanlar ilk olarak Kayrevan’a ulaştığında hücum etmeyip,  şehrin Sâlim 

kapsının önünde birkaç gün konakladı. Küseyle hakkında malumat edindikten sonra İslâm 

ordusu Mems’e hareket etti. Burada iki grup karşı karşıya gelince şiddetli bir çatışmanın 

ardından Küseyle ile birlikte birçok Rum ve Berberî ileri gelenleri öldürüldü. Kalan 

Berberîler çeşitli bölgelere dağıldılar. Müslüman askerler ise onların kaçmasına müsaade 

                                                           
175  Bazı kaynaklar vali olarak görevlendiren ve yardımda bulunan kişinin Mısır valisi Abdülazîz b. Mervân 

olduğunu söyler. Bkz. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.200; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, 
s.231.   

176  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 453;  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 31; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 400; Kayrevanî, Züheyr’in tayinini aynı bu şekilde aktarır. Fakat Kayrevan’a 
gidiş tarihinin h. 67 olduğunu olduğunu rivayet eder. Bkz. Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 
44. 

177  Memsâ: Mağib’te bir köydür. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 198. 
178  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 453; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. , Beyânu’l-Muğrib, c. 

I, s. 32; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 44-45. 
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etmeyerek, yakaladıklarını öldürdüler. Savaş esnasında Kayrevan’da kalan Berberîler ise 

şehri terk ettiler.179 

Berberileri ağır bir yenilgiye uğratan İslâm ordusu Kayrevan’a geri döndü. 

Kayrevan valiliğini devam ettirmekte tereddütlü olan Züheyr b. Kays, burada kaldığı 

esnada dünyalığa çok fazla bağlandığını “ Ben cihad için yola çıktım, dünyalığa dalmaktan 

ve helak olmaktan korkuyorum!”180 diyerek ifade etti. Çünkü o âbid ve zahid bir yaşantı 

içinde yaşamayı tercih eden biriydi. Bu sebeple Kayrevan’dan ayrılarak Mısır’a gitme 

kararı aldı.181  

Züheyr Kayrevan’dan yanında küçük bir asker gurubuyla çıktığında, Rumlar Berka 

üzerine deniz tarafından saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Saldırı haberi Züheyr b. Kays’a 

ulaşınca askerlerine sahilden Berka’ya geçmelerini emretti. Rumlarla zorlu bir savaşa giren 

Müslümanlar, Rum askerlerine gelen yardımlar sebebiyle savaşı kaybettiler. Ordu 

komutanı Züheyr ve Müslüman askerlerin neredeyse tamamı şehit edildi(74/693-694).  

Ukbe b. Nâfi’ gibi Züheyr b. Kays el-Belevî de valiliği esnasında şehit edilmişti.182       

 

5. Hassân b. Nu‘mân 

Kayrevan valisi Züheyr b. Kays el-Belevî’nin şehit edilmesinin ardından, halife 

Abdülmelik 74/693-694 senesinde şehrin valiliğine Hassân b. Nu’mân’ı 

atadı.183Abdülmelik’in, bu dönemde Abdullah b. Zübeyr isyanını henüz bastırmış olması, 

ona hem askerî hem de psikolojik yönden rahatlık sağladı. Büyük bir orduyla yola çıkan 

Hassân, Kayrevan’a ulaştığında ilk olarak Kuzey Afrika hakkında bilgi aldı. Bölgenin en 

güçlü hükümdarının Kartacana’da meskun olduğunu öğrendiğinde, ilk hamleyi buraya 

gerçekleştirmeye karar verdi. Şehri uzun uğraşlar sonucunda fetheden vali, burada yaşayan 
                                                           
179  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 251; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 453; İbn 

İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 32; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 209; Kayrevanî, Târîhu 

İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 45; İbn Abdilhakem iki grubun Kayrevan’da savaştığını söylemektedir. 
Kayrevan yakınlarında olduğu için Kayrevan diyerek Mems’i kasdetmesi muhtemeldir. Bkz. İbn 
Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s.199-200. 

180  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 32; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 400.  
181  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 453-454; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 32; İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 400; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 45. 
182  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s.231; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. III, s. 453-454; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 33; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 293, c. VII, s. 400; İbn Tağriberdî, 
Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 252; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 45-46.   

183  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 293; h. 57 veya 69 senesinde atandığına dair bilgi de mevcuttur. Bkz. 
Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 224; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 236. 
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Rumlar’la cizye üzerine anlaşma yaptı. Fakat şehir halkının ahdlerine sadık kalmayıp, 

Sicilya ve Endülüs’e kaçmaları neticesinde buranın tahrip edilmesini emretti. Rumların bir 

kısmı ise Satfûra184 ve Benzert185 gibi şehirlerde toplandı. Müslümanlar Kartacana’dan 

sonra bu şehirlerde de Rum ve Berberîlerle mücadele ettiler. Müslümanlar bu karşılaşma 

neticesinde Kartaca ve civarındaki bölgelerin tamamının hakimiyetini Rum ve 

Berberilerden aldıktan sonra Kayrevan’a geri döndüler.186  

Neredeyse İfrikiyye bölgesinin tamamına hakim olan Hassân b. Nu’mân 

komutanlığındaki İslâm ordusu için Kâhine önderliğinde bir araya gelen Berberiler büyük 

bir tehdit oluşturuyordu. Kâhine gaybı haber vermesiyle tanınan, Evrâs dağında yaşayan 

bir Bereberî melikesiydi. Küseyle’nin öldürülmesinden sonra Berberîleri bir araya 

getirmişti.187 Ayrıca Küseyle’nin intikamını almak için de hazırlık yapıyordu.188  

Kayrevan valisi Hassân, Kuzey Afrika halkına Kâhine’yi sorduğunda; onun 

tehlikeli bir düşman olduğunu, eğer onu etkisiz hale getirebilirse, tüm Berberilere hakim 

olacağını söylediler. Hassân bu bilgilerin ardından Evrâs dağına doğru yola çıktı. Kâhine 

ise Müslümanların geldiğini duyunca Evrâs dağından Bâğâye’ye gelerek, buradaki Rumları 

şehir dışına çıkardı. Hassân’ın şehri muhasara etme ihtimaline karşı yıkım emri verdi.189 

Hassân b. Nu’mân ise Meskiyâne190 vadisinde konakladı.  Kâhine de aynı gün içerisinde 

buraya geldi. İslâm ordusu vadinin üst tarafında, Berberiler ise alt tarafında saldırı 

hazırlıklarına devam etti. Sabah olduğunda iki taraf savaşa başladı. Bu savaşta Berberîler 

Müslümanları ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bunun üzerine Kayrevan valisi Berka ve 

                                                           
184  Satfûra: İfrikiyye bölgesinde bir belde. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. III, s. 405. 
185  Benzert: Satfûra yakınlarında bir İfrikiyye şehridir. Tunus’a olan uzaklığı iki gündür. Yâkût el-Hamevî 

buranın daha önce Muâviye b. Hudeyc zamanında fethedildiğini rivayet etmektedir. Bkz. Yâkût el-
Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 500. 

186  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 693; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 135; İbn 
Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 401; İbn’ül-İzarî sığındıkları şehrin Bâce olduğunu ifade eder. Bkz. İbn 
İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 34-35; Adem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi(3)(Emevîler Dönemi), 
1. b., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2008, s.158 

187  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 135-136;  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 35; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 401. 

188  Bu rivayet Vakıdîye aittir. Hatta Züheyr’in Küseyle’yi öldürmesinden sonra Kayrevan’daki 
Müslümanlara işkence edildiğini de belirtir. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 137; Sa’d Zağlûl 
Kâhine’nin kadın olup olmadığı hususunda belirsizlik olduğunu söyler. Çünkü Kâhine Berberîler arasında 
erkek büyücüler içinde kullanılmaktadır. Ayrıca Kâhine’nin ahşaptan yapılmış büyük bir put veya Yahudi 
bir kadın olduğuna dair de rivayetler mevcuttur. Daha detaylı bilgi için bkz.  Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-

Mağribi’l-Arabî, I. c., s. 224. 
189  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 135-136; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 36; Kayrevanî, 

Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 47. 
190  Meskiyâne: Beğâye ve Meccâne şehirleri arasında bulunur. Burası daha sonraki dönemlerde konaklama 

mekanı olarak da kullanılmıştır. Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c.II, s. 832. 
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Trablus’a geri çekilmek zorunda kaldı. Vali halife Abdülmelik’e Müslümanların yenilgi 

haberini verdiğinde halife kendisinden emir gelinceye kadar burada kalmasını emretti. 

Kayrevan valisi Hassân burada kaldığı beş yıl zarfında “Kusûru Hassân” olarak bilinen 

sarayları yaptırdı.191 Kâhine Müslümanlardan birçok kişiyi esir almıştı. Esirler arasından 

yalnızca Hâlid b. Ziyad el-Kaysî’yi tutsak ederek diğerlerini özgür bıraktı. Berberî 

melikesi Hâlid’i hem görünüşünden hem de ahlakından dolayı çok beğenmişti. Bu sebeple 

kendisini evlatlık edindi.192 Kâhine’nin yanında kalan Hâlid, Hassân b. Nu’mân için 

önemli bir fırsattı. Bu sebeple Hâlid’e gizli bir elçi gönderdi. Hâlid’e ulaşan elçi, ondan 

durum hakkında bilgi göndermesini istedi. Hâlid durumu küçük bir kağıda yazdıktan sonra 

ekmeğin içerisine yerleştirdi. Elçi yola çıktığı vakit; Kâhine saçları dağınık bir şekilde 

dışarıya çıkarak, askerlerine helâkın insanların yedikleri bir şey içerisinde olduğunu 

söyledi. Bunun üzerine elçi korkusundan dolayı ekmeği parçalayarak yaktı. Valinin yanına 

geldiğinde ise korktuğu için mektubu getiremediğini açıkladı. Vali Hassân onu Hâlid’den 

bilgi alması için tekrar gönderdi. Hâlid bu defa mektubu atın semerinin bir köşesine 

sıkıştırdı. Kâhine hakkında yeterli bilgiyi alan vali, halife Abdülmelik’ten de izin alarak, 

Berberiler üzerine sefer düzenlemeye karar verdi.193 Melike Kâhine Müslümanların 

geldiğini haber alınca, ordusuna şöyle dedi: 

“Araplar; şehirleri, altın ve gümüşleri istiyorlar. Bizse tarlaları ve otlakları 

istiyoruz. Onlar buradan ümidini kesinceye kadar onlarla savaşacağım.”194 

Konuşmanın ardından askerlerine Trablus’tan Tanca’ya kadar olan bütün şehirlerin 

yıkılmasını, tahrip edilmesini emretti. Askerleri de harap edilen yerlerdeki insanların 

mağduriyetini önemsemeksizin bir tek yapı bile bırakmadı. Müslümanların Rumlar da 

dahil olmak üzere bu bölgedeki tüm insanlardan edindikleri şikayetler, askerlerin yaptığı 

bu yıkımdı. Hepsi de Kâhine’ye karşı yardım talep ediyorlardı. Vali Hassân durumdan 

istifade ederek; Kâbis195, Kafsâ196, Kastiliyye ve Nifzâve’ye197 ulaştı. Tüm bu şehirlerdeki 

                                                           
191  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 231; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136; İbn İzârî, Beyânu’l-

Muğrib, c. I, s. 36; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 47. 
192  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 401; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 37; Kayrevanî, Târîhu 

İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 47. 
193  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 200-201; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136. 
194  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136. 
195  Trablus, Safakos ve Mehdiyye şehirlerinin arasında yer alır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, 

c. IV, s. 289;  Kâbis’ten Kayrevan’a dört merhale vardır. Bkz. İbn Rüsteh, Kitâbu A’lak en-Nefîse ve 

Kitâbu’l-Buldân, s. 347. 
196  Kafsâ şehri ile Kayrevan şehri arasında üç günlük mesafe vardır. Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, 

c. II, s.706. 
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halklar, hiçbir mukavemet göstermeksizin itaatlerini bildirdiler.198 Kâhine Müslümanların 

kendisine doğru geldiği haberini alınca, iki oğlu ve Hâlid b. Yezîd’e gökyüzündeki hali 

sorunca kırmızı bir toz bulutunun var olduğunu söylediler. Kâhine ise bu kırmızı toz 

bulutunu Arap atlarının çıkarmış olduğunu haber vererek; Müslümanların geldiklerini 

bildirdi. Berberî melike Müslümanlar karşısında mağlup olacağından emindi. Bu sebeple 

Hâlid ve iki oğlunun savaştan önce Hassân b. Nu’mân’a giderek itaatlerini bildirmelerini 

istedi. Tavsiyeye uyan Hâlid ve süt kardeşleri, Müslüman komutandan eman istediklerinde 

olumlu yanıt aldılar. Berberîler ve Müslümanların uzun süren savaşının ardından, Kâhine 

öldürüldü. Kâhine’nin öldürüldüğü yere bu savaştan sonra ‘Bi‘ru Kâhine’ adı verildi.199 

Komutanlarının ölümüyle on iki bin kişilik Berberî askerin tamamı Müslümanlara 

itaatlerini bildirdiler.200 Komutan Hassân’ın ise itaatlerini kabul etmek için tek şartı, 

Müslümanlarla birlikte Kuzey Afrika’da savaşmalarıydı. Böylece Berberî ordunun tamamı 

artık Müslümanların bölgede hakimiyet sağlaması için savaştı. Hassân, Berberi birliklerin 

başına da Kâhine’nin oğullarını komutan tayin etti. Artık güç dengesinin Müslümanlar’ın 

eline geçtiği bu savaştan sonra İslâm Kuzey Afrika’da hızla yayıldı. Vali Hassân b. 

Nu’mân Halife Abdülmelik vefat edinceye kadar Kayrevan’da valiliğine devam etti.201  

Vali Hassân Kayrevan’a döndüğünde ilk faaliyet olarak Kayrevan Camiini 

genişletmiştir. Kendisi aynı zamanda Kuzey Afrika’da ilk divan defterlerini tutturan 

validir. Ayrıca Müslümanlarla oturan gayr-i müslimlere de haraç vergisi koymuştur.202  

Valinin attığı en önemli adımlardan birisi de Tunus’ta203 tersane kurdurmasıdır. 

Halife Abdülmelik’ten izin ve destek isteyerek burada bir tersane tesis etmek isteyen vali 

için halife bin Kıptî gemi ustasının bölgeye gönderilmesi hususunda Mısır valisinden 

                                                                                                                                                                                
197  Nifzâve: İfrikiyye’de bir şehirdir. Kayrevan’a uzaklığı altı günlük bir mesafedir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, 

Mu‘cemu’l-Buldân, c. V, s. 296. 
198  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 36; Kayrevanî, 

Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 48-49. 
199  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 201; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136; İbn 

İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 37-38; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 293; Vakıdî Kâhine ile birlikte 
iki oğlunun da öldürüldüğünü ifade etmektedir. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 137; 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s.  49. 

200  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 38; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 401; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 49. 

201  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 38; Kayrevanî, 
Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 49-50. 

202  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 201; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib , c. I, s. 38; Ahmed 
Avd Ebû’ş-Şebâb, Târîhu’l-Hilafeti’l-Emevîyye, 1. b., Müessesetü’r-Reyyân, Beyrut, 2008, s.243-244. 

203  Kayrevan Tunus arası yüz mîldir ve ikisi arasında üç merhale vardır. Bkz. Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-

Memâlik, c. II, s. 693; İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 50. 
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yardım talep etmiştir. Gelen bu ustalar Kartacana’dan on iki mîl uzaklıkta, Tirtiş204 

köyünde tersaneyi tamamlamıştır. Hassân’ın bu bölgeyi daha iç kesimde bir liman olması 

sebebiyle seçtiği söylenebilir. Ayrıca düşmanın buranın detaylarını bilmemesi de yerin 

tespitinde önemli bir etkendir. Zira genelde Tirtiş köyünde çiftçiler ve fakirlerin yaşaması 

sebebiyle, deniz birliklerinin buraya uğramadığı görülmektedir. Vali buraya tersaneyle 

birlikte bir cami de inşa ettirmiştir.205  

Kayrevan başta olmak üzere Kuzey Afrika’daki şehirlerin imarını tamamlayan 

Hassân, Mısır valisi Abdülazîz’in çağrısı üzerine Mısır’a gitti.206 Yolculuğa çıkmadan 

öncede askerlerinden Salîh adında bir komutanı yerine vekil bıraktı.207 Hassân b. Nu’mân, 

Mısır valisinin kendisini görevden almak niyetinde olduğunu anlamıştı. Bu sebeple Kuzey 

Afrika’daki savaşlardan elde ettiği ganimetlerin bir kısmını su kırbalarına koyarak, valinin 

huzuruna çıkmadan önce Mısır’da gizli bir yere yerleştirdi. Beklendiği gibi Mısır valisi, 

Hassân b. Nu’mân’ın yanında bulunan bütün köle, cariye ve değerli eşyalara el koydu. 

Ayrıca Hassân b. Nu’mân’ı da görevden alarak, yerine Mûsâ b. Nusayr’ı Kayrevan valisi 

olarak atadı. Durumdan büyük üzüntü duyan Hassân b. Nu’mân Halife Abdülmelik’in 

yanına giderek Mısır valisi ile arasında geçen olayları anlattıktan sonra Mısır’da sakladığı 

tüm eşyaları halifeye takdim etti. Halife Hassân b. Nu’mân’ı dinledikten sonra kardeşi 

Abdülazîz’i görevden uzaklaştırmak istedi. Ancak yakınındaki kimselerden Kubeysa b. 

Züeyyeb Mısır valisinin görevden alınmasına gerek kalmadan belki de yakın bir süreçte 

öleceğini söyleyerek, onu bu fikirden vazgeçirdi. Nitekim bu olaydan kısa bir süre sonra da 

Abdülazîz b. Mervân vefat etti.208 Abdülazîz’den bir sene sonra 86/705 yılında halife de, 

oğlu Velîd b. Abdülmelik’i halife tayin ederek bu dünyadan ayrıldı.209 

                                                           
204  Tirtiş: Tunus’un Roma dönemindeki ismidir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 22; 

Kayrevan’la arasında yüz mîl bulunmaktadır. Bkz. Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c.I, s. 47. 
205  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s.42; Sealibi, Târîhu Şimâli İfrikıyye, s.79; Rakîk Abdülmelik’in 

86 yılındaki ölümünden sonra Radis gölüne Rumların saldırdığını, buradaki Müslüman halkı esir alıp 
mallarını gasb ettiklerini söyledikten sonra; Velîd’in buraya Arap eşrafından kırk kişiyi gönderdiğini, 
arkasından da Mısır’dan bin gemi ustasını tersane kurmak için görevlendirdiğini ifade etmektedir. 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 50-51.  

206  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 42; Sealibi, Târîhu Şimâli İfrikıyye, s.83. 
207  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 137;  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 401. 
208  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 41; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-

Âmme, c.II, s. 43; Kaynaklar Hassân b. Nu’mân’ın görevden alınma tarihi, mahiyeti ve Mûsâ b. 
Nusayr’ın göreve getirilmesi hususunda çok farklı rivayetler içermektedir. İbn Abdilhakem Kayrevan                    
valisi Hassân ile Mısır valisi Abdülazîz arasındaki asıl tartışmanın; Mısır valisinin kölesi Telid’i Rumlarla 
Müslümanlar arasında yaşanan karışıklık üzerine İntablus’a atamasıyla başladığını rivayet eder. Zira halk 
da bir köle tarafından yönetilmek istememektedir. Mısır valisi de Telid’i kölelikten azad edip bu 
bölgedeki görevini devam ettirmesini istemiştir. Bunun üzerine Hassân Telid’i görevden alması için Mısır 
valisinin yanına gider, fakat olumlu bir yanıt alamaz. Binaen aleyh bu durumu halîfeye şikayet etmek için 
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6. Mûsâ b. Nusayr 

Mısır valisi Abdülazîz 85/704-705 yılında Hassân b. Nu’mân’ı Kayrevan 

valiliğinden azlederek, yerine Mûsâ b. Nusayr’ı getirmiştir. Bu sebeple Hassân’ın 

görevden alınması, Mûsâ’nın göreve getirilmesi birbiriyle bağlantılı olaylardı.210 Sâbık 

Kayrevan valisi Şam’a maruzatını bildirmeye giderken, yeni Kayrevan valisi Kuzey 

Afrika’ya doğru yola koyulmuştur. Kayrevan’a atanmadan önce de Mûsâ b. Nusayr Emevî 

devleti için komutanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.211Ayrıca onun babasının 

Muâviye’nin muhafızlarından olduğu bilgisi de kaynaklarda mevcuttur. Tecrübeli bir 

komutan olan Mûsâ b. Nusayr Kayrevan’a ulaştığında ilk icraat olarak Hassân’ın bıraktığı 

vekil vali Salîh’i görevinden azletmiştir. İlk andan itibaren Berberiler arasındaki 

karışıklığı, Müslümanlara baş kaldırma teşebbüslerini fark ederek Kayrevan’dan Berberî 

kabileler üzerine birçok seriyye göndermiştir.212  

                                                                                                                                                                                
yola çıkmıştır. Seyahatinden evvel de Abdülazîz tüm varlığını elinden almıştır. Hassân b. Nu’mân 
halîfeye durumu bildirdiğinde ise, o Mûsâ b. Nusayr’ın vali olmasına sevinmiştir. Yazar ayrıca Musa’nın 
göreve geliş tarihinin h. 78 olduğunu zikretmektedir. Bkz. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, 
s. 202-203; Ayrıca bunun dışında da şu şekilde birkaç farklı rivayet görülmektedir. İbn’ül-Esîr Mûsâ b. 
Nusayr’ın Velîd b. Abdülmelik tarafından Kayrevan valiliğine h. 89 yılında atandığı söylemektedir. 
Musa’nın babası Nusayr’ın; Muâviye b. Ebû Süfyan’ın muhafızlarından olduğunu belirtir. Bkz. İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 136, 252; İbn Haldûn İbn’ül-Esir’le aynı bilgiyi paylaşmakla beraber; 
halîfe Velîd’in yeni Mısır valisi amcası Abdullah’a Mûsâ b. Nusayr’ı vali tayin etmesini söylediğini ifade 
eder. Tarih belirtmez fakat Mûsâ b. Nusayr hakkındaki rivayetlere bakıldığında onun h. 88’den önce 
görevlendirildiği görülmektedir. Bkz. İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 402; Ya‘kûbî ise halîfe 
Velîd’in h. 91 senesinde Mûsâ b. Nusayr’ı görevlendirdiğini söylemektedir.  Kitabın başka bir sayfasında 
ise Hassân b. Nu’mân vefat ettikten sonra, Abdülmelik’in Mûsâ b. Nusayr’ı h. 77 yılında vali tayin 
ettiğini söyler ve Abdülazîz’in atadığına dair rivayetlerinde var olduğunu ifade eder. Bkz. Ya‘kûbî, 
Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 285; Halîfe b. Hayyat Abdülmelik öldüğünde Musa’nın görev başında 
olduğunu söyler ve iki sene sonra h. 95 yılında Velîd’i ziyaret ettiğini rivayet eder. Bkz. Halîfe b. Hayyât, 
Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 311; İbn Tağriberdi Mûsâ b. Nusayr’ın h. 78 senesinde atandığını zikreder. 
Bkz. İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 254; Rakîk’ul-Kayrevanî, Hassân’ın h. 74 yılı ramazan 
ayında Kayrevan’dan çıktığını; Abdülazîz’in onu görevden almasından sonra bu durumu Velîd’e şikayet 
ettiğini rivayet eder.  Velîd’in Abdülazîz’e Musa’yı ataması için talimat gönderdiğini söylemektedir. Bkz. 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 51; Fatih Erkoçoğlu, Emevî Devleti’nin Dönüm Noktası 

ABDÜLMELİK B. MERVÂN, 1. b., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, s. 297-299.   
209  Hassân b. Nu’man el-Gassanî’nin hayatını detaylı olarak incelemek için bkz. Abdülazîz Muhammed el-

Lümeylim, Hassân b. Nu’man el-Gassanî ve Derruhû fî Fethi Bilâdi’l-Mağrib, 1. b., Müessesetü’r-
Risâle, Beyrut 1985. 

210  Bkz. 80. Dipnot. 
211  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 203; Mûsâ b. Nusayr hakkında daha detaylı bilgi için 

bkz. İsmail Hakkı Atçeken, Endülüs’ün Fethi ve Mûsâ b. Nusayr, 1. b., Araştırma Yayınları, Ankara, 
2002. 

212  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 252; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 402. 
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Mûsâ, Mağrib’e doğru gönderdiği ilk seriyyelerin komutanlık görevini oğlu 

Abdullah’a verdi. Bölgede ulaşabildiği kabilelerin itaatini sağlayan Abdullah b. Mûsâ 

birçok ganimet ve esir elde ederek Kayrevan’a geri döndü. Buradaki başarısının ardından 

babası tarafından Akdeniz’de Mayorka213 adasını fethetmesi için gönderildi. Abdullah aynı 

başarısını burada da göstererek yüklü miktarda ganimet elde etti. Kayrevan valisi oğlu 

Abdullah’tan sonra, diğer oğlu Mervân’ı Mağrib’in farklı bir bölgesine gönderdi. İslâm 

ordusu bu bölgede de itaati sağladığı gibi Mervân Kayrevan’a kardeşinden daha da yüklü 

miktarda ganimet elde ederek döndü. Bundan sonra ya kendisinin ya da başka bir oğlunun 

bu bölgeye geldiği, ganimetle geri döndüğü ve o zamana kadar hiç kimsenin bu kadar 

büyük miktarda esir elde etmediği kaynaklarda zikredilmektedir.214 

 Mûsâ b. Nusayr İslâm ordusunu daha sonra Tanca’ya ulaştırdı. İbn’ül-Esîr 

Müslümanların Tanca’ya gitmesinden evvel İfrikiyye bölgesinde uzun süre yağmur 

yağmaması sebebiyle kıtlık çekildiğini beyan eder. Yapılan yağmur duasının ardından 

yağmur yağınca bölge tekrar eski haline dönebildi.215 Müslümanlar Tanca’ya gittiklerinde 

burada Der‘a şehri ile Tafilâlet(  تفاللت ) çölünü fethettiler. Kayrevan valisi Tanca’dan 

Sûs’ul-Ednâ ve Sûsu’l-Aksâ’ya kaçan Berberî kabilelerin peşinden bir seriyye gönderdi. 

Onlar da bu birliğe itaat etmek zorunda kaldı. İslâm ordusuna boyun eğen kabilelerden 

sözlerinden dönmemeleri için rehineler aldı. İslâm dinini öğretmeleri için birkaç 

Müslüman’ı da bu kabilelerde bıraktı. Mağrib bölgesinde birliği sağlayan Kayrevan valisi 

Tanca’ya azadlı kölesi Târık b. Ziyâd’ı216 yönetici tayin ederek, buradan ayrıldı. Yirmi 

yedi kişilik Arap alim grubu Târık b. Ziyâd’la birlikte Mağrib bölgesindeki halka İslâm’ı 

öğretmeleri için kaldı. Daha önce Ukbe b. Nafi de böyle bir şey yapmıştı. Mûsâ İslâm dinin 

öğretilmesi için buraya alim atayan ikinci valiydi. Ayrıca Kayrevan valisi Berberî 

kabilelerden aldığı rehinleri de Tanca’da bıraktı. 217 Üç yüz kişilik bir Arap süvarileriyle 

                                                           
213  Mayorka: Manorka adasının yakınında mamur bir adadır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. 

V, s. 246. 
214  İbn’ül-Esir, esir sayısını altmış beş bin; İbn Haldûn, yetmiş bin olarak ifade eder. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-

Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 252; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 402. 
215  İbn’ül-Esir’e göre; Mûsâ b. Nusayr duayı halîfe Yezîd’i zikretmeksizin yapmıştır. İnsanların onu 

uyarması üzerine; bu makamın Allah’tan başkasının anılmaması gereken bir makam olduğunu 
söylemiştir. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 252.  

216  Tarık’ın Berberî kabilelerden Nefzâlı olduğu, buradan esir alındığı ifade edilmektedir. O Mûsâ b. 
Nusayr’ın kölesiydi ve sonra azad edilmişti. Bkz. İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.43. 

217  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 42-43; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 52. 
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birlikte, yerli halktan oluşan yedi bin kişilik bir ordu da Târık b. Ziyâd’ın yanında hazır bir 

vaziyette bırakıldı.218 Bu şekilde bölgede Tanca merkezli birlik oluşturulmaya çalışıldı.219 

Müslüman askerler Kayrevan’a doğru ilerlediklerinde, yol üzerinde Meccâne220 

adında bir kaleye rastladılar. Şehir halkı Müslümanlara itaat etmemek için kaleye sığınarak 

direniş gösterdi. Komutan Mûsâ b. Nusayr ordunun yolculuğuna devam etmesini isteyerek, 

yalnızca bir grup askerle birlikte Büsr b. Ertât’ı kaleye gönderdi. Buranın fethini 

gerçekleştiren komutan olması hasebiyle Büsr’ün ismi kaleye verildi.221 

Endülüs fethinin hazırlıkları ise ilk olarak Tanca’da başlatılmıştır. Mûsâ b. 

Nusayr’ın Târık ’ı Tanca’ya yönetici olarak ataması, bölgenin İslâmlaşması için bir grup 

alimi buraya yerleştirmesi, Berberî bir orduyu şehirde hazır bekletmesi Endülüs fethi 

düşüncesinin bir ön hazırlığı gibi görünmektedir. Fetih hazırlıklarını başlatan olay ise, 

Sebte kralı Julien’in Mûsâ b. Nusayr’a Endülüs’ün fethi için teşvikidir.  

Endülüs, kral Egica’nın ölümünden sonra henüz küçük yaşlarda olan oğlu Achila 

tarafından yönetilmeye başladı. Bir süre sonra hırslı komutan Rodrik, tahtı Achila’nın 

elinden almayı başardı. Endülüs ve çevresindeki beldelerde seçkin ailelerin çocuklarının 

ailelerinden uzakta yıllarca eğitim aldığı özel bir yer mevcuttu. Endülüs kraliyetinin 

gözetimindeki bu yerde Sebte kralı Julinen’in kızı Florinda da bulunuyordu. Krallığı ele 

geçirdiği vakitlerde Rodrik Florinda’yı rahatsız etmiş, kendisiyle evlenmesini istemişti. 

Durumdan rahatsız olan Florinda babasına haber göndererek endişesini ifade etti. Bu 

durumdan haberdar olan Rodrik Florinda’ya tecavüz etti. Sebte kralı bu haberi aldıktan 

sonra Rodrik’e olan öfkesi daha da arttı. Ondan intikam almak için Mûsâ b. Nusayr’a 

Endülüs’ün fethi için bir mektup gönderdi. Fetih için her türlü desteği vereceğini de ifade 

etti.222  

                                                           
218  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 50. 
219  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 252; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 402. 
220  Burası İfrikiyye’nin en verimli topraklarına sahip olan şehirlerinden biridir. Gümüş, demir, kurşun gibi 

birçok madene sahiptir. Ve İfrikiyye’nin tüm değirmen taşları bu şehrin dağından kesilir. Bkz. Kazvînî, 
Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd, s. 260; Kayrevan Meccâne arası dört merhaledir. İbn Rüsteh, Kitâbu 

A’lak en-Nefîse ve Kitâbu’l-Buldân, s. 347. 
221  Kaynaklarda “Büsr” isminin “Bişr” şeklinde de geçtiği görülmektedir. Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-

Târîh, c. IV, s. 252; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 52. 
222  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 205; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 62-63; 

Makkarî, el-Endülüs min Nefhi’t-Tib(nşr. Adnan Derviş, Muhammed el-Mısrî), Vuzâretü’s-Sekâfe, 
Dımaşk, 1990, s. 104-105. 
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Mezkur olay dışında Rodrik’ten önceki kralın yardım isteği üzerine böyle bir adım 

atıldığı veya Julien’den yardım istediği için Julien’in Mûsâ’ya mektup gönderdiğine dair 

rivayetler de mevcuttur. Her halükarda üzerinde durulması gereken bir konu varsa o da 

Endülüs’ün Rodrik’in baskıları sebebiyle oldukça karışık bir vaziyette bulunmasıdır.  

Batı’ya doğru hızla ilerleyen Müslümanlar için önemli bir haber niteliği taşıyan 

Julien’in mektubu, Kayrevan valisi Mûsâ’yı hemen harekete geçirdi. Büyük bir fetih hedefi 

haline gelen Endülüs için öncelikle halife Velîd’den izin talep etti. Velîd her ne kadar 

müsaade etmiş olsa da öncelikle bölgeye keşif birliğinin gönderilmesini emretti. Kayrevan 

valisi haber ulaşır ulaşmaz hemen Tarîf b. Mâlik’i dört yüz kişilik bir birlikle Endülüs’e 

gönderdi. Bu seriyye’nin keşif için olmasına rağmen birçok esir ve ganimetle dönmesi de 

Müslümanlar için umut verici oldu.223  

Keşif birliğinin geri dönmesinden sonra Mûsâ b. Nusayr Tanca’ya yönetici tayin 

ettiği Târık b. Ziyâd’a 92/711 yılında Endülüs’e geçiş emrini verdi. İslâm ordusu son 

hazırlıklarını tamamladıktan sonra Sebte valisinin Müslümanlar için hazırladığı ticarî 

gemilere binerek Endülüs’e geçiş başladı. Ordunun tamamı bu gemilerle taşınarak bu 

tarihten sonra “Cebel-i Târık” olarak adlandırılacak dağın deniz tarafındaki kısmına 

indirildi. Gemilerin son seferinde ise Târık b. Ziyâd karşı tarafa geçmiş oldu. Endülüs halkı 

bu gemilerin içinde Müslümanların bulunduğunu fark etmemişler, bunların önceden 

olduğu gibi ticaret için gelip gittiklerini sanmışlardı.224 Hemen arkalarından Kayrevan 

valisinin göndermiş olduğu on iki bin kişilik bir ordu da buraya ulaştı. Târık b. Ziyâd 

ordusuna bölgenin fethi dışında başka çıkış yolu bulunmadığına dair etkili bir konuşma 

yapmıştı.225 

Endülüs’te ilk karşılaştıkları kişi Vandal bölgesinin hakimi Araplarla tek başına 

başa çıkamayacağını anlayınca Rodrik’i durumdan haberdar etmek için İşbiliyye’ye bir elçi 

gönderdi. Rodrik yirmi beş binlik bir orduyla Lekke vadisine doğru ilerledi. Müslümanlar 

da burada hazır bulunuyorlardı. 92/711 tarihinde iki tarafın karşı karşıya geldiği üç gün 

                                                           
223  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s.52-53; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 63; 

Makkarî, el-Endülüs min Nefhi’t-Tib, s. 107-108. 
224  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 205-206; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 93; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 295; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-

Zâhire, c. I,  s. 286; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 53. 
225  Târık b. Ziyâd’ın konuşmasının detayı için bkz. Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 53-54; 

Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 64-66; Makkarî, el-Endülüs min Nefhi’t-Tib, s. 130-131. 
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süren şiddetli bir savaşın ardından Endülüs ordusu Müslümanlar tarafından ağır bir şekilde 

mağlubiyete uğratıldı. Rodrik de bu savaşta öldürüldü.226   

Mûsâ b. Nusayr fetih haberlerini alınca Endülüs’teki fetihleri devam ettirmeye 

karar verdi. Bu sebeple Târık b. Ziyâd’a Lekke vadisinde kendisini beklemesi için haber 

gönderdi.227 Fakat Târık b. Ziyâd’ın burada beklemesi pek mümkün görünmüyordu. Zira 

daha önce karışık bir halde bulunan Endülüs, Rodrik’in ölmesiyle birlikte daha da 

karmaşık bir hale geldi. Endülüs halkı ne yapacağını bilemiyordu ve her an için Gotlardan 

biri hükümdarlığını ilan edebilirdi. Lekke vadisinden sonra İbriyye bölgesinde fethin 

devam edilebilmesi için ordu dörde ayrıldı. Birinci grup Kurtuba’ya, ikinci grup 

Malaga’ya, üçüncü grup İlbire ve dördüncü grup ise Tuleytula228’ya yönlendirildi. İlk iki 

grup fetihlerini gerçekleştirdikten sonra üçüncü orduya yetişmek istediyse de; ancak yol 

üzerinde bulunan Gırnata’yı muhasara etmeye karar vererek burayı fethetti. Gırnata’nın 

ardından, Rodrik’in ölümünden sonra krallığını ilan etmiş olan Got komutanlarından 

Tedmir’in bulunduğu şehir Eryûle229 uzun süren muhasaranın ardından sulhle ele geçirildi. 

Bu şehrin fethinden sonra da Târık b. Ziyâd önderliğinde Tuleytula’ya giden orduya 

yardım için yola çıktı.230  

İslâm ordusu Tuleytula’ya ulaştığında sakinlerinin büyük bir çoğunluğu şehri 

çoktan terk etmişlerdi. Geriye kalanlar ise şehirde kalarak savunma konumuna geçtiler. 

Ancak bir süre sonra İslâm ordusuyla başa çıkamayacaklarını anlayınca teslim oldular. 

Müslümanlar şehre girdiklerinde şehir halkını burada kalmak ya da gitmek hususunda 

muhayyer bıraktı. Tuleytula İslâm fethinden önce krallar şehri olarak biliniyordu. Kaldı ki 

Süleymân peygamberin sofrası231, kralların taçları ve Endülüs’ün en değerli eşyaları 

                                                           
226  Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. IV, s. 468; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 66-67; 

Muhammed el-Emîn, Muhammed Ali er-Rahmânî, el-Müfîd fi Târihi’l-Mağrib, Dâru’l-Kitab-Dâru’l-
Beydâ, y.y., ty., s. 51. 

227  Bazı kaynaklarda bu bilgiden farklı olarak Musa’nın Kurtuba’dan ileriye gitmemesini rivayet ettiği 
rivayet edilir. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 207; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232; 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 54. 

228  Tuleytula: Endülüs’ün meşhur şehirlerinden birisidir. Kralların şehri olarak da isimlendirilmektedir. 
Kurtuba’ya binekle gidiş mesafesi yedi gündür. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. IV, s. 39 

229  Eryûle: Endülüs’ün doğusunda bir şehridir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 167. 
230  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 67-68; Makkarî, el-Endülüs min Nefhi’t-Tib, s. 116. 
231  Neredeyse tüm kaynaklarda bu şekilde zikredilirken, Necib Zebîb bu sofranın sanıldığının aksine 

Süleymân(a.s.)a ait olmadığını iddia etmektedir. Bkz. Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 68-69.  
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burada bulunuyordu.232 Târık b. Ziyâd tüm bu eşyaları ele geçirdi. Tuleytula’dan sonra 

daha kuzeydeki şehirleri Kastiliyye ve Leon şehirlerini fethetti. Atlas Okyanusuna kadar 

olan bölge ve şehirlerin fethini gerçekleştirip, kıyıya ulaşan Târık buradan Tuleytula 

şehrine geri döndü.233 

Müslümanların Endülüs’e girişinden yaklaşık bir yıl sonra Kayrevan valisi Mûsâ b. 

Nusayr, Kayrevan’da yerine oğlu Abdullah b. Mûsâ’yı vekil bırakarak on bin kişilik bir 

orduyla Avrupa topraklarına ayak bastı.234 Beraberindeki orduyla Târık’ın ordusundan 

farklı bir güzergâh takip etti. Öncelikle Şezûne, Karmûna ve İşbiliyye’yi fethetti. Bu 

tarihlerde İşbiliyye Endülüs’ün en büyük şehri ve medeniyet merkezi konumundaydı. Şehir 

İslâm ordusuna bir süre mukavemet gösterdiyse de Müslümanların çabalarıyla muhasara 

çok sürmeden fethe dönüştü. İşbiliyye’nin fethinden sonra Maride’ye, bunun ardından 

diğer İslâm ordusunun bulunduğu Tuleytula şehrine geçti.235  

Neredeyse tüm tarihçilerin ittifakla söyledikleri gibi Tuleytula Mûsâ b. Nusayr ve 

onun azadlı kölesi Târık b. Ziyâd’ın karşılaşma yeridir.236 Kayrevan valisinin Târık’a; 

emirlerine uymadığı için kızdığı237, hatta bazı kaynaklara göre kamçıyla vurduğu238 

zikredilmektedir. Târık’ın ise özür dilediği ve Endülüs’te kazandığı tüm ganimetleri 

kendisine takdim ettiği söylenmektedir. Mûsâ b. Nusayr kızgınlığını daha fazla devam 

ettirmeden hem onu affetmiş, hem de fethin devamı için bir an önce harekete geçmiştir. 

Fethi Kuzey bölgelere doğru devam ettiren İslâm ordusu sırasıyla Saragosta, Aragon, 

Asturias ve Cillikiye’yi239 fethetmiştir.  Endülüs’te fetihlerin büyük bir kısmı tamamlandığı 

zaman Kayrevan oğlu Abdülazîz’i Endülüs’e vali tayin ederek Tanca üzerinden Târık b. 

                                                           
232  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 207; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232; Ya‘kûbî, 

Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 285;  İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 286; Kayrevanî, Târîhu 

İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 55. 
233  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 68; İbn Tağriberdî Tuleytula’yı Mûsâ b. Nusayr’ın fethettiğini 

rivayet eder. Bkz. İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 286. 
234  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 207,210-211; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 292;  

İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 43; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 54. 
235  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 69. 
236  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 70; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib diğer tarihçilerden 

farklı olarak Kurtuba’da karşılaştıklarını söyler. Bkz. Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 55. 
237  Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 285; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 55. 
238  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 70. 
239  Cillîkiyye: Endülüs’ün kuzey batısının en uç kısmındadır. Atlas okyanusuna yakındır. Bkz. Yâkût el-

Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 157. 
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Ziyâd’la birlikte geri dönmüştür.240 Kayrevan yakınlarına geldiğinde şehrin içerisine 

girmek istemediği için Kasru’l-Mâ’da bir müddet kalmıştır. Burada Mûsâ’ya iki güzel 

mektup ulaşmıştır. Bunlardan biri halife Velîd’in Endülüs’ün fethi için teşekkür, ikincisi 

ise oğlu Abdüaziz’in Endülüs’deki yeni fetihleri anlatan müjde mektubudur.241  

İbn’ül-Esîr Endülüs fethinin tamamlanmasının ardından Mûsâ b. Nusayr’ın 

askerlerinin bir kısmını Sardunya242 adasına gönderdiğini zikreder. Müslümanların burada 

sayısız ganimet elde ettiklerini de tüm detaylarıyla anlatır. Bununla birlikte bu askerlerin 

ganimet haricinde; açgözlülükle altın ve değerli eşyaları sakladıkları için Kuzey Afrika’ya 

dönemeden gemilerinin battığını rivayet etmektedir.243 

Kayrevan valisi Kasru’l-Mâ’da birkaç gün kaldıktan sonra 95/713-714 yılında 

Şam’a doğru yola çıktı. Mısır ve Filistin’e uğrayan Mûsâ b. Nusayr buralardaki vali ve 

tanıdıklarına ganimetlerden hediyeler bıraktı. Filistin toprağına ulaştığında halife Velîd ve 

kardeşi Süleymân’ın mektupları ona ulaştı. Halife Şam’a bir an önce gelmesini talep 

ederken, Süleymân abisinin ölümünün hemen ardından tahta geçmeyi planladığı için 

Mûsâ’nın Velîd’in yanına gelmeyi geciktirmesini söylüyordu. Zira halife Velîd oğlunu 

yerine vekil bırakmak istiyordu.244 Velîd b. Abdülmelik’in rahatsızlığının arttığını haber 

alan Mûsâ b. Nusayr öncelikle Velîd’in yanına giderek yanındaki ganimetleri halifeye 

takdim etti. Birkaç gün sonra 96/715 yılı Cemâdiye’l-Âhir ayında halife Velîd vefat etti. 

Halife Velîd’den sonra kardeşi Süleymân b. Abdülmelik halife tayin edildi. Süleymân 

hilafeti devraldığında Mûsâ b. Nusayr’a, onu dinlemeyip Velîd’e gittiğinden dolayı çok 

öfkelenmişti.245 Mûsâ b. Nusayr yeni halife tarafından bir gün sıcak güneşin altında 

                                                           
240  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 207, 210-211; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 43; 

Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 70-71; Ahmed b. Zeyni Dahlân, Futuhâtu’l-İslâmiyye, c. I, 1. 
b., Dâru Sadr, Beyrut, 1997, s. 194. 

241  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 211; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 44; Kayrevanî, 
Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 57-58. 

242  Sardunya:  Akdeniz’de bir adadır. Sıkılliye ve Aktiris adalarından sonra üçüncü büyük adadır. Meyvesi, 
yeşili bol bir yerdir. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 272; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. 
I,  s. 286; Yâkût el-Hamevî’ye göre dördüncü büyük adadır. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, 
c. III, s. 209.  

243  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 272; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. III, s. 209. 
244  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 210-211; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 45; Necîb 

Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 71.  
245  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 211; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232; Kayrevanî, 

Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 58-59; Bazı kaynaklarda halîfenin kızma sebepleri arasında şu rivayette 
zikredilir: Musa, halîfe Süleymân’a Endülüs’ün fethini kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiş ve 
Süleymân(a.s.) sofrasını ganimet olarak elde ettiğini bildirerek ona hediye etmiştir. Bu durumda Târık b. 
Ziyâd üzülmüş ve sofranın ayaklarından birinin neden değişik olduğunun Mûsâ b. Nusayr’a sorulmasını 
istemiştir. Ele geçirdiğinde bu şekilde bulduğunu söyleyen Musa’nın bu sözü üzerine Tarık sofranın 
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bekletilme cezasına çarptırıldı. Ardından da üç yüz bin dinar borçla mükellef kılındı. Fakat 

o yanındaki ganimetlerin tamamını halife Velîd’e verdiği için bu cezayı ödeyebilecek mal 

varlığına sahip değildi. Halifenin yakın arkadaşlarından Yezîd b. Mühelleb’in ricasıyla bu 

ceza yüz bin dinara indirildi. Bu miktarı toplayabilmek için Mûsâ b. Nusayr’ın dilencilik 

dahi yaptığı bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Kayrevan valiliği yapan, bundan önce 

önemli görevlerde bulunan ve Endülüs’ün fethine vesile olan Mûsâ b. Nusayr halife 

Süleymân’la birlikte 98/716-717 yılında çıktıkları hac yolculuğunda vefat etti.246 Mûsâ b. 

Nusayr Kuzey Afrika ve Endülüs’ü Mısır’dan ayırıp doğrudan Şam’a bağlayan, müstakil 

valilikler olmasını sağlayan ilk kişiydi.247  

 

7. Muhammed b. Yezîd  

Halife Süleymân b. Abdülmelik’in Kayrevan valisi Mûsâ’ya husumeti neticesinde 

ona hem para hem de hapis cezası verdiği zikredilir. Artık bu cezalardan sonra onu 

Kayrevan valiliğinden alınması da muhtemeldir. Zira 97/715-716 senesinde yani göreve 

gelmesinden kısa bir süre sonra yeni vali arayışa girmiş ve Recâ b. Heysem’e öneride 

bulunması için süre tanımıştır. Recâ b. Heysem ise aradığı liyakatli kişinin Muhammed b. 

Yezîd olduğunu bildirmiştir. Muhammed b. Yezîd görevlendirildikten kısa bir süre sonra 

Kayrevan’a ulaşarak, buradaki düzeni sağlamaya çalışmıştır.248 Abdullah b. Mûsâ’dan 

görevini hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan devralmıştır. Ancak halife Süleymân, Abdullah’ın 

görevden alınmasını, hapsedilmesini, kendisi ve ailesinin tüm mal varlığına el koyulmasını 

emreden bir mektup göndermiştir. Ayrıca daha sonra Abdullah’ın öldürülmesini de 

emretmiştir. Kayrevan valiliğini ele geçiren Muhammed b. Yezîd tüm emirleri yerine 

getirmiştir. Abdullah b. Mûsâ ve ailesinin tüm varlığına el koyan vali, bu şekilde üç yüz 
                                                                                                                                                                                

değiştirilmiş ayağını halîfeye vermiştir. Zira Târık b. Ziyâd ele geçirdiğinde ayaklardan birini kopartarak 
yerine yenisini yaptırmıştır. İşte Musa’nın bu yalanın ortaya çıkması üzerine halîfe çok sinirlenmiş ve onu 
cezalandırmıştır. Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 72; Musa’nın, Süleymân sofrası sebebiyle 
yaşadığı bu olayın aynısını halîfe Velîd’le yaşadığını aktaran bir rivayette mevcuttur. Bkz. İbn 
Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 211;  Çeşitli rivayetler arasında Mûsâ b. Nusayr’ın 
ganimetleri Velîd’in ölümü üzerine halîfe Süleymân’a verdiği de bulunmaktadır. İbn Abdilhakem, 
Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 210-211; Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 72.  

246  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 46; İbn Abdilhakem Musa’nın 
vefat tarihinin h. 98 olduğunu zikreder. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 213; Kayrevanî, 
Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 59. 

247  Necîb Zebîb, Mevsuâtü’l-Âmme, c.II, s. 71. 
248  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 211; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 295; c. VII, s. 

403; Muhammed. b. Yezîd’in h. 99 senesinde Kayrevan’a vali olduğuna dair bir rivayette mevcuttur. Bkz. 
Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 60. 
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bin dinar elde etmiştir. Abdullah’ın katlini de Hâlid b. Ebû Habîb el-Kureşî 

gerçekleştirmiştir.249  

Mûsâ b. Nusayr’ın Endülüs’e vali olarak bıraktığı oğlu Abdülazîz; babası, kardeşi 

ve ailesinin akıbetini öğrendiği için; Kayrevan valisinin ve halifenin çağrılarına icabet 

etmemiştir. Bu durum aynı zamanda halifeyi tanımamak anlamına geliyordu ki bu sebeple 

onun da kardeşi Abdullah gibi katline karar verilmiştir. Onu öldüren kişi ve öldürülmesi 

hususunda hiçbir ihtilaf yokken öldürülme gerekçesi hakkında iki farklı rivayet vardır. 

Bunlardan ilki itaatsizliği sebebiyle öldürülmesine karar verilmesi ve bunun için Ukbe b. 

Nâfi’’nin torunu Habîb b. Abde(veya Ubeyde)’nin görevlendirilmesidir.250 İkincisi ise 

yanlış anlaşılarak öldürüldüğünü anlatan bir rivayettir. Müslümanlar tarafından mağlub 

edilen Endülüs meliki Rodrik’in karısıyla evlenen Abdülazîz, Müslümanların onu ta‘zîm 

edip, onun önünde eğilmemesi sebebiyle bu kadın tarafından kınanmıştır. Çünkü daha 

önceki kocası Rodrik’e Endülüs haklı bu şekilde ta‘zimde bulunuyordu. Bu sebeple 

sarayda odasının giriş kısmını küçülterek, Müslümanların eğilerek girmelerini sağlamıştır. 

Abdülazîz her ne kadar eşinin ta‘zîm edildiğini sanan karısı tarafından iltifat görse de, 

Müslümanlar tarafından yanlış anlaşılmıştır. İnsanlar kendisine secde edilmesini 

emrettiğini sanmışlardır. Bu duruma aşırı derecede sinirlenen halk, isyan çıkartmıştır. 

Abdülazîz b. Mûsâ, isyanın önderliğini yapan Ukbe’nin torunu Habîb, Ziyad b. Abîde el-

Belevî ve Ziyad b. Nâbiğa tarafından bir sabah namazı çıkışında öldürülmüştür.251 Netice 

itibariyle Kayrevan’dan sonra Endülüs’ünde Mûsâ b. Nusayr’ın ailesinin elinden alındığı 

görülmektedir. 252 Yeni vali Endülüs’e Abdülazîz b. Mûsâ’dan sonra Hurr b. 

Abdurrahman’ı vali tayin etmiştir. Burada dikkati çeken mühim bir nokta vardır ki, bundan 

önce genellikle Mısır’dan atanan Kayrevan valileri artık bizzat hilafet tarafından atanmak 

suretiyle Endülüs’e vali atayabilir hale gelmişlerdir.253       

Kaynaklarda dönemin Kayrevan valisi Muhammed hakkında mezkur olaylar 

dışında yalnızca bir icraat zikredilmektedir ki bu da İfrikiyye’nin iç kesimlerinde birkaç 

yere seriyye gönderilmiş olmasıdır. Bu bölgelerin detaylı olarak isimleri zikredilmemiş 

olmakla birlikte seriyyelerin İfrikiyye’de yaşanan bazı başkaldırı olaylarını bastırmak için 

                                                           
249  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 47; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 60. 
250  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 47. 
251  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 60. 
252  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 213. 
253 İbn’ül-İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 47. 
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gönderildiği düşünülebilir. Muhammed b. Yezîd tam olarak iki yıl bir ay Kayrevan’da 

görev yapmıştır. Halife Süleymân b. Abdülmelik’in vefatından sonra da görevden 

alınmıştır. 254 

 

8. İsmail b. Ubeydullah Ebu’l-Muhâcir 

Halife Süleymân vefat ettikten sonra 99/717 yılında yerine Ömer b. Abdülazîz 

geçmiştir. Yeni halife fethedilmiş ve fethedilecek tüm bölgeler için belirlemiş olduğu îlâ-yı 

kelimetullah hedefini Kuzey Afrika için de planlamıştır. Bu sebeple Muhammed b. 

Yezîd’in yerine; İsmail b. Ubeydullah’ı görevlendirmiştir. İsmail b. Ubeydullah için 

kaynakların tamamı olumlu değerlendirmelerde bulunur. Ahlakı tam olan, yönetimi ve 

insanlarla iletişimi üst düzeyde gerçekleştiren hayırlı bir vali tanımı hepsinde yer 

almaktadır. 255  

          Kayrevan valiliği görevini devralan İsmail b. Ubeydullah beraberinde tâbiundan on 

kişilik bir ekiple birlikte bölgeye ulaştı.256 On kişinin isimleri şunlardı: Abdullah b. Yezîd 

el-Meâfirî-Ebû Abdurrahman el-Hubulî, Ebû Mes’ûd Saîd b. Mes’ûd et-Tücîbî, İsmail b. 

Ubeydullah el-Ensârî, Ebû’l-Cehm Abdurrahman b. Rafi‘ et-Tenûhî  )التنوخي ), Ebû Saîd 

Cu‘sul b. ‘Ahân b. Umeyr (ابو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير الرعيني), Ebû Abdü’l-Hamîd İsmail 

b. Ubeydullah b. Ebu’l-Muhâcir el-Kureşî, Hibbân b. Ebû Cebele el-Kureşî, Abdullah b. 

Muğîre b. Ebû Bürde el-Kenani, Mevheb b. Hayy el-Meâfirî, Talk b. Ca‘bân el-Farisî.257 

İsmi geçenlerin tamamı ilim ve fazilette en yüksek mertebeye sahip kişilerdi. Kur’ân ve 

sünneti en iyi şekilde öğrenen ve öğreten kimselerdi. Şehre vardıkları vakit herkese Kur‘ân 

ve hadis öğrettiler. Daha önceki valiler zamanında Müslüman olmayan Berberîler de bu 

dönemde İslâm’a dahil oldular. Kuzey Afrika’nın tamamı İslâmiyet hakimiyetinden öte 

Müslüman kimlik içerisine girdi.258 Bu netice dayatma ve zorlamanın değil; bilakis teşvik, 

hoşgörü ve ilmin neticesiydi. Kayrevan’a yerleşen ve eğitimini gerçekleştiren bu alimlerin 

halka ilim öğretmesi için birçok cami ve mahalle mektebi inşa edildi. Bunun neticesinde 
                                                           
254  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 47-48. 
255  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 323; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232-233; Kayrevanî, 

Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s.21; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, c.XI, s. 659; İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 403. 

256  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 61; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.48. 
257  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s.22-23. 
258  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 23, 61; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.48; Belazurî 

Ömer b. Abdülazîz’in Kayrevan valisine halkı İslâm’a davet için mektup yazıdığını ve valinin bunları 
halka okuduğunu kitabında zikretmiştir. Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 232-233.  
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Berberiler’in bazıları Kayrevan’da ilim tahsil edip, daha sonra kabilelerine giderek 

öğrendiklerini aktarıyorlardı. Kayrevan’a ilim öğretmek için gelen alimler burada ilmin 

temellerini atarak, yeni nesil bir alim tabakası yetiştirmeyi de ihmal etmediler. Ebû Kureyb 

el-Meâfiri, Abdullah b. Abdilhakem el-Belvi, Ebû Hâlid Abdurrahman b. Ziyad b. En‘um 

el-Meâfiri, Ebû Muhammed Hâlid b. İmrân et-Tücîbî, Saîd b. Lebîd el-Meâfirî, Ebû 

Zekeriyya Yahyâ b. Sellâm ve birçok kişi bölgenin ilk alim tabakasını oluşturdular.259 

Kayrevan valisi İbn Ubeydullah Endülüs’e 100/718-719 senesinde Semh b. Mâlik 

el-Havlâni’yi vali tayin etti. Kayrevan’ın zirve noktasını yaşatan vali İsmail b. Ubeydullah 

halife Ömer b. Abdülazîz’in vefatına kadar görevde kaldı.260  

 

9. Yezîd b. Ebû Müslim’in Valiliği 

Halife Ömer b. Abdülazîz vefat ettiğinde, hilafet makamına Yezîd b. Abdülmelik 

geldi. Yeni halife selefinin tayin etmiş olduğu Kayrevan valisi İsmail b. Ubeydullah’ı 

görevinden alarak, yerine Yezîd b. Ebû Müslim’i bu makama getirdi.261 102/720-721 

yılında Kayrevan’a ulaşan Yezîd, zulmü ve zorbalığıyla Kayrevanlıları kendisine düşman 

haline getirdi. Zaten kendisi Haccâc b. Yusuf’un azadlı kölesi ve sahib-i şurtasıydı.262 

Haccâc’ın yakınında olması dolayısıyla davranışları ve yönetimi onunla benzerlik 

gösteriyordu. Yeni Kayrevan valisi iki durumdan dolayı halk tarafından kınandı. Bunlardan 

birincisi zımmî statüsündeyken Müslüman olmuş kimselere cizye vergisi yüklemesiydi. 

İkincisi ise kendi özel muhafızlarının sağ avuçlarına kendi isimlerini, sol avuçlarına “hars” 

(muhafız) ifadesini damgalatmak istemesiydi. Genelde halkın tümü, özelde ise muhafızlar 

bu uygulamaya çok sinirlendiler. Tüm bunlara çözüm olarak da henüz görevinde bir ayı 

yeni tamamlamış olan Yezîd b. Ebû Müslim’in öldürülmesi düşünüldü. Sonunda Kayrevan 

valisi Yezîd, bizzat özel muhafızları tarafından namaz sonrası camiden çıkışı esnasında 

öldürüldü. Halka yaptığı aşırı baskı, böyle kötü bir neticeye sebep oldu.263 

                                                           
259  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 24. 
260  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 61; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 48. 
261  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 213; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 297. 
262  Detaylı bilgi için bkz. M. Mahfuz Söylemez, Bedevilikten Hadariliğe Kûfe, 1.b., Ankara Okulu 

Yayınları, Ankara, 2001, s.207-208. 
263  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233;  Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. VII, s.  617; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.48-49; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 297, c. VII, s. 403; İbn Tağriberdî, 
Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 313; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 62. 
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Kayrevanlılar Yezîd b. Ebû Müslim’in öldürülmesinin ardından içlerinden yeni bir 

vali seçmek istediler. Yapılan istişareler neticesinde aralarında bu makama Muğîre b. Ebû 

Bürde’yi seçtiler. Muğîre bu teklifi prensip olarak kabul etmekle birlikte bu konuda oğlu 

tarafından uyarıldı. Zira Yezîd’in öldürülmesi esnasında o da orada bulunuyordu ve eğer 

halife bu durumu öğrenirse bunu valiliğe geçmek için yaptığını düşünebilirdi. Muğîre 

oğlunun uyarısını dikkate alarak, teklifi reddetti. Onun yerine Kayrevan’ın eski 

valilerinden Muhammed b. Yezîd’in valiliğe geçirilmesine karar verildi. Ancak 

Muhammed o esnada Sıkilliye’de İslam fethini devam ettiriyordu. Kendisine bir elçiyle 

haber gönderildi. Kısa süre sonra Muhammed b. Yezîd Kayrevan’a ulaştı. Valiliği 

devraldığında vakit kaybetmeden, olanları halife Yezîd’e mektupla haber verdi. Halife 

Yezîd yaşananları olumsuz karşılamayıp Muhammed b. Yezîd’in valiliğini onayladı264 

 

10. Bişr b. Safvân el-Kelbî 

Yezîd b. Ebû Müslim’in öldürülmesinin ardından Halife Yezîd b. Abdülmelik her 

ne kadar Muhammed b. Yezîd’in valiliğini onaylasa da Kayrevan için yeni birini 

görevlendirmeyi düşündü. Bu sebeple dönemin Mısır valisi Bişr b. Safvân’ı durumdan 

haberdar ederek gereğinin yapılması için Kayrevan’a geçmesini emretti. Mısır valisi Bişr 

görevini kardeşi Hanzale b. Safvân’a devrederek, 103/721-722 senesinde Kayrevan’a 

ulaştı. Muhammed b. Yezîd’den görevi teslim alan Bişr, kısa sürede Kuzey Afrika’daki 

karışıklığı yatıştırmayı başardı.265 İki yıl sonra halife Yezîd b. Abdülmelik vefat etti. 

Ondan sonra halifelik makamına geçen Hişâm b. Abdülmelik de Bişr’in valiliğini devam 

ettirdi. Kayrevan valisinin Kuzey Afrika’da elde etmiş olduğu ganimet ve hediyeleri halife 

Yezîd’e gönderdiği, ancak hediyeler ulaşmadan Yezîd’in ölüm haberinin geldiği 

zikredilmektedir. Hediyeler yeni halife Hişâm b. Abdülmelik’e sunulmuşur.266 

                                                           
264  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 214-215; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, c. VII, 

s. 617; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.49; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 403; İbn Tağriberdî, 
Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 313; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 62-63. 

265  Bazı kaynaklarda Muhammed b. Yezîd’in Abdullah b. Musa’yı öldürmediği düşünülerek, onun Yezîd b. 
Ebû Müslim’in öldürülme olayında etkin rol oynadığı ve Bişr b. Safvân tarafından bu sebeple 
öldürüldüğü zikredilmektedir. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 215; Belâzürî, Fütûhu’l-

Buldân, s. 233. 
266  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 215-216; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; Ya‘kûbî, 

Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 318; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 229;  İbn İzârî, Beyânu’l-

Muğrib, c. I, s.49; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 403-404; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. 
I,  s. 313, 319. 
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Doğrudan hilafete bağlanan Kayrevan valisi, artık Endülüs’ün valisini atama 

yetkisine sahipti. Dolayısıyla Kayrevan valiliğine getirilen Bişr b. Safvân Endülüs 

valiliğine Anbese b. Süheym el-Kelbî’yi vali tayin etti. 107/726 yılında Anbesenin 

ölümünden sonra Yahya b. Seleme el-Kelbîyi göreve getirdi.267 Ayrıca 107/726 yılında 

Mısırdaki valilik durumu haraç vergisinin arttırılması neticesinde burada çıkan isyandan 

dolayı oldukça karışık bir hal aldı.268 

Akdeniz’deki adalara yapılan fetih seferleri Hişâm döneminde yoğun bir şekilde 

devam etti. Vali ilk olarak 103/721 yılında Yezîd b. Mesrûk el-Yahsebî(يحصبي) 

önderliğinde İslâm ordusunu Sardunyaya gönderdi. Müslümanlar burada sükûneti 

sağlayarak birçok ganimet elde ettiler. Sardunya’ya ikinci seferi Hasan b. Muhammed b. 

Ebû Bekr önderliğinde gerçekleştirildi. Bu seferde sulh sağlanabildi.269 Vali Sıkılliye 

adasında Müslümanların yaptığı gazveye bizzat kendisi de katıldı. Yaptığı savaşta 

muzaffer olan komutan, birçok ganimet elde ederek Kayrevan’a geri döndü.270 Artık bu 

tarihten sonra valinin rahatsızlandığı söylenmektedir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması 

için kendinden sonra göreve gelecek valiyi belirlemeye karar verdi. Kaynaklar bu ismin 

Abbâs b. Bâdî‘a el-Kelbî271 olduğunu bildirmektedir.  

Valisi Bişr b. Safvân 109/727-728 yılında Kayrevan’da vefat etti. Halife buraya 

yeni bir vali tayin edinceye kadar kendisinden sonra bıraktığı vekil şehrin idaresini devam 

ettirdi.272 

 

11. Ubeyde b. Abdurrahman el-Kaysî 

Bişr b. Safvân el-Kelbî’nin ölümünün ardından halife Hişâm, Ubeyde b. 

Abdurrahman’ı Kayrevan’a vali olarak görevlendirdi. Ubeyde 110/728 yılında Kayrevan’a 

                                                           
267  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 215-216; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 49. 
268  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 49; Cengiz Tomar, “ Mısır”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, XXXXIV, 

c. XXIX, Ankara, 2004, ss. 559. 
269  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 328. 
270  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 215-216. 
271  Kaynaklarda Nuğaş b. Kurt el-Kelbî, Nu‘âs b. Kurt(قرط )el-Kelbî, Abbâs b. Bâdî‘a el-Kelbî, Abbâs b. 

Nâsi‘a el-Kelbî şeklinde ismin farklı çeşitleri bulunmaktadır. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve 

Ahbâruhâ, s. 219; Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 328; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, 
s. 49; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 63. 

272  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 216,219; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; İbn İzârî, 
Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.49; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, s. 299. 
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ulaştı.273 Kaynaklarda onun gelişiyle birlikte şehirde aşırı bir korkunun yaşandığı ifade 

edilmektedir. Eski Kayrevan valisi Bişr’in bıraktığı vekilin bile Ubeyde geldiğinde onun 

yanına gidecek cesareti bulamadığı belirtilmektedir. Korkunun isnatsız olmadığı, onun 

gelişinden itibaren Bişr’in yanında görev alan kimseleri ve yakınlarını hapsetmesinden 

anlaşılmaktadır. Gerçekten de yeni vali birçok kişiye ağır cezalar vermiştir.274  

Ubeyde Kayrevan’a geldiği zaman ilk faaliyetlerinden birisi de Endülüs valisini 

değiştirmek oldu. Osman b. Ebû Nis‘a’yı Endülüs’e vali tayin etti. Bir sene sonra onu 

azlederek yerine Huzeyfe b. Ehvas el-Kaysî(Şücâî)’yi getirdi. 112/730 senesinde de 

Heysem b. Ubeydu’l-Kinânî’yi Endülüs’e atadı.275 Endülüs, Kayrevan valisinin emriyle 

neredeyse her yıl vali değişikliği yaşadı. Dördüncü olarak da 113/731-732 yılında Endülüs 

valiliğine Abdullah el-Ğafikî’nin atandığını, kaynaklarda Rumlarla yaşanan şiddetli savaşı 

yapan kişi olmasından fark edilmektedir. Bu savaşta İslâm ordusu mağlub oldu. Büyük bir 

kısmının şehit edildiği bu yere daha sonra “Balâtu’ş-Şühedâ” ismi verildi.276 Bu dönemde 

gelenek olduğu üzere yeni Kayrevan valisi Ubeyde de Sıkilliye adasına bir ordu gönderdi. 

Müstenîr adlı bir komutan önderliğinde savaşan bu ordu, dönüş yolunda şiddetli rüzgarın 

çıkmasıyla gemilerinin parçalanmasından dolayı Kayrevan’a ulaşamadı. Yalnız 

Müstenîr’in içinde bulunduğu gemi Trablus sahiline gelebildi. Müstenîr, ordusunu 

kurtaramadığı için Kayrevan valisi tarafından hapsedildi.277 

Kayrevan halkına oldukça huzursuz günler yaşatan vali Ubeyde’nin tutumu, Kuzey 

Afrika bölgesinin de karışmasına sebep oldu. İfrikiyye beldelerinin şöhretli şairlerinden 

Ebû’l-Hattâr Kayrevan valisi hakkında yazdığı şikayetleri içeren şiirini halife Hişâm’a 

gönderdi. Durumdan bu şekilde haberdar olan halife derhal Ubeyde’yi görevden aldı. 

Valilikten azledilen Ubeyde b. Abdurrahman Kayrevan’a vekil olarak Ukbe b. Kudâme’yi 

bırakarak, 114/732-733 yılında hediyelerle birlikte halifenin huzuruna geldi. 278 

                                                           
273  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 216, 219; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; Ya‘kûbî, 

Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 318; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.50; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. V, 
s. 299, c. VII, s. 404; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 64. 

274  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.50; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 64. 
275  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.50; İbn Tağriberdi Huzeyfe’nin valiliğini atlayarak Osman’dan sonra 

Heysem’in vali olduğunu rivayet etmektedir. Bkz. İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 346. 
276  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.50; İbn Abdülhakem tarih zikretmeksizin Ubeyde’nin önce 

Abdurrahman b. Abdullah sonra da Abdülmelik b. Katan’ı atadığını rivayet etmektedir. Rivayetlere 
bakıldığında Abdurrahman b. Abdullah’ın, yukarıdaki Abdullah el-Ğafikî’yle aynı özellikleri taşıdığı 
görülmektedir. Detaylı bilgi için bkz. İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217.  

277  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 216. 
278  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217; Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. II, s. 318; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s.50; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 63. 
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12. Ubeydullah b. Habhâb 

Ubeydullah b. Habhâb Mısır’da haraç amirliği yaptığı esnada halife Hişâm 

tarafından İfrikiyye’ye vali tayin edildi. Kayrevan valisi Ubeyde b. Abdurrahman’ın 

görevden alınmasıyla birlikte burada bir karışıklık söz konusuydu. Ubeydullah oğlu 

Kâsım’a Mısırdaki görevini devrederek 116/734 yılında İfrikiyye’ye gitti.279 Buraya 

ulaştığında yaptığı ilk faaliyet; Tunus’a cami ve tersane yaptırmak oldu.280 Tunus’a 

yönetici olarak da eski Kayrevan valisi Ubeyde’nin cezalandırdığı Müstenîr b. Habhâb’ı 

getirdi.281 

Yönetimi boyunca Kuzey Afrika’ya ve Endülüs’e birçok görevli tayin eden 

Ubeydullah; Tanca’ya ve Mağribu’l-Aksâ’ya oğlu İsmail’i, Sûs’ul-Aksâ’ya Habîb b. Ebû 

Ubeyde b. Ukbe b. Nâfi’’yi, Endülüs’e de Ukbe b. Haccâc b. Selûlî’yi görevli tayin etti.282 

Belli bir süre sonra Tanca valiliğindeki oğlunu Susu’l-Aksâ’ya göndererek, onun yerine 

Ömer b. Ebû Abdullah’ı buraya görevlendirdi. Habîb b. Ubeyde ise Sûsu’l-Aksâ ve 

Sûdan’da birçok Berberî kabileyi itaat altına aldı ve birçok esir elde etti. Burada sükûneti 

sağladıktan sonra, askerleriyle birlikte öncelikle Sardunya adasına ardından da oğlu 

Abdurrahman’la birlikte Sıkilliye adasına fetih için gitti. Oğluyla birlikte burada daha önce 

hiçbir Müslüman ordunun sağlayamadığı başarıya ulaştı. Abdurrahman daha sonra 

Sıkilliye’nin en büyük şehri Sarakosa’yı ele geçirdi. 283 Ayrıca 119/737 yılında Kusem b. 

Avâre önderliğinde bir orduyu da Sardunya adasına gönderdi. Fakat bu donanma 

Kayrevan’a ulaşmadan denizde kayboldu.284 

                                                           
279  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217; Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 

347; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 416; İbn Tağriberdî, 
Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 339, 354; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 51; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, 
c. V, s. 299, 300; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 66. 

280  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 404; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 51; Kayrevanî, Târîhu 

İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 66. 
281  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217; Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c.I, s. 

286. 
282  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217;  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 416; İbn 

İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 51; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 66. 
283  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217; Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 

347; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 146;  İbn Haldûn, 
Kitâbu’l-İber, c. V, s. 300, c. VII, s. 404; İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 368-369; İbn İzârî, 
Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 51; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 66-67. 

284  İbn Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 363. 
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Kuzey Afrika’da fetih hareketleri bu şekilde sürüp giderken, bir taraftan da isyan 

hareketleri baş göstermeye başladı. Tanca yöneticisi Ömer b. Ebû Abdullah’ın zalim bir 

idareciydi. Sadakalar ve öşür konusunda aşırıya gidiyor, Berberîlerin İslâm’ı kabul etseler 

dahi Müslümanların ganimeti olduklarını ve humusa katılmaları gerektiğini iddia ediyordu. 

Şimdiye kadar bu topraklara ulaşan hiçbir vali böyle bir uygulama gerçekleştirmedi.  

Genellikle buralara gelen görevliler Berberîlere karşı anlayışlı davranan idarecilerden ya da 

Berberî eşrafından seçilirdi. Yönetimdeki acımasız tavrı ve özellikle de Berberîler için 

gündeme getirdiği bu uygulamalar onları kızdırdı. Kısa süre sonra mağrib bölgesinin 

tamamında isyanlar çıkmaya başladı. Bu dönemde Kuzey Afrika, aynı zamanda Hâricîliğin 

hareketlenmeye başladığı bir bölgeydi. Habîb b. Ubeyde’nin Rum topraklarına geçtiğini 

haber alan Berberîler Sufrî bir Hâricî olan Meysere el-Muzafferî’ye halifelik için beyat etti. 

Kendisine “Müminlerin Emiri” şeklinde hitap ediyorlardı. Böylece bu başkaldırı valiye 

özellikle de halifeye ithaf edilmiş oluyordu. Berberî birlikler Tanca’da toplanıp Ömer b. 

Ebû Abdullah’ı öldürerek burayı ele geçirdiler. Bu isyan, Müslüman Kuzey Afrika’daki ilk 

fitne hareketiydi.285 Meysere’nin Tanca’da Abdü’l-A‘lâ b. Cüreyc el-İfrikî’yi vekil olarak 

bırakmasının ardından Sûsu’l-Aksâ’ya geçen Hâricîler, burada görev yapan İsmail b. 

Ubeydullah’ı da öldürdüler. Meysere artık bu bölgelerin tamamının yönetimini elinde 

bulunduruyor, bu sürede hakimiyeti altındaki yerlere Hâricîliği kolayca götürebiliyordu.286 

Tanca yöneticisi ve oğlunun ölüm haberini alan Kayrevan valisi, Sıkilliye’de 

savaşan Habîb’e bir an önce gelmesi için haber gönderdi. Aynı zamanda Habîb’in oğlu 

Hâlid’in önderliğinde Kayrevan’da bulunan ordunun tamamını Tanca ve civarına sevk etti. 

Şelef vadisi yakınına ulaşan Hâlid burada babasını bekleyerek hazırlıklarını sürdürdü. 

Habîb b. Ubeyde ve beraberindeki ordunun buraya ulaşmasından kısa bir süre sonra 

Meysere de ordusuyla birlikte geldi. Taraflar arasında şiddetli bir çatışmanın ardından 

Meysere Tanca’ya doğru geri çekildi. Ancak onun bu tavrı Hâricî Berberîler tarafından hoş 

görülmeyerek Meysere öldürüldü. Meysere’nin ölümünün ardından toparlanmakta güçlük 

yaşamayan Hâricîler Hâlid b. Humeyd ez-Zenâtî’yi kendilerine halife seçtiler. Tekrar 

savaşa başlayan iki taraftan bu defa Araplar ağır bir yenilgiye uğradılar. Zira Arapların 

                                                           
285  Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 347; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 52-53; 

Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 67. 
286  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217-218; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 416; 

İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 405; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 53. 
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karşısında Berberîler bitmek tükenmek bilmeyen bir asker gücüne sahipti. Bu savaşa Arap 

eşrafının tamamı şehit edildiği için “Gazvetü’l-Eşrâf” adı verildi.287  

Mağrib bölgesinde yaşanan bu gelişmenin haberini alan Endülüs’teki Hâricî 

Berberîler Ubeydullah b. Habhâb’ın göreve getirdiği Ukbe’yi valilikten alarak yerine eski 

vali Abdülmelik b. Katan’ı geçirdiler. Kayrevan’daki durum da Endülüs’ten çok farklı 

değildi. Kayrevan valisi Ubeydullah da yaşanan iç karışıklıkta görevden alındı. 

Ubeydullah’ın görevden alınmasına aşırı derecede sinirlenen halife Hişâm “ Vallahi onlara 

tam bir Arap gibi kızdım! Öyle bir ordu göndereceğim ki, başı onların sonu benim 

yanımda olacak!”288 diyerek yemin etti. Ayrıca Ubeydullah b. Habhâb’a hemen oradan 

ayrılarak Şam’a gelmesini emretti. Ubeydullah 123/741 yılında Kayrevandan ayrıldı.289       

 

13. Külsûm b. İyâz el-Kuşeyrî 

Halife Hişâm b. Abdülmelik Kuzey Afrika’da Haricî Berberîlerin Müslümanlara 

yaşattığı hezimetin intikamını almak için yemin etti. Bu sebeple Külsûm b. İyâz 

komutanlığında on iki bin kişilik bir Şam ordusu hazırladı. Şam’da yaptığı hazırlıklar 

dışında Mısır, Trablus ve Berka valilerine de ordu hazırlamaları için mektuplar gönderdi. 

Külsûm’ü aynı zamanda Kayrevan valisi olarak atadı. Şam ordusu öncü birlik olarak Belc 

b. Bişr önderliğinde bir grubu göndererek seferine başladı.290  

Mısır, Trablus ve Berka’dan da güçlü birlikler edinen Külsûm 123/741 yılı 

Ramazan ayında Kayrevan’a ulaştı.291Abdurrahman b. Ukbe el-Ğıfârî’yi vali vekili, 

Mesleme b. Sevâde’yi’de ordu komutanı tayin etti. Ancak Kayrevan’a geldiği zamandan 

itibaren amcasının oğlu Belc hakkında şikayetler gelmeye başlamıştı. Belc, Berberî 

birlikleriyle karşılaştığı vakit onları küçümsemiş, üstelik onlara askerlerinin her an 

                                                           
287 İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 217-218; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 416-

417; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 405; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 53-54; Kayrevanî, 
Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 67-68. 

288  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 54; Kayrevanî, 
Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 68. 

289  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 218; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417; İbn 
Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 405; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 54. 

290  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 231; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417; İbn Haldûn, Kitâbu’l-

İber, c. VII, s. 406; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 54; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 
65. 

291  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 229;  Kayrevanî, 
Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 65. 
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girebilmesi için evlerinin kapılarını kilitlememelerini emretmişti. Berberîler bu 

uygulamada rahatsızlıklarını, ordu komutanları Habîb b. Ebû Ubeyde’ye bildirmişlerdi. 

Habîb de eğer saygısızlığında ısrar ederse Kayrevan valisini Hâricîlerle değil de bizzat 

kendisiyle savaşmakla tehdit etmişti. Vali Külsûm, bunun üzerine Habîb’ten özür 

dileyerek, bir daha böyle bir durumla karşılaşmayacaklarına dair söz vermişti.292 

Kayrevan valisi Külsûm Belc ve Habîb’in ordusunun bulunduğu Şelef vadisine 

geldi. Onun gelmesiyle birlikte iki taraf arasındaki gerginlik daha da arttı. Belc aşağılayıcı 

sözlerine ısrarla devam ediyordu. Arap ve Berberîler tam birbirleriyle savaşacağı esnada 

Hâricîlerin onlara doğru geldikleri haberini aldılar. Aralarında yaşadıkları karışıklıklara 

rağmen savaş hazırlıklarına başlandı. Fakat bu düşmanlık güçlü bir şekilde gelen Hâricîler 

karşısında oldukça tehlikeliydi.293  

Külsûm savaş için Subû294 nehrine geldiğinde, Araplardan otuz bin kişilik bir ordu 

da beraberindeydi. İlk olarak bir grup askerle birlikte Belc gece baskınına gönderildi. Belc 

ancak sabaha karşı buraya ulaşabildi. Hâricîler kolaylıkla Bişr’in ordusunu mağlup edince 

Külsûm’ün yanına geri dönmek zorunda kaldı. Araplar Subû nehri yakınlarında Hâlid b. 

Humeyd ez-Zenatî komutasında haricî Berberîlerle savaştı. Arapların savaştaki çabaları, 

galip olmalarına yetmedi. Külsûm b. İyâz ve Habîb b. Ebû Ubeyde beraberlerindeki çok 

sayıda askerle birlikte 123/ 741yılında burada şehit edildi.295 

Belc b. Bişr bu savaştan sağ kurtulmayı başardıktan sonra yanındaki bir grup 

askerle birlikte Sebte şehrine sığındı. Sebte şehri Şam askerlerinin gelişiyle beraber 

Hâricîler tarafından kuşatma altına alındı. Belc çözüm yolu olarak Endülüs’ü geçmeye 

karar verdi. Bu amaçla Endülüs valisi Abdülmelik b. Katan’dan izin istedi. İbn Katan 

ancak bir yıl Endülüs’te kalmak şartıyla gelmelerine izin verdi. Böylece Belc Hâricîler’den 

kurtulmuş oldu.296  

                                                           
292  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 406; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 54-55; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 65. 
293 İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 219-220; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 405; İbn 

İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 55; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 65. 
294  Subû: Tanca yakınlarında bir nehir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. III, s. 186. 
295  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 219-220; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417; 

İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 406; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 55. 
296  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 406; İbn İzârî, 

Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 55-56. 
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Külsûm b. İyâz’ın askerlerinden bir kısmı da Kayrevan’a geri dönerek canlarını 

kurtarmayı başarmışlardı. Kayrevan en azından Hâricîlerin buraya ulaşmasına kadar 

güvenli bir bölgeydi. Savaşta şehit olan Habîb b. Ubeyde’nin oğlu da Endülüs’e geçti. 

Abdurrahman b. Habîb buraya geldiğinde Belc, Abdülmelik’i görevden uzaklaştırarak 

valiliğini ilan etti. Abdurrahman b. Habîb’de aynı niyeti taşımaktaydı. Bu sebeple Belc’le 

uzun süre mücadele etti.297      

Emevî ordusu bu tarihlerde Kuzey Afrika’da sadece Zenâti’nin ordusuyla 

savaşmadı. Külsûm’ün Tanca’ya doğru yola çıktığı esnada Haricî Sufrî Ukkâşe b. Eyyub 

el-Fezârî Kâbis’te isyan başlattı. Ukkâşe kardeşiyle birlikte bir isyancı birliğini Sebret’e 

gönderdi. Kardeşi Sebret’i kuşatma altına aldı. Tam bu esnada Külsûm b. İyâz’ın 

Trablus’tan yardım için istediği birlikler Sebret’den geçmekteydi. Kuşatmayı fark eden 

Trablus yöneticisi Safvân b. Mâlik Hâricîlerle mücadele etti. Ukkâşe’nin kardeşi yenilince 

Kâbis’te bulunan ağabeyinin yanına geri döndü. Ayrıca Kayrevan komutanı Mesleme b. 

Sevâde ordusuyla birlikte Kâbis’e baskın düzenlendi. Lakin bu baskın Mesleme ve 

ordusunun şehit düşmesiyle sonuçlandı. Ordudan sağ kalanlar ise Sa‘d b. Bahra el-

Gassâni’nin koruması altına girdiler. Rivayeti aktaran İbn Abdülhakem bu kişinin 

mevkiinden bahsetmese de, Kayrevan ordusunu himaye altına aldığına bakılırsa Sa‘d’ın 

Kâbis’te belli bir kuvvetinin olduğu anlaşılmaktadır. Ukkâşe bundan sonra Kâbis’ten on iki 

mîl uzaklıktaki Cerme nehrinin kıyısına çekildi. Trablus yöneticisi Safvân da Sa‘d 

önderliğindeki Kayrevan askerlerini himaye etti. Son olarak Kayrevan’da vekil olarak 

kalan Abdurrahman b. Ukbe Ukkâşe’yle çarpışmak için ordusuyla Kâbis’e gelerek baskın 

yaptı. Bu son hamleyle birlikte Hâricî ordusunun büyük bir çoğunluğu ortadan kaldırılmış 

oldu. Böylelikle Kâbis emniyet altına alındı. Buna rağmen Ukkâşe kaçarak Reml bölgesine 

ulaşmayı başardı.298 

 

14. Hanzale b. Safvân 

Külsûm b. İyâz ve ordusunun yok edildiği haberi Hişâm’a ulaştığında halife 

124/741-742 yılında Kayrevan’a Hanzale b. Safvân el-Kelbî’yi gönderdi. Hanzale bu 

tarihte Mısır valiliği görevindeydi. Böylelikle Mısır idaresinin yanında artık İfrikiyye ve 

                                                           
297  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417, 499; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 406. 
298  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 218-221; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417. 
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Mağrib yönetimi de onun uhdesine geçmiş oldu. İfrikiyye’ye ulaştığında ilk olarak 

Endülüs’e Ebû’l-Hattâr Hüsâm b. Dırâr el-Kelbî’yi vali tayin etti.299 Kayrevan’a 

ulaşmasından kısa bir süre sonra da Ukkâşe’nin saldırı planları kendisine haber verildi. 

Ukkâşe haricî Berberîlerden oluşan kalabalık bir orduyla birlikte Kayrevan’a doğru yola 

koyuldu. Kendisiyle aynı mezhebde olan Abdülvâhid b. Yezîd el-Hüvvârî’yi de buraya 

yönlendirdi. Abdülvâhid’in ordusu da oldukça kalabalıktı. İki grup Zâb bölgesinde 

ayrılarak Kayrevan’a ayrı noktalardan saldırmayı planladılar. Ukkâşe Meccâne yolundan 

Kayrevan’a doğru ilerledi. Abdülvâhid ise Araplara dağdan saldırmayı planlamıştı. 

Hanzale ilk olarak Ukkâşe ile karşılaşmaya karar verdi ve Kayrevan halkıyla birlikte onun 

bulunduğu yere doğru yöneldi. Yoğun bir çatışmanın ardından Ukkâşe’nin ordusu mağlup 

edildi. Hanzale bir grup askeri, kaçan Ukkâşe’yi takip için görevlendirdi. Kendisi de 

Kayrevan’a dönerek Abdülvâhid’le savaşmak için hazırlıklara başladı.300  

Kayrevan’da tüm mühimmat depolarını açtıran Hanzale, halkı silahlandırdı. Aynı 

anda halkı cihada teşvik eden bir konuşma yaptı. Abdülvâhid’in konakladığı Asnâm 

mevkiine geçildi. Burada da taraflar arasındaki şiddetli çatışmalar sonucunda çok sayıda 

Berberî asker öldürüldü. Kayrevan valisinin emriyle ölen Berberî askerler sayılmış, yüz 

seksen bin ölünün bulunduğu tespit edilmişti. Üç yüz bin askere sahip olan Abdülvâhid’in 

ordusunun yarısından çoğunun öldürüldüğüne bakılırsa savaşın şiddeti anlaşılmaktadır. 

Abdülvâhid’de bizzat Hanzale tarafından yakalanıp, öldürüldü. Savaştan sonra Kayrevan’a 

dönüldüğünde Ukkâşe’nin de yakalandığı kendisine haber verildi. Hanzale onun da ölüm 

emrini verdi. Kayrevan valisi halifeye Hâricîlere karşı kazandığı üstünlüğü müjdelediğinde 

Hişâm bu habere çok sevindi. Zira bu bölge son zamanlarda Hâricîler sebebiyle Emevî 

devletini çok fazla uğraştırmıştı.301  

Halife Hişâm 125/743 senesinde vefat etti. Ondan sonra Velîd b. Yezîd Emevîlerin 

yeni halifesi oldu. Bu bölgedeki valilerin hiçbirine müdahale etmedi. Dolayısıyla bölge 

valileri görevlerine devam etti.302  

                                                           
299  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 473; Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. I, s. 229; İbn 

Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 373-375. 
300  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 417-418; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 58; İbn 

Tağriberdî, Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 376-377; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 68-69.  
301  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 418; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 58-59; İbn Tağriberdî, 

Nücûmu’z-Zâhire, c. I,  s. 376-377. 
302  İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 59. 
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Endülüs’ten ölüm korkusu sebebiyle 126/744 yılında Tunus’a geçen Abdurrahman 

b. Habîb, Hâricîler’den sonra Hanzale’yı tehdit eden ikinci bir tehlikeydi. Daha önce zikri 

geçtiği üzere Abdurrahman Endülüs’e geçerek burada bölge idaresini elde etmek istedi. 

Hanzale’nın atamış olduğu Endülüs valisinin kendisiyle mücadele edeceği korkusuyla da 

Tunus’a geçti. Tunus’ta kaldığı süre içerisinde burada Kayrevan valisi olabilmek için beyat 

aldı. Ceddi Ukbe’nin bu topraklarda yaptığı iyilikler neticesinde bölge halkından destek 

buldu. Bu esnada Kayrevan valisi Abdurrahman’a müdahale etmesi için uyarıldı. Lakin 

Hanzale Hâricîler dışında hiçbir Müslüman’ın kanını dökmek istemediğini bildirdi. Vali bu 

sebepten Kayrevan eşrafından bir heyeti Abdurrahman’ı ikna etmek için gönderdi. 

Abdurrahman ise gelen elçileri esir alarak, Kayrevan’a geldi. Burada kendisine yapılacak 

muhtemel bir saldırıda rehineleri öldüreceği konusunda halkı tehdit etti. Ardından da 

Hanzale’dan valiliği bırakarak, şehri terk etmesini istedi. Çaresiz kalan Hanzale hazineden 

yalnızca bin dinar alarak, fazla direniş göstermeden 127/745 yılı Cemâdiyel-Evvel ayında 

şehri terk etti.303 

 

15. Abdurrahman b. Habîb  

Hanazala b. Safvân’ın Kayrevan’dan ayrılmasıyla birlikte artık buranın yeni valisi 

Abdurrahman b. Habîb oldu. Hanzale’nın ayrılmasından sonra Abdurrahman halkı 

kesinlikle onun peşinden gitmemeleri ve başka bölgelere de dağılmamaları için uyardı. Bu 

sebeple halk korkudan Kayrevan dışına çıkamadı. Kayrevan’da sükûneti sağlamasına 

rağmen neredeyse Kuzey Afrika’nın tamamında Arap ve Berberî isyanları devam 

ediyordu. Dolayısıyla buradaki isyanların bastırılması için hemen harekete geçilmesi 

gerekiyordu.304 Bu süreçte Urve b. Velîd es-Sadefî Tunus’ta valiliğini ilan etmişti. Akdeniz 

sahillerindeki Araplar İbn Attâf el-Ezdî önderliğinde ayaklanmışlardı. Bace’de Sabit b. 

Sanhâcî İbâdîlik görüşünün savunucusu olarak burayı ele geçirmişti. Bütün bu 

karışıklıkları bastırmak için Abdurrahman öncelikle kardeşi İlyas’ın İbn Attaf’la 

savaşmasını istedi. Tunus’a doğru ilerlerken hileyle yönünü değiştirerek sahil tarafına 

gitmesini öğütledi. İlyas da ağebeyinin söylediği şekilde altı yüz kişilik bir orduyla ani bir 
                                                           
303  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 223-224; Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; İbnü’l-

Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 499-500; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 406; İbn İzârî, 
Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 60; Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s.72.  

304  Mehmet Salîh Arı, Hâricîlerin Kurduğu Devlet Rüstemiler, 2. b., Bilge Adamlar, İstanbul, 2009, s. 51-
59. 
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baskın yaparak İbn Attâf’ı hiç tahmin etmediği bir anda yakalayıp öldürdüğü gibi buradaki 

isyanı bastırarak Tunus’a geçti. Tunus’ta Urve’yle yaptığı uzun mücadelelerden sonra 

burayı da ele geçirmeyi başardı.305 

Diğer taraftan Trablus’ta Abdurrahman’ın kardeşlerinden biri valilik yapıyordu. 

Valinin İbâdîler’in reisi Abdullah b. Mes’ûd et-Tücîbî’nin başını vurdurtması üzerine 

buradaki İbâdîler yönetime karşı isyan ettiler. Onları teskin etmek için Abdurrahman 

kardeşini hemen görevden alarak yerine Humeyd b. Abdullah el-Akkî’yi atadı. İbâdîler 

Humeyd’in bulunduğu yerle birlikte bazı köyleri muhasara ettiler. Humeyd ve arkadaşları 

bir süre sonra serbest bırakıldılar. Ancak İbadîlerin başkanı Abdülcebbar b. Kays bu 

bölgedeki tüm topraklara hakim oldu. Abdurrahman b. Habîb’in birçok kez bölgeye ordu 

sevk etmesi sonucu burası itaat altına alınabildi.306  

Mervân b. Muhammed halifelik makamına geldiği zaman Kuzey Afrika idarecisi 

Abdurrahman kendisine hediyeler göndererek itaatini birdirdi. Abdurrahman’ın valiliğini 

tanıyan halife onu Şam’a davet etti. Abdurrahman ise onun çağrısına uymayıp, 

Kayrevan’da kalmaya devam etti. Anlaşılan o ki halifenin İslâm devletindeki iç 

karışıklıklarla meşgul olması Abdurrahman’ın rahatça hareket etmesine sebep oldu.307  

 Kayrevan valisi 135/752-753 yılında oğlu Habîb’i yerine vekil bırakarak 

Tilimsan308 civarındaki Berberî topluluklarını itaat altına alabilmek için harekete geçti. 

Buradaki Berberîler uzun uğraşlardan sonra kendisini tanıdılar. Bu şekilde Abdurrahman 

tarafından Kuzey Afrika’da tüm bölgelerde itaat sağlanmış oldu. Arap ve Berberiler artık 

Abdurrahman’ın güçlü otoritesinden çekinir hale geldiler. Abdurrahman b. Habîb 

Tilimsan’dan sonra Sicilya adasına geçti. Ordusunun bir kısmını da Sardunya adasına 

yönlendirerek buradaki halkı itaat altına aldı.309  

İbn Habîb’in valiliği tam olarak Emevîler’den Abbâsîler’e geçiş devresine tekabül 

etmektedir. Abbâsî ihtilalinin gerçekleştiği dönemde durumdan oldukça az etkilenen 

Kuzey Afrika bu dönemde Abbâsîler’i tercih etmiştir. Abdurrahman, Abbâsî hükümdarı 

Seffâh’a bağlılığını bildirerek, halifenin onayını alarak onun adına hutbe okutmuştur. Fakat 
                                                           
305  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 500-501; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 61; İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 407. 
306  İbn Abdilhakem, Futûhu Mısır ve Ahbâruhâ, s. 224. 
307  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 233; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 60-61; İbn Haldûn, Kitâbu’l-

İber, c. VII, s. 407. 
308  Tilimsan: Mağrib’te bir şehir. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, c. II, s. 44. 
309  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 407. 
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diğer taraftan Kuzey Afrika’nın hilafetten uzak bir mesafede olması Emevî hanedanının 

sığınma noktası haline gelmesine sebep olmuştur. Nitekim Abdurrahman’a son Emevî 

halifesi Mervân’ın kızı, eski Emevî halifesi Velîd b. Yezîd’in iki oğluyla ve Velîd’in erkek 

kardeşinin kızı sığınmışlardır. Üstelik Kayrevan valisi Mervân’ın kızı, kardeşi de Velîd b. 

Yezîd’in yeğeniyle evlenmiştir. Buna rağmen Abdurrahman’a Abbâsî halifesi tarafından 

Velîd b. Yezîd’in iki oğlunun öldürülmesi konusunda talimat geldiği için bu ikisi, 

Kayrevan valiliğinin emriyle öldürülmüştür.310  

Emevîler dönemindeki Kayrevan yönetimi Abdurrahman b. Habîb’le birlikte sona 

ermiştir. Bu dönemde Kuzey Afrika ve Endülüs tam olarak itaat altına alınmıştır. Abbâsîler 

Emevîler’den bu bölgeleri sorunsuz olarak devralmışlardır. Kayrevan’daki Emevî 

hakimiyeti de bu şekilde sona ermiştir.  

 

                                                           
310  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. IV, s. 501; İbn İzârî, Beyânu’l-Muğrib, c. I, s. 61; İbn Haldûn, 

Kitâbu’l-İber, c. VII, s. 407. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

KAYREVAN’DA İLMÎ VE SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT 

 

A. KAYREVAN’DA İLMÎ HAYAT 

 

1. Ashâbın İlmî Hayata Katkısı 

Ashâbın ilk olarak Mısır sınırından batıya geçişi Hz. Ömer’in halifeliği döneminde 

gerçekleşmiştir. Günümüzde Libya sınırları içinde yer alan bölgede devam eden fetih 

hareketlerine ashâb-ı ikramdan birçok kişinin katıldığı söylenmektedir. Ancak bu kişilerin 

pek azının ismi bilinmektedir. Ashâbın izlerini de buradan aramaya başlamak 

gerekmektedir. Kuzey Afrika’ya doğru Amr b. el-Âs tarafından gerçekleştirilen fetih 

hareketlerinde ashâbdan birçok kişi yer almıştır. Fakat kaynaklar ashâbın buraya gelişini 

genellikle vali Amr’dan sonra fetih hareketlerini devam ettiren Abdullah b. Sad b. Ebû 

Serh dönemiyle başlatırlar.311  

Hadis ve tarih kitaplarında ashâbın Kuzey Afrika’ya gelişi üç safhada 

değerlendirilmiştir. İlki Hz. Osman’ın hilafeti esnasında Abdullah b. Sa‘d komutasındaki 

yirmi bin kişilik ordunun içerisinde bulunan ashâb topluluğudur. İkinci grup Muâviye b. 

Ebû Süfyân’ın devlet başkanlığı döneminde, Muâviye b. Hudeyc’le birlikte gelmiştir. 

Üçüncü grup ise sayılarının az olmasına karşılık Ukbe b. Nâfi’ komutasında Kuzey 

Afrika’ya ulaşmıştır. Bu üç grubun toplam sayısı Ebû’l-Arab’a göre on yedi, Mâlikî’ye 

göre yirmi dokuz, Debbâğ’a göre kırk iki, Muhammed eş-Şevvât’a göre kırk beş kişidir.312 

Kuzey Afrika’daki hadis çalışmalarının incelemesini yapan her dört müellif de farklı 

                                                           
311  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, s. 464.  
312  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s.3-18; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 61-97; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c. I, s. 94-153; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 472-501. 
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sayılar zikretmiştir. Bu sayıların farklı olmasına bakılmaksızın müelliflerin zikrettikleri 

tüm ashâba yer vermek uygun olacaktır. 

Abdullah b. Sa‘d b. Serh’in komutasında “gazvetü’l-abâdile” olarak isimlendirilen 

Kuzey Afrika fetihlerine katılan ashâbın isimleri şunlardır: Abdullah b. Abbâs313, Abdullah 

b. Ömer314, Abdullah b. Amr b. el-Âs315, Abdullah b. Üneys el-Cühenî316, Misver b. 

Mahreme317, Abdurrahman b. Ebû Bekr es-Sıddîk318, Ebû Zerr el-Ğıfârî319, Mikdâd b. Amr 

b. Sa‘lebe b. Mâlik b. Rebîa el-Behrânî320, Hamza b. Amr el-Eslemî321, Bilal b. Hâris el-

Müzenî322, el-Muttalib b. Ebû Vedî‘a es-Sehmî323, Rebîa b. İbâd ed-Düelî324, Cerhed b. 

Huveylid b. Bücre el-Eslemî325, Büsr b. Ertât326, Müseyyeb b. Hazm el-Mahzûmî327, Kays 

b. Yesâr b. Müslim el-Kinânî328, Hasan b. Ali b. Ebû Talib329, Hüseyin b. Ali b. Ebû 

Talib330, Seleme b. Amr el-Ekva‘ el-Eslemî Ebû Amir331, Abdurrahman b. Zübeyr332, 

                                                           
313  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 61; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 122; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 495. 
314  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 16; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 62; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 103; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 495. 
315  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 16; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 66; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 127; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 495. 
316  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 68; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 122; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 99; Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 493. 
317  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 69; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 139; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 499. 
318  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s.17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 71; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 139; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 492. 
319  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 71; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 106; Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. 

II, s. 485-486. 
320  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 3-4; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 74; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 94-96; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 482. 
321  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 16; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 66; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 133; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 485. 
322  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 75; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 136; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 482. 
323  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 18; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 78; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 146; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 500. 
324  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 79; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 147; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 486. 
325  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 83; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 117; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 483. 
326 Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 85; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 153; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 481. 
327  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 86; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 116. 
328  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 96; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 497. 
329  Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 484. 
330  Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 483. 
331  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 16; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 112; 

Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 491-492. 
332  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 492. 
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Abdullah b. Ca’fer b. Ebû Talib333, Abdullah b. Zübeyr el-Avvâm334, Amr b. Avf335, 

Muâviye b. Hudeyc. 336 Hz. Osman Kuzey Afrika’ya gazve için gönderilen ordunun başına, 

Hâris b. Hakem el-Müzenî’yi komutan tayin etmiştir. Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh İslâm 

ordusu kendisine ulaşınca görevi devralmıştır.337    

 Kuzey Afrika’ya ikinci kez sefer düzenleyen kişi Muâviye b. Hudeyc’tir. Onun 

ordusunda bir öncekine nispetle ashabdan daha az kişi bulunmaktadır. Ayrıca buraya ikinci 

kez gelen kişiler de mevcuttur. Bunlar; Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Fedâle b. 

Ubeydi’l-Ensârî, Rüveyfi‘ b. Sâbit b. el-Ensârî338, Ebû Zem‘a el-Belevî339, Cebele b. Amr 

b. el-Ensârî340, Ebû Yakzân341, Hâris b. Habîb b. Huzeyme el-Kureşî342, Hâlid b. Sâbit el-

Fehmî343, Abdullah b. Zübeyr el-Avvâm, Züheyr b. Kays el-Belevî’dir. 344 Mısır valisi İbn 

Hudeyc içerisinde Ashâbın bulunduğu bu orduyla birlikte başarılı seferler yaparak, 

Kayrevan kurma fikrine zemin hazırlamıştır.  

Ashâbın Kuzey Afrika’ya düzenlediği son seferi Ukbe b. Nâfi’’nin seferidir. Bu 

seferden önce ashâbın birçoğu vefat etmiş olduğu için az sayıda ashâb gazveye katılmıştır. 

Bunlar da Kays b. Yesâr b. Müslim el-Kinânî, Hâlid b. Sâbit el-Fehmî gibi isimleri tabakât 

kitaplarında zikredilmemiş kişilerdir. Katıldıkları gazveler bilinmeyen veya herhangi bir 

gazveye katılmaksızın buraya gelen ashabın isimleri de şu şekildedir; Ziyad b. Hâris es-

Sudaî345, Süfyân b. Vehb b. Havlânî346, Ebyad b. Hammâl347, Münzir el-Eslemî el-İfrikî348, 

                                                           
333Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 493. 
334  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 125; 

Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 493. 
335  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 109. 
336  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 93; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 143; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 500. 
337  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 18; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, 

s. 484. 
338  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 82; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 130; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî 

Marifeti’s-Sahâbe, c. III, s. 340-345, c. II, s. 239-240; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 
486-487. 

339  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 84; Debbâğ, 
Meâlimu’l-İman, c.I, s. 113; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî Marifeti’s-Sahâbe, c. VI, s. 122-123; 
Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 479,486-487. 

340  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 91-92; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 140; Muhammed eş-Şevât, 
Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 482-483 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî Marifeti’s-Sahâbe, c. I, s. 320 

341  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 97; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 152; Muhammed eş-Şevât, 
Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 479, 502. 

342Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 483. 
343  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 485. 
344  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 94, İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî Marifeti’s-Sahâbe, c.III, s. 242-245. 
345  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 87; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 148; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 488-489-490. 
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Selkân b. Mâlik349, Ebû Dübeys el-Belevî350, Abdullah b. Mes’ûd el-Hüzelî351, Ka‘b b. 

Amr el-Ensârî352, Ebû Lübâbe el-Ensârî353, Mes’ûd b. Esved el-Belevî354, Zem‘a b. Ubbâd 

ed-Düelî. 355 Bu kişiler Kuzey Afrika’da gazvelere katılmış ya da burada ilmin gelişimi için 

görevlendirilmiş kişilerdir. 

Ashâbın 27/647-648 senesinden 78/697-698 senesine kadar Kuzey Afrika’ya gün 

geçtikçe azalan bir seyirle geldiği görülmektedir. Onların bu topraklara gelişlerinin ilk 

gününden itibaren İslam dini kabul görmeye başlamıştır. Bölge halkı zamanla doğrudan 

onların öğrettiği bilgilerle İslâmiyet’in temel ibadet ve ahlâkını öğrenmiştir. Gazvelerde 

veya normal zamanlarda uygulamalarla pekiştirilen bu öğretim faaliyeti daha sonraki 

zamanlarda da artarak devam etmiştir. Burada Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, 

Abdullah b. Amr b. el-Âs gibi ashâbın büyükleri Hz. Peygamber’in hadislerini rivayet 

etmeye devam etmişlerdir. Ashâb arasında Muksirûn olarak bilinen kişilerin fetih 

hareketlerine iştirak ettikleri de görülmektedir. Dolayısıyla Kuzey Afrika ahalisinden 

yetiştirdikleri bazı kişiler tâbiûn olarak burada onların faaliyetlerini devam ettirmişlerdir.356 

Kayrevan’ın kuruluşu öncesi ve sonrasında ashâbın burada gerçekleştirdiği ilmî 

faaliyetler hakkında çok detaylı bilgiler bulunmamaktadır. İslâm tarihi kaynaklarının bu 

hususta çok genel bilgiler vermesi ve tabakât kitaplarındaki bilgilerin de dağınık olması 

bunda etkili olmuştur. Hz. Muhammed’in ashâbının Kuzey Afrika’da bulunuşuyla ilgili 

bilgilerin az olmasının birkaç sebebi vardır. Öncelikle Şam merkezde olmak üzere 

genellikle İslâm devletinin doğu bölgesi(meşrik) araştırmacılar tarafından çokça 

zikredilmiştir. Batı hakkında ise genel bilgilere yer verilmiştir. Ashâbın Kuzey Afrika’da 

fetihler dışında çok uzun süreli kalmayıp merkeze geri dönmeleri de bunda etkili olmuştur. 

Burada Hz. Peygamber’in sünnetini öğreterek hemen geri dönmeleri, onların gözetimi 
                                                                                                                                                                                
346  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 91; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 150; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s.475, 491. 
347  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 95; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 151; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 481. 
348  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî Marifeti’s-Sahâbe, c. V, s. 266; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, 

c. II, s. 478, 501. 
349  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 491. 
350  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 492. 
351  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 496. 
352  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 98; Muhammed 

eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 497. 
353  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 497. 
354  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 498-499. 
355  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 17.  
356  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s.464. 
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dışında bir ilerlemeye sebep olmuştur. Kuzey Afrika’nın ashâb ile birlikte yaşadığı en 

önemli dönem Kayrevan’ın beş yıllık kuruluş aşamasıdır. Genellikle fetih hareketlerini 

önemseyen sahâbe, kuruluş müddetince şehrin manevi imarına katkı sağlamıştır. İşte bu 

süreç, Kuzey Afrika tarihinin belki de en çok zikri geçen kısmı olmuştur. İslâmiyet bu 

dönemde Berberîler arasında hızla yayılmış, İslâm dininin esasları öğretilmeye 

başlanmıştır. Arap dili, Kur’ânî ilimler ve hadis Kayrevan’da yeni Müslüman olan 

Berberîler’e sahabe eliyle öğretilmiştir. Sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri Ebu’l-

Muhâcir ed-Dînâr’ın Kayrevan’a vali olmasıyla duraklama dönemini yaşamıştır. 

Kayrevan’ı terk ederek “Tekrevân” adında yeni bir şehir kuran Ebu’l-Muhâcir, bu 

faaliyetiyle ilmî sisteme darbe vurmuştur. İlmî hareketlilik ancak Ukbe’nin Kayrevan’a 

gelerek tekrar eski düzeni sağlamasıyla yeniden canlanmıştır. İlmî hayat bahsine eklenmesi 

gereken en önemli husus, Müslüman olup ilim tahsilinde başarılı olan yerli halktan 

kişilerin sahabilere rehberlik etmesidir. Onlar etnik, kültürel ve sosyal yapıyı çok iyi 

tanıdıklarından dolayı İslâmiyet’in yayılması hususunda Müslümanların yardımcısı 

konumundaydılar. 357  

 

2. Tâbiûnun İlmî Hayata Katkısı  

Sahâbe sayısının azalmasıyla birlikte tâbiûn, İslâm dünyasındaki ilmî faaliyetleri 

üstlenmiştir. Ukbe b. Nâfi’’nin batıya doğru gerçekleştirdiği fetih hareketlerinde ordunun 

çoğunluğunu tâbiûn oluşturmuştur. Dolayısıyla Kuzey Afrika’daki ilmî çalışmaların da 

varisi tâbiûn olmuştur. Onlar sahâbenin İslâm dinini yayma hususundaki yaklaşımını daha 

ileri aşamaya ulaştırmıştır. Tâbiûnun öncelikli hedefi bu topraklarda Hz. Peygamber’in 

sünnetini devam ettirmektir. Sünnete dayalı ilimler hadis, fıkıh ve tefsir bu şekilde onlar 

eliyle gelişmiştir. Tâbiûn nesli istikrarın sağlanmış olması bakımından ashâbdan daha 

şanslıdır. Zira bu dönemde fetih hareketleri neredeyse sona ermiş, Kayrevan valiliği belli 

bir istikrar kazanmıştır. Bu dönemde İfrikiyye ve Mağrib halkının nerdeyse tamamı 

İslâmiyet’i kabul etmiştir. Böylece Arap dilinin yaygınlaşması için çok önemli bir fırsat 

yakalanmıştır. Binâenaleyh ashâb ile görüşme fırsatını elde eden yerli halktan bir grup 

                                                           
357  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 49, c. II, s.468-469; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan 

ve Devruhâ, s. 71. 
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“tâbiûn” sıfatını elde etmiştir. Tâbiûnun yerli halktan olması, bölgenin İslâmlaşmasına 

büyük katkı sağlamıştır.358 

Yerli halkın İslâmiyet’i ayrıntılı olarak öğrenebilmesi için tâbiûnun burada 

yaşaması önemli bir husustur. Kayrevan’da uzun süre yaşayan tâbiûn, bir süre sonra artık 

buranın halkından sayılmıştır. Tabiun sayesinde Müslüman halk herhangi bir sorunla 

karşılaştıklarında başvurabilecekleri yakın bir muhatap olmuştur. Devraldıkları mirası 

devam ettiren bu ilim sahipleri daha çok ibadât, muâmelât, dualar, zikirler, farzlar, 

sünnetler, sevaba teşvik ve günaha karşı uyarı gibi temel konulardaki hadisleri rivayet 

ederek aktarmışlardır. Gündelik hayatta bir Müslümanın ihtiyacı olan konuları öğretmek 

için gayret sarf etmişlerdir. Genellikle evlerinin yakınına cami ve küttâb inşa etmeleri bu 

sebebe dayanmaktadır.  

Tâbiûn neslinin yerli halkı etkileyerek İslâmiyet’i tanıtabilmesinin en büyük 

etkenlerinden biri de onların önemli makamlara getirilmiş olmalarıdır. Valilik, kadılık gibi 

makamlara genellikle bu nesil getirilirken ilmî, siyasî yeterlilikleri de göz önüne alınmış ve 

genellikle bu isimler merkez Şam’dan seçilmiştir.359 

Kayrevan’da ilmî faaliyetlerin artması için yapılan en önemli ve son adım Ömer b. 

Abdülazîz tarafından atılmıştır. O sünnetin yayılması için İslâm coğrafyasının dört bir 

tarafına hadis ravilerinden oluşan gruplar göndermiştir. Kayrevan da bu hususta şanslı olan 

şehirlerdendi. Yeni vali İsmail b. Ubeydullah’ın atanmasının hemen ardından on kişilik 

heyet Kayrevan’a gelerek ilmî çalışmaları başlattığı gibi, İslâm dünyasının batı kısmında 

fethedilen bütün topraklarda İslâmlaştırma hareketini tamamlamışlardır. Yönetim, hukuk 

ve ilim bu grubun eliyle devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Ömer b. Abdülazîz Dönemi 

Kayrevan’ın gelişiminin her anlamda zirve dönemini temsil etmektedir. Tâbiûn 

döneminden sonra Kayrevan hızlı bir düşüşle istikrarını kaybetmiştir. İsmail b. 

Ubeydullah’tan sonra gelen valiler yönetimde gösterdikleri başarısızlıklar sebebiyle 

genellikle İfrikiyye ve Mağrib bölgesinin sükûnetini sağlamakta zorlanmışlardır. Tüm bu 

detaylardan hareketle tâbiûn, sahâbe neslinin temelini attığı ana yapıları tamamlamış ve 

gerçekleştirilen çalışmaların hepsinin semerelerini elde etmeyi başarmıştır. Sahabe ve 

tâbiûnun verdiği eğitim sebebiyle selefî bir eğitime sahip olan Kuzey Afrika halkı, 

yönetimin kötü uygulamaları sebebiyle buraya ulaşan haricîlik mezhebine eğilim 
                                                           
358  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 505-507. 
359  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 56-58, c. II, s. 506-507. 
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göstermiştir. Yönetim hakkında memnuniyetsizlikten dolayı haricîlik burada yaygın bir 

mezhep haline gelmiştir.360  

Kuzey Afrika halkından sahâbenin yetiştirdiği kimseler olarak; Abdurrahman b. 

Üsmeyfa‘ b. Va‘le es-Sebeî361, Selman b. Amir es-Süfyânî362, Yezîd b. Kâsıt363, Ziyad b. 

Müslim el-Gıfârî364 ilk başta zikredilebilir. Kayrevan halkı üzerinde büyük tesirleri olan bu 

grup şehirdeki eğitim halkasının ilk zinciri olarak görülmektedir. Bu durum bölgedeki 

İslâmî dönüşümün de bir göstergesidir. Bunun Haricinde merkezden Kayrevan’a yapılan 

ilmî göç devam etmiştir. Tâbiûndan Ukbe b. Nâfi’365, Ebû Abdullah b. Rebah b. Kasîr366, 

Haneş b. Abdullah es-Sebeî es-San‘ânî367, Ebû Ğutayf el-Hüzelî(Cündeb b. Bişr)368, Ebû 

Saîd el-Makberî369, Muğîre b. Bürde el-Kinânî370, Abdullah b. Muğîre b. Ebû Bürde el-

Kureşî371, Umâre b. Gurab et-Tücîbî372, Ziyad b. En‘um eş-Şa‘banî373, Rebia b. Yezîd374, 

İyâz b. Ukbe b. Nâfi’ el-Fihrî375, Ebû Mansur376, Ebû Alkame Mevla Abdullah b. Abbâs377, 

Müslim b. Yesar el-Ensârî378, Mûsâ b. Eş‘as el-Belevî379, Meysere ez-Zerûdî380, Amr b. 

                                                           
360  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 56-60, c. II, s. 505;  M. Holt, A.K.S. Lambton, B. 

Lewiss, İslâm Tarihi Kültür Ve Medeniyeti(trc.), c. I, 2. b., Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 105 
361  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 525-527. 
362  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 23; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, 

s. 526. 
363  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 535. 
364  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 23; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, 

s. 526. 
365  Ashâb veya tâbiûn olduğu hususunda ihtilaf vardır. Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 

18; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe fî Marifeti’s-Sahâbe, c. IV, s. 59-60; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s.97. 
366  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 119-120. 
367  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 18; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 121; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 174; Muhammed eş.-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 524-525. 
368  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 122; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 192; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 532. 
369  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 124. 
370  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 124-125; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 534-535. 
371  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 126. 
372  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 128; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 193; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 530. 
373  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 21; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 129. 
374  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 131; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 186; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 525. 
375  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 132. 
376  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 19; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 133-134; 

Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 166-167; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 514. 
377  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 136; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 193; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 532. 
378  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 24; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 136; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 191; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 533. 
379  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 136. 
380  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 24; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 137; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 194; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 535. 
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Raşid el-Kinânî381, Ubbâd b. Abdüssamed382, İmrân b. Abdi’l-Meâfirî383, Muhammed b. 

Evs el-Ensârî384 Şam’dan görevli olarak gönderilerek buraya yerleşmişler ve vefat 

edinceye kadar da burada ilmî çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Bu kişilerden bazıları 

devlet tarafından gönderildiği gibi bazıları da kendi istekleriyle buraya gelmişlerdir.  

Kayrevan’a gelerek ilmî faaliyetlere katkıda bulunan daha sonra ise Mısır veya 

Şam’a dönen tâbiûndan da bahsetmek gerekir. Bunlar Asım b. Ömer b. Hattâb385, Zühre b. 

Ma‘bed b. Abdullah b. Hişâm386, Ebû Kubeyl el-Meâfirî387, Ebû Abdullah İkrime388, 

Süleymân b. Avsece el-Lahmî389, Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Kahd el-Ensârî390, Süleymân 

b.Yesâr391, Rafi‘ b. Ukeyb el-Kilaî392, Duheyn b. Âmir b. Hucrî393, Mürre b. Ukbe b. 

Nâfi’394, Keysan el-Makbûrî395, Ziyad b. Müslim el-Gıfârî396 gibi ilim ehli kişilerdir.     

Tabiûn döneminin en parlak kısmını Ömer b. Abdülaziz’in hilafeti temsil eder. 

Halife Ömer b. Abdülazîz, tayin edildiği ilk günden itibaren ilmî çalışmaların önemli bir 

kısmını teşkil eden hadis ilminin yaygınlaşmasına, tedvin edilmesine ve öğretimine önem 

vermiştir. Ashâbdan yaşayanların azalması, rivayet edilen hadislerin unutulma riski 

sebebiyle zabta geçirme isteği onun harekete geçmesine neden olmuştur. Zira Kur’ân-ı 

Kerîm çok erken bir dönemde bir araya getirildiği için böyle bir sıkıntı yaşanmazken; 

yazılı ve sözlü olarak rivayet edilen hadisler henüz toparlanmamıştı. İlk fırsatta hadislerin 

tedvinini emreden Ömer b. Abdülazîz, İslâm coğrafyasındaki bütün valiliklere bu nüshaları 

göndermiştir. Böylelikle zabta geçirilen hadisler öğretim için de kullanılmıştır. Bunun 

                                                           
381  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 23; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 137; Muhammed 

eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 531-532. 
382  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 138; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 196; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 526-527. 
383  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 24; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, 

s. 531. 
384  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 18; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 174-175; 

Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 533. 
385  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 141; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 194. 
386  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 142. 
387  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 143. 
388  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 19; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 145-146. 
389  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 24; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 146-147. 
390  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 26; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 147-148. 
391  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 19; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 149. 
392  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 149. 
393  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 149-150. 
394  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 150-151. 
395  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 167; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 514. 
396  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 24; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, 

s. 526. 
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dışında neredeyse her bölgeye alimler görevlendirerek, İslâmiyet’in yayılması ve kalıcılığı 

için çalışmıştır.397  

Kayrevan şehri her ne kadar merkezden uzakta kalsa da Ömer b. Abdülazîz’in bu 

görevlendirmelerinden nasibini almıştır. Kayrevan için en şöhretli muhaddisler seçilmiştir. 

Bu seçkin gruptan yedi kişi Kütüb-i Sitte ravilerindendir. Bu on kişilik heyetin şehre geliş 

amaçları tamamıyla ilmin, sünnetin yayılmasıdır. Zaten onların gelişiyle birlikte halifenin 

İbn-i Şihâb ez-Zührî’ye tedvin ettirdiği hadisler de Kayrevan’a ulaşmıştır.  

“Aşere” olarak isimlendirilen grup Kayrevan’a ilim hususunda zirve dönemini 

yaşatmışlar ve her biri şehrin değişik yerlerinde ev, mescid ve Küttâb inşa etmişlerdir. Bu 

mekanlarda onlar ilmî faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. İfrikiyye halkı bu durumdan istifade 

etmişlerdir. İlmî açıdan Ömer b. Abdülazîz dönemi Kuzey Afrika için zirve kabul 

edilmektedir. Emevîler döneminde Kayrevan şehrinde bundan sonra böyle bir dönem 

yaşanamamıştır. İslâmiyet ile birlikte bu bölgede Arap dili, Kur’ân-ı Kerîm’in hıfzı ve 

hadis çalışmalarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Öyle ki İfrikiyye ve Mağrib’in farklı 

şehirlerinden insanlar ilim tahsili için Kayrevan’a gelmeye başlamıştır. Ömer b. 

Abdülazîz’in bu kişileri yönetim ve halk üzerindeki tasarrufları konusunda özgür 

bırakması, onların daha rahat faaliyet göstermelerini sağlamıştır. 398     

Bu on kişilik grubu Kayrevan’daki büyük tesirleri dolayısıyla detaylı olarak 

incelemek gerekir. “Aşere” grubunun üyeleri şunlardır: 

Abdullah b. Yezîd el-Meâfirî-Ebû Abdurrahman el-Hubulî: Kayrevan’a 72/691-692 

senesinde Mûsâ b. Nusayr ile birlikte gelmiştir. Endülüs’ün fethine katıldığı rivayet 

edilmektedir. Bundan sonra Kayrevan’a yerleşip burada ev ve mescid inşa etmiştir. Ömer 

b. Abdülazîz onu Kayrevan’da bulunurken görevlendirmiştir. İfrikiyye halkı vefat edinceye 

kadar(100/718-719) onun ilminden istifade etmiştir. Ashâbtan birçok rivayeti mevcut 

olduğu gibi, ondan da hadis rivayet edilmiştir.399 

                                                           
397  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 509; Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c.I, s. 

269; Abdullah b. Abdurrahman, Eseru’l-Ulemâ fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Emevîyye, 
Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, h.1423, s. 201. 

398  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 507,509; Abdülazîz Feylâlî, el-Alâkatu’s-Siyâsiyye 

beyne’d-Devleti’l-Ümeviyye fi’l-Endülüs, 2. b., el-Müessesetü’l-Vataniyye, Cezayir, 1983, s.44-45; 
Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze İslâm Tarihi, c. II, Çağ Yayınları, İstanbul, 1992, s. 404. 

399  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 21; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 99-100; Debbâğ, 
Meâlimu’l-İman, c.I, s. 168; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye mine’l-fethi ilâ Muntasafi’l-Karni’l-

Hâmis, s.147-148; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 522. 
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Ebû’l-Cehm Abdurrahman b. Rafi‘ et-Tenûhî: Kayrevan fethedildikten sonra şehre 

atanan ilk Kayrevan kadısıdır. Onu kadılığa tayin eden vali hususunda ihtilaf vardır. 

Kaynaklarda Hassân b. Nu’man veya Mûsâ b. Nusayr zamanında atandığı rivayet 

edilmektedir. Ömer b. Abdülazîz’in hilafeti döneminde de “Aşere” içerisinde yer almıştır. 

Kayrevan’da ilmî faaliyetlerde bulunmuş, burada talebe yetiştirmiştir. Abdurrahman b. 

Ziyâd, Ubeydullah Zahr el-Kinânî, Bekr b. Sevâde onun öğrencilerindendir. Hadis 

rivayetini burada devam ettirmiştir. 113/731-732 senesinde Kayrevan’da vefat etmiştir.400 

Ebû Semâme Bekr b. Sevâde el-Cüzzâmî: “Aşere” içerisinde yer alan bu alim 

Kayrevan’da fetva makamı olarak görülmüştür. Kayrevan halkı, ashâbdan hadis rivayetine 

ihtimam gösteren Bekr b. Sevâde’den rivayette bulunmuştur. 128/745-746 senesinde vefat 

edinceye kadar Kayrevan’da ilmî çalışmalarını sürdürmüştür.401 

Ebû Saîd Cu‘sul b. ‘Ahân b. Umeyr: Halife Ömer b. Abdülazîz tarafından on kişilik 

ilmî heyete seçilmiştir. Abdurrahman b. Ziyad, Ubeydullah Zahr el-Kinânî, Bekr b. Sevâde 

gibi kişiler ondan rivayette bulunmuşlardır.402  

Hibbân b. Ebû Cebele el-Kureşî: Kayrevan halkına ashâbdan öğrendiği hadisleri 

nakletmiştir. Burada ilmi geliştiren ve alim yetiştiren on kişilik grubun içerisinde yer 

almıştır. Kayrevan halkına ilmiyle 125/742-743 yılında burada vefat edinceye kadar 

faydalı olmuştur.403 

İsmail b. Ubeydullah el-Ensârî: Fazilet sahibi, âbid bir insan olan İsmail b. 

Ubeydullah “Tacirullah” ismiyle tanınmaktadır. Allah yolunda kazandığı herşeyi hayır 

yolunda harcadığı için bu şekilde isimlendirilmiştir. Ashâbdan gelen hadisleri İfrikiyye 

halkına aktaran ravilerdendir. Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer ve Abdullah Amr’dan 

rivayette bulunmuştur. Bu üç kişinin de kıraat farklılıkları bulunmaktadır. Fakat 

Kayrevan’da ilmî çalışmalarda bulunduğu esnada hangisine göre öğretime devam 

ettirdiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ömer b. Abdülazîz tarafından “Aşere” 

                                                           
400  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 110; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 181; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 143; Muhammed eş-Şevât, 
Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 519. 

401  Ebû’l- Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 519. 
401  Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 112; Hind Şelebî, el-

Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 136-138; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 516-517 
402  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 115; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 183; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-

İfrikiyye, s. 138-142; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 516-517. 
403  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 111-112; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 187-188; Hind Şelebî, el-

Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 142-143; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 517-518. 
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içerisinde görevlendirilip görevlendirilmediğine dair ihtilaf mevcuttur. Ata‘ b. Râfi‘ ile 

birlikte Sıkilliye’ye fetih için gidinceye kadar Kayrevan’da eğitim faaliyetlerine katkıda 

bulunmuş, bu faaliyetleri genellikle yaptırmış olduğu Zeytûne mescidinde devam 

ettirmiştir. Sıkilli’ye seferi esnasında 107/725-726 yılında denizde boğularak vefat 

etmiştir.404 

Ebû Abdü’l-Hamîd İsmail b. Ubeydullah b. Ebu’l-Muhâcir el-Kureşî: Ömer b. 

Abdülazîz onu Kayrevan’a vali tayin ederek on kişilik ilmî heyetin başkanlığına 

getirmiştir. Kayrevan’da 99/717-718 senesinde valiliği devralmıştır. Adaleti ve hoşgörüsü 

sayesinde daha önce Müslüman olmamış tüm Berberîler İslâmiyet’i kabul etmiştir. 

Kayrevan’da ilmî faaliyetlerin devam etmesi konusunda teşvikkâr olarak gayretle 

çalışmıştır. Kayrevan’da valilik yaptığı esnada şehir mağribte ilmin başkenti olmuştur. 

131/748-749 senesinde vefat edinceye kadar Kayrevan’da yaşayarak ilmî faaliyetlerine 

devam etmiştir.405  

Mevheb b. Hayy el-Meâfirî: Ömer b. Abdülazîz tarafından on kişilik ilmî heyete 

seçilen Mevheb b. Hayy, İfrikiyye fetihlerine katılmıştır. Kayrevan halkının ilmî 

çalışmalarına katkı sağladığı gibi onlara hadis rivayetinde de bulunmuştur. Abdurrahman 

b. Ziyâd ondan hadis rivayet etmiştir. Kayrevan’da uzun yıllar kalarak ilmî çalışmaları 

devam etmiştir.406  

Ebû Mes‘ûd Sa‘d b. Mes’ûd et-Tücîbî: Ömer b. Abdülazîz’in görevlendirmesiyle 

Kayrevan’a ilmi çalışmalar için gelmiştir. Hanzale b. Safvân döneminde de Kayrevan’da 

bulunmuştur. Dönemin valisi Hanzale Tanca’daki Hâricîleri yola getirmek için 

kendisinden mektup yazmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Sa‘d b. Mes’ûd da ordu 

Tanca’ya hareket etmeden önce Hâricîleri ikna etmek için bir mektup yazmıştır. 

Abdurrahman b. Ziyâd, Ubeydullah Zahr el-Kinânî, Müslim b. Yesâr ondan rivayette 

                                                           
404  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20, 25; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 107-108-

109; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 176-177; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 131-132. 
405  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 116; Debbâğ, 

Meâlimu’l-İman, c.I, s. 183,184; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 132-136; Muhammed eş-
Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 515. 

406  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 110-111; 
Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 190; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 148-149; Muhammed eş-
Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 523.  
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bulunmuştur. Ebû’d-Derdâ’nın öğrencisi olma ihtimali vardır. Zira onun kıraatini 

İfrikiyyelilere öğretmiştir.407 

Talk b. Ca‘bân el-Farisî: İbn Ca‘ban olarak bilinmektedir. İlim sahibi ve fakih 

kişilerdendir. O genellikle tâbiûndan rivayette bulunmuştur. “Aşere” den olup Kayrevan’da 

ilmi arttırmaya gayret göstermiştir. Mûsâ b. Uleyy, Abdurrahman b. Ziyad gibi kişiler 

ondan rivayette bulunmuştur. Fakat onun hakkında diğer kişiler gibi detaylı bilgi 

bulunmamaktadır.408 

Mâlikî ve Debbâğ İsmail b.Ubeydullah el-Ensârî’yi bu on kişilik heyet içerisinde 

zikretmişlerdir. Ancak Ebû’l-Arab onu tâbiûn içerisinde zikrederek “Aşere” içerisinde yer 

almadığını söylemektedir. Muhammed eş-Şevvât ise Ebû’l-Arab’ın görüşüne katıldığını 

belirterek aslında Abdullah b. Muğîre b. Ebû Bürde’nin bu grubun içerisinde yer aldığını 

aktarmıştır. 

Abdullah b. Muğîre b. Ebû Bürde: Halife Ömer b. Abdülazîz Kayrevan valisini 

belirlediğinde, ona Abdurrahman b. Rafi‘ et-Tenûhî’yi kadılıktan azletmesini, onun yerine 

Abdullah b. Muğîre’yi kadı olarak atamasını emretti ve bir görevlendirme mektubu yazdı. 

Kayrevan halkı onu adaleti ve takvasıyla tanımaktadır. Yaklaşık yirmi beş sene boyunca 

Kuzey Afrika’da faydalı hizmetlerde bulunmuştur.409 

 

3. Tâbiûnun Kayrevan’da Yetiştirdiği Alim Tabakası 

Kuzey Afrika’da ashâbın ve tâbiûnun ilmî gayretlerini apaçık gösteren en önemli 

eser burada yetişen alimlerdir. Bu durum İslâm dininin öğretimi için gerçekleştirilen 

çalışmaların güzel bir neticesidir. Kayrevan şehrinin cami ve mescidlerinde yapılan ilmî 

çalışmalara katılan yerli halktan bir grup, tâbiûndan sonra ilmî hayatın temsilcisi olmuştur. 

Artık bu tarihten sonra hilafet merkezinden buraya gelişler ilmî faaliyetler dışında 

gerçekleşmiş, Emevîler devletinin son yıllarındaki hadiseler buraya gösterilen ilginin 

                                                           
407  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 21; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 102-103; 

Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 171; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 144-145; Muhammed eş-
Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 517. 

408  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 117-118; 
Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 191; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 146-147; Muhammed eş-
Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 517. 

409  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 22; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 188; 
Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 515.  
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azalmasına sebep olmuştur. Bu sebeple Kayrevan’da böyle bir grubun var olması 

Kayrevan’ın kendi gelişimini sağlaması için yeni bir adım sayılmıştır. 

Kayrevan’ın içerisinde yetişen ilk alim tabakası şehirde karışıklıkların baş 

gösterdiği, yönetimin halka karşı muamelelerinde kusurlu davrandıkları bir döneme rastlar. 

Özellikle Ubeydullah b. Habhâb’dan sonraki valilerin halka karşı kötü tutumu onları Hâricî 

mezhebinin görüşlerini kabule sürüklemiştir. Bu sebeple alimlerin uzun bir süre düzenli 

olarak eğitim faaliyetlerini devam ettirememeleri, ilmi hayatı sekteye uğratmıştır.  

Kayrevan’da ilmî çalışmaları devam ettiren kişilerden hakkında detaylı bilgi 

bulunan kişiler şunlardır: 

 Ebû Hâlid Abdurrahman b. Ziyad b. En‘ûm el-Meâfirî: İfrikiyye fetihlerinden 

sonra bu bölgede Müslüman olarak doğan ilk kişi kabul edilir. Kayrevan’da yaşayan 

tâbiûnun neredeyse tamamından hadis nakletmiştir. Kuzey Afrika’daki rivayetleri 

sebebiyle müellifler eserlerinde ona yer vermişlerdir. Süfyân es-Sevrî’nin ifadesine göre o, 

tâbiûndan altı adet hadis nakletmiştir. Babasının Ebû Eyyûb el-Ensârî’den naklettiği hadisi 

de rivayet etmiştir. İbn Hibbân hadis rivayeti konusunda babasının sika kendisinin zayıf bir 

râvi olduğunu ifade etmektedir. 131/748-749 senesinde Kayrevan’a kadı olarak atanmıştır. 

Emevî devleti yıkılınca kadılıktan azledilmiştir. Kayrevan’da 161/777-778 senesinde vefat 

etmiş, Nâfi’ kapısının yakınındaki mezarlığa defnedilmiştir.410 

Ebû Kureyb Cemil b. Kureyb el-Meâfirî: İfrikiyye ahalisinin faziletlilerindendir. 

Genellikle Tunus’ta oturmasına karşılık, Kayrevan’da bir süre kadılık yapmıştır. Fakat o 

Emevîler döneminden sonra bu göreve atanmıştır. Hz. Peygamber’in içkiyle ilgili hadisini 

rivayet etmesiyle meşhurdur.411   

Ebû Muhammed Hâlid b. İmrân: Kayrevan’da yetişmiş alimlerdendir. Tâbiûndan 

hadis rivayetini devam ettirmiş, Kuzey Afrikalılar da ondan hadis rivayet etmiştir. 

Çoğunlukla Tunus’ta ikamet eden Hâlid b. İmrân, Kuzey Afrika’da önemli konularda 

kendisine danışılan bir makam olmuştur. Bölge halkı Kayrevan valisi Yezîd b. Ebû 

Müslim’in öldürülme haberini iletmesi için onu rehber seçmiştir. Halifenin yanına 

                                                           
410  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 67-69;Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s.201-206; 

Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 152-160; İbn Hibbân, Sikât (thk. Es-Seyyid Şerefü’d-Dîn),c. IV, 1. b., 
Dâru’l-Fikr, y.y., 1975, s. 252. 

411  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 168,171; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 197-201.  
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ulaştığında Kayrevan valiliğine kimin getirileceği hususunda halife de ona danışmıştır. 

Yezîd b. Ebû Müslim’den sonra Bişr b. Safvân valiliğe atanmıştır.412 

Ebû İmrân Mûsâ b. Uley b. Rebbâh b. Kasîr: Kayrevan’da doğmuştur. Hadis ilmi 

konusunda yetişmiş, Babasıyla birlikte tâbiûndan bir gruptan hadis nakletmiştir. Leys, İbn 

Mübârek ve İbn Vehb gibi kendisinden sonraki dönemin büyük alimleri ondan hadis 

rivayet etmiştir. Kayrevan halkının ilmî gelişimine büyük katkı sağlamış, ilmî faaliyetlerini 

sürdürebilmek için burada bir cami inşa etmiştir.413 

Saîd b. Lebîd el-Meâfirî: Kayrevan’da yaşamış, birçok hadis aliminden hadisler 

rivayet etmiştir. Mâlik b. Enes ondan on sekiz adet hadis nakletmiş, bir süre sonra Mısır’a 

giderek burada 200/815-816 senesinde vefat etmiştir.414 

Yezîd b. Tufeyl el-Kâdi-Abdullah b. Abdurrahman b. Tufeyl: Kayrevan Caminde 

ders verdiği esnada halifenin veziri Yezîd b. Tufeyl’i fark etmiştir. Etrafındaki kişilere bu 

ilim halkasını oluşturan şahsiyeti sorarak ismini öğrenmiştir. Vezir halifenin yanında 

ondan övgüyle bahsetmiş, halife de bunun üzerine Yezîd b. Tufeyl’i kadı tayin etmiştir. 

Kayrevan’nın kadılık görevi de mezkur vezir tarafından haber verilmiştir.415  

Kuzey Afrika’da bu dönemde tasavvufî hareketleri başlatan ve zahitlikleriyle 

tanınan bir grup alim de mevcuttur. Ebû Abdullah b. Mesrûk, Ebû İsa Mervân b. 

Abdurrahman el-Yahsibî, Ebû Hafs Ömer b. Abdullah el-Fettal, Ebû Süleymân Rabi’ b. 

Abdullah en-Nâsik, Müsâfir b. Sinân el-Vâiz gibi kişiler Kayrevan’ın zahitlerindendir.416 

 

4. Emevîler Döneminde Kayrevan’da Öğretilen İlimler 

a. Kur’ân-ı Kerîm İlimleri 

İfrikiyye ve Mağrib halkının Kur’ân-ı Kerîm ile tanışmaları, onların İslâmiyet ile 

ilk karşılaşmalarında gerçekleşmiştir. Buraya yapılan seferler esnasında ashâbın yanlarında 

Kur’ân-ı Kerîm’i getirip getirmediklerine dair bir bilgi mevcut değildir. Ancak fethe gelen 

ashabın birçoğu hafız iken, bir kısmı Kur’ân’ın cem edilmesine yardım etmiştir. Bu 
                                                           
412  Muhammed b. Sa‘d b. Meni‘ ez-Zührî, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, Dâru Sadır, c. 7, Beyrut, 1968, s. 521 
413  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s.206; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s.175; Muhammed eş-Şevât, 

Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 529 
414  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 188-189 
415  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 33-34; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s.173. 
416  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 214-215, 216; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 193, 196, 197, 198.  
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sebeple Kuzey Afrika ahalisinin en azından Kur’ân’ın okunuşunu duymuş olmaları 

mümkündür. Zaten yeni Müslüman olmuş halkın da ibadetlerini yerine getirmek için az da 

olsa Kur’ân’ın bir kısmını öğrenmeleri gerekmektedir. Diğer yandan bakılacak olursa 

İfrikiyye’ye gelen ashâbdan birkaçı kıraat önderidir. Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Amr, 

Ukbe b. Amir el-Cühenî bu kişilerden sayılır. Abdullah b. Zübeyr ise Hurûfu Kur’ân 

konusunda mutehassıs bir kişidir.417  

Fetihlerin ardından Kayrevan şehrinin kurulmasıyla birlikte Kur’ân öğretimine 

önem verildi. Temel eğitimin verildiği küttâblarda ve ilim meclislerinde ilk olarak Kur’ân-ı 

Kerîm öğretilerek, ezberletildi. İslâmiyet’i kabul etmiş herkesin yapacağı ilk iş İslâm 

dininin esaslarını, Kur’ân harflerini ve Kur’ân’ı öğrenmekti. Küttâbların kuruluş sebebi de 

budur.  Bu eğitim şehrin ilk kuruluş yıllarında ashâb tarafından gerçekleştirildi. Rivayet 

yoluyla tevatür eden Kur’ân ilimlerinin ilk öğreticileri de sahâbe oldu.418 

Tâbiûn döneminde de buradaki Kıraât eğitimi konusunda detaylı bilgi 

bulunmamaktadır. Sahâbe ve tabiûndan Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Amr b. el-Âs, 

Abdullah b. Ömer b. Hattâb, Abdullah b. Zübeyr b. Avvam, Ebû’l-Eşas Rebîa b. Yezîd, 

Süfyân b. Vehb, Ukbe b. Amir, Uley b. Rebah el-Lahmî el-Mısrî gibi kişiler farklı 

kıraatlere sahip kişilerdi. Bu sebeple ilk dönemlerde Kayrevan’da okuyuş farklılıklarının 

bulunduğu düşünülmektedir.419  

 Ömer b. Abdülazîz’in hilafetine kadar Kayrevan’a gelen kişiler halifeler tarafından 

genellikle fetih gayesiyle gönderilmiştir. Aynı zamanda halkın İslâm’ı kabul etmesiyle 

birlikte gidenler eğitim ve öğretimi de devam ettirmişlerdir. Halife Ömer’in eğitim-öğretim 

için buraya on kişilik bir heyet göndermesiyle artık bu durum resmi bir hal almıştır. Bu 

gurubun Hz. Osman mushafıyla eğitimi devam ettirdiği rivayet edilmektedir. Artık 

İfrikiyye’de kıraat bu şekilde devam ettirilmiştir. Hicrî üçüncü asrın başlarına kadar kıraat 

ve okuyuş biçimlerine dair detaylı bilgi bulunmamasına rağmen, yukarıda bahsi geçen 

bilgilerden genellemeler yapılmaktadır. “Aşere” heyetinin en çok ihtimam gösterdiği 

öğretim Kur’ân öğretimidir. Onların evlerin yanına mescid inşa ederken bir de Küttâb 

kurmuş olmaları bunun göstergesidir. Zira küttâblarda temel Kur’ânî eğitimi vermiş 

oluyorlardı. Bu heyetin en önemli özelliği İslâmî ilimlerde derinleşmiş sayılı kişilerinden 
                                                           
417  Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, 28-31; Kıraatler konusunda daha detaylı bilgi için bkz. 

Abdurrahman Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, 1. b., Marifet Yayınları, İstanbul, 2001. 
418  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 169; Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s.38-39. 
419  Detaylı bilgi için bkz. Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s.97-124. 
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olmalarıdır. “Aşere” nin içerisinde yer alan ve aynı zamanda dönemin Kayrevan valiliğini 

yapan İsmail b. Ubeydullah el-Muhâcir, daha önce Abdülmelik b. Mervân’ın çocuklarının 

eğitiminden sorumlu kişidir. Diğer kişiler ise Kur’ân ve hadis ilimlerinde yetişmiş 

kimselerdir.420 

 

b. Hadis İlimleri 

Hz. Peygamberin yakın çevresinde yer alan sahâbe, vefatından sonra onun sünnetini 

yaymak için yoğun gayret sarf etmiştir. Müslümanlar fethini gerçekleştirdikleri tüm 

bölgelerde bu amaçla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kuzey Afrika fetihleri boyunca 

Kur’ân-ı Kerîm öğretimini sürdürürken sünneti yaşamaya ve öğretmeye de çaba 

göstermişlerdir. Hadisler bu topraklarda öncelikle fıkhî meselelerin çözümü için referans 

olmuştur. Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’in fetihlerin devam ettiği esnada namaz kıldırırken 

ses işitmesi, namazı terk etmesi ve herhangi bir şeyin olmadığını fark edince namazı baştan 

başlayarak kıldırması günümüze ulaşan rivayetlerdendir.421 Bu olayın aktarılması da fıkhî 

meselelere o dönemde ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Cebele b. Amr el-

Ensârî’nin Muâviye b. Hudeyc’in ganimetleri dağıtımı hususunda “….Muâviye b. Hudeyc 

dışında ganimetin beşte birinin yarısını dağıtan başka birini görmedim..” şeklindeki ifadesi 

de yine buna örnek gösterilebilir. Aynı şekilde burada hadis ilmi fıkıhtan sonra tefsir 

ilminin de gelişimini başlatmıştır. 422 

Kayrevan’da hadis çalışmalarının bir kısmı sahâbeye dayanırken, büyük çoğunluğu 

tâbiûna nispet edilir. Aynı şekilde tâbiûna atfedilen hadislerin büyük bir kısmı da ibâdât, 

muâmelât, dualar, günahlara karşı uyarı, farz ve sünnetlere önem, fıtrî sünnetler, tevhid’in 

fazileti, ilme teşvik, duymadıkları hadisleri rivayet etmekten men etme gibi uyarı 

hükümlerini içermektedir. Bütün bu hadisler ortalama bir Müslüman’ın yapacağı görev ve 

yükümlülük sınırlarını belirlemektedir.423 

Kayrevan şehri kurulmadan önce hadis rivayeti ancak uygun şartlar bulduğunda 

devam ediyordu. Şehrin kurulması ve Kayrevan Caminin inşa edilmesiyle birlikte hadis 
                                                           
420  Hind Şelebî, el-Kırâatü bi-İfrikiyye, s. 122-124, 150. 
421  İbn Abdilhakem, Futûhu’l-Buldan, s. 185. 
422  Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 91-92; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 174; c. II, s. 

482-483. 
423  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 506-507; Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû,  ‘Asru’l-

Kayrevan, 2. b., Tlasdar, Dımaşk, 1989, s. 32. 
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halkaları da burada düzenli bir hale geldi. Ashâbın ve tâbiûnun hadis ilmîni öğretimi bu 

şekilde devam etti. Kayrevan’da öğretimi en yoğun yapılan ilim Kur’ân-ı Kerîm’den sonra 

hadis ilmiydi. Hicrî ikinci asırda ilim yalnızca bu ikisine dayalı olarak sürdürülmekteydi.424  

Kıraatler hususunda yaşanan belirsizlik gibi Ömer b. Abdülazîz’in gönderdiği alim 

grubundan önce burada hangi hadislerin rivayet edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Her ne kadar hadis halkaları mevcut ise de tedvînin gerçekleştiği halife Ömer b. Abdülaziz 

dönemine kadar düzenli bir durumda olmamıştır. Zira Ömer b. Abdülazîz; hadislerin 

tedvini için çalışarak, onların titizlikle toparlanmasını sağlamıştır. Ayrıca halife tedvin 

ettirdiği hadis nüshalarından valiliklere birer nüsha göndermiştir. “Aşere” grubuyla birlikte 

bu hadislerin Kayrevan’a ulaştığı da rivayet edilmektedir. “Aşere” heyeti içerisinde Kütüb-

i Sitte ravileri bulunmaktadır.425 İfrikiyye ve Mağrib’teki hadis çalışmaları Kayrevan 

merkeze alınarak bu şekilde devam etmiştir. Endülüs de fethedildikten bir süre sonra bu 

faaliyete dahil olmuştur.426  

 

c. Fıkıh İlimleri  

Emevîler döneminde farklı görüşler yeni ortaya çıkarken, fıkhî mezhepler de henüz 

teşekkül etmemişti. Yalnızca hadis kaynaklı bir ilmî seyir gerçekleşmesi sebebiyle yerel 

halkın selef yaklaşımını benimsediği görülmekteydi. Zaten Kayrevan’da tahsil edilen 

ilimlerin tamamı rivayete dayanmaktaydı. Şehir sakinlerinin Selef mezhebine 

yakınlaşması, hicrî ikinci asırda buraya ulaşan Hâricîler karşısında da bir tavır vücuda 

getirdi. Bu sebeple Hâricîlerin etkinlik alanları daha çok Kayrevan dışında Mağrib 

civarında oluşmuştu. Ancak Emevî devletinin son yıllarında bu bölgeye 

yakınlaşabilmişlerdi. Kuzey Afrika bölgesinde Emevîler döneminde sadece Haricî mezhebi 

bulunmaktaydı. Bu mezhebin farklı kolları burada bulunuyordu. Fıkhî mezheplerin 

oluşumu araştırma dışında olup, daha çok hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren bu bölgeye 

ulaştığı görülmektedir.427 

                                                           
424  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 135, c. II, s. 466-467. 
425  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 509. 
426  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 53. 
427  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s.57-58, c. II, s. 506-507; Abdurrahman Osman Hicazi,  

et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 203-204; Kayrevan’ın Kuzey Afrika’nın merkezi olduğu 
dönemlerde Medine ile arasındaki fıkhî bağlantıları detaylı olarak görmek için bkz. Halîfe Babkir el-
Hasan, “es-Sılâtu’l-Fıkhıyye Beyne’l-Kayrevan ve’l-Medineti’l-Münevvere”, Muhadarat Mülteka el-

Kayrevan Merkezu İlmi Mesâlik beyne’l-Meşrik ve’l-Mağrib Hattâ Nihayeti’l-Karni’l-Hamis li’l-
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d. Arap Dili ile İlgili İlimler 

Berberîler, Müslümanlardan önce Vandallarla, Rumlarla, Romalılarla ve 

Karatacalılarla karşılaşmışlardı. Fakat hiçbiri Berberî halka kendi kültürlerini öğretmek 

gayretinde bulunmadı. Berberîlerin sert tavırları onların bu bölgelerde medeniyet ve 

dinlerini yaymalarına engel oldu. Ancak bu konudaki en büyük etken diğer milletlerin 

Akdeniz kıyıları dışında iç kesimlere ulaşmak için çaba göstermemesiydi. Araplar ise 

Berberîlerle benzer özelliklere sahiptiler. Diğer milletler gibi sahilden değil, yaşam 

koşullarını iyi bildikleri çöle doğru hareket ettiler. Bu da her iki tarafın karşılaşmasına 

sebep oldu.  

Kuzey Afrika’da Arap dili Mısır’a oranla daha çabuk yayılmıştı. Çünkü Mısırlıların 

daha önce ileri seviyede kullandıkları Kıptî dili gibi diller bulunuyordu. Berberîler 

Araplardan önce hiçbir milletin gözetimi altına girmemişlerdi. Onlar Kuzey Afrika 

sahillerinde konuşulan Latince’yi hiçbir zaman öğrenme gereği hissetmemişlerdi. Bu 

nedenle Berberice dışında başka bir dil bilmiyorlardı. Ancak onlar ikinci dil olarak 

Arapça’ya ilgi gösterdiler. Bunun en önemli sebebi elbette ki İslâmlaşmaydı. Zira 

İslâmiyet’in detaylı olarak öğrenilmesi için Arapça’nın bilinmesi gerekiyordu. Küttâblarda 

ilk olarak Arap harfleri ve Arapça öğretiliyordu. Daha sonra Kur’ân-ı Kerîm ve hadis 

dersleri veriliyordu. Arapça’nın Berberîce’den daha köklü olması, Berberîce’nin de Arap 

diliyle aynı kökten Samî dilinden gelmesi, Berberîce’nin yazılı olarak kullanılmaması gibi 

sebepler bölgede Arapça’nın kabulünü hızlandırmıştı. Ancak onlar Berberîler arasında 

İslâmiyet’i kabul eden diğer milletlerden daha kolay biçimde Arapça öğrenimi 

yaygınlaşmıştı. Buna ilave olarak Araplar ve Berberîler arasında gerçekleşen evlilik de 

onların Arapça’yı hızlı bir biçimde öğrenmelerini sağlamıştı.428  

Kayrevan’daki yönetim Arap dilini kullanıyordu. Aynı zamanda halk Berberî dilini 

de rahatlıkla kullanabiliyordu. Yerli halk Arapça’yı ilk defa ashâb döneminde tanıdı. 

Tâbiûn döneminde şehrin istenilen düzene kavuşmasıyla birlikte Berberîler arasında kabul 

gördü. Arapça Kayrevan’da ilk olarak Abdülmelik b. Mervân zamanında, Hassân b. 
                                                                                                                                                                                

Hicre: 4-5-6 Zilkâde 1414 h. 15-16-17 april 1994, 1. b., Merkezü’d-Dirasati’l-İslâmiyye bi’l-Kayrevan, 
Kayrevan, 1995, s. 99-105. 

428  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 110-111, 140; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-

Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s.73-74; Hasan Ahmed Mahmûd, el-İslâm ve’s-Sekâfetü’l-

Arabiyye fî İfrikıya, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Kahire, 1986, s.147. 
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Nu’mân’ın valiliği döneminde resmî dil ilan edildi. Buradaki eğitim resmî olarak Arapça 

olarak devam etti. Kayrevan’da divan defterleri ilk defa Hassân b. Nu’mân dönemine 

Arapça olarak tutulmaya başlandı. Bazı kaynaklar şehirdeki Arap dili ile ilgili faaliyetlerin 

aslında Mûsâ b. Nusayr döneminde gerçekleştirildiğini ifade etmektedir.429 Bu tarihlerden 

sonra eğitim dili olarak Arapça Kayrevan’da sürekli olarak kullanılır hale geldi. Bu durum 

tabii olarak Kayrevan’da Arapça olarak tahsil edilen ilimlerin gelişimini sağladı. Emevîler 

döneminde bu ancak gelişim aşamasındaydı. Arap dili belağat açısından asıl gelişimi 

Ağlebîler döneminde yaşamıştı.430  

 

5. Eğitim Öğretim Yapılan Mekanlar 

Kayrevan Emevîler döneminde Kuzey Afrika’da eğitim-öğretimin merkezi 

olmuştur. Öyle ki mescid, küttâb gibi mekanlarla sınırlandırılmaksızın şehrin her yerinde 

ilim öğretimi yapılmıştır. Belirlenen mekanlarda yapılan eğitimler resmî bir şekilde 

sürdürülürken; çarşı, pazar gibi yerlerde de ilim devam etmiştir. Endülüs ve Mağrib’den 

gelen ticaret erbabının doğuya olan yolculuklarında uğradıkları en önemli yer Kayrevan 

olmuştur. Burada süregelen ilimden çoğunlukla onlar da faydalanmışlardır. Aynı şekilde 

doğudan gelen ticaret kervanlarıyla muhaddis ve fakihler gelmişlerdir. Bunların da 

Kayrevan’daki ilmî çalışmalara katkıları büyüktür. Kaldı ki Kayrevan doğuyu batıya 

bağlayan bir köprü olarak kullanılmıştır. Onun bu özelliği medeniyetin ve ilmin 

gelişmesinde en önemli etken olmuştur.  

Kayrevan’ın Kuzey Afrika’nın başkenti olması şehrin ilmî hayatında büyük izler 

bırakmıştır. Zira her yeni atanan vali ulema ve udebâdan bir grupla şehre gelmiştir. Valiler 

değiştikçe buraya gelen ilim adamlarının sayısı da artmıştır. Merkezden uzak olmasına 

rağmen, bu sebeple Şam’daki bütün gelişmelerden etkilenmiştir. Şehrin merkezden 

uzaklığı ilmî çalışmaların daha rahat şekilde yapılmasını sağlamıştır.431  

 

                                                           
429  Muhammed el-Emîn, Muhammed Ali er-Rahmânî, el-Müfîd fî Tarîhi’l-Mağrib, Dâru’l-Kitab Dâru’l-

Beydâ, s. 46. 
430Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 49,110, c. II, s. 506; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-

Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 201-204; Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû, ‘Asru’l-Kayrevan, 
s. 37-38. 

431  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 51-54. 
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a. Mescidler 

Mescidler veya camiler Müslümanların fethettikleri yerlerde veya kurdukları 

şehirlerde inşa ettikleri ilk yapılardır. Genellikle merkeze büyük bir caminin inşa 

edilmesiyle yönetimin, sosyal hayatın ve ilmî çalışmaların idaresi sağlanmıştır. Hz. 

Peygamber’in Mescid-i Nebevî’yi bu amaçlarla kullanması İslâm dünyasına örnek teşkil 

etmektedir. Ukbe b. Nâfi’’nin şehrin sınırlarını belirledikten hemen sonra şehrin inşasını 

beklemeden cami inşaatına başlaması da işte bu sebepledir. Bu davranışından dolayı 

Ukbe’nin şehir için cami yaptırmadığını, bilakis cami için şehir inşa ettiğini söyleyenler 

bulunmaktadır. Kayrevan Ukbe Camii ilim ve İslâmlaşma konusunda Ukbe b. Nâfî’nin 

planladığından çok daha büyük bir konuma yükselmiştir. Şehrin imarı esnasında ashâb da 

yeni mescidler inşa etmiştir. Daha sonraları tâbiûn ve ilim adamlarının yaptırdığı 

mescidlerle Kayrevan ilim ve ibadet merkezi haline gelmiştir. Mescidler Kayrevan’da ve 

Tunus’ta medreseler kuruluncaya kadar ilmin merkezleri olmuşlardır. Kıraat ve hadis 

halkalarının oluşturulduğu yerler haline gelmişlerdir. Emevîler döneminde yetişkin 

insanlar için ilim öğretilen tek yer mescid ve camilerdir. Kıraat ve hadis rivayeti de 

buralarda gerçekleştirilmiştir. Ukbe b. Nâfî Camiine İfrikiyye, Mağrib, Endülüs ve Batı 

Sûdan’dan gelen kalabalık guruplar, İslâmî ilimleri tahsil ediyor ve ezberliyordu.432 

İlmî sürekliliği sağlamak için inşa edilen mescidler arasında en dikkat çekenleri 

Ömer b. Abdülazîz’in gönderdiği heyetin inşa ettikleridir. Kayrevan’ın değişik 

mahallerinde ev inşa eden bu grup, mescid inşa etmeyi de ihmal etmemiştir. Bu grup 

dışında Ebû Abillah b. Rebâh b. Kasîr, Ziyad b. En‘um eş-Şa‘bânî, Üsmeyfa‘ b. Va‘le es-

Sebeî gibi tâbiûn büyükleri de Kayrevan’da eğitimi devam ettirmek için mescid inşa 

etmişlerdir. Genellikle tâbiûn tarafından yaptırılan bu özel mescidlerde ilimlerin tedrisi ve 

hıfzı yapıldığı gibi, aynı zamanda ilmî terbiye de verilmiştir. 433    

Kayrevan’da ilmî çalışmaları ile öne çıkan mescidler şunlardır: 

                                                           
432  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. II, s. 130-135; Necvâ Osman, Mesâcidü’l-Kayrevan, s. 65. 
433  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 20-25; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 99-131; 

Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 168-188; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 136, c. II, s. 
517-527.  
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Ukbe b. Nâfî Cami: Ukbe b. Nâfî bu Camiyi sahabe ve tâbiûn ile birlikte 50/670-

671 yılında inşa etmiştir. İfrikiyye’deki ilk İslâm enstitüsü olarak da kabul edilir. Emevîler 

döneminde batıdaki ilmî çalışmaların merkezi olmuştur. İfrikiyye, Mağrib, Endülüs ve Batı 

Sûdan’dan gelen ilim taleberi ashab, tâbiûn ve alimler tarafından genellikle burada 

eğitilmiştir. Ukbe b. Nâfî zamanında küçük bir alana kurulan cami, daha sonraları ilmi 

hayatın gelişmesi ve Kayrevan’da nüfusun artmasıyla birlikte yetersiz gelmeye başlamıştır. 

Bundan dolayı Hassân b. Nu’man halife Abdülmelik b. Mervân’ın emriyle camiyi 

genişletmiştir. Kayrevan’daki eğitim bundan sonra daha da gelişerek devam etmiştir.434 

Ensar Cami: Kayrevan’ın planlanmasından önce Rüveyfi‘ b. Sâbit el-Ensârî adlı 

sahabi tarafından 47/667-668 senesinde yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Kayrevan’ın ilim 

merkezlerinden biri olmuştur.435 

Zeytûne Mescidi: Tacirullah olarak isimlendirilen İsmail b. Ubeydullah el-Ensârî 

tarafından 91/709-710 senesinde yaptırılmıştır. Bu mescid günümüze kadar ulaşmıştır. Bir 

dönem Kayrevan’da valilik yapan Ubeydullah b. Habhâb’ın bu mescidi yaptırdığına dair 

bir rivayet de mevcuttur. Fakat İbn Habhâb burayı yaptıran değil yenileyen kişidir. Bu 

cami gün geçtikçe değerli hale gelmiştir. Hâlid b. İmrân et-Tücîbî gibi tâbiûn büyükleri 

burada ders yapmıştır. Mescid hadis medresesi olarak şöhret kazanmıştır.436 

Ebû Meysere Mescidi: Tâbiûndan Ebû Meysere tarafından ilmî amaçla 

yaptırılmıştır. Günümüzde de Kayrevan’da bulunmaktadır.437  

Haneş es-San‘ânî Mescidi: Haneş es-San‘ânî bu mescidi ibadet ve ilim meclislerin 

devam etmesi için inşa ettirmiştir.438 

Uleyy b. Rebâh Mescidi: Bu mescid vasıtasıyla birçok ilim halkası kurulmuştur.439 

                                                           
434  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131; Abdurrahman Osman Hicâzî, et-Terbiyetü’l-

İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s.149-151. 
435  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 58; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131. 
436  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 58-59; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131; 

Abdurrahman Osman Hicâzî, et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 152. 
437  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 58-59; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131. 
438  Ebû’l-Arab, Kitâbu Tabakâti Ulemâi İfrikiyye, s. 18; Mâlikî, Riyâdu’n-Nüfûs, c. I, s. 121; Muhammed 

eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131, c. II, s. 517-527; Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s.61-62, 174 
439  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 62; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 131. 
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Sebt Mescidi: Burada Salîhler, kurrâlar, hafızlar her cumartesi gününün ilk 

saatlerinden zevale kadar toplanır. Dimne mescidi olarak da bilinmektedir. İnsanlar buraya 

Muhammed el-Arabî’nin kabrini ziyaret etmek için de gelirler.440 

Hamîs Mescidi: Sebt mescidinde toplanan kişiler burada da perşembe günleri 

ikindiden geceye kadar ibadetle meşgul olurlar. Bu mescid zühd sahibi Ebû İshâk İbrahim 

b. Medâ tarafından yaptırılmıştır.441  

Abdullah Mescidi: İlmî çalışmalar için kullanılan bu mescidin adının nisbeti 

konusunda ihtilaf vardır. Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh veya Abdullah b. Zübeyr 

olabileceğine dair rivayetler mevcuttur.442 

 

b. Küttâblar 

Küttâb, çocukların eğitim gördükleri yere verilen isimdir.443 Kayrevan’da Küttâblar 

çok basit yapıda olmuşlardır. Zeminine geniş bir hasır serilmiştir. Kız ve erkek çocukları, 

kendisine özel halısı veya rahlesi olan öğreticinin etrafında toparlanmışlardır. Onlar 

yalnızca Arapça ve Kur’ân-ı Kerîm öğrenmişlerdir. Burada Hadis, Fıkıh ve Arapça belâğat 

dersleri verilmezken,  eğitim tümüyle Kur’ân-ı Kerîm’in öğretilmesine odaklanmıştır. 

İ‘rabu’l-Kur’ân,444 şekil, hece, tertîl445 ve tevkîf’in446 güzel yapılması, güzel yazım gibi 

detaylar bu eğitim merkezlerinin müfredatı olmuştur. 

 Küttâblar İslâm dünyasında ilim tahsili açısından ikinci sırada gelmiştir. Öncelikle 

bu eğitim aşmasından geçerek Arapça ve Kur’ân’ı öğrenenler, camideki eğitime 

katılabilmişlerdir. Eğitim sıralaması olarak ilk aşamada gözükürken, eğitim seviyesi olarak 

ikinci sırada yer almıştır. Kayrevan’ın kurulduğu ilk dönemden itibaren küttâblar günlük 

hayatın içerisinde yer almışlardır. Sahabe ve tâbiûn hem Arap ailelerin çocukları hem de 

Müslümanlığı yeni kabul eden Berberî ailelerin çocukları için Küttâblar tesis etmişlerdir.  
                                                           
440  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 62; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 132. 
441  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 63; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 132. 
442  Debbâğ, Meâlimu’l-İman, c.I, s. 63. 
443  Jacob M. Landou, “Küttâb”, c. XXVII, DİA, Ankara, 2003, s.3-4. 
444  İ‘rabu’l-Kur’ân: Kur’ân’ı kelime kelime açıklayıp anlayarak, bilinmeyen kelimlerin manasını öğrenerek 

okumak. Abdülhamit Birışık, “İ‘râbu’l-Kur’ân”, c. XXII, DİA, İstanbul, 1988, s. 376-379.  
445  Tertîl: Harfleri tecvîd(yani sıfat ve mahreclerine göre gereği gibi okumak) ve vakıfları(durulacak) yerleri 

bilmektir. Abdurrahman Çetin, Kur‘an Okuma Esasları, 4. b., Aksâ Yayınları, İstanbul, 2005, s. 59. 
446  Tevkîf yani Vakf: Durmak, Durdurmak demektir. Kur’ân ilminde okumaya tekrar başlamak niyetiyle, 

nefes alacak zaman kadar, sesi kesmeye denir. Abdurrahman Çetin, Kur‘an Okuma Esasları, s. 182. 
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Küttâblar Kayrevan şehrinin gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, hızla yayılmaya 

başladı. Kayrevan’ın bütün yollarında caddelerinde en az bir tane de olsa küttâb bulunurdu. 

“Aşere” heyeti ilmin her aşamasında olduğu gibi küttâb oluşturmakta da öncü oldu. Her 

biri yaptırdıkları mescidlerin yanına küttâb inşa etti. Yetişkinlerin eğitimine önem verildiği 

gibi çocukların eğitimi de önemsendi. Kayrevan’a gönderilen aşere heyetinin başkanlığını 

yapan İsmail b. Ubeydullah Ebu’l-Muhâcir daha önce Abdülmelik b. Mervân’ın 

çocuklarının eğitimini üstlendiği için oldukça tecrübeliydi. Eğitim konusunda tecrübeli 

kişilerin küttâb kurmaları bu açıdan önemliydi. Daha sonraki tâbiûn ve alimler de küttâb 

geleneğini devam ettirmişlerdi.447  

 

c. Yöneticilerin, Alimlerin İlim Meclisleri ve Cihat Alanları   

Yöneticilerin ilim meclisleri Kayrevan valilerinin bulundukları meclislere alimleri 

davet etmeleriyle oluşturulmaktaydı. Bu meclislerde hadis, fıkıh gibi ilimler hakkında 

müzakereler yapılmaktaydı. 448  

Alimler ise ilim tahsili için mescid ve küttâblar kurarken, evlerinin kapılarını 

açmaktan da çekinmemişlerdi. Ulemadan bazı kişiler evlerinde hadis, tefsir, fıkıh gibi 

ilimlerin öğretimi için ilim halkaları oluşturmuştu.449 

 Ashâbın İfrikiyye fetihleri esnasında cihat alanlarında da İslâmî eğitimi devam 

ettirdiği gibi, fetihlerin tamamlanmasından sonra Hâricîlerin karışıklık çıkardığı dönemde 

tâbiûn ve ulemanın savaş meydanlarında emr-i bi’l-ma‘ruf nehy-i ‘ani’l-münker faaliyeti 

yaptığı görülmekteydi. Onların görevi orduya Hâricîler hakkındaki hakikati anlatmak, 

cihatla ilgili ayet ve hadisleri okumaktı.450 Bu gelenek Arapların savaş meydanlarında şiir 

okuyucularının askerleri heyecanlandırmak için şiirler okuması ritüeline dayanıyordu. 

Okunan şiirlerle ordu coşmakta, savaş meydanında düşmanını yenmek için hırsla 

savaşmaktaydı. Kuzey Afrika’da alimlerin dışında bu görevi üstlenen kabile Zenâte 

                                                           
447  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 116, 137-141; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-

Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 217-218. 
448  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 162. 
449  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 159. 
450  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 166. 
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kabilesiydi. Onlarda safların arasına geçerek, hamâsî şiirler ve şarkılar okuyarak, askerleri 

ölümü bile göze almaya sevk ederlerdi.451 

 

e. İlim Öğretimi için Rıhle 

Kuzey Afrika’da İslâmiyet ve İslâmî ilimler Kayrevan’dan diğer bölgelere 

yayılmıştır. Bu yayılmanın tek yöntemi Kayrevan’ın batısındaki ve güneyindeki yerlerdeki 

kişilerin Kayrevan’a gelerek eğitim görmesi değildir. Kayrevan valileri fethettikleri bazı 

yerlere bir grup alimi görevlendirerek de bölgenin İslamiyet’i öğrenmesini sağlamışlardır. 

Bu durum İslâm fetihlerinin asıl gayesini gösteren bir delildir. Ukbe b. Nâfi Mağribu’l-

Aksâ ve Evsat’da birkaç mescid inşa ettirmiştir. Ordusundaki alimlerden bir kısmını da 

İslâmiyet’i öğretmeleri için burada bırakmıştır. Hassân b. Nu‘man da Ukbe b. Nâfi’yi 

örnek alarak tâbiûndan on üç fakihi çeşitli beldelerde Arapça’yı, hadisi ve İslâm’ın temel 

bilgilerini öğretmeleri için görevlendirmiştir. Ondan sonraki Kayrevan valisi Mûsâ b. 

Nusayr’ın da Arapların görevinin Berberîlere Kur’ân’ı ve İslâmiyet’i öğretmek olduğunu 

vurgulayarak, komutanı Târık b. Ziyâd’la birlikte yirmi yedi fakihi Tanca’da bırakmıştır. 

Bu fakihlerin görevi Mağrib’e İslâmiyet’i tebliğ etmek ve yeni Müslüman olanlara dini 

bilgileri öğretmek olmuştur.452 

 

B. KAYREVAN’DA SOSYAL HAYAT 

1. Kayrevan’da Yaşayan Etnik Unsurlar 

İfrikiyye’deki sosyal hayat hakkında Ağlebîler dönemine kadar küçük detaylar 

dışında bilgi bulmak oldukça güçtür. Bu dönemde Araplar, Berberîler ve bu iki ırktan 

meydana gelen Arab-ı Müsta‘cimeler Kayrevan’da birlikte yaşıyorlardı. Ayrıca bunlar 

haricinde azınlıklar da şehirde iskan edilmişlerdir. Şehrin aslî sakinleri olmaları 

bakımından sıralamanın Berberîler’den başlayarak devam etmesi uygun gözükmektedir. 

                                                           
451  İbn Haldûn, Mukaddimetü İbn Haldûn, c. II, s. 697. 
452  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 51-52; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-

İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 202; Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû, ‘Asru’l-Kayrevan, s. 32; Tâhir 
Ma‘mûdî, “Beasâtü’l-İlmiyye Beyne’l-Kayrevan ve’l-Meşrik Hılâli’l-Karni’l-Evvel”, Muhadarat 

Mülteka el-Kayrevan Merkezu İlmi Mesâlik beyne’l-Meşrik ve’l-Mağrib Hatta Nihayeti’l-Karni’l-

Hamis li’l-Hicre: 4-5-6 zilkade 1414 h. 15-16-17 april 1994, 1. b., Merkezü’d-Dirasati’l-İslâmiyye bi’l-
Kayrevan, Kayrevan, 1995, s. 260-262. 
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a. Berberîler 

Berberîler’in asılları ve ilk vatanları olan yer hususunda çok farklı görüşler 

bulunmaktadır. Ya‘kubî’nin verdiği bilgiye göre; Berberîler Fârûk b. Beysâr b. Hâm b. 

Nûh’un torunlarıdır. Onun kardeşleri Mısır toprağına hakim olunca, İfrikiyye’ye gelip 

buradaki kavimleri mağlub ederek çeşitli bölgelere yerleşmişlerdir. Başka bir rivayete göre 

ise, onlar Berber b. Aylân b. Nizâr’ın çocuklarıdır. Bunların asıl vatanları Filistin olan 

Cüzzam ve Lahm kabilelerinden geldikleri de söylenir. Filistin kralı tarafından Mısır’a 

sürgün edilmişlerdir. Mısır’da da istenilmeyen bu grup Nil’i geçerek daha batıda Kuzey 

Afrika’ya yerleşmişlerdir.453  

Belâzürî ise farklı rivayetlerden yola çıkarak, Berberîler’in etnik kökenini ve 

tarihini şöyle açıklar: 

“Bekir b. Heysem, Abdullah b. Sâlih’e Berberîleri sordu. O da şöyle dedi: Onlar 

Berr b. Kays’ın çocukları olduklarını iddia ederler. Fakat Allah, Kays’a Berr diye bir çocuk 

vermemiştir. Ancak onlar, Dâvûd’un kendisiyle savaştığı zalimlerdendir. Ülkeleri bir 

zamanlar Filistindi. Onlar göçebe bir kavimdi. Mağrib’e geldiler ve orada nesilleri 

çoğaldı.” şeklindeki rivayete kitabında yer vermiştir. Futûhu’l-Buldân’ındaki ikinci rivayet 

ise şöyledir: 

“ İfrikis b. Kays b. Sayfî el-Himyerî, cahiliye döneminde İfrikiyye’yi ele geçirmişti. 

Bu sebeple buraya bu ad verildi. İfrikis, buranın meliki Curcir’i öldürdükten sonra 

Berberîler’e işaret ederek: “bunlar ne kadar çok Berbere (anlaşılmaz gürültülü sesler) 

çıkartıyorlar” dedi. Onun bu sözü sebebiyle Berberîlere bu isim verilmiştir.”454  

İbn Haldûn, Belâzürî’nin ikinci rivayetinin Yemen meliklerinin ve Arapların 

rivayetine dayandığını ifade ederek bu bilgiyi tercih etmiştir. Ancak bu rivayetin zayıf ve 

uydurma olduğunu düşünmektedir. Zira Arap Yarımadası İfrikiyye’nin çok uzağında 

bulunur. Hem ulaşımı zordur, hem de Kuzey Afrika’daki meliklerle zorlu bir savaş yapmak 

gerekir. Ayrıca bunun Haricinde, birçok rivayet bulunmaktadır. 

                                                           
453  Ya‘kûbî, Tarîhu’l-Yakûbî, c. I, s. 189-190; İbn Hurdâzbih, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 91-92; 

İbnü’l-Fakih, Muhtasar Kitâbu’l-Buldan, s. 83. 
454  Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, s. 226-231. 
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“Rivayet edilir ki: Berberîler Câlut’un krallarını öldürmesiyle Mağrib’e geldiler. 

Lûbiye ve Merâkiye’ye kadar ulaştılar. Bu ikisi Mısır’ın köyleridir. Zenâte ve Muğayla 

kabilesi Mağrib’e ulaşarak buradaki dağlık bölgelere yerleştiler. Eski zamanlarda İntablus 

olarak bilinen Berka’ya ise Lüvate kabilesi yerleşti. Daha sonra da Sûs bölgesine 

dağıldılar. Hevvâre kabilesi, Libde şehrine yerleşti. Nefûse kabilesi de, Sabra şehrinde 

ikamet etmeye başladı. Hevvâreliler burada yaşayan Rumların yerleşim yerlerini ele 

geçirdiler.”455  

 Kuzey Afrika’nın yerli halkı olan Berberîler’in menşei ve bölgeye gelişleri 

hakkında görüldüğü gibi çeşitli rivayetler mevcuttur. Fakat bu rivayetleri uzlaştırmak 

mümkün görünmemektedir. Abdülkerim Feylâli bu konuyla ilgili açıklamasında, kesin bir 

ifadeyle Mağribliler’in aslını Fût b. Hâm b. Nûh’a, Berberîlerin ise Ken‘an b. Hâm b. 

Nûh'a dayandırmaktadır. Onların asılları konusunda belki de en net açıklama budur. 

Feylâlî’ye göre Mağribliler bu bölgenin hadâretini, Berberîler ise bedâvetini temsil eder.456 

Kayrevanî soylarına dair bilgi vermeksizin Berberîleri iki kısma ayırmaktadır. Birinci 

kısım daha çok verimli topraklarda, ekilip biçilebilir dağ eteklerinde yaşayan, ziraat ve 

sanat hakkında bilgili hadarî Berânis Berberîleridir. Medeniyete dair bilgileri Akdeniz’deki 

Kartacalılara ve Latinlere dayanmaktadır. Diğer grup ise sahrada, çöllerde yaşayan, 

civardaki kabilelere saldırarak yaşamını devam ettiren gruptur.457 Berânis soyunun meşhur 

kabileleri; Ezdâce, Masmûde, Evrebe, ‘Acîse, Kütâme, Sınhâce, Evriğa, Lamta, Heskûre 

ve Cezûle’dir. Betr’in meşhur kabileleri; Edâse, Nefûse, Darîse ve Benû lû’l-Ekber’dir.458 

Berberîler İslâm dini öncesinde tabii olaylara, kutsal kabul ettikleri bazı hayvanlara ve 

putlara tapıyorlardı. Sihre ve sihirle meydana gelen olaylara inanıyorlardı. Berberîler’in 

yerleşmiş kesimi bile ilk zamanlarda mağaralarda yaşıyorlardı. Sonrasında kulübe gibi 

basit yapılardan başlayarak, ev inşa etmeyi öğrenmişlerdi. Bu da ancak Fenikeliler’in 

bölgeye gelişlerinden itibaren olmuştur.459 Mağrib tarihçilerinden bazıları Arapların buraya 

gelmesinden önce Berberî isminin var olduğu, onların bu isimlendirmeyi buranın 

Romalılardan aldığını iddia etmektedir. Zaten Romalılar genellikle kendilerine mukavemet 

                                                           
455  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. I, s. 328; İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. IV, s. 16, 1003. 
456  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. I, s. 329; Berberîler’in soy bilgileri hakkında daha detaylı 

bilgi için bkz. Abdülkerim Feylâlî, et-Târîhu’s-Siyasi li’l-Mağribi’l-Arabî el-Kebir, c. I, Şeriketu Tas 
li’t-Tıbaa, Kahire, 2006, s. 163. 

457  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 19.  
458  Mahmûd Şît Hattâb, Kadetu Fethi’l-Mağribi’l-Arabî’’, c. I, 1. b., Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1984, s.16. 
459  Muhammed el-Emîn, Muhammed Ali er-Rahmânî, el-Müfîd fi Târihi’l-Mağrib, s.15. 
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gösteren ve onlara itaat etmeyen toplulukları henüz Ortaçağda “Barbar” olarak 

isimlendiriyorlardı. Onlara göre başkenti Kartaca olan İfrika bölgesinin adını, burada 

yaşayan halk için kullanıyorlardı. Bu müellifler nazarında Berberî isimlendirmesi 

Arapların fetihten sonra öğrendikleri ve aslını bilmedikleri bir kelimedir.460 

Berberîlerin Araplar gibi Sami ırkına mensup olduklarına dair bir görüş de 

mevcuttur. Kenanlılardan birçok kişinin Kuzey Afrika’ya gelmesi, Mağrib’in Arap 

ülkeleriyle komşu olması, Berberîlerin konuştuğu Ken‘ânî bir dilin mevcut olduğu ve 

ayrıca Berberî dil kurallarının Arapçaya benzemesi onlar için birer delildir. Berberîlerin 

Arapların vasıflarıyla aynı sıfatlara sahip olmaları da bu delillere eklenebilir.461   

Berberîler Araplar ile ilk karşılaştıklarında büyük tepkiler gösterdiler. Berkâ istisna 

birçok Kuzey Afrika şehri fetihlerin ilk devresinde direniş göstermiştir. Araplar, bedevî bir 

yapının içerisinde yetişen Berberîler’in direnişleri ise bedâveti iyi bilmeleriyle 

kırabilmişlerdir. Sonunda Araplara boyun eğmek zorunda kalan Berberîler ise İslâmiyet’i 

kabul ettiklerini söyleyerek cizye ödemekten kurtuldular. Fakat Berberîler’in bu itaatleri 

Arapların yurtlarına dönmeleriyle son buluyordu. Amr b. el-Âs, Abdullah b. Ebû Serh ve 

Muâviye b. Hudeyc döneminde ilişkiler bu şekilde devam etmiştir. Ukbe b. Nâfi’’nin 

valiliği döneminde ise Müslümanların Kayrevan’ı kurmasından sonra İslâmiyet Berberîler 

arasında kalıcı hale geldi. İslâm dinini kabul eden Berberîler Kayrevan şehrine yerleşmeye 

başladı. Lüvâte, Nefûse ve Nefvâze gibi Berberî kabileler Kayrevan şehrinin kuruluşunda 

yer aldı. Kayrevan’da Arap Berberî ırkı bu sebeple birlikte yaşadı. Yerli halkın İslâm’ı 

kabul etmesi, Arapça’yı ve dini ilimleri öğrenmelerine ve ilmî konuda Araplara 

yetişmelerine vesile oldu. Sahâbe ve tâbiûn döneminden sonra Kayrevan’da yapılan ilmî ve 

kültürel çalışmaların tamamı bu iki nesil tarafından yetiştirilen Berberîler tarafından devam 

ettirildi.462  

 

                                                           
460  Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû, ‘Asru’l-Kayrevan, s.10; Sa‘d Zağlûl, Târîhu’l-Mağribi’l-Arabî, c. I, 

s. 86. 
461  Muhammed el-Emîn, Muhammed Ali er-Rahmânî, el-Müfîd fi Târihi’l-Mağrib, s. 17-18. 
462  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 20; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 110-

111.  
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b. Rumlar 

Müslümanlardan önce Kuzey Afrika’nın yönetimini ellerinde tutan Bizanslı 

Rumlardır. Onlar Müslümanların Kayrevan şehrini kurmasından önce Berberîler’den sonra 

en fazla savaştığı topluluktu. Ayrıca Berberiler gibi itaate de yanaşmayan Rumlar, İslâm 

ordularına yenilgilerinin ardından Kuzey Afrika’dan uzaklaşmak zorunda kaldıkları için 

Sıkılliye ve Güney Avrupa şehirlerine sığındılar. İslâmiyet hakimiyetini kabul edenler ise 

İfrikiyye’de yaşamaya devam etti. Rumlar İslâm’ın Kuzey Afrika’da yayılmasından önce 

de zaten sahil kesimlerinde yaşayarak ve Berberîlerle hiçbir şekilde bağlantı 

kurmamışlardı. Onlar Hıristiyanlığı ve kültürlerini Berberîler’e öğretmek için çaba 

göstermediler. İslâmiyet’le Hıristiyanlık arasındaki en önemli fark budur.463  

 

c. Araplar 

Kuzey Afrika’da İslâm Fütuhâtının başladığı ilk günlerden itibaren Araplar bu 

bölgeyi tanıdılar. Fakat onlar gazveler bittiğinde burada kalmayıp, memleketlerine geri 

dönüyorlardı. Kayrevan şehrinin kurulmasının ardından Araplar da burada yerleşik bir 

hayata başladılar. Şehir Arapların katkıları sayesinde kuruluş ve gelişme dönemini yaşadı. 

Kayrevan’ın ilk sakinleri de Araplar oldu. Şehrin yönetimi zaten onların elindeydi. 

Zamanla Araplar’ın Mudar, Rabîa ve Kahtân gibi kabile sakinleri buraya yerleşti. 

Öncelikle fetihleri tamamlamak gayesiyle gelen Araplar, daha sonraları kendi istekleriyle 

fetih haricinde buraya göç ettiler. Buraya gerçekleşen göçün ardından, merkezden 

Mağrib’e daha sonraları Endülüs’e dağılmalar yaşanmaya başladı. Berberî halka 

İslâmiyet’i öğretmek veya Mağribe yerleşmek gayesiyle yapılan bu göçler iki ırkın 

kaynaşması açısından önemli gelişmelere vesile oldu. İslâm’ın ve Arap dilinin bu bölgelere 

yayılması işte bu sebeple süratli bir şekilde devam etti.464    

Arap ve Berberîlerin aynı bölgede yaşamaları sonucunda evlilik ve kültürlerarası 

geçişler de gerçekleşti. İki kültürün en önemli dönüşümü işte bu aşamasında yaşandı. 

Arapçanın ve Arap kültürünün Kuzey Afrika’da yayılmasına genellikle bu birliktelikler 

sebep oldu. Emevîler asrının sonuna kadar da bu evliliklerin sayısı artarak devam etti. 
                                                           
463  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 19; Burada İslâmiyet’in gelişinden önce yaşayan Rumlar ve 

Hıristiyanlar hakkında farklı yorumlar için bkz. T. W. Arnold, İntişar-ı İslâm Tarihi (İslâmın Yayılış 
Tarihi /trc. Hasan Gündüzler), 2. b., Akçağ Yayınları, Ankara, 1982, s. 133-135. 

464  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 20; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 110. 
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Emevî devletinin yıkılmasının ardından bölgede yetişen ulemâ ve fukahâ nesli, Arap ve 

Berberî kanı taşıyan “müsta‘cime” neslinden meydana gelmişti. Behlül b. Râşid, 

Abdurrahman b. Habîb el-Fihrî, Esed b. Fırat, Habîb b. Sa‘d ve kardeşi Sehnûn gibi kişiler 

bunun en meşhur örneklerini teşkil eder.465 

d. Yahudiler 

Kuzey Afrika’da İslâm fethinden önce Yahudiler de bu bölgede yaşıyordu. 

Yahudilik de Hristiyanlık gibi genellikle şehirlerde kabul gören dinlerdendi. Buna karşılık 

zikri geçen dinler Berberîler arasında kabul görmemişti. Bedevî hayat tarzını benimseyen 

yerli halk genel olarak putperest inanca sahipti. Kaynaklarda Yahudilerin Kayrevan’da 

azınlık bir grup halinde yaşadıkları, kendilerine ait bir mahalleri ve çarşılarının bulunması 

dışında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İslâmiyet’in gelmesiyle birlikte Hıristiyan nüfusta 

belirgin bir şekilde azalma yaşansa da iki din mensupları da İslâmiyet’in gölgesinde 

yaşama imkanı buldular. Müslümanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirdikleri 

müddetçe Kuzey Afrika’da yaşamaya devam ettiler.466 

 

e. Diğer Gruplar 

Fetihler esnasında ele geçirilen Slavlar, Sûdanlılar ve Rum Acemleri de 

Kayrevan’da yaşayan azınlık grupları olarak sayılabilir. Bunun dışında başka yollarla da 

şehre gelerek yerleşmek mümkündür.467 

Güney Afrikalıları da burada zikretmek gerekir. Onlar ziraat ve zanaatla 

uğraştıkları için Kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyılarında yaşıyorlardı. Afrikalılar Rumların 

hizmetçisi olarak buradaydılar. Bu zamana kadar burada yaşayan bütün topluluklara 

itaatlerini belirttiler. Aynı şekilde İslâmiyet geldiğinde, Müslümanlara da itaat ettiler.468   

                                                           
465  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 20. 
466  Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 111; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 

170; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 120-121; Ebû’l-Kâsım 
Muhammed Kerrû, ‘Asru’l-Kayrevan, s. 28.  

467  İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 49; Muhammed eş-Şevât, Medresetü’l-Hadis, c. I, s. 111. 
468  Kayrevanî, Târîhu İfrikiyye ve’l-Mağrib, s. 19. 
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2. Kayrevan’da Meslek Grupları 

Kayrevan’da toplumsal yapı ırklara göre sınıflandırmanın yanında bir de statü 

olarak incelenebilir. Bu yapıda ise Arap aristokrasisinden başlayarak meslek gruplarına 

göre bir tasnif söz konusudur. 

Birinci seviyede Arap valiler, devlet büyükleri ve ordu komutanları yer alır. Bunlar 

şehrin aristokrasisini oluşturan Arap yöneticilerdir. Halka İslâmiyet’i ve Arapça’yı 

öğretenler de bunlardır.  

İkinci kısımda Kayrevan’ın ticaretini devam ettiren tüccarlar bulunur. Şehirde 

ticaretin gelişmesinden itibaren bu kişiler önemli konularda söz sahibi olmuşlardır. Bunlar 

Arap ve Berberî olabileceği gibi Sıkılliye, Mısır ve Endülüs’ten gelen tüccarlar da olabilir.  

Üçüncü tabakada alim ve muallimler grubu yer alır. Bu tabaka dinî hayatın 

devamını sağlayan en önemli güçtür. Bu halkanın başlangıcını Kayrevan’da ashâb 

oluşturduğu için şehrin en güvenilir tabakasıdır. Kayrevan alimleri yalnızca ilimle alakadar 

olmamışlar, siyasî, sosyal, iktisadî ve fikrî hayatta da etkinlik göstermişlerdir. Alim 

tabakasının en üst seviyesinde bulunan kadılar da genellikle bu işlerle meşgul olmuştur.  

Dördüncü tabakayı genel manada halk oluşturur. Kayrevan’da “ halk kavramı” ırk, 

dil ve din fark etmeksizin yaşayan herkesi kapsar. Bu grup da kendi içerisinde; paralı veya 

gönüllü askerler, muhtesibler, işçiler, çiftçiler, köleler ve eşkiyalar şeklinde altı bölüme 

ayrılır. Paralı veya gönüllü askerler denildiğinde ordu ve şehrin emniyetini sağlayan şurta 

teşkilatı akla gelir. Ordu şehir dışındaki fetihler ve isyanların bastırılması ile görevliydi. 

Şurta ise şehrin emniyetini sağlamakta kadının yardımcısı olarak görev yapardı. İkinci 

sıradaki muhtesibler her İslâm şehrinde olduğu gibi halkı “iyiliğe davet, kötülükten men 

etmek”le görevliydi. Kaynaklara göre Kayrevan muhtesibleri ihlaslı, güvenilir kişilerdi. 

Kayrevan’da İslâmiyet’i yaşamaya ve cihad’a davet etmekteydiler. Emevîlerin son 

döneminde bu kişiler özelikle Ömer b. Abdülazîz’in gönderdiği heyetin eğitiminde geçen 

kişilerden seçilirdi. Beşinci kısımdaki köleler ise hakim ve emirlerin evlerinde, ikta 

arazisinde çalışırlardı. Bunlar genellikle fetih esnasında Berberîler’den edinilen kölelerle 

Afrikalılardandı.469  

 
                                                           
469  Habîb Cenhânî, Dirasât, s. 146-148; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-

Kayrevan, s. 129; Muhammed Zeytûn,  el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 170-172. 
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3. Giyim Kuşam 

Kayrevan şehri sakinleri genellikle Arapların kıyafetlerine benzer şekilde 

giyinmekteydiler. Batı ve doğudaki Müslümanların giyim tarzı yalnızca küçük detaylarla 

birbirinden ayrılırdı. Giyimdeki bu farklılık örf, adet ve geleneklerin çeşitliliğinden 

kaynaklanırdı. Giyim kuşam hakkında da Emevîler dönemine ait detaylı bilgi 

bulunmadığından, kaynaklar genel olarak tanıtmakla yetinmişlerdir. 

Genel olarak gelir düzeyi bağlamında kıyafetlere bakıldığında; zenginlerin ipekten, 

yünden veya deriden mamul ürünler kullandığı, genel haklın ise izar, gömlek, uzun bir 

gömlek ve sade bir ayakkabı kullandığı bilinmektedir. 

Kayrevan’da yaşayan halkın giyimi genelde erkek ve kadın olarak ayrıldığında 

farklı detaylar görülmekteydi. Erkekler; pantolon, gömlek, yün cübbe, renkli bir izar giyer, 

kafasına da imame koyardı. Kışın ayakkabı, yazın nalin(terlik, açık ayakkabı) giyerlerdi. 

Zengin ve alim ricâl ise; kürk ve dokuma veya örgü palto kullanırlardı. Bu kişilerin 

kendilerine özgü yünden veya pamuktan imal bir şapka veya sarıkları da mevcuttu. 

Kadınlar ise; kendilerine uygun cilbab, süslü gömlekler, boyunda kısa bir ridâ470, dışarıya 

çıktığında bedeninin tamamını kapatacak uzun bir kıyafet, soğuk havalarda da kalın 

kıyafetler tercih ederlerdi. Ayaklarına kadın narinliğine yakışır ayakkabılar giyerlerdi. 

Seneler geçip, mekanlar değiştikçe kadın elbiselerinin çeşitleri, renkleri ve nakışları da 

farklılaşmıştı.471  

 

4. Yemek Kültürü 

Araplar ilk olarak Kuzey Afrika’ya geldiklerinde örf, adet ve gelenekleri devam 

ettirdiler. Gündelik hayatın her alanında olduğu gibi yemek kültürleri belirli bir süre 

değişmedi. “Serîd, ‘asîd, besîs” gibi yemeklerini yemeye devam ettiler. Sonra da 

Berberîlerden “kuskus” yemeğini öğrendiler. “Kuskus” Berberîlerin temel yemeklerinden 

biriydi. Şehirde Arap, Berberî ve diğer milletlerden oluşan etnik çeşitlilik yemek 

kültürünün de çeşitlenerek gelişmesine sebep oldu. Farklı kültürler birbirleriyle 

tecrübelerini paylaşarak, burada bir medeniyet oluşturdular. Öne çıkan yemekler arasında; 

                                                           
470  Ridâ: erkekler için üstü tamamen örten bir kıyafetken, bayanlar için şal olarak kullanılır. Zübeydî, 

Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, c. XXXVIII, s. 145.  
471  Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, 131; Muhammed Zeytûn, el-

Kayrevan ve Devruhâ, s. 174-175. 
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Kevkebiyye “الكوكبية” et suyunun içerisine pazı benzeri bir bitki, et ve nohut koyularak 

hazırlanan bir yemek,  Fustukiyye ve Nesâbûriyye “ و الفستقية    börülce ve etle ”النسابورية 

yapılan bu iki yemek, ete istenildiği kadar baharat katılarak buharda pişirilen Kenâfe “ 

 yemeği sayılabilir. O dönemde bu yemekler dışında başka pekçok yemek çeşidinin ”الكنافة

olması muhtemeldir. Fakat bilgisi bu döneme kadar ulaşan yemekler bunlardan ibarettir.472 

 

C. KAYREVAN’DA İKTİSADÎ HAYAT 

İslâm tarihine genel olarak bakıldığında Hz. Ömer döneminde yoğun fetih 

hareketleri yaşanırken, Hz. Osman döneminde de bu fetihler artarak devam etmiştir. Hz. 

Osman zamanında ganimetlerin Medine’ye ulaşmaya başlamasından itibaren hilafetin 

seçtiği merkez ticaretin de merkezi haline geldi. Emevîler dönemi fetih hareketini hızlı bir 

şekilde başladığı ve kısa sürede doğal fetih sınırlarına ulaşılan bir devirdi. Fetihlerin devam 

etmesi, başarılı olması ise merkeze ulaşan ganimetlerin miktarını arttırmaktaydı. İslâm’ın 

kuruluşundan Emevîlerin sonuna kadar Müslüman nüfusun refah seviyesi gözle görülür 

nitelikte artış gösterdi. Kuzey Afrika ve Kayrevan’da aktif olarak fetihleri devam ettiren 

bölgelerdi. Merkez Şam’a buradan hediye ve ganimetler gönderiliyordu. Ancak bu 

sevkiyat Endülüs fethedilinceye kadar düzenli bir halde değildi. Endülüs’ün fethiyle 

birlikte Şam’a yüklü miktarlarda ganimet ve esirler ulaşmaya başladı. Bu tarihlerden 

itibaren fetihlerin hemen ardından elde edilen ganimetler halifeler için mühim bir hale 

gelmişti. Bu hususta Kayrevan valileri birbirleriyle yarışır hale geldiler. Kuzey Afrika ve 

Endülüs’te elde edilen esirlerde merkez Şam’ın beğenisini kazanmıştı. O kadar ki bu 

sebeple Berberî kabilelerinden cariye toplanır hale geldi.473  

Kayrevan şehri merkeze olan bu sorumlulukları dışında da ancak Hassân b. 

Nu’mân’ın valiliği zamanında istikrara kavuşmuştur. Hassân b. Nu’mân dönemi kuruluş 

aşamasından itibaren Kuzey Afrika’nın gelişimini sağlayacak önemli bir zaman dilimidir. 

Bu dönemde şehrin kendi içerisindeki yeterliliğini sağlayabilmek için gereken bütün 

adımlar atılmıştır. Zaten kaynaklar genellikle Hassân b. Nu’mân döneminden öncesinde 

şehri Dâru’l-Harb olarak adlandırırken, bu dönemden sonra Dâru’l-İslâm içine dahil 

edilmiştir. Bunun sebebi ise Hassân b. Nu’mân’ın burayı düşmanlardan tamamen 

                                                           
472  Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 176-177. 
473  Habîb Cenhânî, Dirasât, s.12-14, 24, 25. 
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temizleyerek ve yeterli değişiklikleri yaparak bir İslâm beldesi haline getirmesidir. Binâen 

aleyh Kayrevan’da iktisat hakkında verilen bilgilerin hepsi bu dönemden sonraki tarihleri 

kastetmektedir. Hassân b. Nu’mân’ın halife Abdülmelik b. Mervân zamanında valilik 

yapması da bu gelişmelere zemin hazırlamıştır.  

Hassân b. Nu’mân, Kayrevan’da divan defterlerini yazdıran ilk vali kabul edilir. 

Halife Abdülmelik b. Mervân’ın tüm İslâm coğrafyasına verdiği emir üzerine de bu 

divanları Arapça olarak yazdırmıştır. Halife burada bir daphane tesis ederek, daha önce 

üzerinde haç resmi bulunan Kartaca dinarlarını kullanan halk için üzerinde kendi adı 

bulunan Arapça yazılı para bastırmıştır. Aynı şekilde İfrikiyye’de haraç memuru tayin eden 

ilk kişi de odur. Haraç memurlarını yerli halktan seçmeye özen göstermiştir. İşlemlerin 

düzenli olarak ilerleyebilmesi için Divânu’l-Harac’ı kurmuştur. Tunus’ta Müslümanların 

denizcilikte uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla Mısırlı Kıptî ustaların yardımıyla bir 

tersane de kurdurmuştur.474 Daha sonra gelen bazı valiler onun gerçekleştirdiği faaliyetleri 

devam ettirmeye çalışmışlardır. 

 

1. Ticaret  

Kayrevan İslâmî dönemde Kuzey Afrika’nın ilk ticarî başkenti oldu. Burada 

üretilen eşyalar dışarıya gönderilirken, ihtiyaçlar farklı şehirlerden buraya getirtiliyordu. 

Dolayısıyla Kayrevan hem doğunun hem batının ticarî durağı olmuştu. Doğudan gelen 

tüccarlar Mağrib ve Endülüs’e geçerken mutlaka buraya uğrarlardı. Aynı şekilde Mağrib 

veya Endülüs’ten Hicaz’a hac yapmak için gidecek yolcular da buraya uğrarlardı. Bununla 

birlikte insanlar yolculuklarında ilim veya ticaret için buraya gelirlerdi. Kayrevan her ne 

kadar Emevîler döneminde belli bir ticarî gelişme süreci yaşasa da, ancak Ağlebîler 

döneminde ticari başkent haline gelmişti. Öyle ki şehir bu dönemde Mağrib’in en büyük ve 

görkemli merkezi haline geldi. Burada ev ve çarşıların en güzeli bulunurdu.475 

Şehir içerisinde ticaretin yapıldığı mekan “Sımât” olarak isimlendirilen çarşı ve 

pazarların bulunduğu yerdi. Ukbe b. Nâfi’’nin şehri kurarken belirlediği bu çarşı Kayrevan 

Cami’inden Rabî kapısı’na kadar, diğer tarafı da caminin yanından Tunus Kapısı’na kadar 
                                                           
474  Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 117-118; Muhammed Zeytûn, 

el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 153-154.  
475  Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 120; Muhammed Zeytûn, el-

Kayrevan ve Devruhâ, s. 163; Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû, ‘Asru’l-Kayrevan, s. 16. 
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uzanıyordu. Çarşısı ise ticari faaliyetlere göre çeşitli bölümlere ayrılıyordu. 

Sayârife(kuyumcular), Cevherîn, Gazel, Serâcîn, Bezâzîn, Rehâdere(yabancı tüccarlar için 

tahsis edilen çarşı), Sûk’ul-Yehûd ve bunun gibi birçok bölümden oluşuyordu. 

Kayrevan’daki bu ticari hareketlilik İfrikiyye’deki diğer bölgelere de yayılıyordu. Şehrin 

tüccarları Sûdan gibi yakın beldelere ticaret malı taşıyorlardı. Ticaret Kayrevan’ın 

gelişiminde büyük bir rol oynamıştır.476     

Kayrevan valisi Hassân b. Nu’mân’ın Tunus’ta bir tersane inşa ettirmesi de deniz 

ticaretinin gelişimi için bir başlangıçtı. Abdülmelik b. Mervân’dan izin talep eden vali bin 

kişilik Mısır’lı Kıptî usta ekibiyle tersanenin yapımını tamamladı. Öncelikle 

Müslümanların denizle olan bağlantısını geliştirmeyi hedefleyen bu faaliyet, Akdeniz 

adalarının fethiyle birlikte deniz ticaretinin gelişimine imkan sağladı. Tunus tersanesi 

Endülüs ve İtalya’nın güneyi ile ticari bağlantı noktası haline geldi. Mısır’dan gelen Kıptî 

ailelerin tersanenin tamamlanmasından sonra Tunus’a yerleştirilmesi buranın gelişimine 

büyük katkı sağladı.477 

 

2. Tarım ve Hayvancılık 

Kuzey Afrika’da geçim genellikle tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Berberîlerin 

şehirleşme kültüründen uzakta olmaları bunda etkili olmuştur. Müslümanların bölgeye 

gelmesi ve Kayrevan şehrini kurmaları ile şehirleşmeye geçen Berberîler, henüz bu duruma 

tam olarak alışamamışlardır. Zeytin yetiştiriciliği bölgedeki halk için bir gelir kaynağı 

olmuştur. Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’e, Kuzey Afrika fetihleri esnasında burada 

kalmaması şartı ile verilen tazminat içerisinde gümüş varaklar mevcuttur. Müslümanlar, 

yerli halka bu gümüş varakları nereden geldiğini sorduklarında; Rumların kendilerinden 

zeytin aldıklarını, bunun karşılığında da bu gümüş varakları bıraktıklarını söylemişlerdir. 

Bölgede zeytin yetiştiriciliğinin olduğu buradan anlaşılmaktadır. Zeytinyağlarının 

muhafaza edildiği havuzların varlığı da bunun göstergesidir.478 

                                                           
476  Bekrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, c. II, s. 67; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-

İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 120-121; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 93-94. 
477  Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-Kayrevan, s. 117-118, 120; Muhammed 

Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 153-154, 163. 
478  Mukaddesî, Kitâbu Ahseni’t-Tekâsim, s. 224-226; Habîb Cenhânî, el-Kayrevan Abre İzdihâri’l-

Hadâreti’l-İslâmiyye fi’l-Mağrib, 170. 
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Bölgede ipek üretiminin yapılması dut ağaçlarının çokluğunu göstermektedir. 

Kayrevan etrafında bunun dışında hurma üretimi de yaygındır. Ancak farklı meyve ve 

sebzeler çoğunlukla Kayrevan dışından ithal edilmekteydi.479 

Hayvancılık denildiğinde ise koyun ve sığır yetiştiriciliği akla geliyordu.480Burada 

yetişen hayvanların etlerinin lezzetli olduğu da ifade edilmekteydi.481  

 

3. Zanaat/El Sanatları 

Emevîler dönemi Kayrevan’da idari, ilmî ve iktisadî düzenin sağlanması için 

yapılan faaliyetlerin başlangıç dönemiydi. Şehrin gelişimi için yeni adımlar atılırken, 

büyük gelişmelerin yaşanması ancak bu devrin sonuna doğru gerçekleşebilmişti. Sanayi de 

Emevîler döneminde kurulan, bundan sonraki idarecilerin büyük faydalar sağladığı bir 

alandı. Kayrevan’da İslâmî yönetimin ilk günlerinde dokuma, dericilik, ipek üretimi, 

çömlekçilik gibi zanaat dalları yaygınlaşmaya başlamıştı. Bunun haricinde çeşitli zanaat 

dalları da sürdürülüyordu. Kayrevan’da daha çok demirin işlenmesiyle yapılan maden 

işlemeciliği de meşhurdu.  

Tunus tersanesi fetihler ve ticaret için kullanılmasının yanında denizcilik araç 

gereçlerinin üretildiği bir merkez konumundaydı. Kayrevan yönetimi buradan da şehre 

gelir sağlıyordu. Bilhassa Tunus’a yerleşen Kıptî gemiciler, tersanede çalışmalarını devam 

ettiriyorlardı.  

Kayrevan’da ilaç sanayii denildiğinde ilaç imali akla gelmekteydi. Şehirde bir 

zanaat dalı olarak ifade edilen tıp, çeşitli bitki türlerini ve ilaçları satışa sunuyordu. 

Kayrevan şehrinde söz konusu dönemde sürdürülen sanayi dalları bu şekildeydi.482  

 

                                                           
479  İbn Haldûn, Kitâbu’l-İber, c. II, s. 837; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye fi’l-

Kayrevan, s. 122-123; Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 155. 
480  Muhammed Zeytûn, el-Kayrevan ve Devruhâ, s. 157. 
481  Mukaddesî, Kitâbu Ahseni’t-Tekâsim, s. 224-226. 
482  İstahrî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 49; Abdurrahman Osman Hicazi,  et-Terbiyetü’l-İslâmiyye 

fi’l-Kayrevan, s. 122-124; Ebû’l-Kâsım Muhammed Kerrû, ‘Asru’l-Kayrevan, s. 27. 
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SONUÇ 

 

Hz. Peygamber döneminden itibaren Hicaz bölgesi ve dışında gerçekleşen fetih 

hareketleri Râşid halifeler döneminde de devam etmiştir. Mısır’dan Kuzey Afrika’ya doğru 

fetih geçişleri ise ilk olarak Hz. Ömer’in hilafeti döneminde gerçekleşmiştir. Bu geçiş bir 

süre sonra halife tarafından Berka’da durdurularak İslâm ordusunun daha fazla 

ilerlemesine müsaade edilmemiştir. Daha sonra Hz. Osman’ın hilafeti döneminde İfrikiyye 

toprakları Müslümanlara açılarak ilk fetih hareketleri bölgenin İslâm’ı tanımasına vesile 

olmuştur. Daha sonra Emevîler dönemine kadar bölgede herhangi bir ilerleme 

yaşanmamıştır. 

Emevîler döneminde, Muâviye b. Ebû Süfyân’ın Ukbe’yi önce komutan sonra vali 

tayin etmesiyle birlikte Kuzey Afrika artık bir İslâm toprağı haline gelmiştir. Ukbe b. Nâfi’ 

burada İslâmiyet’in kalıcılığını sağlayabilmek için Kayrevan şehrini kurmuştur. Kayrevan, 

arka planında yaklaşık otuz üç sene süren bir fetih hareketinin yaşandığı bir dönemin 

sonucunda kurulmuştur. İslâm ordusunun sığınacağı bir ordugâh olarak planlanan bu şehir 

gün geçtikçe daha işlevsel hale gelerek büyümeye, gelişmeye devam etmiştir. Buna 

ilaveten Kayrevan şehri her merkezin yaşadığı gibi hakim olan devletin yaşadığı olumlu ve 

olumsuz gelişmelerden etkilenmiştir. Başkenten uzak olmasına rağmen Kayrevan’ın 

tarihini Emevî devleti ve Şam’ın geçirdiği tarihi aşamalarla paralel düşünmek gerekir.    

Tezimizde Kayrevan şehrinin gelişimi hem siyasî hem de ilmî-sosyo kültürel olarak 

incelenmiştir. Kayrevan’ın gelişimini dönemlere ayırarak incelemek konunun anahatlarıyla 

anlaşılmasına fayda sağlamıştır. Buna ek olarak Emevîler döneminde Kayrevan’ının 

gelişimini; kuruluşuna kadar geçirdiği dönem, kurulduktan sonraki ilk gelişim safhası, 

ikinci gelişim safhası ve Emevî hakimiyetinin son döneminde gerileme evresi olarak 

incelemek de mümkündür.  

Kuruluş aşamasına kadarki dönem, Kayrevan’ın gelişim safhalarının ilk dönemini 

yansıtır. Kayrevan kuruluncaya kadar Kuzey Afrikanın fethiyle oluşturulan İslâmiyet 

hakkındaki genel kanaat, şehre manevi bir zemin hazırlamıştır. Bundan sonraki aşamada 

İslâmiyet’in kalıcılığının sağlanması için Kayrevan’ın kurulmasına karar verilmiştir. 
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Dolayısıyla ilk temel şehrin imarından önce atılmıştır. Yerel halk İslâmiyet’e kendini 

Kayrevan kurulmadan önce açmıştır.  

İkinci aşama Ukbe b. Nâfi’’nin şehri imar etmesinden Hassân b. Nu’man’ın 

valiliğine kadar olan dönemdir. Ukbe b. Nâfi’’nin ilk valiliği döneminde şehir hem ilmî 

hem de mimarî olarak gelişmeye başlamıştır. Şehrin ana unsurları cami ve Dâru’l-imâra 

yapılarak, şehir planlaması kabilelerin yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk ilmî 

faaliyetler ise ashâb tarafından Ukbe Cami’inde başlatılmıştır.  Daha sonra Ebû Muhâcir 

ed-Dînâr’ın Ukbe’den görevi devralması şehri başka bir yere taşımak istemesi, Ukbe b. 

Nâfi’’nin ikinci valiliğinde daha çok fetihlere önem vermesi, Küseyle’nin şehri ele 

geçirmesi, Züheyr b. Kays el-Belevî’nin valiliği döneminde şehri yeniden toparlamaya 

çalışması şehrin bu dönemdeki kısa serüvenidir. Kuruluş aşamasında düzeni sağlamaya 

çalışmak bütün şehirlerin kaçınılmaz kaderidir. 

Üçüncü aşama Emevîler dönemi Kayrevan’ında zirvenin yaşandığı bir dönemdir. 

Hassân b. Nu’man’ın valiliği ile başlayan bu dönem Yezîd b. Ebû Müslim’in valiliğine 

kadar olan kısmı temsil eder. Emevîler devletine bakıldığında aslında bu dönem 

Kayrevan’da olduğu gibi İslâm devletinde de hareketliliğin yaşandığı Mervâniler dönemi 

olarak bilinir. Kayrevan bu dönemde hem büyük fetih hareketlerine hem de önemli 

gelişmelere şahit olmuştur. Hassân b. Nu’man’ın Kayrevan haricinde yeni bir şehir olarak 

Tunus’u inşa ettirmesi, kıyı şeridinde emniyeti sağlaması, divanların toparlanması ve 

Arapça öğretiminin hız kazanması bu dönemin öne çıkan faaliyetlerindendir. Ayrıca 

Mağrib’in büyük bir kısmının fethedilmesi de bu döneme rastlar. Ondan sonra gelen Mûsâ 

b. Nusayr ise Kuzey Afrika ve Mağrib fetihlerini tamamlayarak, Endülüs’ü İslâm’a 

açmıştır. Bu iki valinin hemen ardından gelen İsmail b. Ubeydullah ise İslâm’a açılan bu 

beldelerde İslâmiyet’in hakimiyetini sağlamlaştırmaya çalışmıştır. Ömer b. Abdülazîz 

dönemine rastlayan bu dönemde kendisiyle birlikte gelen dokuz kişilik bir heyet burada 

ilmî çalışmaların zirvesini yaşatmışlardır. Kuzey Afrika’nın tamamı onların bu faaliyetleri 

neticesinde Müslüman olmuştur. İsmail b. Ubeydullah ile birlikte on kişilik bu heyet şehrin 

değişik mahallelerinde yaptırdıkları cami ve küttâblarla şehrin hem ilmî hem de mimarî 

gelişimini sağlamışlardır. Ukbe b. Nâfi’ döneminden sonra artan şehir nüfusu, bu dönemde 

daha da büyük bir artış göstermiştir. İslâmiyet’i tam olarak öğrenmek isteyen Kuzey Afrika 

halkı Kayrevan’a yerleşmeye başlamışlardır. 
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Kayrevan’ın Emevîler hakimiyeti altında yaşadığı son dönem Yezîd b. Ebû 

Müslim’in valiliğinden Ukbe b. Nâfi’’nin torunu olan Abdurrahman b. Habîb’in 

Kayrevan’ı işgalini de içine alan kısmı kapsar. Bu dönem valilerin halk üzerinde tam 

hakimiyet kurmak istemeleri ve zulmetmeleri sebebiyle Emevîler hakimiyetinin 

zayıflamaya başladığı dönemdir. Haccâc’ın sahibu’ş-şurtası Yezîd b. Ebû Müslim’in 

başlattığı bu zulüm halkın Hâricîliği kolayca benimsemelerine sebep olmuştur. Hâricîlik 

hareketi; Berberîler’in tabiatları itibariyle bu mezhebe meyl etmeleri, şarkta itaat altına 

alınmaya çalışılan Hâricîlerin bu topraklara ilgi göstermesiyle bu bölgede zirveye 

yükselmiştir. Selefîlikle Hâricîlik arasında ciddi gerilimler meydana gelmeye başlamıştır. 

Daha sonra gelen valilerin Arap olmayanları küçümseyen tavırlarla halka yaklaşmaları bu 

ayrımları daha da alevlendirmiştir. Abdurrahman b. Habîb’in Kayrevan’ı rahatlıkla Emevî 

valilerinin elinden alması bu sebepledir. Son dönemde Kayrevan’da mimarî gelişmeler 

durduğu gibi ilmî faaliyetler de ancak ilmin kaybolma kaygısını taşıyan kişiler arasında 

kalmıştır. Bu dönemden sonra eğitim-öğretim, ilim adamlarının yetişmemesi sebebiyle 

oldukça zorlaşmıştır. Emevîler döneminden sonra Kayrevan Kuzey Afrika’nın merkezi 

olma vasfını Ağlebîler döneminde gerçekleştirmiştir. 

Sonuç olarak Kayrevan İslâm medeniyet tarihi içerisinde adı çokça zikredilmeyen 

ancak önemli olayların yaşandığı bir yer olarak yer almaktadır. Araştırmacıların oldukça az 

rağbet gösterdiği Kuzey Afrika artık çalışmaların yoğunlaştığı bir bölge olmalıdır. 

Çalışmamızın bu bağlamda rağbetin az olduğu şehir tarihi ve Kuzey Afrika çalışmalarına 

katkı sağlamasını umut ediyoruz.          
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Çalıştığı Kurum (lar) Başlama - Ayrılma Yılı Çalışılan Kurumun Adı 

                                 1. 2013      - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 

                                 2.    

 

                                 3.    

 

Üye Olduğu Bilimsel ve 
Mesleki Kuruluşlar 

 

Katıldığı Proje ve 
Toplantılar 

 

Yayınlar:  

 

 

 

 

 

Diğer:  

İletişim (e-posta): keskinesra_21@hotmail.com 

Tarih 

İmza 

Adı Soyadı 

 

 

Esra KESKİN 

mailto:keskinesra_21@hotmail.com



