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önsöz ve teşekkür

Muâviye b. Ebû Süfyân halifeliğin ve Arap-Müslüman İmpara-
torluğu’nun oluşum sürecinin önemli bir figürü olduğu hâlde, İs-
lâm’ın ilk yüzyılıyla ilgili onca araştırma içinde dahi şaşırtıcı bir 
biçimde fazla ilgi çekmemiştir. Ona ve dönemine yakından ilgi 
gösteren son araştırmacı, alanında bilgili ama kararsız biri olan 
Henri Lammens olmuştur. Bu da aşağı yukarı yüz yıl önce idi ve 
tam bir Emevî hayranı olan Lammens bile hanedanın kurucusu 
hakkında ayrıntılı bir monografi yazmamıştı. Yakın zamanlar-
da Martin Hinds, Encyclopaedia of Islam (1991) için kaleme aldığı 
takdire şayan ama ister istemez kısa makalede, ideal bir Muâviye 
biyografisi yazarı olabileceğini belirtmektedir. Ancak kendisinin 
zamansız ölümü bizi bu imkândan mahrum bırakmıştır. Ayrın-
tılı bir Muâviye biyografisinin yazılmamış olması bir ihmaldir 
–belki de çekingenlik demek daha doğru olacaktır– ve bunun 
birçok nedeni olup aşağıdaki sayfalarda bazılarına değinilecek-
tir. Ancak Muâviye’yi belli bir yere oturtmak geçmişte olduğu 
gibi bugün de zordur. Hakkındaki bilgilerimizin doğruluğundan 
emin olmak ve bildiklerimizi (veya bildiğimizi düşündüklerimi-
zi) anlamlandırmak kolay değildir. Ayrıca Muâviye’nin yaşadığı 
dönemde nispeten sisli görünen Erken Dönem İslâm tarihi ile 
ilgili birçok sorun ve eğilimi, onun ölümünü müteakip yıllarda 
konuşmak çok daha kolay hâle gelmiştir.

Bu kitabın bu sıra dışı insana duyulan ilgiyi yeniden canlan-
dıracağını ümit ediyorum. Ancak bu çalışma, Erken Dönem İslâm 
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tarihi uzmanları için hazırlanmış bir kitap değildir. İster tarihsel 
mirası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen Müslüman 
diasporanın mensubu isterse de bağlantılı alanlarda (örneğin Geç 
Antik Dönem veya Bizans) çalışan araştırmacı veya öğretmen ol-
sun; bu eser, İslâm tarihi araştırmalarına yeni başlayan okuyucuyu 
hedef almaktadır. Kitabı bu okuyucuyu göz önünde bulundurarak 
kaleme aldım, dipnotları asgari düzeyde tuttum. Birincil kaynak-
ları da ifadelerimin dayandığı bilimsel referansları tanımlamaktan 
çok, sıra dışı terimleri açıklamak için kullandım. Birincil kaynak-
lardan alıntı yaparken mümkünse İngilizce çevirisi olanları kul-
landım, ama aynı zamanda Fransızca, İtalyanca kaynakları da 
tercih ettim. Mevcut çevirilere sadık kalmaya çalıştım, ancak bazı 
durumlarda üslup birliği sağlamak ve anlaşılırlığı artırmak için 
değişiklikler yaptım. Yayımlanan çevirileri Arapça özgün metinle-
riyle karşılaştırarak kontrol etmeye çalıştım. Ne yazık ki Yunanca 
metinlerde bunu ancak sınırlı biçimde yapabildim, Süryanice ve 
Ermenice metinlerde ise hiç yapamadım. Kitabın sonundaki kay-
nakçanın oluşturulmasında ise epeyce seçici davranılmış olup, 
önemli modern araştırmalara ek olarak, birincil kaynaklara ve var-
sa bunların çevirilerine yer verdim.

Teknik konular bir yana, Muâviye ile ilgili bu çalışmada, 
kaynakların elverdiğinden daha açık ve basit bir düzey tutturul-
duğunu itiraf etmeliyim. Zira bu arkeolojik ve yazılı kaynaklar 
boşluklar, belirsizlikler ve çelişkilerle dolu. Bu kitaptaki hemen 
her paragraf başlı başına sağlam bir makale konusu veya dilen-
diği kadar dipnotla bezenmiş bir monograf olabilir. Bu tür tar-
tışmalardan uzak durmaya çalıştım, zira bunlara girmek demek 
kitabı neredeyse okunmaz hale getirmek demekti. Ancak bu 
tartışmaların farkındayım, nitekim kitabın içeriği de bu tartış-
maları bir çözüme ulaştırma çabalarının bir göstergesidir. Başka 
yazarlar herhalde çok daha farklı bir kitap yazarlardı.



E M E V Î  D E V L E T İ ’ N İ N  K U R U L U Ş U  I  1 1  

Burada iki noktayı özellikle belirtmek gerekir. İlk olarak, 
Muâviye’nin hâlâ oldukça tartışmalı bir figür olduğu âşikâr ve 
kendisi hakkında ölümünden bir yüzyıl veya daha uzun bir süre 
sonra ortaya çıkan ideolojik ve teolojik fikirler üzerinden konuş-
mak çok kolaydır. Ben ise onu; –elimden geldiğince– yaşadığı 
dönem içinde, yani geç yedinci yüzyıl bağlamında ele almaya 
çalıştım. Sonraki kuşakların Muâviye hakkındaki düşüncelerini 
aktarıyorsam, bunun sonraki kuşakların düşüncesi olduğunun 
altını çizmeye çalıştım. Özellikle de bu dönemdeki herkesi ve her 
şeyi değerlendirirken ölçü alınabilecek tek bir doğru olmadığı gö-
rüşünü benimseyerek, İslâm’ın değişmediği düşüncesinden uzak 
durmaya çalıştım. İslâm konusunda geç yedinci yüzyılın Müs-
lümanları arasında bir görüş birliği yoktu, dahası şiddetli çatış-
malar vardı. Tarihçinin bu gerçeği kabul edip ona göre ilerlemesi 
gerekir.

İkinci olarak, Muâviye’nin hayatıyla ilgili kaynaklar son-
radan ortaya atılan hayal ürünü öyküler, ideolojik çarpıtmalar, 
yanlış anlamalar ve boşluklarla dolu olup, bunların ancak eleşti-
rel bir süzgeçten geçirildikten sonra kullanılması gerekmektedir. 
Bunlar katıksız uydurmalar değildir; gerçek insanlarla ve gerçek 
olaylarla somut bağlantıları olan rivayetler ve “sağlam” verilerdir. 
Bu kaynakların bizlere söyleyebildiklerini veya söyleyemedikle-
rini hesaba katarak, onlardan ihtiyatlı bir şekilde yararlanmaya 
çalıştım. Son tahlilde, ciddi kısıtlamalar dahilinde de olsa “tarih-
sel bir Muâviye” bulabileceğimize ikna oldum. Onu olduğu gibi 
yansıtabilmek için elimden geleni yaptım, çünkü o tanınmayı 
gerçekten hak eden biri.

Bu kitabın taslağı 2004 sonbaharında, Ürdün’ün baş-
kenti Amman’daki Amerikan Şark Araştırmaları Merkezi’nde 
(ACOR) geçirdiğim dönemde şekillendi. Bana sağladıkları olağa-
nüstü kaynaklar ve bilimsel atmosfer için ACOR’un o zamanki 
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direktörü Pierre Bikai’ye ve personeline teşekkür ederim. Ayrıca 
sadece Amman’daki ikametime değil aynı zamanda Suriye’ye ve 
Türkiye’nin güneydoğusuna yaptığım birçok yolculuğa burs des-
teği veren ACOR ile Amerikan Denizaşırı Araştırma Merkezleri 
Konseyi’ne şükran borçluyum. Santa Barbara ile California Üni-
versitesi Rektörü David Marshall da bu dönemde bana ücretli 
izin verdi.

Bu araştırmanın temelini oluşturan 2000-2001 yıllarında-
ki ilk araştırma; California Üniversitesi Başkanlık Beşeri Bilimler 
Araştırma Bursu, Wisconsin Üniversitesi Beşeri Bilimler Araştır-
ma Merkezi Friedrich Solmsen Araştırma Bursu, Paris’teki Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales’deki (EHESS) konuk profesör-
lük ödeneği ve Centre National des Recherches Scientifiques tarafın-
dan verilen bilimsel değişim programı ödülü ile gerçekleştirildi. 
O zaman Wisconsin Üniversitesi Beşeri Bilimler Araştırma Mer-
kezi’nin direktörü olan Paul Boyer ile yine o dönemde EHESS’te 
araştırma direktörü olan Baber Johansenn’e gösterdikleri nezaket 
ve dostluk için büyük bir teşekkür borçluyum.

Bana bu konuyu öneren isim bu kitabın da dahil olduğu 
dizinin editörü Patricia Crone oldu. İçten ama her daim yapıcı 
tavsiye ve eleştirileri benim için paha biçilmez değerdeydi. Tas-
lağı özenle okuyan Michael Morony’nin de katkıları oldu. Birçok 
meslektaşım bana cömertçe bilgilerini ve zamanlarını sundular. 
Hepsini tek tek saymam mümkün olmasa da Baber Johansen, 
Chase F. Robinson, Clive Foss, Alan Walmsley, Denis Genequand 
ve Ignacio Arce’yi özellikle belirtmek isterim. Kısaca, alabilece-
ğim en iyi tavsiyeleri aldım. Umarım en iyi şekilde yararlanmı-
şımdır, ama her şeye rağmen mevcut olan hata ve eksikliklerin 
tüm sorumluluğu bana aittir. Her zamanki gibi, eşim Gail bu ça-
lışmanın en sadık ve en içten destekleyicisi oldu.
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1

muâviye meselesi

Bütün ilk halifeler arasında anlaşılması en zor ve en karmaşık ola-
nı kuşkusuz Muâviye b. Ebî Süfyân’dır. Anlaşılması güçtür, çün-
kü Müslüman topluluğun ve onun muazzam imparatorluğunun 
tartışmasız lideri olduğu yaklaşık yirmi yıl da dahil, kariyerinin 
herkese açık yanı hakkında bile çok az şey biliyoruz. Yüreğindeki 
inanç ve amaçları hakkındaysa çok daha az bilgimiz var. Karma-
şıktır, çünkü Müslümanlar onun hakkında ne düşüneceklerini 
bir türlü kestirememişlerdir. Yaşadığı dönemde müminler top-
luluğunun başına dert olan çatışma ve endişelerin bir sembolü 
olmuş ve günümüze kadar öyle kalmıştır. Ancak Muâviye, İslâm 
tarihinde belirleyici bir figürdür. Erken Dönem İslâm tarihinin 
siyasî ve dini evrimi, o hesaba katılmadıkça anlaşılır olmaktan 
uzak ve muğlak kalacaktır. Ayrıca bir hükümdar ve bir insan ola-
rak hakkında ne düşünürsek düşünelim (ki bu noktada –en hafif 
deyişle– keskin düşünce farklılıkları vardır), Muâviye, İslâm İm-
paratorluğu’nu çözülmekten kurtarmak için kendisinden daha 
azının yetmeyeceği bir dönemde yaşamış bir siyasî deha idi.

Muâviye’nin hayatı ve kariyeri, süreleri hemen hemen aynı 
olan üç evreye ayrılır: Arap Kureyş kabilesinin geleneksel aile ve 
dini yapılarının içinde geçen çocukluktan ilk yetişkinliğe kadar 
olan yaklaşık otuz yıl, yeni yeni hâkim tabaka haline gelen İslâm 
ordusu ve siyasî seçkinleri arasında geçen yirmi beş yıl ve İslâm 
İmparatorluğu’nun liderliğini ele geçirme ve onu elinde tutma 
mücadelesiyle geçen yirmi beş yıl. Birinci evre hakkında fazla bir 
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bilgimiz yok, sadece böyle bir evrenin varlığından söz edebiliriz. 
Kaynaklar, Muâviye’nin özellikle de [Hz.]* Ömer (634-644) ile 
[Hz.] Osman’ın (644-656) halifeliğinde Suriye valisi olarak geçir-
diği ikinci evre için, kimi en azından özü itibarıyla doğru olan 
birtakım iddia ve rivayetler aktarmaktadır. Üçüncü evreye gelin-
ce, [Hz.] Ali ile giriştiği iç mücadele hakkında elimizde (hiçbiri 
bize ilk günkü haliyle ulaşmayan) yığınla bilgi bulunmaktadır. 
Ancak bununla birlikte yirmi yıllık halifelik dönemi hakkında 
sadece birkaç önemli vakadan haberdarız. Somut olaylar ve siya-
set açısından bakınca da Muâviye’nin Irak’taki valileri hakkında-
ki bilgimiz ona dair bilgimizden çok daha fazla.

Örneğin, Bizans Anadolu’suna ve Ege sahillerine her yıl 
en az bir büyük sefer düzenlediğini biliyoruz. Muâviye, büyük 
kaynaklar gerektiren bu seferlere kesinlikle çok önem veriyordu; 
çünkü Konstantinopolis’ü ele geçirip Bizans egemenliğine son 
verebilseydi hem Sezar’ın hem de [Hz.] Muhammed’in halefi, 
yani bir yandan dünya imparatoru diğer yandan da son vahyin 
koruyucusu olacaktı. Ancak Arapça kaynaklar kumandanların 
isimleri dışında bu seferlerden neredeyse hiç söz etmemektedir. 
Nereye gittiklerini veya uzun ve kısa vadeli hedeflerinin neler 
olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bu seferlerin ceremesini çeken 
Yunan (ve zaman zaman da Süryani) kaynaklarına dönmek 
zorundayız. Fakat bu rivayetler dahi kısa, kafa karıştırıcı olup 
sık sık da birbiriyle çelişki içindedir. Tıpkı Arapça metinler gibi 
bunlar da Muâviye’nin ölümünün üzerinden en az yüz yıl geç-
tikten sonra ortaya çıkmıştı ve bilgi kaynakları –en iyimser de-
yişle– bulanıktı.

* Köşeli parantez içindeki “[Hz.]” ifadesi yazar yahut çevirmenin değil yayınevinin 
tercihidir. –ed.n.
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Muâviye’nin yönetim merkezi olan Suriye’de de nasıl bir 
yönetim sergilediğini fazla bilimiyoruz. Onu Suriye’nin Arap as-
kerleri iktidara getirmiş ve onlar iktidarda tutmuştu, peki ama 
Muâviye’nin onlara karşı tavrı neydi? Müslüman yazarlara ge-
lince, tebaasının Hristiyan, Yahudi ve Zerdüştlerden oluşan bü-
yük bir bölümünü nasıl yönettiği konusunda onlar daha da az 
şey söylemektedir. Bütün bilgimiz dağınık Yunanca ve Süryanice 
metinlere dayanmaktadır. Süryani yazarların gözünde Muâviye 
istikrar, adalet ve hoşgörü sembolüydü ama bu yorumu destekle-
yecek çok az veri sunuyorlardı. Nihayet, Muâviye de tahttayken 
içinden geçenleri, düşüncelerini, duygularını ve amaçlarını belli 
etmemek için elinden geleni yapmıştı ya da en azından Müslü-
man yazarlar öyle demektedir. Siyasî zekâsıyla ünlüydü, onu en 
iyi tarif eden sözcük “tahrikler karşısında sabrını korumak” an-
lamına gelen hilm idi. Çevresindekilere danışır ve can kulağıyla 
dinler ama kendi elini açık etmezdi. İsterse belagat yeteneğini 
kullanabilirdi, ama o rakibi [Hz.] Ali b. Ebî Tâlib’e de atfedilen 
etkileyici hitabet yeteneğinden çok zekâsına ve ironi gücüne gü-
venirdi. İş işten geçinceye kadar aklından geçenleri ne dostları ne 
de düşmanları bilirdi.

geç dönem müslümanlarının gözünde muâviye

Muâviye’nin önceden hesaplanmış davranışlarının Müslüman-
ların gözündeki belirsiz konumuna katkıda bulunduğuna kuş-
ku yoktur, ancak bu daha başlangıçtır. Asıl sorun, geç dönem 
Müslümanlarının bir kişinin dini duruşunu değerlendirmek için 
oluşturduğu ahlâki kategorilere tam oturmaması hatta bunları 
alt üst etmesidir. O yüzden geç dönem Müslümanları, Muâvi-
ye hakkında ne düşüneceklerini bir türlü bilemediler. Aslında 


