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retti. Ancak Abdullah’ýn bayraðýyla birlikte ordugâhýn bulunduðu tarafa gittiðini
gören diðer birlikler yenilgiye uðrayýp geri
çekildiklerini zannetti ve, “Bozgun var, geri çekilin!” baðrýþmalarý üzerine umumi
bozgun baþladý (Taberî, VII, 435; el-£Uyûn
ve’l-¼adâßiš, III, 203). Neticede II. Mervân
geri çekilmek zorunda kaldý. Nehrin karþý
yakasýna geçiþ sýrasýnda köprü üzerinde
yaþanan izdiham yüzünden Emevî askerlerinden pek çoðu nehre düþüp boðuldu.
Ayrýca Mervân’ýn Abbâsî kuvvetlerinin kendilerini takip etmesini önlemek için asma
köprüyü yýktýrmasý yüzünden henüz nehri geçememiþ olan Emevî askerlerinin bir
kýsmý boðuldu (Ezdî, s. 130). Hatta nehirde boðulanlarýn çatýþma sýrasýnda ölenlerden daha fazla olduðu söylenir. II. Mervân’ýn sað kurtulduðu bu savaþta sâbýk
halife Ýbrâhim b. Velîd ve Yahyâ b. Muâviye b. Hiþâm baþta olmak üzere Emevî ailesinden çok sayýda kiþi öldü. Abdullah b.
Ali köprüyü tekrar kurdurdu ve Mervân’ý
takibe koyuldu. Abbâsî birliklerinin önünden kaçmaya çalýþan II. Mervân, Yukarý
Mýsýr’ýn Bûsîr köyünde kendisine ulaþan
Abbâsî kuvvetleriyle girdiði çatýþmada öldürüldü (26 Zilhicce 132 / 5 Aðustos 750).
Böylece Emevî Devleti tarihe karýþmýþ oldu. II. Mervân’ýn Zap Suyu Savaþý’ný kaybetmesi, ordusunda Mudarî ve Yemenî kabileler arasýndaki rekabete ve özellikle Suriyeli askerlerin kendisine kýrgýnlýðýna baðlanmýþtýr. Mervân, Kaysîler’i Yemenliler’e
tercih ediyordu. Bu sebeple orduya ganimet amacýyla katýlan Yemenli askerler
tehlike anýnda Mervân’ý yalnýz býrakmýþ,
Kaysî kabileler de kendilerinden beklenen
fedakârlýðý göstermemiþtir. II. Mervân’ýn
müstahkem ordugâhýný terkedip nehrin
karþý tarafýna geçmesi yenilginin ikinci
önemli sebebi sayýlmaktadýr.
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Ehl-i Sünnet dergisi yayýmcýsý,
Ýslâmcý yazar ve mücadele adamý.
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Van Baþkale’de doðdu. Soyunun, babasý Mehmed Pertev Bey vasýtasýyla Abdülkadir-i Geylânî’ye ulaþtýðý kabul edildiðinden seyyid olarak tanýnmakta ve babaannesi dolayýsýyla da ailesi bölgenin tanýnmýþ
isimlerinden Bedirhan Paþa sülâlesine dayanmaktadýr. Annesi, anne tarafýndan Doðu Anadolu’nun ilmî ve tasavvufî faaliyetleriyle tanýnan Arvâsîler’e mensup Emetullah Haným’dýr. Kendisi de bir yazýsýnda
evlâd-ý Alî’den olduðunu ifade eder.
Ýlk öðrenimini Baþkale’de, orta öðrenimini Van Dârülmuallimîni’nde yaptý. Özel
hocalardan ders alarak Arapça, Farsça öðrendi ve dinî bilgilerini ilerletti. Seyyid Tâhâ Arvâsî’den icâzet aldý. II. Meþrutiyet öncesinde Ýstanbul’a gitti. Her etnik grubun
baþýnýn çaresine bakma yollarýný aradýðý bu
çalkantýlý dönemde çeþitli Kürt derneklerinde görev aldý. Türkçe ve Kürtçe yayýmlanan Jin dergisinde yazýlar yazdý. Kürt
Talebe Hevi (Ümit) Cemiyeti’nin kurucularý
arasýnda bulundu. I. Dünya Savaþý’nýn baþlamasý ve Osmanlý Devleti aleyhine geliþmesi üzerine Doðu Cephesi’ne giderek milis kuvvetlerine katýldý. Bitlis’te Ruslar’ýn
saldýrýlarýný durdurmak için katýldýðý çete
savaþlarýnda esir düþtü. Bakü açýklarýnda Nargin adasýndaki esir kampýna gönderildi. Burada Rusça ve Almanca öðrendi. Müslüman esirlerin çocuklarýna dinî konularda ders vermek amacýyla kampta bir
mektep açtý. Çocuklar için ahlâkî þiirler kaleme aldý. Bir buçuk yýl kadar süren bu
eðitim çalýþmalarýndan mektebin 1917’de Ruslar’ca kapatýlmasý üzerine vazgeçmek zorunda kaldý. Ardýndan esir kampýndan kaçarak Bakü’ye ulaþtý. Kampta yazdýðý þiirleri ve bir tiyatro eserini Bakü’de
neþretti. Ekim 1917’de Bolþevik ihtilâlinin
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patlak vermesi ve Rusya’nýn savaþtan çekilmesiyle hürriyetine kavuþtu. Uzun bir
yolculuktan sonra Ýstanbul’a döndü. Burada Dârülhilâfe Sahn Medresesi imtihanýný verip Mütehassýsîn bölümüne giriþ
hakkýný kazandýysa da medreselerin laðvedilmesi üzerine Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi’nde okudu. Mezuniyet tezi olarak
Âbide-i Tevhîd adýyla hazýrladýðý Âyetü’lkürsî tefsiriyle fakültenin ilk mezunlarý
arasýna girdi (1927).
Cumhuriyet’in kuruluþunu takip eden
yýllardaki faaliyetleri hakkýnda yeterli bilgi
yoktur; ancak Ankara Maliye Meslek Mektebi’ni de bitirdiðinden mal müdürlüðünde memurluk yaptýðý bilinmektedir. Ýstanbul’daki memuriyetini yürütürken bir taraftan da özellikle çocuklara ve gençlere
dinî bilgiler verilmesi yanýnda din aleyhtarlarýna karþý yayýn yapmak üzere Ehl-i
Sünnet dergisini neþretti (1947). Bu dönemde derginin baþyazarlýðýný yürüttüðü
ve çoðu yazýlarýný yazdýðý gibi kaleme aldýðý risâle hacmindeki kitaplarla da dinî
neþriyat yapmaya giriþti. Ayrýca Necip Fazýl Kýsakürek’in öncülüðünde kurulan Büyük Doðu Cemiyeti’nin kurucu üyesi oldu
(1949) ve cemiyetin genel sekreterliðini
üstlendi. Yine bu yýllarda üniversite öðrenimi için Ýstanbul’a gelen doðulu gençlerin kaldýðý Dicle Talebe Yurdu’nun yöneticiliðini yaptý. 1951’de Pakistan’da toplanan Ýslâm Gençlik Konferansý’na katýldý.
Burada Pakistan Millî Eðitim Bakaný Ali
Ekber Þah ve Suriye’den Said Ramazan elBûtî ile görüþtü, birçok Ýslâm âlimi ve aydýný ile tanýþtý. 1953 yýlýnda hacca gitti. Dönüþünde hâtýralarýný ve deðerlendirmelerini Ehl-i Sünnet mecmuasýnýn “Hac Nüshasý -1-” olarak numaralandýrdýðý 139. sayýsýnda yayýmladý. Bedirhan Paþa’nýn torunlarýndan Hidayet Haným ile evlendi ve
Mustafa Pertev, Ayþe Hâle, Jâle adýndaki
çocuklarý dünyaya geldi. Vefatýnda Edirnekapý Mezarlýðý’nda defnedildi.
“Rahmi” mahlasýyla ve çoðu aruzla þiirler yazan Abdürrahim Zapsu bunlarý zaman zaman Ehl-i Sünnet dergisinde yayýmlamýþsa da bir araya toplamamýþtýr.
Baþta Ehl-i Sünnet dergisi olmak üzere
neþrettiði kitap ve risâlelerin hemen tamamý gençlere, çocuklara ve halka dinî
bilgiler vermek, din ahlâkýný telkin etmek
amacýný taþýr. Tek parti iktidarýnýn son yýllarýnda ve 1950 sonrasýnda din üzerindeki baskýnýn nisbeten azalmasýyla ayný dönemde yayýmlanan benzer dergilerle beraber Zapsu’nun yayým faaliyetlerinin de
önemli rolü olmuþtur. Ýlk sayýsý 4 Temmuz
1947’de çýkan Ehl-i Sünnet, yarým gaze127
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halinde kalmýþ olan III. cildi ilâve edilerek 1976’da tek cilt halinde yayýmlanmýþ
bu hacimli eserde Hz. Peygamber’in hayatýnýn Mekke devri üzerinde durulmuþ,
ele alýnan konular tarih felsefesi, din felsefesi, içtimâiyat, ahlâkiyat, Ýslâm felsefesi, hikmet-i tabîiyye gibi alanlarýn ýþýðýnda iþlenmiþtir); Ýslâm Yavrusunun Kitabý (Ýstanbul 1956); Metin’in Din Sorgularý (Ýstanbul 1956); Hâle’nin Din Sorgularý (Ýstanbul 1956); Pertev’in Din Sorgularý (Ýstanbul 1956). Abdürrahim Zapsu’nun Mütefekkirlere Kur’ân-ý Kerim Tefsir Hülâsasý, Ben Neyim?, Ehl-i Sünnet
ve Ehl-i Bid’at Ýlmî Bir Münâkaþa, Oðluma Bir Tavsiye, Ýmam Bûsýrî’nin Aþký, Peygamberimizi Tanýyalým, Ahlâk
ve Felsefe, Aile Tarihim ve Heyecanlý
Sergüzeþtler adlý yayýmlanmamýþ kitaplarý da vardýr.
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Osmanlý Devleti’nde
toplum güvenliðini saðlamakla
görevli kuruluþlara
verilen ad.
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Ýslâm’ýn zuhurundan itibaren varlýðý bilinen zâbýta iþleri Emevîler devrinde kurumlaþmaya baþlamýþtýr. Bu dönemde þurta teþkilâtýnýn baþýnda bulunan görevli doðrudan kadýya baðlý olarak hizmet görmekteydi. Eski Türkler’de zâbýta iþlerinden subaþý denilen görevliler sorumluydu. Ýslâmiyet’in kabulünden sonra Karahanlý, Gazneli ve Selçuklular’da kullanýlan bu unvan
Osmanlýlar’a da geçti. Osmanlýlar fethedilen yerlere sancak beyi ve kadý ile birlikte
subaþý da tayin ediyorlardý. Subaþýlar baþlangýçta inzibat, asayiþ ve askerî iþleri birlikte yürütürdü. Evrenos Bey ve Timurtaþ
Bey gibi kumandanlar zaman zaman subaþý unvanýný da kullanmýþtýr. Kuruluþ devrinde subaþýlarýn protokoldeki dereceleri
yüksekti, bunlar þehirlerin kumandanlýðýný ve savunmasýný da üstlenirlerdi. Meselâ ayný zamanda bir mimar olan Hacý

Ývaz Paþa (ö. 1428) Bursa subaþýsý idi ve
bu þehri Karamanoðlu saldýrýsýndan korumuþtu.
Askerî teþkilât geniþledikçe, özellikle de
Yeniçeri Ocaðý’nýn kurulmasýnýn ardýndan
pâyitaht subaþýlýðý önemini kaybetmeye
baþladý. Ýstanbul’un fethini müteakip ilk
subaþýlýða Karýþtýran Süleyman Bey getirilmiþti. Müesseselerin oturduðu Fâtih Sultan Mehmed dönemi ve sonrasýnda inzibat iþlerinin de giderek geliþtiði dikkati çeker. Baþta Yeniçeri Ocaðý olmak üzere kapýkulu ocaklarýnýn teþkilinin ardýndan gerek merkezde gerekse taþradaki önemli
kalelerde güvenlik iþleri yeniçerilere verilmiþti. Fetihten sonra çeþitli ýrklardan ve
din mensuplarýndan yapýlan iskânlarla kýsa sürede kalabalýklaþan Ýstanbul’un güvenliði özel bir statüye sahipti. Genelde
þehrin güvenliði yeniçeri aðasýna aitse de
Yeni Saray ve civarýndan cebecibaþý, Galata ve Kasýmpaþa dolaylarýndan kaptan-ý
deryâ, Tophane ve Beyoðlu taraflarýndan
topçubaþý sorumlu tutulurdu. Üsküdar, Galata, Eyüp, Kâðýthane, Boðaziçi ve Adalar’ýn zâbýta iþleri bostancýbaþýya býrakýlmýþtý. Bu inzibat bölgelerinin çeþitli yerlerinde “kulluk” (kolluk) denilen merkezler,
karakollar vardý. Buralarda günümüzdeki
polis ve jandarma gibi kullukçu adýyla askerî görevliler bulunurdu. Ýstanbul’daki sur
kapýlarý ile sefârethâne giriþlerinde, taþra
þehir ve kasabalarýnda muhafýzlýk yapan
kullukçulara “yasakçý” denirdi. Ýnzibat iþleriyle görevlendirilen kiþilerin tecrübeli, dürüst ve güvenilir ocak emektarlarýndan
seçilmesine özen gösterilirdi. Klasik dönemde ve yenileþme zamanlarýnda iç güvenlik ve asayiþten sorumlu bir baþka zümre “kavas” adýný taþýrdý. Bunlar daha çok
konsolosluk ve elçiliklerle vezir kapýlarýnda, taþrada valiler nezdinde hizmet görürlerdi. Güvenliðin hukukî yönünü temsil eden kadýlar ise hemen her dönemde
þer‘î ve beledî iþlerin yanýnda inzibatî iþlerden de sorumlu idi. Kadýlar daha ziya-
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