ÞÛRÂ-yý ÜMMET
40 cm. ebadýndaki derginin abone sayýsý
1902-1905 döneminde otuz üç ile elli dört
arasýnda deðiþiyor, az sayýda dergi Avrupa’daki kütüphanelerce satýn alýnýyor, geri
kalan nüshalar Bulgaristan, Mýsýr, Romanya, Kýbrýs, Girit ve Kafkasya’daki rejim muhaliflerine, Paris ve Kahire’deki yabancý
temsilciliklere ecnebi postahaneler aracýlýðýyla ve ücretsiz olarak yurt içine gönderiliyordu. Bu dönemde derginin yetmiþ beþ
adedi mektup zarfýna sýðdýrýlabilmesi için
çok ince kâðýt üzerine basýlýyordu. Yusuf
Akçura’nýn dergideki makalelerinin bir kýsmý kitap halinde neþredilmiþtir (Eski Þûrâ-yý Ümmet’te Çýkan Makalelerimden, Ýstanbul 1329). Sâmipaþazâde Sezâi’nin Þûrâ-yý Ümmet’teki yazýlarý da Zeynep Kerman tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Sami Paþazâde Sezai Bütün Eserleri III, Ankara
2003).
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Ýslâm devletlerinde
þehirlerde emniyet ve asayiþi
saðlamakla görevli teþkilât.

™

Sözlükte “yýrtmak, yarmak; þart koþmak, alâmet koymak; görevlendirmek”
anlamlarýndaki þart kökünden türeyen þurta kelimesi terim olarak þehirlerde emniyet ve asayiþin saðlanmasý, düzenin korunmasý, suçlularýn takibi ve yakalanmasý görevlerini yürüten emniyet güçlerini ifade eder. Þurtatü’l-harb tabiri ise “savaþý
baþlatan ve sonuna kadar kahramanca sa242

vaþan seçme birlik” demektir. Baþþehirde
halife veya sultana, vilâyetlerde valilere
baðlý, üniformalý kolluk güçlerine þurta adýnýn verilmesinin sebebi, Arap dilcilerinin
ortak kanaatine göre teþkilât mensuplarýnýn kendilerine mahsus üniforma giymeleri ve özel iþaretler taþýmalarýdýr. Baþka
bir rivayete göre askerlerin en güçlü ve en
seçkinleri olduklarý için böyle anýlmýþlardýr (Abdülhay el-Kettânî, I, 55). Bazý Batýlý araþtýrmacýlar ise þurta adýnýn yabancý menþeli olduðunu, Latince cohort veya
securitas kelimesinden geldiðini ileri sürmüþlerdir. Teþkilâtýn baþkaný sâhibü’þ-þurta (emîrü’þ-þurta) unvanýný taþýr, güvenlik
memuru þurtî (þuratî) diye isimlendirilir.
Arap dünyasýnda emniyet teþkilâtýna günümüzde de þurta denilmektedir.
Hz. Peygamber zamanýnda ashaptan
bazýlarýnýn bekçi (hares) olarak görevlendirildiði bilinmektedir. Resûl-i Ekrem’i Medine’ye yeni geldiði sýralarda Sa‘d b. Ebû
Vakkas koruyordu. Kays b. Sa‘d b. Ubâde
de Resûlullah’ýn yanýnda sâhibü’þ-þurta
mevkiindeydi (a.g.e., a.y.). Sürekli bekçilik görevi ise Hz. Ebû Bekir zamanýnda
Abdullah b. Mes‘ûd’un gece bekçiliðine
(ases) getirilmesiyle baþladý. Hz. Ömer
halifeliði döneminde gece bekçiliðini bizzat kendisi yapar, yanýnda bazan âzatlýsý
Eslem'i, bazan da Abdurrahman b. Avf’ý
veya Muhammed b. Mesleme’yi bulundururdu. Ýlk defa Hz. Osman’ýn Abdullah
(Muhâcir) b. Kunfüz et-Teymî’yi sâhibü’þþurta tayin ettiði bildirilmektedir (Halîfe b. Hayyât, s. 179). Hz. Osman devrinde
baþþehir Medine’nin yaný sýra diðer büyük þehirlerde de sâhibü’þ-þurta unvanlý kiþiler görevlendirildi. Baþlangýçta þurta
kadýlýk teþkilâtýna baðlý olarak çalýþýyor, emniyet ve asayiþi saðlamanýn yaný sýra suçlularýn takibi, yakalanmasý ve suçu sabit
görülenlere kadý tarafýndan verilen cezalarýn infazý görevlerini yerine getiriyordu.
Hz. Ali döneminde mevcut þurta teþkilâtý
devam ettirildi; þurtanýn gözetimindeki hapishaneler düzenlendi. Mahkûmlarýn masraflarý beytülmâlden karþýlanýyordu. Bu devirde seçme askerlerden kurulan özel birliklere “þurtatü’l-hamîs” adý verildi (Ýbnü’lKelbî, s. 438). Sýnýrlarý müdafaa veya fetih amacýyla kurulan bu birliklerin mevcudu 5-10.000 arasýnda deðiþiyordu. Sadece Hz. Ali döneminde görülen þurtatü’lhamîs uygulamasý onun halifeliðiyle birlikte sona erdi.
Þurta teþkilâtý Muâviye b. Ebû Süfyân
döneminde önemli geliþme gösterdi. Muâviye sadece halifenin güvenliðini saðla-

mak üzere özel bir muhafýz birliði de (hares) kurdu; onun baþlattýðý bu uygulama
valiler ve kendisinden sonraki halifeler tarafýndan devam ettirildi. Þurta teþkilâtýnýn devlet bürokrasisinin aslî unsurlarýndan biri haline geldiði Emevîler devrinde
sâhibü’þ-þurtalar halife veya valilerin en
sadýk adamlarý veya akrabalarý arasýndan
seçilirdi. Emevîler’in ilk yýllarýnda vilâyetlerdeki sâhibü’þ-þurtalarý da halife tayin
ederken Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî gibi dirayetli valilerin görev yaptýðý yýllardan itibaren valiler sâhibü’þ-þurtalarý bizzat görevlendirmeye baþladýlar. Sâhibü’þ-þurta
bu dönemden sonra devlet bürokrasisinde önemli bir yere sahip oldu. Halifeler veya valiler görevde olmadýklarý zamanlarda, ayrýca imamlýk hizmetinde sâhibü’þþurtayý vekil tayin ederlerdi. Nitekim Muâviye b. Ebû Süfyân, son hastalýðý sýrasýnda Dýmaþk’ta bulunmayan oðlu Yezîd’e biat edilmesini saðlama iþini sâhibü’þ-þurta Dahhâk b. Kays’a vasiyet etmiþti. Emevîler zamanýnda þurta teþkilâtý Hz. Ali evlâdý taraftarlarý, Zübeyrîler ve Hâricîler gibi muhalif gruplarla mücadelede etkili oldu, bazý isyanlarýn bastýrýlmasýnda önemli rol oynadý. Bu gruplarla ilgili istihbarat
çalýþmalarýna aðýrlýk veren þurta teþkilâtý,
Ömer b. Abdülazîz devri hariç halk üzerinde uygulanan baský politikasýnýn da aracýsý
haline geldi. Kadýlýk makamýna baðlý olan
þurtayý baðýmsýz hale getiren Hiþâm b. Abdülmelik zamanýnda büyük merkezler dýþýndaki bölgelerde güvenliði saðlamak için
“ahdâs” adýyla sâhibü’l-ahdâs yahut vâli’lahdâsýn idaresinde bir nevi jandarma teþkilâtý kuruldu. Merkezler dýþýndaki bölgeler karýþýklýklara ve dýþ saldýrýlara daha açýk
olduðundan askerî yönü aðýr basan ahdâs
þurta ile ordu arasýnda bir nitelik taþýyor
ve her ikisiyle de yakýn iliþki içerisinde bulunuyordu.
Abbâsîler döneminde geliþtirilen þurta
teþkilâtýnýn idarî ve adlî görev alaný geniþledi. Ýkinci halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr þurtayý dört önemli devlet teþkilâtýndan biri
olarak görüyordu (Taberî, VIII, 67). Sâhibü’þ-þurta hilâfet merkezi Baðdat’ta emîr
yahut valilerle denk sayýlýyordu. Hisbenin
de müstakil bir kurum haline geldiði bu
devirde emniyet ve adaletin saðlanmasý
hizmetini gören iki kurum arasýnda sýký iþ
birliði vardý. Þurta ve hisbe görevlerinin
tek kiþiye verildiði de oluyordu. Abbâsîler,
sâhibü’l-maûne (vâli’l-maûne, âmilü’l-maûne,
sâhibü’n-nazar fi’l-maûne) ve þahne (þihne)
unvaný verilen kumandanlarýn baþkanlýðýndaki teþkilâtý devam ettirdiler ve ihtiyaç
duyulan bütün bölgeleri içine alacak biçim-
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de geniþlettiler. Hârûnürreþîd zamanýnda
Baðdat þurta teþkilâtý görev alanlarý itibariyle þurtatü’l-âsýme ve þurtatü’l-cisr þeklinde ikiye ayrýldý. Emîn döneminden itibaren þehrin doðu ve batý yakasýnda birer
þurta görev yapmaya baþladý. Sâhibü’þþurtanýn halife nezdindeki derecesi daha
da yükseldi. Nitekim Seffâh’ýn sâhibü’þþurtalýðýný yapan Hâlid b. Saffân halifenin
kýzýyla evlenmeye teþebbüs etmiþti (Mes‘ûdî, III, 279). Protokolde halifenin hemen
önünde yer alan sâhibü’þ-þurta çoðu kere vezirliðe tayin edilirdi. Halife, en sadýk
dostu ve yardýmcýsý durumundaki sâhibü’þ-þurta ile önemli meseleleri müzakere eder ve resmî yazýlarý kendisine okumasýný isterdi. Sâhibü’þ-þurta belirli zamanlarda halifenin huzuruna çýkar, genel asayiþ ve olaylar hakkýnda hazýrlanan raporu
sunardý. Bu rapor doðrultusunda alýnan
kararlar ilgili divan defterine kaydedilirdi.
Bu usul vilâyetlerde de uygulanýrdý. Abbâsî halifeleriyle valiler sâhibü’þ-þurtayý vekil
býrakma ve namazlarda imamlýk görevini
ona devretme uygulamasýný sürdürdüler.
Abbâsîler döneminde sâhibü’þ-þurta 1000
dinar, þurta görevlileri ise en az 100 dinar
maaþ alýyordu.
Merkezde olduðu gibi Ýslâm ülkelerinin
bütün þehirlerinde þurta teþkilâtý mevcuttu. Mýsýr’da Amr b. Âs tarafýndan kuruluþundan itibaren en önemli devlet görevlerinden biri olan þurtanýn baþkaný valinin yokluðunda ona vekâlet ediyor, namazlarý kýldýrýyordu. Abdülazîz b. Mervân’ýn
valiliði esnasýnda kurulan 500 kiþilik itfaiye teþkilâtý da þurtaya baðlýydý. 100 (71819) yýlýndan itibaren Mýsýr’a giriþ çýkýþ yapanlara kimlik taþýma mecburiyeti getirildi ve bunun takibi þurtanýn önemli görevleri arasýnda yer aldý. Fustat þehrindeki ilk þurta binasýnýn yaný sýra Abbâsîler’in
ilk yýllarýnda 135’te (752-53) Asker þehri
kurulunca orada ikinci bir þurta binasý inþa edildi. Öncekine “eþ-þurtatü’s-süflâ”, daha yüksek bir arazide kurulan ikincisine
“eþ-þurtatü’l-ulyâ” denildi. Her birinin baþýnda genellikle Mýsýr valisinin tayin ettiði
bir sâhibü’þ-þurta bulunuyordu. Sâhibü’þþurta, Ahmed b. Tolun’un þurta-i ulyânýn
yetkilerini sýnýrlamasýna raðmen Tolunoðullarý’nýn sonuna kadar Mýsýr’da emîr veya validen sonra ikinci yetkili olarak kaldý.
Abbâsî Halifesi Muktedir-Billâh döneminde Baðdat þahnesi tayin edilen Türk asýllý
kumandan Sâhibü’l-maûne Nâzûk’ün emrinde 14.000 kiþilik süvari ve piyade kuvveti mevcuttu (Hilâl b. Muhassin es-Sâbî, s. 9).

Sâmânîler devrinde hem sâhibü’þ-þurta hem sâhibü’l-maûne unvaný kullanýlýyordu (Usta, s. 379-380). Sâmânîler’in büyük divanlarýndan biri Dîvân-ý Sâhibü’þþurta (Dîvân-ý Þurta) idi. Büyük Selçuklular’da hem sâhibü’þ-þurta hem de þahne
þehirde huzur ve asayiþin saðlanmasýndan
sorumlu tutulurdu. Bu dönemde þahneler daha çok büyük þehirlerde ve bölgelerde vazifeli iken sâhibü’þ-þurtalar küçük þehir, kasaba ve mahallelerde görev yapýyordu. Bazý tarihçiler, Selçuklular zamanýnda
sâhibü’þ-þurtanýn olaðan üstü yetkilere
sahip mezâlim mahkemelerinin emrinde
suçlularý araþtýrmak ve yakalamakla görevli olduðunu kaydeder. 487 (1094) yýlýnda Baðdat’ýn batý yakasýndaki Nehritâbýk
ile Bâbülercâ halký arasýnda çýkan olaylarda Nehritâbýk yakýlýp yýkýlmýþ, bu olayýn ardýndan Sâhibü’þ-þurta Yümn, korktuðu için
gizlenen bir kiþiyi öldürdüðünden görevinden azledilmiþti (Özaydýn, s. 222). Fâtýmîler devrinde Mýsýr þurtasý kurumsallaþma
bakýmýndan ileri bir seviyeye ulaþtý. Þurta-i ulyâ Asker þehrinden yeni kurulan Kahire’ye taþýndý, ayrýca Karâfe’de üçüncü bir
þurta teþkil edildi. Kahire’nin bazý semtlerinde ve küçük merkezlerde küçük þurta (maûne) binalarý inþa edildi, bunun yaný
sýra itfaiye iþleri geliþtirildi. 415 (1024) yýlýndan itibaren kaynaklarda sâhibü’þ-þurta unvanýna çok az rastlanmaktadýr. Bu
unvanýn yerine daha çok vâli’þ-þurta kullanýlmýþtýr. Öte yandan bu dönemde hisbe ile þurta arasýnda sýký bir iliþki kuruldu
ve Eyyûbîler’den itibaren ayný görevli için
þahne unvaný da kullanýlmaya baþlandý.
Memlükler’de ise genellikle vali unvanýna
rastlanýr. Nitekim Makrîzî önceden þurta
diye bilinen teþkilâtýn kendi döneminde vilâyet adýný taþýdýðýný söyler (el-ƒý¹a¹, II, 223).
Bu devirde baþþehirdeki üç þurtanýn baþkanlarý “vâli’l-harb” olarak tanýnýyor, sýrasýyla vâli’l-Kahire, vâli’l-Karâfe, vâli’l-Mýsýr
unvanlarýyla anýlýyordu. Merkezi Kahire’de
olan en geniþ yetkilere sahip þurta-i ulyâ
baþkanlýðýna tablhâne emîrlerinden bir vali getirilirken Fustat ve Karâfe’deki þurtalara onlar emîrlerinden (emîrü aþere) bir
vali tayin edilirdi. Daha sonra Fustat ve
Karâfe þurtalarý birleþtirildi.
Kuzey Afrika’da Tunus’ta hüküm süren
Aðlebîler’de þurta görevi vezire baðlý üç
divandan biri olan Dîvânü’l-ceyþ’in uhdesine verilmiþti ve kara ordusunun kumandaný tarafýndan yönetiliyordu (Ýbn Haldûn,
II, 224). Þurta, Endülüs Emevî Devleti’nde
önceleri “eþ-þurtatü’l-kübrâ” ve “eþ-þurtatü’s-suðrâ” olmak üzere iki kýsma ayrýl-

mýþtý. Birincisi, saray erkâný dahil olmak
üzere önemli devlet adamlarý ve yakýnlarýnýn güvenlik iþleri ve onlarla alâkalý þikâyetlerin takibiyle ilgileniyordu. Þurta-i suðrâ da avamýn emniyet ve asayiþ iþlerine
bakýyordu. 317 (929) yýlýndan sonra tüccarlar, sanayiciler, doktorlar, müderrisler, yüksek meslek erbabý ve alt kademe kamu görevlilerinin güvenliðini saðlayan ve onlarla ilgili þikâyetlerin takibi iþini yürüttüðü anlaþýlan “eþ-þurtatü’l-vustâ” ismiyle üçüncü bir þurta teþkil edildi
(Ýbn Ýzârî, II, 203). Endülüs’te sâhibü'þþurtaya hâkimü’l-medîne, sâhibü’l-leyl ve
sâhibü'l-medîne unvanlarý veriliyordu. Ancak sâhibü’l-medînenin, sâhibü’þ-þurtanýn âmiri durumunda olup þurta ve hisbe
görevlerini düzenleyerek þehirde asayiþin
saðlanmasýndan birinci derecede sorumlu bir görevli olduðu da ileri sürülmüþtür
(M. Abdülvehhâb Hallâf, sy. 13 [1980], s.
64). Endülüs’te þurtanýn baþýna önemli
âlimlerden birinin getirilmesi teþkilâtýn
geliþmesine büyük katký saðladý. Onlardan bazýlarý baþkadýlýk, hisbe ve noterlik
görevlerini de yürütüyor, IV. (X.) yüzyýlda
kumandanlýk, divan ve diplomasi görevlerinde de istihdam ediliyordu. Doðu Ýslâm
dünyasýnda olduðu gibi hâciblik (vezirlik)
görevine getirilenler de vardý.
Þurtanýn görevleri dönemlere ve coðrafyaya göre deðiþiklik gösterse de genellikle idarî-sosyal alanla ilgili olanlar ve yargý alanýný içerenler olmak üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Birinciler emniyet ve asayiþi
saðlama, olaðan üstü hallerde savaþa katýlma, itfaiye iþleri, diplomatlarýn aðýrlanmasý ve güvenliklerinin saðlanmasý, bayýndýrlýk faaliyetleri, vergilerin denetimi, sýnýr ve gümrük kontrolü, ihbar ve ilân görevleridir. Yargýya iliþkin ise sanýklarýn yakalanýp sorguya çekilmesi, suçlularýn ortaya çýkarýlmasý ve suçu sabit olanlar hakkýnda verilen cezalarýn infazý, sadece cezaî sahada yargý, hapishane güvenliðinin
saðlanmasý, suçlara engel olma gibi görevleri vardýr. Baþlangýçta yargýlama fonksiyonu bulunmayan ve sadece kadýlarýn hükümlerini yerine getiren þurtaya Abbâsîler’le birlikte cezaî sahada hukukî yargýlama yetkisi de verildi. Âcil çözüm gerektiren anlaþmazlýklarla ilgili davalara bakma
þeklinde baþlayan bu süreç hýrsýzlýk, zina
ve içki gibi suçlarla ilgili davalara bakýlmasý þeklinde geniþledi. Memlükler döneminde Mýsýr ve Suriye’de þurta el kesme gibi
cezalara, tartýþmalara ve kavgalara, belge ve þahidi bulunmayan itham davalarýna da bakardý. Hýrsýza dayak cezasý gibi
243
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cezalara baktýðý da olurdu. Ayný dönemde Maðrib’de yargý yetkisi bulunmayan
þurta kadýlarýn emirlerini yerine getirirdi
(Ýbn Teymiyye, s. 16). Endülüs’te de þurtanýn adlî sahadaki yetkileri geniþletilmiþti. Sâhibü’l-medînenin içki içme ve zina gibi davalara baktýðýný, ancak suçlularý hâkimin görüþünü almak suretiyle cezalandýrdýðýný belirten Makkarî, sultan nezdinde saygýn bir þurta emîrinin çok nâdir görülmekle birlikte ölüm cezasýna çarptýrýlan suçluyu sultandan izin almadan idam
edebildiðini söyler (Nef¼u’¹-¹îb, I, 218). Ayrýca Endülüs’te kadý, þurta emîrini bazý
günler kendi adýna yargý fonksiyonunu ifa
etmekle görevlendiriyordu. Ancak bu durumda da ceza kararýnýn kadýlarýn onayýndan geçmesi gerekiyordu.
Ýbn Haldûn’un dinî bir kuruluþ olarak nitelendirdiði þurta (Mušaddime, II, 450) tarihî geliþimi içinde idarî, askerî ve adlî görevler ifa etmiþtir. Dolayýsýyla þurta baþkanlarýnýn âlim, âdil, fakih, dindar, dürüst
olmalarý yanýnda çok zeki ve heybetli olmalarýna da önem verilirdi. Þurtanýn sadece günümüzdeki polis ve jandarmanýn
görevlerini yürüttüðü þeklindeki anlayýþý
eleþtiren Tyan teþkilâtýn görev alanýný polisin görevi, adlî görev (tahkikat yapma ve
hüküm verme), hapishanelerin idaresi ve
genel asayiþi saðlamak için yargýlama ve
infaz, mahkeme esnasýnda hâkimlere yardým ve hâkimlerin verdiði kararlarýn icrasý þeklinde ele almýþtýr (Histoire de l’organisation, II, 388-390). Zetterstéen de hemen hemen ayný görüþtedir (ÝA, XI, 585).
Þurta bu görevlerini yürütürken kadýlýk ve
hisbe teþkilâtýyla yakýn iliþki içinde bulunurdu. Toplum ahlâkýnýn korunmasý, iç karýþýklýða sebebiyet verecek olaylarýn engellenmesi, þehrin fiziksel ve sosyal yapýsýnýn þekillenmesi, ta‘zîr cezalarýnýn uygulanmasý, sultanýn fermanýnýn halka ulaþtýrýlmasý, kötü alýþkanlýklarýn ve gereksiz
iþlerle meþguliyetin önlenmesi gibi daha
birçok görev her iki teþkilâtta ortak vazifeler arasýnda yer almýþtýr. Þurtanýn sýký
iliþki içerisinde bulunduðu diðer bir kurum
berîd (posta) teþkilâtýdýr. Bu teþkilât, vergilerin düzenli biçimde toplanmasý hususunda vergi memurlarýnýn güvenliðini saðlamakta Dîvânü’l-harâc görevlilerine yardýmcý oluyordu. Þurta teþkilâtýnýn faaliyetlerini yürütebileceði merkez binalarý
vardý. Bu binalar, baþþehirde ve eyaletlerdeki merkez þubeleri ve mahallî karakollar olmak üzere ikiye ayrýlýyordu. Sâhibü’þþurtanýn görev yaptýðý merkez emniyet
teþkilâtý binalarý günümüzde hükümet ko244

naklarýný andýran ve geniþ bir alana yayýlan dârü’l-emâreler içerisinde yer alýrdý
(Massignon, III, 66).
Þurta teþkilâtýnda baþkan olan sâhibü’þþurta ve þurtîler dýþýnda çalýþan diðer görevliler muhafýzlar, gardiyanlar, merkez dýþý bölgelerdeki güvenlik görevlileri, infaz
memurlar, gece bekçileri, istihbarat görevlileri, cezaevi müdürü, köprü muhafýzlarý,
þehir semt sorumlularý ve devriyelerden
meydana geliyordu. Teþkilât bünyesinde
yer almamakla birlikte kabile temsilcileri
ve gümrük muhafýzlarýndan istifade ediliyordu. Özellikle idarî görevin baþýnda bulunan þurta kâtibi teþkilâtýn çalýþmalarý
açýsýndan önem taþýyordu. Kâtibin kýsas,
hadler, diyetler gibi fýkhî konularda geniþ
bilgi sahibi olmasý gerekirdi. Sâhibü’þ-þurtanýn üniformasý halife tarafýndan göreve baþlama merasiminde giydirilen hil‘at,
mýntaka (kuþak) ve þâsiyyeden (ince baþ
örtüsü) ibaretti. Sâhibü’þ-þurta halifenin
veya valinin huzuruna bu kýyafetle çýkar,
protokolde bu kýyafeti giyerdi. Bunlarýn
yanýnda bütün üst düzey bürokratlarýn
tercih ettiði siyah serpuþ, siyah veya mor
kaftan, kenarlarý mücevherlerle süslü elbise, kemer ve ince abâ, þalvar, gömlek,
önü yýrtmaçlý cübbe ve kaftan giydiði de
bildirilmektedir. Þurtîler ise normal zamanlarda izâr, gömlek, diþdâþ (boy kýyafet), hýzâm (kuþak), operasyon esnasýnda miðfer,
demir veya deri zýrh, çermuk denilen özel
ayakkabý giyerlerdi. Þurta görevlilerinin
kullandýðý silâhlarýn baþýnda kýlýç, mýzrak,
kâfir kubât (ucuna çivi veya sert cisim yerleþtirilen sopa), sýðýr veya deve derisinden kamçýlar, balta (teber), kemerlerine astýklarý,
ortasýnda rütbelerini gösteren bir iþaret
olan uzunca bir hançer geliyordu.
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Þiirleri deðersiz olan
þair kategorisi için kullanýlan
bir tabir
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(bk. TABAK…TÜ’þ-ÞUARÂ).
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Arap olmayan milletlerin
Araplar’dan üstün olduðunu
iddia eden siyasî, fikrî
ve edebî hareket.
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Sözlükte “topluluk, cemaat, halk ve millet” anlamýna gelen þa‘býn çoðulu þuûbdan türeyen þuûbiyye terim olarak Ýslâm’ý
kabul eden Fars, Türk ve Berberî gibi milletlerin Araplar’dan üstün olduðunu savunan milliyetçilik akýmýný ifade eder. Bu

