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He~nekadar Türkler'in Brokalınan~~ da ileri sÜrdüğü· -yukarıda zikiedil
diği gibi-:· Orta Asyada bir tekamül devresi geçirdikten sonra Tarih devreleri· 
ne grrdiği · ve . oradan dünyanın . dört bucağına yayıldıkları bir gerçek isede, 
Türklerin tarih· öı:ıceki devirieline aid bildiğimiz şeyler yarı dini rivayetler
le,: milli destanlanniızın c pek tabü olarak mübaleğalı . şekilde- ortaya koy
duğu hikayelerden ileriye gidcmemektedir. 

:~ · ::·Fakat Orta Asya' da asırlar ca· şüre~ bu kaynaşmalar, çalkalanma lar, didiş
meler .ve boğuşmalardan so;nra Türkler. miladi VI. asıı:da (İSLAM hidayet gü· 
neşiı$1. doğduğu asır). tarihte illı;,.defa Türk mil.itarizminin temel esasıanna 
dayanarak Türk ismiyle arnlan bir devlet kurmuşlardır. Çinli kaynaklann 
'TUK1UE'. çliyerek balısettikleri bu Türkler akıllara durgı.uıluk verecek tarz
da "hü~ -ileriemeler kaydelıp.işler ve çok kısa bir zamanda kendilerini top-
İiyarak taiih sahrieşirid~ boy gösternıişlerdir. · · ·· · 

. -- . -- .. . . 
~ -~: Dağıiıık: Türk boylannı devlet şuuru millet ve hakimiyet ruhu etrafın

da toplayarak kısa zamanda büyük ve kuvvetli • bir devlet kurmaya muvaf· 
fak; olan büyük Türk Hakanmın yaptığı hareketin aynısına VII. asnn ilk ya
ı.is~da Ar;:ıbistan'<la da şahj.d oluyoruz . .Zira tamamen dağınık bir halde ya
şay~ ve tarihte hiç bir defa uzün ömürlll devlet kurmayı başaramamış ohi.n 
başi, 'bozuk lıedevi Arap kabileleri ilk defa İslamiyet sayesinde ve .Hz. ·Mu· 
hamm_ed'iri kumançlıiplığinda birleşerek büyük bir devlet kurmuşlar ve bu 
devl'etlıi liüdüdü dağıİda Çin'den başlamak üzere_ batıda İspanya'ya kadar 
uzanmıştır. 

Buwin .. Han'ın -azmi ve iradesi altında birleşen dağınık Türk boylarının 
kurduğu ·ve tarihe «GÖK- TÜRKLER» adıyia geçen bu devletlıı sınırlan : 
Biigünkü Moğolistan · ve Çinin ·kuzey kıs.ımların!i.an başlayarak genİş-. Orta 
Asya bozkırlarıda dahil· olmak · iizere . Kara Deniz'in doğu kısımlarınil ~dar 
yayıhnışlardır. L-: , :' .. 

. . . Çok geqiş bir sahaya yayılmış olan bu Gök Türkler devieti önce Doğu 
v~'-~atl Göldi,irkled ôım~ ·ÜZere ikiy~ aytılinıŞ dalıa . soiıra ÇinliİeJiıi· yıkıcı 
faaliyetieri 'so~:ucu ivlil~di 630 da, doğu Gö~İürlderi ve ·.659 ct.a ~ıi Batı Gök
ilirkleri yıkılıp gitriıiŞlerdir. (7). . 

'-· . -_; {. 

(7) The encylopedhı of Islam.: S:;.. 6/\100 : ·:.-... ·•. ; '•.' 
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TÖRKLI!.RİN İSLAM TARİHİNDEKİ YERİ 

Orhon Abideleri'nin her satırı hatta her kelimesi Çiniiierin yüz karası 
hareketleri ye cibilliyetlerinin iktizası akıl ve hayale gelmedik bin bir türlü 
desisieri soiıı,ıcu Türk"· milletinin maruz _kaldığı bu büyük ve bitbirini ko
valayaıi bir çok felaketierin çok acı ve. fakat ne yazıkki gerçek -bir muha
sebesidir. 

Basiretli Türk büyiikleri tarihin bu şekilde tekerrür etmesine bir kere 
daha fırsat vermemek için, Türk milletini her devirde görülmesi muhtemel 
olan bu kabil habis oyunlara karşı --daima uyanık tutmak için, geçmişte 

olup biten felaketleri ve millet varlığına karşı girişilen bu ihanet ve hiya
netleri- ·UQutturrrıaınak için, gelecek nesillerin hafıza ve batıralarında tazeli
.ğ!nL1mllhafaza- d.ttirmek için. _bugün tarihe ORHON AB iDELERİ olarak ge
çen.bÜ~.:'~tl~q di~Hrlileic ·nı-ecburiyetinde katrmşlardır. <x). 

Bugün bile her münevver Türk vatanperverlik ve milliyet hislerini coş
turan, göğsünü kabartan ve ~e).crar tekraı; ibretle okum~ı _ gereken bu kita
b~lerde : Türk milletinin şahsiyeti en samimi ifadelerle tahlil edilmiş ve bu
nan ~yanı'·sıra yiıie TUrk -qıilletinin istlklalini nasıi kaybettiği, Çiniilere na
sit esir . oldtiklan; · bunlardan daha vahimi sımr boylarındaki Tilik beyleri
riit[ nasil b'ir hiyanet şebekesinin içine düşürüldüğü neticede Türk ulusunun 
k:a±irarının -seİler gibi.aktıği, kemiklerinin dağlar gibi yığılğı, btinun içiride 
\;ar' olııirunn ',istiklal ve-· hürriyet- içinde- yaşamanın Türk milletinin _ tarihi 
bekası için bir ilahi kanun niteliğinde olduğıı belirtilmiştir (8). 

·:: · 'BuyÜk Gl:iktürk Devleti. -yıkıldıktan sonra tamamen sahipsiz kalan Türk 
bÖyÜıfi':·bilindi~Ü :gibi- iki büyük tehlike -iie karşı . karşıya kalmışlardır;- Bu 
fehiikder Doğuda Çinliler ve Batıda ise ilk defa tarih salınesinde boy gös
tereh''Arapİar'dan gelri:ıiye başlamıştır. 

·'-~'Ev~.ii' Tarih!~- ilk ·_çağl~rüid~n beri Çölün sessiz: ve sakin sinesine gömü
lerek heİİieii-:hemeii- di.lıiya olayları ile temamen ilgisiz kendi hallerinde da: 
ğımk bir şekilde yaşayan Arap kabileleri İslftm Dininin getirdi~· ·yenf- bir 
d1namizmie' birdenbire ortaya çıkmışlar. ve dünyanın· siyasi veehesini değiş-
·tı:!-ineğe~muvaffak~olmuş1ardır. · · 

:·: AraP. '~arıınadasınıri ·- oı'tasti:ıdan fişkırarak etrafa dağılan bu taze :kuv
vet biİ-.t9-raftan batıya yöne~erek Mısır -ve Afrika'nın kuzey kıyılarını ta· ts
P.ID.:iya'ya~kaCJ:a,r i_stüa ederlerken diğer taraftan da doğuya doğru ilerlemiŞ
iercUr.: :lı,-<ı,n'ı.!stjf[i ec1_en Araplar binlerce yil yaşaİnış Sasaniler Devletini 
pl<:lıTıni. s:Uiatife~ çiğiıeyerel}: ,_t_a Mavera-ün Nehre kadar· uzanıruşlar ve • Türk 
kapiların:ı·· Cıöğn:ieye baŞlamiŞh:ırdrr. · · 

:.-. .--~;,:·_,-Hz,; öl\iER'«SAKIN TVRK YURTLARINA GİTMEYİNİZ»· Diyor 

-~.r:.'·;orada karŞılarında yeni bir kuvvet ve yeni bir millet buldıılar. Bu millet 
Orta; Asya'illli iklimf. kadar sert ve haşin, fı:ikat disiplinsiz dağınık bir şekil
de yaşıyordu. İzzet ve ıkbali ayaklar altına alınmış, devleti bir takım ,entri· 

.:··_-· :(x)- o.ihci~c·~oi~eı~r;":·lı~kk;naiı .(!.aha faiıa- bilgi alniak. iÇin Munarrem Efgln'ili hazırla. 
-~ - --. : · _iliği''c'ORHöN ·,mtDEİ.ER:t,;_~ kitabına bairnuz-. Müellif orada· son gelişmelerİ ·de de
.-~ - -- : . . '·iferlendirerek '-söz 'konusu· ah ideler. hakkında -en ciddı ç;Rıışİnaıan .yapmış ve bi! ince-

lemeleri Orhon Abidelerinin metni ile birlikte Milli-::Eğitim _ Bakanlı_ğı taraf}Jlcjan 
1000 temel eser serisinde neşredilıniştiı. · · 

(8) Orhon Abideleri: Muharrem Ergin S: 9, -ll, :ıs;: lJh,,. :. :. . . . .. 
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kalarla yıkılmış ortada kendisine yön verecek ve milli birliği sağlıyacak 

kuvvetli bir lider de yoktu. Araplar harp meydanlarında şimdi de bu Türk
lerle karşı karşıya geliyorlardı. 

Koskoca yarımadayı bir baştan bir başa çiğneyerek geçen Arap Komutanı 
Ahnef b. Kays kazaı~dığı zaferierin kendisine verdiği haklı ve sonsuz bir iti
matla yeni yeni feth hareketlerine girişmeyi düşünüyordu. Bu yeni hedefi 
Ceyhun Nehri'nin öbür yakasındaki yaşayan Türkler olacaktı. 

Ahnef bir taraftan yeni fetlı tasanlarını yaparken diğer taraftan da du
rumu zamanın büyük halifesi Hz. Ömer'e bildirmeyi ihmal etmedi. 

Devlet işlerinde birçok hadislerde basiretli ve çok uzak görüşlü hare
ket ettiği bir gerçek olan Hz. Ömer önce bu yeni fetilıle:ı;den ve İslam hu
dudunun doğuda ger. işlemesinden son derece memnun olmuş gibi görünür
ken daha sonra kendisini yıldırım çarparcasına bir tehevvüre kapılarak 

«-Keşke Alınef b. Kays'ı bu işe memur etmeseydim!» diyerek bu bedbinli
ğini izhar etmiş ve Alınefe yazdığı bir emirnamesinde şöyle demişti : 

-Bütün bunlardan sonra sakın Nehri; (Ceyhun nehri'nin, öbür yaka
sına Türklerle meskun bölgelere) geçme. Şimdiye kadar fetlıettiğin yerlerle 
iktifa et» (8). 

Böylelikle dünya yeni bir güreşi seyretmeğe hazırlanıyordu. Bu güreş 
meydanında ilk defa tarih salınesinde görülen Araplarla, asırlarca Asya boz
kırlarında at koştunnuş, devletler kurmuş ve ne yazık ki bu sıralarda hem 
devleti yıkılmış hemde milli birlik ve beraberlikleri yok olmuş temamiyle 
salıipsiL. kendi başlarına varlıklarını devam ettinnek mücadelesini yapan 
Türkler görünüyordu. 

Arap komutanlan bilhassa Kuteybe b. Müslim'le başlayan Türkistan ha
rekatı sırasında hep bu başıbozuk Türklerle çarpışmışlar ve yarım asra yak
laşan harpler ve kanlı boğuşmalar sonucu buralarda ancak hakimiyetlerini 
kurabilrnişlerdir. Bu çarpışmalar gerek İslam Tarihi gerekse Türk tari11i için 
çok ·önemli bir ·dönüm noktası teşkil ediyordu. 

Artık Türlderin siyasi sosyal ve kültürel hayatlarında yeni bir devir açı
lacaktı. Eski dünya kıtalarının siyasi veebesi yeniden değişecekti. 

İslam Dini Araplara kazandırdığı yüksek ruhu ve dinarnizınİ Türklere de 
kazandıracak ve Prof. M. Kaplan'ın dediği gibi : · 

«Vahdet Dini olan İslamlık aşiretlere bölünmüş ve birbirleri ile kavga 
eden Türideri bir araya getirecek aynı yüksek iman ateşi ile yoğııracak ve 
onlan yetmiş iki milletin efendisi ve hıristiyan topraklan üzerinde yüzyıl
larca süren büyük bir İmparatorluğun kurucusn yapacaktır.>> (10) 

Müslüman Türklere Anadolu'nun kapıları belki bu ·sayede açılacak, 
Anadolu karış karış istila edilecek İstanbul surları Türk'ün imaL ateşiyle 
adeta eriyecek, köhne Bizans İmparatorluğu'nun enkazı üzerine ü.,_ kıtaya 
hakim yeni bir Osmanlı Cihan İmparatorluğu kurulacak yeni bir nizarn ve 
hakimiyet, Osmanlı nizarn ve ha};:imiyeti ortaya çıkacaktı. 

(9) Tarih-al-Urnam Val-Muluk: Taberi. S: 4/263. 
(10) Türk Edebiyatı (aylık fikir ve sanat dergisi) sayı: '}. 
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TORKLERİN İSLAM TARİHİNDEKİ YERl 

Araplada Türkler arasında başlayan bu yeni mücadelede şübhesiz Arap
lar Türklere üstün geleceklerdir. Fakat bu galibiyet mutlak bir zafer olmak
tan ziyade İslam Dininin korunması ve tebliğ görevinin daha emin ve sağ
lam ellere tevdi edilmesi şeklinde tecelli edecekti. Belkide kaderin Türk mil
leti için kesin hükmü bu idi. 

Çünkü Allalı Kur'an-ı Kerlnı'inde İslam Dünyası ve insanlık için yeni bir 
oluşuma yol açacak olan şu müjdeyi veriyordu. Bu bir va'di ilahi idi ve şöyle 
diyordu : 

«Ey iman edenler! içinizden kim diıiinden dönerse Allah, müminlere karşı 
alçak gönüllü, kafidere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği on
ların da kendisini seveceği bir kavim getirir ki; onlar Allah yolunda savaşırlar 
ve hiç bir kınayamn kınamasından dedi kodusundan çekinmezler. Bu bir 
Aij.ahın lutfu ve inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah ilisanı . bol 
olan, ençok bilendir.» (ll) 

Hakikaten çok geçmeden Kur'an'da zikredilen bu va'di ilahi tahakkuk 
etmiş ve Türk milletinin şahsında gerçek olmuştur. R. Bullard'ın dediği gibi: 

«Araplar her ııe kadar İslam Dini ve Arab dilinin (fazlı} sayesinde fethet
tikleri geniş ülkelerde Türkistan da dahil bir ahenlt: ve düzen ortamı sağla
mışiarsa da daha sonralan bu işi( yani) birleşik bir politika sisteminin in
şa ve uygulama işini Orta Asya halkına Türkler'e bırakmak durumunda kal
mışlardır. Türkler İslam Dünyasına başarılı bir şekilde girdiler. (önceleri) 
köle olarak (daha sonraları} ücretli asker ve yüksek maaşlı (rütbeli} ko
mutan olarak geldiler. Neticede bütün İslam Dünyasının hakimi oldular.>> (12) 

TÜRKLER İSLAM ÜLKELERİNDE GÖRÜNÜYOR 

Hemekadar Türkler yukarda müteaddid beyanlada belirtildiği gibi Orta 
Şarkta hakiriı kuvvet ve vurucu güç olarak önemli işler başarmışlar, millet
Ierin mukadderatlarına yön vermişlerse de onların İslam ülkelerine ve bü
yük Arap merkezlerine ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemekte ve 
durum tarilıin karanlık sayfalarına bırakılmaktadır. 

Eldeki rivayetler özellikle bazı büyük kütüphanelerdeki kıymetli yaz
maların mükemmel bir şekilde neşredilmesi ve ilim alemine tanltılmasından 
sonra bir hayli çoğalmışsa da maalesef Türkler'le ilgili bir çok meselelerde 
olduğu gibi bu önemli meseleyi yeteri kadar aydınlatıcı olmaktan uzaktır. 

Bununla beraber bu bilgilerin konuyu bir çok yönlerden aydınlattığı 
ve yeni yeni fikirleıin tekamülünü sağladığını ikrar etmemek herhalde in
safsızlık olur. 

Kanaatımıza göre, bunun başlıca nedenleri arasında gerek Türkler'in 
gerekse Arapların yaşadıklan toprakların (iki ülkenin) coğrafi konumu ba
kımından birbirinden çok uzaklarda oluşu gelmektedir. Pek tabii olarak bu 
uzaklık faktörü nedeniyle iki milletin, Arapların yayılına ve genişleme deyir
leri müstesna uzun tarihleri süresinde hiç bir zaman birbirleri ile karşı kar
şıya geldikleri görülmemiştir. 

Durumu olumsuz yönden etkileyen bu ve buna benzer fatÖrler (mesela 
iktisadi ve sosyal bağların olmaması} na rağmen yine de bazı Türklerin 

(ll) Kur'an-ı Kerim Suretü'l Maide ayet: 54 
(12) The Middle East: Sir R. Bullard S: 6. 
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İslam güneşımn belkide doğmasından önce çeşitli yollardan Arabistan şe
hirlerine hatta Mekke'ye kadar gelmeye muvaffak olduklarına dair bazı ri
vayetler bulunmaktadır. 

Araplar Bıneviler Devrinde bilhassa Kutuybe b. Müslim kamutası altın
da Türkistanı istila etmek için Mavera ün-Nehre hücum ettikleri zaman bu 
hücumların ve devamlı saldırıların sonucu gerek kadın, gerekse erkek olsun 
pek çok Türklerin köle olarak Basra, Bağdad, Şam v.s. gibi büyük Arap 
kentlerine sevkedilmeleri kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. (x) 

İslam ülkelerine sevkedilen bu Türklerin basit ve içtimai mevkiden na-
' sipsiz kimseler olduğu zannedilmemelidir. Onların çoğu asilzade srmfına 

mensup kimselerdi. O kadarki çoğu kere hilafet merkezine gönderilen bu 
kimseler arasında hanlar, hatunlar, hatta hakan ailesine mensup kimseler 
bile vardı. 

Haddi zatında, Said b. Osman'dan başlıyarak Kuteybe ve onu takip 
eden Arap valileri Horasan'a geldikleri zaman aralarında artık teamill 
haline getirdikleri bir adet gereğince derhal bir ordu hazırlıyor ve BAY
KENT - BUHARA - SEMERKANT gibi Türkistan'ın zengin şehirlerine hücum 
ediyorlardı. Araplar pek tabii olarak Türkistan şehirlerine giriştikleri bu de
vamlı saldırılar sırasında çoğu zaman Türkleri insafsızca kılıçtan geçirmiş
ler, Türk şehirlerini yağma etmişler ve neticede had ve hesaba geliDiyecek 
miktarda hazinelere sahip olmuşlardır. 

Bu arada şu durumu belirtmek icap ederki; zaten milli birlik ve bütün
lüklerini kaybetmiş dağımk yerli Türk boyları, sadece milli duygularının te
sir ve tahriki ile her nekadar bu mücehhez Arap Ordularına karşı akıllara 
durgunluk ve hayranlık vetecek bir tarzda canlarını dişlerine takarak mü
cadeleye girişrnekten ve onları yurtlarından koğmak için sonuna kadar bo
ğuşmaktan geri kalmamışiarsa da, çok ağır kayıplar verdikleri de bir ger-
çektir.· (13) · ,. 

Araplar ele geçirdikleri bu çok fazla ganimetierin yanı sıra pek çok: 
Türkleri de esir olarak alıyorlar ve onları büyük şehirlere gönderiyorlardı. 
Şurası öneınle kaydedilmeğe değerki, bu Türk asıllı köleler çok kısa bir 
zamanda taşıdıkları müstesna meziyet ve kabiliyederi dolayısıyla sosyal 
mevkilerini yükseltmişler ve devlet idaresinde hakikaten önemli mevkiler iş
gal etmişlerdir. 

'' . İdari hizmetler bir tarafa, bu Türkler taşıdıkları yüksek rulı, şecaat ve 
kahramanlıklan ile devlet büyüklerinin ve halitelerin itimadını kazanarak 
orduya alınmışlar, zamanla hilafet ordusu Türk asıllı komutanların eline 
geçmiştir. Türk asıllı kölelerin kazandıkları yüksek mevkilere bir misal ol
mak üzere ,orduda AFŞİN'i zikredebiliriz. Türk asılzadelerinden olan Mşin, 
aynı zamanda Hilafet Ordulannın başkomutanıdır. FETH b. HAKAN'da bü
yük devlet adamı, büyük ıslahatçı ve Abbasi Halifelerinden Mütevekkil'in 
ençok itiınat ettiği ve beğendiği adamdır. AI-Hureynıi Türk'tür. Arap dilinin 
kudretli hakimi büYük .edip ve şair, aynı zamanda o devrin yabancılan ha-

(x) Bu konularda daha fazla bilgi almak için «TÜRK KÜLTÜRÜ : S : 112» mecmuasma 
bakınız. Orada konu çok daha ayrıntılı olarak tarafımızdan incelenmiş «İslam Kent
Ierine Yerleştirilen İlk Türkler• hakkında derli toplu bilgiler verilmiştir. Z.K. 

(13) Türk Kültürü Mecmuası (Ankara) Sayı: 112. 
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TÜRKLERİN tsLAM TAR1H1NDEK1 YERİ 

kir gören mutaassıp Arap milliyetçiliğine karşı azınlık milliyetçiliği (ŞUU
BİYYE) nin en belirgin simalarından biridir. (14) 

* * ,ı: 
. «ARTIK TÜRKLER HERŞEYE HAKİM OLDULAR» 

Emevler Devrinin yerini şüphesiz Türklerinde büyük yardımlarıyla Ab
basiler almıştır. (750..1258) Abbasiler her nedense bir takım politik neden
lerle olsa gerek Bağdad'ı kendilerine hilafet merkezi olarak inşa etmişler
dir. (762) Abbasiler'in bu hareketi Türk tesirinin Bağdad'a sıçramasında Türk
lerin lehine büyük bir merhale olmuştur. Zira daha sonraları İran'da salta
nat kurmuş Türk hükümdarlarının bir ayağı Bağdad'tan eksik olmamışdır. 

Zaten Bıneviler devrinde büyük Arap merkezlerinde, devlet büyüklerinin 
konaklarıııda, halifelerin saraylarında bir hayli dikkati çeken Türklerin Ab· 
basiler devrinde arap merkezlerine akışları süratlenmiş sayıları da eskiye 
nazaran bir hayli yükselmiştir. Zamanla bu Türklerin devlet ricali nezdinde 
itibarları artmış, nüfuzları yükselmiş artık halifelere bile hükmeder olmuş· 
lardı. Devlet ve hükümet işlerinde tesirleri okadar hissedilir olmuştuki,' on
lar, istediklerini Hilafet'ten aziederler devletin başından uzaklaştındar ve ye-
rine yine kendilerinin istedikleri bir kimseyi halife ilan ederlerdi. · 

Bu bakımdan bir arap, şairinin Türklerin Hilafet dünyasındaki durumu· 
nu en veciz bir şekilde dile getiren şu beytindeki gerçekleri mübaleğalı ola
rak görmemek lazımdır. Büyük Tarihçi Mesudi'nin kaydettiğine göre arap 
şairi şöyle yakınmaktadır: 

«Artık Türkler her şeya hakim (ve sahip) oldular. (Diğer bütün) insan
lara Türklerin (emirlerini) işitmek ve (arzularına boyun. eğmek) itaat et
mekten başka yapacakları bir şey kalmadı.» (15} 

Filhakika Abbasiler devrinde Türkleri devlet hizmetinde kullanan on
lah büyük makamlara getiren ilk halife Mansur olmuştur (754-775). Mansur 
hilafet makamına geldiği zaman Abbasi Devleti'nin gerçekten de temelini 
atmıştır. Dal1a sonraları İslam Medeniyetinin göz kamaştırıcı bir merkezi 
haline gelen Bağdad'ın yeniden tesis ve inşası ile yetinmemiş devlet idare
sinde gerekli reforınları yapmış bu arada bazı önemil makamlar ihdas et· 
miştir. 

Bu önemli makamlardan biri olan Hicabet makamına sadakat ve hiz· 
metinden pek emin olduğu HAMMAD adındzı bir Türk'ü getirmiştir. Letaif · 
al-Maarif müellifi bu hususta bizlere kesin ve aydınlutıcı bilgiler vermek
tedir ve demektedir ki: 

«Abbasi Halifelerinden Türkleri ilk defa devlet işlerinde istihdam eden 
Halife MANSUR olmuştur. Mansur (Türklerden) Hanıınad'ı seçmiş ve istih·. 
dam etmiştir. Ondan sonra gelen MEHDi ise MÜBAREK (adındaki} bir 
Türk'ü istihdam etti. Daha sonraları (gerek) şair halk (devlet büyükleri) 
(gerekse} Halifeler sözü geçen iki halifeye uyarak Türkleri istihdama de
vam ettiler» (16). «Halifeler Türkleri istihdam işinde okadar ileri gittilerki 
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(14) at-Türk fi Muallafat-ul-Cahız ve Mekanetühüm Fit-Tarih -al- !slilmi: (basılıyor) Ze-
keriya Kitapçı S : 260. 

(15) Munıc-üz-Zeheb ve Meadin ul Cevher : Mesudi S: 2/336. 

(16) Letaif-ül- Maarif: as·Saalibi S: 20. 



Artık Arapların devlet işlerinde öncülük ve tercihleri ortadan kayboldu 
gitti.» (17} 

Bir nevi başbakanlık müsteşarlığı gibi bir makam olan Hicabet'e Abbasi 
Halifeleri büyük önem vermişler ve bu makama atanacak kimseler üzerin
de titizlikle durmuşlardı. Liyakat ve dirayetleri yanında güçlü, kuvvetli, 
yakışıklı ,heybetli, oturmasım kalkmasını bilen kimseler üzerinde ·durulur
du (18) ki artık Türkler bu görev için biçilmiş kafta gibi idiler. 

Pek tabii olarak İslam Medeniyetinin gelişmesi ile Hicabet daha da ge
. lişıniştir. Bu makama atanan. kimselere HACİB denirdi. Vazifeleri devl!::t bü
Yükleri ile halifeler arasındaki münasebetleri organize etmekti. Sonraları 

halifeler devletin bir çok işlerini Hacibe danışır ve ona havale eder olmuş
lardı. 

Şukadarını söyliyebiliriz ki, Mansur'la başlayan bu hicabet makamına 
Türklerden Hacip tayin etmek Abbasi halifeleri arasında bir nevi adet ve 
gelenek olmuştur. Hernekadar konunun tafsilatına inmenin yeri burası de
ğilse de bazı halife ve onların Türk aslından gelen Haciplerini burada zik
retmeyi gerçektende faydalı buluyoruz. Mesela: 

Mansur'un Hacbi Hammad'dır. Hammad'ın Halife Mehdi devrinde de
bu görevde kaldığı ve vefat edince yerine Mubarek'in getirildiği anlaşılmak
tadır. Mütasım'ın hacibi Vasif, oğlu Halife Vasık'ın ki ise İtah, Muntasır'ın ki 
ise büyük Tür:ı-: komutanı Buğa'dır. 

Halife Müstain Türklerden Otamış'ı hacip tayin etmiştir. Mutez ise Sem
mah'ı ve Halife Mühted'i ise Arap kaynaklarında Bak - Bak ve Babekyal 
adındaki nüfuzlu bir Türk kamutanım kendisini Hacip tayin etmiştir. 

Halife Mutemed'in hacibi ise yine Türklerden Musa ondan sonra da Ca
fer olmuştur. Bir misal olarak yukarıda tesbit ettiğimiz durum bile Abbasi 
Devletinde Türklerin nüfuz ·ve hakimiyetlerinin nerelere kadar uzandığım 
apaçık göstermektedir. (19) 

* * * 
İK.BAL KAPII.ARI TÜRKLERE AÇlLlYOR 

Memun Devri (813-833) Türkler için bi.iyi.ik bir merhale teşkil etmekte
dir. Hilafet _makamına geçmeden önce kendisi Horasan'da vali bulunuyordu. 
Böylelikle Türkleri daha yakından tammak fırsatını buldu. Belazüri, Memu
n'un tahsildarlarına devamlı olarak Türklerle ilgilenmelerini istediğini ve 
Türk hakanlarından birisi kapısına geldiği zaman ona büyülc izzet ve ikram
larda bulunduğıınu yazrnaktadır. (20) 

Memun böylelikle bazı Türk asılzadelerini etrafına alınayı başarmıştır. 

Bunlar arasında TOLUN'u KA v'1JS ve oğlu AFŞİN'i zikredebiliriz. Bunlardan 
ziyade bizim üzerinde durmak istediğimiz çok önemli bir husus daha vardır. 

(17) Tarih ul-Hulefa: as'Suyutı S: 118. 
(18) K. al-Hicap: al Cahız S: 2/39. 
(19) Hicabet hakkında Köprülü' İslam Medeniyeti Tarihinde' bilgi vermişsede Türk 

hacipleri hakkında pek fazla bir izahta bulunmamıştır. Bu hususta dalıa fazla bilgi 
almak için Arapça şu eseriere bakınız: al-Ikd al-Ferid: S: 5/121, 122-123 al-Taberi 
S: 11/33. Letaif al Maarif, S: 20. Tarih-ul-Hulefa, 188. 

(20) Futuh-al-Buldan al Belazüri S: 606. 
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Şöyieki; daha veliahdlığı zaıııanında Türkierden bir hassa ordusu ku· 
ran Memun halife olduktan sonra birçok olaylarla beceriksizliği artık aşi
kar olan Arap ve İranlı askerlerin yanında Türkieri de orduya katmak ve 
böylece hilafet ordusunu takviye etmek istemiştir. · 

Konuvu daha etraflı olarak müzakere etmek için bugünün deyimi ile 
«YÜKSEK ASKERi ŞURA» yı toplantıya çağırmış ve devrin yüksek rütbeli 
büyük komutanları ıle dirayetli devlet adamları da Memun'un emri ile bu 
toplantıya katılmışlardır. Büyük arap edibi Cahız bu toplantı hakkında dik
kate şayan çok ayrıntılı bilgiler vermektedir (21). Neticede Tüı~klerin üs
tün meziyetli insanlar oldukları ve orduya alınmalarının yararlı olacağı ka
bul edilmiştir. 

Şimdi karşımıza şöyle bir süal çıkmaktadır. Acaba Mem~ bu samimi 
isteğini tatbik sahasına koyabilmişmidir? Maalesef buna olumlu cevap vere· 
miyonız. Çünkü annesinin bile Türk olmasına rağmen etrafındaki koyu arap 
milliyetçiliğine bağlı komutaıılardan çekinerek böyle . bir şeye teşebbüs et· 
mediği anlaşılmaktadır. 

Memun'dan sonra Hilafet makamına gelen Mutasım'la (833-842) Türkler 
için yeni bir devir başl.amıştır. O, devirinde artık tamamen çaptan düşmüş 

Arap ordusunu bir tarafa iterek Türklerden müteşekkil yeni ordwar. kur
muştur. İlk zamanlarda (8-12) bin arasında olan bu Türk askerlerinin sayısı 
zamanla çok yükselmiştir (22). Hamevi bunların (70) bin, (23) an-Nücuin
üz-Zahira müellifi ise (80) bin (24) kişi olduklarım kaydetmektedir. Onun 
içindir ki, Ali b. Cehm demiştirki: 

«Benim bir halifem vardırld onun Türklerden yağınur gibi ok atan yetmiş 
bin kişilik bir ordusu vardır.» 

Bununla beraber bazı arap asıllı şairler Mutasım'ı biiyiik bir cüretle dil
lerine do lamaktan çekinmişler ve onu. çok ağır bir dili e hicvetmişlerdir. 
Bunlar arasında devrin alevi' şaiıi D'ibal al Huzaı'yı zikredebiliriz. Alevi 
şair Mutasım'a olan kin ve gayzini şu şekilde ifade etmiştir: 

«Başımıza (öyle) bir halife geçtiki, O hak yolda olmadığı gibi ne dini 
ne de aklı vardır. 

Halkın işleri Vasif ve Eşnas (x) tarafından yiiriitüldiiğii için yü.z üstü. 
kaldı. (Üstelik) bela ve musibetlerde çoğaldı. 

(Artık) sen o hakir Tilikierden başka hiç bir kimseyi diişünmez oldun. 
Sen onların (sanki) hem anası hem de babası oldun.» (25) 

Tiirklerin Bağdad'a gelmesiyle halkın sosyal, ekonomi, şiiı·, edebiyat v.s. 
bölümlerinde yeni yeni gelişmeler oldu. 

Büyük Arap Edibi Cahiz, Fezail-ü.l-Etrak adındaki. kıyınetli eserini bu 
gelişmelerin neticesi olarak kaleme almıştır. Biiyük- Türk bayram, Türk 
dostu belkide gelmiş geçmiş en biiyük Arap nasiıi eserinde; o güzel uslubu 

(21) Fezail -ili- Etrak (min resail·al-Cahız) S: 1/40, 41, 42. 
(22) Tarih ·ul· Hulefa: as Suyuti, S: 232. 
(23) Mucam-ul-Büldan: al-Hamevi S: l/174 -
(24) an-Nucum-uz-Zahire, İbni Tağri Burdi S: 2/208. 
(X) Vasif ve Eşnas Mutasım devrinin en büyük Türk komutanlarından ikisidir. Aynı 

zamanda bicabet makamında da bulunmuşlardır. Z.K. 
{25) Dibal ibni Ali al- Huzai S: 234. 
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ile Türklerin hareketlerini meziyetini milli özelliklerini en :ıçık bir şekil
-de beyan etmiştir. Aynı zamanda bu kıymetli eser o devirden bize intikal 

'. eden en kıymetli vesikalardan biridir. 

Daha sonra Mutasım bu Türkler için SAJ\i!ARRA şclırini inşa ettirmiş

tir. (x) 

Buraya kadar yaptığımız bu tahliller ve araştırmalar Türklerin daha 
bizzat kendi öz devletlerini kurmayı gerçekleştirmeden İslam Tarihi ve Hi
lafet Ülkelerindeki durumunda kısmen de olsa bir ışık tuttuğu ve okuyucu
lara temel fikirler verdiği kanısındayız. 

Daha sonraları Türkler İslam Ülkelerine bir halaskar, bir kurtarıcı dört 
gözle beklenen bir fatihler ordusu olarak gireceklerdir. İslam'ın bayrağını 
Araplardan Selçuklular devir ve teslim alacaklardır. Onları büyük cilian ha
kimiyeti, nizarnı ve imparatorluğunu kuran OSMANLI TÜRKLERİ · takip 
edecektir. 

Öyle bir Osmanlıki, B. Lewis onların başınetini şu satırları ile tasvire 
çalışmaktadır : 

Osmanlı Türklerine gelince; Onların (kurmaya muvaffak olduklan ci
han) imparatorluğu İslam'm bizzat lmlbgahı olan topraklan da içine alıyordu. 
(İslam lıidayet güneşi bizzat o topraklardan doğarak dünyayı aydınlatmıştı) 
Osmanlı tarih kitaplarında İmparatorluğun (haşmet devrindeki) topraklan 
İslam Topraklan (Darul - İslam) olarak kaydedilmiştir. İmparatorluğun 
SULTAN!, İslam {Dünyasının) Padişalu, İmparatorluğun ORDULARI, İslam 
askerleri olarak telaldd edilirdi. İmparatorluğun dini liderine bütün alemi 
İslam için Şeybui-isıarn gözü ile bakılırdı. İmparatorluğun (geniş hudutlan 
içinde yaşayan) halk kendileri en kuvvetli Müslüman (ve İslam'a kendile
ıini adamış( kimseler olarak düşünürlerdi.» (26) 

Biz müteakip araştırmalarımızda konunun dahada önemli olan Selçuk
Illiarın ve Osmanlıların daha ziyade garb menba'larına dayanarak İslam Ta

' rihindeki şerefli mevkilerini aydınlatmaya çalışacağız. 

(X) Bütün bu hususlarda (TARİH BOYUNCA TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ» adı 
altında hazırladı!Pmız beş cildlik seri Eserimizin ikinci cildinde daha geniş bilgi ve-
rilmiştir. Z.K. 

(26) The Eınergence of Modern Turkey B. Lewis S: 13. 

391 


