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TARİHİ TASVİRLERE GÖRE MALAZGİRT MEYDAN 

MUHAREBESiNİN PLANI* 

M. Hamidullah 

Tarih, son bin üçyüz yıl içinde, Müslümanlarİn birçok büyük muhare~ 
beler kazandıklarını kaydeder. Allcak onların barh sanatı açısından başarı~ 
ları ile ilgili olarak pek az şey yazılmıştır. Genel tarih yazarları umunıiyetle 
sevkülceyş mütehassısı ve tabiye uzmanı değillerdir ve İslftm savaşları ile 
alakah ·kitaplar da, şayed yazıldıysa, zamanımıza kadar gelememiştir. Şu 
ahda tabioyu yeniden canlandırmak bem bir askerin ve bem de bir va:ı-:'a-nü
visin bilgilerine sahib olmakla rniimkündür. Genel tarihçilerimiz bununla 
ilgilenmeyip sadece sonuç ile alakadar olup bu sonuca ne yollarla varıldığı
na ilgi göstermediklerinden dayandığımız malumat pek kmu kalmaktadır. 
Savaş alanını gezmekten ve yerinde incelemelerde bulunmaktan çok şeyler 
öğı:'enilebilir; ve bu yolda, benim gibi bu işin yabancısı bir kimseniri elde 
ettiği neticeler hayret verici ve bütün tahminierin hUmında olmuştur. Be
nim ilk inüşabedelerim Revue des Etudes lslamique (Paris 1939) de «Les 
Champs de Bataille au Temps ·du Prophete)) adıyla yayın1anmıştı1 • Ka
naatımca bu yoldaki çalışmalara devam etmek faydalı olacaktır. 

Dünyada devir aça~ savaşlar arasında, Anadolu'nun doğusunda, Van 
Gölü'nün kuzeyinde yap'ilan Malazgird (veya Menezgerd) savaşınin önenili 
bir yeri vardır. Müslümanlar ile Bizanslılar arasındaki. bu müdhiş silahlı 

çatışma 1071 de, mahirane sevkülceyş ve manevra ile Türk Sultanı Alp 

* Islamic Çulture (Hyderabad-Deccan, Ekim 1945) de İngilizce olarak çıkan bu. ma
kale Salih Özbaran tarafından tercüme edilmi~tir. 

1 İlk defa Osmania University Journal (Arts and Theology Research), Vol. VII, de 

yayınlanan ve birçok defalar da kitap olarak ( d~ J \ -':A C <.> J-:-' .ı+~) çıkan bu çalışmanın 
ayrıca genl§letilmiş ve resimli baskısı vardır. 
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Arslan tarafından İsl~miyet için başarılı bir şekilde sonuçlandınldı. Hemen 
hemen üçte bir2 gibi bir nisbetsizfiğe rağmen, Selçuklu ordusu düşmanını 
yalnız mağhip etmekle kalmadı, onu kelimenin tam. manasıyla bozguna uğ
rattı ve imha etti, İmparator Romanus Deogenes'i esir aldı. Bu hiç beklen
meyen bir sonuçtu. 

Gerek İslam ve gerekse Hıristiyan tarihlerinde pek iyi bilinen bu sava
şın hikayesini burada aniatmarn lüzumsuz. Sadece, dünyaca meşbur bu mu
barebenin planını tesbit etme teşebbüsüne giriştim. Bu konuda bilgimiz çok 
mahdud ve ayrıca, muharebe meydanını ziyaret edip yerinde, hiç olmazsa 
araziye uygun gelecek bir harita yapmak imkanını da bulamadim. 

Tarihçilerimizden bütün bildiklerimiz3
, Müslümaniann hilal biçiminde 

sıralandıkları ve Hıristiyanların da yekpare bir kare şeklinde bulunmalarıy
dı. Mubarebe başladığında Müslümanlar yenik gibi görünerek geri çekildi
ler ve hatt~ dağıldılar. Fakat tedbirsizce ilerleyen Hıristiyan ordusu biraz 
sonra sarıldı ve yok edildi. Önceleri düşmanın gözünden gizlenen bir gurup 
Müslüman ihtiyat süvarileri savaşın sonraki safhalarında Müslümanlar için 
çok faydalı oldu. 

Benim kabataslak plammı inceleme ve teknik yönden gelişmesini te
minde . yardımını esirgemeyen Haydarabadlı Yüzbaşı Tae Ahmed Han'a 
pek mü teşekkirim. 

Plan, filmden farklı olduğundan hareketli bir durumun tedrict geliş

mesini nakletmekten uzaktır. Hazırladığıi:nız ve savaşın · farklı safhalarını 

gösteren üç ayrı plan okuyucuya belki biraz yardımcı olabilir. 
Birinci safhada, karşı karşıya duran iki ordudan Müslümanlar küçük 

birliklere ayrılmış ve ona göre tertip edilmiş olup, ordu bütünüyle kocaman 
bir hilal gibi görünüyordu. Hıristiyanlar ise kare şeklindeydi. Hilal şeklin

deki diziliş, bazı Müslüman kuvvetlerini düşmandan gizlediği için de fay
dalıydı. 

İkinci safhada, Hıristiyanlar ileriye atıldılar, Müslümanlar da önceden 
hazırlanan. pl~n gereğince çekilerek ve yavaş yavaş hiHllin kollarını açarak 
roüdafaa vaziyeti aldılnr. Hıristiyan ordusu muhkem durumundan ileriye 
aoğru hareket edince Müslümanlar tarafından sarıldı. 

Üçüncü safhada, Müslüman atlı ibtiyat kuvvetlerinin mütevazi fakat· 
birbirinden ayrılmaz ve çaresiz düşmanla göğüs göğüse savaşını görmekte-

2 JOO.OOO'e karşı 40.000. 

3 · Bilhassa, Gib11on ve (p)l) Jlj)l.\~ ~..ı_,.. \S">b dlll('\1i 
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yiz. Artık Hıristiyan ordusu için hiçbir kurtulu§ yolu yoktu. Haliyle küçü~ 
cük guruplara bölündü ve zararsız hale getirildi. 

Böylece büyük muharebe son buldu. Hazırlığı aylar sürmü§tÜ, fakat 
mücadele tek bir günde sonuçlandı. 

Eğer, benden daha iyi durumda bulunan alimler bir araya gelip, ça~ 
lı§mayı tamamlarlarsa ilmin gayesine büyük bir katkıda bulunmu§ olacak~ 
lardır. Bu ilim adamları geçmişi küçümsememelidirler. Şüphesiz ki <<yeni 
orduların büyüklüğü, mükemmelleşmiş techizatı ve haberle§me §ekli, geç
mişin zamanımızda tatbik edilemiyeceğini misalleriyle · ortaya koyar. An
cak insanın tabi'atı ve savaşın temel prensibieri deği§mez; ve bu sebepledir 
ki, en eski seferlerderi bile faydalı dersler öğrenilebilir». 
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