İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
TARİHİ

TARİH LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. MUHARREM KESİK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
TARİH LİSANS PROGRAMI

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
TARİHİ

Prof. Dr. Muharrem Kesik

ÖNSÖZ
Elinizdeki bu kitap, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 2003
yılından beri okutmakta olduğum İlk Türk İslam Devletleri Tarihi adlı ders için yazdığım
notların üzerinde çalışmak suretiyle ders kitabı haline getirilmiş şeklidir. Bazı önemli terimler
metin içinde açıklanmış ve konulara derinlik kazandırmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak
amacıyla ana metnin dışında okuma metinleri de eklenmiştir. Kitabın hazırlanmasında pek
çok kaynak ve araştırma eserinden yararlanılmakla birlikte Prof. Dr. Erdoğan Merçil’in
Müslüman –Türk Devletleri Tarihi adlı eserinden önemli ölçüde yararlanılmıştır. Türklerin
İslâmiyeti Kabulü ve Türk-Arap İlişkileri konusunda da Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın
Türkler adlı eser için yazmış olduğu “Türklerin İslâmiyeti Kabulü” başlıklı araştırmasından
istifade edilmiştir.
Bu kitap, Türk-Arap İlişkileri, Türklerin İslâmiyeti Kabulü, İlk Türk İslâm
Devletleri’nin Siyasî Tarihleri ve bu devletlerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayatı gibi
konuların yer aldığı dört ana başlıktan oluşmaktadır.
Bu ders kitabının hazırlık aşamasında, bize kaynak temini ve teknik konulardaki
desteğinden dolayı Doktora öğrencimiz Şeyhmus Nayır’a teşekkür ederim. Ayrıca bu eserin
öğrencilerimize ulaşmasını sağlayan tüm AUZEF çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.
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1. TÜRKLERİN İSLÂMİYETTEN ÖNCEKİ İNANÇLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Türklerin İslâmiyetten Önceki İnançları
1.1. Maniheizm
1.2. Hazarların Eski Dini
1.3.Türk Arap İlişkileri
1.4. Hadislerde Türkler
1.5. Hulefâ-yı Râşidîn Devri Türk-Arap İlişkileri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkler İslâmiyet’ten önce hangi dinleri kabul etmişti?
Türk devletleri arasında hangi dinî inançlar yaygındı?
Türkler hakkında Hz. Muhammed’in hadisleri nelerdir?
Türklerle Müslüman Araplar’ın ilk karşılaşmaları ne zaman gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
1.Türklerin İslâmiyetten

Türklerin

İslam

öncesi Ders notlarının okunması ve

Önceki İnançları

inançlarının görülmesi

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
1.1.Maniheizm

Mani

dinini

Türkler

benimseyen Ders notlarının okunması ve

hakkında

bilgi dipnotlarda

edinilmesi
1.2. Hazarların Eski Dini

Hazar

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

Türkleri’nin

inançlarının tanınması

dini Ders notlarının okunması ve
dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
1.3. Türk-Arap İlişkileri

İslâmiyet öncesi Türk-Arap Ders notlarının okunması ve
ilişkilerinin temel düzeyde dipnotlarda
öğrenilmesi

1.4. Hadislerde Türkler

Hz.
hadislerinde
hakkındaki

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
Peygamberin Ders notlarının okunması ve
Türkler dipnotlarda

atıf

yapılan

bilgilerin araştırma eserlere ulaşılması

kavranması
1.5.

Hulefâ-yı Râşidîn Dört Halife

Devri Türk-Arap İlişkileri

döneminde Ders notlarının okunması ve

Türk-Arap ilişkilerinin erken dipnotlarda
döneminin kavranması

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
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Anahtar Kavramlar
Maniheizm, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hazar Türkleri, İslâmiyet, Hulefâ-yı Râşidîn
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1.TÜRKLERİN İSLÂMİYETTEN ÖNCEKİ İNANÇLARI
Türkler dünyanın en eski ve köklü milletlerinden biri olup hem İslâmiyet’ten önce
hem de İslâmî devirlerde tarihte önemli rol oynamışlardır. Türklerden İslâmiyet’ten önce
Totemcilik inancını benimsediğine dair çeşitli görüşler ileri sürülmüşse de bu iddiaları kesin
doğrular olarak kabul etmek oldukça zordur. Dinden daha çok bir sihir karakteri arz eden
Şamanlığın da Türklerdeki Tanrı inancıyla bir ilgisinin mevcut olmadığını ispat etmekle
beraber Türklerin dini inancıyla Şamanlık arasında dikkati çekecek ölçüde bir uyum olmadığı
kabul edilememiştir. Eski Türkler tabiatta bir takım gizli kuvvetlere inanıyorlardı. Ayrıca
ölmüş büyüklere tazim ve onlara kurban kesmek şeklinde beliren “atalar kültü” Bozkır Türk
inançları arasında yer alıyordu. Ancak Bozkır Türkleri’nin asıl inancı Tanrı’yı (Tengri) en
yüksek güç ve en büyük yaratıcı kuvvet kabul eden ve semavî bir mahiyete haiz “Gök Tanrı
dini” denilen bir inanç sistemiydi. Hükümdarlar kendilerinin Tanrı tarafından tahta
çıkarıldığını, zaferleri Gök Tanrı’nın inâyetiyle kazandıklarını, çeşitli hile ve tuzaklardan Gök
Tanrı’nın yardımıyla kurtulduklarına inanırlar ve “Ey Gök Tanrı sana şükürler olsun!”diye
duygularını dile getirirlerdi. Avar Hakanı, Bizans imparatoruyla yaptığı bir antlaşmada Gök
Tanrı adına yemin etmişti. Göktürkler de devletlerinin Gök Tanrı’nın isteğiyle kurulduğuna
inanırlardı. Türkler ölüm ve hayatın Tanrı’nın iradesine bağlı olduğuna insanın fâni, Tanrı’nın
ise ebedî olduğuna inanırlardı. Tanrı kelimesi Başkırtça hariç bütün Türk lehçelerinde ortak
olarak kullanılan bir kelimedir. Gök Tanrı dini Türklerin İslâm öncesi millî dini olarak kabul
edilmektedir.1

Türkler İslâmiyet’ten Önce Hangi Dinleri Benimsemişlerdi?2
Budizm

=> Tabgaçlar (Çin’de devlet kurdular), (386-556)

Budizm

=> Göktürk Hakanlığı (552-745)

Maniheizm

=> Uygurlar (745-840)

Musevilik

=> Hazarlar VII-XI. yy’lar arası

Hristiyanlık

=> Peçenekler, Kumanlar, Bulgarlar, Hazarlar

1.1.Maniheizm (Mani Dini)
Maniheizm, İran'da Şapur devletinin hüküm sürdüğü devirlerde (M.S.215-276) Mani
tarafından yayılmış bir dindir.

1

Emel Esin, “Türklerin İslamiyete girişi”, Tarihte Türk Devletleri, Ankara 1987, s. 288-289
İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1991, 301 – 303; a. mlf., “Türkler”, İA., XII/2, 246vd.;
Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.

2

6

Mani, Mezopotamya'da doğmuş olup önceleri "Yahya Peygamber Hristiyanları" adı verilen
bir mezhebe girmişti. Bunlar Hz. Yahya’yı bir peygamber, Hz. İsa'yı da bir yalancı
sayıyorlardı.

Mani rahiplerini gösteren bir gravür
Mani, Mezopotamya'dan İran'a oradan da Hindistan'a giderek Zerdüştlük ve Budizm'i
inceledikten sonra İran'da Zerdüşt rahiplerin tahriki ile M.S. 276 yılında derisi yüzülerek
öldürüldü.
Maniheizm, İran ve Mezopotamya dinlerinin bir sentezidir. İçinde Budizm ve
Hıristiyanlık’a ait fikirler de vardır.
Mani'nin görüşünün ana fikri kâinattaki zıtlıktır. İyilikle-Kötülük, Işıkla-Karanlık ve
Ruhla-Beden gibi. Kâinatta hâkim olan kötülüktür. Buna göre insanların bu zulmet âleminden
kurtulması gerekmektedir. Bu da dünyada çoğalmamakla mümkün olur. Öyleyse çoğalmanın
sebebi olan evlenmeyi yasaklamak gerekir.3
3

Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi, İstanbul 1984, s.77-78.
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1.2.Hazarların Eski Dinleri
Hazarların asıl ve en son uzun dinleri geleneksel Türk dini olmuştur. Hazar Türkleri
Tengri Han (Gök Tanrı) adını verdikleri bir ilâha tapıyorlardı.

Hazar Hakanlığı’nın 650-850 tarihleri arasındaki genişmele bölgeleri
Hazar Hakanlığı’nda erken dönemlerden itibaren ortaya çıkan bir başka din de
Hrıstiyanlık’tır. 860 yılı civarında Hırıstiyanlık iyice yaygınlaşmıştır. Hazar hakanı Bizans
imparatorundan istediği yardımı alamayınca eski dinine geri dönmüştür.
Hazarların Yahudiliği kabul edişleri konusunda iki farklı tarih öne sürülür. 1140’da
Judah Halevi tarafından yazılan Kuzari adlı kitaba göre Hazar hanedanı 740 yılında
Yahudiliği kabul etmiştir. Meşhur İslâm coğrafyacısı Mes’ûdî’ye göre ise Abbasî halifesi
Hârunü’r - Reşid’in hilafeti zamanında (786-809) olmuştur4.

4

Geniş bilgi için bk. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 343 – 373.
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Onların hangi Yahudi fırkasını benimsedikleri ise açık değildir. Ancak muhtemelen
Kırım kökenle Karâîler’le ilişkilerinden5 dolayı Karâîliği benimsemişlerdir. Fakat çağdaş
uzmanlar sonradan Talmudist Yahudiliğe girdiklerini ileri sürüyorlar. Bugün Hazar
Karâîler’ine ait herhangi bir cemaat yoktur.

1.3.Türk -Arap İlişkileri
Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler Câhiliye Devri’ne kadar uzanır. Câhiliye Devri
Arap şiir ve darb-ı mesellerinde (atasözleri) Türklerden bahsedilmesi de bunu göstermektedir.
Câhiliye Devri Arap şâirlerinden Nâbığatü’z-Zübyânî, Hasan b.Hanzala, Şemmah b. Dırar
şiirlerinde Türklerin cesaret ve kahramanlıklarını üzerinde6 Meşhur Arap müellifi el-Câhız,
Fezâilü’l--Etrâk adlı eserinde Türklerin askerî kaabiliyetlerini ısrarla belirtmektedir.7
M.Ö.VII. yüzyıldan itibaren çeşitli Türk kavimlerinin Derbend yoluyla Kafkasları
aşarak Azerbaycan bölgesine yerleştikleri bilinmektedir. Bu nedenle Derbend’e (Bâbü’lebvâb) Türk kapısıda denilmiştir.
Hazar Türkleri zaman zaman Derbend’i geçip Hemedan ve Musul’a kadar
ilerlemişlerdir. Sâsânî hükümdarı Enûşirvân da Bâbü’l-ebvâb seddini Hazarların bu akınlarını
engellemek için yaptırmıştır.
Enûşirvân ayrıca Kuzey İran’da yaşayan Ağaçeri, Sul ve Yazur Türklerini de
Azerbaycan’a göçe zorlamıştır. Eftalitler (Akhunlar), Halaçlar ve Karlukların bir bölümü de
Afganistan ve Sistan (Sicistan) bölgelerine yerleşmişlerdi.
Sâsânî ordusu içinde Türklerin yanında Araplar da bulunmaktaydı. Dolayısıyla onların
da bu vesileyle birbirlerini tanıma imkânı mevcuttu. Ayrıca VII. yüzyılda Sâsânî
İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında süren savaşlarda Göktürkler, Hazarlar ve
Avar Türkleri önemli rol oynamışlardı.

5

Ahmet Taşağıl , “ Hazarlar” DİA, XVII, 116-120; Z.V.Togan ,“Hazarlar” , İA., V/1, 397-408.
Ramazan Şeşen, “Eski Araplara Göre Türkler”, Türkiyat Mecmuası, XV (İstanbul 1969), s. 11-36; Abdülkerim
Özaydın, “Türklerin İslâmiyeti Kabulü”, Türkler, IV, Ankara 2002, s. 239.
7
Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, XVI, İstanbul, 1992, s. 17.
6

9

Derbent’te Sâsânî Kalesi
Câhiliye Devri’nden itibaren Arapça şiir ve eserlerde Türkler dâima Türk kelimesiyle
anılmışlardır. Daha önceki dönemlerde Sakalar ve Hunlar diye anılan Türkler VI.yüzyılda
Göktürklerle birlikte Türkler diye anılmaya başlanmıştır. Bu sebeple Türk kelimesinin Arapça
sayesinde dünyaya yayıldığı söylenebilir.8
Eski Arap şiirlerinden, uydurma hadislerden ve haberlerden anlaşıldığına göre,
Araplar Türkleri kahraman fakat acımasız ve İslâm dininin geleceği açısından tehlikeli bir
kavim olarak görüyorlardı. Onlara göre Türkler bir gün Arapların elinden iktidarı alacak
ancak kâfir oldukları için Allah’ın gazabına uğrayıp mahvolacaklardı. Bu hadis ve sözler
insanlar üzerinde Türkler hakkında korku ve önyargı oluşturmak amacıyla söylenmiştir.
Nitekim Câhiz daha sonra Türklerin İslâm’ın yardımcısı, kalabalık orduları ile halifelerin en
yakın adamları olduklarını söyleyerek Türklere haksızlık edildiğini itiraf etmiştir.9

8

Özaydın, agm., s. 239.
Zeki Veli Togan,Umumî Türk Tarihine Giriş, I, İstanbul 1970, s. 142, 144, 155, 159, 166, 392-393; Ramazan
Şeşen, İslam Coğrafyalarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, İstanbul 1985, s. 3-4, 130; a.mlf., “Türklerin
İslamlaşması ve Ortaçağ Arap dünyasındaki Rolü”, İbn Fazlan Seyahatnâmesi, içinde (trc.Ramazan Şeşen),
İstanbul 1985, s. 188-191; Câhiz, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri Ve Türkler’in Faziletleri (trc.Ramazan Şeşen),
Ankara 1967, s. 85; Özaydın, agm., s. 239.

9

10

İslâmiyet’in doğuşundan sonra da devam eden Sâsânî-Bizans savaşlarında Müslümanlar ehl-i
kitap olan Bizans’tan, Müşrik Araplar ise Sâsânîler’den yana bir tavır takınmışlardı. Kur’ân-ı
Kerîm’de de buna temas edilerek “Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde
yenilgiye uğradılar, halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde gâlip
geleceklerdir. Önünde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla
sevineceklerdir.” (Rum, 30/2-4) buyurulmaktadır.

1.4.Hadislerde Türkler
Hz. Peygamber’in Türkler hakkında söylediği çok sayıda hadis mevcuttur. Bunlardan
bir bölümü mükemmel rivayet zinciriyle Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim başta olmak üzere
en fazla itibâr olunan altı hadis kitabı olan Kütüb-i Sitte ve diğer önemli hadis kaynaklarında
yer almaktadır. Bunun yanında Hz.Peygamber’e isnâd edilen ve Türkler aleyhinde ifadeler
içeren uydurma (mevzû) hadis ve sahabeye atfen söylenmiş asılsız haberler de vardır.10 Hangi
hadislerin doğru hangilerinin mevzû olduğu ancak hadis otoritelerinin bilimsel metodlarla
yapacakları ciddi çalışmalarla ortaya konabilecektir. Bu konudaki hadisleri üç bölümde
sınıflandırmak mümkündür:
1.Hz.Muhammed’in Türklerin savaşçı vasıflarına dikkat çekerek Türklerle mücadele
ve savaş konusunda ashabını ve sonraki nesilleri uyaran ve onlarla iyi geçinmeyi tavsiye eden
hadisler:
“Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız”.11
2.Türklerin fizyolojik özelliklerini beyan eden hadisler.”Siz küçük çekik gözlü,
kırmızı yüzlü, basık burunlu, çehreleri sanki örs üzerinde döğülmüş ve üzeri derilerle
kaplanmış sağlam kalkanlar gibi bir kavim olan Türklerle savaşmadıkça, kıyamet
kopmayacaktır. Siz kıldan örülmüş çorap giyen bir kavimle savaşmadıkça kıyamet
kopmayacaktır.”12

10
Şeşen, “Eski Araplara Göre Türkler”, s.15-29; Zekeriya Kitapçı, Hz.Peygamber’in Hadislerinde Türk
VarlığıSelçuklular, Moğollar, Osmanlılar, İstanbul ts.
11
Ebû Davud, Sünen(nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1956, IV, 159, Krş. Şeşen, “Türklerin
İslamlaşması…”, s. 192; aynı müellif” Eski Araplara Göre Türkler”, Türkiyat Mecmuası XV (İstanbul 1969), s.
18; Kitapçı, age. , s. 102-103.
12
Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Mekke 1376, IV, 34-35, 156, aynı eser, Bulak 1311, IV, 43, 144, 196-197; Müslim,
el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1332, VIII, 184; Ebû Davud, age., IV 160; Krş. Şeşen, age., s. 193-194; Kitapçı,
age., s. 87.
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3.Türkleri Beni Kantûrâ (Kantûrâ oğulları) olarak gösteren ve Arapların elinden
iktidarı alacaklarını ifade eden hadisler:
“Türkler size dokunmadıkça sizde onlara dokunmayın. Allah’ın ümmetime verdiği
mülk ve saltanatı ellerinden ilk olarak alacak kavim Kantura oğullarıdır”.13
Bunların dışında Türklerin Irak ve el-Cezîre’yi ele geçirip iktidarı Abbasîler’in elinden
alacaklarını ifade eden hadisler de vardır.14
VII. yüzyılda İran’da olduğu gibi Arabistan’da da Türk çadırı kullanılıyordu. Hz.
Peygamber de Hendek Savaşı sırasında bir Türk çadırında oturarak hendek kazma işlerine
nezaret etmişti.15 Ayrıca Müslim’in rivâyet ettiği bir hadiste de Hz.Peygamber’in Medine’de
Bir Türk çadırında itikâfa çekildiği belirtilmektedir.16

1.5.Hulefâ-yı Râşidîn Devri Türk-Arap İlişkileri
Hz. Peygamber’in vefatı üzerine halife seçilen Hz. Ebû Bekir peygamberlik iddiasında
bulunanlarla zekat vermek istemeyen kişilerin önderlik ettiği irtidâd (ridde=dinden dönme)
olaylarını ve isyanlarını bastırdıktan sonra, Hz.Peygamber’in İslâm’ı yayma konusunda
başlattığı stratejiyi sürdürmeye karar verdi ve yüzünü Arap Yarımadası’nın dışına çevirdi. Bu
amaçla önce Sâsânî İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında bulunan Fırat nehrinin aşağı
taraflarındaki topraklara ordu sevketti. Yemâme’de bulunan Hâlid b.Velid’i Sâsânîler’le
savaşmakla görevlendirdi.
Hz. Ebû Bekir, Hâlid b.Velid’den, o sırada Medine’ye gelerek İranlılarla yapılacak
savaşı sevk ve idare etmek üzere bir kumandan tayin edilmesini isteyen Müsennâ b. Hârise’ye
destek olmak üzere Irak istikâmetinde yola çıkmasını istedi. Böylece Sâsânîler’e karşı
başlatılan mücadeleyi sürdürecek Irak cephesi baş kumandanlığı kuruldu ve İslâm tarihinin en
hızlı ve kalıcı fütühât hareketi başlatılmış oldu (Mart 633).
13

Ebû Davud, Sünen, Kahire 1280, II, 137; Ahmed b.Hanbel, Müsned, Kahire 1313, V,s. 45. Krş. Şeşen, agm., s.
192; Kitapçı, age., s. 263 vd.
14
Kitapçı, Hz.Peygamberin Hadislerin de Türk Varlığı, İstanbul ts.; Şeşen, “Eski Araplara Göre Türkler”, s. 1529.
15
Taberî, Tarîhu’r-rusûl ve’l-mülûk(nşr. M.J.de Goeje), Leiden 1879-1898, I, 1468, II, 568.
16
Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1332, II, 171-172, Krş. Şeşen, “Eski Araplara Göre Türkler”, s. 15;
Özaydın, agm., s. 240.
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Hz. Ömer Devri (634-644) İslâm fetihleri açısından çok önemli bir devirdir. Yapılan
fetihler neticesinde Müslümanlar, Horasan, bilhassa Mâverâünnnehr ile Kafkaslarda Türkler
ile karşı karşıya gelmişlerdir.17 Hz.Ebû Bekir ölüm döşeğinde iken İranlıların büyük bir
taarruz için hazırlık yaptıklarını öğrenince Hz.Ömer’e Irak cephesine takviye kuvvetler
göndermesini vasiyet etti. Hz.Ömer hilâfet makamına geçince Ebû Ubeyd es-Sekafî’yi bin
kişilik gönüllü birliğinin başında Sâsânî kuvvetleri üzerine gönderdi. Onun şehid olması
üzerine (634) Irak cephesi kumandanlığına Sa’d b. Ebû Vakkas tayin edildi. Kadisiye’de
kazanılan zaferden (636) sonra İslâm ordusu Sâsânîler’in başkenti Medâin’e sonra da
Hulvan’a girdi. Kisra III. Yezdicerd Hulvan’ı terk etmek zorunda kaldı.

Sâsânî hükümdarı I. Yezdigert döneminde kullanılan sikkelerden biri
642 yılında kazanılan ve İslâm tarihinde “Fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) denilen
Nihâvend zaferinden sonra İran kapıları Müslümanlara açıldı. Abdullah b. Âmir’in öncü
kuvvetleri kumandanı Ahnef b. Kays Nişâbur ve Serahs’ı fethettikten sonra Merv üzerine
yürüdü. Son Sâsânî hükümdarı III. Yezdicerd Ceyhun nehrinin kuzeyine geçerek
Müslümanların takibinden kurtuldu. Topladığı kuvvetlerle Belh üzerine yürüdü ve şehri
Müslümanlar’dan geri aldı. Mervürrûz’a kadar ilerleyip Türk hakanından yardım istediyse de
Ahnef b. Kays’a yenilerek geri çekildi. Hz.Ömer önce Ahnef b. Kays’ın kazandığı zaferlerden
duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ancak daha sonra muhtemelen Türk ordularıyla karşı
17

Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, s. 17.

13

karşıya gelecek Müslüman askerlerin kayıplar vermesinden endişe ederek “keşke Horasan’a
ordu göndermeseydim, keşke Horasan ile aramızda ateşten bir deniz olsaydı”demiş18 ve
Ceyhun nehrini geçerek fetihlere devam etmek isteyen Ahnef’e “Sakın nehrin karşı tarafına
geçmeyiniz, bulunduğunuz yerde kalınız”diye haber göndermiştir.19
Hz.Ömer’in şehid edilmesinden sonra Horasan ve Tohâristan’da meydana gelen
olaylar sonucu bazı şehirler Türkler tarafından geri alındı. Ancak Abdullah b. Âmir daha
sonra bu bölgeyi tekrar fethetti.20
Bu sırada Kuzey Azerbaycan ve Dağıstan’da Hazarlar, Cürcan’da Sûl Türkleri
(Sûlîler), Sistan’da Eftalitler ve Halaçlar, Bâdgis’te Nizek Tarhan, Toharistan’da ise
Karluklara mensup bir Yabgu bulunuyordu. Sâsânîler’in yıkılması ve Göktürk nüfuzunun
zayıflaması üzerine Mâverâünnehir ile Harezm’deki mahalli hanedanlar bağımsızlıklarını ilan
etmişlerdi.
Hz. Osman’ın halifeliği döneminde İran içlerine süratle ilerleyen İslâm ordusu daha
sonra Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan ve Arran’a kadar uzanan toprakları ele geçirdi.
Azerbeycan’ın çeşitli yerlerine askerî birlikler yerleştirildi. 651 yılında bütün İran İslâm
hâkimiyeti altına alınmış oldu.21
İslâm ordusunun Türklerle mücadele ettiği bir başka bölge de Kafkasya idi.
Azerbaycan ve İrminiyye’nin fethinden sonra müslüman Araplar Hazar Türkleri’yle
karşılaştılar. 639’da Hz. Ömer, Sürâka b. Amr’ı, Derbend’in (Bâbü’l-ebvâb) fethine memur
etti. Abdurrahman b. Rebîa, Selmân b. Rebîa, Huzeyfe b. Esîd ve Bükeyr b. Abdullah gibi
kumandanlarda Süraka’nın emrine verildi. Hz. Ömer, Habib b.Mesleme’yi de ona yardıma
gönderdi. Sürâka’nın öncü kuvvetleri kumandanı olan Abdurrahman’ın sevk ve idaresindeki
İslâm ordusu Derbend hâkimi Şehrbârâz ile antlaşma yaptı. Şehrbârâz Müslümanlara tâbi
olmayı kabul etti (642-643). Sürâka’ya bağlı birlikler Derbend’in kuzeyine geçip Hazar
Türkleri’yle karşı karşıya geldi. Sürâka’nın aynı yıl ölümü üzerine başkumandanlığa getirilen
Abdurrahman b. Rebîa, Hazarlarla mücadeleye devam etti (645-46). Hazar topraklarına
18

Taberî, Tarih, IV,168.
Taberî, age., IV, 168; Kitapçı, age., 132-134.
20
Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1976, s. 7-8; Şeşen, “Türklerin İslamlaşması…”, s.195;
Özaydın, “Türklerin İslâmiyeti Kabulü”, s. 240.
21
Taberî, II, 1200; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 540. Krş. Özaydın, agm., s. 244; Mustafa Fayda, “Hulefâ-yı
Râşidîn”, DİA, XVIII, 328.
19
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akınlar düzenledi. Hazar başkenti Belencer yakınlarında meydana gelen bir savaş sırasında
İslâm ordusu mağlup oldu ve Abdurrahman şehid düştü (652-53). Kardeşi Selmân b. Rebîa bir
süre savaşa devam ettikten sonra Derbend’e döndü.22 Bu olaydan sonra İslâm dünyasındaki iç
karışıklıklar yüzünden Hazar Türkleri ile Araplar arasında önemli bir savaş olmadığı
anlaşılmaktadır.23

22

Taberî, age. ,II, 1263-1267, 2805-2806, 2880-2893; Şeşen, “Türklerin İslamlaşması…”, s. 196; Yıldız,
İslamiyet veTürkler , s.8-9; Michael Kimosko, “Araplar ve Hazarlar”, Türkiyat Mecmuası III (İstanbul 1935),133
vd.; D.M.Dunlop, The History of the Jewish Khazars, New York 1967, s. 50-52.
23
Ali İpek, İlk İslami Dönemde Azerbaycan, (632-750), (basılmamış doktora tezi), İstanbul 1988, s. 50-58;
Özaydın, agm., s. 241.
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Uygulamalar
Aşağıda künyeleri yazılı kitapları okuyunuz.
İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1991.
Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, İstanbul 1985.
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Uygulama Soruları
1) Türklerin İslâmiyetten önceki dini inanışları hakkında kısaca bilgi veriniz.
2) Hulefâ-yı Râşidîn devri Türk-Arap ilişkileri hakkında kısaca bilgi veriniz
3) Hazarların eski dinleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türklerin İslâmiyet’ten önceki dinî inançlarını, Hz. Muhammed’in Türkler hakkındaki
hadislerini ve Hulefâ-yı Râşidîn dönemi Türk-Arap ilişkilerini ele aldık.
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Bölüm Soruları
I HAFTA
1) …………………………..dini Türklerin İslâm öncesi millî dini olarak kabul edilmektedir.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a)Budizm

b)Maniheizm

c) İslâm

d)Gök Tanrı

e)Hristiyanlık

2)“Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler Câhiliye Devri’ne kadar uzanır. Câhiliye Devri Arap
şiir ve darb-ı mesellerinde (atasözleri) Türklerden bahsedilmesi de bunu göstermektedir.
Câhiliye Devri Arap şâirlerinden Nâbığatü’z-Zübyânî, Hasan b. Hanzala, Şemmah b. Dırar
şiirlerinde Türklerin cesaret ve kahramanlıkları üzerinde durmuşlardır. Meşhur Arap müellifi
el-Câhız, Fezâ’il-Etrak adlı eserinde Türklerin askerî kaabiliyetlerini ısrarla belirtmektedir.”
Yukarıdaki açıklamalara bakarak aşağıdakilerden hangi sonuca varılabilir?
a)Türklerin en iyi bildiği iş şâirliktir.
b)Türklerle Arabların arası her zaman iyi olmuştur.
c)Türklerle Arapların ilişkileri, Abbasîler devrine kadar gitmektedir.
d)Arap Kaynakları Türklerin cesaret, kahramanlık ve askerî yeteneklerinden bahsederler.
e)Türkler, Cahiliye Devri’nde Araplarla savaşıyorlardı.

3)Türklerle Araplar arasındaki ilk ciddî ilişkiler ne zaman başlamıştır?
a)Hz.Muhammed zamanında
b)Hz. Ebûbekr zamanında
c)Hz. Ömer zamanında
d)Hz. Osman zamanında
e)Hz. Ali zamanında
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4) “Hz. Ömer Horasan’ın fethi üzerine önce kumandanı Ahnef b. Kays’ın kazandığı
zaferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ancak daha sonra “keşke Horasan’a ordu
göndermeseydim, keşke Horasan ile aramızda ateşten bir deniz olsaydı”demiş ve Ceyhun
nehrini geçerek fetihlere devam etmek isteyen Ahnef’e “Sakın nehrin karşı tarafına
geçmeyiniz, bulunduğunuz yerde kalınız”diye haber göndermiştir.”
Hz. Ömer’in bu sözleri söylemesinin altında hangi neden yatmaktadır?
a)Türklerle dostça ilişkiler kurmak istiyordu.
b)Komutanına pek fazla güvenmiyordu.
c)Türklerden korkuyordu.
d)Hz. Muhammed ona Türklerden uzak durmasını söylemişti.
e)Türklerle karşı karşıya gelecek olan ordusunun kayıp vermesinden endişe etmekteydi.

5)Aşağıda verilen bölgelerin hangisinin fethinden sonra Türk Orduları ile İslâm
orduları karşı karşıya gelmişlerdir?
a)Irak

b)İran

c)Suriye

d)Anadolu

e)Mısır

6) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin en eski dinidir?
a)Budizm
b)İslâmiyet
c)Hrıstiyanlık
d)Musevîlik
e)Göktanrı İnancı

7) Türkler ölüm ve hayatın Tanrı’nın iradesine bağlı olduğuna insanın fâni, Tanrı’nın
ise ebedî olduğuna inanırlardı. Tanrı kelimesi Başkırtça hariç bütün Türk lehçelerinde
ortak olarak kullanılan bir kelimedir.
Yukarıda verilen bilgiden hareketle Türklerdeki Tanrı kelimesinin İslâmiyet’teki
karşılığı ne olmalıdır?
a)Evliya

b)Şaman

c)Peygamber

d)Şehid

e)Allah
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8) Yahudiliği benimsemiş olan Hazarların ve Hıristiyanlığı benimsemiş olan Macarların
ve Bulgarların bugün Türklüklerinden bahsedilmemektedir.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir?
a)İslâmiyet dışındaki dinler Türklerin asimile olmalarına neden olmuştur
b)Din değiştirmek Türkleri pek etkilememiştir
c)Türklerin Yahudîliği benimsemeleri onları daha da başarılı kılmıştır
d)Macar ve Bulgarların Hristiyanlığı kabul etmeleri onların hayatta kalmasını sağlamıştır
e)Türklerin eski dinlerini bırakmaları onların pek yararına olmamıştır

9) Eski Türkler tabiatta bir takım gizli kuvvetlere inanıyorlardı. Ayrıca ölmüş
büyüklere tazim ve onlara kurban kesmek şeklinde beliren “atalar kültü” Bozkır Türk
inançları arasında yer alıyordu.
Yukarıda verilen bilgide Türklerin bu özellikleri İslâmiyet’teki hangi kurala benzerlik
gösterir?
a)Oruç tutmak
b)Namaz kılmak
c)Kurban kesmek
d)Anne-baba ve diğer aile büyüklerine saygı göstermek
e)İslâm’ın miras anlayışına benzer
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10) Eski Türk Hükümdarları, kendilerinin Tanrı tarafından tahta çıkarıldığını, zaferleri
Gök Tanrı’nın yardımıyla kazandıklarını, çeşitli hile ve tuzaklardan Gök Tanrı’nın
yardımıyla kurtulduklarına inanırlardı.
Yukarıda verilen bu bilgi İslâm Tarihi’nde hangisiyle benzerlik gösterir?
a)Emevîler, halkın efendisi olduklarını düşünürler
b)Abbâsîler yeryüzünde Allah’ın gölgesi olduklarını düşünürler
c)Gazneli Mahmud, kendisinin Allah’ın sığınağı olduğunu düşünür
d)Tuğrul Bey, doğunun ve batının sultanı olduğunu düşünür
e)Hz. Ömer, Allah adına hüküm verdiğini düşünür
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2. EMEVÎLER DEVRİNDE (661-750) TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ

25

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2. Emevîler Devrinde (661-750) Türk- Arap İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Emevîler döneminde Türklerin Müslüman Araplarla ilişkileri nasıl devam etmiştir?
Kuteybe b. Müslim kimdir?
Emevîler niçin Türklerle savaştılar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
2. Emevîler Devrinde (661750) Türk- Arap İlişkileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Maverâünnehr
bölgesinde Ders notlarının okunması ve
İslam hakimiyetinin ilk dipnotlarda atıf yapılan
dönemleri ve bu dönemde araştırma eserlere ulaşılması
Türk-Arap
ilişkileri
hakkında bilgi edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Maverâünnehr, Horasan, Mühelleb b. Ebû Sufra, Ziyâd b. Ebîh, Haccâc, Kuteybe b. Müslim,
Nizek Tarhan
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2.Emevîler Devrinde (661-750) Türk- Arap İlişkileri

Uzun süren bir mücadele sonunda hilâfet makamına geçen Muâviye iç karışıklıklara

son verip yeni bir fetih hareketi başlattı ve Basra valisi Abdullah b. Âmir’in
kumandanlarından Abdurrahman b. Semüne’yi Sistan’ın fethine memur etti (663-64).
Abdurrahman Kâbil, Belh ve Büst gibi şehirleri ele geçirdi. Abdullah b. Sevvâr da Sind
bölgesinde fetihlere girişti. Ancak Türkler karşısında mağlup olunca yerine Mühelleb b. Ebû
Sufrâ getirildi. Mühelleb 664 yılında Türkleri mağlup ederek bölgede İslâm hâkimiyetini
sağladı.24

Emeviler döneminin en önemli mimari eserlerinden Şam Emeviyye Camii ve avlusu
Ziyâd b. Ebîh, Basra valiliği sırasında Horasan ve Sistan’a daha plânlı bir askerî harekât
başlattı. Onun zamanında Hakem b. Ömer el-Gıfârî, Ceyhun (Amu Derya) nehrini geçerek
Sağaniyan’a (Çağaniyan) kadar ilerlediği gibi Sâsânî hükümdarı (Kisra) III. Yezdicerd’in oğlu
Firûz’u yenerek Çin’e sığınmaya mecbur etti. Mühelleb de Türkler karşısında yeni başarılar
24

Belâzurî, Fütûhu’l-büldân (nşr.M. J. De Goeje ), Leiden 1860, s. 432 vd.; Yakubî, Tarih (nşr.M.Th.
Houstma), Leiden 1892, II, 258; İbn’ül-Esîr, el-Kâmil fi’t târîh (nşr.C. J. Tornberg ), Beyrut 1965, III,
436,437,446; Yıldız, İslamiyet Ve Türkler, s. 10.
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kazandı.25 Ziyâd b. Ebih askerî harekâtı daha iyi organize edebilmek için Muâviye’yi iknâ
ederek Merv’i bir ordugâh şehri haline getirdi. Kûfe ve Basra’dan yaklaşık 50.000 kişiyi
Horasan’ın Merv, Herat, Nişâbur gibi çeşitli şehirlerine yerleştirdi. 671 yılından itibaren
Merv, Horasan eyaletinin askerî üssü haline geldi. Artık Türkistan’a yapılacak seferler
buradan idare edilecekti.
Horasan’ın yeni vâlisi Rebî b. Ziyâd el-Hârisî 671 yılında Belh’te çıkan bir isyanı
bastırdıktan sonra Kûhistan üzerine bir sefer düzenledi ve bölgede karşı karşıya geldiği Eftalit
Türklerini mağlup ederek Ceyhun nehrine kadar ilerledi. Burada Türk hükümdarı Nizek
Tarhan’ı mağlup etti. Âmûl ve Zem gibi bazı şehirleri fethedip Hârezm’e kadar ilerledi ve
aldığı idarî tedbirlerle Horasan’daki İslâm hâkimiyetini sağlamlaştırdı.26 Böylece Horasan ve
Toharistan topraklarının büyük bir kısmı İslâm hâkimiyeti altına alınmış oluyordu.
Ziyâd b. Ebih’in ölümünden sonra Horasan vâliliğine tayin edilen oğlu Ubeydullah b.
Ziyâd zamanında Mâverâünnehir’e yapılan seferler yeni bir safhaya girdi. Ubeydullah 674
yılında Beykent’i fethettikten sonra Buhara üzerine yürüdü. O sırada Buhara’ya hâkim olan ve
muhtemelen Buhârhudât sülalesine mensup olan Türk hükümdarı Bîdûn’un dul eşi nâibe
Kabaç Hatun çevredeki Türklerden yardım istedi.27Ancak Türk birlikleri Ubeydullah b. Ziyâd
karşısında tutunamayınca Kabaç Hatun, bir milyon dirhem vergi vermek suretiyle sulh
talebinde bulundu. Ubeydullah onunla bir barış antlaşması yaptıktan sonra Râmisen, Beykent,
Nesef ve Sağaniyan’ı da ele geçirdi. Ubeydullah yanına aldığı 2.000 (başka bir rivayete göre
ise 4.000) Türk savaşçı ile Basra’ya döndü. Basra’da onların yerleştirildiği sokağa
“Buharalılar Sokağı” denildi. Bu savaşçılar Basra’da meydana gelen bir isyanın
bastırılmasında da görev aldılar.28
Said b. Osman 675-76 yılında Horasan vâliliğine tayin edilince Ceyhun nehrini geçip
Semerkand üzerine sefer düzenledi. Soğd, Kiş ve Nesef halkı, Said b. Osman’a karşı
topraklarını korumak üzere seferber olunca, Buhara’ya hâkim olan Kabaç Hatun da onlara
25

Taberî, Tarih, II, 84.; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 455; H. A.R. Gibb, Orta Asya’da Arap Fütuhatı (trc.
M.Hakkı), İstanbul 1930, s. 15;Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 10; Osman Aydınlı, Fethinden Samaniler’in
YıkılışınaKadar (93-389/711-999), Semerkand Tarihi , (basılmamış doktora tezi), İstanbul 2001, s.163.
26
Yakubî, Tarih, II, 258; Taberî, Tarih, II, 84, 155; İbnü’l-Esîr, III, 489.; Gibb, Orta Asya…,s.15; Şeşen,
“Türklerin İslamlaşması…”, İbn Fazlan Seyahatnâmesi, içinde (trc.Ramazan Şeşen) , İstanbul 1995, s.
196;Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 10-11; Aydınlı, Semerkand Tarihi, s. 163.
27
Taberî , II, 169.
28
Belâzurî,s.410; Taberî , II, 168-170;Gibb, s. 16; Yıldız, s. 11-12; Câhiz, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri
veTürklerin Faziletleri (trc.Ramazan Şeşen), Ankara 1967,s. 28; Aydınlı, s. 165.
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katıldı. Ancak müttefikler anlaşmazlığa düşünce bir kısmı ayrıldı. Said b. Osman da müttefik
Türk birliklerini bozguna uğrattı. Kabaç Hatun rehineler gönderip itaat arzettiğini bildirdi
(677). Said Buhara’ya girmeyi başardı ve Semerkand üzerine yürüdü. Semerkandlılar üç gün
boyunca ona mukavemet ettiler. Ağır kayıplar veren Semerkandlılar 700.000 dirhem vergi
ödemek ve ileri gelenlerin çocuklarını rehine bırakmak suretiyle anlaştılar. Said anlaşma
uyarınca şehrin bir kapısından girip diğerinden çıktı.29

Semerkant Registan Meydanı
I. Yezid devrinde Selm b. Ziyâd Horasan vâliliğine getirilinceye kadar seferler durdu.
Selm 680-81 yılında Irak’tan topladığı çok sayıda askerle Semerkand ve Harezm üzerine
yürüdü. Bir rivâyete göre Semerkand tekrar fethedildi. Ancak bu sıralarda Kabaç Hatun ve
Mâverâünnehir’in diğer şehirlerinde yaşayan Türkler Müslümanlara karşı harekete geçti.
Selm gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra süratle Soğd hâkimi Tarhun ve diğer bazı
prenslerin yardıma gelmesine rağmen Buhara’ya girmeye muvaffak oldu ve Kabaç Hatun
onunla yeni bir barış antlaşması yaptı.30

29
30

Belâzurî,s. 410-411; Taberî, II, 169,179; Gibb, s. 16 vd.; Aydınlı, s. 166-167; Özaydın, agm., s. 242.
Belâzurî, s. 413; Taberî,II, 392 vd.;Gibb, s. 19; Şeşen, “Türklerin İslamlaşması…”, s. 197; Aydınlı, s. 17.

32

Abdullah b. Zübeyr’in hilâfet mücadelesine girdiği dönemde bazı Türk prensleri
şehirleri geri almak için seferber oldular. Ancak Abdullah b. Zübeyr’in Horasan vâlisi
Abdullah b. Hâzım Türk taarruzlarını başarıyla geri püskürttü.31
Abdülmelik b. Mervân devrinde Musâ b. Abdullah b. Hâzım, Tirmiz’i ele geçirdi.
Musa, Türkler, Araplar, Eftalitler ve Tibetlilerden müteşekkil bir orduyu mağlup etti. Bunun
üzerine bölge halkı ona itaat arz edip vergi ödediler.32
Türklerin Müslümanlar karşısında mağlup olup Merv’den ayrılması üzerine Merv
şehri Horasan’daki Müslüman emîrlerin başşehri oldu.33
697 yılında Horasan vâlisi tayin edilen Mühelleb b. Ebî Sufrâ 699 yılında Kiş’e karşı
bir sefer düzenlediyse de iki yıl süren kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Onun 702 yılında
ölümü üzerine oğlu Yezid, Fergana, Harezm ve Badgis’e karşı düzenlediği seferlerden sonuç
alamadı ve bir süre sonra görevden uzaklaştırıldı.34
I.Velid’in hilâfet döneminde (705-715) Haccac’ın isteğiyle Horasan vâliliğine
Kuteybe b. Müslim getirildi (705). Kuteybe hemen askerî bir harekât için hazırlık yaptı.
Hedefi

Toharistan

ve

Mâverâünnehr’i

fethetmekti.

Bu

iki

bölge

de

Türklerin

hâkimiyetindeydi. Ancak Türk beyleri arasında siyasî bir hâkimiyet yoktu.35 Bu durum İslâm
ordularının başarılı olmasında önemli bir katkı sağladı. Türgeş (Türgiş) Hakanlığı Müslüman
Araplara karşı ciddi bir mukavemet gösteremedi.36
Kuteybe b. Müslim Mâverâünnehir seferine çıkmadan önce Belh üzerine yürüdü ve
Toharistan eyaletinin hâkimi olan Türk asıllı Nizek Tarhan’a elçi göndererek hâkimiyetini
tanımasını ve Müslüman esirleri serbest bırakmasını istedi. Nizek Tarhan Kuteybe b.
Müslim’in bu teklifini kabul edip Merv’e hareket etti ve Kuteybe’nin Badgis’e girmemesi

31

Belâzurî, s.414; Taberî, II, 493;Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 12-13.
Taberî, II, 1153; Gibb, s. 22; Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu (trc.Fikret Işıltan), Ankara 1963,s.
184 vd.; Şeşen, “Türklerin İslamlaşması…”,s. 197-198; Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 12-13.
33
Taberî, Tarih, I, 2683-85, II, 832; Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul
1978, s. 147.
34
Gibb, s. 23 vd.; Wellhausen, Arap Devleti ve Sukutu, s. 204.
35
Akdes Nimet Kurat, “Kutayba b. Müslim’in Harezm ve Semerkand’ı Zaptı”, Dil ve Tarih Coğrafya
FakültesiDergisi, VI, (Ankara 1948), sy. 5, s. 388 vd.; Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 14.
36
Wellhausen, s. 205; Yıldız,age., s. 14.
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şartıyla sulh yapıldı.37Böylece Toharistan’dan gelecek tehlikelerden emin olan Kuteybe 706
(87) yılında kendisiyle sulh yapan Badgis hükümdarı Nizek Tarhan’ı da yanına alıp Beykent
üzerine bir sefer düzenledi. Şehri bir süre kuşattıktan sonra barış yoluyla ele geçirip kısa bir
süre burada kaldıktan ve muhafız kıtaları bıraktıktan sonra ayrıldı. O ayrılır ayrılmaz halk
isyan etti. Kuteybe geri dönüp şehri savaş yoluyla fethetti ve bol miktarda ganimet ele geçirdi.
Ancak şehir halkı daha sonra isyan edince tekrar Beykent’e gelip savaşçıları öldürttü.38

Emevi Halifesi Hişam b. Abdülmelik’in sikkesi
Kuteybe’nin bu başarısı karşısında endişeye kapılan Mâverâünnehr Türk prensleri 707
yılında Müslüman Araplara karşı birlikte hareket etmeye karar verdiler. Kuteybe onları yendi
fakat Buhara üzerine yürümekten vazgeçip Merv’e döndü.39
Kuteybe b. Müslim Buhara civarındaki mahallî beylerin kendisine karşı müşterek bir
cephe oluşturması ve Buhara’nın fethinin gecikmesi üzerine Haccâc tarafından uyarıldı.
37

Taberî, Tarih, II, 1184 vd.; Gibb, s. 28; Akdes Nimet Kurat, “Kutayba b. Müslim…”, s. 393.
Taberî, II, 1186-1189; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 528-529; Aydınlı, s. 182.
39
Taberî, II, 1201; Gibb, s. 30; Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 15.
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Bunun üzerine 707 yılında Soğd, Kiş ve Nesef ordularına karşı sefere çıktı. Onları mağlup
edip Buhara üzerine yürüdü. O, şehri muhasara ettiği sırada Türklerle Soğdlulardan oluşan
büyük bir ordu Buhara önlerine ulaştı. Türgeş hakanı ve Tarhun da İslâm ordusuna saldıran
birliklerin başında bulunuyordu. Şehir kuşatma altındayken Buhara hükümdarı Verdan Hudât
askerleriyle yardımcı kuvvetlere katıldı. Çok çetin savaşlar sonunda Müslüman askerler
ordugâhlarına çekildi. Fakat kısa sürede toparlanıp müttefik kuvvetleri bozguna uğrattılar.40
Zor durumda kalan Buhar Hudat (Buhara Hakimi) sulh talebinde bulundu. Yapılan
antlaşmaya göre, Buharalılar Abbasî Halifesine 200.000, Horasan vâlisi için de 10.000 dirhem
yıllık vergi ödeyeceklerdi ve şehre Müslüman muhafızlar yerleştirilecekti.41
Kuteybe antlaşmayı müteakip şehri teslim aldı ve şehrin bir bölümünü İslâm ordusuna
tahsis etti. Böylece Buhara’da kesin olarak İslâm hâkimiyeti sağlandı (708-709).42
Buhara’nın fethiyle Mâverâünnehr kapıları İslâm ordularına açılmış oluyordu. Şimdi
sıra Semerkand’a gelmişti. Semerkand hükümdarı Tarhun, Buhara halkının başına gelenleri
gördüğü için Kuteybe’ye elçi gönderip bazı şartlar dahilinde barış teklifinde bulundu.
Kuteybe de onunla barış antlaşması yapmayı uygun buldu.43
Toharistan hâkimi Nizek Tarhan da Buhara seferinden dönmekte olan Kuteybe’nin
yanına giderek ona bağlılığını bildirip Belh’e hareket etti.44 Kuteybe tarafından her an tevkif
edilme endişesi içinde yaşayan Nizek Tarhan Talekan, Merv, Faryab ve Cüzcan hâkimleriyle
iş birliği yaparak Müslüman Araplara karşı birlikte hareket etmeye karar verdi. Ancak Nizek
Tarhan’ın müttefikleri 710 yılında Kuteybe’ye itaat arz edince Nizek Tarhan bir kaleye
sığınmak zorunda kaldı. Kuteybe onu yakaladıktan sonra Irak genel vâlisi Haccac’a gönderdi
ve Haccac tarafından derhal idam edildi.45
Nizek üzerine düzenlediği seferden sonra Kiş ve Nesef’i de fetheden Kuteybe,
Buhara’ya hareket etti. Mahalli beyler arasındaki mücadelede Tuğşada’nın tarafını tutan
Kuteybe onun rakiplerini bertaraf etmesini sağladı ve şehrin bir kısmına Müslüman Arapları
yerleştirdi. Bu arada Türkler arasında İslâmiyet’in yayılması için gayret sarfedildi. Bir süre
40

Taberî, II, 1201-1203; Aydınlı, s. 186.
Taberî, II, 1201-1203; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 542-543; Gibb, s. 31; Aydınlı, s. 185-186.
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Taberî, II, 1201; Yıldız, s. 15; Aydınlı, s. 186.
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Taberî, II, 1290; Kurat, agm.,s. 394; Yıldız, s. 16; Aydınlı, s. 187-188.
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Özaydın, “Türklerin İslâmiyeti Kabulü”, s. 242.
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sonra da bir cami yapıldı. Kuteybe Buhara’da huzuru sağlayıp Merv’e hareket etti.46 Kuteybe
caminin inşasına bizzat nezaret ediyor ve yerli halkın herhangi bir taşkınlığına meydan
vermemek için sıkı tedbirler alıyordu. Bütün bu gayretlere rağmen o zamanki halk arasında
İslamiyetin fazla hüsnü kabul görmediği, Cuma günleri halkı camiye çekebilmek için nakdi
müfakat verileceğinin vaat edilmesinden anlaşılmaktadır.47

Buhara Kalesi’nin giriş kapısı
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ark_(fortress)#mediaviewer/File:Ark_Bukhara.jpg
Haccâc Horasan’ı itaat altına aldıktan sonra Zâbulistan hükümdarı Rutbil üzerine bir
sefer düzenlenmesini istedi. Kuteybe’de Mâverâünnehr’deki harekâtı durdurarak Rutbil’e
karşı harekete geçti (711). Rutbil Kuteybe’ye sulh teklifinde bulundu. Bu teklif haraç vermesi
şartıyla kabul edildi.48 Kuteybe ertesi yıl Semerkand seferi için hazırlıklara başladı. Ancak
tam bu sırada Hârezmşâh, kardeşine karşı başlattığı mücadelede kendisine yardım ettiği
taktirde haraç vereceğini bildirdi. Bunun üzerine Kuteybe Hârezm’e hareket etti ve
Hârezmşâh’ın muhaliflerini bertaraf etti. Bu sefer, Hârezmşâh ile yapılan bir antlaşma ile sona
erdi(711-12). Bölgede İslâm hâkimiyetinin tanınması Hurrezad’ı harekete geçirdi.
Kuteybe’nin, kardeşi Abdurrahman b. Müslim kumandasında gönderdiği İslâm ordusu
Hurrezad’ı mağlup ve katletti.49
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Kuteybe, Horasan ve Mâverâünnehr’in tamamını ele geçirmek istiyordu. 705 yılından
beri sürdürülen seferler sonunda önemli şehirler ve stratejik mevkiler fethedilmişti.
Semerkand hâkimi Tarhan Kuteybe’ye itaat arz etmekle beraber bölge kesin olarak İslâm
hâkimiyeti altına alınamamıştı. Tarhan’ın Müslümanlara haraç vermeyi kabul etmesi
yüzünden başlatılan bir isyan sonucu öldürülmesi üzerine yerine Gurek b. İhşid adlı biri
getirildi.50
Semerkand’da istenilen ölçüde emniyet ve huzurun sağlanamaması Mâverâünnehir’in
diğer şehirleri için bir tehdit oluşturuyordu. Bu durumu dikkate alan Kuteybe, Hârezm seferi
dönüşü Semerkand üzerine yürümeye karar verdi. Kardeşi Abdurrahman’ı öncü kuvvetlerin
başında gönderirken kendisi de büyük bir orduyla yola çıktı. Bunu duyan Gurek, Şaş ve
Fergana halkıyla Türk birliklerinden teşkil ettiği bir orduyla karşı harekete geçti. Taraflar
Semerkand ile Buhara arasında savaşa tutuştular. Gurek’e bağlı kuvvetler Kuteybe karşısında
tutunamadı.51
Abdurrahman b. Müslim’in 20.000 kişilik öncü birliklerinden sonra Buharalı ve
Horasanlı askerlerden oluşan Kuteybe’nin ordusu da Semerkand’a ulaşıp şehri çok şiddetli bir
şekilde muhasara etti. Bu sırada Şaş hükümdarından gelen yardımcı birlikler Salih b. Müslim
tarafından mağlup edildi. Surların yavaş yavaş tahrip edildiğini gören Gurek, Kuteybe’ye
barış teklifinde bulundu. Kuteybe de bazı şartlar dahilinde bu antlaşmayı kabul etti. Antlaşma
şartlarına göre Soğd hâkimi Gurek, her yıl 2.200.000 dirhem vergi ödeyecek ve o yıl için
30.000 asker gönderecekti. Ayrıca şehirde bir mescit yapılacak ve Kuteybe bir süre sonra
şehri terk edecekti.52Ancak İslâm ordusu antlaşma şartlarına rağmen şehri terk etmedi ve 711
yılında buraya bir garnizon yerleştirildi.53
Semerkand’ın fethiyle Müslümanlar Mâverâünnehr’e hâkim olmuş, Soğdlularda bir
süre için İslâm devletine tâbi olmak zorunda kalmışlardı. Semerkand’da da İslâm hâkimiyeti
sağlandıktan sonra Kuteybe yeni fetih plânları hazırladı ve bunları gerçekleştirmek üzere
20.000 kişilik bir orduyla yeni bir sefere çıktı(713). Kuteybe, Buhara, Hârezm, Kiş ve
Nesef’ten askerî birlikler toplayıp Semerkand’a geldi ve burada ordusunu ikiye ayırdı. Kendi
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sevk ve idaresindeki ordu Fergana’ya giderken diğer orduyu da Şaş üzerine sevketti.54 Ceyhun
nehri geçilerek Şaş ve Fergana da İslâm topraklarına katıldı(712). Bu sefer sonunda Kuteybe
Semerkand’ı Mâverâünnehr’in en müstahkem şehri haline getirmek istiyordu. 96(714-715)
yılında Kaşgar seferine çıktığı zaman kendi ailesiyle kumandanlarının ailesini burada
bırakmıştı. Kuteybe Kaşgar’ı da fethedip Çin topraklarına kadar İslâm hâkimiyetini tesis
etmeyi plânlıyordu.55
Şaş, Hucend ve Fergana’nın bir kısmı ele geçirildikten sonra ertesi yıl İslâm ordusu
İsficâb’a kadar ilerledi.56

Emevi halifesi I. Velid’in gümüş dirhemi
Bu fetihler gerçekleştirilirken Irak genel vâlisi Haccâc öldü(Haziran-Temmuz 714).
Kuteybe her zaman yakın ilgi ve desteğine mazhar olduğu Haccâc’ın ölümü üzerine
askerlerini terhis etti. Ancak Halife I. Velid, Kuteybe’ye mektup gönderip kendisini Irak’tan
ayrı olarak müstakil bir vilayet haline getirilen Horasan’a vâli tayin ettiğini bildirdi ve
seferlere devam etmesini istedi.57 Bunun üzerine Kuteybe Fergana’yı kesin olarak İslâm
hâkimiyeti altına almak ve Fergana-Kaşgar ticaret yolunu ele geçirmek amacıyla sefere çıktı.
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Fergana’ya varıp karargâhını kuran Kuteybe, Halife Velid’in ölüm haberini alınca büyük bir
sarsıntı geçirdi ve Halife Süleyman b. Abdülmelik’e isyan etti (715).
Kuteybe’nin bu isyan sırasında öldürülmesi(715) Mâverâünnehr ve şarktaki İslâm
fetihleri açısından bir dönüm noktası teşkil eder. Halife I. Velid devri İslâm fetih harekâtının
en parlak dönemlerinden biridir. Kuteybe onun zamanında Buhara ve Semerkand ile
Ceyhun’un ötesindeki toprakları fethederek bu bölgede İslâm hâkimiyetini tesis eden ilk
kumandan olarak tarihe geçmiştir.58 Kuteybe b. Müslim askerî sahadaki başarılarını, fethettiği
bölgelerde İslâm dinini yayma hususunda gösterememiştir. Bunda Kuteybe’nin tutumundan
ziyade Emevî hilafetinin takip ettiği mevcut politika tesirli olmuştur. Fethedilen bölgelerde
İslâmiyeti kabul etmiş olan fakat Arap olmayan unsurlar devletin gelirlerini arttırmak
gayesiyle her türlü vergiyi ödemekle mükelleftiler. Seferlere piyade olarak katılıyorlar ve
Arap süvarilerinden daha az maaş, aynı zamanda ganimetten daha az pay alıyorlardı. Bu
tutum Müslümanlığın yayılmasına engel oluyordu.59
İslâm ordularının Mâverâünnehir’deki bu başarısının nedeni Haccâc’ın idarî
kabiliyetiyle Kuteybe’nin askerî kabiliyetinin birleştirilerek hareket edilmesidir. Kuteybe bu
fetihler sırasında Horasan’da birbirleriyle mücadele halinde olan bütün muhalif grupları, yani
mevâlî
(Arap olmayan Müslümanlar) ile Arapları, Kaysîlerle Yemenlileri birbirleriyle ittifak
içinde düşman kuvvetleri üzerine sevketmiştir.60 Onun ölümünden sonra düzenlenen seferler
kalıcı sonuçlar bırakmaktan uzaktı. Halife Süleyman b. Abdülmelik’in Horasan vâlisi Yezid
b. Mühelleb Dihistan’da hüküm süren Türk hükümdarı Su-lu mağlup ettiği halde o yörede
İslâm egemenliği sağlanamamıştır.61Sul Tegin daha sonra Müslüman olarak adamlarıyla
birlikte Yezid’in hizmetine girmiş ve efendisinin II. Yezid’e karşı isyanında Akr Savaşında
ölmüştür.62
Türgeş Hakanı Su-lu Han, Kursul kumandasındaki bir orduyu Semerkand üzerine
sevketti. Horasan vâlisi Said b. Abdülaziz ile savaşan birlikler Müslümanları mağlup ettiyse
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de Semerkand’ı muhasara altına alamadan geri döndüler.63 Horasan vâliliğine getirilen Said b.
Amr el-Haraşî zamanında Müslüman Araplara karşı Türgeş hakanını destekleyen Türkler
zulme maruz kaldılar ve yurtlarını terk ettiler. Said kaçanları takip ederek Hucend’de kuşattı
ve yakaladığı Türkleri kılıçtan geçirdi (722). Bu olaylar Türklerin Müslüman Araplara karşı
düşmanca duygular beslemesine sebep oldu.64
Horasan vâliliğine getirilen Müslim, 723-24 yılında Fergana’yı ele geçirmek üzere
hazırlıklara başladı ve bazı başarılar kazandı. Daha sonra Taşkent üzerine yürüdü fakat Türgeş
hakanı Su-lu’nun direnç göstermesi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Onları takip eden
Türk askerleri Seyhun nehri kıyısında Emevî ordusuna yetişti ve “Yevmü’l-Atş” adıyla tarihe
geçen savaşta Müslüman Araplar ağır kayıplar verdiler ve Hucend’e geri çekildiler. Bu
olaylar Mâverâünnehr’deki Müslüman hâkimiyetini oldukça sarstı. Türkler kaybettikleri
toprakları geri almak için seferber oldular.65

Emevî Halifesi Hişam b. Abdülmelik’in Eriha’da bulunan sarayındaki mozaiklerden
bir ayrıntı
63

Taberî, II, 1439; Gibb, s. 52 vd.; Wellhausen, s. 214 vd.
Belâzurî, s. 428; Taberî, II, 1462 vd.; Gibb, s. 54; Yıldız, s. 22.
65
Taberî, II, 1492 vd.; Gibb, s. 56 vd.; Yıldız, s. 22.
64

40

Esed b. Abdullah el-Kasrî’nin vâliliği döneminde de Müslüman Araplar Türkler
karşısında başarı sağlayamadılar. Türkler Mâverâünnehir’de yer yer üstünlüğü ele geçirdiler.
Esed b. Abdullah Huttel’e düzenlediği bir seferde Türgeşler karşısında mağlup oldu.66

Emevî halifesi II. Yezid’in gümüş sikkesi
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Uygulamalar
Ziyâd b. Ebîh, Kuteybe b. Müslim ve Nizek Tarhan gibi tarihî şahsiyetler hakkında
bilgi edinerek Türk-Arap ilişkilerindeki rollerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Kuteybe b. Müslim’in Türk ülkelerine yaptığı seferler hakkında kısaca bilgi veriniz?
2)Emeviler döneminde Maverâünnehr bölgesinde yer alan önemli şehirler hangileridir?
3)Emeviler döneminde Horasan’da valilik yapanlar kimlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Horasan ve Maverâünnehr bölgelerinin Emevî orduları tarafından fethedilmesiyle
birlikte yeni bir safhaya giren Türk-Arap ilişkileri ve bu bölgede görevlendirilen Emevî
valilerinin askerî faaliyetleri ele alındı.
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Bölüm Soruları
II.HAFTA

1)Türklerle Müslüman Arapların uzun yıllara yayılan ilişkileri vardır. Aşağıdaki
dönemlerden hangisi bu ilişkilerde sıcak çatışmaların çok yoğun olarak yaşandığı bir
dönem olmuştur?
a)Hz. Ebûbekr Dönemi

b)Hz. Ömer Dönemi

d)Abbasîler Dönemi

e)Hz. Ali Dönemi

c)Emevîler Dönemi

2)Aşağıdaki Müslüman Arab kumandanlardan hangisi Türklere karşı yapılan mücadele
ve savaşlarda yer almamıştır?
a)Kuteybe b. Müslim

b)Mühelleb b. Ebî Sufrâ

c)Said b. Osman

d)Amr b. El-Âs

3)Emevîler Devri’nde Türklere ait bölgelerde yapılan savaşlarda hangi Arap
Kumandan diğerlerine göre daha başarılı olmuştur?
a)Kuteybe b. Müslim

b)Mühelleb b. Ebî Sufrâ

d)Abdullah b. Hâzım

e)Ubeydullah b. Ziyâd

c)Said b. Osman

4)Aşağıdakilerden hangisi Emevîlerin Türklere karşı başarılı olup Mâverâünnehr ve
Horasan’daki Türk topraklarını fethetmelerini sağlayan nedenlerden biri değildir?
a)Türkler arasında tam anlamıyla birlik yoktu.
b)Emevîlerin Haccâc gibi çok güçlü ve taviz vermeyen bir genel valiyi göreve getirmiş
olması.
c)Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim’in askerî dehası.
d)Emevîlerin siyasî ve askerî bakımdan çok güçlü olması.
e)Türklerin henüz Müslüman olmamaları.

5)Emevîlerin Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim, aşağıdaki Türk şehirlerinden
hangisine karşı bir askerî sefer düzenlememiştir?
a)Beykent

b)Belh

c)Buhara

d)Semerkant

e)Gazne
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6)Aşağıdakilerden hangisi Emevîler Devri’nde İslâmiyet’in Türkler arasında hızla
yayılmasını engelleyen sebeplerden biri değildir.
a)İslâmiyeti kabul etmiş olan fakat Arap olmayan unsurlar devletin gelirlerini arttırmak
gayesiyle her türlü vergiyi ödemekle mükelleftiler.
b)Türklerin seferlere piyade olarak katılıyor olmaları
c)Müslüman-Arap süvarilerinden daha az maaş alıyor olmaları
d) Ganimetten daha az pay alıyor olmaları
e)Türklerin eski dinlerine aşırı derecede bağımlı olmaları

7) Aşağıdakilerden hangisi Mâverâünnehir ve doğudaki İslâm fetihleri açısından bir
dönüm noktası teşkil eder?
a) Kuteybe’nin Halife Süleyman b. Abdülmelik’e karşı isyan ederek 715 yılında öldürülmesi
b)Haccac’ın ölümü
c)Halife Muaviye’nin ölümü
d)Ziyad b. Ebih’in ölümü
e)Tarhan Nizek’in Haccac tarafından öldürülmesi

8)Türklerle Müslüman Arapların uzun yıllara yayılan ilişkileri vardır. Aşağıdaki
dönemlerden hangisi bu ilişkilerde sıcak çatışmaların çok yoğun olarak yaşandığı bir
dönem olmuştur?
a)Yezid Dönemi

b)Hz. Ömer Dönemi

d)Muaviye Dönemi

c)I.Velid Dönemi

e)Hz. Ali Dönemi

9)Aşağıdaki Türk şehirlerinden hangisi Emevîler tarafından önemli bir askerî
üs(ordugâh şehir) olarak kullanılmıştır?
a)Semerkant

b)Merv

c)Dımaşk

d)Buhara

e)Kaşgar
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10)Aşağıdakilerden hangisi Emevîlere karşı mücadele etmiş Türk Kadın
hükümdarlardan birisidir?
a)Terken Hatun

b)Mama Hatun

c)Hürrem Sultan d) Hunat Hatun

e)Kabaç Hatun
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3. ABBASÎLER DEVRİNDE TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Abbasîler Döneminde Türk-Arap İlişkileri

50

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Abbasîler döneminde Türkler’in askerî alanda üstlendikleri görevler sonucunda idarecilerle
olan ilişkileri hangi doğrultuda gelişmiştir?
Abbasîlerin hizmetinde bulunan Türk kumandanlar kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
3. Abbasîler Devri Türk- Türklerin idarî ve askerî Ders notlarının okunması ve
Arap İlişkileri
alanlarda artan ağırlıkları ve dipnotlarda atıf yapılan
araştırma eserlere ulaşılması
neticeleri ele alınacak.
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Anahtar Kavramlar
Ebû Cafer el-Mansûr, Harun Reşid, Horasan, Yevmü’l-Atş
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3. Abbasîler Döneminde Türk-Arap İlişkileri
Abbasîler devrinde Türklerin hâkimiyetindeki topraklara karşı düzenlenen fetih
harekâtı hızını kaybetmiş ve Anadolu’ya yapılan gazalar dışında büyük seferler
düzenlenmemiştir.
Kuteybe b. Müslim’in Mâverâünnnehr’i fethetmesi ve Batı Türkistan’a düzenlediği
seferler bölgenin siyasî hayatında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Göktürklerin
zayıflaması ve Mâverâünnehr’in İslâm hâkimiyeti altına alınması, Türgeş Hakanlığı’nın da
Müslüman Araplar karşısında ciddi bir başarı kazanamaması üzerine Türkler Çin’den yardım
istemek zorunda kaldılar. Buna ilk teşebbüs eden Fergana İhşid’i oldu (712). Daha sonra
Buhara hükümdarı Tuğşâda kardeşini Çin’e gönderip Müslümanlara karşı yardım istedi (726).
Yardım isteyenler arasında Semerkand hükümdarı Gurek ve Toharistan Yabgusu da vardı.67

Belh’de Emevîler adına basılan gümüş dinar (729-730).
Türgeş Hakanlığı’nın ortadan kaldırılmasından sonra Çin’in Kuça vâlisi büyük bir
orduyla Mâverâünnehr üzerine yürümüş ve bölgeye hâkim olan Müslüman Araplarla Talas
nehri kıyısında yaptıkları savaşı kaybederek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Türk-İslâm
ve dünya tarihi açısından son derece önemli olan Talas Savaşı’nın sebepleri hakkında İslâm
ve Çin kaynaklarında farklı bilgiler verilmektedir. Çinliler’in Taşkent üzerine yürüyerek
hükümdar Bagatur Tudun’u öldürmesi üzerine oğlu Karluklardan yardım istediği gibi diğer
67
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Türk boylarını da Çin’e karşı hareket etmeye teşvik etti. Ancak o sırada siyasî birlikten
yoksun olan Türk dünyası Çin’e karşı girişeceği bir seferin sonucundan emin olamadığı için
Abbasîler’in Horasan vâlisi Ebu Müslim’i Kuça, Karaşar, Hoten ve Kaşgar’ı ele geçirmesi
hususunda ikna ettiler. Bunun üzerine Çin kuvvetleri bugünkü Evliyaata yakınlarındaki Talas
şehrine ulaştı ve burada Müslüman Araplar’la karşı karşıya geldi.

Talas Savaşı
Kaynak: https://tr.pinterest.com/rdamota/asian-warriors/
Çin kaynaklarında başlangıçta Çinlilerin safında yer alan Karluk Türklerinin savaş
başlayınca Müslümanların safına geçtikleri iddia edilmektedir. Ancak Ebû Müslim’i Çinlilere
karşı tahrik edenlerin Karluklar olduğu düşünülürse bu iddianın doğru olmadığı anlaşılır.
Muhtemelen Karluklar savaş başladıktan sonra son gün Çinlilere karşı taarruza geçmişlerdir.
751 yılı Temmuz ayında Ebû Müslim’in kumandanı Ziyâd b. Sâlih ile Çin’in Kuça vâlisi Kao
Sien-tche (Kav-Sien-ci)’nin sevk ve idare ettiği ordular arasında başlayan savaş beş gün
devam etmiş ve iki ateş arasında kalan Çin birlikleri ağır kayıplar vermiş başkumandan da
canını zor kurtarabilmiştir. Bu olaydan sonra Çinliler bir daha Mâverâünnehir’in işlerine
karışmamışlardır. Çin ordusundaki yaklaşık 20 bin kişinin esir düştüğü Talas Savaşı’nın
sonuçlarını maddeler halinde şöyle özetlemek mümkündür:
1. Her vesileyle Türkler ve Türkistan toprakları üzerinde nüfuz kurmak isteyen
Çinliler 751 yılındaki bu feci bozgundan sonra Batı Türkistan üzerindeki emellerinden
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vazgeçmek zorunda kalmış başka bir ifadeyle Çin artık Batı Türkistan için bir tehdit unsuru
olmaktan çıkmıştır.
2. Savaştan önceki yıllarda Batı Türkistan’da sarsılmış olan Türk nüfuzu Talas
Savaşı’ndan sonra yeniden tesis edilmiş ve 766’da Karluk Türkleri müstakil bir devlet
kurmuşlardır.
3. Hz.Ömer devrindeki fetihler sırasında başlayan Türk-Arap mücadelesi uzun süre
devam etmiş ve bundan dolayı da İslâmiyet Türkler arasında yayılma imkânı bulamamıştı.
Talas Savaşı’ndan sonra bu mücadele yerini barış ve dostluğa bırakmıştır. Bu sayede
İslâmiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.

Talas Savaşı’nı gösteren başka bir resim
Kaynak: https://tr.pinterest.com/rdamota/asian-warriors/
4. Talas Savaşı dünya kültür tarihi üzerinde de önemli rol oynamış ve esir alınan
Çinliler vasıtasıyla Semerkand’da da keten ve kenevirden kağıt imal edilmeye başlanmış ve
kağıtçılık çok geçmeden İslâm ülkelerinde yaygınlaşmıştır. Çin’in dışındaki ülkelerde ve
Müslümanlarda kâğıt, sağlıksız ve pahalı olan papirus (parşomen) idi. İslâm dünyası’nda ilk
kâğıt imâlathanesi Semerkand’da kuruldu. Sonra daha ucuza üretilen bu kâğıt, diğer
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Müslüman şehirlerine de yayıldı. Bu sanayi Bağdat, Mısır, Sicilya ve Endülüs yoluyla
Avrupa’ya geçmiştir.68
Emevîler zamanında Mervân b. Muhammed’in Hazarlar’a karşı kazandığı zaferden
sonra Araplar’la Hazarlar arasındaki mücadelede bir duraklama olmuştu. Abbasîler’in ilk
döneminde de bu sessizlik devam etmiş ve Halife Ebû Ca‛fer el- Mansûr, İrminiyye vâlisi
Yezid b. Üseyd’e Hazarlar’la sıhriyet tesis etmesini emretmiş o da bir Hazar prensesiyle
evlenmiş ve Berdea’da muhteşem bir düğün merasimi yapılmıştır. Ancak bu prenses doğum
sırasında öldüğü halde yakınları prensesin öldürüldüğünü söyleyerek Hazarlar’la Abbasîler
arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve yeni bir mücadele döneminin başlamasına sebep
olmuştur.69

ilk Abbasi halifesi Ebû’l-Abbas es-Seffah
Hazar hakanı bu olay üzerine Müslümanlara karşı Astarhan el-Hârezmî’nin
kumandasında ordular sevk etmiş ve onlara ağır kayıplar verdirmiştir (762-64).70
Halife Ebû Ca‛fer el-Mansûr döneminde, Astarhan kumandasındaki Hazar ordusu,
Kafkas dağlarını aşıp İslâm hâkimiyetindeki topraklara girdi. Suriye, el-Cezîre ve Musul’dan
takviye birlikleri gönderilmesine rağmen Yezid b. Useyd kumandasındaki İslâm ordusu
68

Yıldız, age., s. 34-38;aynı müellif, “Talas Savaşı Hakkında Bazı Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, İstanbul 1973, s. 71-82; Esin, age., s. 155; Özaydın, agm., s. 246247; Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara 2007, 36-40.
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70
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yenildi. Bu bozgun üzerine Halife hapishaneleri tahliye etti, binlerce gönüllüden oluşan büyük
bir orduyu Hazarlar’a karşı sevketti. Ayrıca sınırlarda kaleler inşa ettirerek gerekli savunma
tedbirleri aldı. Hazarlar daha fazla ilerleyemediler ve aldıkları ganimetlerle ülkelerine
döndüler. 71
Halife Ebû Ca‛fer el-Mansûr(754-775) devrinden Hârunü’r-reşîd(786-809) devrine
kadar yarım asra yakın bir süre Hazarlar’la Müslüman Araplar arasında kayda değer bir
savaşın cereyan etmediği anlaşılmaktadır.
Hârunü’r-reşîd bölgede meydana gelen karışıklıklar üzerine 797 yılında Said b. Selm’i
İrminiyye vâliliğine tayin etti. Said Derbend’deki asilerin lideri Necm b. Hâşim’i öldürtünce
oğlu Hazarlar’a sığınıp yardım istemiş bunun üzerine Hazarlar Said’e karşı harekete geçtiler
ve 799 yılında Bâbü’l-ebvâb üzerinden Kür nehri kıyısına kadar gelerek, o bölgedeki köy ve
kasabaları tahrip ettiler. Bu başarısızlık nedeniyle Hârunü’r-reşîd, Said’i azledip yerine Yezid
b. Mezyed’i tayin etti. Vâli Yezid, Huzeyme b. Hâzim ile beraber büyük bir orduyla yola
çıktı. Durumdan haberdar olan Hazarlar geri çekildiler.72
Hârunü’r-reşîd devrinde gerçekleştirilen bu son harekât ile Abbasîler ve Hazarlar
arasındaki mücadele dönemi sona ermiş, bunun yerini siyasî, dinî ve iktisadî ilişkiler almıştır.
Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki ticarî münasebetler başlıca üç yoldan yapılıyordu:
a) Bağdat-Rey-Berda’a-Derbend-İdil yolu,
b) Cürcan’dan başlayan ve Hazar Denizi üzerinden Hazar ülkesine ulaşan, hatta Don
ve Volga nehirleri vasıtasıyla daha kuzeye uzanan ticaret yolu,
c) Hârezm’den Hazarlar’a ve Bulgarlara giden yol.73
Aynı dönemde Bizans’tan kaçan Yahudîler’in etkisiyle Hazar Hakanı Yahudîliği
kabul etti. Bütün bu olaylara rağmen İtil’deki (Dâru’l-beyzâ) İslâm topluluğu varlığını korudu
ve bir süre sonrada Müslümanlar devlet yönetiminde hâkim unsur haline geldiler. 969 yılında
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Ruslar’ın İtil’e hücumundan sonra Hazar hakan ailesi Hârezmli Müslümanların vasıtasıyla
İslâmiyeti kabul etti.74
Emevîler devrinde Müslümanlar çok geniş bir alanda hâkimiyet tesis etmekle beraber
Araplar dışındaki kavimler (mevâlî) ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Bu durum
mevâlînin özellikle Horasan’da Emevîler’e karşı büyük bir isyan hareketi başlatmasına sebep
oldu. İsyana önderlik eden Ebû Müslim-i Horasanî de mevâlîye mensup idi. 746’da
Horasan’da başlayan hareket Emevî hanedanının yıkılması ve Abbasîler’in iktidara
gelmesiyle sonuçlandı. Bu sadece iktidarın iki hanedan arasında el değiştirmesinden ibaret bir
olay değildi. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan bu ihtilal hareketinden sonra mevâlî ile
Araplar arasındaki fark ortadan kalkmış hatta mevâlî, Araplar karşısında üstünlük kazanmıştı.
Emevîler Arap milliyetçiliğine dayalı bir siyaset takip ediyorlar, Arapların dışındaki
Müslüman halka ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlardı. Abbasî ihtilal hareketi mevâlî
dediğimiz Arap olmayan unsurların yoğun olarak yaşadığı Horasan75 bölgesinde gelişme
imkânı buldu. Oradan da diğer eyaletlere doğru yayıldı. Abbasî ihtilalinin başarıya
ulaşmasında İranlılar kadar Horasan bölgesinde yaşayan Türklerin de önemli rolü olmuştur.76
Bunlar arasında Merv’li Tarhun ez-Zâî, Ebû Müslim-i Horasanî’nin güvenilir adamlarından
Tarhan el-Cemmâl ve Yezid b. Mühelleb’in adamlarından ve Abbasî nakiplerinden
Muhammed b. Sûl dikkat çeken isimlerdir. Abbasî kuvvetlerinin Kufe’ye girmesinden ve son
Emevî halifesi Mervân b. Muhammed’in Musul’a doğru geri çekilmesinden sonra o sırada
Nihavend’de bulunan Muhammed b. Sûl, Ebû Müslim-i Horasanî’nin emriyle batıya doğru
hareket etmiştir. Halife Mervân ile ilk Abbasî halifesi Ebu’l-Abbas es-Seffâh’ın amcası
Abdullah b. Ali arasında cereyan eden Büyük Zap Suyu Savaşı’nda da Muhammed b. Sûl’un
Abbasî ordusunun karargâhında önemli hizmetlerde bulunduğu bilinmektedir.77
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9. ya da 10. Yüzyılda Nişabur’da imal edilmiş bir tabak
Musul Abbasîler’in eline geçince Muhammed b. Sûl burada âmil olarak
görevlendirildi. Halife Ebu’l-Abbas onu daha sonra Azerbaycan vâliliğine tayin etti (751-52).
Muhammed’in 752-53 yılına kadar bu görevi sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ebû Ca‛fer elMansûr hilâfet makamına geçince onu kendisine karşı ayaklanan Abdullah b. Ali’yi bertaraf
etmekle görevlendirdi. Ancak Abdullah b. Ali daha erken davranıp onu öldürttü (754-55).78
Ebû Ca‛fer el-Mansûr iktidara gelince rakip gördüğü Abdullah b. Ali ve ihtilalin lideri
Ebû Müslim-i Horasanî’yi öldürttü. Daha sonra Ebû Müslim’in yakın adamlarından Ebu Nasr
Mâlik b. Heysem’in bertaraf edilmesi işini de yine bir Türk’e Hemedan vâlisi Züheyr etTürkî’ye verdi ve Züheyr onu Hemedan’da hapsetti.79
Ebû Ca‛fer el-Mansûr, Bağdat’ın kuruluşundan sonra Mübârek et-Türkî adlı Türk
kumandanına iktalar vermiş ve onu yakın adamları(havas) arasına katmıştır. Ayrıca Hammâd
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et-Türkî

de

Şevâd

topraklarının

siyasî

ve

iktisadî

kontrolünü

yapmak

üzere

görevlendirilmiştir.80
Câhiz, Türkleri hizmetine alan ilk Abbasî halifesinin Ebû Ca‛fer el-Mansûr olduğunu
söyler.81 İbnü’l-Esîr de Ebû Ca‛fer el-Mansûr’un oğlu Mehdî’ye, mevâlîye (Arap olmayan
Müslüman halk) iyi muamele etmesini, onların gönüllerini kazanmasını ve özellikle
Abbasîler’in iktidara gelmesinde büyük katkıları olan Horasan halkıyla yakından
ilgilenmesini tavsiye ettiğini kaydeder.82
Bunlar dikkate alınarak fethedilen birçok şehirdeki Türklerin İslâmiyeti kabul ederek
Ebû Ca‛fer el-Mansûr devrinde Bağdat’taki askerî birlikler arasına yerleştirildiği tahmin
edilmektedir. Mübarek et-Türkî’nin Halife Mehdî-Billah ve Halife Hâdî-İlelhak dönemlerinde
de görev aldığı ve Kazvin yakınlarında Medinetü Mübarek adıyla yeni bir yerleşim merkezi
kurduğu bilinmektedir.83
Mübarek et-Türkî 786 yılında Medine’de isyan eden Hz. Ali evladından Hüseyin b.
Ali’nin isyanını bastırmakla görevlendirilmiş fakat başarısız olması üzerine malları Halife
Hâdî’nin emriyle müsadere edilmiştir.84Abdullah b. Mübarek muhtemelen Mübarek etTürkî’nin oğludur. Halife Mehdî Türkistan hanlarına elçiler gönderip onları İslâm’a davet
etmiş, onlardan bir kısmı bu teklifi kabul edip Müslüman olmuşlardır. Yakubî, Râfî b.Leys’e
yardım eden Karluk Yabgusu’nun Halife Mehdî vasıtasıyla Müslüman olduğunu
söyler.85İbnü’l-Esîr de olayları anlatırken Oğuzların bir kısmının İslâmiyeti kabul ettiğini
kaydeder.86 Şaş halkı da III.(IX) yüzyılda Müslümanlığı kabul etmiştir. 87
Müslümanlarla Bizans kuvvetleri arasındaki mücadele Suğûru’ş-Şâmiyye ve Suğuru’lCeziriyye denilen Tarsus, Adana, Maraş ve Malatya sınır hattı boyunca devam ediyordu.
Müslümanlar

buralarda

kalelere

askerî

birlikler

yerleştirerek

Bizans

topraklarına
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saldırıyorlardı. Abbasî Halifesi Hârunur-reşîd bu hudud bölgesini 786-87 yılında Avasım adı
verilen müstakil bir bölge haline getirdi.
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Uygulamalar
-İbn Fazlan Seyahatnâmesi, (trc.Ramazan Şeşen), İstanbul 1985. Bu kitabın içinde yer alan
“Türklerin İslamlaşması ve Ortaçağ Arap dünyasındaki Rolü” adlı makaleyi okuyunuz.
-Talas Savaşı’nın Türkler, Araplar ve Çinliler açısından önemini araştırınız?
-“Avasım” ne demektir araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)Talas Savaşı’nın sonuçları hakkında bilgi veriniz?
2)Abbasîler döneminde Arap-Hazar ilişkileri nasıl gelişmiştir, Emevîler döneminde yapılan
mücadele ile karşılaştırınız?
3) Abbasîler döneminde Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki ticari ilişkilerde kullanılan
yollar hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Abbasîler döneminde, Emevîler dönemine göre Türklerle olan ilişkilerin daha mutedil
bir çizgide devam ettiğini, Hazar Türkleriyle iktisadî, sosyal ve dinî ilişkilerin geliştiğini
gördük. Ayrıca Abbasîlerin ilk dönemlerinde Türklerin bazı askerî görevlere getirildikleri
konusu ele alındı.
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Bölüm Soruları
III. HAFTA
1)Haccac ve Kuteybe b. Müslim’in ölümlerinden sonra Türkler ile Emevîler arasındaki

ilişkiler nasıl bir boyut kazandı?
a)Emevîler bu dönemde Türk topraklarında fetihlerini arttırdılar
b)Emevîlerin Türklere karşı yürüttükleri politikada bir değişiklik olmadı
c)Emevîler, Türkler karşısında gösterdikleri başarıyı sürdüremediler ve sık sık yenilgiler
almaya başladılar.
d)Türkler bu dönemde topyekun Müslüman oldular
e)Türklerle Emevîler iyi geçinmeye çalıştılar

2) I. Her vesileyle Türkler ve Türkistan toprakları üzerinde nüfuz kurmak isteyen Çinliler 751
yılındaki bu feci bozgundan sonra Batı Türkistan üzerindeki emellerinden vazgeçmek zorunda
kalmış ve böylece Çin artık Batı Türkistan için bir tehdit unsuru olmaktan çıkmıştır.
II. Savaştan önceki yıllarda Batı Türkistan’da sarsılmış olan Türk nüfuzu Talas Savaşı’ndan
sonra yeniden tesis edilmiş ve 766’da Karluk Türkleri müstakil bir devlet kurmuşlardır.
III. Hz.Ömer devrindeki fetihler sırasında başlayan Türk-Arap mücadelesi uzun süre devam
etmiş ve bundan dolayı da İslâmiyet Türkler arasında yayılma imkânı bulamamıştı. Talas
Savaşı’ndan sonra bu mücadele yerini barış ve dostluğa bırakmıştır. Bu sayede İslâmiyet
Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
IV. Talas Savaşı dünya kültür tarihi üzerinde de önemli rol oynamış ve esir alınan Çinliler
vasıtasıyla Semerkand’da da keten ve kenevirden kağıt imal edilmeye başlanmış ve kağıtçılık
çok geçmeden İslâm ülkelerinde yaygınlaşmıştır.
V. Türkler bu savaş sonrasında Çinlilerden matbaayı öğrenerek kendi ülkelerinde bunu
kullanıp Araplara da öğretmişlerdir. Bu dönemde Türkistan’da üç matbaa birden kurulmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
a)I

b)II

c)III

d) IV

e) V
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3)Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâmiyet’i benimsemesinde bir dönüm noktası
sayılır?
a)Emevîlerin çöküşü
b)Kuteybe b. Müslim’in ölümü
c)Talas Savaşı
d)Dandanakan Savaşı
e)Malazgirt Savaşı

4)Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın gerçek sebebidir?
a)Arapların Türklerden yardım istemesi
b)Çinlilerin Batı Türkistan’ı istilaya kalkışması
c)Çinlilerin Araplardan yardım istemesi
d)Emevîlerin yıkılması
e)Doğu Türkistan’ın Çin egemenliğine geçmesi

5) Emevîler Arap milliyetçiliğine dayalı bir siyaset takip ediyorlar, Arapların dışındaki
Müslüman halka ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlardı. Abbasî ihtilal hareketi “mevâlî”
dediğimiz Arap olmayan unsurların yoğun olarak yaşadığı Horasan bölgesinde gelişme
imkânı buldu. Oradan da diğer eyaletlere doğru yayıldı. Abbasî ihtilalinin başarıya
ulaşmasında İranlılar kadar Horasan bölgesinde yaşayan Türklerin de önemli rolü olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu Türklerden biridir?
a)İshak b. Kundacık
b)Ahmed b. Tolun
c)Muhammed b. Sûl
d)Rutbil
e)Amâcur et-Türkî
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6) Aşağıdakilerden hangisi Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki ticarî ilişkileri
sağlayan başlıca yollardan biridir?
a)Bağdad-Horasan yolu
b)Şam-Haleb yolu
c)Şam-Anadolu-Karadeniz-Kırım yolu
d)) Hârezm’den Hazarlar’a ve Bulgarlara giden yol
e)Semerkant’dan İran’a giden yol

7) Abbasîlerin işbaşına gelmelerinden sonra Türk-Arap ilişkilerinde aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmemiştir.
a)Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler düzelmiştir.
b)Türklerin İslâmiyet’i benimsemeleri daha kolay olmuştur.
c)Abbasî Devleti’nde Türk kumandanlar önemli mevkilere getirilmişlerdir.
d)Türklere yine yeterince maaş verilmemiştir.
e)Türklere eşit muamele gösterilmiştir.

8)Abbasî Halifeleri, Türkleri daha çok hangi alanda istihdam etmişlerdir?
a)Siyasî
b)Askerî
c)Malî
d)Saray hizmetleri
e)İdarî
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9) I. Emevî Kumandanı Müslim Taşkent üzerine yürüdü fakat Türgeş hakanı Su-lu’nun
direnç göstermesi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı.
II. Onları takip eden Türk askerleri Seyhun nehri kıyısında Emevî ordusuna yetişti ve Arap
ordusuyla savaştı
III. Müslüman Araplar ağır kayıplar verdiler ve Hucend’e geri çekildiler.
IV. Bu olaylar Mâverâünnehr’deki Müslüman hâkimiyetini oldukça sarstı. Türkler
kaybettikleri toprakları geri almak için seferber oldular.
Yukarıda verilen bilgiler bizi Türklerle Araplar arasında yapılan hangi savaşa
götürmelidir?
a)Talas

b)Nihavend

c)Yevmü’l-Atş

d)Kadisiye

e)Yermük

10)Türlerle Araplar arasındaki savaşlar son bulduğunda iki taraf arasındaki ilişkiler
hangi alanda gelişme göstermiştir?
a)Ticaret

b)Askerlik

c)Siyaset

d)Ziraat

e)Turizm
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4. ABBASÎLERİN İLK DÖNEMLERİNDE TÜRKLERLE
İLİŞKİLER VE TÜRKLERİN HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Abbasîler Döneminde Türk-Arap İlişkileri
4.2. Türklerin Emevî Devleti’ne Hizmetleri
4.3. Türklerin Abbasî Devleti’ne Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Abbasîler döneminde Türkler’in askerî alanda üstlendikleri görevler sonucunda Arap
idarecilerle olan ilişkileri hangi doğrultuda gelişmiştir?
İlk Abbasî halifeleri döneminde Türklerin ordu ve idaredeki etkinliği nasıl artmış ve bu durum
ne gibi sonuçlar doğurmuştur?
Türkler, Emevî ve Abbasîler döneminde hangi alanlarda devlet hizmetinde bulunmuşlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
4.1. Abbasîler Devri Türk- Türklerin idarî ve askerî Ders notlarının okunması ve
Arap İlişkileri
alanlarda artan ağırlıkları ve dipnotlarda atıf yapılan
araştırma eserlere ulaşılması
neticeleri ele alınacak.
4.2
Türklerin
Emevî Emevî idaresinde görev ala Ders notlarının okunması ve
dipnotlarda atıf yapılan
Devleti’ne Hizmetleri
Türkler görülecek.
araştırma eserlere ulaşılması
hizmetinde Ders notlarının okunması ve
4.3. Türklerin Abbasî Abbasîlerin
Devleti’ne Hizmetleri
bulunan
Türkler
ve dipnotlarda atıf yapılan
araştırma eserlere ulaşılması
hizmetleri öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
Ebû Cafer el-Mansûr, Harun Reşid, Me’mun, Mu’tasım, Mütevekkil, Muntasır, Mu’tez,
Eşnâs et-Türkî, Ahmed b. Tolun, Inak et-Türkî, Boğa el-Kebîr
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4. ABBASÎLERİN İLK DÖNEMLERİNDE TÜRKLERLE İLİŞKİLER VE
TÜRKLERİN HİZMETLERİ

4.1. Abbasîler Devri Türk-Arap İlişkileri
Ebû Ca‛fer el-Mansûr devrinde 756-57 yılında Malatya’ya yerleştirilen Horasan’lı
askerler arasında muhtemelen Türkler de vardı. 758-760 yıllarında da Adana’ya Horasan’lı
birlikler yerleştirildi. 778-80 yılında Hasan b. Kahtabe’nin Bizans’a karşı düzenlediği bir
seferde çeşitli bölgelerden gelen gönüllüler yanında Horasan askerleri de vardı.88

Harunü’r-Reşid’in dirhemi
Hârunur-reşîd’in kumandanlarından Herseme b. A’yen de Ebû Süleym Ferec etTürkî’yi Tarsus’un tahkimiyle görevlendirilmişti(171/787). Buraya yerleştirilen askerî
birlikler arasında üç bin kişilik Horasan kuvvetleri de vardı.89 796-97 yılında Ayn-ı
Zarba’nın(Anazarva) tahkim ve imar edilmesinden sonra buraya da Horasanlı askerler
yerleştirildi.90 Ebû Süleym Ferec et-Türkî’nin Suğûr bölgesindeki şehirlerin tahkim ve imarı
ile görevlendirilmesi ve büyük ölçüde Horasan’dan

getirilen birliklerin buralara

yerleştirilmesi dikkat çekicidir. Horasanlı bu askerler arasında İranlılar(Farslar) yanında
Türkler’in de olduğu rahatlıkla söylenebilir. Burada Türk kumandanlarından sadece bir
kısmını zikrettik. Hiç şüphesiz bunların maiyyetinde kalabalık Türk kitleleri vardı. Horasan,
Mâverâünnehr, Azerbaycan ve Kafkasya Türkler’in yoğun olarak bulunduğu yerlerdir. Ayrıca

88

Özaydın, agm., s. 248.
Belâzurî, s. 169; Taberi, III, 604; Yıldız, s. 59.
90
Belâzurî, s. 171.
89
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Ön Asya’daki büyük şehirlerde de Müslüman Türkler vardı. Ön Asya’ya gelen bu Türklerin
bir kısmı ülkelerine dönmüşlerdir. Ancak bir kısmı da Halife Mu’tasım’ın kendilerini himaye
etmesi sebebiyle onun hizmetinde kalmayı tercih ettiler.91
Hindistan’dan Hârunur-reşîd’e gönderilen elçilik heyeti halifenin huzuruna çıkınca
gözleri hariç her tarafı zırhla örtülü olan Türk askerleri saf tutmuş olarak saraydaki yerlerini
almışlardı. Bu da Hârunur-reşîd’in muhafız birlikleri arasında Türklerin de bulunduğunu
açıkça göstermektedir.92
Abbasî halifesi Me’mun Merv’de bulunduğu sırada meydana gelen olaylar ve siyasî
karışıklıklardan sonra Araplar ve İranlılara karşı fikirlerini değiştirmişti. Horasan’da iken
yakından tanıma imkânı bulduğu Türkleri askerî kabiliyetleri ve sağlam karakterleri sebebiyle
Arap ve İranlı askerlere karşı bir güven ve denge unsuru olarak hizmetine almaya karar verdi.
Me’mun devrinde kardeşi Mu’tasım hilâfet ordusunda Türkleri istihdam etmeye çok önem
verirdi. Mu’tasım Türkistan’a adamlarını gönderip Türk gulamlar getirdi. Yakubî, Ca‛fer elHuşşekî’den naklen şu bilgileri verir: “Me’mun halifeliği sırasında Mu’tasım beni Türk
gulamları satın almak için Semerkand’a, Nûh b. Esed b. Saman’ın yanına gönderdi. Her yıl
bir miktar Türk toplayıp Mu’tasım’a gönderiyordum. Böylece Me’mun’un hizmetinde
yaklaşık üç bin Türk askeri görev aldı.93 Horasan vâlisi Abdullah b. Tâhir hilâfet merkezine
bölgenin haracını gönderirken Oğuzlar’a mensup iki bin esiri de yollamıştı.94 Oğuzlar
arasında Tolunoğulları hanedanı’nın kurucusu Ahmed b. Tolun’un babası Tolun da vardı.
Me’mun Merv’den Bağdad’a dönmesinden sonra Hilâfet ordusunda bulunan Türklerin
sayısında büyük bir artış gözlendi. Me’mun meydana gelen bazı isyanların bastırılmasında
özellikle Türk kumandanlarından yararlanmıştır.95 Bunlar arasında Eşnâs et-Türkî ve Said b.
Sâcûr zikredilebilir. Mu’tasım, Me’mun’un emri üzerine dört bin Türk askeriyle yola çıkıp
Mısır’da meydana gelen bir isyanı bastırmıştır.96 Eşnâs et-Türkî’de 830 yılında Nevşehir
yakınlarındaki Sündüs adlı bir kaleyi ele geçirmiştir.97
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Şeşen, “Türklerin İslamlaşması…”, s. 208
Şeşen, “Türklerin İslamlaşması…”, s. 208; Yıldız, İslamiyet ve Türkler, s. 61.
93
İbn Hurdazbih, el-Mesâlik ve’l-memâlik(nşr. M. J. de Goeje), Leiden 1967, s. 39; Yıldız, age.,s. 67.
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İbn Hurdazbih, s. 39.
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Yıldız, age., s. 69.
96
Taberî, III, 1103; Yıldız, age., s. 69.
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Yakubî, II, 575; Taberi, III, 1164.
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Bizans İmparotorunun Halife Memun’un elçisini kabul etmesi ve kendi elçisini yollaması
Me’mun’un, ordusunda Türklere yer vermeye başlamasıyla hilafet ordusundaki
Türklerin hem nüfuzu hem de sayısı artmıştır. Abbasî tarihinde ilk defa Me’mun zamanında
Türklerin halifenin yanında seferlere katıldığı ve isyanların bastırılmasında görev aldığı
görülmektedir.
Me’mun’un 833 tarihinde ölümü üzerine yerine kardeşi Mu’tasım-Billah geçti. Onun
halife olmasında Türklerin önemli rol oynadığı görülmektedir. Me’mun Türklerden askerî
birlikler teşkili için Mu’tasım’ı görevlendirmişti. Bu sebeple hilafet ordusundaki Türk askerler
Mu’tasım’ın emrinde veya onun vâli olduğu bölgelerde faaliyette bulunmuştu. Afşin, Eşnaz,
Boğa el-Kebir ve Inak et-Türkî gibi kumandanlar da ordu içinde söz sahibi olmuşlardı. Bunlar
Mu’tasım’ın veliahdlığı ve hilâfet makamına geçişinde önemli rol oynadılar.98 Mu’tasım
halife olunca önemli görevlere bu Türk kumandanlarını getirmişti. Samerra’yı kurup devlet
merkezini ve Türk askerlerini oraya nakletmesi de onlara duyduğu güveni göstermektedir.
Mu’tasım’ın halifeliği döneminde Araplar ve İranlılar yönetimdeki nüfuzlarını büyük
ölçüde kaybetmişler, orduda egemen unsur olan Türkler devletin mukadderâtına tesir edecek
seviyeye gelmişlerdi. Kaynaklar Mu’tasım devrinde Türk ordusunun sayısı hakkında 18.000
ile 70.000 arasında farklı rakamlar vermektedir. Bununla beraber hilâfet ordusunda görev alan
Türklerin sayısının 20-25.000 civarında olduğu aileleriyle beraber 70.000’e yaklaştığı tahmin
edilebilir. Türklerin ordudaki sayı ve nüfuzunun artması ve onların Bağdat’taki faaliyetleri
98
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halkı rahatsız etmeye başlayınca Mu’tasım hilâfet merkezini nakledecek bir yer aradı ve
Samerra’da karar kıldı (835). İnşaatın yürütülmesini Türk askerlere tevdi etti ve şehir kısa
zamanda tamamlandı. Burada Türkler için geldikleri bölgeler esas alınarak ayrı ayrı
mahalleler kuruldu. Yakubî, Samerra’nın kuruluşuyla ilgili olarak şunları kaydeder:
“Mu’tasım ağabeyi Me’mun zamanında Semerkand’a Nûh b. Esed’in yanına Türk kölesi satın
almak için adam gönderirdi. Ben her sene ona bir miktar köle getirirdim. Böylece,
Me’mun’un sağlığında Mu’tasım’ın yanında 3000 kadar Türk memlûkü (gulamı) toplandı.
Hilâfet kendisine geçince Türkleri toplamakta ısrar etti. Bağdat’ta halkın elinde bulunan Türk
kölelerinden bir kısmını satın aldı. Bağdat’ta satın aldığı köleler arasında Nuaym b. Hazım’ın
memlukü Eşnâs, Sellâm b. el-Ebras’ın memlûkü İnak, Âl en-Nuaym’ın memlûkü zırhçı Vasif,
Zü’r-Riyâseteyn Fazl b. Sehl’in memlûkü Sîmâ ed-Dimaşkî vardı. Arapça bilmeyen bu
Türkler hayvanlarına binip sürdükleri zaman sağlarındaki ve sollarındaki halka çarpıyorlar,
ayak takımı onların üzerine hücum edip bazılarını dövüyor, bazılarını öldürüyordu. Kanları
heder oluyor, kendilerine tecâvüz edenlere birşey yapamıyorlardı. Bu durum, Mu’tasım’ın
canını sıktı. Bağdat’tan çıkmaya karar verdi. Sâmarrâ adında bir kent inşâ ettirdi.

Bağdat’ın doğusunda yer alan ünlü Ukaydir sarayı ve Surları.
Sâmerrâ’yı inşa ederken Türklerin kesimlerini (iktalarını) bütün diğer insanların
kesimlerinden ayırdı. Onları başkalarından ayrı yerlere yerleştirdi. Müvelledlerden (Arap79

Acem melezlerinden) hiçbir grupla düşüp kalkmıyorlardı. Onlara sadece Ferganalılar komşu
oluyordu. Eşnâs ve adamlarına Kerh denilen kesimi ayırdı. Onun yanına bazı Türk
kumandanları ile devlet adamlarını verdi. Ona mescitler ve çarşılar yapmasını emretti, Hakan
Urtuc (Artuk)’a ve arkadaşlarına el-Cevsak el Hâkânî’den sonraki yerleri ayırdı. Adamlarını
etrafında tutmasını ve halkla haşır-neşir olmalarına izin vermemesini emretti. Vasif ve
adamlarına el-Hayr denilen yerden sonraki kesimi ayırdı. Burada uzun bir duvar inşa ederek
adına el-Hayr Duvarı dedi. Bütün Türklerin ve Arapça bilmeyen Ferganalıların kesimleri
(iktaları) çarşılardan ve kalabalıktan uzakta, geniş caddelerle, uzun mahallelerle ayrıldı.
Kesimlerinde ve mahallelerinde onlarla düşüp-kalkan yabancı kimse bulunmuyordu. Sonra,
Türk cariyeler satın alıp bu Türkleri onlarla evlendirdi. Çocukları yetişinceye kadar onların
müvelledlerle (melezlerle) evlenmelerini ve sıhriyet kurmalarını yasakladı. Çocukları
yetiştikten sonra birbirleriyle evleneceklerdi. Türklerin cariyeleri için devamlı tahsisatlar
ayırıp adlarını dîvânlara (maaş defterlerine) kayd ettirdi. Bu Türkler’den hiçbirisi karısını
boşayamıyor ve ondan ayrılamıyordu.

Samerra Camii Minaresi
Eşnâs et-Türkî için şehrin en batı kesimini ayırınca, adamları için de onun yanında yer
ayırdı. Bu yere Kerh adını verdi. Eşnâs’a tüccarların onlarla komşu olmalarına mani olmasını,
müvelledlerle arkadaş olmalarına müsaade etmemesini emretti.
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Samerra’nın dördüncü caddesi Bergamış et-Türkî caddesi adını taşıyordu. Burada
Türklerin ve Ferganalıların kesimleri bulunuyordu. Türklerin mahalleleri ayrı, Ferganalıların
mahalleleri ayrıydı. Türkler kıble tarafındaki mahallelerde, Ferganalılar onların hizasında
kuzeydeki mahallelerde oturuyorlardı. Her mahalle birbirinin hizasındaydı. Onlara kimse
karışmıyordu. Türkler’in evlerinin ve kesimlerinin doğudaki en uç kısmı Hazarlar’ın kesimleri
(iktaları) ile sona eriyordu. Bu cadde sonları Vasif ve adamlarına geçen Afşin’in iktaları
yanındaki el-Mâtîre’den başlıyor, Vâdî İbrahim ile bitişen vadiye kadar uzanıyordu. Beşinci
cadde Sâlih el-Abbasî caddesi diye tanınır. Burada da Türklerin ve Ferganalıların kesimleri
vardır. Türkler ayrı mahallelerde, Ferganalılar ayrı mahallelerde otururlar…” (Şeşen, İslam
Coğrafyacılarına Göre Türkler, s. 185-186).

Samerra’dan başka bir görünüm
Böylece tarihe Samerra devri olarak geçen ve Türk hâkimiyetinin zirvede olduğu bir
devir başladı (836-892). Türkler sadece askerî sahada değil siyasî ve idarî sahada da önemli
görevler üstlendiler. Bu durum Arap unsurun da tahrikleriyle halifeleri rahatsız etmeye ve
onlara karşı tedbir almaya sevketti. Samarra devri boyunca sürüp giden bu mücadelelerin
sonunda halifeler askerî ve siyasî kudretlerini Türk birlikleri de sayıca üstünlüklerini, buna
bağlı olarak kuvvet ve nüfuzlarını kaybettiler.
Türkler’e karşı başlatılan hareketin hedefi Mu’tasım idi. Onu iktidardan uzaklaştırarak
Türk nüfuz ve hâkimiyetini kıracağına inanan Arap unsurlar Abbas b. Me’mun’u hilâfet
makamına geçirmeye çalıştılarsa da bu ihtilal teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı.
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Mu’tasım’ın yerine geçen oğlu Vâsık da Türkleri destekledi ve onların devlet yönetimindeki
nüfuzlarını arttırmalarını sağladı (847). Vâsık’ın veliahd tayin etmeden ölümü üzerine kardeşi
Mütevekkil, Abbasî devlet adamlarına rağmen Türkler’in desteğiyle hilâfet makamına geçti.
Ancak o kendini iktidara taşıyan Türkler’e karşı kuşku ile bakıyordu. Bu dönemde en güçlü
devlet adamlarından Inak et-Türkî bir hileyle katledildi (849). Mütevekkil Türkler aleyhindeki
faaliyetlerine devam ederek onları muhafız birliklerinden uzaklaştırmaya, sayılarını azaltmaya
ve hatta onların yerine orduya başka unsurlar almaya başladı. Mütevekkil’in kendileri
aleyhindeki bu faaliyetlerinden rahatsız olan Türkler onu öldürmeye kalktılar ancak yine bir
Türk olan Boğa el-Kebir’in müdahalesiyle başarısız oldular. Daha sonra Boğa es-Sağir, Musa
b. Boğa el-Kebir, Hârun b. Suvartegin, Bagir et-Türkî gibi Türk kumandanlar Halife
Mütevekkil’i katlettiler (861). Bu olay Türkler’in Abbasî halifeliğinde iktidarı tamamen ele
geçirdiklerini ve kendilerine mâni olacak bir gücün bulunmadığını gösterir.99

Bağdat Mustansiriye Medresesi
99

Özaydın, agm., s. 250.
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Mütevekkil’den sonra hilâfet makamına yine Türkler’in desteğiyle Muntasır geçti.
Ancak o da kendini iktidara taşıyan Türkler hakkında olumlu şeyler düşünmüyordu.
Muntasır’ın ertesi yıl muhtemelen Türkler tarafından zehirlenerek öldürülmesi üzerine yine
ordudaki nüfuzlu Türk kumandanların baskısıyla Musta’în halife seçildi (862). Musta’în,
Vasif et-Türkî ve Boğa’nın tesiri altında idi ve onlara en ufak bir müdahalede bulunamıyordu.
Sonunda Mustain hilâfetten çekildi ve Mu’tez halife ilân edildi (866). Ancak o da Türkler’e
güven duymuyor ve onlardan çekiniyordu. Vasif et-Türkî ile Boğa’nın katledilmesine rağmen
Halife Mu’tez hala Türklerin baskısı altında bulunuyordu. Türk askerleri maaşlarının
verilmemesini bahane ederek isyan ettiler ve halifeyi saraydan zorla çıkarıp hilafetten
çekilmek zorunda bıraktılar. Mu’tez devri Türkler’in siyasî sahada en belirgin şekilde
varlıklarını hissettirdikleri buna karşılık kendilerine muhalif güçlerin de toparlandıkları bir
devirdir.

Halife Memun ve Bizans İmparatoru arasında bir başka elçi gidiş gelişi
Mu’tez’in yerine halife olan Mühtedi büyük ölçüde Sâlih b. Vasif et-Türkî’nin
tesirinde kaldı. Halifeliğe eski itibarını kazandırmak isteyen Mühtedi devlet yönetiminde Türk
nüfuzunu kırmak istediyse de başarılı olamadı, hem makamını hem de hayatını kaybetti.
Yerine geçen Mu’temid devrinde de Türk nüfuzu devam etti. Ancak askerî sahada kontrol
83

Türklerin elinde olsa da siyasî ve idarî alanda bir baskı unsuru olmaktan çıktılar. 889-90
yılında hilafet merkezinin Samerra’dan tekrar Bağdat’a nakledilmesi Abbasî Devleti’nde Türk
nüfuzu’nun zayıflamasına sebep olmuştur. Fakat bir müddet sonra Halife Radî-Billah, İbn
Râik el-Hazârî’yi geniş yetkilerle emîrü’l-ümerâ tayin edince Türk nüfuzu yeniden
kuvvetlendi. Bu durum Beckem ve Tüzün’ün emîrül-ümerâ olduğu dönemde de devam etti.
945 yılında Bağdat Şiî Büveyhîler tarafından işgal edildi. Abbasî halifeliği bir Türk hanedanı
olan Selçuklular tarafından yıkılmaktan kurtarıldı.
Arapların askerî meziyetlerini kaybettikleri bir dönemde Türk askerlerinin İslâm
devletinin hizmetine girmeleri, askerî ve idarî hayata canlılık kazandırmaları Allah’ın
Müslümanlara büyük bir lütfu olarak değerlendirilmektedir. Bundan sonra da onların ahfadı
hilâfet ordusunun muharip kısmını teşkil etmiş, yukarıda anlatıldığı gibi birçok isyanın
bastırılmasında önemli görevler üstlenmiş ve İslâmiyet ve hilâfetin koruyucusu olmuşlardır.

4.2. Türkler’in Emevî Devleti’ne Hizmetleri
Müslüman Araplarla Türkler arasındaki münasebetler daha önce anlatıldığı gibi Hz.
Ömer zamanında başlamış ve karşılıklı mücadele içinde süregelmiştir. Türkler’in Emevîler
devrine kadar küçük gruplar halinde topluca Müslüman olduklarına dair herhangi bir bilgi
tespit edilememiştir. Ancak münferit olarak İslâmiyeti kabul edenler olmuştur. Ubeydullah b.
Ziyâd’ın 674 yılında Buhara seferinden dönerken getirdiği 2.000 kişilik bir okçu birliğini
Basra’ya yerleştirdiği bilinmektedir.100
Ubeydullah bu Türk birliğinin Araplarla karışarak özelliklerini kaybetmemesi için
onlara özel bir mahalle tahsis etmiştir.101 Bunlar bazı hâricî isyanlarının bastırılmasına memur
edilmişlerdir. Kerbela vakasında adı geçen Reşîd et-Türkî’nin Buharalı Türklerden olması
muhtemeldir. Haccac Irak umûmî valisi olunca Iraklıların muhtemel isyanlarına karşı Suriyeli
birliklerin yanına Buharalı Türkleri de yerleştirdiği rivayet edilmektedir.102 Bunların dışında
Emevî valilerinin hizmetine giren birkaç Türk’ten bahsedilmektedir.103

100

İbnü’l-Esîr, III, 516 vd.
Belazurî, s. 376; Yıldız, s. 46.
102
Yıldız, age., s. 46-47.
103
Taberî, III, 1508;Yıldız, age., s. 139.
101
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Emevîler devrinde çok geniş bir alanda İslâm hâkimiyeti sağlanmışsa da devletin takip
ettiği Arap milliyetçiliğine dayalı siyaset yüzünden idarî ve askerî kademede görevli çok az
sayıda gayr-i Arap unsur hizmete alınmıştır. Araplar devletin çeşitli nimetlerinden
yararlandıkları halde mevâli denilen gayr-i Arap unsur ikinci sınıf insan muamelesi görüyor
ve ganimetlerden daha az pay alıyorlar, buna karşılık daha çok vergi ödemek zorunda
bırakılıyorlardı. Sefer sırasında askere alınan gayr-i Arap kavimler savaştan sonra az bir
ganimetle ülkelerine gönderiliyorlardı.

4.3. Türkler’in Abbâsî Devleti’ne Hizmetleri
Memun’un halifeliği döneminden itibaren sayıları giderek artan Türk askerleri
Bizans’a karşı düzenlenen gazalarda ve iç isyanların bastırılmasında önemli rol oynadılar.
Halife Mu’tasım’ın Bâbek isyanı ile meşgul olduğu sırada Bizans İmparatoru
Teophilos’un Zibatra’ya (bugünkü Doğanşehir) karşı tertip ettiği sefer ve yaptığı katliâm
İslâm dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Mu’tasım’ın bunun intikamını almak üzere
düzenlediği Amarion (Ammuriye, Emirdağ) seferinde Türk askerleri büyük bir başarı
sağlamış ve şehir 12 Ağustos 838 kapılarını İslâm ordusuna açmıştır. Halife Mütevekkil
devrinde Boğa el-Kebîr Ankara-Kayseri arasında yer alan Samalu’ya sefer düzenlemiş ve
şehri fethetmiştir (858). Halife Muntasır da Vasîf et-Türkî’yi Bizans’a karşı sefere memur etti
(862). Vasîf halifenin ölüm haberini almasına rağmen sefere devam ederek bir Bizans kalesini
fethetti.104

104

Yıldız, age.,s. 140 vd.
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Halife Memun’un dinarı
Müsta’în ile Mu’tez arasındaki iktidar mücadelesine rağmen Türk kumandanlar Bizans
topraklarına akınlara devam ettiler. Bilgeçur adlı Türk kumandan Bizans’a ait bir kaleyi tahrip
etti (864). Bilgeçur ertesi yıl büyük bir ordu ile tekrar Bizans seferine çıktı ve Aksaray-Niğde
arasındaki Matmura kalesini ele geçirdi.

Ressam Julius Köckert’in (1864) yaptığı Halife Harun er-Reşid’in Şarlman’ın elçilerini
kabulü tablosu
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Halife Mu’tez devrinde Müzahim b. Hakan’ın Malatya’dan Anadolu’ya bir akın
düzenlediği bilinmektedir. Yine Halife Mutemid devrinin sonlarına doğru Tarsus emîri
Yazman’ın Bizans’a karşı gaza düzenlediği bilinmektedir.105
Abbâsî ordusundaki Türkler sadece Bizans’a karşı düzenlenen seferlerde değil ülke
içinde çıkan çeşitli isyan ve karışıklıkların bastırılmasında da önemli rol oynamıştır. İslâmiyet
ile bağdaştırılması mümkün olmayan Hurremiyye hareketinin başına geçen Bâbek devlet için
çok tehlikeli bir unsur haline gelmiştir. Halife Me’mun 820-821 yılında Bâbek’e karşı asker
sevkettiyse de başarı sağlayamadı. Mu‛tasım da Hurremîler üzerine Haşim b. Baticur adlı bir
Türk kumandanın sevk ve idaresindeki bir orduyu gönderdiyse de o da mağlup olmaktan
kurtulamadı.106
Bâbek’in giderek daha da güçlenmesi ve devlet için çok ciddi bir tehlike haline
gelmesi üzerine Mu‛tasım Afşin’i Cibâl ve Azerbaycan valiliğine tayin ederek Hurremiyye
hareketini bertaraf etmesini istedi. Boğa el-Kebîr’i de ona yardıma gönderdi. Boğa’nın Bâbek
karşısında mağlup olması üzerine Bâbek’e karşı 836 yılında umumî bir hücum
gerçekleştirildi. Afşin, Bâbek’in karargâhına saldırarak bol miktarda ganimet ve esir ele
geçirdi. Ertesi yıl düzenlenen seferle Bâbek yakalandı ve halife bu başarısından dolayı onu
tebrik etti. Bâbek’in yakalanması İslâm dünyasında büyük bir sevinç yarattı. Şâirler onu öven
kasîdeler yazdı.
Halife Vâsık devrinde Hicaz ve Yemâme’de meydana gelen karışıklıklar olaya Bedevî
Arap kabilelerinin de karışmasıyla daha büyük problemlere sebep olmuştu. Bu sebeple Vâsık,
Boğa el-Kebîr’i Türkler ve diğer askerî birliklerden oluşan bir orduyla Samerra’dan Hicaz’a
gönderdi (845). Boğa buradaki isyanları bastırdıktan sonra Yemâme üzerine yürüdü ve
buradaki esirleri de bertaraf etti (847). Boğa böylece Hac yollarını emniyet altına alarak
hacıların rahat bir şekilde hac farizalarını yerine getirmelerini sağladı.
Bunların dışında Türkler Azerbaycan-İrmîniyye ve çeşitli bölgelerde isyan ve
karışıklıkların bastırılmasında önemli rol oynadılar. Ayrıca Saffârîler ve Zencilerle yapılan
savaşlarda da Türklerin büyük hizmetleri oldu.

105
106

Yakubî, Tarih, II, 575.
İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü, Ankara 1977, s. 248 vd., aynı müellif, EskiTürk Dini, Ankara 1980.
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Abbasiler döneminde yazılan el-Cahiz’in “Türkler’in Faziletleri” adlı eseri. Bu eserde
Türklerin savaşçılık özellikleri ve yaşayışları Araplara tanıtılmıştır.
Türkler Abbâsî devletine sadece askerî alanda değil idarî ve siyasî sahada da büyük
hizmetlerde bulundular. Mu‛tasım devrinde Eşnâs et-Türkî Mısır valiliğinde bulundu.
Eşnâs’ın ölümü üzerine İnak et-Türkî Mısır valiliğine getirildi. Mütevekkil devrinde İnak
Yemen valisi iken Kûfe ve Hicaz valilikleri de onun uhdesine tevdi edildi. Mütevekkil
devrinde yine bir Türk olan Feth b. Hakan Mısır valiliğine getirildi. Müzahim b. Hakan Uzcur
et-Türkî de Mısır valiliği görevinde bulunmuştur. Nihayet 868 yılında Ahmed b. Tolun vali
vekili olarak gittiği Mısır’da Tolunoğulları adıyla anılan bir hanedanın kurucusu olmuştur.
Türklerin valilik yaptığı diğer bir bölgede Suriye ve suğûr (gayri Müslim devlet
sınırları) bölgeleridir. Mesela Eşnâs et-Türkî, Mu‛tasım tarafından 869 yılında Suriye ve elCezîre valiliğine getirilmiştir. Âferidûn et-Türkî, Mütevekkil devrinde Dımaşk, Boğa elKebîr de Kınnesrin valiliğinde bulunmuştur. Ayrıca Feth b. Hakan, Amacur et-Türkî, Musa b.
Boğa, Asâtegin, İshak b. Kundacık gibi bazı Türk kumandan ve devlet adamları da bu
bölgenin çeşitli şehirlerinde valilik yapmışlardır.
Azerbaycan, Horasan ve İrmîniyye gibi doğudaki vilayetlerde idarî görevlerde bulunan
Türkler arasında ise Afşin, İnak, Boğa el-Kebîr, Boğa es-Sağîr, Musa b. Boğa, Tegin elBuharî, Kuncur et-Türkî’nin adları sayılabilir.
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Abbâsî Devleti’nin merkez teşkilatı içinde görev alan Türkler de vardı. Ubeyddullah b.
Yahya b. Hakan vezirlik görevine getirilen ilk Türktür. O, Halife Mütevekkil devrinde bu
göreve getirilmiştir (850). Daha sonra Mu‛temid hilafet makamına geçtikten kısa bir süre
sonra Ubeydullah’ı tekrar vezir tayin etmiştir.
Abbâsîler devrinde vezirlik görevinde bulunan Türklerden biri de ünlü kumandan
Otamış’tır. Müstain halife olunca onu vezirliğe tayin etmiştir (842). Halife Mütevekkil ile
olan yakın dostluğu sebebiyle Türk asıllı Feth b. Hakan da bazı eserlerde vezir olarak
gösterilmektedir.
Mu‛tasım ve halefleri haciplerini Türkler arasından seçmişlerdir. Vasîf, Simâ edDımaşkî, Eşnâs, İnak, Boğa es-Sağîr, Salih b. Vasîf, Bayık Bey, Musa b. Boğa, Yarcûh etTürkî, Hotarmış ve Begtemir haciplik yapan Türklerden bazılarıdır.
Dîvân teşkilatında görev alan iki Türk aile ise, Sûlîler ve Hakanîlerdir.
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Uygulamalar
-Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1976 adlı araştırma eseri okuyunuz.
-Abbasî halifeleri Me’mun ve Mutasım dönemlerindeki Türk-Arap ilişkilerini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)Halife Memun döneminde Türk-Arap ilişkilerini değerlendiriniz.
2) Halife Mutasım döneminde Samerra şehrinin kuruluş amacı hakkında bilgi veriniz.
3)Halife Mutasım’ı iktidardan uzaklaştırmak isteyen hareketin asıl gayesi neydi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türklerin Abbasîler döneminde askerî ve idarî birçok görevlere getirildiğini, Araplar
ve İranlılara göre gittikçe artan bir güce sahip olduklarını gördük.
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Bölüm Soruları
IV. HAFTA

1)Aşağıdaki Halifelerden hangisi döneminde Abbasi Devleti’nde Türk nüfuzu ve etkisi
artmıştır?
a)Saffah
b)Mansur
c)Harunü’r-reşid
d)Memun
e)Mu’tasım
2) Mu’tasım’ın halifeliği döneminde Araplar ve İranlılar yönetimdeki nüfuzlarını büyük
ölçüde kaybetmişler, orduda egemen unsur olan Türkler devletin mukadderâtına tesir
edecek seviyeye gelmişlerdi. Kaynaklar Mu’tasım devrinde Türk ordusunun sayısı
hakkında 18.000 ile 70.000 arasında farklı rakamlar vermektedir. Bununla beraber
hilâfet ordusunda görev alan Türklerin sayısının 20-25.000 civarında olduğu aileleriyle
beraber 70.000’e yaklaştığı tahmin edilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bu bilgiyle ilgili olamaz
a)Abbâsîlerin Türklere değer verdiği anlaşılıyor
b)Türklerin Bağdâd’ta kalabalık olması Araplar arasında huzursuzluğa yol açıyor
c)Bu yüzden Türkler için Samarrâ kenti kuruluyor
d)Bu tarihlerden itibaren Türkler Abbâsîler devleti yönetimini ele geçirmeye başlıyorlar
e)Türklerin sayısı iyice artınca Abbâsî Halifeleri onları Suriye’ye sürgün ettiler

3)Aşağıdakilerden hangisi Sâmarrâ kentinin kuruluş nedenlerinden biri değildir?
a)Arap askerler için yeni bir şehre ihtiyaç vardı
b)Türklerin sayıları artmış ve Bağdâd’ta yaşayan halk bu durumdan rahatsızdı
c)Halife Mu’tasım, Türklerin rahatça yaşayabilecekleri bir şehir kurmak istedi
d)Halife Mu’tasım Türklerin diğer unsurlarla karışıp bozulmalarını istemedi
e)Bağdâd’ta bulunan Türk askerler bazan Arapların saldırılarına uğruyorlardı
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4)Aşağıdakilerden hangisi Abbâsî Devleti’nde Türklerin sayılarının artması ve en etkili
makamları ellerinde bulundurmalarına karşı alınan tedbirlerden biri olamaz?
a)Türk Devlet adamları hile ile katledildi
b)Türkleri destekleyen Mu’tasım tahtından indirilmeye çalışıldı
c)Türklere karşı kamuoyu oluşturularak nüfuzları kırılmaya çalışıldı
d)Bazı Türk kumandanları uzak eyaletlere görevlendirilerek merkezden uzaklaştırılmaya
çalışıldı
e)Arap halkı Türklere karşı ayaklanma başlattı
5) Halife Mütevekkil, Türkler aleyhinde faaliyetlerde bulunarak onları muhafız
birliklerinden uzaklaştırmaya, sayılarını azaltmaya ve hatta onların yerine orduya
başka unsurlar almaya başladı. Mütevekkil’in kendileri aleyhindeki bu faaliyetlerinden
rahatsız olan Türkler onu öldürmeye kalktılar ancak yine bir Türk olan Boğa elKebir’in müdahalesiyle başarısız oldular. Ancak daha sonra Boğa es-Sağir, Musa b.
Boğa el-Kebir, Hârun b. Suvartegin, Bagir et-Türkî gibi Türk kumandanlar 861 yılında
Halife Mütevekkil’i katlettiler.
Yukarıda anlatılan bu olaydan çıkarılabilecek en doğru sonuç hangi şıkta verilmiştir?
a)Bu olay Türkler’in Abbasî Halifeliği’nde iktidarı tamamen ele geçirdiklerini ve kendilerine
mâni olacak bir gücün bulunmadığını gösterir.
b)Türkler arasında birlik olmadığını gösterir
c)Türklerin henüz Abbâsîlere tam olarak nüfuz edemediklerini gösterir
d)Türklerin kural tanımadıklarını gösterir
e)Abbâsî iktidarından memnun olmadıklarını gösterir
6)Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Abbâsî Devleti’ndeki nüfuzlarının zayıflamasına
neden oldu?
a)Sâmarrâ şehrinin kurulması
b)Bağdâd şehrinin kurulması
c)Harun er-Reşid’i halife olması
d)Başkentin 889/890 yılında Sâmarrâ’dan Bağdâd’a nakledilmesi
e)Mu’tasım’ın Halifeliği’nin son bulması
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7) Halife Radî-Billah, İbn Râik el-Hazârî’yi geniş yetkilerle emîrü’l-ümerâ tayin edince
Türk nüfuzu yeniden kuvvetlendi. Bu durum Beckem ve Tüzün’ün emîrül-ümerâ
olduğu dönemde de devam etti. 945 yılında Bağdad Şiî Büveyhîler tarafından işgal
edildi. Abbasî Halifeliği yıkılışın eşiğine geldi.
Bu asırda Abbâsîleri yıkılışın eşiğinden kimler kurtardı?
a)Gazneliler
b)Selçuklular
c)Karahanlılar
d)Türk Kumandanlar
e)İranlılar
8)Türklerin Emevîler Devleti’ne hizmetleri daha çok hangi alanda olmuştur?
a)Siyasî
b)Ekonomik
c)Askerî
d)Sanat
e)Zanaat
9)Türkler Abbâsîler Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde hizmet vermediler?
a)Dîvân Teşkilatı’nda
b)İsyanların bastırılmasında
c)Askerî alanda
d)Devlet içinde çıkan karışıklıkların önlenmesinde
e)Sanat alanında
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10)Abbâsî Halifesi Mu‛tasım devrinde, Eşnâs et-Türkî Mısır valiliğinde bulundu.
Eşnâs’ın ölümü üzerine İnak et-Türkî Mısır valiliğine getirildi. Mütevekkil devrinde
İnak Yemen valisi iken Kûfe ve Hicaz valilikleri de onun uhdesine verildi. Mütevekkil
devrinde yine bir Türk olan Feth b. Hakan Mısır valiliğine getirildi. Müzahim b. Hakan
Uzcur et-Türkî de Mısır valiliği görevinde bulunmuştur.
Yukarıda verilen bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?
a)Türklerin siyasî alanda Abbâsî Devleti’ne hizmette bulunduğu
b)Türklerin askerî alanda Abbâsî Devleti’ne hizmette bulunduğu
c)Türklerin idareci özelliklerinin bulunmadığı
d)Abbâsîlerin Türk devlet adamlarına güvenmediği
e)Türklerin askerlikten başka bir alanda faaliyet gösteremediği
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5. TÜRKLER’İN İSLÂMİYETİ KABULÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Hazar Türkleri’nin İslâmiyet’i Kabulü
5.2.Karahanlıların, Gaznelilerin ve Selçukluların İslâmiyet’i Kabulü
5.3.Türkleri İslâm Dinini Kabule Sevk Eden Sebepler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türklerin İslâmiyeti kabulü ne zaman ve ne şekilde gerçekleşmişti?
Türkler kılıç zoruyla mı müslüman oldu?
İlk olarak İslâmiyeti kabul eden devlet hangisiydi?
İslâmiyeti kabul eden ilk Türk hükümdarı kimdi?
Türkleri İslâmiyeti din olarak kabule sevk eden sebepler hakkında neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
5.1.Hazar Türkleri’nin

Tarihte

Yahudiliği Ders notlarının okunması ve

İslâmiyet’i Kabulü

benimsemiş tek Türk devleti dipnotlarda

atıf

yapılan

olarak bilinen Hazar Türkleri araştırma eserlere ulaşılması
arasında İslâmiyetin kabulü
görülecek.
5.2.Karahanlıların,

ve devletlerinde

Gaznelilerin
Selçukluların

Karahanlı

ve

Gazneli Ders notlarının okunması ve
İslâmiyetin dipnotlarda

atıf

yapılan

İslâmiyet’i Türkler arasında yayılışı ele araştırma eserlere ulaşılması

Kabulü

alıacak.

5.3.Türkleri İslâm Dinini

Türklerin

Kabule Sevk Eden

kabulünü sağlayan sebepler dipnotlarda

Sebepler

üzerinde durulacak.

İslâmiyeti Ders notlarının okunması ve
atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

101

Anahtar Kavramlar
Türkler, İslâmiyet, Karahanlılar, Gazneliler, Satuk Buğra Han, Oğulcak
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5. TÜRKLERİN İSLÂMİYETİ KABULÜ
İslâmiyet’in

doğduğu

dönemde Türkler

Orta Doğu’nun

kuzey ufuklarında

gözükmekteydiler. Göktürkler Kuzey Asya’dan güneye doğru Sind Irmağı’na, doğuda Çin
sınırından batıda Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanıyordu. Kafkasya’da Dağıstan ile
Karadeniz’in kuzey kıyıları Hazar Türkleri’nin idaresindeydi. Hazar Denizi’nin güney
doğusunda Sûl Türkleri’nin kurdukları bir beylik hüküm sürüyordu. Sâsânî ve Bizans
İmparatorlukları Türkler’le bazen ittifak bazen de savaş halindeydi.

Üç âlemi temsil ettiğine inanılan Şamanist tasvir
Yeni bir dinin kabulü milletlerin hayatını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen
önemli faktörlerden biri kabul edilmektedir. Milletler kabul ettikleri bu yeni din sayesinde ya
varlıklarına güç katarak dünyanın sayılı milletlerinden biri olma vasfını kazanmakta ya da
millî benliklerini kaybetmektedirler. Bunun en belirgin örneğini Türk milletinin tarihinde
bulmaktayız. Türkler tarih boyunca milli dinlerini terk ederek Budizm, Maniheizm, Yahudilik
ve Hıristiyanlık gibi dinleri benimsemişlerdir. Ancak bu dinlerin yapısı Türklerin milli
bünyesine ve karakterine uymadığı için onların benliklerini ve Türklüklerini kaybetmesine
sebep olmuştur. Göktürk hakanı Bilge Kagan, veziri Tonyukuk’tan bir Budist mabedi
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yaptırmasını isteyince Tonyukuk’un “Savaşmayı ve hayvan kesmeyi yasaklayan, miskinlik
telkin eden bir dinin kabulü Türkler için bir felaket olur” cevabını vermesi adeta bir kehanet
olarak ortaya çıkmıştır. Yahudiliği benimsemiş olan Hazarların ve Hıristiyanlığı benimsemiş
olan Macarların ve Bulgarların bugün Türklüklerinden bahsedilmemektedir. Buna karşılık
Türklerin millî bünyesine, ruh ve karakterine uyan İslâm dinini kabul etmeleri onlara yeni bir
atılım gücü kazandırdığı gibi millî varlıklarını muhafaza etmelerinde de önemli rol
oynamıştır. Türkler bu yeni ruh sayesinde Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar çok geniş
bir alanda hâkimiyet kurmayı başarmışlardır. Türklerin İslâmiyeti kabulü sadece Türk ve
İslâm tarihinde değil aynı zamanda dünya tarihinde de bir dönüm noktası teşkil eder.
Türklerin İslâmiyeti kabulü, kavimler göçü ve Haçlı seferleriyle birlikte Ortaçağ’ı karakterize
eden üç büyük olaydan biridir.

Katolik misyonerlerin Kumanlarla kolay iletişim kurması için hazırlanan Codex
Cumanicus’tan bir parça
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Türkler İslâmiyeti kabul etmeden önce yukarıda anlatıldığı gibi Müslüman Araplarla
uzun süre mücadele etmiş ve İslâmiyet hakkında bilgi edindikten ve bu dinin kendi inanç
sistemleriyle uyuştuğunu ve bütünleştiğini gördükten sonra Müslüman olmuşlardır. İleride
temas edeceğimiz ve örneklerini göreceğimiz gibi Türk milleti hiçbir zaman Arapların siyasî
hâkimiyeti altında kaldıkları, baskı ve zulüm gördükleri için yani kılıç zoruyla değil kendi
istek ve iradeleriyle adeta tabii bir geçiş süreci içinde İslâmiyeti kabul etmişlerdir.
İslâmiyet Türkler arasında ilk defa Kuteybe b. Müslim tarafından fethedilen Amu
Derya nehrinin kuzeyindeki topraklarda, Kaşgarlı Mahmud’un Çay ardı dediği Maveraünnehr
bölgesinde yayılmaya başlamıştır.

Hazarlar, İtil-Volga Bulgarları ve Oğuz Yabluğunu gösteren harita
İslâm ordularının uçsuz bucaksız Asya topraklarında savaş kabiliyetiyle kendini gösteren
Türk beylerine karşı başarı kazanmaları, kendilerini ilâh mertebesinde gören müstebid
hükümdarların baskısından kurtulmak isteyen güçsüz insanların İslâmiyeti benimsemeleri
sayesinde olmuştur. Müslüman olan Türkler dinden dönmeye mecbur edilmemek için
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kadınları, ihtiyarları ve çocuklarıyla silahsız olarak Türk beylerinin ordularına karşı
çıkıyorlardı. Halkı koruyan, yedirip içiren eski Türk hükümdarlarının bu vasıflarını o
dönemde muhtemelen İran’dan etkilenerek kaybettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum onların
Sâsânîlerin müstebid ve gösterişli hükümdarlarını örnek almalarıyla izah edilebilir.107
Türkler başlangıçta Şâfiî mezhebini daha sonra ise İmâm-ı A‛zam Ebû Hanife’nin
kurucusu olduğu Hanefî mezhebini seçtiler. Ebû Hanife Türkler üzerinde çok etkili oldu.
Türkler üzerinde etkili olan bir başka âlim de Semerkandlı İmâm Mâturidi idi. Kuteybe bir
yandan kendi hâkimiyetini sağlamlaştırmaya çalışırken bir yandan da İslâmiyetin yayılması
için gayret ediyordu. Mesela bu amaçla Buhara’da bir cami yapılmıştı (713).108 Türkistan’da
ilk mescidler Nerşahî’nin “namazgâh” dediği meydanlardan ibaretti.
Semerkand muhasarası sırasında da teslim şartları müzakere edilirken şehirde bir cami
yapılmasına karşı konulmaması şarta bağlanıyordu. Kuteybe kendisi de bizzat câmi’nin
yapımına nezaret ediyordu.109
Türklerin kılıç zoruyla ve baskıyla Müslümanlığı benimsemediğini gören idareciler
halk arasında İslâmiyeti yaymak için camiye gelenlere bir takım armağanlar vaat ediyordu.
Emevîlerin başlangıçtan beri takip ettiği politika Türkleri ve diğer kavimleri
İslâmiyet’e ısındırmak şöyle dursun nefret ettiriyordu. Zira gayri Arap Müslüman ahali
Müslüman oldukları halde kendilerinden gayrimüslim tebaya mahsus vergi alınmaya devam
edildiğini, kendilerine Arap süvarilerinden daha az maaş ödendiğini ve ganimetten de daha az
pay verildiğini gördükleri için bu haksızlığa tepki gösteriyorlar, bundan dolayı da İslâmiyetin
süratle yayılması engelleniyordu. Emevîler’in daha çok cizye almak amacıyla Horasan ve
Toharistan halkının Müslüman olmalarını önlediklerine dair rivayetler de vardır.110
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İmam-ı A’zam Ebû Hanife Camii Bağdat
Aynı şekilde Horasan ve Türkistan’da hüküm süren beylerin de kendi tebasını
kaybetmemek düşüncesiyle Emevîler’le işbirliği yaptığı da iddia ediliyordu. Eğer zayıf ve
yoksul kimseler İslâmiyeti seçerlerse hem Emevî idarecilerinden hem de mahallî beylerden
tepki görüyorlardı. Bu zulüm ve baskılara dayanamayan ve Hz.Peygamber’i örnek alan sadık
Müslümanların önderlik ettiği Merv halkı sonunda isyan etti. Haris b. Süreyc çeşitli kavimlere
mensup mazlum insanları etrafına topladı ve mağlup olunca da Türklere sığınıp Türk hakanı
Sû-lu Çor’un maiyetinde Emevîler’le savaştı (735).111
Süleyman b. Abdülmelik’in halifeliği zamanında (717) Horasan valisi olan Yezid b.
Mühelleb Cürcan üzerine bir sefer düzenledi. O sırada Dihistan Türkleri Sultegin’in, Cürcan
Türkleri de Kul oğlu Fîrûz’un idaresinde bulunuyordu. Yezid b. Mühelleb Dihistan’ı
fethettikten sonra Sultegin’in sığındığı kaleyi muhasara altına aldı. 6 ay süren muhasaradan
sonra bu kale de ele geçirildi. Kalede bulunan çok kıymetli bir tâc hiçbir Müslüman tarafından
ganimet olarak alınmak istenmedi ve bir dilenciye hediye edildi. Çünkü bu tâcın yoksul halkın
malına el konularak yaptırıldığına inanılıyordu.
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Sultegin bir süre sonra Müslüman olmak ve bunu da Müslümanların en büyük
temsilcisi olduğuna inandığı halifenin huzurunda açıklamak istedi. Yezid b. Mühelleb onu
halifenin huzuruna gönderdi (716). Sultegin burada Peygamberin halifeden daha üstün bir
makamda olduğunu öğrenince de Medine’ye kadar giderek Hz. Muhammed’in kabrini ziyaret
etmiş ve Müslüman olduğunu orada ilan etmiştir.

Sâsânî tipinde yapılan Haccac döneminde Irak’ta kullanılan sikke
Kaynakça: http://www.chiefacoins.com/Database/Countries/Iraq.htm
Sultegin Emevîlerin aşırı davranışlarını tenkid ederek onları Kur’an’a ve
Hz.Muhammed’in sünnetine uymaya çağıranlar arasında yer alıyordu.112 Sul Türkleri’nin
hâkim bulunduğu topraklarda gayr-i Müslim Oğuzlar’la cihâd etmek için din bilginlerinin ve
gazilerin birlikte kaldıkları ribatlar (kaleler) yapılmıştı. Sultegin’in İslâmiyet’i kabulü bütün
bölge halkının İslâmiyet’i kabul ettiği anlamına gelmemekle beraber ona tâbi bir çok kişinin
Müslüman olduğu tahmin edilebilir. İbn Mühelleb, Cürcan şehrinde 40 kadar mescid ve
Cürcan’ın kuzeyindeki gayr-i Müslim Türklere karşı da bir sed yaptırdı. Dihistan ve
Cürcan’ın Türk-İslâm medeniyetine şekil veren en eski merkezler ve İslâmiyet’i en erken
kabul eden Türk boylarının da Oğuzlar olduğu anlaşılmaktadır.113
Ömer b. Abdülaziz’in Emevî halifeleri arasında farklı ve seçkin bir yeri vardır. O
Emevîler’in umumî politikasına yani Arap milliyetçiliğine dayanan siyasetine karşı çıkmış ve
bütün tebaya eşit muamele eden bir siyaset takip etmiştir. Onun takip ettiği siyaset bütün
112
113

Taberî, II, 1590; Esin, age., s. 148.
Esin, “Türklerin İslamiyete Girişi”, s. 289-290.

108

İslâm ülkelerinde müspet sonuçlar doğurmuştur. Çünkü o valilere gönderdiği mektuplarda
bütün insanlara iyi davranılmasını, Müslüman olanlardan asla vergi alınmamasını istiyordu.
Bu sayede özellikle Mâverâünnehr bölgesindeki Türkler arasında İslâmiyet daha büyük bir
hızla yayılmaya başladı. Ömer b. Abdülaziz’in ölümü üzerine (720) yeniden Emevî
Devleti’nin eski politikasına dönüldü. Türgeş Kağanlığı da Mâverâünnehr’de hâkimiyet tesis
etmek için Müslümanlarla mücadeleye girdi. Bu gelişmeler Mâverâünnehr’deki İslâm
hâkimiyetini ve İslâm yayılmasını tehlikeye soktu.
Hişam b. Abdülmelik (724-743) döneminde Horasan valisi Eşres b. Abdullah Türkler
arasında İslâmiyet’in yayılması için çalıştı. Ebü’s-Seydâ Salih b. Tarîf ve Rebî b. İmran etTemîmî’yi Semerkand ve civarında halkı İslâm’a davet etmekle görevlendirdi ve bu sayede
büyük başarılar kazanıldı.114 Belh şehrinde bir câmi yaptırıldı.115
Yakut el-Hamevî, Halife Hişam’ın Türk hakanına bir elçilik heyeti göndererek
kendisini İslâm’a davet ettiğini belirtir. Bu hakan muhtemelen Türgeş hakanı Sû-lu’dur.116
Câhiz de Horasan valisi Cüneyd b. Abdurrahman’ın Türk hakanı ile karşılaştığını ve hakana
İslâm dini hakkında bilgi verdiğini kaydeder.117

8. yüzyılda Maveraünnehir ve Horasan bölgesi
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Emevîler’in son Horasan valisi de Mâverâünnehr halkı arasında eşit muamele ederek
onların gönüllerini kazanmaya çalışmış ve bu sayede bölgede İslâmiyet’in yayılmasında
katkıda bulunmuştur. Öyle anlaşılıyor ki Mâverâünnehr halkı idareciler ve kumandanların
kendilerine insanca muamele ettiği dönemlerde İslâmiyet’e daha sıcak bakmış ve aynı oranda
Müslümanlığı benimsemişlerdir. Emevî hanedanının iyi muamele yerine mücadeleyi tercih
ettiği Mâverâünnehr ve Kafkasya’da İslâmiyet daha yavaş yayılmıştır. Bununla beraber
Buhara ve Semerkand gibi Mâverâünnehr’in iki büyük şehrinde buraya yerleştirilmiş olan
Müslüman halkın Türklerle iyi ilişkiler kurması ve onların da İslâmiyet’i yakından tanıma
fırsatı bulması dolayısıyla Müslüman olanların sayısı daha fazla idi.
Abbasîler’in iktidara gelmesiyle mevâliye karşı izlenen politikanın değişmesi ve bu
hanedanın kendilerini iktidara getiren gayri Arap halka iyi davranmaya başlaması Horasan ve
Mâverâünnehir’de İslâmiyet’in yayılmasına bir ivme kazandırmıştır. Ebû Ca’fer el-Mansûr
İslâmiyet’i kabul edenlerden asla cizye alınmamasını istemiştir. 751 yılında meydana gelen
Talas savaşı da Türkler’le Müslümanların yakınlaşmasına ve Türklerin İslâmiyet’i
benimsemelerine uygun bir ortam hazırlamıştır. Bu savaştan sonra İslâmiyet’in Türkler
arasında daha geniş çapta yayıldığı gözlenmiştir.
Halife Mehdî de bu yeni ortamdan yararlanarak İslâmiyet’in yayılması için çalışmış ve
Soğd, Toharistan, Fergana, Uşrûsene, Karluk, Dokuz Oğuz (Uygurlar) ve diğer bazı Türk
hükümdarlarına elçiler göndererek onları İslâmiyet’e davet etmiştir.118
Halife Me’mûn bir yandan Soğd, Fergana ve Uşrûsene’de meydana gelen karışıklıkları
bastırmak için askerî seferler düzenlerken bir yandan da halkın İslâmiyet’i kabul etmesi için
çalışıyordu. Me’mûn Mâverâünnehr’de tam anlamıyla hâkimiyet tesis ettikten sonra özellikle
hükümdar ailesi arasında İslâmiyet’in yayılmasına özen gösterdi, bunların arasında
Müslümanlığı kabul edenler ödüllendirildi. Afşin, Eşnâs et-Türkî, Boğa el-Kebîr ve İnak etTürkî gibi o devrin ünlü kumandanları geldikleri yörenin asil ve idareci sınıflarına ya da
hükümdar ailesine mensup kişilerdi.

118

Câhiz, age., s. 86 vd.

110

Halife Mu’tasım da Türklere karşı yakın ilgi gösterdi ve Fergana, Uşrûsene, Şaş ve
Soğd gibi Türklerin çoğunlukta oldukları yerlerden asker temin etti. Onun gayretleri sonucu
Mâverâünnehr’in tamamı İslâmiyet’i kabul etti.
Siri-Derya’nın (Seyhun) doğusunda, Karadeniz ve Hazar Denizi’nin kuzeyinde ikâmet
eden Türk boyları Müslümanların hâkimiyetine girmedikleri için bu bölgelerde İslâmiyet
zaman zaman düzenlenen seferler ve ticarî faaliyetler neticesinde yayılma imkânı
bulabilmiştir.
Sâmânîler de Türkler arasında İslâmiyet’in yayılması için çalıştılar. Mesela Sâmânî
hükümdarı İsmail b. Ahmed 893 yılında Karlukların başkenti Talas’a bir sefer düzenlemiş ve
şehir zaptedilerek fetihten sonra büyük kilise camiye çevrilmiştir.119

Buhara’da Sâmânîler dönemine ait İsmail Sâmânî’nin türbesi
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Sâmânî başkenti Buhara’da, Özkent’te, Taşkent’te, Sayram’da, Otrar’da (FârâbKaracuk) İslâm kültürünün ilk âbideleri câmi-mescidler, türbeler ve zamanla bir ilim
müessesesi haline gelecek olan ribatlar yapıldı. Müslüman Türklerin yaşadığı şehirlerle
gayrimüslim Türklerin yaşadığı şehirler arasında kültürel ve ticarî münasebetler zaman zaman
meydana gelen çatışmalara rağmen devam ediyordu. Bu münasebetler sayesinde İslâmiyet
Türkler arasında yayılma imkânı buluyordu. Sâmânîlerin Türk topraklarına düzenlediği
seferlere karşı Türkler de cevap veriyordu. Mesela 904’te Mâverâünnehir’i kısa bir süre ele
geçirdikleri gibi 942’de de Balasagun’u geri aldılar.120

İslâmiyet’in yayılışı
Bu olayların değerlendirilmesinden anlaşılan gerçek, Türklerin savaşla, kılıç zoruyla,
şiddet ve baskıya maruz kaldıkları için değil kendi hür iradeleriyle bu dini seçtikleridir.
Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra diğer Müslüman kavimlerle birlikte gayrimüslim
Türklere karşı cihad harekâtına katılmışlardır. Türk sınırlarındaki şehirler dârü’l-cihâd ilân
edilmiş, buralarda gazilerin barınması için çok sayıda ribat yaptırılmış ve bunlar için vakıflar
tahsis edilmiştir.121
Sâmânîlerin Mâverâünnehr’den gelen göçmenlere yakın ilgi göstermeleri ve onları
bozkırlarda yeni kurulan şehirlere yerleştirmeleri de Türkler arasında İslâmiyet’in yayılmasına
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katkı sağlamıştır. Oğuzların ellerinde bulunan Yenikent, Cend ve Huvâr gibi şehirler ile
Sâmânî hâkimiyetindeki Talas şehri arasında ticarî münâsebetler geliştirilmiş ve bu ticarî
faaliyetler de Türklerin İslâmiyet hakkında bilgi edinmelerine ve Müslümanları daha
yakından tanımalarına zemin hazırlamıştır.122
İslâm ülkeleriyle Türk ülkeleri arasındaki ticaretin en yaygın olduğu ve yoğunluk
kazandığı bölge Mâverâünnehir idi. Bunun yanında Hârezm de ticârî hayatın canlı olduğu
bölgelerden biri idi. Ticaret kafileleriyle gelen din bilginleri ve sûfiler halk arasında
İslâmiyet’in yayılmasına çalışıyorlardı. Hârezmliler Hazar ordusundan ücretli askerlerin
esasını teşkil etmekle beraber onlar Müslümanlarla yapılan savaşlarda görev almıyorlardı.
Müslümanlarla Türkler arasında iki asırdır devam eden askerî mücadeleler, siyasî
ilişkiler ve ticarî faaliyetler sonunda Türkler İslâmiyet’e yakın ilgi duymaya başlamışlardı.
Horasan ve Mâverâünnehir’de İslâmiyet’in yayılmasında dinî-kültürel ilişkilerin ve sûfilerin
de önemli rolü oldu. Ünlü Mutasavvıf Şakîk-i Belhî (ö.174/790) doğrudan Budist Türklerle
görüşmüş ve onların İslâmiyet’i seçmelerinde etkili olmuştur. Şakîk-i Belhî zengin bir tüccar
olduğu halde fakirler gibi yaşıyor servetini yoksul insanlara dağıtıyordu. Halkı İslâm’a davet
maksadıyla Belh şehrinden kalkıp Türkistan’a giden Şakîk, Budistler arasında İslâmiyet’i
yaymaya çalıştı. Yine Belh şehrinden olan Sûfi İbrahim b. Edhem (ö.783) de aynı şekilde
Budist Türkler arasında İslâm’ı yaymak için çalıştı.
Huttel’de hüküm süren eski Türk hükümdarlarından Bânîcûr ailesi de VIII. yüzyılda
İslâmiyet’i kabul etmişti. Bânîcûr hatunlarından biri Belh’te bir câmi-mescid yaptırmak için
mücevherlerini satmıştır. Nuhgunbaz mescidi bu hatunun yaptırdığı câmi olmalıdır. Sınır
boylarında, Merv ve Belh gibi kültür merkezlerinde yaptırılan ribatlarda kalan din adamları ve
gaziler de (murabıtlar) bölgede İslâmiyet’in yayılmasında etkili oldular. İlk ribat 727’de Merv
kadısı tarafından kurulmuştur.123 Böylece Talas ve İsficâb gibi bazı şehirlerde nüfusun
çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmuştur.
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Skylitzes kroniğinde Arap-Bizans savaşı
IX. yüzyılın sonlarında Yakub b. Leys adlı İranlı bir Müslüman Kâbil ve Gazne’deki
Türk beylerini mağlup ederek bölgede İslâm hâkimiyetini tesis etti. X. yüzyıl başlarında Kâbil
ve Gazne’de hüküm süren Türk-Şâhiler devletinin yıkılmasından sonra Amu Derya (Ceyhun)
ile Sind arasında yaşayan Türk boyları İslâmiyet’i kabul etmeye başladılar. Türklerin
İslâmiyet’i kabul etmeleri X. yüzyılın başlarından itibaren hızlandı. Aynı dönemde Ordu
şehrinin Türk hükümdarı da Müslümanlığı seçmiş, bunu takiben Balasagun ile Talas’ın
doğusunda bulunan Mirki kasabasında yaşayan Oğuzlar kalabalık gruplar halinde Müslüman
olmuşlardır.124 Aynı dönemde Gazne ve Gur bölgesinde yaşayan Halaç Türkleri de İslâmiyet’i
kabul ettiler. Bunlar zamanla Gaznelilere tâbi oldular. Sind ve Hindistan’a giren Türkler ise
bu yörelerde devletler kurup İslâmiyet’i yaymış ve XI. yüzyıldan itibaren bu coğrayada Türk
(Turuşka) adı Müslüman kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır.
Mâverâünnehir’de IX. ve X. Yüzyılda Müslümanlığı kabul eden Türk aile ve
beylerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Uşrûseneli Afşin (Haydar b. Kâvûs), Sâcoğulları
Hanedanı’nın kurucusu Ebü’s Sâc, Semerkand İhşidleri, Soğdlu Merzüban et-Türkeşî, Uceyf
b. Anbese, Buhara Hükümdarları (Bûharhudâtlar), Sûlu-Çor’un torunlarından İbn Hakan
ailesi, Artuç b. Hakan, Feth b. Hakan, Ebû Müzahim b. Yahya b. Artuç, Ahmed b. Tolun,
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Fergana İhşidlerinden İhşidilerin kurucusu Muhammed b. Tuğc, Bânîcûr ailesi ve Eşnâs etTürkî, Alptegin oğlu İbrahim ve Simcûrîler.125
Bu dönemde Orta Asya’da temayüz eden Türk âlimlerden bazıları da şunlardır: İmâm
Mâturidî, İmâm Buharî, Tirmizî, Tarhan’ın torunu Muhammed b. Ali ve onun oğlu Abdullah,
Süleyman b. Tarhan, Hakan Artuç’un soyundan Ebü’l-Müzahim Musa, Farabî, Hasan b.
Tahran’ın oğlu Tanbûrî Ali, Abdülhamid b. Vâsî.126

Farabî’nin temsili resmi
İlk dönemde Müslüman olan Türklerin sadece askerî sahada değil, dinî ilimlerde,
felsefe, mûsikî vb. sahalarda da büyük hizmetleri görülmüştür. Kur’ân-ı Kerîm ve diğer
kitapların yazılmasında ve hattatlığın gelişmesinde, kağıt imalatının önemli bir yeri vardır. Bu
da Uygur Türklerinin Talas Savaşı’ndan sonra İslâm medeniyetine bir armağanı olarak
değerlendirilmektedir.127
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Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara 1967, s. 49 vd.
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Türkler arasında İslâmiyet’i devlet dini olarak kabul eden ilk devlet İtil (Volga) Bulgar
Devleti’dir. 922’de mucizevî bir hidayet eseri olarak İslâm’ı kabul eden Bulgar hükümdarı
(İlteber) Almuş Abbasî halifesi Muktedir-Billah’a bir elçilik heyeti göndererek kendisine
İslâm dinini tebliğ edecek din bilginleri (fakihler) ile câmi ve kale yapımına yardımcı olacak
ustalar göndermesini istemiştir. Halife Muktedir de bu isteği memnuniyetle kabul edip 921
yılı baharında istenen din adamları, usta ve parayı hakana göndermiştir.

Halife el Muktedir’in sikkesi
Sefaret heyeti soğuğa karşı kalın Türk elbiseleri giyerek Oğuz, Peçenek ve Başkurt
bölgelerinden geçerek İtil kıyılarından İlteber Almuş’un otağına vardılar. 16 Mayıs 922
tarihinde toplanan İtil (idil) Bulgar beyleri halifenin İslâm’a davet mektubunu büyük bir
hürmetle ayakta dinlediler. Yeri-göğü titreten tekbir sesleriyle Müslümanlığı kabul ettiler.
Türkistan’da olduğu gibi burada da Müslüman olan İtil Bulgarları göçebe hayatı terk edip
yerleşik hayata geçmeye başladılar. Böylece İtil Bulgarları Müslümanların kuzeybatı’daki
temsilcileri oldular ve Başkurtlar gibi Batılı Türk boylarının da İslâmiyet’i kabul etmesinde
önemli rol oynadılar.128 Bu elçilik heyetine kâtip olarak katılan İbn Fazlan bu seferle ilgili bir
seyahatnâme kaleme almış ve eser Türkçe’ye çevrilmiştir.
İbn Fazlan’ın Seyahatnâme’de verdiği bilgilerden İslamiyetin IX. yüzyıldan itibaren
İtil Bulgarları arasında yayıldığı anlaşılmaktadır. Bulgar hakanının da İslâmiyet’i kabul
etmesiyle İtil Bulgarları arasında Müslümanlık köklü bir şekilde yayılmıştır. İtil Bulgarları
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arasında Müslümanlığın yayılmasında Hârizmli tüccarların da çok önemli rol oynadığı
anlaşılmaktadır.129

İbn Fadlan Seyehatnamesi’nin yeni baskısı

5.1.Hazar Türkleri’nin İslâmiyet’i Kabulü
Mervân b. Muhammed idaresindeki İslâm kuvvetlerine yenilen Hazar Hakanı zor
durumda kalınca İslâmiyet’i kabul ettiğini söylemiştir (737).130 Ancak sonradan eski dinine
geri dönmüştür.
Ruslar karşısında başarısız olan Hazar hakanının 965’te Hârizmliler’e sığınması
Hazarların kalabalık kitleler halinde İslâm dinine girmelerine neden olmuştur. X. yüzyılda
Hazarlar ülkesinin başşehri İdil’de 10.000’den fazla Müslüman yaşamakta idi. Müslüman
halkın bir kısmı Şâfiî, çoğunluğu ise Hanefî idi.
Hz. Ömer zamanında başlayıp Harunnurreşid dönemine kadar devam eden mücadele
sırasında Müslümanlar zaman zaman Hazar ordularını mağlup etmişlerse de ezici bir üstünlük
129

İbn Fazlan, Seyahatnâme (trc. Ramazan Şeşen, Onuncu Asırda Türkistan’da bir İslam Seyyahı İbn Fadlan
Seyahatnamesi Tercümesi,) İstanbul İstanbul 19751, 19952.
130
H. Dursun Yıldız, “ Türklerin Müslüman olmaları” , Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1992,
VI, 30.
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ve uzun süreli bir hâkimiyet tesis edememişlerdir. Bu yüzden İslâmiyet’in Hazar
topraklarında yayılması savaşların sona erdiği barış döneminde ve özellikle ticarî faaliyetler
sırasında olmuştur.
Müslüman Araplar İran’ın fethiyle Türk sınırlarına yaklaşınca Hz. Ömer’in daha ileri
gitmemelerini ve kendilerini tehlikeye atmamalarını istemesine rağmen i’lâ-yı kelimetullah
(İslamiyeti yaymak) uğruna seferlerine devam etmiş ve Bâbü’l-ebvâb’ı (Derbend) tekbir
sesleriyle geçmişlerdi. Buradaki savaşlardan birinde şehid düşen cesur kumandan
Abdurrahman b. Rebîa’nın cesedini bir sandukaya koyup onunla yağmur duasına çıkmışlardı.
Bu seferler sonunda Belencer ve Etil’de (İdil) yaşayan halk arasında İslâmiyet yayılmış ve
İdil’de bir mescid yapılmıştır.131 Mervân b. Muhammed’in 737’de Hazarlar’ın başşehri İdil’i
fethinden sonra Hazar hakanı Müslüman olmuş ve Mervân ile bir antlaşma imzalamıştır.
Mervân antlaşmayı müteakip bölgeden ayrılırken Nuh b. Sâbit el-Esedî ile Abdurrahman elHavlânî (Hûlânî) adlı iki din bilginini Hazar başkentinde bırakmış ve bunlar sayesinde
Hazarlar arasında İslâmiyet yayılmaya başlamıştır.132
İbn Rüste X. yüzyılda İdil’de çok sayıda mescid, imâm ve müezzinden
bahsetmektedir. İbn Fazlan da hakanın Müslümanları himaye ettiğini ve onlara yardımcı
olmak üzere özel memurlar tayin ettiğini söyler.133
X. yüzyıldaki Hazar hakanının Musevî olmasına rağmen diğer din mensuplarına
hoşgörüyle muamele ettiği ve bu dönemde İdil’de çok sayıda câmi ve 10.000 kadar
Müslüman’ın

yaşadığı

ve

Müslümanların

hukukî

ihtilaflarına

kadıların

baktığı

anlaşılmaktadır.134 Ancak Hazarların Rus istilasına maruz kalarak yıkılması üzerine
Müslümanlar diğer İslâm ülkesine göç etmişlerdir.135

5.2.Karahanlıların, Gaznelilerin ve Selçukluların İslâmiyet’i Kabulü
İslâmiyet’i devlet dini olarak kabul eden ikinci büyük Türk devleti Karahanlılardır. İlk
büyük Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar 893 yılında Samaniler
131
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karşısında mağlup olarak merkezleri olan Talas (Taraz) şehrini onlara terk etmek ve Batı
Türkistan ile Doğu Türkistan arasındaki bir geçide hâkim olan Kaşgar’a çekilmek zorunda
kalmışlardı.
Daha sonra Sâmânî hanedanı mensupları arasında başlayan mücadele sırasında Sâmânî
şehzâdelerinden Nasr b. Mansûr, kardeşinden kaçarak Kaşgar’a sığınmış ve Karahanlı
hükümdarı Oğulçak tarafından misafir edilmiştir. Oğulçak daha sonra Artuç ilinin idaresini
ona vermiştir. Nasr, Oğulçak’tan burada küçük bir mescid yapacak yer istemiş ve bu isteği de
kabul edilmiştir. Oğulçak’ın yeğeni olan Satuk bir kervanın getirdiği malları görmek için
Artuç’a gidince Sâmânî şehzâdesi Nasr tarafından misafir edildi. Nasr ve mayetindekilerin
namaz kıldığını gören Satuk ne yaptıklarını sordu. Onlar da kendisine İslâmiyet hakkında
bilgi verdiler. Çok zeki bir genç olan Satuk Nişaburlu Ebü’l-Hasan Muhammed b. Süleyman
el-Kelemâtî gibi âlim ve sûfîlerin de etkisiyle artık Allah’tan başkasına tapmayacağını ve
Peygamberin yolundan gideceğini belirtip Müslüman oldu. Maiyetindekilerin de İslâm’a
girmelerini istedi, böylece hepsi Müslüman oldular (920-921 veya 944-945). İbnü’l-Esîr onun
rüyasında gökten inen bir insanın kendisine Türkçe olarak “Müslüman ol ki dünya ve ahirette
selamet bulasın” dediğini onun da rüyasında İslâmiyet’i kabul ettiğini ve sabah olunca
Müslüman olduğunu herkese açıkladığını söyler.136 Müslüman olduktan sonra Abdülkerim
adını alan Satuk Buğra Han başlangıçta İslâmiyet’i kabul ettiğini gizledi. Amcası Oğulçak
Artuç’ta İslâmiyet’in yayıldığını öğrenince karşı tedbir almak ihtiyacını hissetti. 330’da (942)
amcası karşısında Müslüman gönüllülerin yardımıyla başarı sağlayan Abdülkerim Satuk
Buğra Han Kaşgar ve Atbaş’ı fethedip Artuç’ta bir mescid yaptırdı ve Karahanlıların batıdaki
topraklarında İslâmiyet’in yayılması için çalıştı. Mücâhid ve gazi ünvanlarıyla anılan Satuk
Buğra Han gayrimüslim Türkler’le uzun süre mücadele etmiştir. Gayrimüslim Türkler 942’de
Balasagun’u ele geçirmişler ancak Satuk Buğra Han daha sonra burayı geri almayı
başarmıştır.
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Yıldız, “İslamiyet ve Türkler”, Diyanet Dergisi, s. 298.
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Kaşgar’da Satuk Buğra Han Türbesi
Satuk Buğra Han’ın İslâmiyet’i kabulüyle Sâmânî-Karahanlı mücadelesi yerini dostluk
ve işbirliğine bırakmıştır. Abdülkerim Satuk Buğra Han 344’te (955) vefat etmiş ve Kaşgar
yakınlarındaki Artuç’ta defnedilmiştir. Onun Müslümanlığı kabulü Türk-İslâm tarihinde bir
dönüm noktası teşkil eder. Karahanlıların İslâmiyet’i kabul etmesiyle Batı Türkleri arasındaki
din savaşı sona ermiş, Karahanlılar’ın İslâm’ın bir kalesi olarak yükselmesi Çin kültürüne
karşı da sed oluşturmuştur.
Karahanlıların kurduğu Türk-İslâm medeniyeti ve oluşturduğu Türk-İslâm mefkûresi
Türklüğün öz üslubu oldu. Bu medeniyet ve mefkûre Selçuklular, Hârezmşahlar ve Delhi
sultanlarının idaresindeki ülkelerde de benimsendi. Karahitay ve Moğol istilası Türk-İslâm
eserlerini ve âbidelerini tahrip ettiyse de Türk-İslâm mefkûresini ve ruhunu sarsamamıştır.
Budizm ve Hıristiyanlığı yayma gayretleri de sonuçsuz kalmış. Türk-İslâm medeniyeti
Karahitayları ve Moğolları da kendi potasında eritmiştir.137
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İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, XI, 82.
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Karahanlı döneminde yaşamış olan ünlü mutasavvıf Ahmed Yesevî de VI. (XII)
yüzyılda tasavvuf yoluyla İslâmiyet’in Türk toplumları arasında yayılmasında etkili
olmuştur.138
Karahanlılar’dan

sonra

kurulan

üçüncü

büyük

Müslüman

Türk

Devleti

Gazneliler’dir(963-1186). Sâmânîlerin kumandanlarından Alptegin tarafından kurulan
Gazneliler de hâkim oldukları topraklarda İslâmiyet’i yaymış ve özellikle Gazneli Mahmud
Hindistan’a birçok sefer düzenleyerek bu bölgede İslâmiyet’in yayılmasında önemli rol
oynamıştır.
X. yüzyılda Yenikent, Cend ve Huvar gibi şehirlerde yerleşmiş bulunan Müslümanlar
Oğuzlarla iyi ilişkiler içindeydi. Oğuzlar onlardan İslâmiyet hakkında bilgi ediniyorlardı.
Ayrıca çeşitli ülkelerden gelen Müslüman tacirler ve bunlarla birlikte Oğuzların
hakimiyetindeki şehirlere giden derviş ve şeyhler de bu yöreler de İslâmiyet’in yayılmasına
gayret sarfediyorlardı.139
Bu gayretler sonucu İslamiyet Türkler arasında büyük bir hızla yayıldı ve bölük bölük
insanlar İslâm’a koştular. İbnü’l-Esîr, 960 yılında 200.000 çadırdan oluşan Türk halkının
Müslüman olduğunu kaydeder.140Her çadırda yaklaşık 5 kişinin kaldığını düşünürsek bir
milyonu aşkın Türk’ün İslâmiyet’i kabul ettiğini söyleyebiliriz. Bu Türklerin Karahanlıların
hâkimiyetindeki Karluk, Yağma ve Çiğil boylarına mensup olduğu tahmin edilmektedir. Aynı
dönemde Oğuzlar da İslâmiyet’i kabul ettiler. Eski Türk kültürünün hâkim olduğu topraklar
olan Sir Derya havzasında burada İslâmiyet hızla yayılma imkanı buldu. 961-977 yılları
arasında ilk Kur’ân tercümesini gerçekleştirmek amacıyla Taşkent ve Sayram’dan âlimler
davet edildi.141
X. yüzyılda Oğuz Yabgu devletinde Subaşı (ordu kumandanı) olan Selçuk Bey Oğuz
Yabgusu ile aralarında çıkan ihtilaf sebebiyle Oğuzların kışlık merkezi Yenikent’ten ayrılıp
Türk ülkeleriyle İslam ülkeleri arasında bir uç şehri ve Oğuzların yazlık merkezi Cend şehrine
göç etmiştir (961). Kalabalık Türk kitlesinin İslâmiyet’i seçtiği bu dönemde Selçuk’un 985
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yılında Cend şehrinde İslâmiyet’i kabul etmesi Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü
onun torunları tarafından kurulan Büyük Selçuklu İmparatorluğu Türklerin İslâmî dönemde
kurdukları en büyük devletlerden biridir.
Selçuk Bey Buhara ve Hârezm’den davet ettiği din adamları vasıtasıyla Oğuzlar
arasında İslâmiyet’in hızla yayılmasını sağladı ve Oğuz Yabgusunun Cend şehrinde yıllık
vergi toplamak üzere gelen memurlarını kâfirlere haraç vermeyeceğini söyleyerek kovdu.
Selçuklu Hanedanından İslâmiyet’i kabul eden ilk şahıs Selçuk Bey’dir. O gayrimüslim
Türklerle yaptığı savaşlar sebebiyle “el-Melikü’l-Gazi” ünvanıyla anılmıştır.
Sâmânîlerin son hükümdarı Ebû İbrahim İsmâil el-Muntasır, kaybettiği toprakları
Karahanlılar’dan geri almak için mücadele ederken (1002) Oğuz Yabgusu’yla işbirliği
yaparak akrabalık kurmuş sonunda Yabgu ve Oğuzların İslâm’ı benimsemelerine vesile
olmuştur.142Böylece XI. yüzyılın başlarında Oğuzların büyük çoğunluğu Müslüman olmuştur.
Ancak Mâverâünnehir’in doğusu ve kuzeyindeki bozkırlarda henüz Müslüman olmayan
göçebe Türkler de vardı. 1043-44 yılında Balasagun ve Kaşgar civarında 10.000 çadırdan
(yaklaşık 50-60 000 kişi) oluşan Türk halkının da Müslüman olmasıyla Türklerin çok büyük
bir çoğunluğunun İslâmiyet’i kabul ettiği143 söylenebilir. Doğu Türkistan’ın kuzey ve kısmen
güney çevrelerinde gelişen Maniheist medeniyet Karahanlı topraklarındaki İslâm kültürüne
ilgisiz kalmıştı. Ancak Uygur ülkesinde X. yüzyılda Müslüman bir topluluğun varlığından
sözedilmektedir.144 Bununla beraber Uygurlar arasında İslâmiyet XIV. yüzyıldan itibaren
büyük bir hızla yayılmış ve XV. yüzyılın sonlarında Uygurların tamamı Müslüman
olmuştur.145

5.3.Türkleri İslâm Dinini Kabule Sevk Eden Sebepler
İslâmiyet büyük ölçüde Müslüman Arapların siyasî hâkimiyet kurdukları sahalarda
yayılmış olduğu halde, siyasî hâkimiyet tesis edilmeden İslâm’ın yayıldığı topraklar ise başta
Türk ülkeleri olmak üzere Güney Doğu Asya’dır.
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İslâm dini Müslümanların fethettiği topraklarda cebir ve tehdit yoluyla değil gönül
hoşluğuyla yayılmıştır. Zaten insanlara baskı yaparak İslâmiyet’i kabul ettirmek bizâtihi
Kur’ân-ı Kerîm’in ruhuna aykırıdır. “Dinde zorlama yoktur” (Bakara,2/256) ayeti bu hususu
açıkça ifade etmektedir.
Kâinâtın ezelî ve ebedî Gök-Tanrı tarafından idare edildiğine inanan Türkler
zamandan ve mekandan münezzeh her türlü yorum ve tasavvurdan uzak ilah fikrini İslâm’ın
Allah inancında buldukları için Müslümanlığı benimsemekte zorlanmadılar.
Allah’ın sıfatları, âhiret hayatı, ruhun ebedîliği, kıyamet hayatı, kadere imân, ahlâk
anlayışı, sevap-günah, cennet, cehennem, şehitlik, aile hayatı, fetih felsefesi, cihâd, adalet,
hâkimiyet, vatan sevgisi, istiklal aşkı ve şûra gibi çeşitli konularda İslâm dininin ortaya
koyduğu prensip ve esaslarla Türklerin benimsemiş olduğu inanç sistemi ve Türk gelenekleri
arasında büyük bir uyum olması onların İslâm’a bakış açılarını etkilemiş ve diğer dinlere tepki
göstermelerine rağmen İslâmiyet’e karşı çıkmak şöyle dursun kendi istek ve iradeleriyle
İslâmı rahatlıkla benimseyip kabul etmişlerdir.
Hiç şüphesiz tarih boyunca Türklerin bir kısmı Yahudilik, Hıristiyanlık, Budizm ve
diğer inanç sistemlerini benimsemişler ancak büyük çoğunluğu Türklerin inanç ve hayat
felsefesine uygun olmadığı için bu dinlere karşı sert tepki gösterilmiş ve bu dinlerin Türk’ün
karakterine ve ruh yapısına ters düştüğü açıkça ifade edilmiştir. Halbuki Türklerin İslâm
dinine geçişleri kendi ruh ve karakterlerine uygun düştüğü için bazı tarihçilerin işaret ettiği
gibi “adeta farkında olmadan” tabii bir seyir içinde gerçekleşmiş ve bu süreçte asla bir tepki
gösterilmemiştir. Nitekim XII. yüzyılda yaşamış Süryani tarihçi Mikhail “Türk milleti tek
Tanrı’ya inanmakta idi. Arapların da tek Allah’a inanmaları Türklerin İslâmiyet’i kabul
etmelerine sebep olmuştur” diyerek bu gerçeği dile getirmektedir.146
Ayrıca savaşçılığıyla temayüz etmiş olan Türk milleti İslâm’ın cihâd anlayışını ve
şehitlik fikrini kendi töre ve ideallerine uygun bulduğu için bu hususta onların İslâmiyet’i
seçmelerinde bir teşvik unsuru olmuştur.

146

Süryani Patrik Mikhail’in Vekayinâmesi, (trc. Hrant D. Andreasyan), 1944, TTK.’da henüz yayımlanmamış
tercüme, s. 11-12. Krş.Esin, agm., s. 304.
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Dinler tarihinde bu kadar kısa bir zaman zarfında bu kadar büyük kitlelerin hiçbir
baskıya maruz kalmadan kendi istek ve iradeleriyle başka bir dine geçtiklerine çok az
rastlanmıştır. Kısacası Türkler kendi töre, inanç, ideal ve karakterleriyle bütünleşen
prensiplere sahip bu mükemmel din ve medeniyet dairesine girmekte asla zorlanmadıkları
gibi147 İslâm kültür ve medeniyetine her alanda önemli katkılarda bulundular. Türkler
İslâmiyet’i kabul ettikten çok kısa bir süre sonra dinî ilimler başta olmak üzere çeşitli ilim
dallarında, tefekkür ve felsefe konusunda dünya çapında haklı bir şöhrete kavuşmuş bilim
adamları ve mütefekkirler yetiştirdiler ve Ortaçağ İslam kültür ve uygarlığının kurulup
gelişmesinde önemli rol oynadılar.148

147
Bu konuda geniş bilgi için bk. İsmail Hami Danişmend, Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu?, Konya 1978;
Mualla Uydu, Türk-İslam Bütünleşmesi, İstanbul 1995; Hakkı Dursun Yıldız, “Türklerin Müslüman Olmaları”,
Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1992, VI, 17 – 54; Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet,
İstanbul 1993, s. 1 – 31; Abdülkerim Özaydın, “ Türklerin İslamiyet’i Kabulü” Türkler , Ankara 2002, IV, 239262.
148
Bu konuda geniş bilgi için bk. Bursalı Mehmet Tahir, Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri, İstanbul 1996;
Aydın Sayılı, Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, Ankara 1985; Yusuf Ziya Kavakçı, XI. Ve XII.
Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mavara al-Nahr İslam Hukukçuları, Ankara 1976.
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Uygulamalar
-Emevî halifesi Süleyman b. Abdülmelik döneminde Türklerle olan ilişkileri araştırınız.
-Emevîler döneminde Arap olmayan Müslümanlara karşı izlenen politikayı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Türkler hangi nedenlerden dolayı müslümanlığı kabul ettiler?
2) İlk Müslüman Türk Devletlerini kronolojik bakımdan sıralayınız?
3) Karahanlılar nasıl Müslüman oldular?
4) İtil (Volga) Bulgarlarına elçilik göreviyle giden İbn Fazlan’ın seyahatnâmesinde geçen
Türk boyları hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türklerin VIII. yüzyılda İslâm’a girmeye başladıklarını, IX-X. asırlarda ise İslâmiyetin
Türk boyları ve devletleri arasında hızla yayıldığını gördük. Eski Türk inancı ile İslâm
inancının yakınlığının da İslâmiyetin Türkler arasında yayılışını kolaylaştırdığını ve
hızlandırdığını öğrendik. Türklerin İslâmiyeti kabulünün uzun bir süreç içinde meydana
geldiğini, ayrıca sûfîlerin Türklerin İslâmı kabul konusunda önemli hizmetlerde bulunduğunu
ifade ettik.
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Bölüm Soruları
V.HAFTA
1)Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâmiyet’i benimsemelerinin sonuçlarından biri

sayılamaz?
a)Türklerin millî bünyesine, ruh ve karakterine uyan İslâm dinini kabul etmeleri onlara yeni
bir atılım gücü kazandırdı
b)Millî varlıklarını muhafaza etmelerinde önemli rol oynamıştır.
c)Türkler bu yeni dinden aldıkları enerji ile Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar çok geniş
bir alanda hâkimiyet kurmayı başarmışlardır.
d)Türklerin İslâmiyet’i kabulü sadece Türk ve İslâm tarihinde değil aynı zamanda dünya
tarihinde de bir dönüm noktası teşkil eder. Türklerin İslâmiyeti kabulü kavimler göçü ve Haçlı
seferleriyle birlikte Ortaçağ’ı karakterize eden üç büyük olaydan biridir.
e)Türklerin İslâmiyet’i kabulü diğer dinlerin zayıflamasına yol açmıştır

2) Emevîlerin başlangıçtan beri takip ettiği politika Türkleri ve diğer kavimleri
İslâmiyet’e ısındırmak şöyle dursun nefret ettiriyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Emevîler zamanında Türklerin İslâmiyet’i benimsemeleri
önündeki engellerden biri olamaz?
a)Gayr-i Arap Müslüman ahâli Müslüman oldukları halde kendilerinden vergi alınmaya
devam ediliyordu
b)Arap olmayan Müslüman süvarilere, Arap süvarilerinden daha az maaş ödeniyordu
c)Arap olmayan Müslümanlara ganimetten daha az pay veriliyordu
d)Emevîler, Arap olmayan müslüman unsurlara devlet kademelerinde pek fazla yer
vermiyorlardı
e)Emevî valisi Kuteybe b. Müslim, camiye gelen Türklere çeşitli hediyeler veriyordu
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3) Ömer b. Abdülaziz’in Emevî halifeleri arasında farklı ve seçkin bir yeri vardır. O
Emevîler’in umûmî politikasına yani Arap milliyetçiliğine dayanan siyasetine karşı
çıkmış ve bütün tebaya eşit muamele eden bir siyaset takip etmiştir. Onun takip ettiği
siyaset bütün İslâm ülkelerinde müspet sonuçlar doğurmuştur. Çünkü o valilere
gönderdiği mektuplarda bütün insanlara iyi davranılmasını, Müslüman olanlardan asla
vergi alınmamasını istiyordu. Bu sayede özellikle Mâverâünnehir bölgesindeki Türkler
arasında İslâmiyet daha büyük bir hızla yayılmaya başladı. Ömer b. Abdülaziz’in 720
yılında ölümü üzerine aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmiştir?
a)Emevî Devleti Ömer b. Abdülaziz’den önce uyguladığı eski politikasına döndü.
b)Emevî Devleti yıkıldı.
c)Emevî Devleti bir daha eski politikasına geri dönmedi.
d)Abbâsîler isyan ettiler.
e)Türkler Emevî Devleti’nde etkin olmaya başladılar.

4)
I.Mevâliye karşı izlenen sert politikanın değişmesi
II.Gayri Arap halka iyi davranmaya başlaması
III. Horasan ve Mâverâünnehir’de İslâmiyet’in hızla yayılması
IV. Ebû Ca’fer el-Mansûr’un İslâmiyet’i kabul edenlerden asla cizye alınmamasını istemesi
V.751 yılında meydana gelen Talas Savaşı’nda Türkler’le Müslümanların yakınlaşmasına ve
İslâmiyet’i benimsemelerine uygun bir ortam hazırlanması
Yukarıda maddeler halinde verilen bilgiler hangi dönemde gerçekleşti?
a)Emevîler Devri’nde
b)Abbâsîler Devri’nde
c)Dört Büyük Halife Devri’nde
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d)Selçuklular Devri’nde
e)Karahanlılar Devri’nde

5) Türkler arasında İslâmiyet’i devlet dini olarak kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
a)İtil (Volga) Bulgar Devleti
b)Karahanlı Devleti
c)Gazneli Devleti
d)İhşidîler Devleti
e)Selçuklu Devleti
6) Yeni bir dinin kabulü milletlerin hayatını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen
önemli faktörlerden biri kabul edilmektedir. Milletler kabul ettikleri bu yeni din
sayesinde ya varlıklarına güç katarak dünyanın sayılı milletlerinden biri olma vasfını
kazanmakta ya da millî benliklerini kaybetmektedirler. Bunun en belirgin örneğini
Türk milletinin tarihinde bulmaktayız. Türkler tarih boyunca milli dinlerini terk ederek
Budizm, Maniheizm, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinleri benimsemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunu göstermektedir?
a)Bu dinlerin yapısı Türklerin millî bünyesine ve karakterine uymadığı için onların
benliklerini ve Türklüklerini kaybetmesine sebep olmuştur.
b)Bu dinleri benimseyen Türkler tarihte uzun ömürlü devletler kurdular
c)Bu dinlere giren Türkler asla benliklerini ve kimliklerini kaybetmediler
d)Bu dinleri benimseyen Türklerin pek azı kimliklerini kaybettiler
e)Bu dinleri benimseyen Türkler her zaman başarılı oldular

7)İslâm’ı kabul eden Bulgar hükümdarı (İlteber) Almuş Abbasî Halifesi MuktedirBillah’a bir elçilik heyeti göndererek kendisine İslâm dinini tebliğ edecek din bilginleri
(fakihler), câmi ve kale yapımına yardımcı olacak ustalar istemiştir. Halife Muktedir de
bu isteği memnuniyetle kabul edip Mart-Nisan 921 tarihinde istenen din adamları, usta
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ve parayı hakana göndermiştir. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
yanlıştır?
a)Bir Türk hükümdarı İslâmiyet’i kabul etmiştir.
b)Bulgar Devleti Abbasî Halifesi’nden yardım istemiştir.
c)Bulgar Devleti ile Abbasî Devleti arasında diplomatik temas sağlanmıştır.
d)Bulgar Devleti’nin 950’de Müslüman olmadığı anlaşılıyor.
e)Abbasî Halifesi, Bulgar hükümdarına olumlu cevap vermiştir.
8)Aşağıdaki kaynak eserlerden hangisi İtil Bulgar Devleti hakkında bilgi veren en
önemli kaynaktır?
a)İbn Battûtâ Seyahatnâmesi
b)İbn Fadlan Seyahatnâmesi
c)Evliya çelebi Seyahatnâmesi
d)Süryanî Mikhail vekâyinâmesi
e)İbn Haldun’un Mukaddime’si

9)Hazarlar, aşağıda verilen dinlerden hangisine topluca girmediler?
a)Gök Tanrı Dini
b)İslâmiyet
c)Hristiyanlık
d)Musevîlik
e)Budizm
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10)Hazarlar hangi asırda Müslümanlığı kabul etmişlerdir?
a)X. Yüzyılda
b)XX. Yüzyılda
c)IX. Yüzyılda
d)VIII. Yüzyılda
e)XI. Yüzyılda
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6. İTİL (VOLGA) BULGAR DEVLETİ (?-1399)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. İtil (Volga) Bulgar Devleti hakkında bilgi verilecek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-İtil Bulgar Devleti günümüzde hangi ülkenin toprakları üzerinde kurulmuştur?
-İtil Bulgar Devleti’nin İslâmiyeti benimsemesi nasıl gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
İlk

6.1. Giriş

Müslüman

Türk Ders notlarının okunması ve

Devletinin hangisi olduğu dipnotlarda
hakkında

atıf

yapılan

temel araştırma eserlere ulaşılması

bilgilendirme
6.2.İtil

(Volga)

Devleti ( ? – 1399)

Bulgar İtil

Bulgar

Devleti’nin Ders notlarının okunması ve

İslâmı kabulü ele alınacak

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
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Anahtar Kavramlar
İtil Bulgar Devleti, Yıltavar Almış, Emîr Cafer b. Abdullah, Bulgar, İbn Fadlan
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6. İTİL (VOLGA) BULGAR DEVLETİ (?-1399)

6.1. Giriş
Türkler İslâmiyet’i seçtikten sonra Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları üzerinde büyük
devletler kurdular. İslâm dünyasının kaderine tesir ederek Yakın Doğu, Avrupa ve Afrika’nın
son bin yıllık tarihinde çok önemli rol oynayarak tarihe yön verdiler. Abbasî halifeliği’nin iki
asır daha ayakta kalmasını sağladılar. Dağınık bir durumda bulunan ve belki de Bizans’ın ve
Haçlılar’ın saldırıları sonunda dağılıp gitmesi muhtemel olan İslâm dünyasını çöküşten
kurtardılar. Kendi millî değerlerini İslâmî değerlerle birleştirerek “Türk-İslâm Medeniyeti”
adını verdiğimiz tarihî gelişmeyi meydana getirdiler. Bunu ticaretlerinde, kültürün ve sanatın
tüm alanlarında ortaya koydukları uygulamalarla oluşturdular ve geliştirdiler. Türkler
Müslüman olduktan sonra Tolunoğulları Devleti (868-905), İtil Bulgar Devleti (? - 1399),
İhşidîler Devleti (939-969), Karahanlılar Devleti (840-1212), Gazneliler Devleti (9631186/1187) ve Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157) gibi İlk Müslüman Türk Devletleri olarak
adlandırdığımız siyasî teşekkülleri oluşturmuşlardır.
Günümüzde ilk Müslüman Türk devleti’nin Karahanlılar olduğu gibi yanlış bir kanaat
vardır. Halbuki ilk Müslüman Türk Devleti, tebasının da Türk olması dikkate alınırsa İtil
Bulgar Devleti’dir. Bu devlet M. 920 yılından önce İslamiyet’i kabul etmiştir. Abbasîlerin
zayıfladığı bir devrede 868 yılında Mısır’da da bir Müslüman Türk Devleti kuruldu. Ahmed
b. Tolun’un kurduğu bu devletin tebası Türk değildi. Şayet halkı dikkate alınmaz ise ilk
Müslüman Türk devleti Tolunoğulları’dır, dikkate alınırsa İtil Bulgar Devleti’dir.
Karahanlılar’ın İslâmiyet ile tanışması daha sonradır. İhşidîler Devleti’nin kurucusu olan
Muhammed b. Tuğç (Toğaç), devletini 935 yılında kurdu. Karahanlılar hükümdarları Satuk
Buğra Han zamanında, 944-945 yıllarında İslâmiyet’i kabul ettiler. Gazneliler, devletlerini
963 yılında kurduklarında zaten İslâmiyet’i benimsemiş bulunuyorlardı. Yani devlet
kurulmadan önce Müslüman idiler.149

149

Konuyla ilgili bkz. Erdoğan Merçil, “İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Hangi Devlet ile Başlamalı?”,
İÜEFTD., İstanbul 2000, sy. 36, s. 299 – 304.
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6.2.İtil (Volga) Bulgar Devleti ( ? – 1399)
Asıl adları Ogur olan Türk boyları, Asya Hunları’nın hâkimiyeti altında Seyhun
kıyılarıyla Volga ve Ural nehirleri çevrelerinde üç topluluk halinde yaşıyorlardı. V. yüzyılda
bir süre Avrupa Hunları’na bağlanan Ogurlar, bu devletin dağılmasıyla doğuya yönelen İrnek
başkanlığındaki Hunlarla birleştiler. Böylece diğer Türk boylarıyla karışan Ogur Türkleri,
Bulgar adıyla anılmaya başlandılar (482). Bulgar adı “ bulgamak” fiilinden gelir ve karışık
anlamındadır.150

Volga Nehri ve havzası
Bulgar Türklerinin güney Rusya bozkırlarına Hun dalgalarından biriyle ulaşmış
oldukları düşünülmektedir. Bulgarlar önceleri Göktürk kağanlığının idaresi altında
150

İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1991, s. 185.
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yaşıyorlardı. Ancak 630’da Göktürk Kağanlığı’nın fetret devrine girmesi üzerine Bulgarlar
Büyük Bulgarya Devleti’ni kurdular151. Devletin kurucusu Kovrat (Kobrat) adlı bir hakan
idi152. Fakat bu devlet uzun ömürlü olmamış, 665’ten sonra komşu Hazar Hakanlığı tarafından
parçalanmıştı. Bu parçalanmadan sonra Asparuh idaresindeki kalabalık Bulgar kütleleri
Tuna’ya doğru yönelmiş ve Balkanlara giderek (668 veya 671) Tuna Bulgarları Devleti’ni
kurmuştur (681). Tuna Bulgarları zamanla Slavlarla karıştılar ve Boris Han’ın (852 – 889)
864’te Ortodoksluğu resmen kabulüyle de Hıristiyan oldular.

İtil Bulgarları’na ait mezar taşı
Büyük Bulgarya Devleti’nin parçalanmasından sonra Hazarların baskısıyla Don nehri
boyundaki Otuz-Ogurlar’ın kuzeye doğru Orta İtil yani İtil (Volga) ve Kama (Çolman)
151
152

Kafesoğlu, s. 190.
Kafesoğlu, s. 190, n. 853.
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nehirlerinin birleştikleri sahaya çekildikleri anlaşılıyor. İtil Bulgarları burada bir devlet
kurdular. Ancak bu devletin ilk devirleri hakkında elimizde kesin ve yeterli bilgi
bulunmamaktadır.

Bulgar şehrinde bulunan ve İtil Bulgarlarına ait bir mezar taşı
İtil Bulgar Devleti’nin başkenti,Volga-Kama kavşağına, güneye doğru 100 km.
civarında bir uzaklığa sahip İtil nehri kıyısındaki Bulgar şehri idi. Diğer şehirler arasında ise
Büler (Biler), Suvar, Cüke –Tav, Oşal, Tetiş, Züye gibi şehirler bulunmakta idi.153
Bulgar ülkesinin doğusunda Türk menşeli Başkırt (Başkurt)’lar batısında Fin veya
Türk olan Burtaslar ile Ruslar, güneyinde ise Hazarlar bulunmaktaydı. Ülkenin sınırlarının
nerelere dayandığını tam olarak bilemiyoruz.
Bulgar tüccarlarının Hazar ülkesinde, Hârizm’de ve Sâmânî ülkesinde Müslüman
tüccarlarıyla ticaret yoluyla ilişki kurmaları Hârizmliler’in de Bulgar ülkesine gelmeleri
153

Akdes Nimet Kurat, IV – XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri, Ankara 2002, s. 113.
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sonucu bu topraklarda İslâm dini ve kültürü tanınmış ve yayılmıştır.154 Nitekim 900’lerde İtil
Bulgarları arasında pek çok kimse İslâm dinini benimsemişti. Bir müddet sonrada İtil Bulgar
hükümdarı Şelkey oğlu Yıltavar (İlteber) Almış (Almuş) İslamiyet’i kabul etmiş ve 920
yılında Abbasî halifesi Muktedir Billah’a (295/ 908 – 320 / 932) bir elçi göndererek din
âlimleri ve mimarlar göndermesi için müracaatta bulunmuştur. Yıltavar Almış unvan ve
ismini Müslüman olduktan sonra Emîr Ca‘fer b. Abdullah olarak değiştirmişti. Halife de din
adamları ve mimarlardan oluşan bir heyet gönderdi. Bu heyette İbn Fadlan adında bir kâtip
bulunuyordu. Halifenin yolladığı heyet 11 Safer 309 (21 Haziran 921) Perşembe günü
Bağdat’tan hareket etmiş ve 12 Muharrem 310 (12 Mayıs 922) Pazar günü Bulgar ülkesine
varmıştı. İbn Fadlan’ın kaydettiği seyahat notlarından hem İtil Bulgar ülkesi hakkında hem de
Oğuzlar, Başkırtlar, Hazarlar hakkında ilginç bilgiler elde etmekteyiz. Bu seyahatnâme Prof.
Dr. Ramazan Şeşen tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve 1975’te yayımlanmıştır.155

İtil-Bulgar yüzükleri
İtil Bulgarları’na ait sikkelerden anlaşıldığına göre Emîr Ca‘fer’den sonra yerine oğlu Mikâil,
ondan sonra da Tâlib b. Ahmed, Mü’min b. Ahmed ve Mü’min b. el-Hasan hükümdar
olmuşlardı.
154

Nesimi Yazıcı, “ İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslamiyet” TÜRKLER, Ankara 2002, IV, 394-408.
Bk. R.Şeşen , Onuncu Asırda Türkistan’da bir İslam Seyyahı İbn Fadlan Seyahatnamesi Tercümesi, İstanbul
1975.
155
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Bulgarlar, Hazar Hakanlığı yıkılana kadar (965), bu devlete tâbi olup Hazar hakanına
vergi veriyordu. Bu devletin yıkılmasından sonra Bulgarlar bağımsız bir halk olmuşlardır.
964 ve 985 yıllarında Ruslar, Bulgar ülkesini istila ettiler. Ruslar ve Bulgarlar
arasındaki mücadele 1006’da yapılan bir ticaret antlaşması ile son buldu. Fakat XI. yy.’ın
ikinci yarısından itibaren kuzeydeki kürk ticareti Ruslar ve Bulgarlar arasında devamlı
savaşlara neden oldu. Vsevolod adlı Rus hükümdarı yayılma siyaseti izleyerek 1183’te İtil
Bulgarları’nın başkenti Bulgar şehri üzerine yürüdü. 1205 yılında da İtil ve Kama
Bulgarları’na karşı ordular gönderdi. Vsevolod bu askerî hareketlerle Hazar denizinden gelen
ticaret yolu üzerinde denetim sağlamaya çalışıyordu. Oğlu Yury de onun siyasetini takip
ederek bütün doğu ticareti için güvenli bir yol ele geçirmeye çalıştı. Bu amaçla 1221’de
Nizhniy Novgorod kalesini yaptırdı. Burası Kiev Rus Prensliği’nin doğu sınırları üzerinde
Volga ve Oka nehirlerinin birbirine karıştığı noktada buluşan stratejik öneme sahip bir şehir
idi. Bulgar ve Ruslar arasındaki bu ticaret savaşları Moğolların ortaya çıkışına kadar sürüp
gitti(XIII. yy’ın ilk yarısına kadar).

Volga Bulgarları’ndan günümüze kadar gelen mimari anıt Şeytan Kala
Moğollar, Kalka nehri kenarında Ruslara karşı kazandıkları zaferden sonra (1223)
Doğuya dönerlerken Bulgarların tuzağına düşerek ağır kayıplara uğradılar. Bu olay İtil Bulgar
144

Devleti’nin sonunu hazırladı. Yenilginin intikamını almak isteyen Altın Orda Hükümdarı
Batu Han (ö. 1256) idaresindeki büyük Moğol ordusunun “Batı seferindeki” ilk hedefi
Bulgarlar oldu(1236). Moğollar Bulgarlara saldırarak onlara ait köy ve şehirleri yıktılar. Bu
sırada 50.000 nüfusa sahip olan Bulgar şehri de tahribâttan payını aldı. Moğol istilasından
sonra Deşt-i Kıpçak’ta kurulan Altın Orda (Ordu) Devleti zamanında Bulgarlar bir dereceye
kadar bağımsızlıklarını korudular. Bulgar şehri yeniden eski günlerine dönebildi. Bulgarlar
zaman zaman Altın Orda Hanlığı’na kafa tutmaktaydılar. Nitekim Altın Orda Hanı Pulat
Timur 1361’de Bulgarları cezalandırmış ve Bulgar şehri yeniden tahrip edilmişti. 1391yılında
Timur’un Altın Orda hânı Toktamış’a (1376-1395) karşı yaptığı sefer sırasında Bulgar ülkesi
bir kez daha tahrip edildi.
Batu Han : Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarıdır (1227 – 1256). 1223 yılında
Kalka Meydan Muharebesi’ndeki zaferden dönerken İtil Bulgarları’nın saldırısına uğramışlar ve
bu pusunun intikamını almak üzere Deşt-i Kıpçak’a saldırdı (1239’daki Batı Seferi sırasında).
Batu Han hakkında bilgi için bk. Mustafa Kafalı, “Batu Han”, DİA, V, 208 – 210.

Bulgar şehri 1399’da Ruslar tarafından tahrip edildi. Ancak bu şehrin yıkılmasının
nedeni Batu Han tarafından kurulan “Kazan” şehrinin gösterdiği gelişme idi.
Bulgarlar 1399’dan sonra toparlanamayarak dağıldılar. Bulgar halkının bir kısmı
Kama’nın kuzeyindeki Kazan nehri boyunca göç ederek bu bölgeye yerleştiler. Böylece
buraların tamamen Türkleşmesini sağladılar. 1437 yılında kurulmuş olan Kazan Hanlığı’nın
esas nüfusunu Bulgar- Kıpçak karışımı olan Müslüman halk oluşturmuştur.156

156

R. Rahmeti Arat, “ Kazan”, İA, VI, 505.
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Uygulamalar
1) Tarih atlasında Volga Nehri ve havzasını inceleyiniz, bu sahada yaşayan Türk kavimlerini
araştırınız.
2) Akdes Nimet Kurat, IV – XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri,
Ankara 2002 adlı eseri okuyunuz. Bu eserde yer alan Türk kavimlerinin yaşadıkları yerleri
haritada gösteriniz.
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Uygulama Soruları
1) İtil (Volga) Bulgar Türklerinin Abbasiler ile ilişkileri hakkında bilgi veriniz.
2) İtil Bulgarlarının önemli şehirleri hangileridir?
3) Deşt-i Kıpçak terimi hakkında bilgi veriniz.
4) İtil Bulgarları’nın Moğollar ile ilişkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilinenin aksine, ilk Müslüman Türk devletinin İtil Bulgar Devleti olarak kabul
edilmesi gerektiğini ve bu devletin İslâmı kabulünü gördük. Ayrıca İtil Bulgar Devleti’nin
siyasi tarihi hakkında bilgi verdik.
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Bölüm Soruları
VI. HAFTA
1)İslâm’ı kabul eden Bulgar hükümdarı (İlteber) Almuş Abbasî Halifesi Muktedir-Billah’a bir
elçilik heyeti göndererek kendisine İslâm dinini tebliğ edecek din bilginleri (fakihler), câmi ve
kale yapımına yardımcı olacak ustalar istemiştir. Halife Muktedir de bu isteği memnuniyetle
kabul edip Mart-Nisan 921 tarihinde istenen din adamları, usta ve parayı hakana göndermiştir.
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a)Bir Türk hükümdarı İslâmiyet’i kabul etmiştir.
b)Bulgar Devleti Abbasî Halifesi’nden yardım istemiştir.
c)Bulgar Devleti ile Abbasî Devleti arasında diplomatik temas sağlanmıştır.
d)Bulgar Devleti’nin 950’de Müslüman olmadığı anlaşılıyor.
e)Abbasî Halifesi, Bulgar hükümdarına olumlu cevap vermiştir.

2)Aşağıdaki kaynak eserlerden hangisi İtil Bulgar Devleti hakkında bilgi veren en
önemli kaynaktır?
a)İbn Battûtâ Seyahatnâmesi
b)İbn Fadlan Seyahatnâmesi
c)Evliya çelebi Seyahatnâmesi
d)Süryanî Mikhail vekâyinâmesi
e)İbn Haldun’un Mukaddime’si
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3) İtil Bulgar Devleti’nin başkenti, Volga- Kama kavşağına, güneye doğru 100 km.
civarında bir uzaklığa sahip İtil nehri kıyısındaki ………………şehri idi.
Boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
a)Züye
b)İdil
c)Kaşgar
d)Bulgar
e)Belencer

4)Aşağıdaki şehirlerden hangisi İtil Bulgar Devleti’ne ait şehirlerden biri değildir?
a)Züye
b)Cüke-tav
c)Büler
d)Oşil
e)Belencer

5)İtil Bulgar Devleti’nin
……………………’dır.

en

önemli

kaynağı

olan

Seyahatname’nin

yazarı

Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
a)İbn Haldun
b)İbn Fadlan
c)İbn Battutâ
d)Evliya Çelebi
e)İbnü’l-Esîr
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6)İtil
Bulgar
Hakanı
İlteber
Almış,
………………………………….adını almıştır.

Müslüman

olduktan

sonra

Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime/kelimeler gelmelidir?
a)Abdülkerim
b)Muhammed
c)Emîr Cafer b. Abdullah
d)Emîr Halid b. Velid
e)Emîr Muhammed b. Râik

7)İtil Bulgarları Aşağıdakilerden hangisi ile mücadele etmemişlerdir?
a)Ruslar
b)Timur
c)Hazarlar
d)Moğollar
e)Karahıtaylar

8)Aşağıdakilerden hangisi “Deşt-i Kıpçak” teriminin karşılığıdır.
a)Bulgar Ülkesi
b)Moğol Toprağı
c)Kuzey Rusya Toprakları
d)Güney Rusya Bozkırları
e)Bozkır ya da kıraç arazi

9)Aşağıdaki ilk Türk-İslâm Devletleri’nden hangisinin kurucusu Müslüman değildi?
a)İhşidîler

b)Tolunoğulları

c)Karahanlılar

d)Gazneliler

e)Selçuklular
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10) V. yüzyılda bir süre Avrupa Hunları’na bağlanan Ogurlar, bu devletin dağılmasıyla
doğuya yönelen İrnek başkanlığındaki Hunlarla birleştiler. Böylece diğer Türk
boylarıyla karışan Ogur Türkleri, Bulgar adıyla anılmaya başlandılar.
Yukarıda geçen “Bulgar” kelimesi ne anlama gelmektedir?
a)Karışık

b)Savaşçı

c)Süvari

d)Düzenli

e)Kuvvetli
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7. TOLUNOĞULLARI

154

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. 1. Tolunoğulları (868-905)
7.1.1.Ahmed bin Tolun Devri (868-884)
7.1.2.Humâreveyh Devri (884-896)
7.1.3.Ebu’l –Asâkir Ceyş Devri (896-Temmuz 896)
7.1.4.Hârûn B. Humâreveyh Devri (896-31 Aralık 904)
7.1.5.Şeybân Devri Ve Yıkılış (905)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tolunoğulları nerede ve hangi tarihte kurulmuştur?
Tolunoğlu Ahmed Camii nerede inşâ edilmiştir?
Tolunoğulları Devleti hangi nedenlerden dolayı yıkıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
7.Tolunoğulları (868-905)

Tolunoğulları

idaresi Ders notlarının okunması ve

hakkında bilgi edinilecek.

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
7.1.1.Ahmed bin Tolun
Devri (868-884)

Devletin kurucusu Ahmed b. Ders notlarının okunması ve
Tolun tanınacak.

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
7.1.2.Humâreveyh

Devri Humâreveyh

(884-896)

Tolunoğulları

dönemi Ders notlarının okunması ve
tarihi

alıncak.
7.1.3.Ebu’l –Asâkir Ceyş
Devri (896-Temmuz 896)

Devletin

ele dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
Ebu’l-Asâkir Ders notlarının okunması ve

Ceyş’in kısa hükümdarlık dipnotlarda
dönemi görülecek

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

Harun
b.
Humâreveyh Ders notlarının okunması ve
7.1.4.Hârûn b.
Humâreveyh Devri (896-31
döneminde
dipnotlarda atıf yapılan
Aralık 904)
Tolunoğulları’nın durumu araştırma eserlere ulaşılması
öğrenilecek.
7.1.5.Şeybân Devri Ve
Yıkılış (905)

Şeybân
Tolunoğulları

dönemi Ders notlarının okunması ve
tarihi

devletin yıkılışı bilinecek.

ve dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

157

Anahtar Kavramlar
Tolunoğulları, Ahmed b. Tolun, Humâreveyh, Ebu’l-Asâkir Ceyş, Harun b. Humâreveyh,
Şeybân, el-Muvaffak, Çevgân, Fustat
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7.1. TOLUNOĞULLARI (868-905)
Mısır ve Suriye’de kurulan ve Abbasî hilâfetine şeklen bağlı ilk Müslüman-Türk
devletidir. Devletin kurucusu olan Ahmed bin Tolun (Tulun) bir Türk askeri idi.

Kahire’de Ahmed b. Tolun Camii

7.1.1.Ahmed bin Tolun Devri (868-884)
Ahmed Eylül 835 tarihinde Bağdat’ta dünyaya geldi. Çok iyi bir askerî eğitim ve dinî
terbiye gördü. Tahsilini Tarsus’ta tamamladı. 862 yılında Müstaîn Billah’ın halifeliğinin ilk
yılında (muhtemelen) tekrar Samerra’ya157 geri dönmüştür. Abbasî halifesi el-Mu’tezz,
Ahmed’in üvey babası Bayıkbeg’e Mısır valiliği görevini verdi. Ancak Bayıkbeg buraya
kendisi gitmeyerek Ahmed bin Tolun’u vekil olarak gönderdi. Ahmed, 15 Eylül 868 tarihinde
Mısır’ın o zamanki merkezi Fustat şehrine ulaşarak devletini kurdu. Ancak Ahmed,
idareciliğinin ilk yıllarında Mısır’da iki kişinin muhalefeti ile karşılaştı. Bunlardan birincisi
157

Halife Mu’tasım-Billâh tarafından 221’de (836) Bağdat’ın yaklaşık 100 km kuzeyinde ve Dicle’nin sol
kıyısında kurulmuş 221-279 (836-892) yılları arasında Abbasî Devleti’nin başkenti olarak kullanılmıştır (Bk.
Mustafa Demirci, “Sâmerrâ”, DİA, XXXVI, 70).
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856 yılından beri Mısır maliyesinden sorumlu ve doğrudan halifeye hesap veren Ahmed bin
Müdebbir, ikincisi ise “Berîd” teşkilâtının reisi Şukayr idi. Ahmed bin Müdebbir’i ancak 4 yıl
sonra Mısır’dan uzaklaştırarak Suriye’ye göndermeyi başarabildi.
Berîd : İslâm devletlerinde istihbârât (haber alma) ve posta teşkilâtına verilen ad. Emevîler
devrinde İran ve Bizans’ı örnek alarak sistemli bir posta teşkilâtı kuran ilk halife Muâviye’dir.
Yine Muâviye zamanında bu teşkilâta istihbârat görevi de verildi.Abbasîler’in ilk zamanlarında
posta teşkilâtı yeniden düzenlendi. Dîvânü’l-Berîd veya Harâit olarak adlandırılan teşkilâtın
sorumlusuna Sâhib–i berîd veya harâitî denildi.
Abbasîler devrinde Bağdât’ta merkezî idareyi oluşturan dîvânlar arasında merkezin
eyâletler ile haberleşmelerini düzenlemek ve her tarafta olup biten işlerin, özellikle büyük
memurların hal ve hareketlerini kontrol ederek merkeze bildirmek vazifesi ile sorumlu özel bir
kurum vardı ki, buna “Dîvânü’l–berîd”, başında bulunan âmire de “Sâhibü’l–berîd” adı
verilirdi. Sâhibü’l–berîd unvânını alan kimseler halifenin güvenini kazanmış kimseler arasından
seçilirdi.
Gazneliler’de özellikle Sultan Mahmûd zamanından itibaren casusluğun çok büyük
önem kazandığını ve bu nedenle Berîd Teşkilâtı’nın çok düzenli çalıştığını kaynaklar ifade
eder. Sultan Mahmûd’un sarayında oğlu Mesûd’un, Mesûd’un sarayında da Mahmûd’un
casuslarının bulunduğunu bildiren Beyhakî dışında Vezîr Nizâmü’l-Mülk, Sultan Mahmûd’un
Karahanlılar sarayında casusları olduğunu söylemekte ve yine Avfî’nin anlattığı bir hikâyeden
de Hârizm valiliğine tayin ettiği Altıntaş’ın yanında casus bulundurduğu anlaşılmaktadır Bk.
İbrahim Harekât, “Berîd”, DİA., V, 499; M. Fuad Köprülü, “Berîd”, İA., II, 541 – 549.

Bayıkbeg, Haziran 870’te öldürülünce Mısır’ın yönetimi İbni Tolun’un kayınpederi
Yarcûh et-Türki’ye geçti. Yarcûh, damadı Ahmed’e Mısır’ın yanında Berka158 ve
İskenderiye’nin idaresini de verdi.
Ahmed bin Tolun Bağdat’a gidecek haracı muntazam bir şekilde azaltarak büyük bir
servet edindi. Türk ve Sudanlı esirlerden iyi eğitimli tam techizatlı bir ordu meydana getirdi.
Bundan başka bir de donanma oluşturdu.

158

Libya’nın Akdeniz kıyısında yer alan eski bir şehir ve bölgenin adıdır. Geniş bilgi için bk. Mustafa L. Bilge,
“Berka”, DİA, V, 504-505.
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Ahmed b. Tolun Camii’ndeki taş süslümelerinden bir ayrıntı
Ahmed bin Tolun Fustat’ın kuzeydoğusunda Yeşkur dağının eteğinde kendisi ve
adamları için yeni bir şehir kurdu. Şehrin kurulduğu bölgeyi kumandanlarına ve yüksek
mevkilerdeki memurlarına iktâ‛ ettiği için kurduğu şehre Katâî‛ adını verdi.159Yeni merkez

159

H. Dursun Yıldız, “Ahmed bin Tolun”, DİA, II, 142.
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zaman içinde genişleyerek Mısır’ın eski merkezi olan Fustat ve el-Asker ile birleşti.160Ahmed,
burada İbn Tolun camii, saray, büyük bir bahçe, çevgân sahası ve hastane yaptırdı.
Çevgân : Özellikle Ortaçağ’da Orta ve Uzakdoğu saraylarında oynanan ve bugünkü
polo oyununa benzeyen atlı top oyunu Bk. Feyzi Halıcı, “Çevgân”, DİA., VIII, 294 vd.

870 yılında Abbasî Halifesi olan el-Mu’temid161, ülkenin Batı eyaletlerini oğlu ve
veliahtı olan Cafer’e bıraktı. Doğu eyaletlerinin idaresini de ikinci veliaht olan kardeşi elMuvaffak’a verdi.
el-Muvaffak, Doğu’da Zenci isyanları ve Saffârîler’le162uğraştığı sıralarda Mısır
hazinesinden de yararlanmak isteyerek İbn Tolun’a bir elçi göndererek ondan para istedi. elMuvaffak, Ahmed’in gönderdiği 1.200.000 dinarı yetersiz bularak daha fazla para istedi.
Ahmed bunu reddedince el-Muvaffak da onu azletti ve yerine Suriye valisi Amâcûr’u tayin
etti. Ancak Amâcûr et-Türkî’nin 264 (877/78) yılında ölümü Ahmed bin Tolun’un Suriye’yi
de ele geçirmesini sağladı. Ahmed Suriye’de iken Mısır’da yerine vekil olarak bıraktığı oğlu
Abbas isyan etti. Ahmed bin Tolun Mısır’a geri dönerek Abbas’ın isyanını bastırdı. Ona
destek verenleri öldürüp Abbas’ı hapse attırdı. Tolunoğlu Ahmed, oğlu Abbas’ı isyan
etmesinden sonra her gittiği yere beraberinde götürüyordu. Çünkü onun yeniden
ayaklanmasından çekiniyordu163. Ahmed artık Mısır ve Suriye’nin hâkimi olarak bastırdığı
paraların üzerine halifenin adından sonra kendi adını da yazdırmaya başladı.
882 yılında Tolunoğulları’nın Suriye valisi Lü’lü, el-Muvaffak’ın baskısı altında
bulunan Halife Mu‘temid’i yanına gelmesi için ısrarla çağırdı. Mu‘temid, Musul’a ulaştığı
zaman, el-Muvaffak’ın emriyle İshak bin Kundacık tarafından Samerra’ya dönmeye mecbur
edildi. el-Muvaffak’ın baskısı ile İshak bin Kündacık164 Mısır ve Suriye valisi tayin edildi.
Ahmed de Şâm bölgesinin en meşhur fakihlerine el –Muvaffak’ın azline dair fetvâ verdirtti.
160

Mısır, Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde meşhur sahabe-komutanlardan Amr b. el-Âs tarafından fethedilmiş ve
onun tarafından Fustat şehri merkez olmuştu. Abbasîler döneminde ise Abbâsi kumandanı Sâlih b. Avn,
Fustat’ın kuzeydoğusunda Hamrâü’l-kusvâ mevkinde 750 (132) yılında el-Asker şehrini kurarak merkez yaptı.
Kahire olarak bilinen şehir ise Fatımîler zamanında kurulmuştur. Bugünkü Kahire önceki merkezler Fustat, elAsker ve el-Katâ’i şehirlerini içine almaktadır. (Bk. Eymen Fuâd Seyyid, “Kahire”, DİA, XXIV, 173).
161
Mu’temid Alellâh Ahmed b. Cafer (870-892) hakkında daha fazla bilgi için bk. Ali Aktan, “Mu’temidAlellah”, DİA, XXXI, 387-388.
162
861-1003 yılları arasında Doğu İran’da Sîstan bölgesinde hüküm süren bir İslâm hânedanı (Geniş bilgi için
bk. Erdoğan Merçil, “Saffârîler”, DİA, XXXV, 464-465).
163
Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, VI, 63.
164
Hakkında bilgi için bk. Nadir Özkuyumcu, “İshâk b. Kündacık”, DİA, XXII, 535-536.
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Daha sonra da hem Ahmed hem de el-Muvaffak hâkim oldukları bölgelerde mimberlerde
birbirlerine lanetler yağdırdılar.

Tolunoğlu Ahmed Camii’nin minberi
Ahmed bin Tolun 10 Mayıs 884’de öldü. Tolunoğlu Ahmed’in 17’si erkek 33 çocuğu
olmuştu. Oğullarının en büyüğü Abbas idi. Ahmed’in yerine oğlu Humâreveyh geçti165.

165

H. Dursun Yıldız, “Ahmed bin Tolun”, DİA, II, 141-143 .
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Tolunoğlu Ahmed Camii’nden başka bir ayrıntı
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TOLUNOĞULLARI ZAMANINDAABBASÎ HALİFELERİ166
12. Abbasi Halifesi

: el-Mustaîn-Billâh

862-866

13. Abbasi Halifesi

: el-Mu’tez-Billâh

866-869

14. Abbasi Halifesi

: el-Mühtedî-Billâh

869-870

15. Abbasi Halifesi

: el-Mu’temid-Alellah

870-892

16. Abbasi Halifesi

: el-Mu’tazıd-Billâh

892-902

17. Abbasi Halifesi

: el-Müktefî-Billâh

902-908

Toloni olarak bilinen Ahmed b. Tolun’un sikkesinin ön ve arka yüzleri

7.1.2.Humâreveyh Devri (884-896)
Humâreveyh 20 yaşında iken babasının tahtına oturdu.167 Ağabeyi Abbas’ı öldürttü.
Ahmed bin Tolun ölmeden önce Abbasîler ile barış görüşmeleri yapılmakta idi. Ancak onun
ölümü ile bu görüşmeler askıya alındı. Böylece Humâreveyh’in tecrübesizliğinden
faydalanarak Mısır ve Suriye’yi Tolunoğulları’nın elinden almaya çalışan el-Muvaffak, İshâk
bin Kündacık ve Muhammed b. Ebû’s-Sâc idaresindeki orduları Humâreveyh üzerine
gönderdi. Abbasî ordusu Suriye’ye girdi ve kısa sürede Dımaşk’a kadar ilerledi. el- Muvaffak,
oğlu Ahmed’i de bu orduların yardımına gönderdi. Ancak İshâk ile Muhammed bir
anlaşmazlık sonucu Ahmed’i yalnız bıraktılar. Ahmed ile Humâreveyh kuvvetleri DımaşkRemle arasında et-Tavâhîn denilen yerde karşılaştılar (Şubat-Mart 885) daha savaşın başında
166
167

H. Dursun Yıldız, “Abbasiler”, DİA, I, 31-48.
Hakkında bilgi için bk. Ahmed Ağırakça, “Humâreveyh b. Ahmed b. Tolun”, DİA,XVIII, 348-349.
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Humâreveyh savaş alanını terk etti. Ancak bu durumdan haberdar olmayan Humâreveyh’in
kumandanı Sa‘d el-Aysar pusuda bulunan birliklerle Abbasî kuvvetlerine saldırarak onları
mağlup etti. Bu başarıdan dolayı gururlanan Sa’d el- Aysar, Humâreveyh’in hizmetinden
çıkarak Suriye’de isyan etti. Fakat Humâreveyh, Nisan 886’da bir sefer düzenleyerek Sa’d’ı
mağlup etti ve öldürdü. Sonra Dımaşk’a giderek İshâk b. Kündacık üzerine yürüdü, onu
mağlup etti ve Samerra’ya kadar kovaladı168.
Bu mağlubiyetten sonra el- Muvaffak, Humâreveyh ile bir barış yapmak zorunda
kaldı. Antlaşmanın en önemli maddesine göre: Abbasîler, Humâreveyh’in Mısır, Suriye ve
Anadolu hudut bölgelerinde 30 yıl süreyle vali olmasını kabul ediyordu.

Humâreveyh döneminde Tolunoğulları’nın hakimiyet sahası
Humâreveyh 888’de Muhammed b. Ebû’s-Sâc’ın ordusunu mağlup etti.

168

Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, VI, 64.
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891 yılında el-Muvaffak ve 892’de Halife el-Mu’temid öldü. O ölümünden önce
baskılara dayanamayarak Nisan 892’de (Muharrem 279) oğlu Cafer’i azledip yerine kardeşi
Muvaffak’ın oğlu Ahmed’i getirmek zorunda kaldı.169Bu yüzden yerine el-Muvaffak’ın oğlu
Ahmed (Ebû’l-Abbâs Mu’tazıd-Billâh), “el-Mu‘tazıd” lâkabıyla halife oldu. Mu’tazıd da
Humâreveyh’in görevde kalmasını tasdik etti. Böylece Tolunoğulları ile Abbasilerin arası
düzelmeye başladı. Humâreveyh kızı Katru’n-Nadâ’yı (Esmâ) muhteşem bir düğün ile halife
el - Mu’tazıd’a nikâhladı.170
el-Mu’tazıd, Fırat’tan Berka’ya kadar olan bütün İslâm ülkelerini Humâreveyh’e
verdi. Buna karşılık Humâreveyh, vergisi ödenmemiş olan geçmiş her yıl için 200.000 Dinar
vermeyi ve gelecek her yıl için de 300.000 dinar ödemeyi kabul etti. Bundan sonra elMu’tazıd, Humâreveyh’e saltanat alâmetlerinden olan hil’at, kılıç, tâç ve kemer gönderdi.171
Humâreveyh henüz 32 yaşındayken Dımaşk’ta 7 Ocak 896’da köleleri tarafından
öldürüldü.172

Humâreveyh’in sikkesi
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Ali Aktan, a.g.m.,XXX1, 388.
Humâreveyh’in kızı Katru’n-Nadâ ve bu muhteşem düğün hakkında bilgi için bk. Zekariya Kitapçı,
Mukaddes Çevreler ve Eski Hilafet Ülkelerinde Türk Hatunları, Konya 1995, s. 146-161.
171
Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, VI, 65.
172
Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, VI, 65; Erdoğan Merçil (Müslüman-Türk Devletleri, s. 8 ), bu tarihi 18
Ocak 896 olarak verir. Ahmed Ağırakça ise, 27-28 Zilkade 282/17-18 Ocak 896 tarihinde öldürüldüğünü belirtir
(“Humâreveyh b. Ahmed b. Tolun”,DİA, XVIII, 349).
170
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7.1.3.Ebu’l –Asâkir Ceyş Devri (896-Temmuz 896)
Ceyş daha babasının sağlığında veliaht ilan edilmişti. Mısır tahtına oturduğunda henüz
14 yaşında idi. Kötü niyetli kimselerin tahrikiyle tecrübeli emir ve kumandanlara karşı
harekete geçti. Sonuçta ayaklanan kumandanlar onu azlederek öldürdüler (25 Temmuz 896).
Yerine de en az onun kadar tecrübesiz olan kardeşi Hârûn geçirildi.

7.1.4.Hârûn B. Humâreveyh Devri (896-31 Aralık 904)
Tolunoğulları tahtındaki sarsıntılar Abbasîlerin baskılarını artırmalarına neden oldu.
896’da Halife Mu’tazıd ile Harun arasında bir antlaşma yapıldı. Buna göre
Tolunoğulları’nın idaresi altındaki topraklar küçülüyor ve Abbasîlere ödenen vergi artıyordu.
Hârûn, Abbasîler’e 450.000 dinar ödemek zorunda bırakılıyordu.
902’de Halife Mu’tazıd ölmüş yerine Muktefî geçmişti. Muktefî, Suriye’de
Karmâtîler’in173 çıkardığı karışıklıkları önlemek üzere bölgeye Muhammed bin Süleyman elKâtibî idaresinde bir ordu gönderdi. Karmatîler çok ağır bir mağlubiyete uğratıldı. Bu başarı
Muhammed bin Süleyman’a Abbasî orduları baş kumandanlığı pâyesini getirdi. Bundan sonra
Halife Muktefî, Muhammed’i Mısır’a Tolunoğulları üzerine gönderdi. Harun amcası Şeybân
tarafından öldürüldü (31 Aralık 904)174.

173

Aşırı Şiî İsmâiliyye mezhebine mensup bir zümre. Geniş bilgi için bk. Sabri Hizmetli, “Karmatîler”, DİA,
XXIV, 510-514.
174
Kopraman, VI, 68.
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Tolunoğulları’nın hâkimiyet bölgesi

7.1.5.Şeybân Devri Ve Yıkılış (905)
Muhammed bin Süleyman karadan ve denizden Mısır’a hücum etti. Sonunda Şeybân’ı
kuşatma altına aldı. Şeybân’ın Abbasî kuvvetlerine karşı koyacak gücü ve cesareti yoktu. Bu
nedenle kendisine yapılan teslim olma çağrısına uydu. Muhammed bin Süleyman 10 Ocak
905’de175Fustat’a girerek Tolunoğulları Devleti’ni ortadan kaldırdı. Şeybân dışındaki ileri
gelen aile fertleri zincire vurularak Bağdat’a götürüldü.176 Tolunoğlu Ahmed’in kurduğu elKatâ‛i şehri başta olmak üzere Tolunoğulları’na ait ne varsa hepsi yakılıp yıkıldı. Sadece
Ahmed bin Tolun’un yaptırmış olduğu camiye dokunulmadı.

175

Kopraman, VI, 69. Erdoğan Merçil (Müslüman – Türk Devletleri, s. 8), 12 Ocak 905 tarihini verir.
Kazım Yaşar Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, VI, 55-79; Hakkı Dursun Yıldız , “Ahmed bin Tolun”,
DİA,II.
176
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Uygulamalar
1) H. Dursun Yıldız’ın , “Ahmed bin Tolun”, DİA, II, 141-143, maddesini okuyunuz.
2) Tolunoğulları döneminde Kahire’de yapılan imar faaliyetlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Berid ve çevgan ne demektir, kısaca bilgi veriniz?
2) Ahmed b. Tolun dönemi hakkında kısaca bilgi veriniz?
3) el-Katâi’ şehri nasıl kurulmuştur?
4) Tolunoğulları nasıl yıkıldı kısaca anlatınız.

171

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tolunoğulları

Devleti’nin

kuruluşunu,

dirayetsiz

hükümdarlar

döneminde

kumandanların devlet idaresine müdahalelerini ve devletin yıkılışa giden sürecini ele aldık.
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Bölüm Soruları
VII. HAFTA
1)Tolunoğulları Devleti ……………….’da kuruldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?
a)Suriye
b)Anadolu
c)Mısır
d)Libya
e)İskenderiye
2)Mısır’da kurulan ilk Müslüman –Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Memlûkler
b)Eyyûbîler
c)İhşidîler
d)Tolunoğulları
e)Selçuklular
3)Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed b. Tolun’un asıl mesleği……………..idi.
Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
a)Demircilik
b)Muallimlik
c)Askerlik
d)Kâtiplik
e)Vezirlik
4)Aşağıdakilerden hangisi Tolun oğlu Ahmed’e muhalefet etmemiştir?
a)Ahmed b. Müdebbir
b)Şukayr
c)Abbas
d)Sa’d el-Ayser
e)el-Muvaffak
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5) Berîd Teşkilatı’nın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a)Belediye hizmetlerini yapar
b)Örfî davalara bakar
c)Değerli eşyaları nakleder
d)Posta ve istihbarat görevi yapar
e)Vergi toplar
6)Aşağıdakilerden hangisi Tolunoğlu Ahmed’in Mısır’a gelir gelmez hemen ele aldığı
işlerden biri değildir?
a)Ordu ve Donanma kurmak
b)Hazineden Bağdat’a giden vergiyi azaltmak
c)Mısır’da ileri gelen idarecilerin nüfuzunu kırmak
d)Bağımsızca hareket etmek
e)Suriye üzerine yürümek
7)Aşağıdaki bölgelerden hangisi hiçbir zaman Tolunoğulları’nın egemenliği altına
girmemiştir?
a)Suriye
b)Tarsus
c)Berka
d)Irak
e)Mısır
8)Aşağıdakilerden hangisi Tolunoğulları zamanında en çok oynanan oyunlardan
biridir?
a)Futbol
b)Tepük
c)Cirit
d)Kumar
e)Çevgân
9)Aşağıdakilerden hangisi el-Kataî şehrinde bulunmamaktadır?
a)Cami
b)Saray
c)Hastane
d)Bahçe
e)Panayır
174

10)Aşağıdaki şehirlerden hangisi Ahmed b. Tolun’un kurduğu şehrin adıdır?
a)Kahire
b)Fustat
c)el-Asker
d)el-Katâ’î
e)Berka
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8. İHŞÎDÎLER VE KARAHANLILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. İHŞÎDÎLER VE KARAHANLILAR
8.1.İhşîdîler (935 – 969)
8.2.Karahanlılar (840-1212)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İhşîdîler hangi tarihte ve nerede kurulmuştur?
Tolunoğulları ile İhşîdîler arasında nasıl bir ilişki vardı?

179

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
8.1.İhşîdîler (935 – 969)

İhşidiler’in kuruluş süreci ve Ders notlarının okunması ve
siyasi tarihleri ele alınacak

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
8.2.Karahanlılar (8401212)

Karahanlılar

Devleti’nin Ders notlarının okunması ve

siyasi tarihi incelenecektir

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
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Anahtar Kavramlar
İhşîdîler, Muhammed b. Tuğç,Ûnûcûr, Kâfûr, Karahanlılar, Bilge Kül Kadir Han, Satuk
Buğra Han, Sâmânîler
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8. IHŞÎDÎLER VE KARAHANLILAR

8.1.İhşîdîler (935 – 969)
İhşîdîler Devleti 935 yılında Mısır, Filistin ve Suriye toprakları üzerinde Muhammed
b. Tuğç adındaki bir Türk beyi tarafından kurulmuştur. Muhammed b. Tuğç 882’de Bağdat’ta
doğdu. Babası Tolunoğullarının hizmetinde görev almış Şâm ve Taberiyye valiliği yapmıştı.

İhşidiler’in hakimiyet sahası
Tolunoğulları Devleti’nin 905’te yıkılışından sonra Muhammed b. Tuğç Abbasî
Devleti hizmetinde çalıştı. Muhammed b. Tuğç, 933 yılında bütün Suriye üzerinde hâkimiyet
kurdu. Muhammed, Mısır’ın hâkimiyetini de ele geçirmek amacındaydı. Mısır ve Suriye
Vergi Müfettişi olan Ebu’l-Feth el-Fazl Ca’fer b. Muhammed b. el-Furat’ın desteğini sağladı
ve Suriye’ye ilave olarak Mısır valisi tayin edildi(935). Kendisine karşı direnen maliyeci Ebû
Bekr Muhammed el- Mâzerâî’nin mukavemetini kırarak burayı kendi hizmetine almayı
başardı.
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Muhammed’in, Abbasî Devleti ile olan ilişkileri gayet iyi idi. Muhammed, Halîfe Râzî
Billâh’tan (934-940) “İhşîd” unvânını177 aldı(939)178. Kurduğu devlet de bu unvandan dolayı
“İhşîdiler Devleti” olarak tanındı.
İhşîd, prens veya hükümdar anlamında Farsça bir unvân olup Soğd ile Fergâna’nın
İranlı hükümdarları tarafından kullanılmıştır. Muhammed’in Fergâna meliklerinin soyundan
geldiği kabul edilmektedir.
Muhammed b. Tuğç, bir süre sonra Suriye’yi elinden almak isteyen, Abbasî
Devleti’nin kudretli emîri Muhammed b. Râik179 ile mücadeleye girdi. 939’da Muhammed b.
Râ’ik, Suriye’yi ele geçirip Remle’yi aldı. İki tarafın öncü kuvvetlerinin karşılaşmalarından
sonra antlaşma yapıldı. Remle ve civarı ile birlikte Taberiyye’den kuzeye kadar olan Suriye
toprakları İbn Râ’ik’e verildi.
940’da İbn Râik tekrar harekete geçti. Fakat Muhammed b. Tuğç, el-Arîş’te onu
bozguna uğrattı(24 Haziran 940). Bu galibiyeti Laccûn’da uğranılan mağlubiyet (18 Ağustos
940) izleyince iki taraf arasında tekrar bir antlaşma yapıldı.
İlk barışın şartlarına ilâve olarak Muhammed b. Tuğç’un İbn Râik’e her yıl 140 000
dinar vermesi kararlaştırıldı. İbn Râik 942’de Hamdânîler180tarafından öldürülünce
Muhammed bu düşmanından kurtuldu. Ancak bu defa da Hamdânîler ile mücadeleye girişti.
Hamdânîler’den Seyfü’d-Devle 944’de Haleb’i, 945’de de Dımaşk’ı ele geçirdi. Muhammed
b. Tuğç, Seyfü’d-Devle’yi Kınnesrîn’de mağlup etti. Ancak kazandığı bu galibiyetten istifade
etmeyi başaramadı. Hafif şartlar öne sürerek bir antlaşma yaptı(945). Seyfü’d-Devle’ye
Suriye’nin kuzey tarafları verildi. Muhammed b. Tuğç, bu barıştan sonra Dımaşk’a döndü ve
orada öldü(25 Temmuz 946).
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Bk. Ahmed Ağırakça, “İhşîd”, DİA, XXI, 550 – 551.
C.H. Becker(“İhşîdîler”, İA, V / 2, 945), bu tarihi 326 /937 olarak kabul etmektedir. Ağırakça (“İhşîdiler”,
XXI, 551) ise 326/938 veya 327/939 yılında gerçekleşmiş olabileceğini kaydeder.
179
Hazar Türklerinden olup babası Abbasî Devleti kumandanlarındandı. Abbasî Devleti’nin ilk emîrü’lümerâsıdır. Muhammed b. Râik, Abbasî Halifesi Râzî-Billâh tarafından Kasım 936 (Zilhicce 324)’da çok geniş
yetkilerle donatılarak emîrü’l-ümerâlık makamına getirildi. Hakkında bilgi için bk. Ahmed Ağırakça, “İbn
Raik”, DİA, XX, 242.
180
905-1004 yılları arasında Musul ve çevresiyle, Kuzey Suriye’de hüküm süren bir Arap hanedanıdır. Hakkında
bilgi için bk. Nasuhi Ünal Karaarslan, “Hamdânîler”, DİA, XV, 446-447.
178
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Muhammed bin Tuğç’un ölümünden sonra yerine o sırada 15 yaşlarında olan oğlu
Ûnûcûr geçti. Ancak gerçek iktidar sahibi Muhammed’in çocukları için saltanat nâibi tayin
ettiği Nubyalı kölesi Ebu’l-Misk Kâfûr idi.

Muhammed bin Tugç’un sikkesi
NUBYA: İhşîdîler Devri’nde Mısır’ın güney sınırında bulunan ve Müslümanların Mısır’ı fethi
sırasında ele geçirilememiş olan bir Hristiyan ülkedir.

Ebu’l-Kâsım Ûnûcûr’un ölümünden sonra yerine kardeşi Ebu’l-Hasan Ali geçti(961).
Kâfûr, naiblik görevini sürdürdü. Bu dönemde Suriye yeniden Ihşîdiler’in hâkimiyeti altına
girdi. Ali, 966’da ölünce Kâfûr kendisini Mısır’ın hâkimi ilân etti ve bu durum Abbasî
Halifesi el-Mutî tarafından tastik edildi. Kâfûr 968’de vefat etti. Kâfûr Fâtımî yayılmasını
durdurmuş ve Suriye’yi Hamdâniler’e karşı başarı ile korumuştu.
Kâfûr’dan sonra yerine Ebu’l-Hasan Ali’nin oğlu Ebu’l-Fevâris Ahmed geçti.
Ahmet’in başarısız idaresi çok uzun sürmedi. 969’da Cevher es-Sıkıllî komutasındaki bir
orduyla Mısır’ı işgal eden Fâtımîler181, İhşîdî Devleti’ne son verdiler182(17 Şaban 358 / 6

181

909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devletidir. Hakkında bilgi
için bk. Eymen Fuâd Seyyid, “Fâtımîler”, DİA, XII, 228-237.
182
İhşîdîler hakkında bk. İbnü’l Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, (trc. Ahmet Ağırakça, İslâm Tarihi İbnü’l Esir El-Kâmil
Fi’t-Tarih Tercümesi), İstanbul 1987, VIII, 308-309, 323-324, 332, 344, 356-357, 381-382, 391, 439-440, 460.
Krş. Kazım Yaşar Kopraman, “Ihşidiler”, DGBİT, İstanbul 1992, VI, 181-213.
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Temmuz 969)183. Böylece Mısır, Fâtımî halifesi Mu’iz-Lidînillâh’ın (341/953-362/972)
hâkimiyeti altına girmiş oldu.

8.2.Karahanlılar (840-1212)
Mâverâünnehr ve Doğu Türkistan toprakları üzerinde kurulan ilk Müslüman -Türk
devletidir. Karahanlılar tabiri, Avrupalı ilim adamı Vasilij Vasilevic Grigorev (1816–1881)’in
1874’te Mâverâünnehr Kara-Hanlıları’na dair yazmış olduğu makalesinden itibaren Batılı
oryantalistler

tarafından, bu Türk devletinin hükümdarlarının unvanlarında çok sık

kullandıkları kara(“kuvvetli”,“Yükseklik” ve “Yücelik”) kelimesinden dolayı verilen bir
isimdir184. Bu isim, Grigorev’den önce “Türkistan Uygur Hanları” olarak anılmakta idi.
Karahanlılar için İslâm Kaynaklarında, el-Hâkâniye, el-Hâniye, ve Âl-i Afrâsiyâb gibi
isimler kullanılmıştır. Omeljan Pritsak185 bu devletin kökenini Karluk Hanedanına
bağlamaktadır. Reşad Genç’e göre;186 Karahanlılar Devleti Yağmalar tarafından kurulmuştur.
840’da Uygur Devleti’nin Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine Karluk yabgusu
kendisini bozkırlar hâkiminin (Göktürk Kağanlığı) kanûnî halefi ilân ederek Karahanlılar
Devleti’ni kurdu.187
Bu devlet, kavimleri yarı-yarıya bölen Altay sistemine uygun olarak iki kağan
idaresinde iki kısma ayrılırdı. Selçuklular’dan, Gazneliler’den, Tolunoğulları’ndan, İtil
Bulgarları’ndan devlet sistemi olarak bu yönüyle farklılık göstermiştir.
Devlet idare sistemi, O.Pritsak’a göre188; Arslan Kara Hakan unvanını taşıyan Doğu
kısmının hâkimi Büyük Kağan bütün Karahanlıların hükümdarı idi ve Kara-Ordu’da
(Balasagun) yerleşmişti. Buğra Kara Hakan unvanını taşıyan Batı kısmının hâkimi ise, ortak
kağan olarak önce Talas’da (Taraz)sonra Kaşgar ve ardından tekrar Taraz’da oturmuştu. Bu
iki kağandan başka devlet idaresinde 4 alt-kağan ile 6 hükümdar vekili yer almaktaydı. Bu
hükümdarlar zümresi aynı hanedana mensup idiler ve birbirlerine bağlı olarak kademe
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Ağırakça, “İhşîdîler”, DİA, XXI, 552.
“Kara”, aynı zamanda Türkler’de Kuzey yönünü ifade eder.
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“Kara-Hanlılar”, İA., VI, 252.
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Karahanlı Devlet Teşkilatı, İstanbul 1981, s. 36 vd.
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Piritsak, agm., VI, 252.
188
Agm., VI, s. 253.
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185

kademe yükselirlerdi189. Bu şekilde Arslan İlig mevkii boşaldığında Buğra Han yerine
geçiyordu. Buğra Han (Hakan) da aynı şekilde Arslan Han (Hakan) yerine geçebiliyordu.

Karahanlılar’ın önemlimimari eserlerinden Kalan Camii
Reşad Genç’e göre190Karahanlılar Devleti, Türk idare geleneğinin “ikili teşkilat”
esasına göre idare edilmiştir. Buna uygun olarak devlet, Doğu ve Batı olarak iki idarî kısma
ayrılmıştır. Doğu kısmının hâkimi Büyük Kağan bütün Karahanlıların hükümdarı idi. Batı
kısmını ise Büyük Kağan’ın hâkimiyetini tanıyan Küçük Kağan idare ediyordu. Bu iki eyalet
içte birbirlerine bağlıydı.
Karahanlıların ilk hükümdarı belli değildir. Bilinen en eski hükümdar Bilge Kül Kadır
Han’dır. Onun zamanında Karahanlılar Sâmânîler ile mücadele etmişlerdir. Bilge Kül
Kadır’ın iki oğlundan Arslan Han Bazır, Büyük Kağan sıfatı ile Balasagun’da, Kadır Han
Oğulcak ise Ortak-Kağan olarak Taraz’da devleti idare ettiler.
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Omelyan Pritsak, “Kara-Hanlılar”, İA, VI, 253.
Karahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara 2002, 235.
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SATUK BUĞRA HAN DESTANI
Bu destan, Kaşgar ve Balasagun şehirleri çevrelerinde ilk
Müslüman Türk devletini kuran İlik Hanlar’ın hayatı, yani bir
Karahanlı Destanı’dır. Kara-Hanlı Türklerinin İslâm dinini nasıl kabul
ettiklerini

anlatan

Satuk

Buğra

Han

Destanı’nın

kahramanı,

Müslüman olunca Abdülkerim adını alan büyük Türk hakanı Satuk
Buğra

Han’dır.

Eser,

Karahanlılar

sülâlesinin

ilk

Müslüman

hükümdarı Satuk Buğra Han’ın kerâmetlerinden, Abû Nasr Samanî
aracılığı ile onun kavminin İslâmiyet’i nasıl kabul ettiklerinden ve
Satuk Buğra Han ile evladının ahvâlinden bahseden Türkçe mensûr
bir Menâkıb Mecmuası’dır.
Tarihçe, dince ve destanca ululanan Satuk Buğra Karahan’ın
Kaşgar yakınındaki Artunç kasabasında bulunan mezarı, bugün dahi
halkın gönülden aradığı mübarek bir ziyaret yeridir. Onun zamanında
“400 bin çadır göçebe” Türkmen ailesinin Müslüman olduğu resmi
tarihlere kaydolunmuştur. 940 yılı civarında vuku bulan bu dünya
çapındaki hadise, dünya tarihi üzerindeki büyük tesiri derecesinde
Karahanlılar arasında da destanî bir havaya bürünmüş ve Satuk
Buğra Han etrafında gelişen bir destan meydana gelmiştir. Türklerin
İslâm dinini kabul edişlerini ilâhî bir ilhâma bağlamaya çalışan Satuk
Buğra Han Destanı’nın çok kısa bir zamanda geliştiği, İslâmiyet’ten
önceki Türk destanlarından da aldığı ana motiflerle daha da
zenginleşerek tespit edilen yazılı şekle geldiği söylenebilir.
Eski

Türk

destan

motifleriyle

İslâmî

inançların

bağdaştırılması dikkati çeken özelliğidir. Bu eseri bize kadar
gelebilen ilk Türk menâkıbnâmesi saymak zorundayız. Bunun sebebi,
kahramanı olan hükümdarın, kerâmetler gösteren bir velî hüviyetinde
olması, sonra da eserde mevcut menkıbelerin tam manasıyla birer
evliya menkıbesi özelliğini arz etmesidir. Milâdî IX. Ve X. asırlarda
söylendiği anlaşılan bu destanın 135 sahife tutarında bir el
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yazmasında özetler mevcuttur. Satuk Buğra Han destanı, bir takım
tarih olaylarını ve coğrafya adlarını bildirmesine rağmen, bir tarih
olarak kabul edilemeyecek kadar destan ve masal unsurlarıyla
kaynaşmış durumdadır.

SATUK BUĞRA HAN DESTANI
O gece bir başka geceydi. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor, çiçekler
gonca gonca açıyor, yıldızlar semada ışıl ışıl parlıyordu. Akşamdan
iplik iplik yağmur yağmış, akmayan derelerde sular akıp gitmişti.
Kuraklıktan çatlayan topraklara can suyu gelmişti.
Hz. Peygamber Efendimiz, yer yatağında istirahat ediyordu.
Çevresinde, gözleri kamaştıran bir nur vardı. Her yer Misk-i Amber
kokuyordu.

Meleklerden

Cebrâil

Aleyhisselam

Peygamber

Efendimizin yanına geldi. Kalbini bir güzel zem zem suyuyla yıkadı.
Sonra kalbine hikmet doldurdu ve başında bir süre bekledi. Işık
saçan nur gittikçe arttı. Misk-i Amber kokusu her tarafa yayılmıştı.
Birden büyük kanatlarıyla Burak yanlarında bitiverdi. Cebrâil
Aleyhisselam kılavuzluğunda yol almaya başladılar. Bir süre böyle
gittiler. Sonra Beytü’l-Makdise vardılar. Orada gelmiş geçmiş tüm
peygamberler

toplanmıştı.

Peygamber

Efendimiz

çok

heyecanlanmıştı. Tüm peygamberler onu selamladı. Peygamberimiz
çok mahcup oldu ve çok sevindi. Peygamberimiz imâm oldu ve tüm
peygamberlere namaz kıldırdı.
Kendisine üç bardak sunuldu. Bu bardaklarda su, süt ve
şerbet vardı. O esnada bir nidâ duyuldu:''Eğer, suyu alırsa kendisi
de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanaatkâr olur. Şerbeti alırsa kendisi de
ümmeti de mahrumiyete düçâr olur. Şayet sütü alırsa kendiside
ümmeti de doğruyu bulur.''

Peygamber Efendimiz bardaklara uzun bir süre baktı ve
biraz düşündü. Hangi bardağı içeceğini iyi seçmeli idi. Kendinden
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başka ümmetini de düşünmeliydi. Gönlü devamlı ''süt iç'' diyordu.
Kendisi gönül sesini dinledi. Süt bardağını alıp kararlı bir şekilde içti.
İşte o anda Cebrâil Aleyhisselam :''Ya Muhammed, sen fıtrî ve tabii
olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz.’’ dedi. Bunun
üzerine Peygamber Efendimiz rahat bir nefes aldı.
Beytü'l-Makdis'de daha yüksek makamlara çıkmak için
Miraç merdiveni kuruldu. Hz. Peygamber ve Cebrâil Aleyhisselam
birlikte yükseldiler. Sonunda Cebrâil gök kapısını çarptı. Gök kapısı
açıldı ve semânın üstüne çıktılar. Hz. Adem,

Peygamberimizi

karşıladı. Sonra diğer semâlara doğru yükseldiler. Peygamberimiz
Hz. Muhammed, Miraç esnasında, diğer bütün peygamberleri
degörür.

Fakat

aralarından

birini

tanıyamaz

ve

Cebrâil

Aleyhisselam’a o zatın kim olduğunu sorar.
Cebrâil de:''Bu zat peygamber değildir.’’ der. Bu zat, sizin
ruhunuzu Ulu Tanrıya emanet ettiğiniz günden 333 yıl sonra
yeryüzüne inecek, Türkistan da İslâm'ı yayacak olan Satuk Buğra
Han'dır. Cebrâil Aleyhisselamın bu cevabı üzerine Hz. Muhammed
çok sevinmiş, Miraçtan sonra gece gündüz bu mübarek ruh için dua
etmeye başlamıştı. Tabi bu arada, bu mübarek zattan sahabelerine
de bahsetmiş ve sahabelerinin bu zatın ruhunu görmeyi istemeleri
üzerine Hz. Muhammed de dua ederek Miraç esnasında gördüğü
zatın ruhunun görünmesini arzulamıştı. Hz. Muhammed'in duası
üzerine birden karşılarında kırk silahlı atlı belirdi. Selam verip
yaklaştılar. Bu atlılar, başlarında Satuk Buğra Han'ın bulunduğu kırk
arkadaşının ruhu idi.
Yıllar geçtikten sonra, Kaşgar Hükümdarının bir oğlu dünyaya
geldi. Adını Buğra Han koydular. Buğra Han'ın doğduğu gün büyük
zelzeleler oldu. Su kaynakları kurudu. Buğra Han'ın büyüdüğü zaman
Müslüman olacağını falcılar anladılar. Bunun üzerine de onun
öldürülmesini salık verdiler. Fakat annesi oğluna kol kanat gerdi;
falcıların yalan söylediğini iddia etti. Şayet bir gün gelir falcıların
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dediği çıkar ve Buğra Han büyüdüğü zaman İslâm'ı seçerse, onun o
gün öldürülmesini istedi. Böylece de oğlunun öldürülmesini önlemiş
oldu.
Günler geçmiş haftalar bitmişti. Bir gün hükümdar
hastalanmıştı. Ölüm onun için gelmişti. Hekimler geldi, fakat çare
olamadılar. Sonunda hükümdar öldü. Hanımı, oğlu ve mahiyeti
hükümdarlarının ardından günlerce ağladılar.
Öksüz kalan Satuk Buğra Han için zor günler başlıyordu.
Babasının yerini dolduracak yaşta değildi. Hükümdar öldüğü için taht
boş kalmıştı. Hükümdarın kardeşi Oğulcak Kadır Han başa geçmek
istiyordu. Oğulcak iyi bir insan ve iyi bir yönetici değildi. Tahtı ele
geçirmesi için yengesiyle evlenmesi gerekiyordu. Yengesine baskı
yaparak onunla evlendi ve hükümdar oldu.
Satuk Buğra Han iyice büyümüştü. Ava çıkıyor, atabiniyor ve
cenk ediyordu.Onun bu haline amcası pek sevinmiyordu. Günün
birinde tahtını elinden almasından korkuyordu. İslâm dinini seçmesi
de onu iyice telaşlandırmıştı.

İyi bir Müslüman olan Abû Nasr Sâmânî rüyasında Hz.
Muhammed'i görmüştü. Peygamberimiz ona: Türkistan'a gitmesini ve
Satuk Buğra Han'ı bulmasını söyledi. Abû Nasr bu rüyaya çok
sevinmiş ve hemen yola koyulmuştu. Kendisi ticaret ile meşgul olan
birisiydi. Ticaret yollarında insanlara İslâm dinini anlatıyordu.
Satuk Buğra Han 12 yaşında iken, 40 arkadaşı ile
birlikte ava çıktı. Bir tavşanı kovalamaya başladı. Tavşanın peşinde
iken farkında olmadan arkadaşlarından ayrıldı. Tavşan bir kayanın
üstünde durdu. Tam tavşanı vuracakken inanılmaz bir olay oldu.
Tavşan bir insana dönüştü. Bu insan Hızır Aleyhisselam idi.
Prense:''Attan in, sana diyecek iki sözüm var!''dedi. Bu adamı hiç
görmeyen ve nereden çıktığını bilmeyen prens şaşkınlık içinde attan
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indi ve ihtiyarın önüne oturdu. Hızır ona doğru geldi ve:''Oğlum
yolunu şaşıranları niçin takip ediyorsun? Eğer siz Allah'ın iyi insanları
seçerek girdiği yola girerseniz bu ve öteki dünyada bahtiyar
olursunuz. Ben, sizi cehennemin ateşlerinden kurtarmak için geldim.''
günahkâr ve imansızlara yapılacak olan işkencelerin öyle müthiş bir
resmini gösterdi ki, prens korktu ve ona, bu dinin hakikatlerini
öğretmesini rica etti. Fakat ihtiyar ona''Allah'ın bunları öğretmekle
mükellef kıldığı kimseyi hemen göreceksin!'' diyerek kayboldu.
Satuk

Buğra

Han,

Endican’dan

gelen

Abû

Nasr

Samanî’ye rast geldi ve bu adamın, Hızır'ın ona gelişini haber verdiği
kimse olduğunu anladı; itaatli bir kalple talimatını aldı. Abû Nasr,
Satuk Buğra Han'a İslâm dinini anlatmaya başladı. Ona peygamberi,
namazı ve diğer bilgileri anlattı. Satuk Buğra Han bu bilgilerden çok
etkilenmişti. Böylece bu dini hemen kabul etti. Gök Tanrı ve diğer
dinler onun aradığı soruların cevabını vermiyordu. Fakat İslâm dini
kafasındaki soru işaretlerini silmişti. Artık sadece namaz kılıyor ve
Allah'a dua ediyordu. Onun;''Büyük din İslâm'ı yayacağım'' sözleri
dilinden düşmüyordu.
Onun şüpheli davranışlarından Müslüman olduğunu
anlayan amcası, hemen büyücüleri çağırdı. Onlara yeğeninin
Müslüman olduğunu ve hemen öldürülmesi gerektiğini söyledi.
Büyücüler bu isteği kabul etti. Amcası yeğenini hemen öldürmedi.
Çünkü yeğeni halk ve devlet adamları tarafından seviliyordu. Onun
öldürülmesi tepkilere yol açabilirdi. Bu yüzden onu işkenceler ile
öldürmeye karar verdi. Put mabetlerinin inşaatında çalıştırıyordu.
Puthane tamamlanınca oda gizlice öldürülecekti.

Satuk Buğra Han bu işkencelere rağmen dininden
dönmedi. Her gün Allah'a dua etti. Bu mabetlerin camii olması için
yalvarıyordu. Bir gece rüyasında amcasını İslâm'a davet ettiğini
gördü. Rüyadan sonraki günün sabahında amcasını gerçekten
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İslâm'a davet etti. Amcası bunu reddetti. Hemen adamlarını
yeğeninin üzerine yolladı. Bir anda yer yarıldı, amcası ve adamları
beline kadar toprağa gömüldü. Satuk Buğra Han yine amcasını
İslâm'a davet etti. Amcası ise yine reddetti. Toprak boğazına kadar
yükseldi. Satuk Buğra Han son kez amcasını İslâm'a davet etti.
Amcası yine reddedince toprak tamamen üstüne kapandı ve amcası
adamlarıyla birlikte öldü. Artık hükümdarlık Satuk Buğra Han'a
kalmıştı.
Satuk Buğra Han herkesi İslâm'a davet ediyordu. Abû
Nasr Samanî ve adamları ile birlikte camiiler yaptırdı. Halkına ve
kendine aman dileyene kötülük yapmadı. Türkistan'a İslâm'ı yaydı ve
96 yaşında öldü.
SATUK BUĞRA HAN DESTANI HAKKINDA YAPILMIŞ
İLMÎ ÇALIŞMALAR
Karahanlılar topluluğu içinde vücut bulmuş olan Satuk
Buğra Han destanının elde mevcut istinsah mahsulleri Satuk Buğra
Han Tezkiresi adını taşımaktadır.
1-Satuk Buğra Han’ın destanî hayatını ihtiva eden iki elyazması M.Fernand Grenard tarafından 1900 yılında ilk defa tespit
edilmiş olup, Tezkire-i Buğra Han adını taşıyan bu eserin yazmaları
farklı müellifleri muhtevidir. Eser üzerinde esaslı bir tetkik yapmış
olan Grenard, bu çalışmasını jaurnal Asiatuque’te yayınlamıştır(Paris
1900, XV)
2- Eserin bir yazması da Shaw tarafından tespit edilmiştir
(A Sketch of the turki language as spoker in Eastern Turkistan)
Lahor, 1985.
3- Tercümesi Prof. Dr. Osman Turan tarafından yapılmış
ve Ülkü Mecmuası’nda yayımlanmıştır(Satuk Buğra Han Menkıbesi
ve Tarih, çev. Osman Turan, Ülkü Halkevleri Dergisi, c. XIII, S. 74, s.
145- 154; c. XIV, S.79, s. 47-50; S. 80, s. 153-160; S. 82, s. 343-350;
S. 83, s. 429-436).
4- Ord. Prof. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi’nde
s.164-165’de Satuk Buğra’yı dînî menkîbeler içinde alarak çalışma
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yapmıştır.
5- Satuk Buğra Han’ın Müslüman oluşu hakkında Cemal
Karşî’ nîn, XI. Asırda yazılan Tarih-i Kaşgar’dan iktibas ederek,
verdiği bilgiye göre Oğulcak Han’ın yeğeni olan Satuk, Samanî prensi
Abû Nasr’ın Kaşgar’a kaçısı sırasında amcasından gizli olarak
İslâmiyet’e yardım etmesini dilemiştir. Cemal Karşî, Mülhakatü’sSurâh (nşr. V. Barthold, Turkestan, I, Petersburg, 1898, metinler,
s.131), aynı eser, nşr, S. Nefisî, Beyhakı Zeyli III, s.1194–1195;
İbnü’l-Esîr, XI, s.31.

Oğulcak’ın yeğeni olan Satuk Buğra’nın Karahanlılara sığınmış Ebû Nasr adlı Sâmânî
prensi veya sûfî vâizler ile karşılaşması İslâm’ı kabulüne vesile olmuş ve bu olay devletin
kaderini değiştirmiştir. Satuk Buğra amcası Oğulcak’a karşı giriştiği taht mücadelesini
kazanmış İslâmiyet’i resmen kabul etmiştir (muhtemelen 333 / 944-945)191. Bu olay Batı
Karahanlılar’ın dînî durumunu değiştirdi. Satuk Buğra Müslüman ismi olarak Abdülkerim
ismini almıştır. Abdülkerim Satuk Buğra Han 344 (955-956) yılında öldü ve Kaşgar şehrinin
kuzeyindeki Artuç’ta gömüldü.192
Satuk Buğra Han’ın oğlu Musa (Baytaş) b. Abdülkerim, Doğu Kağanı’nı mağlup edip
sülâlenin bu kolunu ortadan kaldırarak Kara- Hanlılar Devleti’nin tamamının müslüman
olmasını sağlamıştır(349 / 960).
Musa’nın yerine oğlu Ebu’l-Hasan Ali geçti. Kaynaklarda onunla ilgili pek fazla bilgi
yoktur. 998 yılında ölmüş ve Kaşgar kentinde gömülmüştür. Ebu’l- Hasan Ali’nin ortak
kağanı ve kardeşi193 (veya yeğeni) olan Kılıç Buğra Han (Buğra Han Harun) 990’da İsficâb’ı
zaptetmiş ve Rebî‛ulevvel 382 (Mayıs - Haziran 992)’de Sâmânîler Devleti’nin başkenti
Buhara’ya girmiştir. Ancak o, hastalığı nedeniyle burada fazla kalmayarak Kaşgar’a dönmek
istemiş ve yolda Koçkarbaşı’nda vefat etmiştir194.

191

Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara 2002, s. 8.
Geniş bilgi için bk. Ömer Soner Hunkan, “Satuk Buğra Han”, DİA., XXXVI, 181-182.
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Ebu’l- Hasan Ali’nin yerine oğlu Ahmed b. Ali geçti. Kardeşi Nasr b. Ali de(İlig Han)
devletin Batı kağanı olarak görev yapmaya başladı. Özkend’i kendine merkez edinen Nasr,
999 yılında Sâmânîler’in merkezi Buhara’yı zabt etti ve Sâmânî hanedan üyelerini Özkend’e
götürdü. Böylece Nasr, Sâmânîler Devleti’ni ortadan kaldıran adam olarak bir hayli nüfuz
sahibi oldu. Her ne kadar Sâmânî hanedan üyelerinden İsmail el – Muntasır, Özkend’den
kaçıp Selçuklular’ın da desteğini alarak bir süre Kara-Hanlılar ile mücadele etmek suretiyle
Sâmânîler’i diriltmeye çalışmış ise de mücadele sonunda hayatını kaybetmiştir. Onun 1005
yılında ölümü ile bu devlet kesin olarak ortadan kalkmış oldu195.
İlig Han Nasr b. Ali, Gazneli Sultan Mahmud (998 – 1030) ile bir antlaşma yaptı. 1001
yılında yapılan bu antlaşma uyarınca Amu Derya (Ceyhun) nehrinin iki ülke arasında sınır
olmasına karar verildi. Ayrıca Kara-Hanlılar ile Gazneliler arasındaki dostluğun pekiştirilmesi
için Sultan Mahmud, Nasr b. Ali’nin kızı ile evlendi.
Nasr bin Ali, Sâmânîler’in bütün mirasına konarak Horasan’ı ele geçirmek istiyordu.
Ancak Horasan’a gönderdiği kuvvetler Sultan Mahmûd (Gazneli) ve Sultan Mahmûd’un
kardeşi Nasr tarafından mağlub edildi(1006).
Nasr bin Ali, Karahanlı ailesinden Hotan (Hoten) hâkimi Yusuf Kadır Han’dan aldığı
yardımla Gazneli Sultan Mahmûd’un karşısına bir kez daha çıktı. Belh ovasında yapılan
savaşı yine Nasr kaybetti (5 Ocak 1008). Bu mağlubiyetten sonra Karahanlı hükümdarlar
birbirleri ile mücadele etmeye başladılar.196
İlig Han Nasr b. Ali 403 (1012-1013) yılında öldü197. Sultan Mahmûd, 1017 yılında
Hârezm’e tamamen hâkim oldu. Karahanlılar ise, bu durumu kabullenmek zorunda kaldı198.
Karahanlı Büyük Kağan Ahmed bin Ali’nin ölümünden sonra (1017-1018) Yusuf
Kadır Han ile Nasr b. Ali’nin kardeşi Mansûr bin Ali (Arslan İlig) Büyük Kağan olmak için
birbirleriyle mücadele ettiler. Yusuf Han Gazneli Mahmud’dan istediği yardımı alamayınca
Mansûr bin Ali ile anlaşarak birlikte Horasan üzerine bir sefer yaptılar. Ancak Karahanlılar ile
195

Geniş bilgi içn bk. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Kuruluş Devri, Ankara
1989, s. 43 – 62.
196
Özaydın, “Karahanlılar”,DİA., XXIV, 406.
197
Reşat Genç, “Karahanlılar”, DGBİT, VI, 146.
198
Hârezm’in zaptı hakkında geniş bilgi için bk. Merçil, Gazneliler, s. 36 – 37.
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Gazneliler arasında 1019-1020 yılında Belh’de meydana gelen savaşta yine Karahanlılar
mağlub oldular. Karahanlı ordusunun geri dönüşü sırasında pek çok asker Ceyhun nehrini
geçerken boğuldu. Yusuf Kadır Han, Gazneli Mahmud ile barışmak zorunda kaldı.
Karahanlılar’dan Ali Tegin, Mansûr bin Ali’nin elinde esir idi. Ali Tegin bir süre
sonra Mansûr’dan kurtularak Selçuklu Beyi Arslan Yabgu’nun yardımı ile Buhara’yı ele
geçirdi (1020-1021) ve burada hüküm sürmeye başladı.
415 (1024-1025) yılında Mansûr bin Ali kağanlığı terk ederek kendini dine verdi.
Onun yerine Yusuf Kadır Han geçti.
Yusuf Kadır Han’ın Büyük Kağanlığına karşı hareket eden kardeşi Ahmed bin elHasan kendini Büyük Kağan ilân etti. Diğer bir kardeşi Ali Tegin de ona yardımcı oldu. Bu
durum karşısında Yusuf Kadır Han, Gazneli Mahmûd’dan yardım istemek zorunda kaldı.
1025 yılında Yusuf Kadır Han ve Gazneli Sultan Mahmûd Semerkand civarında buluştular.
Karahanlılar ile ilgili meseleleri konuştuktan sonra Arslan bin Selçuk ve emrindeki Oğuzlar’ın
da Horasan’a nakledilmesi hususunda karara vardılar. Ayrıca iki hânedan arasında akrabalık
tesis edilmesine karar verildi199.
Sultan Mahmûd bir hile ile Arslan Yabgu’yu yakalattı ve Hindistan’da Kâlincâr
Kalesi’nde hapsettirdi. O, 1032 yılında bu kalede öldü. Ali Tegin ise önce Bozkırlara çekildi.
Gazneli Mahmûd’un geri dönmesi sonucu Buhara ve Semerkand’a hâkim oldu.
Gazneli Mahmûd’un 1030 yılında ölümü ile yerine önce oğlu Muhammed geçti,
ardından diğer bir oğlu Mes’ud hükümdar oldu. Gazneli Sultan Mes’ud, tahta geçmeden önce
Ali Tegin’den yardım istemiş, buna karşılık Huttal’i vereceğini vaad etmişti. Ancak Mes’ud
tahta çıktığı zaman Huttal’ı vermediği gibi Mâverâünnehr bölgesini Ali Tegin’in elinden alıp
Buğra Han Mahmûd bin Yusuf’a vermeye karar verdi ve Ali Tegin’in üzerine Hârizmşâh
Altuntaş’ı gönderdi. Altuntaş, Ali Tegin ile Debûsiye’de200 savaştı, mağlup olmadı ama ağır
bir şekilde yaralandı ve kısa bir süre sonra vefat etti(1032)201.

199

Bu konu hakkında geniş bilgi için bk. M. Altay köymen, Kuruluş Devri, s. 73-78; Merçil, Gazneliler, s. 34 –
36; Ömer Soner Hunkan, Türk Hakanlığı Karahanlılar (766 – 1212) ,İstanbul 2007, s. 167 – 182.
200
Buhara – Semerkant yolunun hemen hemen ortasında bir yerde bulunan kasaba (Merçil, Gazneliler, s. 58).
201
Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 187 – 199.
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Altuntaş’un ölümünden sonra yerine oğlu Harun geçti. Ancak o, Sultan Mes’ud’a karşı
Ali Tegin ile anlaştı(1034). Ali Tegin 1035 yılında öldü ve yerine Yusuf geçti. Yusuf,
Hârizmşâh Hârun ile birlikte, Sağâniyan’ı zaptederek Tırmiz’i kuşattı. Ancak Hârun,
Gazneliler tarafından düzenlenen bir Suikast sonucu öldürülünce (1035), Yusuf geri çekildi.
Sonunda Yusuf, Sultan Mes’ud’a anlaşma teklif etti. Bu anlaşmaya göre; Yusuf, Huttal’dan
vazgeçiyor, kendisini Arslan Han Süleyman bin Yusuf ile barıştırması için Mes’ud’un aracı
olmasını istiyor, ayrıca iki hanedan arasında evlilik yoluyla akrabalık kurma kararı
alınıyordu202.
Bundan sonra Karahanlı prens ve hükümdarları arasında iç mücadeleler sürüp gitti.
Sonunda yaklaşık olarak 1041-1042 yılı civarında Karahanlı Devleti, Doğu ve Batı olmak
üzere ikiye bölündü203.

202

Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 199 – 207.
Reşat Genç (Karahanlı Devlet Teşkilatı, s. 16), 1046 – 1047 yılından itibaren İlig Han Nasr’ın oğulları
tarafından Mâverâünnehr’de tamamen müstakil bir devlet kurulduğunu kaydeder.

203
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Uygulamalar
1) Kuzey Afrika, İspanya (Endülüs) ve Irak’ta hüküm süren ve Ihşidiler ile çağdaş olan
hanedanlar hangileridir, araştırınız?
2) Ihşid ne demektir, kimler tarafından kullanılmaktadır?
3) Nubya bölgesi nerededir araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)Muhammed b. Tuğç kimdir, faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?
2) Muhammed b. Tuğç ve Muhammed b. Raik mücadelesi hakkında bilgi veriniz?
3) Ihşidiler nasıl yıkılmıştır, anlatınız?
4) “Kara” ünvanı hakkında bilgi veriniz.
5) Satuk Buğra Han destanının tarihi önemi nedir?
6) Karahanlı-Gazneli ilişkileri hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İhşîdîler’in ortaya çıkışı, siyasî hayatı ve yıkılış süreci ele alındı; Karahanlıların
kuruluşu, İslâmiyeti kabulü ve yaşanan siyasî mücadeleler görüldü.
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Bölüm Soruları
VIII. HAFTA
1)

İhşîdîler

Devleti

935

yılında

Mısır,

Filistin

ve

Suriye

toprakları

üzerinde

……………………………….adındaki bir Türk beyi tarafından kurulmuştur.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a)Ahmed b. Tolun

b)Muhammed b. Tuğç

c)Salahaddin Eyyubî

d)Alptegin

e)Satuk Buğra Han
2)İhşidîler Devleti aşağıdakilerden hangisi tarafından yıkılmıştır?
a)Eyyubîler

b)Fatımîler

c)Memluklüler

d)Gazneliler

e)Tolunoğulları
3)Aşağıdaki şıklardan hangisinde “İhşid” terimini anlamı doğru olarak yazılmıştır?
a)Savaşçı

b)Sipahi

c)Prens

d)Kahraman

e)Komutan
4)Aşağıdakilerden hangisi İhşidîler ile ilgili değildir?
a)Muhammed b. Raik

b)Hamdanîler

c)Râzî billah

d)Fatımîler

e)el-

Muvaffak
5)Muhammed bin Tuğç’un ölümünden sonra yerine oğlu Ûnûcûr geçti. Ancak gerçek iktidar
sahibi

Muhammed’in

çocukları

için

saltanat

nâibi

tayin

ettiği

Nubyalı

kölesi

………………………idi.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Sa’d el- Ayser

b)Muhammed b. Râik

c)Harun

d)Kâfur

e)Şukayr

6) İlig Han Nasr b. Ali, Gazneli Sultan Mahmud (998 – 1030) ile bir antlaşma yaptı. 1001
yılında yapılan bu antlaşma uyarınca Amu Derya (Ceyhun) nehrinin iki ülke arasında
sınır olmasına karar verildi. Ayrıca Kara-Hanlılar ile Gazneliler arasındaki dostluğun
pekiştirilmesi için Sultan Mahmud, Nasr b. Ali’nin kızı ile evlendi.
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Yukarıdaki açıklamalarda ifade edilen evlilik ne tür bir evliliktir?
a)Aşk

b)Sevgi

c)Anlaşmalı

d)Ticarî

e)Politik

7)Karahanlılar ile Gazneliler arasında meydana gelen savaşları her defasında
…………………………… kazanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilmesi gereken hükümdar adı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Yusuf Kadır Han b)İlig Han Nasr c)Gazneli Mahmud d)Mansur b. Ali

e)Sebüktegin

8) Mâverâünnehr ve Doğu Türkistan toprakları üzerinde kurulan ilk Müslüman -Türk
devleti ……………………….’dir.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Asya Hun Devleti
b)Gazneliler Devleti
c)Selçuklu Devleti
d)Karahanlılar Devleti
e)İhşidîler Devleti
9)Karahanlı hükümdarlarının unvanlarında çok sık kullandıkları “kara” kelimesinin
anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Kuvvetli

b)Şanslı

c)Asil

d)Savaşçı

e)Cesur

10) Karahanlıların ilk hükümdarı belli değildir. Bilinen en eski hükümdarı
………………………………’dır.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Satuk Buğra Han
b)Bilge Kül Kadır Han
201

c)İlig Han
d)Yusuf Kadır Han
e)Ağa Han
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9. DOĞU KARAHANLI VE BATI KARAHANLI DEVLETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. DOĞU KARAHANLI VE BATI KARAHANLI DEVLETLERİ
9.1.Doğu Karahanlı Devleti
9.2. Batı Karahanlı Devleti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Karahanlı Devleti hangi süreç sonunda ikiye ayrıldı?
Doğu Karahanlıları ile Batı Karahanlıların siyasî faaliyetleri hakkında neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
9.1.Doğu Karahanlı Devleti

Doğu

Karahanlıları’nın Ders notlarının okunması ve

siyasî

faaliyetleri

alınacak
9.2. Batı Karahanlı Devleti

ele dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

Batı

Karahanlıları’nın Ders notlarının okunması ve

siyasî

faaliyetleri

alınacak

ele dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

207

Anahtar Kavramlar
Doğu Karahanlıları, Batı Karahanlıları, Karahıtaylar, Hârizmşâhlar
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9. DOĞU KARAHANLI VE BATI KARAHANLI DEVLETLERİ

9.1.Doğu Karahanlı Devleti
Talas, İsficâb, Şaş (Taşkent), Doğu Fergana, Semireci ve Kaşgar gibi şehirler Doğu
Karahanlı toprakları içinde kalmıştır. Büyük Kağan’ın başkenti Balasagun idi. Kaşgar şehri
ise kültür merkezi konumunda idi.
Bu devletin ilk büyük kağanı Arslan Han Süleyman bin Yûsuf(1032-1056)’dur. Onun
zamanında Doğu’daki müslüman olmayan Türkler’e karşı savaşlar yapılmıştır. Bir süre sonra
yaz mevsimini Bulgar ülkesinde kışı da Balasagun’da geçiren ve yağmacılıkla meşgul olan
10.000 çadırlık Türk kitlesi Eylül 1043 tarihinde müslüman oldular.204 Yine Arslan Han
Süleyman b. Yûsûf devrinde h. 438 (1046 – 1047) Tibet’ten çok sayıda gayrı müslim Türk
Balasagun’a gelmiş ve Doğu Karahanlı topraklarına yerleşmişlerdi. Arslan Han onları İslâm
Dîni’ne davet etmiş ise de onlar müslüman olmayı kabul etmemişlerdir. Buna rağmen Arslan
Han onlara düşmanlık beslemeyerek gayet iyi davranmıştır.205Adaletli bir hükümdar olduğu
anlaşılan Arslan Han’ı kardeşi Muhammed, saltanatı ele geçirmek için hapsettirdi. Bundan
sonra Doğu Karahanlılar taht için mücadele etmeye başladılar. Doğu’daki saltanat
mücadelesini değerlendiren Batı Karahanlı hükümdarı I. İbrahim bin Nasr, Fergana’yı
zaptetti.
1059’da Mahmûd bin Yûsuf, büyük kağan oldu. Mahmûd kaybedilen yerleri geri
almaya çalıştı. Neticede iki taraf arasında Sır Deryâ (Seyhun) sınır olmak ve Fergana Doğu
Karahanlılar’a bırakılmak suretiyle bir antlaşma yapıldı.
1075’te Tavgaç Buğra Kara Hakan Hasan bin Süleyman, büyük kağan oldu.
Balasagunlu Yusuf Has Hâcib, meşhur eseri Kutadgu Bilig’i 462’de (1069-1070) Kaşgar
kentinde yazarak ona ithaf etmiştir. O, 1089’da Büyük Selçuklu Sultanı Melihşah’ın
hâkimiyetini tanıdı. Bundan sonra Büyük Selçuklular’ın Doğu Karahanlı Devleti iç işlerine
karıştığı ve tahta geçecek hükümdarı belirlediği görülmektedir.

204
205

İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,trc., IX, 396.
İbnü’l – Esîr, el-Kâmil, trc., IX, 407.
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1128 yılında Doğu Karahanlı hükümdarı Ahmed Hân, Kaşgar şehri yakınlarında
Karahıtayları mağlub ederek onların batı’ya doğru ilerlemelerini durdurdu. Ancak Ahmed
Hân’ın yerine geçen oğlu II. İbrahim, Karahanlı rakiplerine karşı Karahıtaylar’dan yardım
isteyince, Karahıtaylar Balasagun’u zapt ettiler.
Bundan

sonra

Doğu

Karahanlılar

başkentlerini

Kaşgar

şehrine

kaydırarak

Karahıtaylar’ın tabiyeti altına girdiler. Doğu Karahanlı Devleti 1210-1211 tarihinde ortadan
kalktı.

9.2.Batı Karahanlı Devleti
Batı Karahanlılar’ın ilk büyük kağan’ı I. Muhammed bin Nasr, Özkend’i merkez
edinmişti. Kardeşi Ebû İshak I. İbrahim(Tamgaç Buğra Han İbrahim,1041-1068)’in
hükümdarlığında ise, Semerkant merkez oldu. Onun devrinde halk çok müreffeh bir hayat
yaşamıştır. Adaleti, iyi idaresi ve imâr faaliyetleri ile şöhretli bir hükümdar olmuştur.206
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, daha melikliği zamanında Batı Karahanlı
topraklarına akınlarda bulunarak Huttal ve Çağanigan’a hâkim olmuştu.
449 (1057 – 1058) yılında Buhara’da çok şiddetli bir veba salgını oldu. İbnü’l-Esîr’in
kaydına göre207 Buhara ve çevresinde bir günde 8.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu bölgede
veba salgınından ölenlerin toplam sayısı ise 1. 650.000 kişiyi bulmuştu. Semerkant şehrinde
de veba salgını etkisini göstermiştir.
Sultan Alp Arslan’ın Batı Karahanlılar üzerine düzenlediği Mâverâünnehr Seferi
1072’de ölümü ile neticesiz kaldı. Sultan Melikşah zamanında (1072-1092) da Batı
Karahanlı-Büyük Selçuklu Mücadelesi devam etti. Sultan Melikşah 1074’te Tirmiz’i alarak
Batı Karahanlılar’ın merkezi Semerkant’a doğru ilerledi. Batı Karahanlı hükümdarı I. Nasr
barış taleb etti.

206
207

Ebû İshâk I. İbrahim hakkında daha geniş bilgi için bk. Hunkan, Türk Hakanlığı, s. 275-292.
İbnü’l – Esîr, el –Kâmil, trc., IX, 483.
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1081’de Batı Karahanlılar’ın başına Ahmed Han geçti. Ahmed Han ile anlaşmazlığa
düşen din adamları (bilginleri) Sultan Melikşah’tan yardım istediler. Melikşah da Buhara ve
Semerkant’ı zaptederek Ahmed Han’ı esir alıp Isfahan’a götürdü (1088/1089).
Sultan Melikşah 1090 yılında çıktığı II. Mâverâünnehr Seferi’nde Ahmed Han’ı
ülkesine iade etti. Ancak ulemâ onu katletti.208 Artık bu tarihten sonra Batı Karahanlı tahtına
çıkacak olan hükümdarları Büyük Selçuklular tayin etmeye başladılar. Büyük Selçukluların
Batı Karahanlılar üzerindeki hâkimiyetleri Sultan Bekyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer
Devirleri’nde de sürmüştür. Ancak Sultan Sencer’in 9 Eylül 1141’de Katvan Sahrası’nda
Kara-Hıtaylar karşısında ağır bir yenilgiye uğraması bu hâkimiyetin sona ermesine neden
oldu. Katvan’da aldıkları galibiyetten sonra Karahıtaylar tüm Mâverâünnehr’i istilâ ettiler ve
Batı Karahanlılar’ı hâkimiyetleri altına aldılar.
Son Batı Karahanlı Hükümdarı Osman Han’ı öldüren Hârizmşâhlar 1212 yılında bu
devlete son verdiler.

208

Geniş bilgi için bk. A. Özaydın, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi ( 485-498 / 1092-1104), İstanbul
2001 ,s.119.
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Uygulamalar
1) Ömer Soner Hunkan’ın, Türk Hakanlığı Karahanlılar (766 – 1212) ,İstanbul 2007 adlı
kitabı ile, Diyanet İslâm ansiklopedisinde bulunan (DİA) “Satuk Buğra Han” maddesini
okuyunuz.
Ömer Soner Hunkan, “Satuk Buğra Han”, DİA., XXXVI, 181-182.
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Uygulama Soruları
1)Doğu Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu şehirler hangileridir?
2) Kutadgu Bilig’in yazarı kimdir, hangi hükümdara ithaf edilmiştir?
3)Batı Karahanlılar’ın başkenti neresidir?
4)Batı Karahanlılar’ın yıkılış tarihini ve hangi devlet tarafından yıkıldığını yazınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karahanlı Devleti’nin Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrıldıktan sonra her iki kolun siyasî hayatı
ve yıkılış süreçlerini gördük.
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Bölüm Soruları
IX. HAFTA
1)Karahanlı Hükümdarı Mansur b. Ali’nin hükümdarlık hakkından vazgeçme nedeni
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a)Yaşlandığı için
b)Yenildiği için
c)Korktuğu için
d)Süresi dolduğu için
e)Kendini dine verdiği için
2)Hangisi 1025 yılında Karahanlı Hükümdarı Yusuf Kadır Han ile Gazneli Sultanı
Mahmud arasında yapılan görüşme ile ilgili değildir?
a)Ceyhun Nehri her iki taraf arasında sınır kabul edildi.
b) Yusuf Kadır Han, Gazneli Mahmûd’dan yardım istemek zorunda kaldı.
c)Yusuf Kadır Han ve Gazneli Sultan Mahmûd Semerkand civarında buluştular.
d)Karahanlılar ile ilgili meseleleri konuştuktan sonra Arslan bin Selçuk ve emrindeki
Oğuzlar’ın da Horasan’a nakledilmesi hususunda karara vardılar.
e) İki hânedan arasında akrabalık tesis edilmesine karar verildi.
3) Gazneli Sultan Mahmûd bir hile ile ………………….’yu yakalattı ve Hindistan’da

Kâlincâr Kalesi’nde hapsettirdi. O, 1032 yılında bu kalede öldü.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilmesi gereken hükümdar adı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Yusuf Kadır Han

b)Altuntaş

c)Sebüktegin

d)Arslan Yabgu

e)Musa Yabgu

4)Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların siyasi alanda başarılarının önünde devamlı
bir engel oluşturmuştur?
a)Gazneli Mahmud
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b)Bulundukları coğrafya
c)Selçuklular
d)Sâmânîler
e)Taht kavgaları
5) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karahanlı şehirlerinden biri değildir?
a)Talas

b)Şaş

c)Kaşgar

d)İsficâb

e)Semerkant

6)Doğu Karahanlı Devleti’nin başkenti ………………. şehri idi.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Balasagun

b)Şaş

c)Kaşgar

d)İsficâb

e)Talas

7) Balasagunlu …………………………, meşhur eseri Kutadgu Bilig’i 462’de (1069-1070)
Kaşgar kentinde yazarak Tavgaç Buğra Kara Hakan’a ithaf etmiştir.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Kaşgarlı Mahmud
b)Edib Ahmed Yükneki
c)Yusuf Has Hâcib
d)Yunus Emre
e)Ahmed Yesevî
8)Doğu Karahanlılar, hangi Büyük Selçuklu Hükümdarı zamanında tamamen
Selçukluların egemenliği altına girdiler?
a)Alp Arslan b)Melikşah

c)Sencer d)Tuğrul Bey

e)Çağrı Bey

9)Aşağıda adları verilen şehirlerden hangisi Batı Karahanlı Devleti’nin merkezidir?
a)İsficab

b)Özkent

c)Şaş

d)Buhara

e)Rey
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10)Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisi Batı Karahanlı Seferi sırasında
ölmüştür?
a)Alp Arslan

b)Melikşah

c)Sencer

d)Tuğrul Bey

e)Çağrı Bey
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Kaynakça
Abdülkerim. Özaydın, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi ( 485-498 / 1092-1104),
İstanbul 2001
İbnü’l Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, (trc. Ahmet Ağırakça, İslâm Tarihi İbnü’l Esir El-Kâmil Fi’tTarih Tercümesi), İstanbul 1987, IX.
Ömer Soner Hunkan, Türk Hakanlığı Karahanlılar (766 – 1212) ,İstanbul 2007.
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10. GAZNELİLER DEVLETİ (963-1186)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.GAZNELİLER DEVLETİ (963 -1186)
10.1.Sebük Tegin Devri (20 Nisan 977- Ağustos 997)
10.2.Sultan Mahmud (998-1030)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gazneliler Devleti’nin kuruluşu hakkında neler söylenebilir?
Sebük Tegin ve Sultan Mahmud dönemlerinin önemli olayları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
10.Gazneliler Devleti (963

Gaznelilerin

-1186)

hakkında

ortaya
bilgi

çıkışı Ders notlarının okunması ve
sahibi dipnotlarda

olunacak.

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

10.1.Sebük Tegin Devri (20

Gazneli hükümdarı Sebük Ders notlarının okunması ve

Nisan 977- Ağustos 997)

Tegin dönemi ele alınacak.

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
10.2.Sultan Mahmud (998-

Sultan

1030)

hükümdarlık

Mahmud’un Ders notlarının okunması ve
döneminde dipnotlarda

atıf

yapılan

Gaznelilerin siyasî durumu araştırma eserlere ulaşılması
görülecek.
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Anahtar Kavramlar
Alp Tegin, Sebük Tegin, Sultan Mahmud, Gazne, Hindistan, Pendnâme
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10.Gazneliler Devleti (963 -1186)

Türkler tarafından 963 yılında kurulmuş olup ilk Müslüman-Türk devletlerinden

biridir. Devletin temelleri ilk kez Alp Tegin adlı bir Türk kumandanı tarafından Gazne
şehrinde atılmıştır. Devletin merkezi olan Gazne’den dolayı “Gazneliler” şeklinde
adlandırılmıştır. Ancak kaynaklarda Gazneli Sultan Mahmud’un “Yemînü’d-Devle”
lâkabından dolayı “Yemînîler”, babası Sebük Tegin’den dolayı da “Sebük Tegînîler” diye de
anılmaktadır.

Gazneliler Devleti’nin Sınırları
300 (912) yılından sonra Sâmânî Devleti’nde Türk vali ve kumandanlarına
rastlanmaktadır. Merkezî hükümetin otoritesi zayıflamaya başlayınca bu Türk kumandanlar
devlet idaresini ele geçirip yarı bağımsız olarak hüküm sürüyorlardı.209 Sâmânî hükümdarı I.
Abdülmelik 23 Kasım 961 tarihinde ölünce, Sâmânî Devleti’nin Horasan orduları kumandanı
olan Alp Tegin 961 (350) yılında Vezîr Ebû Ali el- Bel‛amî ile anlaşıp güç birliği yaparak
Sâmânî tahtına kendi adayı Nasr b. I. Abdülmelik’i çıkarmaya çalıştılar. Ancak onların bu
girişimi başarısızlıkla sonuçlanıp I. Mansûr b. Nuh (961-976) tahta çıkınca Alp Tegin yanında
209

Erdoğan Merçil, “Gazneliler”, DİA, XIII, 481.
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bulunan az sayıdaki kuvvetle birlikte Doğu Afganistan’daki Gazne şehrine çekilmeye mecbur
kaldı. O, kısa sürede buranın mahalli hanedanı Levikler’i şehirden uzaklaştırmak suretiyle
Gazne’ye hâkim oldu (Zilhicce 351 / Ocak 963). Ancak Levikler, Alp Tegin’in yerine geçen
oğlu Ebû İshak İbrahim zamanında (963 – 966) Gazne’yi geri almayı başardılar. Ebû İshak
İbrahim de Sâmânîler’den aldığı yardım sayesinde Gazne’ye yeniden hâkim olabildi. Ebû
İshâk İbrahim’in oğlu olmadığından ölümünden sonra yerine Türk kumandanlarından
BilgeTegin geçti. Bilge Tegin Gerdîz kalesini kuşattığı sırada öldü(364 / 974-975).
Onunyerine Böri Tegin (Pîrî Tegin) geçti. Ancak Böri Tegin yeteneksizliği nedeniyle
başarısız olunca 977 (366) yılında Türkler tarafından görevden alınarak yerine Alp Tegin’in
en güvendiği adamlarından biri olan Sebük Tegin getirildi. Artık bu tarihten itibaren
Gazneliler tahtına oturanlar hep onun ailesinden gelen kimseler oldu. Böylece Gazneliler
Devleti Sebük Teginoğulları hânedanına dönüşmüş oldu.

10.1.Sebük Tegin Devri(20 Nisan 977- Ağustos 997)
Pend-nâme’ye göre Sebük Tegin, Kırgızistan sınırları içinde bulunan Issık Göl
sahillerindeki Barshân bölgesinde dünyaya gelmiş olup Karluk Türkleri’ne bağlı boyların
birinden olması kuvvetle muhtemeldir. Tuhsiler’in bir akını sırasında bu kabilenin eline esir
düştü ve daha sonra köle olarak satıldı. Son sahibi Alp Tegin’in hizmetinde başarılı işler
yaptı.

Sebük Tegin Sikkesi
Kaynak: http://www.harvardartmuseums.org/art/57772
Böri-Tegin’in başarısız idaresi nedeni ile ileri gelen Gazne beyleri tarafından AlpTegin’in en güvendiği adamlarından birisi olduğu için Gazne tahtına “emîr” seçildi.
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Görünüşte Sâmânîler’in bir valisi olarak hareket etmesine rağmen bağımsız Gazneli
Devleti’nin gerçek kurucusu Sebük Tegin’dir. Sebük Tegin Doğu Afganistan’daki Zâbulistan
bölgesinin asillerinden birinin kızı ile evlenerek bu bölgeyi kontrolü altına almaya çalıştı.
366’da (977) Büst şehrine bir sefer düzenleyerek burayı ele geçirdi. Kuzeydoğu
Belûcistan’daki Kusdar bölgesini de Gazneli Devleti sınırlarına katarak hâkimiyetini Doğu
Gur, Tohâristan ve Zemindâver’e kadar genişletti.210
Bundan sonra Hindistan’a akınlar düzenlemeye başladı. Hindûşâhî hükümdarı
Caypal’ı mağlup ederek Lâmgân bölgesini yağma etti.Caypal ise büyük bir ordu ile Gazne’ye
doğru ilerledi. Ancak Sebük Tegin’in ordusu karşısında mağlup oldu. Bu savaşta oğlu
Mahmudbüyük yararlılıklar ve cesaret örneği gösterdi.Sebük Tegin Caypal’ın barış teklifini
kabul etti ancak Caypal kendi ülkesine geri döner dönmez antlaşma şartlarına uymadı.
Sebük Tegin, Caypal’ı cezalandırmak üzere yeniden sefere çıktı ve Lâmgân
bölgesinde birçok şehri ele geçirdi. Bu harekete karşılık Hint racaları ile ittifak kuran Caypal
yüz bin kişilik bir ordu ile Gazne üzerine yürüdü. 986 yılında meydana gelen savaşta Sebük
Tegin rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Lâmgân ve Peşâver arasındaki bölgeye İslâm dini
götürülmüş oldu. Bu bölgede oturan Halaç Türkleri ve Afganlar da Sebük Tegin’in buyruğu
altına girdiler. Sebük Tegin onlardan asker kaydederek ordusunu güçlendirdi.
Bu son Hint seferinde cesareti ile dikkatleri üzerine çeken Mahmud ile babasının arası
açıldı. Mahmud Gazne Kalesi’nde hapsedildi. Ancak bu durum çok kısa sürdü ve baba-oğul
barıştılar.
Bu sıralarda Sâmânîler Devleti eski gücünü kaybetmiş yıkılmaya yüz tutmuştu. Ancak
buna rağmen Gazneliler bu devlete tâbi idi.
Sâmânî Devleti’nin önde gelen iki şahsiyeti Türk kumandanlarından Horasan
sipehsâlârı Ebû Ali Simcûrî ve Fâik, Sâmâni Hükümdarı Emîr II. Nuh’a karşı birleşerek
Buhara’ya hâkim olmak istediler. II. Nûh (976-997) da Sebük Tegin’den yardım istedi.

210

Merçil, aynı yer.
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Sebük Tegin ve oğlu Mahmud, Ebû Ali Simcûrî’yi mağlup ettiler ve II. Nuh’un tahtını
sağlama aldılar (23 Ekim 994). II. Nuh da onlara lâkaplar ve bazı topraklar bağışladı. Sebük
Tegin’e Nâsırüddîn ve’d-dünyalakabıyla Belh, Tohâristan, Bâmyân, Gûr ve Garcistan’ın
idaresini; Mahmud’a ise Seyfü’d-devlelakabıyla Horasan sipehsâlarlığı’nı verdi.211
Türk kumandanı Fâik yanına sığındığı Karahanlı hükümdarlarından Nasr b. Ali’yi
Buhara’ya hücuma teşvik etti. Bu haberi alan II. Nuh, Sebük Tegin’den yardım istedi. Sebük
Tegin II. Nuh’un yardımına koştu ve Nasr b. Ali’nin Sâmânî Devletini ortadan kaldırıp
topraklarını pay etme teklifini reddetti.
Sonunda savaş yapmaksızın Karahanlılar ile anlaşma imzalayan Sebük Tegin, Ebû Ali
Simcûri’yi yakalattı. Fâik’i Karahanlılar’ın isteği üzerine Semerkant valisi yaptı. Sir-Derya
sahası Katvan Çölü’ne kadar Karahanlılar’a bırakıldı.212
Sebük Tegin bu seferden sonra Belh’e döndü ve hastalanarak Ağustos 997’de adı
geçen şehirdevefat etti.
Sebük Tegin öldüğünde oğullarından Mahmud, Nasr, İsmail ve Yusuf hayatta idiler.
PEND-NÂME
(Türkçeye tercümesi)
Sebüktegin Emîr Mahmud için, veziri olan Ebu’l-feth Bustî’nin hattı ile bir nasihatnâme yazdı. Emir Mahmûd o pend-nâme’yi bir dua gibi ezberledi. Her gün okurdu ve böylece
saltanata ulaştı. Yazılmış olan o pendnâmeden bir kısmı budur: Bu pend-nâmenin esası kendi
(Sebüktegin’in) ahvalinin nasıl olduğu ve yaptığı işlerin nasıl başladığıdır.
Emîr Sebüktegin (Rahmetullahi aleyh)’in Pend-nâmesi: Emir Sebüktegin oğlu
Mahmud’a şöyle der; Ey oğul bil ki, sana söyleyeceğim bu sözlerden maksadım, kendi
ahvalimi sana bildirmektir tâ ki, çocukluk devrinden istiklâl ile bir ülke hâkimi olduğum bu
güne kadar Allah benim başıma ne haller getirdi ve ne şekilde köleliğe düştüm ve ne şekilde
padişahlığa ulaştım öğrenesin. İyi dinle ve bil ki, ben Türkistan’da Barshanlılar denilen bir

211

Geniş bilgi için bk. Aydın Usta, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslâmlaşma Serüveni, İstanbul 2007,
s. 273-281.
212
Geniş bilgi için bk. Usta, Türklerin İslâmlaşma Serüveni, s. 282-306.
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kabiledenim. Bu isim o kabileye şu sebepten verildi: Güya Fars meliklerinden biri
Türkistan’da yerleşmiş ve Türkistan hükümdarı olmuştur. Ona Bârs-Hân derlerdi ve bu
kullanıla kullanıla Barshân oldu. babamın ismi Cûk idi ve o kabilede bahadır olan herkese
Kara Beckem derlerdi. Babam gayet güçlü ve kuvvetli idi. öyle ki, filin kemiğini eli ile kırardı
ve o kabile gençlerin hepsi ona boyun eğerlerdi, sert yayı çekmek, güreşmek, süvarilik ve bu
gibi şeyler dolayısıyla şöhrete sahipti. Türk kabileleri arasında bir kabilenin diğer bir
kabileye yağma yapması âdetti. Babam yalnız gider, yabancı kabileleri vurur ve (vr.167 b)
yağmalardı. Birçok çocuğu vardı, üçüncü çocuğu bendim. Misafiri ( vr.227 a) severdi; Evine
hergün misafir gelirdi. Bir gün bir gurup misafir geldi; bunların arasında yaşlı bir kâhin
bulunuyordu. Ben diğer çocuklar ile çadırın bir köşesinde oturmuştum. İhtiyar beni görünce,
yanına çağırdı, elimin ayasına baktı ve ey oğul senin başından pek çok acayib şeyler geçecek;
sana büyük bir devlet görünüyor; neslin hep padişah olacak dedi. Bu sözler ruhuma tesir etti
ve onların kalbimde sakladım, buna ulaşmaya gayret ettim. Bugün karşılaştığım herşey bana
o ihtiyarın sözünü hatırlatır. Allah’ın hükmü öyle idi ki, o hafta Tuhsiler denilen Türkler’den
bir topluluk babamın çadırına akın yaptılar ve yağmaladılar. Malın hepsini, çocukları ve
kadınları götürdüler. Babam o gün ava gitmiş idi, Tuhsiler beni de esir olarak götürdüler. O
gün 12 yaşında idim. Babam geri döndüğü zaman hiçbir şey yapamazdı. Çünkü o mevkiden
Tuhsiler’in yerine kadar uzun bir mesafe vardı ve onlar iki-üç günlük yol almışlardı. Babam
yalnızdı; peşlerine düşmek güç geldi, bu sebepten onların arkasından gitmedi. Babamın
halinin bundan sonra neye vardığını öğrenemedim. Ancak beni diğer çocuklar ile Tuhsiler
kabilesinin ahırına getirdiler ve bir müddet bana çobanlık ettirdiler. O dağlarda ve
sahralarda koyun otlatıyordum. Kabilenin hepsi putperestti, sahraya insana benzer bir taş
konmuştu; ona secde ederlerdi. Burası onların ziyaretgâhı idi ve her vakit putun dibinde
kurban keserlerdi ve orada toplanırlardı. Her gün benim yolum o putun yanından geçerdi.
Putu gördüğüm zaman her ne kadar çocuk idiysem de aklımdan bu insanların bir hiç
oldukları geçmekteydi. Çünkü, her gün bir taş önünde secde ediyorlardı. Bir gün oradan
geçiyordum, kurbanlardan düşmüş olan bağırsak ve pisliklerden aldım, hepsini o puta
sıvadım ve çamur ve gübre ile bulaştırdım. Gönlümden, eğer bu taşın kuvveti varsa bana bir
kötülük ulaşır, eğer hiç kuvveti yoksa bu topluluk hepsi yolunu şaşırmışdır dedim. Bana o
taştan hiç kötülük ulaşmadı. Bunun üzerine ertesi gün o mel’unlar geldiler ve şaşırdılar,
bizim tanrımıza böyle şeyler yapmaya kim cüret etti, dediler. Ben orada durmuştum ve hiçbir
şey söylemiyordum. Sonra her gün böyle yaptım ve Allah’a imanım gittikçe arttı. Böylece
onların arasında dört yıl kaldım. Sonra beni diğer birkaç gulâm ile Mâverâünnehr şehirlerine
götürdüler ve sattılar. Semerkand’ın Çâç (Şaş) şehrinden olup, adı Nasr-ı Çâçî olan iyi
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itikatlı Müslüman bir tüccar beni diğer on gulâm ile satın aldı ve bizi Nahşeb şehrinden
Buhara’ya götürmeye niyet etti. Ben Nahşeb’de hasta oldum. Öyle güç bir hastalık ki, Nasr
benden ümit kesti ve beni ihtiyar bir kadına teslim etti. Ona para verdi ve “eğer ölürse
cenazeyi teçhiz et” dedi. Nasr gitti ve ben üç yıl (vr. 227 b) hasta kaldım. Nasr her yıl beni
satmaya gelirdi fakat aynı şekilde hasta olduğum için bırakıp giderdi. O ihtiyar kadın iyi bir
kadındı ve bana karşı merhametli idi; hekimin tavsiye ettiğinden başka bir şey yememe
müsaade etmiyordu (vr. 168 a). Ben çok zayıf idim ve her ne kadar bana ekmek ve et verin
dedimse de vermediler. Bir gün o kadın evden yok oldu. bir miktar altına sahiptim. O kadının
iyi huylu genç bir oğlu vardı, benimle dost olmuş ve bana kardeşlik elini uzatmıştı. Ona benim
için parça et ve yoğurt getir dedim gitti, et ve yoğurt getirdi, tencereye koyup pişirdi ve ben de
yedim. O gün daha iyi oldum. Sonra bir haftaya yakın o genç et getirdi, ben yedim. Nihayet
kuvvetlendim ve durumu kadına söyledim; o da bana aynı yemekten verdi. Bir aya yakın
zamanda eski durumuma döndüm ve tamamen iyi oldum. Benim hevesim silahşörlük ve
binicilikte idi. bana kardeşlik eden şahsın sanatı da silahşörlüktü ve evin kapısı önünde bir
meydan vardı. Her gün büyük kişilerin oğulları gelmekte ve ondan silahşörlük
öğrenmekteydiler. Ben dahi o kadar kuvvet kazanmıştım ki, yay çekebiliyordum. O bana ders
veriyordu. Nihayet iyi bir silahşör oldum. O benden bir şey esirgemedi. Nasr o yıl tekrar
geldi, beni alarak Buhara’ya götürdü ve diğer dokuz gulâm ile Emîr Alp Tegin’e sattı. Emir
Alp Tegin beni beğendi ve dokuz gulâmın başına geçirdi. Her gün efendimin şefkatini
gönlümde daha fazla hissediyordum ve ona hizmet ediyordum. Alp Tegin en güç ve en
tehlikeli işi bana emrederdi. Her nereye gittimse muzaffer geri döndüm. Nihayet bugün
görüyorsun ki, Allah beni emîrliğe ulaştırdı ve kullarının başına hâkim kıldı.
Şimdi sana nasihat ediyorum, bil ve haberdâr ol ey oğul, eğer Allah seni de bir gün böyle
benim gibi emirliğe ulaştırırsa bil ki, Allah’ın kulları üzerine hükmetmek küçük bir iş değildir
ve padişahlık tehlikeli bir iştir ve can tehlikesi de hazırdır. Bunun için Allah’tan korkman
gerekir, sen Allah’tan korktuğun zaman kullar ve elinin altındaki ahali de senden korkarlar.
Dindâr olmalısın, çünkü dindâr olmayan padişah ve emire hürmet edilmez ve haşmeti olmaz
(vr. 228 a). Bil ki, hükmetmek en çok hazinenin dolu olmasıyla mümkündür. Eğer mal yoksa
kimse senin itaatinde olmaz ve dindâr akıllı kimseler seninle müttefik olmadıkça mal da
toplanmaz. Halkı söz ve malla yaptıklarınla kendine müşfik kılmak iyi bir çaredir. Bu
meziyetlerin hepsi büyük himmete muhtaçtır. Çünkü, eğer büyük himmet olmazsa bu
meziyetler meydana gelmez. İnsanın içindeki himmet yüksekliğe meyleden ateş ve rüzgar
gibidir. Oyun ve eğlence ve lezzet ve şehvet inişe meyli olan toprağın mizacında da bulunur,
229

imdi senin en mühim işin iyi yoldan mal toplamaktır. Ben sana halkın malını al veya
müsâdere et demiyorum. Zulüm ve haksızlıkla bir malı alır ve hazinene koyarsan dünya ve
Ahiret düşmanı sen olursun. Halkın vermesi gereken ve hükümdarın hakkı olan malı
verdiklerinde alma da demiyorum. Dîvânın hakkı olduğunu bildiğin malı gönül hoşluğu ile
almalısın ve hazineye koymalısın. Siyasete taalluk eden hiçbir işte ihmal gösterme ve adalet
ve şeriat yolundan çıkma. Kılıç gerekli olduğu yerde kırbaca iş buyurma, kırbacın gerektiği
yerde kılıç vurma. Memleketinin idaresinde (vr. 168 b) gâfil olma; bazıları olur ki, senelerce
âmillik yaparlar. Bir kimse onlardan şikâyet edince, yıllarca zulümle halktan aldıkları parayı
onların idaresi altında olan ve işin içine seni karıştıranlar o malı alırlar. İki-üç yıl âmillik
yapmış olanların durumunu sor ve hesabını al. Onun üzerindeki, halkdan haksız olarak aldığı
sâbit olan her şeyi al ve hak sahibine geri ver. Bu malı hiçbir surette hazineye koyma. Amili
ilk günahında azletme ve tekrar işin başına gönder. Çünkü, insanların çoğu bu şekilde
muamele ile yumuşak ve uyanık olurlar. Bundan sonra dilleri ve kalemleri doğrulur. İşleri bir
kere daha karıştıranları azl et ve bunlara asla iş buyurma. Çünkü hiçbir vakit onlardan
doğruluk gelmez. Ordu ve askerin durumundan, silahlarından ve maaşlar ve iaşelerinden
haberdâr ol. Ordu listesi ( Cerîde-i Arz) “Kull huvallahu” gibi mutlaka senin ezberinde
olmalı, kendi ordunun insanlarının hepsini tanımalı ve ismini bilmelisin. Her asker durumu,
soy ve şekil ile senin yanında olmalı. Her kavmin huy ve yaradılışını öğrenmelisin. Yiğit
kimselere iyi davran ve okşa ki, sana karşı müşfik olsunlar. Böyle davranırsan bir işin
düştüğü vakit ( vr. 228b) eğer sabah emr edersen ordunun hepsi bütün silah ve teçhizat ile
kuşluk vakti ata binmiş olur. Beceriksiz ve kahramanca hareketler için cesaretten yoksun olan
insanları huzurunda tutma ve filan filanın oğludur deme ve babası hatırı için Allah’ın
malını(halkının parasını) israf etme. Müstahak olanın hakkını ver. Söz gelişi bir kimsenin bir
iktâı varsa ve hayırsız bir evlad bırakarak ölür veya kendisi zenginse, sultanın iktâına muhtaç
değildir. Bu ikta’ya ihtiyacı olanlar varken sen o iktâı babasının şahsiyeti uğruna hayırsız
evlada verirsen Tanrı’nın malını israf etmiş olursun. Malı, senin ülkenin menfaati için iş
görene bağışla.
Yolları emin tut, zira bu çok önemli bir iştir ve çölde tüccardan çalınan her malın senin
hazinenden götürülmüş olduğunu bil. Hırsızı öldürüp malı hak sahibine iade edinceye kadar
uyuma. Aksi halde Allah’ın sana kıyamet günü bundan dolayı hesab soracağını bilesin. Kendi
divân-ı mezâlimi’ne otur ve bu işde ihtiyatlı bulun. Çünkü, zulüm yapmış olan çok kimse
vardır ve senin huzurunda öyle görünürler ki, ondan daha mazlumu yoktur. Elbette yanıp
yakılmaları derinliğine incele ki, bir yanlışlık olmasın, kıyamette suçlu olursun. Muâmelâttan,
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pazar, narhlar ve alış-verişten haberdâr ol ve pazarda doğru adam ününü kazanmış güvenilir
adamları tayin et. Bugün elinin altındakiler ne yaparlarsa hemen senin önüne gelir; onun
sorgusunu yapasın. Sen dahi kıyamette her hâl ü kârda Tanrı önünde duracaksın ve o senden
hesap soracak. Eğer gece yarısı senin memleketinde bir canlı aç uyursa Tanrı senin cezanı
verir. Büyük günah işleme, eğer sen günâhkar olursan halkı ahlaksızlık ve günahkarlığı için
cezalandıramazsın. Hiçbir zaman zulmü uygun görme. Eğer bir kimse bir makam elde etmek
için bir meblağ getirir ve bunun hazine menfaatine olduğunu söylerse buna asla cevaz verme,
çünkü bu mal onun evinden çıkmış değildir. Eğer kendisinin olsaydı bu işi yapmazdı. Sonra
bil ki, bunu halkdan alacaktır, halk fakir olduğu zaman vilayet harab olur ve kötü isim senin
üstünde, servet ise gâsıbın elinde kalır. Cömert ve merhametli olmalısın ve senin affın
öfkenden fazla olmalı ki, insanlar sana rağbet etsinler. İki günahkarı asla affetmemelisin.
Biri, senin hükümdarlığında gözü olan ve seni hükümdarlıktan bıktırmaya kasd eden kimseler,
senin oğlun dahi olsa böylelerinin kökünü kurut. Diğeri halkın malına el uzatanlardır. Onları
(vr. 169a) öldür ve malı tekrar sahibine ulaştır. Geri kalan günahkarları günahlarına göre
cezalandır. Afv her şeyin üstündedir ve Allah’ın sıfatlarından bir sıfattır. Eğer bir suçluyu afv
edersen Allah da sana bir iyilik bahşeder. Elbette cömertlik ve civanmerdliği alışkanlık
edinmelisin. Hasis bir hükümdar her hünerde üstad olsa, yine de hiçbir işe yaramaz. Cimri
asla şöhret kazanamaz. İnsanlar şöhret ve ünü cömertlikle elde ederler. Aynı zamanda israfı
uygun görüp de bütün hazineyi boş yere savurma. Bahşişi hakkıyla ve vaktiyle ver ve hak
kazanmış olana ulaştır. Bağış ve bahşişi layık olmayanlara verme. Çünkü cevahiri domuzun
boynuna gerdanlık takmış olursun. Geveze ve gereksiz söz söyleyenleri huzurunda tutma;
sakın onların sözlerine iltifat etme. Zira padişahın sırları daha çok şakacı ve geveze insanlar
ile dışarıya sızar ve düşmanlar ülkenin sırlarına vakıf olurlar ve bundan çok kötülükler
meydana gelir. Bir işi layık olmayan bir kimseye buyurmamalısın. Çünkü insanların
kabiliyetleri çeşitlidir. Şöyle ki, vezirlik kabiliyeti olan bir kimseye ferraşlık buyurursan ona
zulm yapmış olursun ve eğer ferraşa da vezirlik verirsen yine zulm etmiş olursun. Herkesin
kabiliyetini ölç, uygun olduğu işe tayin et ve işi de hüner ve istihkaka göre buyur. Söz gelişi
birisi vezir oğlu olsa fakat onda vezir aklı olmasa, filanın oğlu vezirdir diye onu da tayin
etme, bir eşekçi oğlunda vezir aklı dahi olsa vezirlik verme. Bak, soylu kişi hünerli olduğu
zaman ona daha öncelik tanı. Çünkü onlardan hem soy ve hem de hüner olur. Eğer birisi
hünerli ama asil değilse onu yetiştir ki, derece derece asil olsun. Ancak hüneri kadar iş buyur.
İdarecilerin yetiştirilmesini sağlam yap.
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Kendi dostunu ve düşmanını (vr. 229a) tanımalısın, insan tabiatına vâkıf olmak için tam bir
kıyâset ( uyanıklık) ve mükemmel bilgi ister. Bu husus deneme ile elde edilebilir, böylece
onlara ceza ve mükafat verdiğin zaman herkesin karakterini anlayabilirsin. Padişahın en
büyük düşmanının kendini beğenmişlik ve istibdat olduğunu bil. Her işde dostluğu denenmiş
sadık insanların tavsiyesini al ve o hususda kendi aklınla karar ver. Seninle aynı derecedeki
düşmanlarına lütufkâr olmalı ve onlarla hoş geçinmelisin. Fakat onlar senden üstünse o işde
kılıca başvurmaktan başka çare yoktur. Harbler ve savaşlarda uzun düşünmek gereğindesin,
çünkü savaş ticaret gibidir ya muvaffak olunur yahut da olunmaz. Bu bakımdan önce meseleyi
dikkatlice düşünmeli ve eğer dostça anlaşma mümkünse, kafirler ile savaşın dışında, harbe
meyl etmemelisin.
Devleti sana intikal etmiş kimseleri itaat altında bulundur. Onlar felaket sebebinin sen
olmadığını bilseler bile kıskançlıktan uzak durmazlar. Onlarla hazır ve uyanık olmalısın,
daima onları meyus tutmalısın ve kendi sırrını bunlardan saklamalısın. Bil ki, vakit gelir dost
düşman olur ancak düşman asla dost olmaz. Kendi akraba ve kardeşlerinden dahi gâfil olma,
çünkü, müfsid insanlar her vakit onları senin hükümdarlığını elde etmek için kışkırtırlar.
Yakınlarını ve akrabanı sevmelisin ve küçüklere şefkatli davranmalı, büyüklere hürmetle
muamele etmelisin. Ancak senin hükümdarlığına tama eden bir kimseye sevgi göstermemelisin
ve onu meyus ve mağdur tutmalısın. Nezaret ve hapishane onlara kifayet ettiği müddetçe kılıç
kullanmamalısın. Eğer hapis etmenin bir fayda sağlamadığını anlarsan o vakit mazur
olursun. Memleketinin her tarafına casuslar ve haberciler tayin etmelisin, ta ki, gece ve
gündüz durumdan seni haberdar etsinler. Zira padişahların başına gelen her bozukluk gaflet
ve ihmalden gelir. Ülkenin gelir ve giderlerine vakıf olmalısın. Katipler ve vezirlerin
durumundan gafil olma. Çünkü zaman gelir; katipler hain olurlar ve amil ile işbirliği ederler
ve mal çalarlar, vakit vakit onları kontrol etmelisin.
Benim sana söylediğim bu sözlerin hepsini ezberlemeli ve kalbine nakş etmelisin ve bundan
yüz çevirmemelisin ta ki, Allah seni iki cihanda talihli kılsın, inşâllâhuteala. Bu benim sana
nasihat ve vasiyetimdir ve ben bu mesuliyeti kendi üzerimden attım. Allah bilir ve hükm eder.
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Merçil, “Sebüktegin’in Pendnâmesi”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, cild VI, cüz:1-2, İstanbul, 1975,
s.203-232.
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10.2.Sultan Mahmud (998-1030)
Sebük Tegin’in ölümünden sonra yerine veliahtı olan küçük oğlu İsmail tahta çıktı
(997). Ancak babası ile birlikte pek çok savaşa katılmış ve tecrübe kazanmış olan özellikle de
Hint racası Caypal’a karşı yapılan seferlerde kendini gösteren Mahmud kardeşi İsmail’i
mağlup ederek Gazne tahtına oturdu(998).214
Gazneli Mahmud, Sâmânîler tarafından tanınmayan Abbasî halifesi el - Kâdir-Billâh
adına hutbe okutunca halife de ona “Yemînü’d-devle ve emînü’l-mille” lakabını verdi. 389
(999) yılında Sâmânîler Devleti’nin Karahanlılar tarafından yıkılması sonucu Gazneli
Mahmûd Horasan’a tamamen sahip olduktan başka Sistan, Cüzcan, Çağaniyan Huttal ve
Hârezm’i kendi hâkimiyeti altına aldı.
Gazneli Mahmud 401 (1011) ve 411 (1020) yıllarında düzenlediği iki sefer ile
Afganistan’da putperstliğin yaşadığı bir bölge olan Gur’u kontrol altına almaya çalıştı. Ancak
kesin bir netice elde etmek mümkün olamadı.
Batı’da topraklarını genişleten ve hâkimiyetini sağlamlaştıran Gazneli Mahmud 10001027 yılları arasında Hindistan toprakları üzerine 17 askerî sefer düzenleyerek burada büyük
zaferler kazandı.215
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Merçil, “Gazneliler”, DİA., XVIII, 481; a.mlf., Gazneliler Devleti, s. 16.
Gazneli Sultan Mahmud’un Hindistan seferleri hakkında geniş bilgi için bk. Erdoğan Merçil, Gazneliler
Devleti Tarihi, Ankara 1989, s. 16 – 28.
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Herat kalesi veya İskender kalesi

Ülkesinin topraklarını doğu ve güney-goğu yönünde de genişletti. Bol ganimet elde
etti ve İslâm dininin Hindistan topraklarında yayılmasını sağladı. Bu seferler sonucu elde
edinilen başarılar İslâm dünyasınca sevinçle karşılanırken Mahmûd büyük üne kavuştu. Hint
racalarının korkulu rüyası haline geldi.
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Sultan Mahmud’u bir kaleyi kuşatırken gösteren minyatür
Gazneli Mahmud’un Hindistan seferlerinin en önemlisi 416-417 (1025-1026) yılındaki
Somnat (Sumnât) seferi olmuştur.216 Çünkü sefer sonunda bol ganimet elde edilmiş ayrıca
Mahmud’un elde ettiği başarı tüm İslâm dünyasında heyecan ve sevinçle karşılanmış, Abbasî
halifesi el-Kâdir-Billah’ın Mahmûd’u tebrik edip ona “Kehfü’d-devle ve’l-İslâm”( Devletin
ve İslâm’ın Sığınağı) lakabını vermesini sağlamıştı.
Sultan Mahmûd Karahanlılar ile zaman zaman savaşlar yapmış ve onları her defasında
mağlup ederek üstünlüğünü kabul ettirmiştir (bk. Karahanlılar). Sultan Mahmûd Irak’taki
Büveyhîler’i mağlup ederek Irak-ı Acem’i kendi ülke sınırları içine katmıştı.217
Sultan Mahmud 1030 yılında vefat ettiğinde Gazneliler Devleti batıda Azerbaycan
sınırlarında doğuda Hindistan’ın Yukarı Ganj vadisine, Orta Asya’da Hârezm’den Hint
Okyanusu sahillerine kadar uzanan çok geniş bir sahayı kapsıyordu.

216

Gazneli Sultan Mahmud’ un Somnât seferi hakkında geniş bilgi için bk. Erdoğan Merçil Gazneliler Devleti,
s. 26 - 27.
217
Geniş bilgi için bk. Merçil, Gazneliler Devleti, s. 42-45.
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Sultan

Mahmud

tarihte

“Sultan”

ünvânını

kullanan

ilk

Türk

hükümdarı

olmuştur.Adâletli, ileri görüşlü, zeki bir hükümdardı. Gazneliler Devleti en parlak devrini
onun zamanında yaşamıştır.
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Uygulamalar
1)Sebük Tegin’in Pend-nâmesi’ni okuyunuz, Pend-nâmede geçen nasihatleri belirleyiniz.
2) Erdoğan Merçil Gazneliler Devleti, Ankara 1989 adlı kitabı okuyunuz.

237

Uygulama Soruları
1)Gazneliler Devleti nasıl kuruldu, hakim olduğu şehirler hangileridir?
2) Sebuk Tegin döneminde Gazneliler devleti hakkında kısaca bilgi veriniz?
3) Gazneli Sultan Mahmud’un Hindistan seferleri hakkında bilgi veriniz?
4)Gazneliler’in kuruluş döneminde Sâmânilerler olan mücadeleyi kısaca değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gaznelilerin ortaya çıkışını, kuruluşundan bir süre sonra Sebük Tegin ile başlayan
hanedan değişimini, Sultan Mahmud’un tarihte “sultan” unvanını kullanan ilk Türk
hükümdarı olduğunu, yine Sultan Mahmud’un Hindistan üzerine düzenlediği seferleri ve bu
seferlerin sonuçlarını gördük.
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Bölüm Soruları
X. HAFTA
1)Afganistan, Pakistan ve Hindistan coğrafyasında kurulan ilk Müslüman Türk Devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tulunoğulları
b)Halaçlar
c)Gazneliler
d)Gurlular
e)Karahanlılar

2)Hindistan’a karşı ilk seferleri başlatan Gazneli Hükümdarı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Gazneli Sultan Mahmud
b)Sebüktegin
c)Alptegin
d)Mevdûd
e)Mesud

3) Sâmânîlerin, Sebüktegin’den yardım isteme nedeni aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak belirtilmiştir?
a)Askere ihtiyaç vardı
b)Saltanat mücadelesini durdurmak için
c)İki taraf arasındaki dostluğun pekişmesi için
d)Vassal statü nedeniyle
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e)Karahanlı saldırılarını önlemek için

4) Batı’da topraklarını genişleten ve hâkimiyetini sağlamlaştıran Gazneli Mahmud 10001027 yılları arasında …………………..toprakları üzerine 17 askerî sefer düzenleyerek burada
büyük zaferler kazandı.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Pakistan
c)Afganistan
c)Hindistan
d)Hârezm
e)Mâverâünnehr

5) Gazneli Mahmud’un Hindistan Seferleri’nin en önemlisi 1025-1026 yılındaki
……………………. Seferi olmuştur.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Caypal

b)Hinduşahi

c)Somnat

d)Gücerat

e)Hârezm

6)Kaynaklarda “Yemînîler” ve “Sebük Tegînîler” olarak da anılan ilk Müslüman Türk
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Gazneliler
b)Karahanlılar
c)İtil Bulgarları
d)Tolunoğulları
e)Selçuklular
7)Aşağıdakilerden hangisi Sebüktegin’in kontrolündeki bölgelerden biri olamaz?
a)Zâbulistan
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b) Büst
c)Kusdar
d)Tohâristan
e)Hârizm
8) Gazneli Sultan Mahmud tarihte “…………..” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı
olmuştur.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Pâdişâh
b)Spehsâlâr
c)Sübaşı
d)Sultan
e)Halife
9)Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmud’un egemenlik sahası dışındadır?
a)Irak-Acem
b)Hârezm
c)Horasan
d)Afganistan
e)Suriye
10)Gazneliler Hükümdarı Sebüktegin’in oğulları için yazdırdığı ve önemli tavsiyeler
içeren siyasetnâme türündeki eserin adı …………………’dir.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi şıkta doğru olarak
yazılmıştır?
a)Selçuk-nâme b)Pend-nâme c)Siyaset-nâme d)Atabetü’l-Hakayık e)Kutadgu Bilig
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Kaynakça
Aydın Usta, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslâmlaşma Serüveni, İstanbul 2007.
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11. GAZNELİLER TARİHİ II VE HAZARLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. GAZNELİLER DEVLETİ II VE HAZARLAR
11.1..Sultan Mesud Devri (1030-1041)
11.2.Dandanakan Savaşı Sonrası Gazneliler Devleti (1040-1186/1187
(h. 582)
11.3.Hazarlar
11.3.1.Emevîler Devrinde Hazar Türkleri’yle Yapılan Mücadeleler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sultan Mesud döneminde yapılan Dandanakan Savaşı sonrasında Gazneliler Devleti’nin siyasî
durumu nasıl gelişti?
Hazarlar ve İslâmiyeti kabulleri hakkında neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
11.1.Sultan Mesud Devri

Sultan

Mesud

dönemi Ders notlarının okunması ve

(1030-1041)

Gazneli tarihi ele alınacak.

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
11.2.Dandanakan Savaşı

Devletin

Selçuklular Ders notlarının okunması ve

Sonrası Gazneliler Devleti

karşısında

(1040 -1186/1187 (h. 582)

uğradığı mağlubiyet sonrası araştırma eserlere ulaşılması

Dandanakan’da dipnotlarda

atıf

yapılan

durumu görülecek.
11.3. Hazarlar

Hazarlar

ve

kabulü bilinecek.

İslâmiyeti Ders notlarının okunması ve
dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
11.3.1. Emevîler Devrinde

Emevîler döneminde Hazar Ders notlarının okunması ve

Hazar Türkleri’yle

Türkleriyle

Yapılan Mücadeleler

Araplar arasındaki mücadele araştırma eserlere ulaşılması

Müslüman dipnotlarda

atıf

yapılan

öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
Sultan Mesud, Dandanakan, Selçuklular, Hazarlar, Mesleme, Cerrâh b. Abdullah
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11. GAZNELİLER DEVLETİ II VE HAZARLAR

11.1. Sultan Mesud Devri (1030-1041)
Sultan Mahmud’dan sonra yerine oğlu Muhammed geçti. Ancak Mesud adındaki diğer
oğlu saltanatı ele geçirip kardeşi Muhammed’i hapsetti.218
Sultan Mesud,babası kadar başarılı olamadı. Daha çok Hindistan’daki işlerle
ilgilenmeyi tercih etti. Babası Sultan Mahmûd’un çok sıkı şekilde takip ettiği Selçuklular’ı bir
tehlike olarak pek ciddiye almadı. Sultan Mahmud zamanında kayda değer bir başarı elde
edemeyen Selçuklular Sultan Mesud’un iktidarı devrinde Gazneli ordularını ard arda
mağlubiyetlere uğrattılar.

Gazneli I. Mesud’un Sikkesi

11.2 .Dandanakan Savaşı Sonrası Gazneliler Devleti (1040 -1186/1187(h.
582)
Dandanakan Savaşı’nda (22-24 Mayıs 1040) Büyük Selçuklular ile Gazneliler karşı
karşıya gelmişlerdir. Üç gün süren savaşı kaybeden Sultan Mesud ailesi ve hazinesi ile
birlikte Hindistan’a kaçtı. Ancak bu kaçış sırasında çıkan ayaklanmada Mesud tahtan
indirilerek öldürüldü.Yerine de daha önce gözlerine mil çekilmiş olan kardeşi Muhammed
ikinci kez tahta çıkarıldı (1041) Ancak ona karşı Mesud’un oğlu Mevdûd taht iddiasıyla
218

Geniş bilgi için bk. Merçil, Gazneliler Devleti, s. 51-54.
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ortaya çıktı.Muhammed’i mağlup ederek tahtı ele geçirdi(1041).Mevdûd, Hintliler ve
Selçuklular ile mücadele etti. Selçuklu istilâsını geçici olarak durdurdu. Komşu devletler ile
bir ittifak kurarak Selçuklular üzerine sefere çıkacağı sırada vefat etti (1049).

Dandanakan Savaşı’nı gösteren bir minyatür
Mevdûd’tan sonra kısa sürelerle oğlu II. Mesud ve I. Mesud’un oğlu Ali tahta geçtiler.
1050 yılı başında Gazneliler tahtında Sultan Mahmud’un oğlu Abdürreşid bulunmakta
idi. 1053 yılında Tuğrul adındaki bir Türk kumandan Abdürreşid ve diğer Gazneli
şehzadelerden on kişiyi öldürerek devleti ele geçirdi. Ancak Tuğrul’un hâkimiyeti 40 gün
(veya 57 gün) sürmüş ve Nûştegin adlı bir başka Türk kumandan tarafından öldürülmüştür.
Bundan sonra Gazneliler tahtına, hayatta kalmayı başaran üç hânedân üyesi İbrahim,
Ferruhzâd ve Şücâ arasından I. Mesud’un oğlu Ferrûhzâd geçirildi. O, Selçuklular’a karşı
başarı ile mücadele etti ve 1059 yılında öldü.
Ferrûhzâd’ın yerine İbrahim geçti. İbrahim devrinin en önemli olayı uzun yıllar devam
etmiş olan Selçuklu- Gazneli mücadelesinin bir barış ile sona erdirilmesi olmuştur (1059).
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Sultan İbrahim, devleti babası I. Mesud ve dedesi Mahmud zamanında olduğu gibi güçlü
kılmaya çalışmış ve Selçuklular ile eşit konumda müzakereye girişmiştir. İki devlet arasındaki
barış yarım yüzyıla yakın sürdü. İki aile arasında evlilik yolu ile sıkı münâsebetler kuruldu.
Sultan İbrahim Hindistan’da bazı kaleleri zapt etti. Gûrlular’dan gelen davet üzerine bu
bölgeyi hâkimiyeti altına aldı. Sikkeleri üzerinde ilk sultan unvânı görülen Gazneli hükümdarı
İbrahim olmuştur. İbrahim’in saltanatı kırk yıl sürmüş ve 1099’da ölmüştür.
Sultan İbrahim’in yerine oğullarından III. Mesud geçti. O daha ziyade Hindistan
üzerine seferler düzenledi. 1115 yılında öldü.

III. Mesud’un yerine oğlu Şirzâd geçti ve 1 yıl kadar tahtta kalabildi. Daha sonra III.
Mesud’un diğer oğulları arasında taht mücadelesi yaşandı ve Selçuklular da bu mücadeleye
karıştı.
Şirzâd’dan sonra yerine Arslan-şâh geçti ise de Selçuklular’ın Horasan meliki
Sencer’in yardımını temin eden kardeşi Behram-şâh Gazneliler tahtını elde etti(1117). Gazneli
tahtını kaybeden Arslan-şâh önce Hindistan’a çekilmiş sonra da Gazneliler tahtı için yeniden
mücadeleye girişti ise de bu mücadele sonunda hayatını kaybetti(1118). Sultan Behram-şâh
daha çok Hindistan da isyacılar ile uğraştı. 1134 yılında önceden ödemeyi kararlaştırdığı yıllık
250.000 dinar vergiyi göndermemesi üzerine Selçuklu Sultanı Sencer’in Gazne’ye
yürümesine neden oldu. Sultan Sencer Gazne’ye kadar ilerlemiş ve Hindistan’a kaçan
Behrâm-şâh’ı affederek yerinde bırakmıştı(1136).219

219

Sultan Sencer-Gazneli Behram-şâh ilişkileri hakkında bilgi için bk. İbnü’l-Esîr, XI, 28-30; trc., XI, 35-37.
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Gazneli III. Mesud’un yaptırdığı Minare
Bu dönemde hızla güç kazanan Gûrlular Gazne şehrini yaktılar (1151). Ancak
Behram-şâh Gazne’ye yeniden hâkim oldu(1152). Gazneliler Devleti Behram-şâh zamanında
artık çöküş süreçine girdi.
Behram-şâh 1157 yılında öldü ve yerine oğlu Hüsrev-şâh geçti.

Gûrlular karşısında başarısız olan Hüsrev-şâh Gazne’yi terk ederek Lahorşehrine
yerleşti. Hindistan’da hüküm sürmeye başladı. Hüsrev-şâh 1160’da Lahor’da öldü ve yerine
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oğlu Hüsrev Melik geçti. Ancak Gûrlular bir hîle ile onu esir ederek Gazneliler Devleti’ne son
verdiler (582 / 1186-1187).220

11.3. Hazarlar
Hazarlar VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İtil
(Volga) nehri dolaylarında hüküm süren bir Türk devletidir. Hazarların başkenti Belencer
şehri idi. Günümüzdeki Hazar denizi ismini bu Türk topluluğundan almıştır. X. yüzyılda
yaşamış olan meşhur İslâm tarihçilerinden Mes‛ûdî221, İranlılar tarafından “Hazarlar” olarak
adlandırılan topluluğa Türklerin Sabar (Sabir) dediklerini kaydeder. Hazar ülkesinde halkı,
Ak Hazar ve Kara Hazar diye adlandırılan iki grup oluşturmakta idi. VIII. ve IX. yüzyıllarda
iyice güçlenen Hazar Hakanlığı, Kama ve İtil nehri boylarındaki çeşitli Fin kavimlerini, İtil
Bulgarlarını, Burtaslar ve Orta Dinyeper yöresindeki Slav kavimlerini de itaat altına aldılar.
Göktürk Devleti 582 yılında Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldığında Hazarlar Batı
Kağanlığı’nın en uç noktasını oluşturmakta idi. Hazarlar VII. yüzyılın ortalarına kadar Batı
Göktürkleri’ne bağlı kaldılar. 626 yılında Sâsânîler’le Avarların İstanbul’u kuşatmaları
üzerine Hazarlar 40.000 kişilik bir kuvvetle Bizans İmparatoru Herakleios’a yardım ettiler.
Daha sonraki yıllarda Hazarlar’dan Çorpan Tarhan, Sâsânîler’e karşı başarılar elde ederek
Aras nehrine kadar bütün Azerbaycan’ı ele geçirdi. 629 yılında ise Tiflis ele geçirildi ve bazı
Ermeni grupları itaat altına alındı.222 630 yılında Batı Göktürk Devleti’nin yıkılması üzerine
Hazarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler.
Hazarlar 665 yılından sonra komşuları olan Büyük Bulgar Devleti’ni ortadan
kaldırarak topraklarını bir hayli genişlettiler. Sabar reisi Alp İlitvar (İlteber) 682 yılında Gürcü
prensinin kızıyla evlenerek Hıristiyanlığı kabul etti ve Hazarlar arasında da bu dini yaymaya
çalıştı. Öte yandan Bizans’ın gönderdiği misyonerler de Hazar ülkesinde propaganda yaptılar.
695 yılında tahttan indirilerek Kırım’daki Khersones kalesine sürgün edilen Bizans
İmparatoru II. Justinianus, Hazar hakanına sığındı ve onun kızkardeşi ile evlendi223. Vaftiz
edilip Theodora adını alan bu Hazar prensesi 705 yılında Bizans tahtına ikinci defa çıkmayı
başaran II. Justinianos ile birlikte devleti yönetti. Ancak Hazarlar daha sonra II. Justinianos’a
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İbnü’l-Esîr, XI, 169-170; trc., XI, 148-149.
et-Tenbîh ve’l-İşrâf, (nşr. M. J. de Goeje) Leiden 1894, Beyrut 1981, s. 83.
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karşı ayaklanan Khersonesliler’i destekleyip Bardanes-Philippikos’un tahta çıkmasına yardım
ettiler224.

Hazar Süvarisi
Bizans’a bağlı Kırım halkının isyan etmesi ve Hazarlar’ın isyancılar tarafını tutması
nedeniyle Hazar–Bizans ilişkileri bozuldu. Fakat Araplar’ın İrmîniyye bölgesine kadar
ilerlemeleri her iki tarafı tekrar birbirine yaklaştırdı. 717 yılında Emevîler İstanbul’u kuşattığı
zaman Hazarlar, Bizans’ın isteği üzerine Kafkaslar’ı aşarak Azerbaycan’a girdiler. Ancak
İslâm orduları karşısında başarılı olamayarak geri çekildiler. Bizans imparatoru III. Leon’un
(717–741) oğlu ve halefi V. Konstantinos, sonradan Irene adını alan Çiçek adlı bir Hazar
prensesiyle evlendi. Çiçek’in dünyaya getirdiği oğlu IV. Leon (775–780) tarihte “Hazar
Leon” lakabıyla meşhur olmuştur.
Orta Asya’dan gelen göçler Hazarlar’ı sıkıntıya düşürmekte idi. Bu nedenle 883
yılında Hazar hakanı Bizans’tan yardım istedi. Bizans imparatoru da Petronas adlı bir
mühendisin idaresinde yapı ustaları göndererek Don nehrinin sol kıyısında Sarkel kalesini

224

Artamonov, Hazar Tarihi, s. 262 – 267.
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(Beyaz Kale) yapımını sağladı. 932 yılında Bizans’ta baskılara uğrayan çok sayıdaki
Yahudi’nin Hazarlar’a sığınması sonucu iki ülke arasındaki ilişkiler bozuldu. Hazarlar kendi
ülkelerindeki Hıristiyanlara baskı yapmaya başladılar. Bunun üzerine Bizans imparatoru I.
Romanos Lakapenos (920 – 944) Kiev Rus prensi İgor ile ittifak kurarak Hazarlar’ın üzerine
yürüdü. Ancak Hazarlar onları geri püskürttüler. Ruslar ağır kayıplar verdi.225
Hazar Devleti’nin kuzeydoğusu sürekli olarak İç Asya’dan gelen diğer Türk
kavimlerinin tehdidi altında bulunmaktaydı. Özellikle de Peçenek ve Oğuzlar Hazar ülkesini
sıkıştırıyorlardı. Sarkel kalesi bu saldırıları önlemek için yaptırılmıştı. Peçenek ve Oğuzlar,
860 yılından sonraki yıllarda gerçekleştirdikleri akın ve saldırılarla Don ve Dinyeper nehirleri
arasındaki araziyi ele geçirerek Hazar Devleti’ni iyice zayıflattılar. 1000 yılını takip eden
dönemde bu defa Hazar Ülkesi doğudan gelen Kuman-Kıpçak saldırılarına maruz kaldı. Zaten
zayıf durumda olduğundan bu son saldırılara karşı koyamayarak XI. yüzyıl başlarında Tarih
Sahnesini terk etmek zorunda kaldı.226

11.3.1.Emevîler Devrinde Hazar Türkleri’yle Yapılan Mücadeleler
Hazarlar Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra Derbend ve Kuzey Azerbaycan’da
hâkimiyet kurmuşlar, Muaviye devrinde İrmîniyye’ye akınlar düzenlemişlerdi. Emevîler’le
Hazarlar arasındaki mücadele Emevî halifesi Velid b. Abdülmelik devrinde başlamış ve
Mesleme b. Abdülmelik 708 yılında Hazarlar üzerine bir sefer düzenleyip Derbend’e (Bâbü’lebvâb)kadar gelmiştir.227 Bundan iki yıl sonra İrmîniyye valiliğine tayin edilen Mesleme b.
Abdülmelik Hazarlar’a karşı ikinci bir sefer düzenledi ve diğer bazı şehirleri ele geçirdi.
Mesleme’nin

714

yılında

Bâbü’l-ebvâb’a

üçüncü

bir

sefer

daha

düzenlediği

anlaşılmaktadır.228
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1930’larda M. Artamanov’un yönettiği Hazar şehri Sarkel Kazıları’ndan bir görünüm
Mesleme b. Abdülmelik’in İstanbul muhasarasına katılmak niyetiyle bölgeden
ayrılması üzerine Hazarlar 717-18 yılında İrmîniyye ve Azerbaycan’a seferler düzenleyerek
çok sayıda Müslümanı esir almış ve birçok kişiyi de öldürmüşlerdir.

229

Bu olay üzerine

Halife Ömer b. Abdülaziz, Hâtim b. Nu’man el-Bahili’yi Hazarlar’la mücadeleye memur etti.
Hâtim Hazarlar’la yaptığı mücadeleyi kazanıp Hazarlar’dan 50 kadar esiri halifeye gönderdi.
Meşhur Türk kumandan İshak b. Kundacık’ın bu esirlerden birinin torunu olduğu
bilinmektedir.230
Hazarlar 721-722 yılında Müslüman Araplara karşı bir akın daha düzenlediler.
Müslümanlar da ertesi yıl bir sefer düzenleyerek Hazarlar’a karşı harekete geçtiler (722-23).
Ancak Sübeyt en-Nehrânî kumandasındaki İslâm ordusu Bulgarlar, Kıpçaklar ve diğer Türk
boylarına mensup askerler tarafından desteklenen Hazar kuvvetleri karşısında tutunamadı ve
feci bir akıbete uğradılar.231 Bundan müteessir olan Yezid b. Abdülmelik derhal Cerrâh b.
Abdullah el-Hakemi’yi İrminiyye vâliliğine tayin edip onu Hazarlar’la mücadeleye memur
etti.
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Cerrâh b. Abdullah’ın seferinden haberdar olan Hazarlar Derbend’e çekilip savunma
için gerekli tedbirleri aldılar. Ancak Cerrâh onları yanıltmak ve tedbirlerini zaafa uğratmak
için Berdea’ya gidip orada kalacağını bildirdi. Bunu duyan Hazarlar savunma tedbirlerini
gevşettiler. Cerrâh b. Abdullah Derbend’e yaklaşık 48 km. mesafede bulunan Neherü’rRân’da karargâh kurdu. Burada yapılan savaşta Hazarlar mağlup oldular. İslâm ordusu onları
takip ederek Belencer’e kadar geldi ve şehri muhasaraya başladı ve 104 yılı Rebiülevvel’inde
(Ağustos-Eylül 722) Belencer’i fethetti. Cerrâh bir süre burada kaldıktan sonra kışın
yaklaşması üzerine geri çekildi.232
Ertesi yıl Hazarlar Derbend’i geçip İrmîniyye’ye akın düzenlediler. Ancak Cerrâh
onları mağlup ederek bazı şehirleri ele geçirdi.233
Hişâm b. Abdülmelik Hazarlar’la mücadelede kararlıydı. Cerrâh b. Abdullah’a
yardımcı kuvvetler gönderip Hazarlar’ı yıpratmak istedi. Hazar hakanı çevredeki
hükümdarlardan yardım istedi ve müttefik birlikler İslâm ordusu üzerine yürüdü.
Dağınık bir vaziyetteki Müslüman kuvvetler Suriye’den gönderilen yardımcı birlikleri
beklemeden savaşa girdikleri için mağlup oldular.234
Cerrâh bu mağlubiyet üzerine azledildi. Yerine geçen Mesleme b. Abdülmelik de
Hazarlar’a karşı başarılı seferler düzenledi. Mesleme bölgeden ayrılınca (726-27) Hazarlar
karşı saldırıya geçtiler. Ancak Hâris b. Amr et-Tâî kumandasındaki İslâm ordusuna mağlup
oldular. Mesleme b. Abdülmelik 727-728 yıllarında Hazarlar’la mücadeleye devam etti ve
Hazar hakanını bozguna uğrattı. Zengin ganimetlerle geri döndü.235
Mesleme’den sonra İrmîniyye ve Azerbaycan valiliğine tayin edilen Cerrâh b.
Abdullah Tiflis üzerinden Belencer’e yürüyüp orayı ele geçirdikten sonra Hazarlar’ın başkenti
Etil’i (Dâdu’l-Beyzâ) fethetti (729-30). Ancak bu fetihler geçici bir istiladan ibaretti.236
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Cerrâh b. Abdullah bölgeden ayrılınca Hazarlar karşı taarruza geçtiler ve Erdebil’e
kadar ilerleyerek İslâm ordusunu bozguna uğrattılar ve Musul’a kadar yaklaştılar.237
Halife Hişâm b. Abdülmelik Hazarlar’ın bu başarısı karşısında yeniden Said b. Amr
el-Haraşî’yi büyük bir ordunun başında Hazarlar’ın üzerine sevketti. Said Ahlat üzerinden
Berdea’ya kadar geldi. Berzend ve Beylekan’da Hazar kuvvetlerini mağlup etti.238
Said’in azledilmesinden sonra bu görev tekrar Mesleme’ye verildi. Mesleme
Derbend’e kadar gelip burada bir garnizon bıraktıktan sonra geri döndü(730).239

Derbent Narin (Naryn) Kala
Ertesi yıl Hazarlar’a karşı tekrar sefere çıkan Mesleme Belencer yakınlarında onları mağlup
etti. Hazar hakanının komşu hükümdarlardan yardım alarak Müslümanların üzerine yürümesi
sebebiyle Mesleme geri çekilmek zorunda kaldı.240
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Mesleme’nin Hazarlar’a mukavemet edememesi sebebiyle azledilmesinden sonra 732
yılında el-Cezire, İrmîniyye ve Azerbaycan valiliğine getirilen Mervân b. Muhammed, Suriye
ve Irak’tan topladığı kuvvetlerle Hazarlar üzerine yürüyüp bazı şehirleri ele geçirdi (732733).241 Mervân b. Muhammed 735 ve 736 yıllarında Hazarlar’a karşı akınlar düzenledi ve
bazı yerleri zapt etti.242
Mervân b. Muhammed Hazarlar’a karşı en önemli seferini 737 yılında gerçekleştirdi.
150 bin kişilik bir orduyla Kür nehri kıyısındaki Kasak şehrinden Semender’e doğru yola
çıkan Mervân b. Muhammed ordusunu iki kola ayırıp Derbend ve Daryal geçidinden geçerek
Hazar ülkesine girdi. Hazarlar ani baskın karşısında geri çekildiler. Mervan Etil şehrini
kuşattı. Hazar hakanı, başkumandanı Tarhan’ı 40 bin kişilik bir orduyla Emevî kuvvetlerine
karşı sevketti. Ancak Hazar ordusu mağlup olarak geri çekildi. Hazar hakanı barış teklifinde
bulundu ve hakanın başşehir Etil’e dönmesine izin verildi. Hazar Türkleri’ne İslâmiyeti
öğretmek için Nuh b. Sâbit el-Esedî ile Abdurrahman b. Zübeyr adlı iki âlim gönderildi.
Mervân bundan sonraki birkaç yıl içinde Azerbaycan’da kalarak Hazar topraklarına akınlarda
bulundu ve bölgedeki mahalli beylikleri itaat altına aldı.243
Aslında Kuteybe b. Müslim ve Mervân b. Muhammed’in gerçekleştirdiği son fetihler
aynı zamanda Müslüman Arapların Türk topraklarında gerçekleştirdikleri son fetihleri teşkil
eder. Bu tarihten sonra Müslümanlar Türk ülkelerinde yeni bölgeler fethetmek yerine ticarî ve
kültürel faaliyetlerle meşgul olmuşlardır. Sâsânîler ve Hârezmşâhlar’ın (Memûnîler)
idaresindeki Mâverâünnehir ve Hârezm’deki Müslüman Türkler bölgede ve ırkdaşları
arasında İslâmiyetin yayılması için çalışmışlar böylece Orta Volga bölgesindeki Bulgarlar ile
Mâverâünnehr’deki Türkler kendi istekleriyle İslâmiyeti kabul etmişlerdir.
Emevî halifeleri arasında seçkin bir yeri alan Ömer b. Abdülaziz hilâfet makamına
gelince 717 yılında faaliyetlerini tasvip etmediği idarecileri görevden aldı. Bu arada Horasan
vâlisi Yezid b. Mühelleb’i de azlederek yerine Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî’yi tayin etti.
Yezid, Beytü’l-mâl’e gönderilmesi gereken vergileri vermediği için hapse atıldı.244
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Semerkand valisi Muhalled b. Yezid de görevden alınarak yerine Süleyman b. Ebu’sSırrî getirildi.245
Ömer b. Abdülaziz devlet yönetiminde fetih harekâtında önceki halifelerden farklı bir
siyaset takip etmekte kararlıydı. İlk iş olarak Mâverâünnehr ve Türkistan’da ganimet elde
etmek amacıyla yapılan fetihleri durdurdu. Onun gayesi Mâverâünnehir’de fethedilen diğer
topraklarda halkla iyi ilişkiler kurularak İslâmiyetin gönülden benimsenmesini sağlamaktı.
Bölge halkını küçük düşürücü, Müslümanlardan nefret ettiren haksız muamelelere ve
vergilere son vermek istiyordu. Cerrâh b. Abdullah’a gönderdiği mektupta da İslâmiyeti kabul
edenlerden alınan cizye ve haracı kaldırmasını istedi. Takip edilen yeni siyaset kısa sürede
meyvelerini verdi ve Mâverâünnehr halkı akın akın İslâma girmeye başladı. Ömer b.
Abdülaziz Mâverâünnehir’deki çeşitli hükümdarlara İslâma davet mektupları yazdı. Onların
bir bölümü de Müslümanlığı kabul etti.246

Derbent Mescid-i Cuma Camii’nden bir görünüm
Ömer b. Abdülaziz’in bölge halkına yaptığı samimi, âdil ve insanî muamele
Semerkand ve Soğd halkı arasında da sevinçle karşılandı. Semerkand halkı halifeye elçilik
245

Taberî, Tarih, II, 1364.
Taberî, II, 1354-1355; Zekeriya Kitapçı, “Orta Asya Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakteri”, Türk
DünyasıAraştırmaları Dergisi, sy., 33 (İstanbul 1984), s.141-169; Aydınlı, s. 216.
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heyeti gönderip önceki haksız uygulamaları kaldırmasını istediler. Aralarındaki ihtilaflar Kadı
Cümey’ b. Hâdır’ın teklifiyle çözüme kavuşturuldu.247
Ömer b. Abdülaziz, Cerrâh b. Abdullah’tan sonra Horasan valiliğine getirdiği
Abdurrahman b. Nuaym’dan gayrimüslim Türk akınlarıyla doğrudan karşı karşıya kalan
Semerkand ve Mâverâünnehr’in diğer bazı şehirlerinde yaşayan Müslümanları aileleriyle
birlikte Ceyhun nehrinin beri tarafına iskân etmesini istedi. Ancak halk böyle bir teklife
yanaşmayınca vazgeçildi. Abdurrahman’ın mülayim politikasından istifade etmek isteyen
Gurek ve Mâverâünnehir’in diğer hükümdarları Çin’e müşterek bir heyet gönderip
imparatordan askerî yardım istedi (718). Ancak bu yardım gerçekleşmedi.248
Ömer b. Abdülaziz’in ölümünden sonra Arap olmayan Müslüman halka karşı
uygulanan siyaset mevâlînin Araplara karşı nefretini kamçıladı.
Horasan valisi Eşres b. Abdullah es-Sülemî’nin halktan vergi toplarken gösterdiği
şiddet Buhara başta olmak üzere birçok şehirde isyanlara sebep oldu. Türklerin de bu isyanları
desteklemesi üzerine Eşres olaylara müdahale etti fakat Ceyhun nehri kıyısındaki savaşta
Türk birlikleri karşısında ağır kayıplar vererek Beykent’e çekildi. Beykent’ten Buhara’ya
giden Eşres yol boyunca Türklerin taarruzlarına maruz kaldı. Semerkand hükümdarı Gurek de
Türklerle iş birliği yaparak Araplar’a karşı harekete geçti. Eşres Buhara’yı uzun süre
muhasara etti. Halifenin Cüneyd b. Abdurrahman el-Mürrî kumandasında görevlendirdiği
takviye kuvvetleri sayesinde Buhara’daki isyan bastırıldı ve 729 yılında şehir tekrar
Müslümanların eline geçti.249
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Hazar dilinde yazılmış ve günümüze kadar gelen tek cümle “okurum”
Horasan valiliğine getirilen Cüneyd, Türkleri Beykent yakınlarında mağlup ederek
Türk hakanının oğlunu ve yeğenini esir almıştı.250
Cüneyd 730 yılında çeşitli şehirlerde başlayan isyanları bastırmakla meşgul oldu.
Semerkand’daki İslâm ordusunun kumandanı Sevre b. Hürr’ün yardım istemesi üzerine
Semerkand’a hareket eden Cüneyd şehre yaklaşınca Türgeş hakanının saldırısına uğradı. Bu
defa Sevre onun yardımına koştu. Savaş sırasında Türkler çalılıkları ateşleyerek Müslüman
Araplara büyük zarar verdiler. Cüneyd neticede Semerkand’a girmeye muvaffak oldu.
Türk birlikleri Semerkand’ın geri alınmasından umutlarını kesip Buhara üzerine
yürüdüler. Cüneyd derhal Buhara’nın yardımına koştu ve Türkleri geri çekilmek zorunda
bıraktı (Kasım-Aralık 731).251
Cüneyd b. Abdurrahman Horasan valiliğinden ayrıldıktan sonra Arap kabileleri
arasındaki ihtilaflar arttı. Hâris b. Süreyc Toharistan’da devlete isyan bayrağı açtı. Bu olaylar
Mâverâünnehr’deki İslâm hâkimiyetinin zayıflamasına sebep oldu. Asım b. Abdullah
azledilerek yerine Esed b. Abdullah getirildi. Tohâristan ve Huttel’deki karışıklıklara son
vermek isteyen Esed, Ceyhun nehri kıyısında Türklerin saldırılarına maruz kaldı ve ağır
kayıplar verdi. Türgeş hakanı Su-lu, Esed b. Abdulllah’ı takip etti fakat yapılan savaşta
bozguna uğradı. Bu feci mağlubiyet onun itibarını kaybetmesine sebep oldu (19 Aralık 736).
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Esed b. Abdullah’ın ölümünden sonra Horasan valiliğine o bölgeyi iyi tanıyan Nasr b.
Seyyâr getirildi (738-748). Mâverâünnehr halkını zorla itaat altına almaya çalışmaktan ziyade
Türkler ve diğer kavimlerle Araplar arasında çatışmaya sebep olan unsurları ortadan
kaldırmaya çalıştı ve oldukça başarı sağladı. Türklerle iyi ilişkiler kurdu ve aldığı akıllıca
tedbirler sayesinde Türkleri İslâm idaresine alıştırdı. Katan b. Kuteybe’yi Ceyhun nehrinin
doğusunda bulunan askerî birliklerin sevk ve idaresine memur ederek Buhara ve Kiş’te
meydana gelmesi muhtemel olaylara karşı gerekli tedbirleri aldı. Kendisi de Semerkand’a
gidip bir süre orada kaldıktan sonra 740 yılında Şaş üzerine yürüdü. Şaş’ta Türgeş hakanı Sulu’yu öldüren Baga Tarkan (Kursul) ile savaşa girdi. Kursul esir alınıp öldürüldü. Bunun
üzerine Şaş hâkimi de itaat arzetti. Böylece Maveraünnehir üzerindeki Türk baskısı azaldı.
Şaş’tan Fergana’ya hareket eden Nasr buranın hükümdarıyla da barış antlaşması imzaladı.252
Onun döneminde Taraz’a kadar uzanan topraklarda İslâm hâkimiyeti kökleşti.
Toharistan, Mâverâünnehr ve Hârezm bölgelerindeki önemli şehirlerde Arap kolonileri
kuruldu. Öyle ki, yöre halkı daha sonra başlayacak olan Emevî-Abbasî mücadelesi sırasında
bile devlete sadık kaldı. Bu sırada başlayan Abbasî ihtilal hareketleriyle uğraşmak zorunda
kalan Nasr b. Seyyâr fetihlere zaman ayıramadı.
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Uygulamalar
1) Gazneli- Selçuklu ilişkilerini araştırınız.
2) M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I, Kuruluş Devri Ankara 1989,
adlı kitabında Gazneli-Selçuklu ilişkilerini okuyup değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1)Dandanakan Savaşı sonrası Gazneliler Devleti hakkında bilgi veriniz?
2)Gazneliler’ın yıkılış sürecini kısaca anlatınız?
3) Gaznelilerin tarihi önemi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gaznelilerin Dandanakan Savaşı’nda aldıkları mağlubiyetten sonra dağılma sürecine
girdikleri ele alındı. Emevîler döneminde ise Hazar Türkleri’nin yaşadıkları bölge üzerine
düzenlenen seferler neticesinde yaşanan Emevî-Hazar mücadelesi işlendi.
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Bölüm Soruları
XI. HAFTA
1)Gazneliler Devleti’ni çöküş sürecine sokan en önemli olay aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Belh Savaşı
b)Sultan Mahmud’un ölümü
c)Sultan Mesud’un öldürülmesi
d)Mevdûd’un âni ölümü
e)Dandanakan Savaşı

2)Gazneli Sultan İbrahim Devri’nin en önemli olayı aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)Selçuklularla yaptığı antlaşma
b)Selçuklularla akraba olması
c)Selçukluları yenmesi
d)Para bastırmış olması
e)Gur Bölgesi’ni ele geçirmesi

3)Gazneliler Devleti’ne kim son verdi?
a)Gurlular
b)Karahanlılar
c)Levikler
d)Hindular
e)Afganlar
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4)Gazneli Behramşah hangi Selçuklu melikinin yardımıyla saltanatı elde etmiştir?
a)Muhammed Tapar
b)Tuğrul Bey
c)Berkyaruk
d)Sencer
e)Mahmud

5) Sultan Behram-şâh daha çok Hindistan da isyacılar ile uğraştı. 1134 yılında önceden
ödemeyi kararlaştırdığı yıllık 250.000 dinar vergiyi göndermemesi üzerine Selçuklu Sultanı
Sencer’in Gazne’ye yürümesine neden oldu.
Yukarıdaki cümleye bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir?
a)Secer ile Behram-şah akrabadır.
b)Behram-şah iç karışıklıklarla uğraştı.
c)Behram-şah Selçukluları yendi.
d)Behram-şah zamanında Gazneliler Selçuklulara tâbidir.
e)Behram-şah özgürlüğüne çok düşkün birisidir.
6)Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hazarların başkentidir?
a)Bulgar
b)Saksın
c)Merv
d)Belencer
e)Kama
7)Müslüman-Arap orduları aşağıdakilerden hangisine karşı kesin bir üstünlük
sağlayamamıştır?
a)Sulîler
b)Tarhan Nizek
c)Kabaç Hatun
d)Turgişler
e)Hazarlar
8)Hazarlar aşağıdaki devletlerden hangisine son verdi?
a)İtil Bulgar Devleti
268

b)Büyük Bulgarya Devleti
c)Büyük Selçuklu Devleti
d)Burtaslar
e)Emevî Devleti
9) Hazarlar VII. yüzyılın ortalarına kadar hangi devlete bağlı kalmışlardır?
a)Batı Göktürkleri’ne
b)Doğu Göktürkleri’ne
c)Doğu Karahanlılara
d)İtil Bulgarları’na
e)Hunlara
10) Hazarlar hangi önemli olay üzerine bağımsızlıklarını ilan ettiler?
a)Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
b)Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılması
c)Batı Göktürk Devleti’nin yıkılması
d)İtil Bulgar Devleti’nin kurulması
e)Hunların göç etmeleri
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12. İTİL BULGAR DEVLETİ VE TOLUNOĞULLARINDA SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. İTİL BULGAR DEVLETİ VE TOLUN OĞULLARINDA SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK HAYAT
12.1.İtil Bulgar Devleti’nde Sosyal Hayat
12.1.1.Ekonomi
12.2.Tolunoğulları’nda Sosyo-Kültürel Hayat
12.2.1.Ekonomi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İtil Bulgar Devleti’nin sosyal durumu hakkında neler söylenebilir?
İtil Bulgar Devleti’nin ekonomik faaliyetleri nelerdir?
Mısır’da Tolunoğulları döneminde ilim tahsili için kullanılan mekanlar olarak hangi yapılar
sayılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
12.1.İtil Bulgar Devleti’nde İtil Bulgar Devleti’nin sosyal Ders notlarının okunması ve
Sosyal Hayat

durumuna temas edilecek.

dipnotlarda

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
12.1.1.Ekonomi

İtil

Bulgar

döneminde

Devleti Ders notlarının okunması ve
ekonomik dipnotlarda

faaliyetler ele alınacak.

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

12.2.Tolunoğulları’nda

Tolunoğulları

Sosyo-Kültürel Hayat

sosyo-kültürel hayata dair dipnotlarda

döneminde Ders notlarının okunması ve

bilgi sunulacak.
12.2.1.Ekonomi

atıf

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması

Tolunoğulları idaresi altında Ders notlarının okunması ve
Mısır’daki

ekonomik dipnotlarda

faaliyetler görülecek.

atıf

yapılan

araştırma eserlere ulaşılması
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Anahtar Kavramlar
İbnü’d-dâye, Dîvânü’l-inşâ, ed-Dinâru’t-Tolûnî,Ahmed b. Cafer ed-Dineverî, Said b. Nevfel
en-Nasrânî
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12. İTİL BULGAR DEVLETİ VE TOLUNOĞULLARINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE
EKONOMİK HAYAT

12.1.İtil Bulgar Devleti’nde Sosyal Hayat
Bulgar halkı Hazar denizine dökülen bir ırmak kıyısında yaşarlardı. Bu nehre İtil adı
verilmiştir. İtil nehri Hazarlar ile Slavlar arasında bir sınır oluştururdu. Bulgar Türkleri
500.000 aileden oluşmakta idi.253 Başkentleri “Bulgar” şehri idi. Bulgar Türkleri çadırlardan
kurulu evlerinde otururlardı. Bunların bir kısmı göçebe olarak yaşamakta idiler.254 İtil Bulgar
hükümdarı da kendisi için özel olarak yapılmış çok büyük bir çadırda otururdu.255 Bu çadır o
kadar büyüktü ki, içine 1000 kişiden fazla insan sığabiliyordu. Çadırın içi Ermeni kumaşları
ile döşenmiş olup ortasında hükümdarın oturduğu taht bulunurdu.

İtil Bulgarlarına elçi olarak giden İbn Fadlan’ı seyahati sırasında gösteren bir minyatür
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Bulgar Türkleri kızartılmış et, ekmek ve darıdan yapılmış yemekleri yerlerdi. Baldan
yaptıkları ve sücüv (sücü) adı verilen bir tür içki (şerbet) içerlerdi.256 Ormanlarda bulunan arı
yuvalarından bol miktarda bal elde ediyorlardı.
Hükümdar bir kız ile evlenen kişiden bir at alırdı.257 Bulgar Türkleri yemeklerinde
balık yağı kullanıyorlardı. Arpadan bir çeşit çorba yaparlardı. Arpayı etle pişirerek yemek
yaparlar. Arpadan yaptıkları çorbayı teke başı ile de pişirirlerdi258. Bulgar Devleti’nde
yaşayan Türkler, başlarına kalpak giyerlerdi. Onların âdetlerine göre, bir kimsenin oğlunun
erkek çocuğu doğarsa, ona babası değil dedesi bakıp besler ve yetiştirirdi. Bir kişi öldüğünde
ise, ona çocukları değil kardeşleri mirasçı olurdu259.
İtil Bulgarları köpek havlamasını çok uğurlu sayarlar ve köpeklerin uluduğunu
duyduklarında çok sevinirler ve o senenin bolluk, bereket ve barış yılı olacağını düşünürlerdi.
Bulgar Türkleri’nin yaşadığı ülkede bir çadıra yıldırım düşerse, o çadıra yaklaşmazlar,
içinde bulunan insan, eşya ve diğer şeyler terkedilirdi. Böyle davranmalarının nedeni yıldırım
düşen çadırın içinde yaşayan kimselerin Allah’ın gazâbına uğradıklarını düşünmelerinden ileri
gelmekte idi260.
Bir kişi değer bir kimseyi kasten öldürürse, işlediği suça karşılık kısas uygulanmak
suretiyle o da öldürülürdü. Kaza ile öldürürse kayın ağacından bir sandık yapılır, katili bunun
içine koyup yanına üç somun biraz su bırakılır sandığın üstü çivilenerek ağaçların arasına
asılırdı. Böylece onu ölüme terk ederlerdi261.
Zina yapan kişinin cezası çok ağır olurdu. Bu suçu kim işlemiş olursa olsun onu
kesinlikle öldürürlerdi. Bu suçu işleyen kişiyi dört kazık çakarak el ve ayaklarından bunlara
bağlarlar sonra onu boynundan ayaklarına kadar balta ile yararak iki parçaya ayırırlardı. Bu
cezayı kadın, erkek farketmeksizin uygularlardı. Zina yapan kişiyi ikiye ayırdıktan sonra her
bir parçasını bir ağaca asarlardı262. Hırsızlık yapanı da zina yapan gibi öldürürlerdi. Arap
256
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seyyahı İbn Fadlan,263 Bulgar Türkleri arasında 5.000 kadın ve erkekten müteşekkil
“Barancer” adıyla bilinen bir ailenin topluca İslâmiyet’e girdiklerini ve namaz kılmak için
kendilerine ahşaptan bir cami yaptıklarını kaydeder.
İtil (Volga) Bulgarları’ndan biri öldüğü zaman o kişinin cesedini yıkarlar. Sonra
cenazeyi önünde bir bayrak bulunan arabaya koyup gömecekleri yere götürürlerdi. Oraya
varınca cenazeyi arabadan alarak yere koyarlar ve etrafına bir çizgi çizerler. Sonra cenazeyi
çizginin dışına alırlar, işaretlediklere yere ölünün kabrini kazarlar ve ona bir lahit yaparak
cenazeyi toprağa gömerler264. Ölünün silahlarını getirip kabrinin etrafına koyarlardı. Ölenin
arkasından yalnız erkekler yüksek sesle bağırarak ağlarlar. Bu arada ölen kişinin çadırının
kapısı üzerine mutlaka bir bayrak dikilirdi265. Bundan sonra matem tutulurdu ve bu matem iki
sene müddetle devam ederdi. İki senenin tamamlanmasından sonra çadırın kapısının
üzerindeki bayrağı indirerek saçlarını keserler. Sonra ölenin akrabaları matemden çıktıkları
anlaşılsın diye bir ziyafet düzenlerler. Eğer ölenin dul kalan eşi varsa ancak bu matem
bittikten sonra evlenebilirdi266.

263

Seyahatnâme, s. 57.
İbn Fadlan, s. 62.
265
İbn Fadlan, s. 63.
266
İbn Fadlan, s. 63.
264
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Volga Bulgarları ile Moğollar arasında yapılan savaşın temsili resmi
12.1.1.Ekonomi
Bulgar Türkleri’nin çoğu ticaret yapmak suretiyle geçimlerini sağlıyorlardı. Bu
bakımdan tüccar bir millet olduğunu söyleyebiliriz. Bu tüccarlar Hazarlar ve Ruslar gibi
çevrelerinde bulunan komşu ülkelerden koyun ile samur ve siyah tilki kürkü satın alırlar ve
bunları kendi ülkelerinde satarlardı267. Bulgar Türkleri İtil nehri yakınında sık sık kurdukları
panayırda pek çok değerli malı satmaktaydılar268. Burada esir ticareti de yapılmaktaydı.
Civarda bulunan ülkelerden Bulgar Türkleri’nin ülkesine bir ticaret gemisi gelirse, hükümdar
gemiye çıkarak adamlarına gemideki eşyayı ve malları saydırtarak bunların onda birini
gümrük vergisi olarak alırdı. Eğer yabancı tüccarlar satmak için köle getirmişlerse, hükümdar
her on köleden birini vergi olarak alırdı269. Bulgar Türkleri’nin, önceleri kendilerine ait
267

İbn Fadlan, s. 57; Gerdîzî, s. 274.
İbn Fadlan, s. 58.
269
İbn Fadlan, s. 63; Gerdîzî, s. 274.
268
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paraları bulunmuyordu. Bu dönemde onlar ticarette bulundukları ülkelere çok değerli samur
kürkleri verirler karşılığında gümüş ve altın paralar alırlardı270.

Bulgar şehrinde Keçe Manara olarak bilinen minarenin yeniden yapılmış hali
Bulgar Türkleri’nin ülkeleri son derece ormanlık ve yeşilliklerle dolu bir ülke olup271
bol yağış alır ve pek verimli topraklardan oluşurdu. Ülkenin bir çok yerinde fındık üretimi
yapılmakta idi.272 Buğday, arpa, darı ve mercimek bol miktarda üretilirdi.273Halk yetiştirdiği
mahsulden vergi vermezdi. Ancak her evden hükümdar adına yılda bir samur kürk

270

Gerdîzî, s. 274.
İbn Fadlan, s. 61; Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 274.
272
İbn Fadlan, s. 53.
273
Gerdîzî, s. 274.
271
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alınırdı.274Düğün yapan veya bir dâvet veren kişinin verdiği ziyafete göre hükümdara bir hisse
ayırması, özellikle bal şerbeti (şarabı) ve bir miktar buğday vermesi mecburi idi.275

Bulgar şehrinde kara saray olarak bilinen yapının restore edilmiş hali

274

İbn Fadlan, s. 53. Bu kürkler Bulgar Türkleri’nin tâbi oldukları Hazarlar hükümdarına yıllık vergi olarak
verilmekte idi. Bk. Fadlan, s. 63.
275
İbn Fadlan, s. 53 vd.
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12.2.Tolunoğulları’nda Sosyo-Kültürel Hayat
Mısır, buranın müslümanlar tarafından fethinden sonra hızla İslâmlaşmış olmasına
rağmen eski din ve âdetleri üzere yaşamaya devam eden yerli halkın sayısı Tolunoğulları
devrinde büyük bir artış göstermişti. Bu dönemde Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudîlik
dinlerine mensup halk birbirleri ile uyum içinde yaşamışlardır. Tolunoğlu Ahmed’in hastalığı
sırasında her üç dinin mensupları ellerinde mukaddes kitapları olduğu halde sahraya çıkıp hep
birlikte hükümdarın iyileşmesi için duâ etmişler ve ölümünden sonra da cami, kilise, manastır
ve havralarda Tolunoğlu Ahmed’in ruhuna duâlar okumuşlardır.
Tolunoğulları’nın iyi idaresi sayesinde başta Kıptîler olmak üzere Arap olmayan ve
gayri müslimlerin devlet dairelerinde istihdam edilmeye devam ettiklerini biliyoruz.
Tolunoğlu Ahmed, idaresi altındaki halka o kadar iyi davranıyordu ki, Dımaşk’ı ziyareti
sırasında yanan Meryem Kilisesi’nin yeniden yaptırılabilmesi için kendi parasından 70.000
dinar vermiş ve kilisenin yanında bulunup yangından zarar gören halka da evlerini yeniden
inşâ edebilmeleri için yüklü miktarda para vermişti.
Tolunoğulları devrinde Mısır, başta edebiyat, tarih, dinî ve felsefî ilimler olmak üzere
muhtelif ilim sahalarında büyük gelişme göstermiştir. Mısır’da medreseler bulunmamakta idi.
Dersler Amr b. el- As Camii ve Ahmed b. Tolun Camii gibi camilerde veriliyordu.
Tolunoğulları’nın

Mısır’da

tesis

ettikleri

müstakil

İnşâ

Dîvânı,

edebiyatın

gelişmesinde etkili olmuştur. Bu Dîvân’da görev yapan kâtipler, özellikle kitâbet sanatının
gelişmesini sağlamışlardır. Tolunoğulları devrinde Mısır İnşâ Dîvânı’nda ilk görev alan kişi
İbn Abd adıyla meşhur olan Ebû Cafer Muhammed idi.
Ülkenin zenginleşmesi ile beraber bu topraklarda isim yapmış şairlerin sayısı da bir
hayli fazla olmuştur. Ahmed b. Tolun’un yaptırdığı saray ve bahçesini medheden şairlerin
listesi oniki defteri doldurmakta idi. Tolunoğulları ilim adamları ve şairlere büyük ihsanlarda
bulundukları için bu dönemde pek çok şair ön plana çıkmıştır. Ancak bunlar arasında en fazla
meşhur olan kişi el-Hüseyin b. Abdüsselâm idi. Ahmed b. Tolun’un büyük oğlu el-Abbas da
şiirler yazmıştır.
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el-Velid b. Muhammed et-Temîmî ve Ahmed b. Cafer ed-Dineverî Arap dili üzerinde
yaptıkları çalışmalarla tanınmışlardı.
Tarih yazıcılığı alanında da İbnü’d-dâye diye meşhur olan Ahmed b. Yusuf b. İbrahim,
Ahmed b. Tolun ve Ceyş’in biografilerini yazmıştır. Dinî ilimlerde tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat
başta gelmekte idi. Tolunoğulları ilmi ve âlimleri teşvik ve himaye ettikleri için, Doğu’dan ve
Batı’dan pek çok âlim Mısır’a gelmişlerdi. Bunların içinde er-Rebî b. Süleyman el-Muradî
önde gelir. Ahmed b. Tolun kendisini davet ettiği için bu zat Mısır’a gelmiş ve önce
Fustat’taki Amr b. el-Âs Camiî’nde dersler verdikten sonra Ahmed b. Tolun Camiî’nin
inşaatının tamamlanması üzerine derslerine burada devam etmiştir. Mısır’da Şafiî mezhebinin
çok sayıda taraftar bulması bu âlim sayesinde mümkün olmuştur. Ebû Cafer et- Tahavî de
Hanefî imamların başında geliyordu. et-Tahavî, el-Meânî’nin müellifi olup tarih ve fıkıh
sahasında da eserler vermiştir276.
Tolunoğulları zamanında Mısır’da edebî ve dinî hareketin yanısıra felsefî düşünce de
gelişme kaydetmiştir. İslâm fetihleri sonucunda İskenderiye Medresesi, insanların daha çok
İslâm kültürüne alâka duymaları nedeniyle zayıflamış ise de hükümdarlar doktorsuz ve
müneccimsiz yapamadıkları için felsefenin de konusu olan tıp ve astroloji gelişmeye devam
etmiştir. Bu dönemde bu iki konu ile uğraşanlar genellikle Hristiyanlar olmuştur. Aristo’nun
bazı eserlerini Arapça’ya tercüme eden, Tıp alanında kitaplar yazan, İskenderiye Patriği ve
Ahmed b. Tolun’un doktoru olan Saîd b. Nevfel en-Nasranî bunların başında geliyordu277.
Tolunoğulları zamanında yapılan imar faaliyetlerinin başında başkent olarak kurulan
el- Kataî şehrinin kurulması gelir. Daha önceki vali veya nâiplerin oturdukları ve hükümet
dairelerinin bulunduğu Fustat ve el-Asker’den uzakta ve müstakil olarak inşâ edilen bu şehir,
başlangıçta çok geniş bir alan üzerinde kurulmuştu.
Tolunoğlu Ahmed, başkentteki sarayının inşâsı için 50.000 dinar harcamıştı. Ahmed,
pek çok cami, han, hamam, değirmen ve fırın yaptırarak şehrin inşasını tamamlamıştı.
Zamanla büyüyüp genişleyen ve el-Asker ve Fustat ile birleşerek tek bir şehir halini alan elKataî şehri, 905’te hilâfet orduları komutanı Muhammed b. Süleyman el-Kâtibî tarafından
yerle bir edildiği sırada 100.000 hanelik büyük bir şehir idi.
276
277

Kazım Yaşar Kopraman, “Tolunoğulları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1992, VI, 77.
Kopraman, s. 77.
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Hiç şüphesiz dönemin günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilen yegâne eseri
Tolunoğlu Ahmed Camii’dir Bu caminin minaresi Mısır’daki diğer camilerden farklı olup,
içinde bir eczane bulunuyordu. Ayrıca her Cuma günü namaz kılarken hastalananları anında
tedavi etmek üzere bir de doktor bulunuyordu. Caminin yanında biri kadınlar ve diğeri
erkekler için olmak üzere iki de hamam yapılmıştı.

12.2.1.Ekonomi
Tolunoğulları döneminde Mısır, iktisadî yönden son derece gelişme kaydetmişti.
Sadece belli bir kesim değil halk tabakası da rahat bir hayat yaşamakta idi. Çünkü, Tolunoğlu
Ahmed kendisinden önceki dönemlerde konulan ağır vergileri kaldırarak halkın rahat bir
nefes almasını sağladı. Bununla da kalmayarak, yolsuzluk yapan memurları görevden attı.
Maliyeyi çok güvenilir dürüst kimselerin eline bıraktı. 872 yılında bastırdığı bakır para
yanında ayrıca 880 yılında, ağırlık ve ayar olarak daha sağlam “ed-Dinâru’t-Tolûnî”, diye
bilinen parayı kestirtti. Uyguladığı bu malî politikayı akıllı bir zirâî, sınâî ve ticarî politika ile
destekledi.
Çiftçilere iyi davranarak onların yükünü hafifletti. Mısır’da ziraî hayatın can damarı
olan Nil nehrinin taşıdığı su miktarını tespit etmek ve ona göre kuraklık ile karşı karşıya
kalmamak için önceden tedbirler almak gayesiyle er-Ravza adasındaki Mikyâs’ı yeniden
yaptırdı. Sulama kanallarını onarttı ve eskilerinin yanında yeni su kanallları ve kemerleri
yaptırarak, tarımdan elde edilen gelirin artmasını sağladı. Tolunoğlu Ahmed, kendinden
önceki dönemde 800.000 dinar olan Mısır’ın haracı onun döneminde 4.300.000 dinara
yükseldi ki, aradaki farkın 3.500.000 dinar olduğu düşünülürse bu fevkalâde bir gelişmedir.
Aslında Tolunoğlu Ahmed’in öldükten sonra bıraktığı mirasa bakılırsa Bu dönemde Mısır’ın
ekonomik durumu hakkında çok daha iyi fikir sahibi oluruz. Ahmed, öldüğünde 10 milyon
dinar, 7.000 köle, 24.000 hizmetçi, 7.000 binek atı, 6.000 katır ve eşek, 300 hususî binek
hayvanı, 100 safkan yarış atı miras bırakmıştı. Harcamalarının dışında hazinesine giren yıllık
gelir 1 milyon dinar idi.
Ahmed’in oğlu Humâreveyh, kızı Katrunedâ’nın çeyiz masrafı olarak çok büyük
miktarda harcamalar yapmıştı. Abbasî Halifesi el-Mutezid, Humâreveyh’i, kızına yaptırtacağı
çeyiz harcamalarıyla onu fakirleştirip Mısır’ı koruyamayacak hale getirmek istiyordu.
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Böylece bu çok zengin gelirlere sahip ülkeyi doğrudan kendi idaresi altına almayı
düşünüyordu.
Humâreveyh, babasının yaptırdığı sarayın bahçesini yeniden düzenleyerek buna bir
saray, hayvanat bahçesi ve ahırlar yaptırmıştır. Sarayda, Boran adlı sevgilisi için bütün
duvarları altınla kaplı Beytü’z-zeheb denilen özel bir oda yaptırmıştı. Humareveyh’in aşırı
lüks içinde yaşaması ve müsrif bir adam olması nedeniyle devletin hazinesi boşaldı.
Humareveyh’in haleflerinin on yıllık saltanatı sonunda Mısır tekrar Tolunoğlu Ahmed’in vali
nâibi olarak geldiği zaman ki durumuna dönmüştür.
Tolunoğulları döneminde keten ve yünlü dokuma başta olmak üzere pamuklu ve ipekli
dokumacılık da çok gelişmişti. Bunun yanında maden işçiliği, silah yapımı ve tohumlardan
yağ çıkarma, ayrıca el sanatları ve süslemecilik de ileri bir seviyeye ulaşmıştı.
Tolunoğulları devrinde dahilî ticaretin yanısıra dış ticaret de gelişmiştir. Mısır bu
devirde Doğu ile Batı arasındaki uygun konumu sayesinde milletlerarası ticaretten de nasibini
almıştır.
Mısır eskiden beri dokumacılık alanında gelişme kaydetmiş bir ülke olmuştur.
Tolunoğulları devrinde de bu alandaki ilerleme devam etmiştir. Bu dönemde genellikle sarık
ve kemerlerde kullanılan şâşlar siyah ketenden veya işlenmiş şaritlerle süslü yünden imal
ediliyordu. Ayrıca Mısır’da üretilen Abbasî dönemi kumaşlarındaki süslemelerde Kûfî hatla
yazılmış kitâbeler, imal tarihi veya yeri yer almaktaydı. IX. yüzyılda Mısır’ın el-Kays
şehrinde, şehrin adını taşıyan elbiseler ve Me’riz denilen kaliteli yünlü kumaşlar
üretiliyordu278.
Mısır’da eskiden beri kullanılan paraların hemen hemen tamamı altından idi.
Haçlıların burayı istilâ ettikleri tarihte memleketin iktisadi durumu sarsılmıştı. Bununla
beraber Mısır’ın sikkeleri Emevî, Abbasî sikkeleri idi. Tolunoğulları’ndan Emîr Ebu’l-Abbâs
zamanında Mısır’da Ahmediyye denilen dinarlar kestirilirdi279.

278
279

Abdulhalik Bakır, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Dokuma Sanayi”, Belleten, LXIV/241, (2000), s. 782.
Makrîzî, en-Nukudu’l-Kadîme ve’l-İslâmiyye, (çev. İbrahim Artuk), Belleten, XVII/67, (1953), s. 383.
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Mısır’da çıkarılan ve ilaç sanayiinde kullanılan natrun (kuyumcu boraksı, bir çeşit
boraks madeni) Mısır’ın et-Tarrâne bölgesi ve İskenderiye yakınında bulunan el-Ebyâr
şehrinde çıkarılmaktaydı280.

280

Abdulhalik Bakır, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Maden Sanayi”, Belleten, LXI/232, (1998), s. 548.
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Uygulamalar
1)İtil Bulgarları için önemli kaynaklardan biri olan İbn Fazlân Seyahatnâmesi, (trc. R. Şeşen),
İstanbul 1995, adlı eseri okuyunuz.
2 İbn Fazlân Seyahatnâmesi’nde İtil Bulgarlarının sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi veriniz?

287

Uygulama Soruları
1)İtil Bulgarları’nın ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi veriniz,
2) İtil Bulgarları’ndan günümüze kadar ulaşan mimari eserler hangileridir?
3)Ahmen b. Tolun dönemindeki ekonomik faaliyetleri ve ekonomide alınan tedbirler
hakkında bilgi veriniz.

288

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İtil Bulgar Devleti’nin güçlü bir geleneksel yapıya sahip olduğu ve Türk töresinin
İslâmiyeti kabul eden İtil Bulgar Türkleri arasında etkinliğinin etkili bir şekilde devam
ettiğini; Tolunoğulları döneminde devlet kurumlarında müesseseleşmenin dikkat çekici bir
şekilde öne çıktığını ve bu dönemde Mısır’da önemli ilim adamlarının yetiştiği işlendi.
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Bölüm Soruları
XII. HAFTA
1) Tolunoğlu Ahmed’in hastalığı sırasında her üç dinin mensupları ellerinde mukaddes
kitapları olduğu halde sahraya çıkıp hep birlikte hükümdarın iyileşmesi için duâ etmişler ve
ölümünden sonra da cami, kilise, manastır ve havralarda Tolunoğlu Ahmed’in ruhuna duâlar
okumuşlardır.
Yukarıda verilen bilgiye bakılarak hangi yargıya varılabilir?
a)Tolunoğulları halk ile yeterince ilgilenmemiştir
b)Tolunoğlu Ahmed, halk tarafından pek sevilmiyor
c)Tolunoğlu Ahmed üç kutsal dinin mensuplarınca da sevilmiştir
d)Tolunoğulları laiktir
e)Tolunoğlu Ahmed yalnız gayri Müslimlerce seviliyordu
2)Aşağıdakilerden hangisi Tolunoğlu Ahmed’in yaptırdığı şehrin adıdır?
a)el-Asker
b)el-Kataî
c)Kahire
d)Füstat
e)Tarsus
3)Aşağıdakilerden hangisi Tolunoğulları’ndan günümüze kadar gelen en önemli
eserdir?
a)Tolunoğlu Ahmed Camii
b)Kahire Şehri
c)el-Kataî surları
d)Su kanalı
e)Kahire sarayı
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4)Aşağıdakilerden hangisi Tolunoğlu Ahmed’in Mısır’da uyguladığı ekonomik
tedbirlerden biri olamaz?
a)Tolunoğlu Ahmed kendisinden önceki dönemlerde konulan ağır vergileri kaldırarak halkın
rahat bir nefes almasını sağladı.
b)Yolsuzluk yapan memurları görevden attı. Maliyeyi çok güvenilir dürüst kimselerin eline
bıraktı.
c)872 yılında bastırdığı bakır para yanında ayrıca 880 yılında, ağırlık ve ayar olarak daha
sağlam “ed-Dinâru’t-Tolûnî”, diye bilinen parayı kestirtti.
d)Mısır’da ziraî hayatın can damarı olan Nil nehrinin taşıdığı su miktarını tespit etmek ve
kuraklığın önüne geçmek gayesiyle er-Ravza adasındaki Mikyâs’ı yerinden kaldırdı.
e)Sulama kanallarını onarttı ve eskilerinin yanında yeni su kanallları ve kemerleri yaptırarak,
tarımdan elde edilen gelirin artmasını sağladı.
5)

Mısır’da

Hıristiyanlar

tarafından

kutlanan

bayramların

en

önemlisi

………………bayramı idi.
a)İyd el-Gıtas
b)Ramazan
c)Paskalya
d)Kabul Günü
e)Cadılar

6) Bulgar Devleti’nde yaşayan Türkler, başlarına kalpak giyerlerdi. Onların âdetlerine
göre, bir kimsenin oğlunun erkek çocuğu doğarsa, ona babası değil dedesi bakıp besler
ve yetiştirirdi. Bir kişi öldüğünde ise, ona çocukları değil kardeşleri mirasçı olurdu.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle hangi yargıya varılamaz.
a)Bulgar Türkleri başlarına kalpak giyerler.
b)Yeni doğan erkek bebeği, dedesi bakıp büyütür.
c)Bir kişi öldüğünde ona kardeşleri mirasçı olur.
d)Bir kişi öldüğünde ona çocukları mirasçı olamaz.
e)Yeni doğan erkek bebeği, babası ve dedesi bakıp büyütür.
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7)İtil Bulgarları’nın en önemli geçim kaynağı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)Tarım
b)Bankacılık
c)Ticaret
d)Savaş
e)Hayvancılık
8)İtil Bulgar Ülkesine dışarıdan bir ticaret gemisi geldiği zaman Bulgar Hükümdarı bu
gemiden ne tür bir vergi almaktaydı?
a)Savaş
b)Tekalif
c)Toprakbastı
d)Gümrük
e)Çitfbozan
9) Aşağıdakilerden hangisi İtil Bulgar ülkesinde yetiştirilmez?
a)Fındık
b)Bal
c)Arpa
d)Mercimek
e)Mısır
10)Aşağıdakilerden hangisi Bulgar hükümdarının aynî(para dışında) olarak aldığı
vergilerdendir?
a)Köle, at, kürk, buğday
b)Balık Yağı, kütük, ekmek
c)Kılıç, at, süt, fındık
d)Zeytin, fındık, üzüm
e)At, sikke, mercimek, ekmek
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13. İHŞÎDÎLER VE KARAHANLILARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE
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13. İHŞÎDÎLER VE KARAHANLILARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK
HAYAT

13.1.İhşidîler’de Sosyo-Kültürel Hayat
İhşidîler devletinde çeşitli sosyal sınıflar oluşmuştu. Bunlar; Hz Peygamber’in kızının
soyundan gelen Şerifler, tüccar, emlâk sahibi, yüksek dereceli memurlardan oluşan zengin ve
servet sahibi Hâssa (Yüksek Sınıf), canları ve malları Müslüman İhşidî Devleti tarafından
garanti altına alınmış olan Yahudiler ve Hristiyanlar, sanatkârların, basit me’murların ve
köylülerin oluşturduğu Amme Sınıfı, en düşük sosyal sınıf olan ve savaşlarda elde edilen
esirlerden oluşan Köleler Sınıfı’dır. Bu sosyal sınıflar içinde çoğunluğu şüphesiz Amme
Sınıfı, yani basit halk tabakası teşkil etmekte idi.
İhşidîler döneminde hadîs alanında ismini duyuran Bağdat’lı Hamza b. Muhammed b.
Ali el-Abbâsî el-Kinnânî, ölüm tarihi olan 353 (964) yılına kadar Mısır’da hadîs ilmi ile
uğraştı.
Bunun yanında Muhammed b. Ali b. Hasan el-Mısrî, el-Hasan b. Reşik, İbn el-Nuhhâs
Ahmed b. Muhammed b. İsa b. el Cerrâh, Abdülvâhid b. Muhammed b. Ahmed, Ahmed b.
Ebu’l-Leys, Nasr b. Muhammed b. el-Nasihî ve Ebu’l-Fazl Cafer İbn el-Furat gibi âlimler de
sayılabilir.281
Mısır’da muhtelif mezhebler arasında zaman zaman kavgaların meydana geldiği
görülür. 326 (937-938) yılında Câmii el-Atîk’de Şâfiî ve Mâlikî taraftarları arasında çok
büyük bir kavga ortaya çıkmıştı. Muhammed b. Tuğc, Şâfiîlere’e karşı sert bir tavır
takınmıştır. İhşidîler döneminde Şâfiî fakihlerinin başında İbn el-Haddâd diye tanınan Ebu
Bekr Muhammed b. Ahmed b. Muhammed gelmektedir. Yetmişdokuz yaşında bulunduğu
sırada 344 (955) yılında ölen İbn Haddad, hadîs, fıkıh, Kur’ân, şiir, nahiv, sarf, ensâb vb.
ilimlerde başvurulan nâdir âlimlerdendi. İbn Tuğc’un emriyle 324 (935-936)’te Mısır
kadılığına tayin edilmesi bu durumun en belirgin göstergesidir. Onun yetiştirdiği öğrenciler
arasında en tanınmışı İbn Zulak’tır.282
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İhşidîler zamanında Mısır’da edebiyat alanında önemli gelişme kaydedilmiştir. Ancak
bu, daha ziyâde nesir alanında olmuştur. Alışılagelmişin aksine açık, manalı, kāfiyeli kısa
cümleler kullanma, bu dönemin nesir edebiyatı için makbul bir özellik idi. Bu alanın önde
gelen şahsiyetlerinden biri İbrahim b. Abdullah b. Muhammed en-Niceyremî’dir. İbrahim b.
Abdullah, dönemin en ünlü kâtiplerinden biri idi. Aslında onu üne kavuşturan olay, Bizans
İmparatoru VII. Konstantinos Porphirogennetos (913-959)’un adına imparatorluğu yöneten
kayınpederi Romanos Lakapenos’tan Muhammed b. Tuğc’a gelen kinâyeli yazılmış mektuba
iyi bir cevap yazılması için kâtiplerine emir vermesi sonucu, yazılan yazılar arasında enNiceyremî’nin yazdığı mektubun İbn Tuğc tarafından çok beğenilmesi olmuştur. İbn Tuğc bu
mektubu o kadar beğenmişti ki, çoğaltılarak Irak ediplerine gönderilmesini istemişti. Bu
dönemde adını duyurmuş bir diğer ünlü edebiyatçı da, “Sîbeveyh el-Mısrî adıyla meşhur olan
Ebu Bekr Muhammed b. Musa b. Abdülaziz el-Kindî el-Sayrafî’dir. O, sık sık İbn Tuğc, onun
oğlu Unucûr ve el-Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Maderâî gibi önemli şahsiyetlerin
meclisinde yer alırdı. İbn Zulak, onun ilim hayatını, devrin önemli devlet adamları ve
emîrleriyle olan münâsebetini, nesir ve manzûmelerinin bir kısmını kaleme almıştır.283
Sibeveyh’in özellikle zengin ve yönetici sınıfı, cesur bir şekilde eleştirmesi, onu halk
ve orta tabakayı oluşturan kesim tarafından çok sevilen biri yapmıştır.
İhşidîler döneminde Mısır’da nahiv alanında birçok kişi yetişmiştir. Muhammed b.
Abdullah b. Muhammed b. Müslim bunlardan biri olup Mısır emîrinin nahiv hocalığını
yapmış bir kişi idi. Nahiv çalışmalarıyla tanınan bir aileden gelen Ahmed b. Muhammed b.
Vellâd, Mısır’da “el-İntisar li-Sibeveyh” ve “el-Maksûr ve’l-Memdûd” adlı kitaplarını telif
etmiştir. Bu alanın diğer tanınmış âlimi de Ebu Cafer el-Nahhâs’tır.
Bu dönemde tarih sahasında da İbn Yunus el-Sadefî, el-Kindî ve İbn Zulak gibi
âlimler eserler vermişlerdir. Ebu Said Abdurrahman b. Ahmed b. Yunus el-Sadefî’nin
Mısır’da yetişen âlimlerin biyografilerini (hal tercümelerini) kaydettiği eseri günümüze kadar
gelememiştir. Kaybolan bu kitabın bazı pasajlarını R. Guest’in tabettiği, Kindî’ye ait Kitâb elVulât ve’l-Kutâd’ın yazma nüshalarının hâşiyelerinde bulmak mümkündür. Aynı zamanda
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300

İbn Hacer’in, kadılarla ilgili kitabına Ebu Said’in bu kayıp kitabından nakillerde bulunduğu
bilinmektedir284.
Fâtımî döneminden önce Mısır’ın yetiştirdiği tarih âlimlerinin en büyüğü sayılan
Muhammed b. Yusuf b. Yakup b. Hıfs b. Yusuf el-Kindî, 283-350 (896-961) tarihleri arasında
yaşadı. İlk zamanlar hadîs ilmi konusunda yoğunlaşırken sonradan tarihle de ilgilenmiş ve
telif ettiği eserler kendinden sonra yetişen âlimlerin kitaplarına kaynak olmuştur.
Makrîzî285, Kindî’yi Mısır’ın mahalle, semt ve eski kalıntılarını kaleme alan ilk kişi
olarak kaydetmektedir.
Kindî, Amr b. el-Âs camii ile ilgili yazdığı kitabına, Ahbâru Ehli’r-Râye adını
vermiştir. Değişik kabilelerden meydana gelen “Ehlü’r-Râye” ler Amr b. el-Âs’ın ordusunda
gayri resmî bulunuşlarından dolayı, bunlar için Fustât şehrinde müstakil mahalleler
kurulmuştu. Ancak sonra İbn el-Âs, onları bir mahallede toplayarak burayı Ehlü’r-Râye diye
isimlendirmişti286.
Kindî, Kitâbü’l-mevâlî adlı eserinde de Mısır’da yükselerek makam-mevki sahibi olan
mevâlî sınıfından gelenlerin hayatlarını ve onlarla ilgili bilgileri yazmıştır. Kindî’nin en
önemli eseri ise, Kitâbü’l-vulât ve Kitâbü’l-Kutâd’dır. Bu eser, fethinden İhşidî’nin ölümüne
kadar Mısır tarihini ele almaktadır. İbn Zulak, İbn Dukmak, Makrizî ve Suyûtî bu eseri
kaynak olarak kullanmışlardır.
Kindî tarafından yetiştirilen İbn Zulak, İhşidî’nin hayatını anlatan bir kitap yazmıştır.
İhşidîler döneminde yaşamış Mısır tarihçilerinden Said b. el-Bitrik aynı zamanda
Fustât’ın tanınmış hekimlerinden biri idi. Hicri 321 tarihinde İskenderiye patriği tayin edilen
bu âlim yaratılıştan kendi yaşadığı asra kadar gelen dönemi anlattığı eserine Nuzûmu’lCevher (et-Târîhü’l-Mecmu ve’t-tasdîk) adını vermişti287.
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İhşidîler döneminde Mısır zenginlerinin, sofralarına gelen yemeklere çok dikkat
ettikleri, yemeklerin güzel, leziz olmasına, sofrada kullanılan tabak ve diğer araçların değerli
madenlerden yapıldığı dikkat çeker. Portakal suyu, misk, gülsuyu ve birtakım malzemelerin
karışımı ile yapılan “el-Hammaziyye” adı verilen yemek zengin sofralarını süsleyen
yemeklerin başında gelirdi. Şeker ve tatlılara da büyük ilgi gösterilmekte idi. Ziyafet
sofralarından eksik olmayan kızartma, tatlı ve şarapların lezzeti şiirlere bile konu olmuştur.
Kızartmalar ve nohut haşlaması Fustât pazarlarında satılmakta idi. Çarşıda yemek
pişirip satan aşçılar da bulunurdu. Yazın su ve diğer içecekleri soğutmak için Suriye’den kar
getirilirdi. Aynı nedenle Kâfûr’un sarayına da kar taşınmıştır288.
Zengin sınıfla ileri gelen devlet adamları aralarında verdikleri ziyafet ve diğer özel
eğlence toplantılarında, kadın, erkek şarkıcı, dansöz ve çalgıcılara yer verirlerdi. Âlim, fakîh
(fıkıh, yani İslâm hukukunu bilen âlim) ve takvâ sahipleri bu tür sazlı sözlü eğlencelere
katılmazlardı.
Muhammed b. Tuğc’un çalgı ve şarkı dinlemekten büyük bir keyif aldığı
bilinmektedir.
Bazı zengin çevreler arasında gelenek haline gelen âdetlerden biri de, düğün , nişan ve
doğum gibi mutlu günler nedeniyle düzenlenen ziyafetlere katılanlar üzerine para atmaktı289.
İhşidîler döneminde Mısır’da yaşayan halkın çoğunluğu Müslüman idi. Ancak
Hıristiyan ve diğer azınlıkların dînî bayram ve gelenekleri, genel olarak bütün Mısır halkı
tarafından kutlanırdı. Devlet de bu kutlamalara katkıda bulunurdu.
Ramazan Bayramı kutlamalarına hükümet fiilen katılırdı. Halk bayrama yeni elbiseler
içinde katılmak için Ramazan ayının son günlerinde satış yerlerini, çarşı ve pazar alanlarını
doldurup ihtiyaçlarını alırken, ordu da resmî geçit hazırlıklarını tamamlamaya çalışırdı.
Bayrama büyük bir askerî geçit ile başlanırdı. Halk coşkuyla bu merasimi seyrederdi.
Merasim sonunda halk hükümdarın hazırlattığı sofralarda yemek yer hatta diledikleri takdirde
bu yemeklerden evlerine de götürebilirlerdi. Bu törenin aynısı ve ziyafet, Kurban
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Bayramı’nda da tertiplenirdi. Bayramlarda varlıklı kimseler ihtiyaç sahibi dostlarına hediyeler
götürürlerdi.
Mısır’da Hıristiyanlar tarafından kutlanan bayramların en önemlisi ise, “İyd el-Gıtas
(Yıkanma Bayramı)” idi. O dönemde Hıristiyanların inançları gereği Nil nehrine girip
yıkanmalarından dolayı bu adı almıştır. Hıristiyan halk, Gıtas gecesi toplandıkları kiliselerden
veya evlerinden topluca ya da bazen başlarında râhipler olduğu halde ilahîler okuyarak şehrin
her mahallinden Nil nehrine giderlerken Fustât’ın Sâhibü’ş-Şurta’sı (Güvenlik sorumlusu)
kalabalık bir maiyyetle birlikte ve ellerinde mumlar, meşaleler olduğu halde sabahlara kadar
sokakları dolaşarak bayramın huzurlu geçmesini sağlardı290.
İhşidîler döneminde avlanmak, önde gelen zengin sınıflar tarafından sevilip ilgi
duyulan bir spor dalıydı. el-Havf bölgesi bu sporun merkezi durumundaydı. Avlanmaya İhşidî
emîrleri gibi Muhammed b. Tuğc’un da ilgi duyduğu bilinmektedir. İbn Hinzabe olarak
bilinen Vezir Cafer b. el-Fazl b. el-Furat, yılan, akrep gibi zehirli hayvanlara duyduğu aşırı
ilgiden dolayı bunları para ödeyerek satın alır ve özel olarak yaptırdığı mermer salonda
bunları serbest bıraktırarak yüksek bir yere oturur ve onları ilgiyle izlerdi.
Muhammed b. Tuğc, 324 (936) yılında önceden yasaklanmış olan at-yarışları
oyunlarına izin vermiş ve oyunların yapılması için de pistler yaptırmıştır. Bu dönemde
güvercin yarışları da çok yaygın idi291.
İhşidîler zamanında Mısır’da kumar oyunu çok yaygındı. “Muhtesib” adı verilen
görevliler bu tür oyunların oynandığı kumarhâneleri araştırır ve bulduklarında da
kapattırırlardı. Kumarı engellemek için İbn Tuğc ve torunu Ahmed b. Ali el-İhşîd bir hayli
çaba göstermişlerdir292.

13.1.1.Sanat
İhşidî hükümdarları câmi ve mescid yapımına büyük önem vermişlerdir. Bu dönemde
Ebu’l-Hasan Ali b. İhşîd’in emriyle el-Cize’de yapılan mescid, Kâfûr’un el-Mukattam
dağında yaptırdığı el-Fukaî mescidi, aynı bölgede vezir Ebu’l-Fazl Cafer b. el-Fazl b. el290
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Furat’ın yaptırdığı Musa mescidi, el-Rîh mescidi, Abdullah mescidi, el-Zimam mescidi, İbn
Amrus mescidi, el-İkdâm ve Musa mescidleri yalnız tarihî kayıtlarda kalmış ve günümüze
ulaşmayı başaramamışlardır.
Kâfûr’un Mısır’da yaptırdığı güzel saraylardan biri, içinde bulunduğu fillerden dolayı
“Dârü’l-Fil” adını almıştı. Kâfûr uzun süre bu sarayda ikāmet etmiştir293.
İhşidîler döneminde vezir Ebu Bekr Muhammed b. Ali el-Maderaî’nin Kâbe şeklinde
yaptırdığı kasrı ise, tüm Mısırlılarca rağbet edilen bir yerdi. Halk bayramlarda burada toplanır
ve Kur’ân okurdu.
İhşidî’nin 330 (942) tarihinde yaptırdığı “Sûku’l-Hamam” adıyla bilinen kapalı çarşısı,
kumaş tâcirlerine tahsis edilmişti294. İhşidî, aynı yıllarda yaptırdığı aşağı Maristan
(hastahane)’ın masraflarını, inşa ettirdiği dükkân ve kapalı çarşıların kiralarından
karşılıyordu295.

13.1.2.Ekonomi
İhşidîler zamanında Mısır, ticarî alanda önemli bir yere sahip olmasına rağmen Mısırlı
tüccarların ticaret amacıyla ülkelerinden ayrıldıkları pek görülmezdi. Mısır’da yaşayan
kalabalık Fars asıllı azınlıklar ticaretle uğraşırlarken, Yahudiler de bu alanda çok başarılı
idiler. Bununla beraber İhşidîler döneminin başlangıcına rastlayan 324 (936) yılında Mısır’da
vefat eden tanınmış tâcir Affân b. Süleyman el-Bezzâz’ın mirasından Muhammed b. Tuğc’un
yaklaşık 100.000 dinar aldığı kaydedilmektedir296.
Nil nehri yoluyla yapılan taşımacılık, hicri dördüncü milâdî onuncu asırda yoğun bir
durumda olması yanında Nûba ülkesiyle297 olan nehir yolu ticareti Nûba tâcirlerinin elinde
bulunuyordu. Bu tâcirler mallarını Nil nehri yoluyla el-Cenâdil denilen bir bölgeye
getiriyorlar buradan da develerle Asvân’a taşıyorlardı. Mısır tüccarları, kesim hayvanlarını da
Barka’dan ithal ediyorlardı. İthal edilen veya ihraç edilmek istenen pazarlama işleri için Mısır
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şehirlerinde mükemmel bir şekilde organize edilmiş çarşılar faaliyet göstermekte idi. Altın
ticaretiyle uğraşan tâcirler ise, bu madeni Asvân ile İzâb bölgeleri arasında kalan doğu
sahrasından çıkartıyorlardı. Buraya yakın bölgeler ve Kıft şehri yakınlarından ise, zümrüt
madeni çıkartılıyordu298.
İhşidîler zamanında, Mısır sâhil şehirlerinde maharetli denizcilerin bulunduğundan
bahsedilmektedir299. Kızıldeniz’in tehlikeli coğrafî durumu ve olumsuz hava koşullarından
dolayı denize yalnız gündüzleri açılmak mümkün olduğundan geceleri bütün gemiler liman
veya daha müsait kıyılara çekilirlerdi. Kızıldeniz ile ona paralel olan Nil, İzâb sınırında
birleşiyorlardı. İki su yolunun tâcirleri, Asvân ve diğer bölgelerden taşıdıkları malları buradan
Cidde’ye geçiriyorlardı. Habeşistan, Yemen ve Zenzibar’dan Kızıldeniz yoluyla taşınan ticari
mallar İzâb’da toplanır, buradan da develerle yirmi günlük bir yolculuktan sonra sahra aşılır,
böylece Asvan ve diğer bölgelere varılırdı.
Tinnis gölünde, gölün çevresinde bulunan köy ve kasabaların çeşitli ürünleri ile buraya
diğer yerlerden gelen ticarî ürünler göl yoluyla taşınmakta idi300.
Sosyal hayatın gelişmesiyle artan ihtiyaçları karşılamak için birçok İslâm ülkesinde
çeşitli sanayi sektörü meydana gelmişti. İhşidîler döneminde Mısır’da gelişen en önemli
sanayi kolu dokuma olmuştur. Halk tarafından işletilen dokuma atölyeleri hükümet tarafından
sıkı bir denetime tâbi tutulurlar, imâl edilen ürünler ise, resmî mühürlerle mühürlenirlerdi.
Ticareti ise yalnız devlet tarafından seçilen tâcirler tarafından yapılabilirdi. Dokuma sanatı
genellikle Kıptîler’in çoğunlukta olduğu bölge ve semtlerde icrâ edilirdi. Pamuk, keten ve iyi
kaliteli yumuşak kumaşların dokuma merkezleri özellikle Tinnis, Dibyek, Dimyat, el-Ferema,
İskenderiye, el-Said, el-Behensa, el-Uşmeyn, Uhmeyn ve Esyut gibi şehirler idi. Bu
saydığımız şehirlere nispetle kumaşları, el-Dimyatî, el-Dimyekî, el-Tinnisi gibi adlarla
tanınırdı301.
İhşidîler devrinde Mısır, tarım konusunda önde gelen bir ülke idi. Nil nehri burada
yapılan tarımın can damarını oluşturmakta idi. Asvân’dan İskenderiye’ye kadar olan ekili
alanlar, Nil nehrinin kabarmasıyla sulanmaktadır. Sıcakların gelmesinden itibaren sonbahara
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kadar, çevre köy ve el-Havf bölgelerinden sular çekilmezdi. Bundan sonra sular çekilirse de
ekili alanları bir daha kesinlikle sulamaya ihtiyaç kalmazdı302. el-Said ve vahalarda ekilen elNile ağacından, Mısırlılar mavi renk boyayı elde ederlerdi. Uygun toprakta üç sene kalabilen
el-Nile ağacı ekiminin ilk yılı, her on günde iki defa, ikinci yılı üç defa, üçüncü yılı ise dört
defa sulanmak suretiyle arzu edilen mahsul elde edilirdi303. Keten ekimi ziraatçılar tarafından
ihtimam görmüştür. Bu bitki çok defa ham olarak veya mensucat şeklinde ülke dışına ihraç
edilirdi304. Nohut ekimi yaygın olarak yapılırdı. Meyvesi salatalığa benzer “el-Kuss” da ekimi
yapılan bir diğer tarım ürünü idi. Şeker kamışı, bolca yetiştirilen bir diğer ürün idi. İhşidîler
zamanında Mısır’da yetiştirilen diğer tarım ürünleri de Hint kökenli geniş yeşil yapraklı,
nişastalı özüyle patatese benzeyen ve pişirilerek yenen “el-Kulkâs” ile yine Hint kökenli
narenciyegillerden olan, ancak meyvesi orta hacimli bir kavun kadar büyük olan el-Utrûc,
zeytin, narenciyeler, hurma ve sebzelerdir.
Toprağı işleyip ekmek için kiralayan çiftçi, arazi üzerinde bulunan köprü ve su
kanallarını da onarmakla mükellef idi. Mahsulün verimliliği, iklim şartları ve dolayısıyla
Nil’in yükselip alçalmasına bağlı olması nedeniyle Harac istihsali dört yılda bir yapılmak
suretiyle verimli geçen yıl ile verimsiz yıl arasında denge sağlanmaya çalışılırdı.305

13.2.Karahanlılar’da Sosyo-Kültürel Hayat
Karahanlılar devrinde Türkler arasında geniş bir ilim ve kültür faaliyeti mevcuttu. Bu
devletin hâkim olduğu bölgeler kadim kültür sahalarının içinde bulunuyordu. Batı
Karahanlılar, İran-İslâm kültürünün, Doğu Karahanlılar ise Çin ve Uygur kültürlerinin etkisi
altında idi. Bütün bunlara rağmen Karahanlılar devrinde sadece İslâm kültürü gelişmekle
kalmamış, özellikle Doğu Karahanlılar’ın hâkimiyeti altındaki bölgelerde Türk kültürünün bir
Karahanlı devri oluşturulmuş, Türkçe edebî bir dil olmuş ve ilk defa bir Türk-İslâm edebiyatı
meydana gelmiştir. Bu edebiyat Uygur ve Arap harfleriyle yazılmıştı. Öte yandan
Karahanlılar, Gazneli ve diğer devlet sultanlarıyla olan yazışmalarında Uygur harfleriyle
yazdıkları Türkçe’yi kullanmışlardır. Bu yazışmaları idare eden memurlara Türkçe “Ilımga”
denmekteydi.
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Doğu Karahanlılar devrinde Kaşgar şehri bir kültür ve dinî merkez olarak gelişmişti.
İşte bu sırada birçok Türkçe eser manzum halde yazılmıştır. O zamandan kalan başlıca eser,
462/1069-1070 yılında Yusuf Has Hâcib tarafından yazılan şiir tarzındaki Kutadgu Bilig adlı
eserdir. Bu eser İslâm devrinin Uygur ve Arap harfleriyle Türk dilinde yazılmış en eski
âbidesidir ve ideal devlet idare sisteminin nasıl olması gerektiğinden bahseder. Yani
siyâsetnâme tarzında yazılmış bir eserdir. Yine bu devredeki başka bir âlim Ebu’l-Fütûh
Abdülgāfir b. el-Hüseyin el-Almaî (ö. 1096) olup bugüne kadar ulaşamayan Târih-i Kaşgar
adlı bir eser yazmıştır. Diğer yandan Mahmud el-Kaşgarî’nin (Kaşgarlı Mahmud) eseri
Kitâbu Dîvânu Lügati’t-Türk de 1072-1077 yıllarında Bağdat’ta yazılmış olmasına rağmen
muhtemelen bu kültür çevresinin bir ürünüdür. Muhtemelen Doğu Karahanlı Büyük Kağanı
Muhammed b. Yusuf Kadır Han’ın torunu olan Kaşgarlı Mahmud bu eserinde Bizans
sınırından Çin sınırına kadar çeşitli Türk kabilelerinin lehçelerinden örnekler vermiş, Türk
ilinin coğrafyasına, Türk iktisadî ve sosyal hayatına ve inançlarına ait değerli bilgiler
vermiştir. Ayrıca bize eserinde ulaşamayan edebi eserlerden, eski destan ve halk
edebiyatından örnekler vermiştir.
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Kaşgari’nin eserinde Türk topluluklarını gösteren harita
Yine Türkçe Uygur harfleriyle edip Ahmed b. Mahmud Yüknekî tarafından yazılan
Atabetü’l-Hakaik (Nasihatnâme) adlı eseridir. XI-XII. yüzyıldan olduğu sanılan Türkçe
Kur’ân tercümeleri de muhtemelen Karahanlılar çevresinin ürünüdür. Türkler’in manevî
hayatı üzerinde yüzyıllarca etkili olmuş sûfî, şair ve Yesevîlik tarikatının kurucusu Ahmed
Yesevî (ö. 1166) de Karahanlılar’ın hâkimiyeti altındaki şehir ve bölgelerde yaşamıştı.
Karahanlılar devrinde Kûfî yazı sanatı da hızlı bir gelişme göstermişti. Karahanlı
hükümdarları Arapça ve Farsça söyleyen, yazan şair ve bilginleri de himaye etmişlerdi.
Melikü’-şuarâ Emîr Am’ak Buharî, Necibî Ferganî, Seyyidü’ş-Şu’arâ Reşidî Semerkandî,
Muhammed b. Ali Sûzânî el-Semerkandî, Muhammed b. Ali el-Semerkandî bunlardan
bazılarıdır. Sonuncusu Sindbad-nâme ve A’râzu’s-siyâsâ fî a’râzu’r-riyâse adlı eserleri ile
tanınmaktadır.
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Karahanlılar devri imar faaliyetleri bakımından da parlak geçmiş birçok saraylar,
camiler, medreseler, ribâtlar306 ve köprüler inşâ ettirilmiştir. Bu devrede ilk câmiler kerpiçten
yapılmış ve ince işlenmiş alçı süslemelerle kaplanmıştı. Daha sonra câmiler kerpiç ve
tuğladan yapıldı. Buhara’nın 40 km. yakınında XI. yüzyıl başından kalan Hazara’daki kışlık
Hazara Camii buna bir örnektir. XI. yüzyıl sonu ve XII. yüzyıl sonunda câmiler artık
tamamıyla tuğladan yapılmış, plân ve mimarî bakımından önemli bir gelişme göstermiştir.
Karahanlılar’dan Büyük Kağan II. Muhammed b. Süleyman devrinde (1102-1130) Buhara’da
büyük bir imar faaliyeti başlamıştı. Bu dönemde yaptırılan camilerden bugün sadece
minareleri ayakta kalmıştır. Nitekim Karahanlı Türkler’in mimarîye getirdiği en önemli
yeniliklerden biri de âbidevî minareler olmuştur. Adı geçen hükümdar Buhara kalesini de
tamir ettirmişti.
Karahanlılar devrinde türbe mimarisi de büyük bir gelişme göstermişti. 367/978 tarihli
Arap Ata türbesi307 Karahanlılar’dan kalan en eski mimari eserdir. Yine dikkati çeken iki yapı
XII. yüzyıl başlarından kalmış Ayşe Bibi ve Balacı Hatun türbeleridir308. Karahanlılar’ın
türbe mimarisinin en canlı örnekleri Özkent’te görülür. Bu şehirde yanyana bulunan üç
türbeden en eskisi 403/1012 tarihli olup Nasr b. Ali’ye aitti. İkinci türbe Celâleddîn Hüseyin
(ö.1156) tarafından yaptırılmıştır. Üçüncü türbe ise muhtemelen Hüseyin’in torunu
Muhammed b. Nasr’a aittir. İlk iki türbedeki sade yazı dekoruna karşılık üçüncü türbede bir
zenginleşme ve süsleme sanatı bakımından gelişme olduğu görülmektedir. Bu türbelerde
âbidevî kapılar birer yüksek sanat eseri olarak dikkati çekmektedirler. Batı Karahanlılar’dan I.
İbrahim’in Semerkand’da yaptırdığı medrese ve hastahane meşhur idi.
Karahanlılar devrinde göze çarpan mimarî eserlerden birisi de kervansaraylardır. Batı
Karahanlı hükümdarı Nasr b. İbrahim (1068-1080) iki kervansaray yaptırmıştır. Bunlardan
biri 1078-1079’da yaptırdığı Ribât-ı Melik, öteki ise Semerkand’dan Hocend’e giden yol
üzerindeki Ak-Kütel mevkiinde idi. Aynı hükümdar buhara Ulu Camii’ni yeniden inşâ ettirdi
ve şehrin yakınında Şemsâbâd Sarayı’nın temellerini attırdı. Ayrıca Karahanlılar’ın yaptırdığı
başka kervansaraylar da vardır. Bunların sonraki Türk kervansarayları, medrese ve camiler
üzerinde plân ve mimarî bakımdan açıkça etkileri görülmektedir. Öte taraftan İslâm
306

Önceleri askerî maksatla kullanılan XII. yüzyıldan itibaren zâviye ve tekke haline getirilen ve aynı zamanda
büyük yolların emniyetini sağlayan ve kervanları barındıran kervansaray tarzı yapılardır. Bk. Oktay Aslanapa,
“Ribât”, İA, IX, 734-738.
307
Özbekistan’da Tim mevkiindedir.
308
Her iki türbe de Kırgızistan’da bulunan Canbul istasyonuna yakın bir mevkidedir.

309

mimarisine sırlı tuğla ve kiremit tekniğinin Karahanlılar tarafından getirildiği anlaşılmaktadır.
Karahanlılar’ın askerî teşkilât konusunda Türk askerî sistemini muhafaza etmekle beraber
bazı İslâmî deyimleri de kullandıkları görülmektedir. Buna mukabil “öncü birliği”
anlamındaki yezek gibi bazı Türkçe deyimlerin aynı anlamda diğer Türk-İslâm devletlerinde
ve Araplar tarafından geniş ölçüde kullanıldığı anlaşılmaktadır309.
Sonuç olarak Karahanlı hükümdarları İslâmî inanca uygun olarak Budist Uygurlar’a,
öteki gayri müslimlere karşı İslâm’ı korumak ve yaymak için mücadele vermişlerdi. Ayrıca
İslâmî unsurları kendi geleneklerine adapte ederek Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin
öncüleri olmuşlardır310.

13.2.1.Ekonomi
Karahanlılar dönemi onların hâkim olduğu topraklarda yaşayan halk için ekonomik
yönden son derece parlak ve yüksek bir dönem olmuştur. Karahanlı Türkleri Mâverâünnehr
ve Fergana gibi zengin ve bereketli bölgeler üzerinde yaşıyorlardı. Özellikle Mâverâünnehr
bölgesi çok sulak ve bereketli topraklara sahip idi. Bu nedenle bu topraklardan ortalamanın
üzerinde bir verim alınmaktaydı. Mâverâünnehir bölgesinde yaşayan halk dışarıdan ve çevre
illerden gelecek mallara ihtiyaç duymadan bolluk içinde yaşıyorlardı311. Bu bölgede yetişen
ürünler tüm İslâm dünyasında şöhret kazanmıştı. Bunlar içinde ipekli ve yünlü kumaşlar,
Fergana’nın madenî eşyası ve özellikle silâhlar Bağdat’a götürülüp satılırdı.
Doğu Karahanlılar’dan Tamgaç Han İbrahim memleketinde tam bir düzen ve
emniyetin oluşması için büyük çaba harcadı. Ticaret mallarına ve halkın elindeki servete karşı
yapılan saldırıların üzerine şiddetle gitti. Eşkıyâlara çok ağır cezalar vererek ülkesinde huzur
ve emniyet ortamını sağladı. Tamgaç Han İbrahim fiyatlar üzerindeki narha da özen
göstermiştir. Öyle ki bir defasında kasap esnafı bir dilekçe vererek et narhının çok düşük olup
kendilerine az kâr bıraktığından şikâyetçi oldular. Bu nedenle narhın arttırılmasını rica ettiler.
İstedikleri gerçekleşirse de devlet hazinesine 1.000 dinar ödemeyi teklif ettiler. Han, râzı oldu
ve kasaplar da parayı getirdiler, fiyatları yükselttiler. Bundan sonra Tamgaç Han kasaplardan
et satın alınmasını idam cezasıyla yasakladı. Kasaplar çok zarar görmeye başladılar. Çünkü
her mahallede 5-6 kişi ortaklaşa bir koyun satın alarak kesiyorlar ve etini aralarında
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bölüşüyorlardı. Neticede kasaplar tekrar eski fiyatın kabul edilmesi için yeniden hazineye
para vermek zorunda kaldılar. Bu münasebetle han, “Bin dinara bütün tebaamı satmam câiz
değildir” demiştir312.
Doğu Karahanlılar ülkesi Hıdır Han zamanında en yüksek refah seviyesine ulaştı.
Mâverâünnehir’de hükümdarlar ve devlet adamları evlerinde altın ve gümüş dolu tabaklar
bulundururlardı. Hıdır Han’ın dîvânhâne’sinde 4 tabak ve herbirinin içinde 250 dinar
bulunurdu. Bir defasında dört tabağı da bir şaire vermişti. Resmî törenlerde diğer silahlardan
başka hükümdarın önünde 700 tane altın ve gümüş topuz taşınırdı313.
Soğd, Uşrusana, Fergana ve Şâş kentlerinde büyük bölgeler de yetecek derecede bol
meyve yetişirdi. Hatta o kadar bol meyve olurdu ki, insanlar yedikten sonra bile bu meyveler
artıp da ağaçlarda kaldığı için hayvanlar dahi yerdi. Bu bölgede köle ticareti de çok gelişmişti.
Köleler bu bölgeden diğer yerlere sevkedilir, bunlar en makbul en dinç doğudaki en pahalı
kölelerdi. Bu bölgeye Tibet’ten misk getirilir, başka bölge ve şehirlere sevkiyatı yapılırdı. Bu
miskler benzerlerinden daha güzel ve pahalı idi. Yine bu bölgede samur, tilki, sincap vb.
hayvanların kürkleri elde edilerek diğer bölgelere pazarlanırdı.
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Uygulamalar
1)Tolunoğulları ve Ihşidiler dönemi arasındaki benzer ve farklı yönleri araştırınız.

312

Uygulama Soruları
1)Ihşidiler dönemindeki toplum yapısı hakkında bilgi veriniz,
2)Ihşidiler döneminde Mısır’ın edebiyat alanındaki faaliyetleri ve önemli isimleri hakkında
bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İhşîdîler döneminde Mısır’da bazı sosyal sınıfların varlığı ve bunlar arasındaki ilişkiler
görüldü; İhşîdîler döneminde idarecilerin önemli imar faaliyetlerinde bulundukları işlendi.
Karahanlılar döneminde aralarında Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugati’t-Türk adlı eserinin
de bulunduğu kaleme alınan önemli ilmî eserler görüldü.
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Bölüm Soruları
XIII. HAFTA
1)İhşidîler döneminde Mısır’da gelişen en önemli sanayi kolu …………………olmuştur.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak yazılmıştır?
a)Dokuma
b)Bakırcılık
c)Taşıma
d)Silah yapımı
e)Hayvancılık

2) Karahanlılar devrinde sadece İslâm kültürü gelişmekle kalmamış, özellikle Doğu
Karahanlılar’ın hâkimiyeti altındaki bölgelerde Türk kültürünün bir Karahanlı devri
oluşturulmuş, Türkçe edebî bir dil olmuş ve ilk defa bir Türk-İslâm edebiyatı meydana
gelmiştir.
a)Uygur ve Arap
b)Latin
c)Fars
d)Göktürk
e)Çin

3) Doğu Karahanlılar devrinde ……………..şehri bir kültür ve dinî merkez olarak gelişmişti.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a)Balasagun
b)Buhara
c)Semerkant
d)Özkent
e)Kaşgar
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4)Yusuf Has Hâcib hangi Türk İslâm devleti topraklarında yetişmiş bir bilgindir?
a)Gazneliler
b)Selçuklular
c)Karahanlılar
d)Hazarlar
e)Abbasîler

5)Atabetü’l-Hakaik (Nasihatnâme) adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
a)Ahmed b. Mahmud Yüknekî
b)Nizâmü’l-Mülk
c)Yusuf Has Hâcib
d)Kaşgarlı Mahmud
e)Dede Korkut

6)Mısır’da İhşidîler döneminde yapılan tarımın can damarı …………………. Nehri idi.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a)Ceyhun
b)Nil
c)Süveyş
d)Fırat
e)Hazar

316

7) Aşağıdakilerden hangisi İhşidîler döneminde Mısır’da üretilen bir tarım ürünü
olamaz?
a)Keten
b)Çay
c)Nohut
d)Şeker kamışı
e)Zeytin

8) Karahanlılar, Gazneli ve diğer devlet sultanlarıyla olan yazışmalarında ……………..
harfleriyle yazdıkları Türkçe’yi kullanmışlardır.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a)Uygur
b)Göktürk
c)Arap
d)Hint
e)Fars

9)Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?
a)Atabetü’l-Hakaik (Nasihatnâme)
b)Kutadgu Bilig
c)Târih-i Kaşgar
d)Kitâbu Dîvânu Lügati’t-Türk
e)el-Kânûn fi’t-tıb
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10) Karahanlılar devrinde türbe mimarisi de büyük bir gelişme göstermişti. 367/978
tarihli ……………………… türbesi Karahanlılar’dan kalan en eski mimari eserdir.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a)Balacı Hatun
b)Arap Ata
c)Hunat Hatun
d)Ayşe Bibi
e)Döner Kümbet
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14. GAZNELİLER VE HAZARLARDA SOSYO-KÜLTÜREL
EKONOMİK HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. GAZNELİLER VE HAZARLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE
EKONOMİK HAYAT
14.1.Gazneliler’de Sosyo-Kültürel Hayat
14.1.1.Ekonomi
14.2.Hazarlar’da Sosyo-Kültürel Hayat
14.2.1.Ekonomi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gaznelilerin ekonomik faaliyetleri nelerdir?
Hazarların önemli ticari şehirleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
14.1.Gazneliler’de Sosyo-

Gazneliler

Kültürel Hayat

yazılan

döneminde Ders notlarının okunması ve
önemli

eserler dipnotlarda

görülecek.
14.1.1.Ekonomi

atıf

yapılan
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14. GAZNELİLER VE HAZARLARDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK
HAYAT

14.1.Gazneliler’de Sosyo-Kültürel Hayat
Gazneliler’in kullandığı resmî dil Arapça idi. Sultan Mahmud’un ilk vezîri olan Ebu’lAbbas Fadl zamanında bu kişinin Arapça’yı bilmemesi yüzünden resmî yazılarda Farsça
kullanılmıştı. Daha sonraki vezir Ebu’l-Kāsım Ahmed yine Arapça’yı kullandı.

Çevgan oynayanların gösterildiği bir minyatür
Farsça’nın bir kültür dili olarak gelişmesinde Sultan Mahmud’un Farsça şiir yazan
şairlere değer vererek onlara bol bol ihsanlarda bulunması etkili olmuştur. Unsurî, Firdevsî,
Ascedî, Ferruhî devrin en önde gelen şairlerindendir314. Sultan Mahmud, yalnız şairleri değil
aynı zamanda bilginleri de koruyup gözeterek, şair ve bilginlere yılda 400.000 dinardan fazla
para harcardı. Şair Firdevsî, meşhur eseri Şehnâme’yi bu dönemde yazmıştır. Yine Türk
Kültür Tarihi’nde apayrı bir yeri olan meşhur bilgin el-Bîrûnî de Sultan Mahmud ve Sultan
Mesud dönemlerinde yaşamıştır. Tahkîku Mâli’l-Hindve el-Kanûnü’l- Mesudîadlı eserler
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ona aittir. Firişte,315 Sultan Mesud’un, bu son eser için el-Bîrûnî’ye bir fil yükü gümüş
verdiğini kaydeder. Eski Hind dünyasının felsefesi, edebiyatı, coğrafyası, gelenek ve
görenekleri ile tarihi hakkında en önemli bilgileri Bîrûnî’nin Tahkîk-i Mâli’l-Hind’inde
buluyoruz. Bu eser bugün dahi o dönem hakkında bize bilgi veren en güvenilir ve nadir
eserlerden biridir.
Sultan Mahmud’dan sonra tahta geçen oğlu Sultan Mesud da tıpkı babası gibi âlimlere
ve fazîlet sahibi kişilere karşı büyük bir sevgi besleyerek onları her zaman el üstünde
tutmuştur. Hanefî fıkhının önemli bir kaynağı olan Kadı Ebû Ahmed Nasıhî’nin Kitâb-ı
Mesûdî’si müellifi tarafından Sultan Mesud’a sunulmuştur.316 Sultan Mesud, iktidarı sırasında
pek çok sayıda medrese de yaptırmıştı.
Daha sonraki Gazneliler Devleti sultanları da bunların izinden giderek bilginleri ve
şairleri koruyup gözetmişlerdir. Sultan İbrahim ve onun torunu Behrâmşah zamanında
Hadîkatü’l-hakâikyazarı ünlü şair Gazneli Hâkim Ebu’l-Mecd Senaî, Gazneli sultanlarından
çok saygı ve itibar görmüş ve Behrâmşah onu kızkardeşi ile evlendirmek istemişti.317 Seyyid
Hasan, Behrâmşâh’ın şairlerinden biri idi. Şeyh Nizâmî, Mahzenü’l-esrâradlı eserini ona
sunmuştu. Hindistan’da çok tanınmış bir eser olan Kelile ve Dimne’nin Arapça’dan Farsça’ya
çevirisi de yine Sultan Behrâmşah’a sunulmuştur.
Gazneliler ilime, bilime ve sanata çok büyük değer verdiklerinden kendi hâkimiyetleri
altında bulunan topraklarda birçok sanat eseri yaptırmışlardır. Ne var ki, Gazne’nin 1151
yılında Gur’lu hükümdar Alâeddin Cihansuz tarafından baştan başa yakılıp yıkılmış olması, o
tarihten bu yana 900 yıldan fazla bir zamanın geçmiş olması, bu zaman zarfında bu ülke
topraklarının bir çok istilaya ve savaşa sahne olması ve özellikle Moğol istilası sonucu
Gazneliler’den bugüne pek fazla bir sanat eseri kalmamıştır.
Sultan Mahmud devri anıtlarının en ünlüsü Gazne camisidir. Bugün Gazne’de bulunan
iki minarenin bu camiye ait olması muhtemeldir. Bu minarelerin dış kısmı cilalı sarı tuğladan
yapılmış olup 900 yılı aşkın bir süredir cilâ ve parlaklığı bozulmamıştır. Her iki minarenin
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birbirlerine uzaklığı 360 m. yüksekliği ise 45 m. kadardır. Çok süslü olan minarelerin
üzerinde kûfî yazılar da mevcuttur.318
Sebüktekin ve Sultan Mahmud’un mezarları günümüze kadar muhafaza edilebilmiştir.
Aslında Sebüktekin’in mezarı kaybolmuş, 1914 savaşından önce bulunmuş ve koruma altına
alınmıştır. Mahmud’un türbesi ise güzelliği ile ünlü olup Alâeddin Cihansuz’un ayakta
bıraktığı tek eser olmuştur. Ancak bu anıt bugün yok olmuştur. Sadece sandukası
kalmıştır.1839-1842 İngiliz-Afgan savaşı sırasında İngilizler, türbenin kapılarını Somnat
mabedinin kapılarıdır diye Hindistan’daki Agra şehrine taşımışlardır ve bugün bu şehirde
bulunmaktadır.319

el-Bîrûnî’de ayın farklı evreleri

318
319

Bayur, I, 239.
Bayur, I, 240.
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Gazneliler Devleti cihad temeli üzerine kurulmuş bir devlet idi. Alptekin ile
Sebüktekin buna çok önem vermekte idiler. Ancak Sultan Mahmud bu konuda hem seleflerini
hem de haleflerini geçmiştir. İslâmiyet’in Hindistan’da yayılmasında en büyük pay sahibi
olmuştur. Sultan Mahmud ve Sultan Mesud, Abbasî halîfesi ile de ilişkilerini çok sıcak tutmuş
yaptığı seferlerde onun desteğini de sağlamıştır. Ayrıca kendi topraklarında Karmatîler gibi
aykırı akımlara taviz vermemişlerdir. Gazneliler Devleti’nde daha ziyade Hanefî fıkhı geçerli
idi.
14.1.1.Ekonomi
Tüccarlar, tek devlete vergi vermek, güven içinde ticaretlerini yapabilmek ve adaletli
bir yönetim karşısında Gazneliler ülkesini tercih ediyorlardı. Bu nedenle Gazneliler
zamanında ticaret oldukça gelişme kaydetmişti. Çin’den Batı’ya kadar uzanan ülkeler
arasında rahatça ve çok geniş mekânda yapılan ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük
bir kazanç kaynağı idi. Sultan Mahmud 1009’da Narain seferini müteakip yapılan barış ile
Horasan ile Hindistan arasındaki yollar, ticaret kervanlarına açıldı.320
Gazne civarında birkaç yıkık büyük sulama bendleri vardır. Bunlardan “Bend-i
Sultanî” adını taşıyan biri 60 m. uzunlukta 8 m. kadar yükseklikte olup Sultan Mahmud
tarafından yaptırılmıştır. Bu bend 1525-26’da Babürler tarafından tamir edilmiş veya yeniden
yaptırılmış olup bugün bile kullunılmaktadır.321 Sultan Mahmud zamanında işletilen bir altın
madeninin varlığından haberdarız.322
Gazne, Sultan Mahmud devrinde büyüklük ve gelişme bakımından dünyanın diğer
büyük şehirlerinden daha ileriydi. Gazne’de 1000 fil vardı. Bunlar için filhâneler yapılmıştı.
Bu filhâneler geniş bir saray ya da mahalleyi andırıyordu. Çünkü her fil için filci, filin
yemeğine bakan hizmetçiler, onun diğer ihtiyaçlarına bakan hizmetçiler de vardı. Sultan
İbrahim zamanında Gazne’de 6000 fırıncı, 6000 zahire dükkânı vardı.323
Fiyatlar üzerinde hükümetin narhı vardır ve narhların düşük olması iyi bir yönetimin
sonucu sayılmaktadır. Mesud dönemindeki çöküntünün ekonomi ile bir ilgisi olmadığı
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anlaşılıyor. Bu çöküntü daha ziyade kötü idare, askerî seferlerdeki başarısızlıklar, Devlet
memurlarının çalıp çırpması gibi nedenlerle açıklanabilir324.

14.2.Hazarlar’da Sosyo-Kültürel Hayat
Hazar Hakanlığı’nın VII. yüzyılın sonuna kadar başkent olan, Dağıstan’daki
Belencer şehri ile Semender başta olmak üzere birçok şehri vardı. Bunlardan biri de
İdil şehri olup İslâm ordularının baskısıyla ülkenin merkezi Belencer’den bu şehre
taşınmıştı.

İdil şehri iki ayrı bölümden meydana geliyordu. Batı’daki bölüm

Akşehir(el-Beyzâ), diğerine ise Sarıgşın(Sarışehir) adı verilmişti. Akşehir’de,
Hakan’ın tuğladan yapılmış bir sarayı vardı. Şehrin dört tarafı surlarla çevrilmişti.
Binaların çoğu ahşaptı, üzerleri ise keçe ile örtülmüştü. Şehirde birkaç hamam vardı.
Bundan başka otuz mescid ve Müslümanlara ait okullar da
Sarıgşın(Sakşın/Sarışehir)’ın

doğu

kısmına

Hazaran,

batı

bulunmaktaydı.325
kısmına

İdil

adı

veriliyordu.326 Hakan İdil’de, Müslümanlar ve büyük tâcirler Pazar yerlerinin
bulunduğu Hazaran’da oturmaktaydı.
Cami, kilise ve sinagogların yan yana bulunduğu Semender şehrinde evler
ahşaptı. Hazarlar zamanında 40.000 bağa sahip olan şehir, Ruslar’ın 968’den sonra
yaptıkları seferler sırasında harap olmuştu.
Hazar Devleti sınırları içinde yaşayan Hazarların bir kısmına Kara Hazar denir
ki bunlar oldukça esmer tenlidirler, diğer kısmına ise, Ak Hazar denir güzellikleri ve
yakışıklı olmaları ile dikkat çekerler.327
Hazarların elbiseleri tunik ve kabadır. Giydikleri elbiseleri ihraç ederler. Ruslar
kısa ceketler giyerken, Hazarlar, Bulgarlar ve Peçeneklerin ceketleri uzundu. Bu
ceketler, aslında Aşkenazi Yahudilerin XIX. yüzyılda giydikleri cüppelere benzeyen
kaftanlardı. Türk erkekleri ve kadınları saçlarını örerlerdi. VII. yüzyıla ait Çince bir
kaynağa göre, yalnızca Türk kağanı uzun saçlarını (bir kurdeleyle bağlayarak) serbest

324

Bayur, I, 243.
Taşağıl, “Hazarlar”, DİA., XVII, 119.
326
Taşağıl, agm, s. 119.
327
M. Uydu Yücel, agm., II, 793.
325

329

bırakabilirdi. Kağan dışında kalan tüm soylular ve savaşçılar da saçlarını örmek
zorundaydılar.328
Hazarların evleri genellikle ahşaptan olup az sayıda da olsa çamurdan yapılmış evlere
evlere rastlanılmaktadır. Hakanın sarayı dışında hiçbir yerde tuğla kullanmadıkları
bilinmektedir.329 Ancak zamanla kesme taşlarla kale ve askeri garnizonların inşa edildiği,
evlerin ve sütunlu büyük binaların yapıldığı görülmektedir.
Hazarlar kışın şehirlerde, yazın çadırlarda oturuyorlardı. Tarım için verimli toprakları
vardı.330 Hazarlar, erken dönemlerden itibaren şehir hayatına adapte olmuştur.
İlk dönemlerde atlı-göçebe bir kavim olan Hazarlar’da atın çok önemli bir yeri vardır.
Bu yüzdendir ki Hazar bölgesinde yapılan kazılarda atlara ait mezarlar ve bu mezarların
içinde at iskeletlerinin yanında üzengiler, at koşumlarına ait halka, gemler bulunmuştur.331
Hazar egemenliği altında yaşayan toplumlar arasında, Bulgarlar, Oğuzlar, Macarlar,
Kırım’ın Got ve Yunan kolonileri ve kuzey-batı ormanlarında yaşayan Slavlar bulunmaktaydı.
Bu

yaygın

egemenlik

alanının

dışında

Gürcistan

ve

Ermenistan’a

da

seferler

düzenlenmiştir.332
Hazarların dili hakkında elimizde çok kesin bilgiler olmamakla birlikte Barthold ve
Minorsky gibi önemli araştırmacılar, Hazar Dili’nin (Hazarca), İtil Bulgarlarının diline
benzediğini ve Çuvaşça’ya çok yakın bir dil olduğunu belirtmişlerdir.333
14.2.1.Ekonomi
Hazar ülkesinin önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması, Doğu Avrupa’nın
ekonomik faaliyet ve gelişmesi bakımından elverişli bir noktası olmuştur. Etnik yapı
açısından Türklerden oluşan Hazar ülkesi, Hazar denizi ile Karadeniz arasında, zamanın
büyük güçlerinin ısrarla denetimleri altına almaya çalıştıkları ve son derece hayatî ticaret
yollarının kesiştiği bir bölgede yer aldığı için önemli bir stratejik konumdaydı. Bizans
328
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açısından bir tampon devlet rolü oynuyor ve Doğu Roma İmparatorluğu’nu, önce
Macarlar, Bulgarlar, Peçenekler, daha sonra da Vikingler ve Ruslar gibi kuzey
steplerinin amansız savaşçı barbar kavimlerinin istila tehlikesinden koruyordu. Bizans
diplomasisi açısından olduğu kadar Avrupa tarihi açısından da önem taşıyan noktaysa,
Hazarların güneyden bir çığ gibi gelen Arap istila dalgalarını durdurup püskürtmesi ve
Arap akınlarının İran üzerinden Orta Asya’ya doğru yönelmesine sebep olmasıdır.
Batıdan ilerleyerek Avrupa’yı istila eden Arap ordularının Fransa’da Poitier
bölgesinde Charles Martel tarafından zorlukla durdurulabilmesine karşın, doğu
cephesinde Hazarlar Doğu ve Orta Avrupa’nın Araplarca istilasını engellemişler.
Tarihin bu çok az bilinen dönemi hakkında, Hazar tarihinin en önemli uzmanlarından
biri olan Prof. D. M. Dunlop, 1954’te yazdığı “The History of The Jewish
Khazars”adlı kitabında şöyle der: “Hazarlar olmasaydı Doğu’daki Avrupa
uygarlığının

kalesi

olan

Bizans,

Arapların

karşısında

çok

uzun

süre

dayanamazdı. Büyük bir ihtimalle bunun doğal sonucu olarak Hıristiyan ve
İslâm dünyalarının tarihi de bugünkünden çok daha farklı olurdu.” Hazar
Türklerinin Arap akınları karşısında böylesine bir zafer kazanmasının yarattığı
yankıların bir sonucu olarak, ilerde V. Konstantin adıyla tahta çıkacak olan Bizans
prensi, bir Hazar prensesi ile evlendi. İmparatoriçe Irena adını alacak bu prensesin
İstanbul’a getirdiği giysiler saray çevresinde öylesine hayranlık yaratıp moda oluyor ki
bunlara “Tzitzakion” adı veriliyor; bu sözcük de prensesin kendi isminden geliyor;
“Çiçak” (yani günümüz Türkçesindeki Çiçek) Bu evlilikten doğan ve de “Hazar”
lakabını taşıyarak imparator olan IV. Leon, 775-780 tarihleri arasında hüküm
sürecekti.
Hazar Kağanlığı’na bağlı kavimler: İdil Bulgarları, Fin kavimleri, Burtaslar,
Radimiç, Vyatiç, severyan, polyanlar, Kuzey Kafkaslar’ın muhtelif dağlı kavimleri ve
Kuban boyundaki Macarlar. Her bir kavimden belli şartlara göre vergi alınıyordu.
Desna boyundaki Slav kabilelerinden ev başına yılda bir kıymetli hayvan kürkü
isteniyordu.334
Hazar Kağanlığı’nın sınırları genişledikçe olası hücumları karşılamak veya
bazı çevreleri kontrol altında tutmak maksadıyla kaleler inşa etmiştir ki bunlardan bir
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tanesi Sarkel kalesidir.335 Beyaz taştan ve tuğladan inşa edildiği için Sarkel/Şarkel
(Akkerman, ak ev/ beyaz kale) diye adlandırılmıştır.
Sarkel Kalesi'ndeki dehlizlerde Hazar yapımı mücevherlerin, süslü tabakaların, ayna
gibi çeşitli süs eşyalarının bulunması, hem Hazarlarda altın ve gümüş işlemeciliğinin çok ileri
bir noktada olduğunu hem de Hazarların süse ve giyime düşkün olduklarının bir göstergesi
olmuştur.336
Kaşgarlı Mahmud, Suvarin, Sarıgşın’daki Hazar ahalisinin kâğıt para kullandıklarını
yazmaktadır. Hazarlar el sanatları ile de meşgul olmuşlardır. Özellikle Hazar süngüleri ile
eğerleri çok ünlüydü. Yine Hazar kılıçları da Ruslar arasında çok tutulmaktaydı. Hazar
hakanının sarayında bulunan halkın 4 bin kişi kadar olduğu belirtilmektedir. Hazar sarayından
Araplara gelin olarak giden kızların çeyizi ve arabaları son derece kıymetli idi. Bu arabaların
kapıları altın ve gümüş kaplı, içleri samur derileri ile süslenmiş ve altın işlemeli kumaş ile
örtülmüştür.337
Hazarların en önemli gelirini ticaret akışı oluştursa da, ihraç edecek fazla malları
bulunmamaktaydı. En çok bal, tutkal, balmumu, un, kadife ve kürkler ihraç edilmekteydi.
Ayrıca, ticaret kervanları ve gemileri, Hazar Kağanlığı'na onda bir oranında vergi öderlerdi.
Hazar Denizi'nden gelen gemilerden de gümrük vergisi alınırdı. Hazarlar, Müslüman ve Rus
tüccarların ülkelerinden serbestçe geçmelerine izin vermişlerdir. Bu tüccarlar özellikle X.
yüzyılda İdil’in devamlı müşterisi olmuşlardır ve bir süre sonra da birçoğu buraya
yerleşmiştir. İdil dışında Sakşın şehrini de bir ticaret merkezi yapan Hazarlar, VIII. yüzyılla
XI. yüzyıl arasında topraklarının geniş bir bölümünde güven ve asayişi sağlamıştır.
Sarkel Kalesi'nde ele geçen eşyalardan Hazarların birçok kavimle ve başka Türk
topluluklarıyla büyük boyutlu ticaret ilişkileri olduğu, ayrıca tarım ve hayvancılıkta da ileri
bir düzeye vardıkları anlaşılmıştır. Hazarlarda ziraatın ve özellikle de ticaretin gelişmiş
olmasına rağmen, ekonomik hayatlarının esasını yine de hayvan yetiştiriciliği teşkil ediyordu.
335
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Nehir boylarındaki otlak ve sazlıklar, hayvan yetiştirmeyi kolaylaştırıyordu. Ancak,
Hazarlar giyim eşyaları ve bir kısım ihtiyaçlarını Araplardan ve Bizanslılardan ithal
etmekteydiler. Ayrıca Hazar kılıçları da Ruslar tarafından oldukça ilgi görmekteydi.
İslâm dünyasında en çok rağbet gören kürkler Hazar ülkesinden geçirilerek Ön
Asya’ya ulaştırılırdı. Burtas ülkesinden gelen siyah ve kızıl tilki kürkleri en
100 dinara alıcı buluyordu. Hazarlar, ülkelerinde her milletten tüccarların gelip
yerleşmesine ve ticaret yapmasına izin veriyorlardı. Hazar toprakları Batı Avrupa,
Yakındoğu ve Uzakdoğu arasındaki transit ticarette çok önemli bir yer işgal ediyordu.
Bu ticaretten elde edilen gümrük vergisi Hazar Hakanlığı’nın en önemli geliriydi.338
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Uygulamalar
1) Şair Firdevsi hakkında bilgi toplayınız, yaşadığı dönem ve yazdığı eserleri araştırınız
2) Bîruni (Beyrunî)’nin İslam bilim tarihi içindeki yerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Gazneliler döneminde resmi yazışmalarda hangi dil / diller kullanılmıştır; kısaca bilgi
veriniz?
2)Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud bilim ve kültür hayatının gelişmesi için neler
yapmıştır?

3) Gaznelilerin ekonomik faaliyetleri hakkında kısaca bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gazneliler döneminde ilmî faaliyetlerin canlılığı ve bu dönemde telif edilen önemli
bazı eserler görüldü. Hazarlar’ın ise önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunmanın
sunduğu imkanla çok önemli bir ticaret gelirine sahip olduğu ele alındı.
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Bölüm Soruları
XIV. HAFTA
1) Gazneliler ilime, bilime ve sanata çok büyük değer verdiklerinden kendi hâkimiyetleri
altında bulunan topraklarda birçok sanat eseri yaptırmışlardır. Ancak bunların büyük bir kısmı
günümüze kadar gelememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?
a) Gazne’nin 1151 yılında Gur’lu hükümdar Alâeddin Cihansuz tarafından baştan başa yakılıp
yıkılmış olması,
b) Gazneliler zamanından bu yana 900 yıldan fazla bir zamanın geçmiş olması,
c) Bu zaman zarfında bu ülke topraklarının bir çok istilaya ve savaşa sahne olması,
d)Selçuklular ve Karahanlılar ile aralarında sık sık savaş yaşanması,
e) Özellikle Moğol istilası sonucu Gazneliler’den bugüne pek fazla bir sanat eseri
kalmamıştır.
2) I. Şair Firdevsî, meşhur eseri Şehnâme’yi bu dönemde yazmıştır.
II. Yine Türk Kültür Tarihi’nde apayrı bir yeri olan meşhur bilgin el-Bîrûnî de bu dönemde
yaşadı. Tahkîki Mâli’l-Hind ve el-Kanûnü’l- Mesudî adlı eserler ona aittir.
Yukarıda bahsi geçen dönem, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru yazılmıştır?
a)Karahanlılar
b)Selçuklular
c)Gazneliler
d)Abbasîler
e)Tolunoğulları

3) Eski Hind dünyasının felsefesi, edebiyatı, coğrafyası, gelenek ve görenekleri ile tarihi
hakkında en önemli bilgileri Bîrûnî’nin ……………………….. adlı eserinde buluyoruz.
Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a)el-Kanûnü’l- Mesudî
b)Tahkîk-i Mâli’l-Hind
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c)Kitâb-ı Mesûdî
d)Selçuknâme
e)Zeynü’l-Ahbâr

4) Gazneliler ilime, bilime ve sanata çok büyük değer verdiklerinden kendi hâkimiyetleri
altında bulunan topraklarda birçok sanat eseri yaptırmışlardır. Ne var ki, bunların çoğu
zamanımıza kadar gelememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri olabilir?
a)Gazne’nin 1151 yılında Gur’lu hükümdar Alâeddin Cihansuz tarafından yakılıp yıkılmış
olması
b)O tarihten bu yana 200 yıldan çok daha az bir zamanın geçmiş olması
c)Sonraki hükümdarların bu eserlere önem vermeyişi
d)Gazne’nin deprem bölgesinde oluşu
e)Bu eserler bölgeye gelen Selçuklu Sultanı Sencer tarafından tahrip edildi

5) Hindistan’da çok tanınmış bir eser olan Kelile ve Dimne’nin Arapça’dan Farsça’ya
çevirisi hangi Gazneli Hükümdarına sunulmuştur?
a)Sultan Mahmud
b) Sultan Behrâmşah
c)Sultan Mesud
d)Sultan Mevdûd
e)Sultan İbrahim
6)Hazarların en önemli geçim kaynağı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)Tarım
b)Zanaat
c)Ticaret
d)hayvancılık
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e)Yağmacılık
7) Sarkel Kalesi'ndeki dehlizlerde Hazar yapımı mücevherlerin, süslü tabakaların, ayna
gibi çeşitli süs eşyalarının bulunması, Hazarlar ile ilgili olarak bizi hangi karara
götürebilir?

a)Hazarlarda altın ve gümüş işlemeciliğinin çok ileri bir noktada olduğu
b)Hazarlarda demirciliğin olduğu
c)Hazarların süse ve takıya önem vermediği
d)Hazarların hayvanlarını süslediği
e)Hazarlarda madenciliğin çok ileri boyutta olduğunun
8)Hazarların evi genellikle hangi malzemeden yapılmaktaydı?
a)Tuğla
b)Beton
c)Ahşap
d)Kerpiç
e)Briket
9)Hazarlar Sarkel kalesini hangi amaçla inşâ ettiler?
a)Düşmanlarına karşı
b)Kendilerini güvende hissetmek için
c) Hazar Kağanlığı’nın sınırları genişledikçe olası hücumları karşılamak
d)Kale yapmak geleneklerinde vardı
e)Ticareti kontrol etmek için
10) Hazar bölgesinde yapılan kazılarda atlara ait mezarlar ve bu mezarların içinde at
iskeletlerinin yanında üzengiler, at koşumlarına ait halka, gemler bulunmuştur.
Bu bilgiden hareketle Hazarlar hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?
a)Hazarlarda büyük baş hayvancılık önemlidir.
b)Hazarlar hayvancılığa önem vermemiştir.
c)Hazarlar at yetiştirdiler.
d)Hazar Kültüründe atın önemi büyüktür.
e)Hazarlar atlara bir takım aksesuarlar takıyordu.
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