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Hz. Muhammed'in Medine'de büyük bii mtimamla kurduğu şehir devleti
(city state) daha sonra yerini, Çin seddinden Atlas Okyanusu sahillerine kadar
yayılan çok geniş bir imparatoduğa bırakırken, müslüman Araplar aynı zamanda
muasır milletIere askeri, siyasi ve dini yönlerden üstünJeklerini kabul ettinnek için
uzun seneler devam eden çetin mücadeleler yapmışlar ve sonunda bu çetin mücadeleyi parlak bir şekilde de kazanmışlardır.
Askeri üstünJüklerini (moral ve disiplin) yönünden Bizans ve Sasanilere karşı
dahailkdevirlerde bir kaç büyük zaferle kabul ettikten Araplar, dil vedinyönün~
den de aynı derecede önemli başanlar elde etmişlerir. Netice de İslam dini büyük
mücadeleler sonucu kıtalararası bir din olurken, Arapça da (tıpkı Batıda ki Latince gibi) doğu ülkelerinde özellikle İsliim milletleri camiasında büyük bir nüfuza
sahip olmuş ve asırlarca zengin bir ilim dili olarak kullanılmıştır.
Bütün bu baş döndürücü gelişmeler (VII. asrın başı), bir taraftan İslamiyetin
DEVLET olmasına yardım ederken diğer taraftan da, onun kültür ve medeniyet
yö'nünü oluşturmuş ve Orta çağlarda eski dünya kıtalarını aydınlatacak "İ s 1 a m
K ü i tür Ve M e d e n i y e t "nin doğmasına sebeb olmuştur.
Türkler, çeşitli sahalarda yaptıkları değerli hizmetleri ile şüphesiz parlali İslam
Medeniyetinin büyük mimarları arasındadırlar. Biz bu mütevazi incelememizele,
Türklerin Arapça ve diğer İslami ilimIerin gelişmesi yolunda yaptıklan büyük hizmetleri bir yana bırakarak, bu yaZ1m.ıZda sadece Ernevıler Devrinde Arap brdllianndaki ilk Türkler ve onlann sosyal durumlan üze~nde durmak istiyoruz.
a) Türklerde Askerlik Ruhunun Önemi:
Şu bir gerçektir ki, Türkler insanlığın müşterek medeniyetinin gelişme ve teUmülüne tarih boyunca yaptıklan büyük hizmet ve tesirler bir yana, Eski Dünya
Kıtalannda yaşayan milletlere askerlik yönünden. de derin tesir etmişlerdir. Had~
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dizatında TürJder, tarih sahnesine diğer bir çok üstün meziyetleıi yanısıra daha
ziyade asker bir millet olarak çıkmı~lar ve çok uzun asırlan kapsayan tarihi seyirleri içinde, bütün sosyal ve politik. çalka1anmalara hatta büyük talihsizliklere
rağmen ancak bu milli vasıfları sayesinde ayakta durabilmişlerdir.

Onun içindir ki, basıretli Türk büyükleri, Türk milletinin bu tarihi karakterinin muhafazası ve devamı için-gereken her türlü hassasiyeti göstermişler ve
bu asil duyguyu körleştirecek tehlikeleri ortadan kaldırmak için ıÜzumlı;ı tedbirleri almaktan bir an dahi geri dunnamışlardır.
Zaten Türklerin uzun asırlar boyunca göçebe bir hayat sürmeleri, bir tÜrlü yerleşik hayata geçmemeleri, konup göçrnek için daima hazırlıklı bulunmaları bir taraftan onların, düşmanlarınca yapıla gelen ani baskın ve saldınlara karşı daima hazırlıklı ve uyanık bulunmalarını sağladığı gibi diğer taraftanda, Türk
milletinin destanlara konu olan kahraınanlık, yiğitlik, mertliki gibi tabil karakterlerinin körleşmesine veya silinip gitmesine hiç bir zaman meydana vermemiş
tir. Onun içindir ki, ta eski çağlardan beri "Türk asker doğar, asker yaşar ve
asker olarak ölür" sözü bir nevi darb-ı mesel haline gelmiştir.
Hatta Türklerin, İslam dinine girdikten sonra ve tüm varlıkları ile İslam dinine sahip çıkmalarında, bütün bir cihanın huslınetine karşı onu asır1arca kanlan
ve canlaı ı ile korumalarında; İs1iimiyetin, Türklerin bu üstün karakterleri~i besleyici ve doyurucu bir din olmasının şüphesiz büyük tesirleri olmuştur.
Nitekim eski Türklerin, bu temel vasıflarını yok ederek yerine bir takım
mistik duygular getiren batıl dinlere sosyal hayatlarında kolay kolay yer vermedikleri ve pek fazla ilgi göstermedikleri görülmektedir.
Özellikle Türk büyükleri, bu kabil dinlerin Türk sosyal hayatına yerleş
mesinin daima karşısında olmuşlar ve onun. Türk toplumuna yayılması ve dal budak salmasına pek fazla müsamahalı davranmamışlardır. Türk tarihiı;ı.de, millet
hayatımn istikbal ve mukadderat] ile ilgili böylesine asil davranışların gerçekten
de iftihar edilecek tipik örneklerine şahit olmaktayız.
b) Eski Asya Diolerinin Türklere

Bıraktıklan

Kötü Tesirler:

Mesela, Göktürkler Devrinde, ("Hint-Baharat Yolu"nun tesiri ile olsa gerek)
Budizm misyonerleri, Türk kabileleri arasında kesif bir faaliyete girişmişler, bu
- propagandaların pek tabii bir neticesi olarak birçok Türkü, Budizm dınine sokmaya
muvaffak olmuşlardı. Söz konusu misyonerler faaliyetlerini o dereceye ileriye götürmüşlerdir ki, biz olayların seyrinden onların Türk Hakanının bile nazarı dikkatini
çektik.lerini belki ona yakın çevrelere kadar sokulup, hatta Ha,kan'a nüfuz bile ettiklerini talımin edebiliyonız. O kadar ki Türk Hakam Bilge Kağan, Budizmi
(birazda Çinlilerin zıddına olarak) Gök Türklerin resmi dini olmasını isteyecek
kadar ileri gitmiştir.
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Fakat yanında gün görmüş, akıllı milli özelliklerimizi gayet iyi bilen büyük
devlet adamı yetmişlik TONYUKUK· HAN vardı ki, onun halil. hayranı
olan A1aman ilim adamları bugün bile takdirlerini açıklamak için ona "Göktürk Imparatorluğunun Bi::.markz" (1) demişlerdir. İşte o Tonyukuk Han (o
zamana kadar üç Göktürk Hakanına hizmet etmiş olan bu emektar vezir) Bilge
Kağana, Budizmin Türk toplumuna neye mal olacağını izah etmiş ve
"-Buda Dini Türkün askerlik rUhuna çok kötü tesirleri icl'eJ edecektir" (2)
diyerek onu, her nasılsa saplanıp kaldığı bu çok teW.ikeli fikirlerinden vazgeçirrneye muvaffak olmuştur.

Türk mihetinin milli karekteri olan askerlik rühunun bekası için gösterilen.
bunca gayretlere rağmen, Budistlik, Mani, Mecusilik v.s. gibi eskii Asya dinlerinin
Türkler arasında kısmen de olsa yayıldığı ve onların şeham.et ve gayret duygularını
körlettiği, cesaret ve mertliklerini dumura uğrattığı görülmüştür. Büyük Arap
edibi Cahız'ın bile bu meş'um durum nazarl-ı dikkatinden kaçmamıştır. Cahız,
Bizansltlarla Sasaniler arasında cereyan eden bir kısım harpler üzerinde durur ve
Sasanilerin Bizanslılara karşı bu harplerete kaıandıkları zaferin sebebIerini şu
şekilde izah etmeye çalışır ve derld,
" Bunun tek sebebi, RumIarın Hıristiyanlık dinine girmiş olmalarıdır. Çünkü Hıristiyanlık dıni yumuşaklığı; intikam almamaYj ve
harp etmekten çekinmeyi emreder. Vakta ki Bizansıdar böyle bir·
dine girdiler her hareketlerinde Hıristiyanlığın icabı olarak yumuşak davranmaya başladılar. Neticede (Sasanılerle yaptıkları
harplerde) perişan oldular". (3) Cahıı aynı elim akibeti Türkler
içinde savunur ve d~rki:
"Türkler zındıkhk (Bu<Hzm yahut Mani dinine) gll111Ce artık
harplerde mağlup ol!Daya başladılar. Türlerin en kahramanlarından
olan Dokuz Oğuz (Uygur) kabilesi bunun en güzeli misalierindendir. (Halbuki) Dokuz OğuZıar, Karluk Türklerinden sayıca bir kaç
misli az olduklan halde dilima ileri gideler (savaşlarda onlardan
üstün olurlardı). Ne zaman ki onlar zrndıklık dinine girmeye baş
ladılar, -zira bu zındıklık dım, insanları dünyadan el etek çektirmek
ve yumuşaklık (uyuşukluk) telkin etmede Hıristiyanlıktan daha da
kötü tesir eder- artık onların (dillere destan olan) kahramanlık duyguları yok olmuş ve şehiimet (damarları da kurumuş) gitmişti". (4)
KahramanlıMarı dillere destan olan ve pek çok Arap kaynaklarında Türklerin en haşin abilesi olarak zikredilen Dokuz Oğuzlarm, Buda gibi, Mani gibi
eski Asya dinlerinin aralarında yayılmasıyla bir ancla askerlik rUhunu kaybetmeleri sadece Cahlz'ın değil diğer bir çok Arap yazarlarının da aynı hakikate parmak
basmalarına sebeb olmuştur.
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Mesela, Temim b. Bahr, 'Dokuz Oğuz kabilelerinin meski'ln olduklan yerlere
seyahetler sırasında gördüğü ilginç müşahede1erini anlatır. Onların arasında
daha ziyade Budizmin yanı sıra Mani ve Zerdüştlik dinlerininde yayıldığını, hatta
önceleri daha da kuvvetli olan Zerdüştlük dimnin, Mani Dininin süratle yayıl
masından sonra yavaş yavaş eski"kuvvetini kaybetmeye başladığını söyler. En sonunda bütün bu dinlerin, Türklerdeki askerlik drfihunu inanılmayacak kadar zayıflattığını itiraf ederek biraz önce müşahade1erini naklettiğiniz Cahız'la aşağı
yukarı aynı noktaya gelir (5).
Yukandan buraya kadar yaptığımız bütün bu açıklamalar gösteriyorki;
Türkler milli varlıklı ve beka1an ile çok yakından ilgili olarak yeni bir din seçmek
için pek acele davranmamışlardır. Bilakis uzun bir bekleyişten sonra; eski Asya
dinlerinin aksine İs1amiyeti, büyük bir azın ve kararlılık içinde isteyerek benimsemişler, kabul etmişler ve sonunda onun en kuvvetli müdafii olmuşlardır.
yaptığı

Belkide kader İslamiyete istikba1de çok büyük hizmetleri dokunacak olan. bu
kadar yüce bir milletin fıtratını eski Asyanın kokuşmuş inançları ile kirlenmesini
dilememiştir. Neticede İslamiyet, Orta Asya bozkırlarında, Türkler arasında
kendisi gibi temiz ve safiyetini asırlardır muhafaza etmiş bir ortam bulmuş ve bu
ortamda hiç bir kuvvetin söküp atamıyacağı bir şekilde yerleşmiştir.
c) Türklerdeki Askerlik Ruhu

Hakkında Bazı Müşahedeler:

Belki' de eski Türklerin milli karekterlerine karşı gösterdikleri bu titizlik ve
bir taıaftan diğer bir kısım dünya milletleri gibi tarih sahnesinden çekilip
gitm~lerini 'ön1edii gibi, diğer traftan da, hemen her devirde varlık1arımn devamını sağlamaya ve cihanşnmül imparatorluklar kuran büyük bir millet olma1anna
sebeb olmuştur. Sırf bu temel karekter1eri nedeni iledir ki, Türkler tarihe "ORDUMİLLET" olarak geçmişlerdir. Bu hususta Doğulu ve Batılı pek çok yazarlar
ilginç yorumlarda buıunmuşlardır. Mesela, C. Eliot, Türkün tarihin ilk çağla
rındanberi devam edip gelen bu askerlik ruhunun azametini şu cüm1elerle ifade
etmektedir:
"Alelade Tılrk (bile haddizatında) şerefli, haysiyedi (çok) iyi ruhlu,
bununla beraber çocuklarına düşküİı, hayvanlarına karşı şefkatli ve
üstelik çok sabırlıdır, Fakat o harp hli1eti-ı rfihiyesine girdiği zaman
(sanki Avrupayı titreten) Hun1ar (Attila) veya (Asyayı türeten)
Cengiz Han gibi müthiş bir harpçi olur. Artık karşısındakileri
merhametsizce hiç bir ~ark gözetmeksizin öldürür, yakar. yık~r (onun önüne geçmeye imkiin yoktur." (6)
İngiliz tarihçisi Toynbee çok 'haklı olarak Türkleri "FIGHTER·Harpçi" ve
toprağa bağlı 'oldukları içinde "FARMER-Çiftçi" bir millet olarak kaydeder. (7)
Onun içirdir~i Türkler B. Lewes'in de işaret ettiği sibi her gittikleri yerde bir
azınlık olmalarına rağmen daima milletleri idare eden hakim bir sınıf bir unSUr rolünde olmuşlardır (8).
saygıları,
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Türklerin bu milli karekterleri sadece Tonybee ve Lewes gibi Garbh yazarlar
daha ilk devirlerden beri bir ÇOk Arap şair ve yazarlannı da hayrette bırak
mış, onlanil şiirlerine konu olmuş samimi beyider söylemelerine ve hattaeserler
yazmalanna sebeb olmuştur. Türklerin askeri meziyet1erini ve üstünlüklerini beyan etmek üzere "Feziii/-ül-Etrak" adiyle bugün bile elden düşmiyecek kadar
kıymetli bir eser yazan bii}'ük Arap edibi cahız; "Bir tek Türk yalnız başına
(kalsa da) ,bir millettir" demiştir. (9) Abdin-kani ise Hamase adındaki bir şür
koleksiyonunda Türklere hakkında şu beyitleri kaydetmektedir.
değil,

"Harp krzı§ıp ta kan gövdeyi
meye başlar
Halbuki Ci/'tn harp
manlıkları vardır','.

götürdüğü

meydanlarındo

zaman Türklerin ve Ci/'in sözü edil-

ulu orta

konuşması

ve Türkün ise kahra-

(lO)

Osman b. Muhammed el l:ai. müslüman Türklerin kahrama.nlı1dannı dile
getirmek için yazdığı uzun bir kasidesinde ise şöyle demektedir:

"Türk' askerlerinden bir bölük

düşmana

hücumlarmda sanki gök gürültüsünü

andırıyorlardı.

Onlar öyle bir millettirler ki, kendileri ile dost geçinildiği ve iyi karşılandık
zaman melekler gibidirler. Bunun aksine eğer onlarla harbe girişilirse ele avuca sığmayan ifritler gibi olurlar." (ll)

ları

d) Türklerin Askerlik Yönünden Müslüman Araplar:ı tık Tesirleri :
İşte müslüman Araplar, asırlık Sasani devletini yıkıp tranı bir uçtan öbür
uca kadar istila ettikten sonra, geleneksel Türk-tran hududunu teşkil eden Ceyhun nehrine kadar gelip dayanmışlardı. Her nekadar onlar, ilk hamlede Türkistanı istila etmeye (Hz. ömer'in kesin emriyle) pek caseret edememişlerse de, daha
sonralan fırsat bulduça Ceyhun nehrini geçmekten ve Türk yurtlarına hücfim
etmekten bir an bile geri durmamışlardır.

Böylece Araplar, TürlerIe daha pek" ciddi bir harbe tutuşmadan önce, Türk
Yurtlanna yaptıklan bu kabil hücumlar sırasında, onlann ne yaman döğüşcn,
harpçi bir millet olduklannı bizzat yakından görmüşlerdir. Zamanla gelişen münasebetler sonucu, Horasan'a gönderilen Arap valileri bir taraftan Türklerin
as1ııeti sanatlannı, harp taktik ve harekederini taklit ederken diğer taraftan da
Onları hem Arap merkezlerinde muhafız, hemde sınır boylannda çarpışan müslüman Arap askerlerinin yamsıra bir takviye gücü olarak kullanmışlardır.
Türkl~rin

harpçilik yönünden müslüman Araplara tesirleri daha bu ilk temasBu hususta konuyu aydınlatacak kesin rivayetter vardır. Bu cümleden olmak üzere, büyük Arap komutanı Mühelleble b. Ebi
.sufra ile Türkler arasında geçen çok yaman bir boğuşmayı zikretmekte fayda vardır.
ların

hemen

akabiıide başlamıştır.
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İbnü'l-Esir, Hamevi ve daha bir çok İslam Tarih ve Coğrafyacılanmn da

rivayet ettiği gibi, Mühelleb eskerleri ile birlikte b~günkü !Pakistamn kuzey kesimlerini istila- etme, i düşünmüş ve Kabul istikametinde ilerlernemeye başlamıştl.
Kıkana (bugünkü Belcuistan) yaklaştıklarında nered.en çıktıkları pek belli çılnuyan
18 kadar Türk cengaveri kuyrukları düğümlenmiş atlarla, Mühelleb ve ordusunun
üzerine öyle bir çullanmışlardı ki, o anda geçen olayları tasvir etmeye-imkan yok~
tur. Böylece MühelJeb'le, Türkler arasında çok yaman bir boğuşma başlamıştı.
Muhtemelen Cahızın, Türkl~rin kemenilinden bütün zamanlariçinde mühül1ep.ten başka kurtulan pek az kimse olmuştur, sözü ile bu müthiş boğuşmayı kasd
etmiş olsa gerektir. '
Her ne kadar Mühelleb pek ağır zayiat1ar vererek bu 18 Türk bahadınm ortadan
bu tehlikeyi gidermeyi başarmışsada Türk cengaverlerinin bu 'yaman
hücumu onun bir gerçeği keşfetmesine sebeb olmuştur. O da kuyrukları düğüm
lenmiş adar üstündeki Türk süvarİlerinin harp meydanlarında fevkalade çevik
ve daha süratli hareket gücüne sahip olmalalıydı.
.
kaldırmayı ve

Mühelleb o günden sonra Türk cengaverlerinin bu tutumlarını takdir. ederek
ilki defa ordusunda bulunan atların kuyruklarının düğüm1enmesini istemiş ve bunun harpte Arap orduları arasında uygulanmasında da öncülük etmiştir. Artık,
bund~n böyle müslüman Araplar arasında, özelliHe harp meydanlarındaatların.
kuyruklarımn düğümlenmesi bir teamü! haline gelmiştir (9). Bu rivayetler diğer
taraftan Türk nüfUz ve tesirinin o devirlerde nerelere kadar uzandığı ve yayıl
dığı hakkında da bir fikir vermektedir.
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1- TüRKLERİN ASKERİ MAKSATLARLA BÜYÜK ARAP ŞEHİRLER İNE
GÖNDERİI.MESİ

Yukanda da belirtildiği gibi Horasana gelen Arap valileri çeşitli vesilelerle
Türk yurtlarına karşı düzenledikleri bu ilk akmlar~a elde ettikleri sayısız ganimetler yanısıra pek çoki Türkü de esİr alarak geri dönerlerdi. Bu esiılerden büyük bir kısmı Arap kentlerine sevkedilmiştir. Türk asıllı bu köleler büyük şehir
lerde, smır boylarında, halife ve devlet büyüklerinin saraylarında ask&ri' maksatlarla kullanıld~ğı gib~ büyük bir kısmı da muntazam askerler olarak teşkilatlan
dmlmış müslüman Arap ordulannın yanında bir takviye gücü olarak kullanıl
mışlardır. Bu cümleden olmak üzere Basraya yerleştirilen Türk-Okçulanrıı zikredebiliriz.
Yakut' al-HClmelJf eserinde "al-Buhariyye" kelimesi üzerinde durarak bu·
kelimenin Basrada pek meşhur bir semtin ismi olduğunu kaydeder ve şu açıkla
malarda bulunur:
Ubeyduııah b. Ziyad Türkistana yaptığı seferIerin birinde meşhur Buhara
şehrine de bir baskın yapmış ve bir kısım gençleri esir -alarak gerİ dönmüştür.
Daha sonra Basraya gelen Ubeydullıı.h bu esirlerin bir kısmını şehrin uygun
bir semtine yerleştirmiştir. Hamevı buraya onun için "Buhariye" denildiğini daha
önceleri Basrada böyle bir semtin olmadığını, ancak bu iskandan sonra burasının söz konusu isimle tanındığını ve böylece meşhur olduğunu kaydeder. (i 3)
Büyük tarihçi Belazüri bu' hadise üzerinde daha geniş bir şekilde durmakta
ve konuyu bir çok yönlerden aydınlatacak şu hususları kaydetmektedir:
Ziyad vefat edince Muaviye Horasana valı olarak onun oğlu Ubeydullah
b. Ziyadı tayin etti. Ubeydul1an bu sırada 25 yaşlannda bulunuyordu. Bu genç
ve atak vali 20,000 kişilik bir kuvvetle Ceyhun nehrini geçti ve Buharaya doğru
ilerlemeye başladı. (671)
Buhaqı.ya o sıralarda yerli halkın HINIK-HATUN (x) diye hürmet ettiği
bir kadın bakıyordu. Ubeydullah'ın Baykenti geçipte Buharaya doğru ilerlediği
(x)·HINIK-HATUN: oglu Tultşadın yerine velayeten uzun zaman Buhara melikesi olmuştur.
Tarihi kaynaklardan -hakikaten çok dirayetli ve ayrıca idareci bir kişilige sahip oldugunu
anladı~ bu Hatunun gerçek· adının ne oldu~ hakkında çeşitli rivayetler vardır.
İbn. Cerir, onun asıl adını Kıbac -Hatun olarak zikreder (14) ez-Zehair, de Feth- Hatun
olarak kaydedilmiştir. (15) İbn. Hubeybin kitabında ise, Araplan bir hayli ugraştıran bu kadı
nın ismi Kımk·Hatun olarak beyan edilmiştir. (16)
Hatunun asıl adını Kıyı!< veya Kıyıg olarak kaydedenlerde olmuştur. Böylelikle onun büyük Türk boylarından biri olan Kayı boyundan olduguna .işaret edilmek istenmiştir.
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duyulunca HıI1ık-Hatun, civar şehirlerdeki Türk mahalli hanlıklanna haberler
göndererek bu Arap va.1isine karşı koymak için yardım talebinde bulundu. Pek
hazırlıksız bir şekilde oldukları anlaşılan ve acele Hatunun yardımına koşan bu
Türkler ne yazık ki, daha Buharaya yaklaşma imkanı bulmadan Arap askerleri .
tarafından ön1eri kesilerek tamamen yok edilmişler ve muharebe dışı bırakılmış
lardır.

Bundan sonra Araplar kuşkusuz bir şekilde Buharaya daldılar. Hatuna sulh
talebinde bulunmaktan başka çıkar bir yol kulmamaştı. Ubeydu1tah, ancak kendisine i 00,000 kişinin esir olarak verilmesi şartıyla bu barış teklifini kabul etti.
Daha sonra esir-aldığı bu Buharalıların bir kısmını Basraya beraberinde götürerek
yerleştirıniş ve ayrıca onlara maaş da bağlamıştı. (14)
İbn Cerir, Belazürinin bazı yönlerdenkapalı olarak geçtiği bu rivayetler üzerinde dahada aydınlatıcı bilgiler vennektedir. 0, Basraya yerleştirilen bu Türk
Okçularının sayısının 2,000 kişi civarında ve üstelik bunların ok atmada pek
mahir kişiler olduklannı beyan etmektedir. (19)

al-lkdü'l-Faid'de ise bu kişilerin köle olduklan, çok güzel ok attıkları açık
açık beyan edildikten Sonra bunlara nisbetle Basranm bu semtine "Buhariyet-ü-Ziyad" denildiği kaydedilmektedir. (20)

Fezairül-Etrak müellifi Cahiz, ok atmada pek mahir olan bu Türklerin Yemamede baş kaldıran Arap bed.evilerine karşı kullanıldığı ve onların bastırılma
sında büyük yararlıklar gösterdiklerini zikretmektedir. (21)
Böylelikle Basranın bu kesimi Türklerin yaşadığı bir nevi askeri karargah
veya bir baka tabirle kışla mahiyetini almış oluyordu. Şehirlere Türk unsurundan
askerler yerleştirmek -özellikle hilafet merkezine- daha sonra değil Abbasiler,
Emeviler devrinde bile bir kısım halifler arasında çok geçmeden adet haline gelecektir. Bazı kaynaklarda Reşid et- Türkıden bahsedilmektedir. Reşid, Ubeydullah, b. Ziyadın kölesi ve aynı zamanda onun en kıymetli adamlarındandır.Belki
de Reşid, Buharadan getirilipte Basraya yerleştirile!). 2,000 okçudan ilk temayüz·
etmiş kimselerden biri olsa gerektir.
Emeviler Devrinde, bilhassa İslami fetih hareketlerinin doğu istikametinde
sayesinde çeşitli vesilel~rle Türkistanm iç kısımlarından başlıyarak Arap
şehirlerine doğru yönelen bu akımın daha da süratlendiğine şahit oluyoruz. Hatta
bu kabil köle sevkiyatı ile uğraşan ve bu yoldan zengin olan kimseler bile bulunduğu bir gerçektir. Mesela,
gelişmesi

Taberi, hicri 133/740 senesi hadiselerinden bahsederken, Mukatil b. Ali
es-Sa'di nin üzerinde durmaktadır. Taberinin rivayetlerinden anlaşıldığına göre
Mukatil'in,. Türkistan'ın iç kısımlarından Arap kentlerine özelilde hilafet merkezine Türk asıllı köleler getirdiği ve bununla bir dereceye kadar iftihar ettiği anlaşıhnaktadu. Hatta Taberi, Mukatilin bir defasında i 50 kadar Türk gencini halife
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Hişama sunduğunu

da kaydetmektedir. (22) Bilhassa halifeye takdim edilen bu
kölelerin, saray muhafızları olarak kullanılmaları gayet tabii olsa gerektir.
.Yine Taberi çeşitli nedenlerle, miladi 716 senesinde ayaklanan Azerbeycan
(Hazar) Türklerinden bahsederken onları çok ağıt bir şekilde bastıran Hatem b.
Numarun 50 'T"ürkü berab~rinde getirdiğini ve bu Türkleri halife Ömer b. Abdül
Aziz'e takdim ettiğini yazmaktadır. (23)
A) Emevi Saraylarındaki İlk Müslüman Türk Muhafızları :
Yukarıda da işaret edildiği gibi çeşitli vesilelerle İslam merkezerine kafileler

halinde sevkedilen bu Türk asıllı kölelerin büyük bir kısmı saray muhafızlığı gibi
çok önemli görevlerde kullanıldıkları görÜlmektedir. Emevilerin daha ziyade
kendi ırkdaşlanna önem verdiği ve devleti koyu bir Arap milliyetçiliği çerçevesi
içinde idare ettikleri ve devl~t işlerinde özellikle önemli görevlerde Arapların
dışında olanlara pek fazla itibar etmedikleri göz önüne getirilirse saray muhafızlığı
gibi çok ciddi bir görevde hiçte küçÜInsenmiyecek miktarda Türk unsuruna yer
vermeleri üzerinde geniş yorumlar yapılacak önemli bir durum arzetmektedil.
Bütün bu

açıklamalara ra~men karşımıza şöyle

mühim bir sual

çıkmaktadır:

Türklerin, özel saray muhafızları olarak kulanılmaları bilhassa Emevller
ne zaman ve hangi halife devrinde başlamıştır.?

d~vıinde

Bu suale kesin bir cevap vermek bugün için pek mümkün değilse de tarihi
kaynaklardan Emevi ha1ifelerinden Abdülmeliki b. Mervan'ın (685-705) özellikle
FERGANE Türklerinden kurulu bir saray muhafız birliği bulunduğu bir gercektir. (24) Hatta Mervanın bu Türk asıllı muhafızları önemli görevl€rde kuUandığı ve bazı huzursuzlukların giderilmesinde onlardan geniş ölçüde yararlandığı
a'yrıntılı olarak zikredilmiştir.
Abdülmelik b. Mervanın Emevi hanedanının ilk halifelerinden biri olduğu
nazarI. itibara alınırsa Türklerin saray mUhafızlığı görevine hilafet merkezinde daha
erken devirlerden itibaren başladıkları kolayca anlaşılmaktadır. Filhakika belki de
Mervandl' n önce başlayan saray muhafızlarının müslüman Türklerden teşekkül
etmesi keyfiyeti, daha sonra gelen halifler arasın~a bir nevi taamül haline gelmiş
ve diğer halifler de küçümsenmiyecek miktarda Türklerdenkurulu saray muhafız
ları bulundurmuşlardır. Bu teamül ve geleneğin değil Emeviler devrinde, onların
yerine kurulan Abbasller devrinde bile devam ettiği yine temel kaynakların ortaya
koyduğu gerçekler arasındadır.
Daha ziyade güçlü kuvvetli ve heybetli Türklerden kurulu bu muhafızlar
Zaman zaman dış ülkelerden İslam halifesini ziyarete gelen yabancı sefider, dostluk
hey'etlerini karşılamakta kullanılır ve bugünkü tabiri ile bir merasim kıtası görevini ira ederierdi. Hernekadar Abbasller devri ile ilgili isede İbn Abdü Rab·
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bih'in bu hususlarda parlak rivayetleri vardır. 0, Harun Reşid devrinde Hint
hükümdarları tarafından İslam halifesinin gönlünü almak için pek kıynıetli hediyeleı~e donatılan

sederek

şöyle

debdebeli ve tan~analı bir hey'etin halifeyi ziyaretinden bahde!I!ektedir;

"Hint hey'et.i hediyeleri ile birlikte halit'eyi ziyaret etmek için Bağ
da'da geldiklerinde, Harun Reşid saray muhafızı olan Tür.\Qlere
tam teçhizatIı bir şekilde ve iki saf üzerinde, (karşılıklı olarak) aynı
hizada durmalarını .emretti. Türler, hey'etin geçeceği yolun iki ta·
rafına iki saf halinde durdular. Zırhlannı giymişler ve öyle bir
duruşları vard~ ki gözlerinden başka bir tarafı da görünmüyordu.
Hint hey'eti bu Türklerin arasından geçerek halife tarafmdan ka,
bul edilmişlerdi." (25)
B) Türk Muhafızlannın Halifeye Yar'dunları :
Yukarıda da belirtildiği gibi, Emeviler devletinin daha ilk devirlerden başla
yarak sonuna kadar üstün kabiliyetleri ile Arap· komutanlarının ve bazı halifelerin nazarı dikkatini çeken Türkler bir taraftan, saray muhaflZlığı yapmanın so. rumluluklarını lfa ederken diğer traftan da bazı huzursuzlukların bertaraf edilmesinde halifenin gihendiği sadık kimseler olarak hizmet etmekten geri kialmamışlardır. Bunun en ilginç misaıini, Abdülmelik b. Mervan devrinde eereyan eden
bazı olaylar sırasında görmekteyiz.

Hicri 79. Im. 698 senesi hadiseleri arasında ayrıntılı olarak bildirgibi bir defasında, Mervan onları Harıs b. Abdürrahinan'ın üzerine göndermiş
tir. Biz olayı Türklerin bu kabil hadisdere karşı takındıkları kesin tavırları göstermesi bakımından çok ilginç bulduğumuz için kısmen de olsa hulasa etmekte
fayda görüyoruz.
Ebu'l-Fidanın,

diği

Şöyleki; İslam tarihinde zaman zaman örnekleri görülen yalancı peygamberlik
olaylarından

J

birine de bu şahıs öncülük etmiştir. Şa:nı'da yaşayan Harıs sonraları
Kudüse gelmiş, kendisinde bir takım fevkaladelikler oldugunu vehm ederek peygamber olduğuna inanmıya ba§lamış ve halk arasında kesin bir propagandaya
giriş·erek bir hayli taraftar toplamıştır. Çeşitli maksatlarla etrafına toplanan ve bir
kısmı da gerçekten'aldatılmış olan bu kimseler, kapılmış oldukları dini duyguların
da tesiri altında kalarak zaman zaman taşkınlıklar yapıyorlar, bir taraftan halkın
inançlarını ifsad ederken, diğer taraftanda ardı arkası kesilmeyen bir takım huzursuzlukların doğmasına ve üstelik çoğalıp yayılmasına yardım ediyorlardı.
•

Gün geçtikçe bu yalancı peygamberin etrafında toplanan kimselerin sayısı
Öyleki, Kudüsteki Harisin bl,! tutumu, Şam'daki halifeyi hakikaten
rahatsız etmeye başlamıştı. Artrk hu adama ve yaptıklanna bir son verilmeliydi.
artıyordu.
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Etrafındakiler Halifeye sarayında bulunan Türklerden bir bölük asker göndermesini ve ancak onların kolaylıkla bu serkeşin hakkından gelebileceklerini
söylediler. Ebulfida, Türklerin Kudüste gösterdikleıi yararlılıklarını şu şekilde
anlatır:

Tüdder Kudüse gelince komutanları Kudüs vaıisine şehirde ne kadar şem'a
varsa toplamasım ve her şem'ayı bir adamın eline vermesini emretti. Bu adamlar.
gece Şehrin sokaklarına dağılacaklar ve yak! emri verilince şem'alarını yakaca}Qlardı. Böylelikle yalancı peygamber ve onun adamlarının karanlıktan istifade
ederek dağılmaları ve bir takım taşkınlıklarda bulunmaları önlenmiş olacaktı.
Soma Komutan,
ve

ada:ıtıJarının

bir kısmı ile bizzat Harisin

bulunduğu

eve gitti'

kapıcısına:

-

Allah'ın

peygamberinden !

yanına

girebilmem için izin istiyorum dedi.

Kapıcı bu saatte mümkün değildir, ancak sabah olunca sana müsaade edilir ce.
vabını

verdi. O zaman Komutan, ellerinde

şem'alarla

bekleyen Türk askerlerine:

.:. . . Yakınız! emrini verdi. Ortalık sanki bir gündüz gibi olmuştu. Daha ziyade
Ferganelli olan bu .Türkler zorla Harisin bulunduğu eve girdiler. Onu derhal yakalayarak komutanlarının önüne getirdiler. Zavallı adam kendisini yakalayan Türkyere şöyle diyordu: "Deki, eğer ben Haktan sapmışsam bu sapışınıın günahı
kendi nefsime aittir." (x) Türkler adamin kendisini haklı göstermek için ileri
sürdüğü bu mantık! I)yunlanna pek önem vermemişler ve:
-

O bizim Kur'anımızdır. Sen gerçekten peygamber isen kendi kuranını

getir de mişlerdir.
Sonra durum halifeye bildirilmiş ve neticede bu yalancı peygambcrin boynu
uçurularak cesedi de bir dere kenannda asılmıştır (26).
Bütün bu açıklamalar; Türklerin daha Emeviler Devletinin kuruluşunu müteakip halifenin maiyyetinde bulunduklarmı ve saray muhafızlığı gi6i çok önemli
bir görevin kendilerine verildiğini göstermektedir. Halifeler, bunun yanı sıra memleket içinde zaman zaman çıkan bazı huzursuzlukların halledilmesinde onlardan
geniş ölçÜde yararlanmışlardır.

(x)

Kur'an-ı

Kerim'in Sebe' süresinin 50. ayetinin mealidir.
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11- ARAP ORDULARINDAKİ İLK TÜRKLER HAKKINDA
AÇIKLAMALAR
A) Müslüman Türklerden Kurulan İlk Ordu: (MeılUiler)

Hilafet EmeviIere geçipte, İmparatorluğun hudutlan doğuda genişlemeye
başlayınca, müslüman Araplar İram çiğneyerek bir anda Ceyhun Nehrine kadar
dayanmışlar ve pek tabii olarak Türklerle daha yakından temas etme imkan-o
larını bulmuşlardır. Bu çeşitli temaslar neticesinde onların,gerçekten cesur, harpçi,
çok yaman döğüşen bir millet olduğunu görmüşlerdir.
Aşağıda nakledeceğimiz bazı rİvayetler

Türklerin buhususta Araplara nasıl bir intiba bıraktıklanm göstermesi bakımından önemli bir mahiyet arzetmektedil. Cahız Türklerin, atıcılık ve binciliklerine ve onarın bu sahalardaki· maharetlerini şu cümlelerde tasvir etmeye çalışır ve derki:
"Türk avımn üzerine dalan kuşlara dahi ok atar ve isabet ettirir.
O son süratle koşan atınln üstünde bile öne, arkaya, sağa ve sola
hatta aşağıya ve yubrıya dahi maharetle ok atar". (27)
İbn. Fadlan ise meşhur risalesinde, bu hususta başından geçen ve hakikaten
ilginç olan bir olayı anlatarak derki:

"Ben bir Türkü gördüm. Onun çok güzel ata bindiğini ve ok attı
ğım söyÜyorlardı. Nihayet bir gün (uzun seyahatimiz sırasında)
o bize kılavuzluk ediyordu. Bu arada havada bir ördek topluluğu
çikıvermesin mi? Hemen o Türk yayını onlara doğru çevirdi ve atını mahmuzlayarak kuşlara karşı vaziyet aldı ve okunu attı. Birde
ne görelim, Türk ördeği vurarak yelf: düşüı:müştü". (28)
Yine büyük Arap yazarlarından Se2Jibi; "Yunanlıların
rinde atıeIlığı meşhurdur", demekitedü: (29)

filozofları

kadar Türkle-

İşte Arap vali1erinin Türkerin bu milli karekterlerini anladıktan sonra, onları

hadiseler karşısında değerlendirmeleri daha ziyade bu görüş açısından
Müslüm,an Araplar, Türk kapılarını döğmeye başladıklan zaman,
Horasana gelen vaıiler zaman zaman düzenledikleri seferlerle sık sık Ceyhun
nehrini geçerek Türk şehirlerine hücum ediyorlardı. Genellikle Türk şehirlerine
yaptıklan bu sürekli alanları sırasında, bir taraftan Türklere çok ağır zayiatlar
verdirirken, diğer taraftan 'da pek çok Türkleri esir alarak beraberlerinde getiyeni

gelişen

olmuştur.

riyorlardı.
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Her ne kadar

o~lar

bu

meblağlar kazanmışlarsa

yiğit

Türkleri köle olarak satmak suretiyle çok büyük

da, sonralan asker olarak kullanmak lüzumunu du)-

muşlardır. İşte
kurulmuştur.

..ler

Türklerden müteşekkil ilk ordu birlikleri bu esirler ve kölelerden
Temel kaynaklarda bu hususları yeteri kadar aydınlatacak rivayet-

bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Ubeydullan b. Ziyad'dan sonra Horasana Said b. Osman, vali
olarak gönderildi. 674.

Said b. Osman kendisinden önceki valilerin yaptıkları gibi Ceyhun nehrini
,geçerek Semerkanta yürüdü. Büyük bir kuşatmadan sonra şehri almaya muvaffak
oldu. Said, bu harplerde bir çok ganimet elde ettiği gibi eli silah tutabilecek 30,000
kadar Türk gencini de esir alarak askeri üssü olan Merv'e döndü.
Bu şekilde Tllrklerle daha Y2kından temas etme fırsatını bulan Said, ongerçekten harpçi bir millet olduklannı yakından görmüş, Arap ordularının yam sıra özel bir takviye gücü olarak techiz edilmelerinde büyük faydalar
sağlanacağım düşünmüştür. Böylelikle Said b. Osman, Semerkant'dan aldığı esir
Türkleri ilk defa techiz' ederek onlardan müteşekkil Türk oıdusunu kurmuştur.

ların

Said b. Osman'dan sonra Horasan'a gelen Arap valileri Türkistana yaptık
esir aldıklan Türkleri asker olarak techiz etmeye devam et-'
mişler ve feth hareketlerinde gerektiğinde onlardan büyük ölçüde yararlanmış
lardır. Bu Türk birlikleri ihtiyaç amnda kullanılmak üzere daima Arap komu.
-lanlarının emrinde hazır vaziyette beklerlerdi.
ları akınlar sııasında

Türkistanı büyük bir Arap hegomonyası altına alan ve Baykent, Semerkant,
Buhara gibi Türkistan şehirlerini birer birer fetheden Kuteybe b. Müslime gelince: O, on seneden fazla süren askeri: harekatı sır~sında Türklerden hem maıi
hem de insan gücü yönünden geniş ölçüde yararlanmış ve kendisinden önceki vali1eı gibi Türkleri techiz ederek Arap ordulannın yanında bir takviye gücü olarak
kullanmıştır. Yukarda da işaret edildiği gibi Semerkantın ele geçirilmesinde bu
. Türklerin büyük çapta yararlılıkları görülmüştür.
Bilindiği

gibi Kuteybe, Semerkantı, daha önce yapılan anlaşmayı hiçe sayarak istila ettikten sonra, kendisi yeniden bir anlaşma daha yapmıştır. Bu anlaş
ma gereğince yerli halkın eli silah tutabilecek güçte ve kuvvette olması şartıy
la 10,000 kişiyi esir olarak aldığı İbn. Cerir tarafından z.ikredilmiştir. (30)
Buharayı

fethettikten sonra ise Hamevi yine Kuteybenin 50,000 kişiyi esir
kaydetmektedir. (31) Pek tabiidir ki Kuteybe bu esirlerden büyük ölçüde
yararlanIDış ve onları Arap. ordularının yanında bir asker olarak kullanmıştır.
Dr. H. i. Hasan bu hususta baıı rakamlar vererek şöyle demektedir:
aldığım

"Kuteybe bilhassa Buharayı aldıktan sonra sadece şehrin sosyal işleri ile
ilgili bir kısım hareketlerile yetinmemiş, bu hareketlerini orduya da ,teşmi! etmiştir.
.O sıralarda çarpışan arap ordularının miktarı 9,000 Basralı, 7, 000 Beni Bekr
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kalibesinden, 10,000 Beni Temim kabilesinden, 4,000 Abdü~kaysa kabilesi, 10,000
Beni Ezd kabilesinden, 7,000 Kufe halkından olmak ÜZere ceman 46,000 kişiden
ibaret bulunuyordu. Bunlardan 7,000 Deylemli köleler idiler. Kuteybe Buharayı
aldıktan sonra yerli halktan 10,000 ile 20,000 kişi arasında değişen bir ordu kurmuştur." (32)
Bununla beraber Türk birlikleri zaman zaman müslüman Arap askerlerinin
yanı sıra büyük kuşatmalara iştirak etmişler ve kesin sonuçlu neticelerin alınmasın
da şüphesiz önemli derecede müessiı olmuşlardır. O kadar ki Gibb, Semerkantın
Kuteybe tarafından tekrar fethedilmesinin ancak bu Türklerin yardımı sayesinde
süratle tamamlandığıDl kaydetmektedir. (33)

Ri 'Türk Askerlerinin Sosyal Durumu :
Bütün bunlara rağmen, müsüman Arap orduları safında çarpışan ve kesin
zaferlerin kazanılmasında büyük yararlılıklar gösteren Türk askerlerine gereken
ihtimam ve önemin verildiğini iddia etmek bııaz safdillik olur. Onlar daima bakımsız ve perişan halde bırakılmış ve ister istemez ikinci sımf vatandaş muamelesi
görmüşlerdir. Bu durum, Emevi Ha1ifelerinden' Ömer b. Abdül Azizi ziyaret eden bir heyet tarafından bütün açr1dığı ile ortaya konulmaktadır.
Büyük tarihçi Taberi, Cerrahın Horasan valiliği sırasında Şam'a kadar gelen bir hey'etten bahsetmektedir. Dirayetli daha doğrusu konuşmasını bilen kimselerden kurulu olduğu anlaşılan bu hey'etle Halife Ömer arasında geçen konuş
malar, Türkistan halkına ve Arap ordularındaki müslüman Türklere ne şekilde
muamele edeldiğini bütün incelikleri ile gözler önüne -sermektedir. . .
ömer, Horasandan gelen bu hey'etle yakından ilgilenmiş ve onların samimi bir şekilde dertlerini ve şikayetlerini dinlemiştir. Taberiye göre Ömer hey'etten
olduğu halde kendi hillinde uran ve konuşmalara hiç katilmayan bir adama döndü ve :
Sen bu hey'etten degil misin? dedi. Adam,
Evet, bu hey'ettenim dedi.
Öyle ise seni konuşmaktan alıkoyan şey nediı?
O zaman adam:
"-Ey Müminlerin Emiri dedi. Harbeden 20,000 köle (Türk) vardır. Bunlara ne bir aylık verilir ne de yiyecek. Perişan bir halde harbe sürüklenirler.
Ehli zimmet (Türkler) den bir o kadarı damüslüman olmuşlardır. Buna rağ166

menonlardan hala haraç alınmaktadır. (x) Başımızdaki vali (Cerrah) ise
ise bambaşka bir adamdır. ırkçı bir zorbadır. Hitab etmek için minbederimize
çıkar ve halka karşı ulu orta konuşmaktan hiç çekinmez. Şöyle der:

(-Size eza ve cefa etmek için geldim. Bugün ben ırkına düşkim l?ir adamım.
Allah'a yemin ederek söyliyorum ki, benim milletimden olan bir kimse (Arap)
benim için diğer milletten olan yüz kişiden daha sevgili ve makbuldür.) Bütün
bu yaptıklarından sonra o zülüm ve merhametsizlikte başımızda sanki Haccanın kılıçlarından bir kılınç gibidir." (34)
Halife Öroer'1e, Türkistandan gelen hey'et arasında geçen bu konuşmalar,
üzerinde durduğUmuz konuya bir çok yönlerden ışık tutmaktadır. Horasana gelen valilerin ve diğer devlet adamlarının yerli halka karşı takındıklantavır ve hareketleri, bu toplantıda en basit ve açık kelimelerle en güzel şekilde ifade edilmiştir.

Bu konuşmalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, Emevı ordusunda çarpışan
müslüman Türk askerlerine hiç bir zaman yeteri kadar önem verilmemiştir. Eme"vller devrinde Türkistanda dahil, Doğu; (Türkistan ve Sind) Batı; (Afrikanın kuzey
kesimleri ve İspanya) Kuzey; (Anadolu, Azarbeycan ve Kafkasya) istikametinde
gelişen fetih hareketleri ile elde edilen ganimetler sonucu müslüman "engaveder
büyük bir servete ve zenginljğ~ sahipoldukları halde, aynı saflarda çarpışan Türklerin bu ganimetlerden nasipleri yok denecek kadar azdır.
Onlar her nedense Taberinin de kaydettiği gibi ihmal edilmiş, adeta boğaz
Bir misalolarak kaydettiğimiz bu muhavereden de
anlaşılacağı üzere Fmevi ordularındaki Müslüman Türklerin sosyal durumlan
sessiz ve s§.1cin dUfan, lakin kendisine İslamın adil Halifesi tarafından konuşma
müsaadesi verildiği zaman bu çok acı gerçekleri samimi olarak en iyi bir şekilde
dile getiren o müslümanın büyük bir vuklİfla tasvir ettiği manzara çerçevesindedir.
(x)
tokluğuna çalıştırılmışlardır.

(x) Ehli, zimmet veya zimın1ler, müslüman ahd ve emamna girmiş, yahud İslAm hükümetinin te·
baiyyetini kabul etmiş gayri müslimlerdir. Müslüman idareciler bu, kabil kimselerin her türlü
emniyet ve selAmetini sa~amaya mecburdurlar. Buna karşı ehli zimmet'de devlete karşı belirli
bir miktardB. vergi ödemekle mükellef tutulurlardı ki buna iglim hukukunqa haraç veya cizye
denir. E~r zimmllerder biri ihtiyan ile hiç bir zorlama olmadan İslmıdinine girerse ondan bu
vergi otomatİkman düşer. O da tıpkı diger üsliimanlar gibi cemiyette aynı, eşit haklara sahip
bir kimse olur. ,
Fakat burada mevzubabs edilen ehli zimmet müslüman olmak için adeta çırpınan fakat
her ne nedense Emevi devlet adamlm
şekilde anlayış

tarafından binbir

türlü

mü~Hlt çıkartılan

ve hiç bir

gösterilmeyen kimselerdir.

(x) Halife Ömer, Horasan valisi Cerrahın bu şekilde bir çok yolsuzluklarını duyduktan sonra onu
derhal azlederek

Şama ça~ştır.
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SONUÇ
Türkerden yararlanma ve onları asker olarak kullanmakeyfiyeti Horasana
vali olarak gönderilen hemen hemen bütün Arap komutanları tarafından üZerinde
daima önemle durulmuştur. Bir başKa deyimle Said b. Osman tarafından nüvesi
kurulan ilk müslüma~ Türk ordusu, Arap dünyasındaki bütün politik ve sosyal
dalgalanmalara rağmen Emevi'ler devri boyunca vücut ve varlıklarını devam ettirmişlerdir.
;

Hişam

b. Abdülmelik zamanında Horasana vali olarak gelen Nasr b. Seyyar
(/38) Türk yurtlarında kesin Arap hakimiyetini sğlamak için bir çok harplerde
bulunrnııştur. Pek tabiı olarak bu uZUn süren harplerde Türklerden asker olarak
hiçte küçümseıu,niyecek bir tarzda yararlanmıştır. Hatta İbn. Cerir ,Seyyarın
Taşkenti feth etmek için hareket ettiğinde beraberinde 20,000 kişilik bir Türk ordusunun bulunduğunu kaydetmektedir. (35)
Bu rakam aynı zamana müslüman Arap ordularının yanısıra çarpışan Türklerin mevcudiyeti hakkında da bir fikir vennektedir. Osmanlı ordusundaki Yeni
çerilerin miktarının 8 veya 10,000 civannda olduğu düşünülürse Arap ordusundaki Türklerin sayıtarının bir hayli kabarık olduğu göze çarpmaktadır.
Emevller Devleti yıkılıp da 'Yerine Abbasller Devleti kurulduktan sonra ise
Türkleri tutum ve durumu çok kısa bir zamanda değişmiştir. Ordu tamamen müslüman Türklerden kurulmuş ve yüksek komuta mevkile~i Türk asıllı generallerin
eline geçmiştir. Devlet ve hükümet idaresinde Türk asıllı kimseler büyük yerler
İşgal eder olmuşlardır. Dolayısıyla hilafet ülkelerindeki Türk nüfusu ve tesiri gözleri kamaştıracak bir hale gelmiştir.
Biz bu önemli konu üzerinde imkanlarımız müsait
incelememizde daha etraflıca dunnak istiyoruz.

168

olduğu

taktirde bir

başka
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