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Eski İslAm devletlerinde 
orduda, idarede ve sarayda çalıştırılmış 

köle ve esirler. 
L _j 

Gulam sözlükte "erkek çocuk, delikan
lı; azat edilmiş köle, genç hizmetkar; 
efendisine bağlı muhafız" anlamlarına 

gelen Arapça bir isimdir (çoğulu gılman. 
gılme ve ağlime). Bu manada kelimeyi 
raklk ve köle gibi diğer hizmet eleman
larından ayrı mütalaa etmek gerekir. 
Çeşitli İslam ülkelerinde gulam yerine 
memlük (çoğulu memalik) ve Kuzey Af
rika'da abid (abdin çoğulu) kelimeleri kul
lanılmıştır. Osmanlılar ise terim olarak 
gılmanı benimsemişlerdir. Gulamlar iran
lı (Fars). Türk, Slav veya zenci ve Serberi 
unsurlardan alınmıştır. Bunlar arasında 
Türkler'in durumu diğerlerinden daha 
farklıdır. Türkler orduya başlangıçta esir 
veya efendilerinden satın alınmış köle
asker statüsünde girmişlerse de yük
seldikleri mevkilere ve etkinliklerine ba
kıldığında daha sonra bu statüden üc
retli asker (mürtezika) statüsüne geçtik
leri anlaşılmaktadır. 

A) Emeviler ve AbbAsiler. Gulamların 
orduda ve saray hizmetlerinde ücretli 
köle - asker olarak istihdam edilmesine 
daha çok Abbasiler zamanında rastla
nır. Bununla birlikte Abbasiler'den önce 
Emeviler'de de özellikle vilayetlerde üs
lenen ordularda Arap askerlerinin yanın
da diğer unsurlara mensup askerlerin 
de bulunduğu görülür. Mesela Muaviye 
b. Ebu Süfyan'ın Basra valisi ve kuman
danı olan Ubeydullah b. Ziyad, 674 yı
lında Buhara seferinden dönerken be
raberinde 2000 okçudan meydana ge
len bir Türk birliği getirerek Basra 'ya 
yerleştirmiştir. Bundan başka son Erne
vi halifesi ll. Mervan'ın Irak valisi Ebü 
Halid İbn Hübeyre'nin emri altında 1300 
kadar Türk askeri bulunuyordu. Ayrıca 
Kuzey Afrika ve Endülüs'teki fetihleri 
gerçekleştiren ordularda Kuzey Afrika'
nın yerli halkı olan Serberiler de yer al
mıştı . Doğudaki fetihlerde ise Araplar'ın 
yanında Arap olmayan müslümanlar da 
(mevali) savaşlara katılıyor ve bunlar ara
sında iranlılar önemli bir yer tutuyordu. 
Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim'in em
rinde, Basra'dan getirilen biri 4000, iki
si 700'er kişilik üç ayrı mevali birliğinin 
bu lunduğu bilinmektedir. Emevi ordu
sunun bazı kıtalarında kaynağını esirle-
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rin teşkil ettiği muharip olmayan birlik
ler de vardı. Bunların orduda yardımcı 
hizmetlerde çalıştırıldıkları, fakat gerek
tiğinde silahlandırıldıkları ve muharip 
sınıfa dahil edildikleri görülmektedir. 
Mesela 697 yılında lrakeyn Valisi Hac
cac b. Yusuf es-Sekafl, Harici Şebib b. 
Yezid 'in ordularına karşı "silahlı esirler"
den faydalanmış ve 731'de Maveraün
nehir'in fethinde Türkler'e karşı sava
şacak orduları teşkil ederken esirleri de 
önceden hürriyet vaad ederek silahlan
dırmıştı. İbnü'l-Esir'in (Ali b. Muhammed) 
bildirdiğine göre 688 yılında ise kuman
dan Süheym b. Muhacir, Ceracime'ye 
karşı düzenlenen askeri harekata katı
lacak esirlere, yalnız hürriyetlerini değil 
Divanü'l-cünd'e alınıp mürtezika statü
süne geçirileceklerini de vaad etmişti. 

Çünkü esirlerle mevali, Emevi kuman
danlarından Abdullah b. Vehb el-Cüş'a
mi'nin açıkça ifade ettiği üzere bu gibi 
vaadlerde bulunulmadıkça savaşta ümit 
verici bir güç sağlayamıyorlardı. Nitekim 
esirlerin Semerkant önünde Cüneyd b. 
Abdurrahman tarafından silahlandırılıp 
savaşa katılmaları karşılığında hürriyet
leri vaad edilince büyük bir azim ve ce
saretle savaştıkları görülmüştür. Erne
vi ordusunun esasını teşkil eden Arap
lar'ın yanında, fethedilen bölgelerden 
orduya alınan Arap dışı askerlerin tama
mının gulam statüsünde olduğu söyle
nemez; ancak bunların önemli bir kıs
mının esir veya köle olarak orduya gir
diği bilinmektedir. 

Gulam sistemi Abbasiler döneminde 
önce İran kökenli, daha sonra da özel
likle Türk kökenli askerlerin halifenin 
muhafız birliklerine ve saraya alınma
sıyla ortaya çıkmıştır. Türk askerlerinin 
halifenin korunmasıyla görevlendirildi
ği tarihi ikinci halife Mansur zamanına 
(754 -775) kadar indirmek mümkündür. 
Mansur'un planını bizzat çizerek kurdur
duğu daire şeklindeki Bağdat'ın merke
zine hilafet sarayı, onun çevresine dev
let daireleri, camiler, memurların ika
metgahları ve halifenin Horasanlı bir
likleri için kışialar yapılmıştır. Harünür
reşid'in de saray muhafız birliklerine 
güvenini kazanmış olan Türkler'i aldı

ğı İbn Abdürabbih'in verdiği bilgilerden 
öğrenilmektedir. Bu müellif, Hint hü
kümdarının Harünürreşid'e bir elçilik 
heyetiyle çeşitli hediyeler gönderdiğini, 
heyet gelince halifenin muhafız birliğin
deki Türkler'e saf düzenine girmeleri
ni emrettiğini ve bunların gözleri hariç 

her taraflarının zırhlarla örtülü olduğu
nu söyler. 

Me'mun'un. isyan ettiği kardeşi Hali
fe Emin'e karşı iranlı kumandan Tahir 
b. Hüseyin'in emrinde Horasan'dan gön
derdiği ordunun mevcudu 4000 civarın
da idi ve bunun 700 kadarı Harizm ve 
Horasan süvarilerinden oluşuyordu. Ta
beri'nin kayıtlarından, bu ordu içerisin
de ayrıca Türk piyade birliklerinin de bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Me'mun hali
feliğinin ilk yıllarını geçirdiği Merv şeh
rinden Bağdat'a döndükten sonra iranlı 
unsurların baskısını kırmak için özellik
le askeri kadrolarda önemli değişiklik
ler yapmış ve orduya daha çok Türk böl
gelerinden getirttiği askerleri almaya 
başlamıştır. Ya'kübi, Mu'tasım- Billah 'ın 

veliahtlığı sırasında Semerkant'tan Türk 
askerleri temin etmek üzere Ca'fer el
Huşşaki adlı birini gönderdiğini ve bu
nun aracılığıyla 3000 kişi getirttiğini kay
deder. İbn Hurdazbih, Halife Me'mün 
devrinde Türkler'in Abbas! ordusu saf
larına alınmasıyla ilgili olarak, Horasan 
Valisi Abdullah b. Tahir'in bu eyaletin 
haracını gönderirken Guziyye'den (Oğuz
lar) 2000 esir yolladığını ve bunların top
lam değerinin 600.000 dirhem olduğu
nu söyler. İbn Kuteybe de Me'mün'un, 
Mısır- Suriye valiliğine getirdiği karde
şi Ebü İshak'a (Mu'tasım-Billah) orduya 
Türkler'i toplamasını emrettiğini ve onun 
da bu emri yerine getirdiğini yazmak
tadır. Aynı şekilde ünlü coğrafyacı İbn 
Havkal, Abbas! halifelerinin muhafız bir
likleri için Maveraünnehir'den Türk de
likanlıları getirttiklerini, bunların diğer 
muhariplerden çok daha güçlü ve kabi
liyetli olduklarından dolayı seçildiklerini 
belirtir ve Türk askerlerinin Abbas! or
dusunun en gözde sınıfını teşkil ettiğini 

kaydeder. Bu bilgiler, Halife Me'mün'un 
Türkler'i ısrarla ordu saflarına almaya 
çalıştığını ve hatta bunu bir devlet poli
tikası haline getirdiğini göstermekte
dir. Me'mün'un bu politikası sonucunda 
Türkler, ordu içerisinde sayı ve nüfuz 
bakımından hatırı sayılır bir güç haline 
geldiler. Abbas! tarihinde ilk defa bu dö
nemde Türk kumandanlarının halifenin 
yanında seferlere katıldıkları ve isyanla
rın bastırılmasında görevlendirildikleri 
görülmektedir. Daha sonraki yıllarda si
yasi ve askeri alanlarda önemli roller oy
nayacak olan Afşin Haydar b. Kavüs, Eş
nas et-Türki ve Boğa el-Kebir bu sıra
larda temayüz etmiş Türk kumandan
larıdır. 



Me'mün döneminde orduya alınan 

Türkler'in büyük bir kısmı veliaht Ebü 
İshak'ın maiyetine verilmiş ve onun vali 
bulunduğu bölgelerde görevlendirilmiş
tir. Ebü İshak, Mu 'tasım- Billah adıyla 
halife olduktan sonra ilk İcraatlarından 
itibaren ordunun başına ve önemli mev
kilerin hemen hepsine Türk unsurunu 
getirmiş ve Türk askerlerini diğer grup
lardan ayırıp her hususta kayırmıştır. 

Böylece halifenin Arap ve İran unsuru
nu ihmal ederek otoritesini yalnız Türk
ler' e dayandırıp bütün önemli işleri on
ların yardımı ile başarması ve dolayısıy
la aldıkları maaş ve ihsanları devamlı 

surette arttırması, diğer unsurlar ara
sında umumi bir hoşnutsuzluğun dağ
masına sebep oldu. Bu arada Türkler'
den meydana gelen süvari birlikleri Bağ
dat'ı adeta bir talim alanı haline getir
diler. Halk açıktan açığa onlara karşı ge
lemiyor. fakat kenar mahallelerde ya
kaladığını da öldürmekten geri durmu
yordu. Bu olaylar halifeyi, muhafız bir
likleriyle beraber hilafet merkezini nak
ledeceği yeni bir şehir kurmaya sevket
ti ve 836 yılında Bağdat'ın kuzeyinde Dic
le'nin sol kıyısına Samerra şehri kurula
rak saray, muhafız birlikleri ve bütün 
devlet daireleri bu yeni merkeze nakle
dildL Samerra'nın kurulmasına yol açan 
Türkler burada da özel muameleye maz
har oldular ve şehrin en güzel bölgele
rine yerleştirildiler. Afşin, Eşnas, Hakan 
Urtüc, Vaslf et-Türki ve Ina k et-Türki 
gibi kumandanlara ayrı ayrı araziler tah
sis edildi ve bunlar için özel saraylar yap
tırılıp kendilerine tabi birliklerle beraber 
oralara yerleşmeleri sağlandı. Bu arada 
Türkler'in diğer unsurlarla karışmama
sına özellikle dikkat edildi ve onların 

oturduğu mahallelerin bütün ihtiyaçla
rını karşılayacak şekilde teşkilatlı olma
sına önem verildi, hatta yabancılarla ev
lenmelerini önlemek amacıyla çeşitli Türk 
ülkelerinden genç kızlar getirtildi. 

Türkler'in Abbasl ordusundaki varlığı 
Mu'tasım-Billah'tan sonra da devam et
miştir. Halife Mütevekkii-Aiellah'ın, 848 
yılında müstahkem Merend şehrine ka
çan Muhammed b. Bu'ays'ın üzerine ön
ce Zeyrek et-Türki kumandasında 200, 
arkasından Amr b. Seysel b. Kal kuman
dasında 100 ve daha sonra da Boğa eş
Şarabi kumandasında 2000 kişiden olu
şan Türk süvari birliklerini gönderdiği 
bilinmektedir. Halife Müstaln- Billah dev
rinde orduda Mağribliler'in yanında Türk
ler de bulunuyordu. Halife Mu'tez- Bil-

lah 'ın Türk unsurunu ordudan uzaklaş
tırmak istemesi onlar tarafından öldü
rülmesine sebep olmuştur. Halife Ka im
Biemrillah, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e 
Bağdat'ı ziyaretinde hil'at giydirmiş, sul
tan da halifeye atlı, kılıçlı ve kemerli elli 
Türk gulamı hediye etmiştir. 

Abbasi ordusuna, özellikle halitelerin 
muhafız kıtalarma alınan ve en önemli 
mevkilere kadar yükselen Türkler'in han
gi esas veya statü dahilinde alındıkları
nın tesbiti üzerinde durulması gereken 
hususlardan biridir. Bu konuda bilgi ve
ren tarihçi Mes'Odi, Mu'tasım- Billah'ın 

Türkler'i toplamak ve onları efendilerin
den satın almak istediğini, bu şekilde 
kendi ordusu için 4000 Türk temin etti
ğini, sırtiarına ipek işlemeli elbiseler giy
dirdiğini ve bellerine sırmalı kemerler 
kuşattığını, böylece onları diğerlerinden 
ayırt ettiğini söyler ve Horasan, Ferga
na, Üşrüsene (Uşrusana) Türkleri'nden kı
sa zamanda büyük bir ordu kurduğunu 
belirtir. Burada geçen, "Onları efendile
rinden satın aldı" ifadesi Türkler'in or
duya "köle-asker" statüsünde girdikle
ri kanaatini uyandırmaktadır. Yukarıda 

Ya'kubl'den nakledilen bilgiler içindeki 
"satın alma" ifadesi de köleler için kul
lanılan bir tabirdir. İbn Hurdazbih de ay
nı noktaya temas etmiş ve yukarıda açık
landığı gibi Horasan valisinin, Horasan 
haracı ile birlikte Guziyye'den 600.000 
dirhem değerinde 2000 esiri halifeye 
gönderdiğini kaydetmiştir. İbn Tağrlber
di ise Mu'tasım- Billah'ın 220 (835) yı

lından itibaren Türkler'i toplamakla meş
gul olduğunu: Semerkant, Fergana ve di
ğer yerlere onları satın almak için adam
lar gönderdiğini ve bol para verdiğini: 
harcadığı yoğun çaba sonucu satın alı

nanların sayısının 8000 memlüke, daha 
doğru olduğuna inandığı diğer bir riva
yete göre ise 18.000 memlüke ulaştığı
nı söylemekte, onlar için Samerra şehri
ni kurduğunu, bunun asıl sebebinin de 
sayıları çoğalan Türk memlüklerinin Bağ
dat'ta çıkardıkları problemler olduğunu 
bildirmektedir. Makdisl de (Mutahhar b. 
Tahir) Mu'tasım - Billah'ın Türkler'in or
du hizmetinde kullanılmasını emrettiği
ni ve bu maksatla satın alınan her Türk 
için 100.000 ile 200.000 (dirhem) ara
sında değişen bir meblağ ödendiğini be
lirtir. İbn Haldun. Mu'tasım- Billah'ın Se
merkant. Üşrüsene ve Fergana'dan ken
di muhafız ordusu için seçme Türk as
kerleri toplattığını ve bunlara " Feragı

na" (Ferganalılar) adını verdiğini kaydet-
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mektedir. Bunlara ilave olarak kaynak
ların Türk askerlerinden bahsederken 
kullandıkları "memalik" ve "gılman" ke
limeleri de Türkler'in orduya köle veya 
esir statüsünde girdiğini göstermekte
dir. Çünkü bu kelimeler. sözlük anlam
ları yanında tarihi bir terim olarak da 
"köle" anlamı taşımaktadır. Taberi Sa
merra'nın kurulmasından bahsederken 
Mu'tasım- Billah 'ın Türk askerleri için 
"gılmani" (kölelerim) tabirini kullandığı
nı. Bağdatlılar'ın kendisini Türkler ko
nusunda rahatsız ettiklerini ve bundan 
dolayı Türk askerlerinin başına bir mu
sibet gelmesinden endişe duyduğunu 

belirttiğini bildirmektedir. Hilal b. Mu
hassin es-Sabi de Mu'tazıd- Billah'ın mu
hafız ordusundan bahsederken "mema
lik" ve "gılman" kelimelerini kullanmak
ta ve "ahrar" adını verdiği hür askerler
den ayrıca bahsetmektedir. 

Kaynakların aktardığı bu bilgilerden 
Türkler'in Abbasl ordularına satın alına
rak, Türk bölgelerindeki valilerin hilafet 
merkezine gönderdikleri yıllık verginin 
bir parçası olarak veya köle ve esir sıfa
tıyla hediye edilerek girdikleri anlaşıl

maktadır. Fakat bu askerlerin halifeler
den gördükleri rağbet ve ihtimama. ku
mandanlarının devletin siyası ve askeri 
hayatında aynadıkları role. yükseltildik
leri siyası ve içtimal mevkilere, önemli 
bölgelerin valiliklerine getirilmelerine 
ve onlara Samerra gibi yerlerde verilen 
iktalara bakıldığında kumandanların kö
le-asker statüsünde tutulmadığı hatta 
askerlerin de sivil köle olarak kabul edil
mediği görülür. Bunlar gulam sistemi 
içerisinde mürtezika statüsüyle görev ya
pan ücretli askerlerdir. 

Halifeler zamanla gulamların üzerin
deki otoritelerini kaybettiler ve bu bir
liklerin kumandanları artık Bağdat yö
neticilerine saygı duymamaya başladı

lar. Bu durumdan. merkezi idareye bo
yun eğmeyen mahalli emirler onları ken
di yanlarına çekmek suretiyle istifade 
ettiler: nitekim Büveyhl emirleri böyle 
türe miştir. 

Abbasl ordularında yer alan gulam bir- . 
likleri başlıca şu gruplardan oluşuyor
du : el-Memalikü'l-huceriyye. Mu'tazıd 

Billah döneminde halifenin kölelerinin 
"hucer" adı verilen ayrı oda veya evler
de, "el-hademü'l-üstazün" denilen ha
dım görevlilerin eğitim ve gözetimi al
tında bulundurulan kısmıdır. Bunların 

esas görevi halifenin özel hizmetlerini 
yürütmek, onu korumak ve törenler sı-
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rasında yanında bulunmaktan ibaretti. 
Daha sonra Huceriyye'nin hizmet alanı
na halifenin muhafız birliklerinin yaptı
ğı diğer işler de girmeye başladı ve on
lara birçok yeni görev verildi; bunlar ara
sında iç isyan ve ayaklanmaların bastı
rılması da yer alıyordu . Kumandanların

dan ikisinin Bağdat'ın doğu yakasının 
başına getirilmesinden, Huceriyye'nin 
devlet idaresinde etkili bir fonksiyon ic
ra ettiği anlaşılmaktadır. Fakat bu dev
rin uzun sürmediği ve İbnü'r-Rai~'in emi
rü'l-ümeralığı ele almasından sonra Hu
ceriyye'nin muhafız ordusu içerisinde 
artık varlığını devam ettiremediği görül
mektedir. 

Muhtan1n. Halife Mu'tazıd- Billah za
manında muhafız ordusunun Muhtarün 
adı verilen birliği , aynı ordudaki diğer 
birliklerin cesaretiyle tanınan askerle
ri arasından seçilerek oluşturulmuştur. 
Bu askerler kumandanianna nisbet edi
lerek Boğaviyye, Mesrüriyye, Bekcüriy
ye, Yanisiyye, Müflihiyye, Kündaciyye ve 
Nasiriyye adlarıyla anılırdı. 

Saciyye. Muhafız ordusunun Türk asıl
lı kumandanlarından Yüsuf b. Ebü's
Sac'a bağlı olarak hizmet gören kıtalar
dır. Yüsuf'un ölümünden sonra bu bir
likler Münis el-Muzaffer ile hadimi Yel
bak'ın sevk ve idaresine geçmiştir. Sa
ciyye'nin siyasi hareketlerde önemli rol 
oynadığı görülür. Halife Muktedir- Bil
lah, Münis ve diğer kumandanlara kar
şı mücadelesinde Saciyye'ye dayanmış
tır. Saciyye'nin Kahir - Billah'ın iktidardan 
düşürülüp yerine Razi-Billah'ın getiril
mesinde de önemli katkısı olmuştur. 

Mesaffiyye. Bunlar da Saciyye gibi si
yasi hareketlerde etkin rol oynamış ve 
halife üzerinde hakimiyet kurmuşlar, 

ancak başka bir birlikle aralarında çıkan 
anlaşmazlık sonucu çatışmaya girmele
ri üzerine Bağdat'tan sürülmüşlerdir. 

el-Gılmanü's-Sıldan. Muhafız ordusu
nun zencilerden oluşan gulam birlikleri
dir. Ebü'l-Abbas es-Seffah zamanında 
Musul'a gönderilen Yahya b. Muham
med'in kumandasındaki orduda 4000 
kadar zenci asker bulunuyordu. Afrika'
nın doğu sahillerinden getirilen kölele
rin Basra ve civarına yerleştikleri ve Şat
tülarap arazisini işlernek için çalıştınldık
ları bilinmektedir; zenci gulamların kay
nağının bu bölge olduğu söylenebilir. 

B) Mısır-Endülüs. Ahmed b. Tolun'un 
ordusunda 24.000 Türk, 42.000 zenci gu
lam bulunduğu söylenir. İhşid de gulam-
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lardan oluşan çok büyük bir orduya sa
hipti. Fatımfler'in ordusunda zenci ve ço
ğunluğu Slav asıllı beyaz gulam birlikle
ri vardı. Eyyübfler'de de Türkler'den sa
tın alınarak veya devşirilerek belli bir as
keri eğitimden geçtikten sonra azat edi
len memlükler ordunun en çetin muha
rip sınıfını teşkil ederdi. Özellikle Melik 
Salih Necmeddin Eyyüb devrinde (1240-
1249) memlüklerin sayısı çok arttı ve 
önemli askeri mevkilere onlar getirildi. 
Orduya hakim olan bu memlükler (Bah
riyye) daha sonra ei-Melikü'l-Muazzam 
Turan Şah'ı öldürerek Eyyübi Devleti'ne 
fiilen son verdiler (648/ 1250) ve tarihe 
Memlükler adıyla geçen yeni bir devlet 
kurdular (bk. MEMLÜK; MEMLÜKLER; ay
rıca bk. BAHRİYYE; BURCİYYE). Endülüs 
Emevi Devleti'nin ordusunda ve saray
da ise daha çok üst seviyede bulunan
Iarına "fıtyan" (feta) denilen Frenk asıllı 
gulamlar hizmet görmüştür. 
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C) İran. Abbasf Devleti'nin IX. yüzyıl
dan itibaren çöküş dönemine girmesiy
le iran'da mahallf hanedanlar kurulma
ya başladı. Bunlardan Horasan'daki Ta
hirfler'le Samaniler, halifelik sarayına mu
hafız olarak istihdam edilmek üzere Türk 
esirleri gönderdiler. Daha önce de Ho
rasan Valisi Abdullah b. Tahir haraç da
hilinde Oğuzlar'dan 2000 esir yollamış
tı. Ayrıca Samanfler'den Nüh b. Esed Se
merkant valisi iken Mu'tasım- Billah'a 
Türk esirleri temin ediyordu. Mütevek
kil-Alellah hilafet makamına geçince Ta
hirfler hediye olarak kadın erkek 200 
esir göndermişlerdi. Bu devletler için IX. 
yüzyılda esir ticareti önemli bir kazanç 
vasıtası oldu. Aynı yıllarda kurulan di
ğer devletlerin orduları için de Türk esir
lerine büyük bir talep başlamıştı. Orta 
Asya bozkırlarındaki bu esir trafiği önce 
Tahirfler'in, sonra da Samanfler'in kont
rolünde bulunuyordu. Samaniler, Ceyhun 
nehrini geçen her Türk esirinden 70 ile 
1 00 dirhem ücret alıyorlardı. Esir tica
retinin yapıldığı başlıca sınır şehirleri Çaç 
(Şaş) ve İsticab idi. Buhara'da da zengin 
pazarlar kuruluyor ve halkın kazanç kay
naklarından birini bu ticaret oluşturu
yordu. Nizamülmülk Siyasetname adlı 
eserinde, bu alışverişe uygun olarak ya
kışıklı ve güzel yüzlü gulamlar satın alın
ması gerektiğini vurgulamaktadır. Tica
retin yanı sıra Tahiriler ve Samaniler de 
ordularına gulam asker almışlardır. Baş
langıçta bu devletlerin yöneticileri, gar
nizon şehirlerine yerleşmiş Arap unsur
larta mahalli İranlı askerlere dayanmak
taydı. Zamanla bu yöneticiler orduları
nı , efendilerine daha bağlı oldukları için 
profesyonel gulam askerlerden teşkil 

etmeye başladılar. Ayrıca onların yerleş

tikleri ülkede hiçbir mal varlıkları bu-


