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kümdarı ilan eden Karluk Yabgusu Bil
ge Kül Kadır'ın Karahan unvanı alması 
ile Orta Asya'da başşehri Kuz-ordu (ve
ya Kara-ordu, Balasagun yanında) olan 
yeni bir devletin başlamasıdır. Bu yeni 
Karahanlı Devleti ise İslamiyet'i resmen 
kabul eden ilk Türk siyasi kuruluşu ola
rak tanınmaktadır. 

630'da Göktürk merkezi idaresinin çö
küşü üzerine hakanlığın batı ucundaki 
Hazar denizi - Kafkaslar sahasında ken
di başlarına buyruk Hazar Hakanlığı'nı 
(630-695) kuran Türkler'in Oğur ve Avar 
unsurları yanında esas kütlesini, vaktiy
le Asya Hunları'na bağlı olup Bizans kay
naklarına göre (Priskos, V. yüzyıl). 461-
465 yıllarında doğudan gelen tazyik do
layısıyla Batı Sibirya· daki yurtlarından 
Kafkaslar'a göçen ve hükümdarları Ba
lak ve bilhassa hatunu Kraliçe Bağarık 
(515-532 [?[ı zamanlarında, siyasi-askeri 
kudretleriyle seçkinleşen Sabarlar (Sibir
ya adı buradan gelir) teşkil ediyordu. Se
mantik açıdan Türkçe Sabar ve Hazar 
adları da aynı manadadır. Hazar Hakan
lığı. 350 yıl kadar hakimiyeti altında tut
tuğu Kafkaslar -Dinyeper- Ka ma (kuzey
de Volga nehrinin kolu) arasındaki geniş 
alanda otoriter bir hükümet kurmuş Or
ta Asya'yı Orta Avrupa'ya, İskandinav
ya'yı Yakındoğu'ya bağlayan başlıca ka
ra ve nehir yollarının üzerinde bulun
masından dolayı o devirde pek yoğun ti
cari faaliyetten elde ettiği transit gelir
leriyle zenginlik ve refaha kavuştuğu 

için asayişi, kervan ve su yollarının em
niyetini muntazam teşkilatlı ordusu sa
yesinde korumak suretiyle Avrupa· nın 
doğu bölgesinde bir "Pax Khazarica" (Ha
zar barışı) çağı gerçekleştirmeyi başar

mıştı. Başşehir Hanbalık ve diğer şehir

lerinde türlü dilden, dinden, soydan tüc
car gruplarının kaynaştığı ülkede çeşitli 
diller konuşuluyor, türlü yazılar kullanı
lıyor, müslümanların camileri, hıristiyan
ların kiliseleri ve yahudilerin sinagogları 
yanyana bulunuyordu. Temeli ticarete 
dayalı memleketin Türk devlet ve ülke
leri açısından bir istisna teşkil eden bu 
durumunu kalabalık Slav tebaa istismar 
etti. Ruslar, kendilerinin Kiyef etrafında 
bir knezlik (beylik) kurmalarına bile yar
dım etmiş olan efendileri Hazar Hakan
lığı'nı sinsice veya açıkça devamlı saldı

rılar neticesinde yıktılar (965). Hazar de
nizi bu Türkler'in adı ile anıldığı gibi bu
gün Müseviliğin bir mezhebi olan Karay 
inancına sahip Türkler de (Karaim) da
ha çok Hazarlar'ın torunları sayılmak
tadırlar. 
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~ İBRAHiM KAFEsoi'iLu 

3. İslami Dönem. İslam dininin Arabis
tan'da ortaya çıkışı (610) dünya tarihin
de, özellikle de Asya tarihinde önemli 
bir dönüm noktası teşkil eder. İslami
yet ortaya çıkışından sonraki ilk yüzyıl 
içinde Arap yarımadasından başlayarak 
ön Asya, Anadolu, Azerbaycan, Orta As
ya, Hindistan ve Uzakdoğu'ya kadar ya
yılmıştır. Kısa sürede bu kıtanin Arap
lar, İranlılar, Türkler, Gurlular, Moğollar, 
Hintliler. Cinliler gibi ka labalık, farklı ırk 

ve inançlara mensup milletleri geniş öl
çüde bu yeni dini benimsediler. 

1. Güneybatı Asya. a) Arap Yarımadası. 
Hz. Muhammed İslamiyet'i tebliğ eder
ken karşılaştığı güçlükler yüzünden Mek
ke'den Medine'ye hicret etmiş ve o gü
ne kadar tek bir hükümdarın hakimiyeti 
altında birleşmemiş olan bir ülkede İs
lam devletini kurmuştur (622). Mekke'-

nin fethiyle (630) İslam devleti Arabis
tan'ın en güçlü siyasi teşekkülü haline 
gelmiş ve bütün yarımada bu devletin 
hakimiyeti altına girmeye başlamıştır. 

Hz. Ebü Bekir (632-634), Hz. Peygam
ber'in ölümüyle ortaya çıkan isyan ve 
irtidad olaylarını bastırdıktan sonra fe
tih harekatını başlattı ve 633'te Irak'ta
ki Hlre'yi islam topraklarına kattı. Fetih 
harekatı Hz. Ömer devrinde (634-644) 

daha yoğun bir şekilde sürdürüldü. Irak 
ve İran'ın büyük bir kısmı fethedilerek 
Sasani Devleti' ne son verildiği gibi Su
riye de zaptedilerek Bizans İmparator
luğu'na ağır bir darbe indirildi. Hz. Os
man zamanında (644-656) İslam devleti
nin sınırları Taberistan ve Horasan'a ka
dar uzandı. Hz. Ali dönemi ( 656-661) ise 
daha çok iç karışıklıktarla geçti. 

Muaviye b. Ebü Süfyan tarafından ku
rulan Emeviler Devleti (661-750) Asya'
daki ilk İslam hanedam olup bu dönem
de İslamiyet kıtanın en uzak sınırlarına 
ulaştı. Kuteybe b. Müslim kumandasın
daki İslam orduları Toharistan. Soğd, 
Buhara, Semerkant. Harizm ve Ferga
na 'yı fethederek Doğu Türkistan· daki 
Kaşgar' a kadar uzandı. Muhammed b. 
Kasım da İndus vadisine kadar inip Be
lücistan. Pencap ve Sind 'i fethetti. Bu
dizm'in önemli merkezi Mültan ele ge
çirildi. İslam mücahidleri ileri harekata 
devam ederek Çin sınırına dayandı. Ay
rıca Bizans hakimiyetindeki Anadolu'ya 
akınlar düzenlendi. Ancak takip ettikle
ri hatalı politika sebebiyle vuku bulan 
isyanlar sonunda Emeviler'in yıkilması 
üzerine devlet idaresi Abba siler' e geçti 
(750-1258). Abbasiler devrinde Bizans'ın 
Asya· daki topraklarına başarılı akınlar 

tertip edildi. Bu dönemde Asya ilim, kül
tür ve medeniyet sahasında önemli ge
lişmelere sahne oldu. Fakat IX. yüzyılın 
sonlarına doğru devletin siyasi birliği çö
zülmeye ve muhtelif bölgelerde mahalli 
hanedanlar kurulmaya başladı. X. yüz
yılda Büveyhiler tarafından baskı altın
da tutulan ve makamlarından uzaklaş
tırılan Abbasi halifeleri Selçuklu Türkle
ri'nin müdahalesiyle bu durumdan kur
tuldular. Müktefl ve Nasır-Lidlnillah gi
bi bazı halifeler devrinde yeniden to
parlanma imkanı bulan Abbasl Devleti 
Moğol istilasına karşı koyamamış ve İl
hanlı Hükümdan Hülagü'nun Bağdat'ı 
işgal edip son halife Musta'sım'ı öldürt
mesiyle ortadan kaldırılmıştır ( 1258). 

Abbasiler devrinde Arabistan'ın çeşit
li yerlerinde kurulan hanedanlardan biri 
de Karmatller'dir (899-976). Merkezle-



ri Bahreyn olan Karmatiler Şii-İsmaili 
fikirlere sahipti. 929'da Mekke'yi yağ
malayarak Hacerülesved'i alıp götürdü
ler. Fakat daha sonra Fatimiler'in mü
dahalesiyle geri vermek zorunda kaldı
lar. Yemen'de kurulmuş olan Suleyhiler 
de 11047-11381 Karmatiler gibi Şii- İsma
ili düşünceyi benimsemişlerdi. Aynı böl
gede kurulan 112291 ve EyyObiler'in etki
siyle Sünni bir politika takip eden Re
süliler varlıklarını 1454'e kadar sürdür
düler. Kuzey Afrika'da kurulan ve daha 
sonra Mısır'ı ele geçiren Fatımiler 1909-
11711 Yemen ve Suriye'nin bazı şehirle
rinde X-XII. yüzyıllarda hakimiyet kurdu
lar. Bunlardan başka Ziyadiler (819-10211, 
Ya'füriler 1861-9631. Necahiler 11021-11361. 
Süleymaniler 11058-12511. Zürey'iler 11083-
11731 ve Hemdaniler 11099-11611 gibi ba
zı hanedanlar da Arabistan'da hüküm 
sürmüşlerdir. 

Selahaddin-i EyyObfnin Fatımiler'e son 
vererek Mısır'da kurduğu Eyyübiler Dev
leti 11171-14621 daha sonra Suriye, Ye
men ve Diyarbekir'i de hakimiyet saha
larına dahil etmiştir. Eyyübiler takip et
tikleri siyasetle çeşitli İslam kavimlerini 
ortak bir gaye uğrunda bir araya geti
rerek Haçlılar'a ağır bir darbe indirme
ye muvaffak oldular. Selahaddin-i EyyO
bi 118Tde kazandığı Hittin Zaferi'nden 
sonra 15 Temmuz 1099'dan beri Haçlı 
işgali altındaki Kudüs'ü tekrar İslam ale
mine kazandırdı ve Eyyübiler Haçlılar'ı 
birkaç sahil şehri hariç sahip oldukları 
bütün şehirlerden uzaklaştırdılar. Sela
haddin-i Eyyübi ölümünden 111931 önce 
ülkeyi oğulları ve hanedanın diğer men
supları arasında taksim etti. ei-Melikü'I
Kamil'in 1238'de ölümü üzerine Eyyübi
ler iç karışıklıklar yüzünden zayıflamış, 
fakat Asya'daki hakimiyetlerini çeşitli 

kollar halinde 1462 yılına kadar muha
faza etmişlerdir. 

Mısır ve Suriye'de EyyCıbiler'den zen
gin bir miras devralan Memlükler 11250-
15171 Moğollar'ı AynicaiOt'ta ağır bir boz
guna uğratarak 112601 İ slam dünyasını 
büyük bir tehlikeden kurtardılar. Böyle
ce Moğol istilası durdurulduğu gibi Su
riye ve Filistin· deki Haçlı kalıntıları da 
temizlenmiş, Kilikya Rupen Krallığı' na 
son verilmiş ve Kıbrıs ele geçirilerek bu
ranın dini-askeri vasıflı korsanların ya
tağı olması önlenmiştir. Ayrıca Batı Av
rupa'dan Akdeniz yoluyla Mısır'a yapı

lan hücumlara engel olunarak başta Ha
remeyn-i şerifeyn olmak üzere bütün 
Arabistan himaye altına alınmıştır. ilim, 
kültür ve medeniyet sahasında da önem
li eserler meydana getirilmiştir. Yavuz 

Sultan Selim 1517'de Suriye ve Mısır'ı 

alarak Memlükler Devleti'ne son ver
miştir. 

Abbasiler'in Türk asıllı Mısır valisi Ah
med b. Tolun tarafından kurulan Tolu
noğulları 868-905 yılları arasında Mısır 
ve Suriye'de hüküm sürmüştür. Huma
reveyh devrinde el-Cezire'yi de hakimi
yet sahalarına katan Tolunoğulları, Ab
basi kumandanı Muhammed b. Süley
man tarafından ortadan kaldırıldı. Ab
basiler'in hizmetindeki bir Türk kuman
danı olan Muhammed b. Tuğc'un Mısır'
da kurduğu İhşidiler 1935-9691 zamanla 
Suriye ve Hicaz' ı da hakimiyetleri altına 
aldılar ve Fatımiier tarafından yıkıldılar. 
990-1096 yılları arasında Kuzey Suriye'
de hüküm süren Ukayliler ise Suriye Sel
çukluları tarafından yıkıldı. Salih b. Mir
das'ın 1023'te Halep'te kurduğu Mirda
siler hanedam 1 038'den itibaren dört 
yıl boyunca Fatımiler'e tabi oldular. Da
ha sonra Abbasi ve Selçuklu hakimiyeti
ni kabul ettiler ve 1079'da Ukayliler ta
rafından tarih sahnesinden silindiler. ilim 
ve kültüre yaptıkları hizmetler ve Haçlı
lar'a karşı mücadeleleriyle meşhur olan 
Arnmaroğulları 1070-11 09 yılları ara
sında Trablusşam'da hüküm sürdüler. 

1 078'de Sultan Melikşah'ın kardeşi Ta
cüddevle Tutuş tarafından kurulan Su
riye Selçukluları Filistin. Suriye ve Kuzey 
lrak'a hakim olmuş, bir ara hakimiyet 
sahalarını güneyde Mısır'a, kuzeyde Di
yarbekir' e kadar uzatmıştır. Tutuş ·un 
1 095 'te ölümü üzerine Suriye Selçuk
luları Dımaşk ve Halep olmak üzere iki 
ko la ayrıldı ve birincisi 11 04, ikincisi de 
1118'de yıkıldı. Dımaşk Selçuklu Meliki 
Dukak'ın 11 04'te ölümü üzerine atabe
gi Tuğtegin tarafından kurulan Böriler 
( Dımaşk Atabegliği) 11 54'e kadar varlığı
nı sürdürmüş, Batıniler' e ve Haçlılar' a 

karşı başarıyla mücadele etmişlerdir. 

Böriler devrinde Dımaşk mimari, iktisa
di. ticari açıdan büyük bir gelişme gös
termiştir. 

Abbasiler'in Musul valisi Ebü'l- Hey
ca tarafından 905'te Musul'da kurulan 
Hamdaniler, Nasıruddevle Hasan zama
nında tamamen bağımsız hareket ede
rek hakimiyet sahalarını Diyarırebia'dan 
Suriye içlerine kadar genişlettiler. Mu
sul kolu 981'de Büveyhiler'e tabi oldu 
ve nihayet 991'de Ukayliler tarafından 
yıkıldı. Halep kolu ise Bizans İmparator
luğu· nun müdahalesine rağmen varlığı
nı sürdürdü. Fatımiler 1004 'te şehri is
tila ederek Hamdaniler' e son verdiler. 
990-1117 tarihleri arasında Irak- İran 
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sınırında Annaziler hüküm sürdüler. Ali 
b. Mezyed el-Esedi'nin 961'de merke
zi Irak'ta kurduğu Mezyediler, özellikle 
Seyfüddevle Sadaka zamanında Selçuk
lu hanedam mensupları arasındaki taht 
kavgalarından faydalanarak çok güçlen
diler. Fakat Muhammed Tapar Sadaka'
yı öldürterek nüfuzlarını kırdı ve hane
dan 11 SO ' de Irak Selçukluları tarafın
dan ortadan kaldırıldı. 

Muhammed Tapar'ın oğlu Mahmud ta
rafından 1118 ·de kurulan Irak Selçuk
Iula rı, Büyük Selçuklu Sultanı Sencer' e 
tabi olarak 1194'e kadar Irak-ı Arab, 
Irak-ı Acem'in batı tarafı ve Azerbaycan 
bölgesinde hüküm sürdü ve Harizmşah 
Tekiş tarafından ortadan kaldırıldı. Mer
kezi Erbil olan Begteginliler 1144-1232 
yılları arasında Şehrizor. Tekrit, Sincar 
ve Harran civarına hakim oldular. ima
düddin Zengi tarafından kurulan Zengi
ler 1127-1222 tarihleri arasında el- Ce
zire ve Suriye'de hüküm sürmüşlerdir. 

Irak ve Suriye'yi kendi hakimiyeti altına 
almak isteyen Zengi, Dımaşk Atabegliği 
(BörTier) ve Haçlılar'la kıyasıya mücadele 
etmiş, 1144'te Urfa'yı Haçlı istilasından 
kurtararak İslam dünyasını sevince boğ
muş ve haklı bir şöhrete kavuşmuştur. 
Zengi'nin 1146'da ölümü üzerine hane
dan Halep ve Musul olmak üzere iki ko
la ayrılmıştır. Zengiler muhtelif şehir
lerde yaptırdıkları medrese, cami, has
tahane ve kervansaraylarla İslam kül
tür ve medeniyetine hizmet etmişlerdir. 

b) İran. İslamiyet'in ortaya çıkışı sı
rasında Sasani hakimiyetinde bulunan 
İran· ın büyük bir kısmı Hz. ömer dev
rinde vuku bulan Kadisiye (637), CeiOia 
(637) ve Nihavend (642) savaşlarından 

sonra İslam orduları tarafından fethe
dildL Hz. Osman ve Emeviler devrinde 
de sürdürülen fetih harekatıyla iran ' ın 
tamamı islam hakimiyeti altına alındı. 
Bu dönemde Hazar denizi sahillerinde 
kurulmuş olan (665) Savendiler varlık

larını üç kol halinde 1349'a kadar sür
dürdüler. Horasan'da başlatılan isyan 
sonunda Emeviler yıkılıp Abbasiler ikti
dara gelince (750) diğer İslam ülkeleri gi
bi İran da onlara tabi oldu. Abbasiler ' in 
X. yüzyılın ilk yarısından itibaren çözül
meye başlaması üzerine iran'da bazı ma
halli hanedanlar ortaya çıktı. Bunların 

en önemlilerinden biri olup Horasan'da 
kurulan Tahiriler (82 ı -873), SaffarHer ve 
Samaniler tarafından yıkıldı. Onların ye
rini Sistan 'da kurulan Saffarller (867-

1495) aldı. Zamanla bütün iran'a hakim 
olan Saffarller bununla da yetinmeye
rek Maveraünnehir'i ele geçirmeye kal-
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kışınca Samanller'le karşı karşıya geldi
ler ve sonunda Samaniler Sistan'a ha
kim oldular. Bununla beraber SaffarHer 
Gazneliler, Selçuklular ve Gurlular'a ta
bi olarak Moğol ve Timurlu istilasından 
sonra da 1495 ·e kadar varlıklarını sür
dürdüler. Bir Türk hanedam olan Saco
ğulları 889-930 yılları arasında Azerbay
can'da hüküm sürdüler. 916'da Kuzey
batı iran 'da, Deylem ve Azerbaycan'da 
hakimiyet kuran Müsafiriler 1090'da yer
lerini Hasan Sabbah tarafından kuru
lan ismaili Devleti'ne terketmek zorun
da kaldılar. X. yüzyılda Kirman'da İran 
asıllı bir hanedan olan İlyasiler hakimi
yet tesis etti. iran'da kurulmuş hane
danlardan biri de X-Xl. yüzyıllarda Ho
rasan'da hüküm süren SimcOriier'dir. X. 
yüzyılda Azerbaycan' da kurulan Rawa
di hanedam Selçuklular'a tabi olarak 
1071 'e kadar varlıklarını korudu ve Ah
medililer tarafından yıkıldılar. 916' da 
Deylem ve Azerbaycan'a hakim olan Mü
safiriler 1 090 ·da Alamut İsmailileri ta
rafından ortadan kaldırıldılar. İran' da 
kurulmuş olan başka bir hanedan da Zi
yariler olup 927-1 090 tarihleri arasında 
Taberistan'da hüküm sürmüşler ve is
maililer tarafından yıkılmışlardır. i ran·
da hüküm süren Deylemli hanedanların 
en büyüğü olan Büveyhiler (932-ı 062) 

Bağdat'a girerek (945) Abbasi halifeleri
ni 11 O yıl boyunca vesayet altında tut
tular. Büveyhiier'in en büyük hükümdar
larından Adudüddevle Irak, Güney İran 
ve Uman' ı hakimiyeti altına alarak Ziya
riler, HamdanHer ve Samaniler gibi ha
nedanlara karşı genişleme politikası ta
kip etti. Adudüddevle'nin ölümünden 
sonra aile içinde büyük bir mücadele 
başladı ve bazı topraklar Gazneliler ta
rafından ilhak edildi. 951 'de kurulan ve 
Arran, Doğu irminiye ve Kuzey iran'da 
hüküm süren Şeddactiler'in bir kolu Sel
çuklular (1075), bir kolu da Gürcüler ta
rafından ortadan kaldırıldı (1174). Bü
veyhiler'in çöküş döneminde Orta ve Ba
tı İran' da hüküm süren Kakeveyhiler 
(1 008-1051) daha sonra Selçuklular'a ta
bi olarak 1119'a kadar varlıklarını mu
hafaza ettiler. 

iran'da hakimiyet tesis etmiş olan 
devletlerin en büyüklerinden biri olan 
Büyük Selçuklular' ın (1 040- 115 7) ilk hü
kümda rı Tuğrul Bey 1055'te Bağdat'a 
girerek Abbasiler'i Büveyhiler'in tahak
kümünden kurtardığı gibi halefi Alpars
lan da Bizans imparatoru Romanos Di
ogenes'i yenerek kazandığı Malazgirt 
Zaferi'yle (26 Ağustos 1071) Anadolu'yu 
Türkler'e açtı. Oğlu Melikşah dönemin-
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de devletin sınırları Kaşgar'dan istan
bul'a ve Akdeniz' e, Kafkaslar'dan ve Aral 
gölünden Hint denizi ve Yemen'e kadar 
genişledi. Onun ölümüyle başlayan fet
ret devrinde devlet zayıfladı ve Sencer'
in 1118'de tahta geçmesiyle Selçuklular 
ikinci imparatorluk devrini yaşadılar. is
lam dünyasını Batıniler, Haçlılar ve Bi
zans'a karşı başarıyla müdafaa eden Bü
yük Selçuklular Katvan'da Karahıtaylar 

karşısında mağiOp olunca büyük bir sar
sıntı geçirdiler ( 1141 ı ve nihayet Oğuz 
istilasıyla yıkıldılar ( 1ı57). iran'da hüküm 
süren Kirman Selçukluları 1 048' de Çağ
rı Bey'in oğlu Kavurd tarafından kurul
muş ve Oğuz beylerinden Emir Dinar' ın 
1187'de başşehir Berdesir'i istilasına ka
dar bölgede hüküm sürmüşlerdir. Ha
san Sabbah tarafından Elburz dağları 

üzerindeki Alamut'ta kurulan ( ı 091) is
ma ililer (Haşşaşln) hanedam etrafa deh
şet saçan cinayetleriyle 1256 yılına ka
dar ayakta kaldı ve söz konusu tarihte 
HülagO tarafından yıkıldılar. Suriye'deki 
kol ise 1273'e kadar varlığını korudu. 

İran'ın Fars eyaletinde hüküm süren 
bir Türk hanedam olan Salgurlular, 
1148'de Muzafferüddin Sungur tarafın
dan kuruldu. Önce Selçuklular'a, daha 
sonra da Harizmşahlar ve Moğollar'a ta
bi olan Salgurlular'ın son hükümdan Ata
beg Abiş Hatun HülagO'nun oğlu Men
gü Timur ile evlenmiş ve ülke toprakla
rı İlhanlı hakimiyetine girmiştir (1286) 

Kuzeybatı iran'ı ellerinde tutan ildeniz
liler (1137-1225), Irak Selçukluları'ndan 
Arslan b. Tuğrul zamanında hakimiyet
lerini güneyde İsfahan'a, kuzeyde Gür
cistan ile Şirvan'a kadar yaydılar ve Ha
rizmşahlar tarafından yıkıldılar. Kirman 
1222-1306 yılları arasında Barak Hacib 
tarafından kurulan Kutluğhanlılar süla
lesinin hakimiyetindeydi. Cengiz Han'ın 
torun u HülagO tarafından 1256' da ku
rulan İlhanlılar İran, Irak, Kafkasya ve 
Anadolu' da hüküm sürdüler. 1256' da is
ma ililer'in karargahı Alamut'u, 1258'de 
Abbasiler'in başşehri Bağdat'ı ele geçi
ren HülagO Filistin'de AynicalOrta Mem
lük kuwetlerine mağlüp oldu (1260) Ku
bilay Han'ın 1294'te ölümünden !tiba
ren Çin' deki büyük hanlarla irtibatları 

kopan İlhanlılar, Ebü Said'in meşrO bir 
varis bırakmadan ölümüyle Celayirliler 
vb. mahalli hanedanların tahakkümü al
tına girdiler ve 1353'te yıkıldılar. Birçok 
karışıklıklara rağmen İlhanlılar devrinde 
İran refah içinde yaşadı. İlhanlı başşe
hirleri Tebriz ve Meraga önemli bir ilim 
ve kültür merkezi haline geldi. Özellikle 
fen bilimleri ve tarih yazıcılığı alanında 

ciddi gelişmeler oldu. 1314- 1393 tarih
leri arasında Güney iran'a Muzafferller 
hakim oldular. Timur 1393'te iran'ı isti
la ettiği sırada MuzafferHer'in son hü
kümdarı MansOr bütün Fars ve lrak'ı yö
netimi altında tutmaktaydı. Hanedan, 
mensupları arasındaki mücadeleler so
nunda zayıfladı ve Timurlular tarafın
dan yıkıldı. İlhanlı valilerinden Hasan-ı 
Büzürg tarafından kurulan Celayirliler 
1336-1432 yılları arasında Irak ve Azer
baycan'da hüküm sürmüş ve toprakları 
Karakoyunlular tarafından istila edilmiş
tir. 1378'de Diyarbekir'de kurulan Ak
koyunlu hanedam zamanla İran üzerin
den Horasan'a, Irak ve Fars körfezine 
kadar uzanan sahaya hakim oldu. Uzun 
Hasan zamanında güçlü bir devlet hali
ne gelen Akkoyunlular 1473'te Osman
lılar karşısında mağlüp olmuş, 1 508 ·de 
Safeviler tarafından ortadan kaldırılmış

lardır. 1380 ·de Van ve U rm iye gölleri 
çevresinde kurulan Karakoyunlular za
manla Azerbaycan ve Anadolu'nun do
ğusunu, Irak, Fars, Kirman ve Uman'ı da 
hakimiyet sahalarına kattılar ve 1468'
de Akkoyunlular tarafından yıkıldılar. 

Adını Şeyh Safiyyüddin'den alan Safe
vi hanedam 1501 'de Şah İsmail tarafın
dan kuruldu. 1 509'da Bağdat'! ele ge
çiren Şah İsmail ertesi yıl Şeybaniler' i 
Merv yakınında mağlüp ederek sınırla
rını İran'dan Ceyhun nehrine kadar ge
nişletti. Osmanlılar'la uzun ve sürekli bir 
mücadeleye giren Safeviler zaman za
man Avrupa devletleriyle müttefik oldu
lar. ll. Abbas'ın 1666'da ölümünden son
ra çökmeye başlayan Safeviler 1732' de 
Avşar Hükümdan Nadir Şah tarafından 
yıkıldı. Safeviler'in Horasan. Kirman. Sis
tan ve Mazenderan valisi olan Nadir Şah 
1736'da bağımsız Avşarlar hanedanını 

kurdu ve Osmanlılar'a müracaat ederek 
mezhep ayrılıklarından kaynaklanan sa
vaşlara son verilmesini istedi. Ancak bu 
arzusunu gerçekleştiremedi. Nadir Şah'
ın 1747'de öldürülmesiyle Avşarlar'ın ih
tişamı söndü ve hanedan 1795'te Zend
ler tarafından yıkıldı. Muhammed Kerim 
Han 1750'de Zendler hanedanını kurdu. 
Onun zamanında İran ile Avrupa ülkele
ri arasında ticaret çok gelişti. Fakat ölü
mü üzerine ülkede iktidar kavgası baş

ladı. Bu yüzden rakipleri Kaçarlar karşı
sında tutunamadılar ve İsfahan'ı onlara 
terkederek kaçtılar. Son hükümdar Lutf 
Ali Han Kirman'da öldürülünce İran'ın 
tamamı Kaçarlar' ın eline geçti (ı 794 ı. 

Kaçarlar hanedanının kurucusu Ağa Mu
hammed Han Anadolu 'daki Türkmen 
kabilelerinden birine mensuptu. 1779'-



da Esterabad'da bağımsızlığını ilan etti 
ve Zendler'i bertaraf ettikten sonra Tah
ran'ı başşehir yaptı. Kaçarlar hanedam 
Ruslar'la yaptıkları mücadelede başarılı 
olamadılar ve 1828 Türkmençay Antiaş
ması'yla Azerbaycan'ı kaybettiler. Rıza 
Şah Pehlevi 1924 'te Kaçarlar hanedanı
na son verdi. 

c) Anadolu. İslam'ın yayılışı sırasında 
Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetin
de bulunan Anadolu EmevTier ve Abba
sfler zamanında birçok akıniara maruz 
kaldı ve hemen her yaz kış gerçekleş

tirilen bu seferler sonunda bazı şehir 

ve kaleler fethedildi. Anadolu'ya ilk Sel
çuklu akını 1015-1021 tarihleri arasın
da Çağrı Bey tarafından yapıldı. Keşif 

mahiyetindeki bu ilk seferi çeşitli Türk 
beylerinin gerçekleştirdiği diğer sefer
ler takip etti. Büyük Selçuklu Devleti'
nin kuruluşundan itibaren daha sistem
li bir şekilde sürdürülen bu akınlar 26 
Ağustos 1071 'de Malazgirt Zaferi'yle so
nuçlandı ve Anadolu kapıları Türkler' e 
açıldı. Malazgirt Zaferi'nden sonra Al
parslan kumandanlarını Anadolu'nun fet
hine memur etti ve çok kısa bir zaman 
içerisinde Anadolu'nun büyük bir kısmı 
Türkler'in eline geçti. Anadolu'nun fet
hiyle görevlendirilen bu Türk beyleri fet
hettikleri yerlerde kendi adlarıyla çeşit
li beylikler kurmuşlardır. Bunların en 
önemlilerinden biri olan Danişmendliler 
1071-1178 yılları arasında Sivas, Malat
ya. Kayseri. Tokat. Amasya ve civarın

da hüküm sürmüşlerdir. Haçlılar'a karşı 
önemli zaferler kazanan ve bir ara Ana
dolu 'nun en güçlü devleti haline gelen 
ve Melik Muhammed'in 1143'te ölümü 
üzerine iki kala ayrılan Danişmendliler'
in Sivas kolu 1175, Malatya kolu · ise 
1178'de Anadolu Selçukluları tarafından 
yıkıldı. Malazgirt Zaferi'nden sonra Er
zincan. Kemah, Divriği ve Şebinkarahi
sar'ı fetheden Mengücük Gazi tarafın
dan kurulan Mengücükler 1228'e kadar 
varlıklarını sürdürdüler. Anadolu'da ku
rulan ilk Türk beyliklerinden biri olan 
Saltuklular ise 1071-1202 tarihleri ara
sında Erzurum. Pasinler. Tercan. İspir. 
Oltu. Tortum. Micingerd. Bayburt ve ci
varında hakimiyet kurdular. 1085-1394 
yılları arasında Bitlis ve Erzen şehirlerin
de hüküm süren Dilmaçoğulları'nın Bit
lis kolu Ahlatşahlar. Erzen kolu da Ti
murlular tarafından ortadan kaldırıldı. 

Batı Anadolu'da ise Çaka Bey tarafın
dan İzmir'de kurulan (1081-1096) Türk 
beyliği zamanla Urla ve Foça şehirleriyle 
Midilli. Sakız. Sisam. İstanköy ve Rodos 
adalarını da hakimiyet alanlarına kattı. 

Tanrıtermiş adlı başka bir Türk beyi de 
aynı tarihlerde Efes'te bağımsız bir bey
lik kurdu. 

Sultan Melikşah zamanında Kutalmış'
ın oğulları Süleyman Şah. Mansür. Alp 
İlig ve Devlet Orta Anadolu'yu geçerek 
Marmara denizi sahillerine kadar gel
dikleri gibi diğer bazı Selçuklu beyleri 
de Orta ve Batı Anadolu'da faaliyetleri
ni sürdürdüler. Anadolu'da kurulan bey
liklerio en eskilerinden biri olan Merva
nTier 983-1 085 yılları arasında Diyarbe
kir. Ahlat ve Malazgirt'te hüküm sür
müşlerdir. Nasrüddevle Ahmed b. Mer
van'ın elli yıldan fazla süren emirliği za
manında en müreffeh dönemlerini ya
şayan MervanTier'in ülkesi Sultan Melik
şah zamanında Selçuklu topraklarına ka
tıldı. Adını Artuk b. Eksük adlı bir Türk 
beyinden alan Artuklu hanedam üç kala 
ayrılarak 1102-1408 tarihleri arasında 
Hısnıkeyfa. Amid, Mardin. Meyyafarikin 
ve Harput'ta hüküm sürdü. Haçlılar kar
şısında başarıyla mücadele eden ve za
man zaman onlara ağır darbeler indi
ren Artuklu hükümdarları XIII. yüzyılda 
Anadolu Selçukluları'na. Harizmşahlar'a 
ve nihayet Moğollar'a itaat arzettiler ve 
1408'de Karakoyunlular tarafından or
tadan kaldırıldılar. 

Osmanlılar'dan önce Anadolu 'da ku
rulan devletlerin en büyüğü. hiç şüphe
siz Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafın
dan İznik'te kurulan (1075) Anadolu Sel
çuklu Devleti idi. Süleyman Şah İznik'e 
iyice yerleştikten sonra hakimiyet saha
sını genişletmek maksadıyla Güneydo
ğu Anadolu istikametinde sefere çıktı 

ve Tarsus. Adana. Misis, Aynizerba. An
takya. İskenderun, Gaziantep, Artah, Ha
rim, Tel Başir, Göksun ve Ra'ban' ı fet
hedip topraklarına kattı. Onun Kuzey 
Irak ve Kuzey Suriye'yi de kendi toprak
larına katmak istemesi Tutuş ile savaş
masına ve ölümüne sebep oldu (ı 086) . 
Altı yıl sonra yerine geçen oğlu ı. Kı lı 

carslan Bizans İmparatorluğu ve Haçlı
lar'la mücadele etti, zaman zaman one 
!ara ağır darbeler indirmesine rağmen 
başşehri İznik'in 19 Haziran 1097'de 
Haçlılar tarafından işgaline ve Bizans'a 
teslim edilmesine engel olamadı. Bu yüz
den Kılıcarslan Marmara sahillerini bı

rakıp Orta Anadolu'ya çekildi ve Konya'
yı başşehir yaptı, daha sonra da şark 
seferine çıktı. Malatya'yı aldıktan sonra 
Musul ileri gelenlerinin daveti üzerine 
Nisan 11 07' de bu şehre girdi ve Büyük 
Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar adına 
okunmakta olan hutbeye son verdi. Fa
kat Büyük Selçuklu Emiri Çavlı ile yaptı-
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ğı savaşta mağ!Qp oldu ve Habur nehrin
de boğularak öldü (Temmuz ll 07). Onun 
ölümüyle Anadolu Selçuklu Devleti bü
yük sarsıntı geçirdi ve Bizans İmpara
torluğu Anadolu'daki bazı yerleri istila 
etti. Ermeniler de Maraş, Elbistan ve 
Ceyhan yöresini işgale başladılar. Haç
lılar ise devamlı olarak Türk toprakları

na saldırılar düzenliyorlardı. Sultan Me
sud devrinde Anadolu'da üstünlük Da
nişmendliler'e geçti ve bu durum Da
nişmendli Melik Muhammed'in 1148'de 
ölümüne kadar sürdü. Sultan ll. Kılıcars
lan zamanında Malazgirt Zaferi'nden 
yaklaşık bir asır sonra Miryokefalon ·da 
(Myriakephalon) Bizans'a ikinci ağır dar
be indirildi ve Bizans'ın Anadolu'yu isti
la ümitleri tamamen yok edildi ( 1176) . ı. 

Gıyaseddin Keyhusrev devrinde Antak
ya. ı. İzzeddin Keykavus zamanında da 
Sinop fethedilerek Akdeniz ve Karade
niz'de Türk ticaretinin gelişmesi için bü
yük gayret sarfedildL ı. Alaeddin Key
kubad dönemi Anadolu Selçukluları ' nın 

zirvede olduğu bir dönemdir. İktisadi, ti
cari. siyası ve askeri sahalarda büyük 
başarı sağlanmış, Alanya da bu sırada 
fethedilmiştir ( 1221-1223) ı. Alaeddin 
ayrıca ilim, kültür ve sanatın gelişme
sinde de önemli rol oynamıştır. ll. Gıya
seddin Keyhusrev zamanında vuku bu
lan Babaf İ sya nı ( 1240) Selçuklu Devle
ti'ni zayıf düşürmüş ve bundan faydala
nan Moğollar 4 Temmuz 1243 tarihinde 
Kösedağ'da Selçuklu ordusunu mağ!Qp 
etmiştir. Bu bozgundan sonra Anadolu 
1277'ye kadar Moğol valileri tarafından 
idare edilmiştir. Memlük Sultanı Bay
bars, Selçuklu devlet adamlarının daveti 
ve ülkesine sığınmış olan bilginierin teş
vikiyle Anadolu 'ya gelmiş ve 15 Nisan 
1277'de Moğol ordularını ağır bir boz
guna uğratmıştır. Fakat Haziran 1277'
de Anadolu'ya gelen Abaka Han birçok 
şehri yakıp yıktı. ll. Gıyaseddin Mesud 
devrinde devletin siyasi, askeri ve mali 
sahadaki bütün makamları Moğollar' ın 

eline geçti. ll. Gıyaseddin Mesud 1298'
de aziedilerek yerine lll. Alaeddin Key
kubad getirildi. 1302'de o da aynı akı
bete uğradı ve Il. Gıyaseddin Mesud tek
rar Selçuklu tahtına geçti ; onun ölümüy
le Anadolu Selçuklu Devleti de ortadan 
kalkmış oldu ( 1308) . 

Taht kavgalarının bütün şiddetiyle de
vam ettiği dönemde İslam dünyası hi lal 
-haç mücadelesinin en mühim bir saf
hasını teşkil eden Haçlı istilasına maruz 
kaldı. Xl. yüzyılın sonlarında başlayan 

bu hareket asırlarca devam etti. Xl. yüz
yılın son yıllarına doğru bilhassa dini. iç-
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tirnar ve iktisadi sebeplerle ortaya çıkan 
Haçlı hareketi Batı Avrupa'da Vatikan 
Kilisesi' nin önderliğinde başlatıldı. Bu 
seferleri n sebepleri arasında, İslam' ın 
giderek Hıristiyanlık aleyhine evrensel 
bir din haline gelmesi, Malazgirt Zafe
ri'nden çok kısa bir süre sonra Anado
lu, Suriye ve Filistin'in müslüman Türk
ler'in hakimiyetine geçmesi, İznik'in baş
şehir olduğu bir Türk devletinin kurul
ması, Çaka Bey'in İzmir'de kurduğu kuv
vetli bir donanma ile Bizans'ı tehdit et
mesi önemli bir yer tutmaktadır. Türk
ler'in Rumeli'ye geçmelerini önlemek, 
onları Anadolu, Suriye, Filistin ve Akde
niz'den uzaklaştırmak ancak bütün hı
ristiyan dünyasının birlikte hareket et
mesi halinde başarılabilirdi. Hilale karşı 
haçın savunulması görevini üzerine alan 
Bizans, artık müslüman Türkler karşı
sında bunu gerçekleştirebilecek durum
da değildi. 

Pa pa ll. Urban, 18-28 Kasım 1095 ta
rihleri arasında bütün Batı Avrupa' nın 
ileri gelen din adamlarının katıldığı bir 
toplantıda bu büyük harekata süratle 
hazırlanmaları gerektiğini anlattıktan 

sonra ilk büyük Haçlı kitlesinin hareke
te geçmesini temin etmiştir. Ertesi yıl 

yani 1096'da Pierre L'Ermitte idaresin
de heyecanlı fakat disiplinsiz bir Haçlı 
kitlesi düzensiz bir vaziyette Belgrad, 
Niş, Sofya, Filibe ve Edirne üzerinden 
istanbul'a gelmiş ve Bizans imparatoru 
Alexios Komnenos tarafından 6 Ağustos 
1 096 tarihinde Anadolu yakasına geçi
rilmiştir. Savaş disiplininden uzak bu 
Haçlı kitlesi Eylül 1096'da Sultan Kılı

carslan tarafından bozguna uğratılmış 

ve kurtulanlar istanbul'a sığınmışlardır. 

İlkinin aksine ikinci defa sefere hazır
lanan ordular düzenli ve disiplinli, savaş 
kabiliyeti yüksek şövalyelerden oluşuyor

du. Meşhur kontlann idaresinde dört kol 
halinde harekete geçen yeni Haçlı kuv
vetleri Anadolu'ya geçerek Mayıs 1097'
de iznik'i kuşattılar. Selçuklu Sultanı ı. 
Kılıcarslan ordusunu İznik Hisarı önün
deki ovada savaşa soktu. Çok çetin ge
çen bu çarpışmalar sırasında her iki ta
raf da ağır zayiat verdi. Sonunda Sel
çuklular İznik'i kendi mukadderatına bı
rakarak Haçlılar'ı dağlık bölgelerde ve 
geçitlerde sıkıştırmak gayesiyle geri çe
kildiler. Haçlılar şiddetli hücumlar sonun
da İznik'i ele geçirerek Bizans'a teslim 
ettiler (19 Haziran 1 097). 

Haçlılar Eskişehir- Konya- Ereğli yoluy
la Kilikya'ya doğru hareket ettiler. Ereğ
li'de ana ordudan ayrılan büyük bir Haç
lı birliği de Kayseri, Göksun ve Maraş 
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yoluyla Antakya istikametinde ileri ha
rekata geçti. Haçlı reisierinden Baudouin 
de Boulogne 10 Mart 1098'de Urfa Haç
lı Kontluğu'nu kurdu. Antakya'ya varan 
Haçlı kuwetleri ise burçlardan birini ko
rumakla görevli Ermeni asıllı Flrüz ile 
anlaşarak 3 Haziran 1098'de şehri işgal 
ettiler ve Antakya Prensliği'ni kurdular. 
Bir yıl sonra asıl hedefleri olan Kudüs'e 
hareket eden Haçlı birlikleri 1 S Temmuz 
1099'da burayı da işgal ederek binler
ce müslümanı kılıçtan geçirdiler ve Ku
düs Haçlı Krallığı'nı kurdular. Müslüman
ların birbirleriyle mücadele halinde ol
malarından faydalanan Haçlılar zaman
la bütün Suriye sahillerini işgal ettiler. 
imadeddin Zenginin 1144'te Urfa'yı fet
hi bütün dünyada büyük bir yankı uyan
dırdı. Urfa'nın hıristiyan alemi için taşı
dığı önemi çok iyi takdir eden ve Haçlı
lar'ın burayı üs olarak kullanıp ei-Cez!re 
ve Suriye'deki müslümanlara nasıl za
rar verdiklerini gayet iyi bilen İslam ale
mi bu olayı bir bayram sevinciyle kut
larken hıristiyanlar da o ölçüde üzüldü
ler. Bu gelişmeler üzerine Aziz Bemard 
derhal ll. Haçlı Seferi hazırlıklarına baş
ladı. Papa lll. Eugenius'un emriyle yeni 
bir sefer düzenlendi. Fransa Kralı VII. 
Louis ve Alman imparatoru lll. Conrad'ın 
katıldığı bu ll. Haçlı Seferi Dımaşk önle
rinde başarısızlıkla sonuçlandı ( 1148). 

Selahaddin-i Eyyüb! Hittin Zaferi'nden 
birkaç hafta sonra Kudüs'ü de fethe
dince ( 1187) Avrupa'da yeni bir huzur
suzluk başladı. Hıristiyan alemi bu ha
berle adeta beyninden vurulmuşa dön
müştü . Papa VIII. Gregorius'un emriyle 
kutsal emanetlerin en büyüğü olan Ger
çek Haç'ı müslümanların elinden kur
tarmak üzere yeni bir Haçlı Seferi baş
latıldı (1189). Bu lll. Haçlı Seferi'ne Fran
sa Kralı lll. Philip, Alman imparatoru 1. 
Frederick Barbarossa, Arslan Yürekli la
kabıyla tanınan İngiltere Kralı Richard 
katıldı . Alman imparatoru Anadolu 'yu 
geçerek Konya üzerinden Tarsus'a geldi 
ve burada bir nehirde yüzerken boğu
larak öldü ( 1190). Diğer Haçlı birlikleri 
1191 'de Akka'yı kuşatarak ele geçirdi
ler. Daha sonra Arsuf ve Yafa da Haçlı
lar tarafından işgal edildi ve sonunda 
Kral Richard ile Selahaddin-i Eyyübi ara
sında bir anlaşma imzalandı . Haçlılar'ın 

bu seferdeki en büyük kazançları Kıb

rıs'ın zaptedilmesiydi. Papa lll. İnnocen
tius'un fermanıyla 1198'de müslüman
lara karşı başlatılan IV. Haçlı Seferi ama
cından saptınlarak istanbul'un işgaliyle 
sonuçlanmıştır (1204) V. Haçlı Seferi so
nunda ise Dimyat Haçlılar'ın eline geç-

ti ( 1219) Papalık elçisi Pelagius 1221'
de Kahire 'ye doğru yürüdüyse de Nil'i 
geçemedi ve geri çekildi. 27 Ağustos 
1221'de yapılan anlaşmayla Dimyat müs
lümanlara teslim edildi. VI. Haçlı Seferi 
sonunda Eyyübiler' le yapılan bir anlaş
mayla Kudüs, Beytülahm ve Nasıra Haç
lılar'a bırakıldı ( 1229). Kudüs 1244'te tek
rar müslümanların eline geçti. VII. Haç
lı Seferi'yle Haçlılar 6 Haziran 1249'da 
Dimyat'ı tekrar işgal ettiyse de 12SO'de 
Eyyübi Hükümdan Turan Şah Haçlı or
dularını yenip Dimyat' ı geri aldı. Eyyübi
ler'in yerini alan Memlükler doğudaki 
Haçlı şehirlerini birer birer zaptettiler. 
Haçlılar'ın son .kalesi Akka da 1291 'de 
Memlükler' in eline geçti. Haçlı seferle
ri )01_ yüzyıla kadar sürmekle beraber 
bunların amacı artık Asya· daki kutsal 
toprakları kurtarmak değil Avrupa'daki 
Türk ilerleyişini durdurmaktı. 

1243'te Kösedağ Savaşı ' nda Moğol

lar'a mağlüp olan Anadolu Selçuklu Dev
leti giderek zayıflamaya ve ülke Moğol 
valiler tarafından idare edilmeye baş

lanmıştı. Selçuklu topraklarının Moğol 

istilasıyla karşı karşıya kaldığını gören 
ve bu durumdan rahatsız olan Türk bey
leri, 1277 yılından itibaren Anadolu ' da
ki Moğol baskısının azalmasından fay
dalanarak bağımsızlıklarını ilan etmiş ve 
çeşitli beylikler kurmuşlardır. Anadolu 
beylikleri denilen bu devletlerin başlıca
ları şunlardır: Karamanoğulları (Ermenek 
1256-1483), inançoğulları (Denizli 1261 -
1368), Sahib Ataoğulları (Afyonkarahisar 
1275-1341), Menteşeoğulları (Muğla ve 
c ivarı 1280-1 424), Karesioğulları (Balıke
sir 1297-1360), Germiyanoğulları (Kütah
ya 1300-1429), Eşrefoğulları (Beyşehir. 

Seydişehir XIII yüzyıl), Saruhanoğulları 

(Manisa 1302- 141 0), Aydınoğulları (Ay
dın-eli 1308- 1426). Alaiye Beyliği (Alanya 
1293- 1471 ), Hamidoğulları (Eğridir. An
talya 1301-1423), Dulkadıroğulları (Eibis
tan, Maraş 1339-1521 ), Ramazanoğulları 
(Adana 1352-1608), Eretnaoğulları (Orta 
Anadolu 1335-1381), Çobanoğulları (Kas
tamonu 1227-1309), Candaroğulları (Kas
tamonu, Sinop 1292-1462), Pervaneoğul
ları (Sinop 1277- 1322), Taceddinoğulla
rı (Niksar 1348- 1428), Kadı Burhaneddin 
Devleti (Sivas 1381-1398). 

Asya ve Avrupa kıtalarının tabii bir 
geçit yerini teşkil eden Anadolu yarıma
dasının batı kesiminde XIII. yüzyılın or
talarında ortaya çıkan Türkmen beylik
lerinden biri de Osmanlılar'dır. Anado
lu'ya gelişleri ve menşeleri menkıbeler 
içerisinde adeta kaybolmuŞ olan, ancak 
Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensup olduk-



ları bilinen Osmanlılar. Selçuklular tara
fından Bizans'a karşı gaza faaliyetle
rinin gerçekleştirildiği Batı Anadolu uç 
bölgesinin kuzey kısmına . Söğüt ve Do
maniç yöresine yerleştirildiler. Bir yan
dan Bizans'a karşı gazada bulunup top
raklarını genişletirlerken bir yandan da 
civardaki Türkmen beylikleri üzerinde 
hakimiyet kurmaya çalıştılar. Avrupa 
yakasına geçip yerleşmeye başlamaları 
ve burada tutunmaları gazanın liderliği 
sıfatını kendilerine kazandıra rak Anado
lu · daki diğer beylikler arasında üstünlük 
sağlamalarına yol açtı. 1350-1361 yılla
rı arasında Anadolu· da Kızılırmak boy
larından Rumeli'de Meriç'e kadar uza
nan sahaya hakim kuwetli bir devlet 
olarak ortaya çıktılar. ı. Bayezid zama
nında Batı Anadolu'daki beylikler. Kara
manoğulları. Sivas yöresindeki Kadı Bur
haneddin Devleti, Candaroğulları, Canik 
ve yöresindeki mahalli beyler Osmanlı 
hakimiyetini tanıdılar; Fırat'ın batısında 
kalan topraklar ele geçirildi. Bu dönem
de Anadolu'daki Türk birliği büyük öl
çüde temin edildi ise de 1402'de Timur 
önünde uğranılan mağlübiyet, alınan top
rakların eski sahiplerinin eline geçmesi
ne ve Osmanlı Devleti'nin büyük bir sar
sıntı geçirmesine yol açtı. Bundan son
raki Fetret dönemi (1403-1413) Bayezid '
in oğulları arasında mücadeleler içinde 
geçti ve Çelebi Me h med· in hakimiyet 
kurması devletin yeniden taparlaması 

ile sonuçlandı. 1413'ten 1453'e kadarki 
dönem ise toparlanma ve Fetret devri 
meselelerini çözüme kavuşturma müca
delelerine sahne oldu. istanbul'un fethi 
ı 1453 ). Fatih Sultan Mehmed' in siyasi, 
askeri, idari, iktisadi sahalarda gerçek
leştirdiği reformlar Osmanlı Devleti' ne 
islam dünyasında büyük bir nüfuz ka
zandırdı. Devleti merkeziyetçi bir Türk
islam devleti haline getiren Fatih Sul
tan Mehmed, Anadolu birliğini sağla

mak amacıyla Karamanoğulları'nı orta
dan kaldırdığı gibi ( 1468), Anadolu'da Ti
mur'un siyasetini takip etmek isteyen 
Akkoyunlu Uzun Hasan ' ı Otlukbeli'nde 
bozguna uğrattı (ı 473) Yapılan antlaş

ma sonucu Osmanlı toprakları doğuya 
doğru genişledi. Ayrıca Fatih, Venedik 
ile ittifak teşebbüsünde bulunan Akko
yunlular'a karşı Timur'un tarunu Hüse
yin Baykara ile anlaşma yapmaya çalış
tı. Bu teşebbüs Osmanlılar'ın Orta Asya 
hanları ile ittifak kurma çalışmalarının 
başlangıcını teşkil eder. Osmanlılar bu 
dönemde Dulkadıroğulları üzerinde nü
fuz sağlamak için Memlükler'le müca
deleye girdiler ve bunun sonucunda ll. 

Bayezid zamanında Çukurova'da ilk Os
manlı-Memlük çatışması meydana gel
di. Trabzon Rum imparatorluğu'nu or
tadan kaldıran Fatih. böylece Toroslar'a 
kadar Anadolu'yu hakimiyeti altına aldı 
ve bugünkü Anadolu Türk yurdunun te
melini atmış oldu. 

XVI. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin altın 

çağını teşkil etti. Bu dönemde Orta Av
rupa'ya Viyana kapılarına kadar daya
nan Osmanlılar. doğu ve güney siyaseti 
ile Ortadoğu ve Ön Asya · da hakimiyet 
kurdular. Yavuz Sultan Selim 1514 Çal
dıran Zaferi ile Anadolu üzerindeki Sa
fevl emellerine set çekerek doğudan ge
len bu tehlikeyi bertaraf etti. Ayrıca Do
ğu Anadolu'ya hakim olma, Irak ve Azer
baycan'a doğru yayılma yolunda önemli 
bir adım atılmış oldu. Doğu ve Güney
doğu Anadolu hakimiyet altına alındığı 
gibi Suriye ve Mısır da ele geçirildi (ı 5 ı 6-
1 5 ı 7). Memlük Sultanlığı'na son verildi. 
Mukaddes yerlerde ve Yemen'de Osman
lı nüfuzu kuruldu. Hicaz bölgesini teh
dit eden ve baharat yolunu ellerine ge
çirmiş olan Portekizliler'e karşı müca
dele başlatıldı. Osmanlılar özellikle bu 
faaliyetleriyle islam dünyasında üstün 
bir mevki kazandılar. Bu üstünlük. Hin
distan'daki küçük islam devletlerinin Por
tekiz baskısı karşısında Osmanlılar'dan 
yardım istemeleri yanında Orta Asya 
hanlıklarının Safevi ve Rus saldırılarına 
karşı Osmanlılar'a müracaatları ile de 
doruk noktasına ulaştı. Özellikle Kanu
ni Sultan Süleyman zamanında bir dün
ya devleti haline gelen Osmanlılar XVI. 
yüzyılın son çeyreğinde doğudaki haki
miyetlerini iran içlerine. Kafkasya'ya ka
dar uzattılar. Basra. Şehrizor, Lüristan, 
Gence, Tebriz, Karabağ, Tiflis Osmanlı 
hakimiyeti altına girdi. Ancak iran ile 
doğudaki mücadeleler sürdü ve nihayet 
1639 Kasrışlrin Antiaşması Osmanlı- ira n 
sınırına kati şeklini verdi. 

1596-161 O yıllarında Osmanlılar'ı iç
ten sarsan büyük bir buhran baş gös
terdi. Özellikle Anadolu'da çeşitli iktisa
di ve sosyal sebepler yüzünden ortaya 
çıkan Celall isyanları Osmanlı idaresini 
çok meşgul etti. Uzun süren iran ve 
Avusturya savaşları da devlet nizarnının 
sarsılmasının bir başka önemli arnili ol
du. Avrupa'nın gelişen ekonomik sis
temleri Osmanlılar'ı da etkisi altına al
dı ve Osmanlı toprakları giderek tek ta
raflı bir pazar haline geldi. Avrupa· da 
gelişen askeri teknikiere de ayak uydu
rulamadı , başarısızlıklar birbirini takip 
etti ve fütuhat durdu. Bilhassa 1683 Vi
yana bozgunu Avrupa topraklarındaki 
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gerilemenin başlangıcını teşkil etti. 1699 
Karlofça Antiaşması ilk defa geniş ölçü
de toprak kayıplarına yol açtı. Bundan 
sonraki yıllarda özellikle Ruslar'la yapı
lan savaşlar Osmanlılar' ın aleyhine so
nuçlandı. Osmanlılar'ın Asya toprakla
rındaki gerilemesi Avrupa 'ya nisbetle 
daha yavaş gerçekleşti. Suriye. Mısır ve 
Yemen'de sık sık isyanlar çıktı ise de 
buralarda şeklen de olsa, uzun süre Os
manlı hakimiyeti devam etti. Özellikle 
XVIII. yüzyıldan itibaren merkezi idare
nin zaafı. devletin bu uzak toprakların
da yerli hanedanların nüfuzlarının kuv
vetlenmesine yol açtı. Fakat bölge XX. 
yüzyıl başlarına kadar Osmanlı idaresi 
altında kaldı. 

Osmanlı Devleti 'nin içine düştüğü za
afın giderilmesi yolunda bazı ısiahat ça
lışmaları da yapıldı. Devletin eski gücü
ne kavuş_ması için XVIII. yüzyıla kadar 
Kanuni Sultan Süleyman dönemi ideal 
olarak öne sürülürken bu yüzyılda Av
rupa modeli ve sistemi esas alındı. Özel
likle lll. Selim devrinde askeri sahada 
yapılan ısiahat daha ziyade bu temel 
üzerinden yürütüldü. Bu yüzyılda milli
yetçilik cereyanları sonucu Balkanlar'da 
isyanlar meydana gelirken 1839 Tanzi
mat Fermanı ısiahat hareketlerini her 
alanda yaygınlaştırdı. Ancak XIX. yüzyıl
da, tarihi emeller peşinde koşan Rusya 
ile mücadele sadece Balkanlar'da değil 
Doğu Anadolu'da ve Kafkas cephesinde 
de meydana geldi. 1828-1829 savaşı sı
rasında Doğu Anadolu'da Kars ve Ahıs
ka'yı işgal eden Ruslar 1878 Berlin Ant
Iaşması ile de Ardahan, Kars, Batum ve 
Bayezid vilayetlerini ele geçirdiler. Öte 
yandan bu yüzyılda ll. Abdülhamid ta
rafından takip edilen hilafet siyasetiyle 
islam dünyasında nüfuz tesisine çalışıl
dı; Hindistan müslümanları. Orta Asya 
hanlıkları, hatta Uzakdoğu müslüman
ları ile Batı emperyalizmine karşı ilişki
ler güçlendirilmeye çalışıldığı gibi Ara
bistan toprakları da bu sayede elde tu
tulmak istendi. Fakat ı. Dünya Savaşı Os
manlı Devleti'nin parçalanmasının ve yı
kılışının başlangıcını teşkil etti. 1920' de
ki Sevr Antiaşması ile Hicaz, Suriye, Filis
tin, Anadolu'nun önemli bir kısmı müt
tefik kuwetlerine terkedildL Ancak Ana
dolu'da başlayan Milli Mücadele, doğu
da Gürcü ve Ermeniler'le, güneyde Fran
sızlar'la ve batıda Yunanlılar'la yapılan 
savaşlar bu toprakların işgal altından 

kurtulmasını sağladı. 1922 ·de Osmanlı 
saltanatı ilga edilerek 1923 'te Cumhu
riyet ilan olundu. 

2. Orta ve Güney Asya. Abdurrahman 
b. Semüre kumandasındaki islam ordu-
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ları Hz. Osman zamanında Sicistan yo
luyla Kabil 'e ulaştılar. Bu akınlar Erne
viler devrinde daha yoğun bir şekilde 
sürdürüldü ve fetihten sonra İslamiyet 
kabileler arasında hızla yayıldı. Şah adı 
verilen kabile reisieri yönetimi ellerinde 
tuttular. Abbasiler zamanında Afganis
tan bir süre için Tahirıler ve Saffarıler'in 
eline geçti. IX. yüzyılda Samaniler böl
geye hakim oldular. X. yüzyılda Kuzey 
Afganistan Ferlgüniler hanedanının ida
resindeydi. X. yüzyılın ortalarında Sama
niler' in zayıflamaya başlaması üzerine 
Alp Tegin adlı Türk emiri Gazne ve Za
bülistan' ı ele geçirerek burada Türk nü
fuzunun temellerini attı . Daha sonra Se
bük Tegin Gazne'ye hakim oldu ve Gaz
neliler Devleti'ni kurdu (963-1186) Oğlu 

Mahmud Hindistan'a on yedi sefer dü
zenledi ve İslamiyet;in bölgede yayılma
sı için çalıştı. Afganistan dışında Hora
san ve Kuzey Hindistan'da da hakimi
yet tesis eden Gazneliler, özellikle Hin
distan'da İslam nüfuzunu bütün ağırlı
ğıyla hissettiren ilk hanedan olarak ta
rihe geçti. Gazneliler 1040'ta vuku bu
lan Dandanakan Savaşı'nda Selçuklular'a 
yenilince bölge Selçuklular' la Gurlular 
arasında hakimiyet mücadelelerine sah
ne oldu. Gurlular Büyük Selçuklular'ın 
1157'de yıkılmasıyla Afganistan' ı kontrol 
altına aldılar ve 1186 ·da Gazneli Devle
ti'ne son verdiler. Adını Afganistan'da
ki Gur bölgesinden alan Gurlular 1000-
1215 yılları arasında Afganistan, Hora
san ve Kuzey Hindistan· da hüküm sür
düler. Gazneliler'i ortadan kaldırdıktan 
sonra onların bütün topraklarını ele ge
çirdikleri gibi Büyük Selçuklular'ın yıkı
lışia rını takiben hakimiyet sahalarını ge
nişleterek Hazar denizinden Hindistan'
ın kuzeyine kadar çok geniş bir sahaya 
yayıldılar. Gıyaseddin ve Muizzüddin de
virlerinde Hindistan' a başarılı akınlar 

düzenlediler. Muizzüddin'in ölümünden 
sonra hanedan mensupları arasında çı
kan karışıklıklardan faydalanan Harizm
şahlar, Gurlular'ı ortadan kaldırarak top
raklarını kendi ülkelerine kattılar (1215) . 

Afganistan Harizmşahlar'dan sonra Mo
ğollar'ın istilasına maruz kaldı (1220). 

Daha sonra sırasıyla Timurlular ( 1370-

1506). Babürlüler (1526-1858), Argunlar 
(1510-1591), Şeybaniler (1500-1598) ve 
nihayet Safeviler'in (150 1- ı 732) hakimi
yeti altına girdi. Afganlar XVlll. yüzyılda 
Safevıler'in kanşıklık içinde bulunmala
rından faydalanarak İran'ı istila ettiler, 
fakat daha sonra Nadir Şah Afgan ta
hakkümüne son verdi. Ancak onun ölü
münden sonra Afgan asıllı kumandanı 
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Ahmed Şah, Dürraniler adıyla yeni bir 
hanedan kurdu (1747-1819); Dürraniler 
hakimiyet sahalarını Keşmir'e kadar ge
nişlettiler. Daha sonra bir diğer Afgan 
kabilesi Barakzaylar Kabil'i ele geçirdi
ler ve 1973 'te Afganistan Cumhuriyeti 
kuruluncaya kadar Afganistan· da hü
küm sürdüler. 

Hz. Ömer devrinde gerçekleştirilen fe
tihler sırasında Horasan ve Toharistan'
ın bir bölümü ele geçirilmişti. Ancak böl
gede İslam hakimiyeti kesin olarak Erne
viler zamanında sağlanabildi. Horasan 
Valisi Kuteybe b. Müslim burayı bir üs 
olarak kullanarak Maveraünnehir'e akın
lar düzenledi. İslam orduları 705-715 
yılları arasında Buhara, Semerkant, Ho
kand ve Fergana'nın bir bölümünü fet
hetti. Kuteybe aynı tarihlerde Doğu Tür
kistan'daki Kaşgar şehrinide alarak Çin 
sınırianna dayandı. Emevi Halifesi Hişam 
b. Abdülmelik tarafından Maveraünne
hir valiliğine tayin edilen Nasr b. Seyyar. 

. bir ara İslam hakimiyetinden çıkmış olan 
şehirleri tekrar ele geçirdi. Abbasiler dö
neminde İslam ordulan Taşkent'i de (Şaş) 
fethedince (751) bu bölgelerde İslam ha
kimiyeti kesin olarak sağlandı. Abbasf
ler zamanında Maveraünnehir'de kuru
lan Samaniler (874-999) bölgede siyasi 
bütünlüğü ve emniyeti sağlamışlardır. 

ll. Nasr b. Ahmed (913-943) zamanında 

Sicistan, Kirman, Cürcan, Rey ve Tabe
ristan da onların hakimiyeti altına girdi 
ve devletin sınırları Harizm'den Hindis
tan' a kadar uzandı. Samani başşehri 
Buhara ile Semerkant o devirde Bağ
dat'ı gölgede bırakacak ölçüde önemli 
birer ilim ve kültür merkezi haline gel
diler. X. yüzyılın sonlannda meydana ge
len karışıklıklar sırasında Karahanlılar 

ve Gazneliler Samani ülkesini istila ede
rek bu hanedana son verdiler. 

840'ta Kaşgar başşehir olmak üzere 
kurulan Karahanlıla r zamanında İslami
yet Türkler arasında, özellikle Satuk Buğ
ra Han'ın müslüman olmasından sonra 
süratle yayıldı. 999'da SamanTier'e son 
vererek Maveraünnehir'i de ele geçiren 
Karahanlılar. Ceyhun'dan Orta Tarım'a 
kadar uzanan sahaya hakim oldular. Ha
nedan 1042'den sonra Batı ve Doğu Ka
rahanlılar olarak ikiye ayrıldı. Buhara 
başşehir olmak üzere Hokand'a kadar 
Batı Fergana ve Maveraünnehir Batı Ka
rahanlılar'a aitti. Başşehir Balasagun, 
Kaşgar. Talas, İspicab (isfTcab), Şaş, Do
ğu Fergana ve Yedisu ise Doğu Kara
hanlılar'ın hakimiyetindeydi. Doğu Ka
rahanlılar 1211'de, Batı Karahanlılar ise 
1212'de yıkıldı. 

Selçuklu Sultanı Melikşah'ın taştdar* ı 
Anuş Tegin tarafından 1 077'de Harizm'
de kurulan Harizmşahlar zamanla haki
miyet sahalarını İran. Anadolu ve Hindis
tan· a kadar genişletmişlerdir. Ha rizm
şah Alaeddin Muhammed ( 1200-1220) 

Gurlu hakimiyetine son vermiş, Karahı
tayla r'ı mağlüp ederek Buhara 'yı zaptet
miş ve Batı Karahanlılar'ı ortadan kal
dırmıştır. Son Harizmşah Celaleddin bir
kaç cephede savaşmak zorunda kaldı

ğından Moğollar karşısında tutunarnadı 

ve 1231'de ölümüyle Harizmşahlar da 
tarih sahnesinden silindi. 

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu 
Cengiz Han 1206 ·dan itibaren düzenle
diği seferlerle Çin'i istilaya başladı ve Çin 
İmparatorluğu'nu zayıflattı. 1218'de Tür
kistan'daki Yedisu'nun işgalinden sonra 
Harizmli valinin Cengiz Han'ın elçilerini 
Otrar'da öldürtmesiyle Moğollar İslam 
dünyasını süratle istilaya başladılar. Ha
rizmşahlar'ın ülkeleri ve Maveraünnehir 
işgal edildi. Cengiz Han ölümünden ön
ce ülkesini oğulları arasında paylaştır

mıştı. Buna göre Batı Sibirya'dan Kuzey 
Karadeniz'e kadar uzanan saha, büyük 
oğlu Çuçi öldüğü için tarunu Batu'ya, 
Maveraünnehir'den Doğu Türkistan'a ka
dar uzanan topraklar ikinci oğlu Çağa
tay'a, Pamirler ile Tanrı dağları arasın
daki saha ile imparatorluğun merkezi 
(Moğolistan) ise en küçük oğlu Toluy'a 
verildi. 

Ögedey ve Toluy'un soyundan gelen
ler 1206- 1234 yılları arasında Moğolis
tan ve Çin'de hüküm sürdüler. Çin'deki 
Moğol hanlarının yerini 1368 ·de M ing 
sülalesi alırken Toluy sülalesi Moğolis

tan'da XVII. yüzyıla kadar varlığını koru
du. Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın kur
duğu Çağatay Hanlığı 1227' den 1370'e 
kadar Maveraünnehir. Yedisu ve Doğu 
Türkistan'da varlığını sürdürdü. Daha 
sonra bölge Şeybaniler'in (Özbekler) eli
ne geçti. Yalnız Çağataylılar'ın Yedisu 
ve Tarım havzasına hakim olan kolu XVII. 
yüzyılın sonlarına kadar varlığını devam 
ettirdi. 1241 ·de Deşt- i Kıpçak· ta kuru
lan Altın Orda Hanlığı 1440'ta çözülme
ye başlayınca Hacı Giray Kırım'da Kırım 

Hanlığı'nı (1441-1783). Uluğ Muhammed 
Han Kazan yöresinde Kazan Hanlığı· nı 

( 1437-1552) kurmuş, Altın Orda hanları 
da Saray şehrinde 1502'ye kadar var
lıklarını korumuşlardır. Kırım hanları Al
tın Orda'nın varisieri olduklarını söyleye
rek XV. yüzyıldan itibaren zaman zaman 
Kazan'da hüküm sürdüler. Aynı yüzyılın 
sonlarından itibaren de başşehir Bah
çesaray'dan Güney Ukrayna'yı ve Aşağı 



Don-Kuban bölgesini hakimiyetleri altı

na aldılar. Müttefikleri Osmanlılar'ın za
yıflaması. Ruslar'ın Karadeniz ve Akde
niz'e doğru yayılması Kırım Hanlığı'nın 
sonunu hazırladı. Büyük Katerina'nın or
duları 1783'te Kırım'ı işgal ederek Rus 
topraklarına kattı. XV. yüzyılda kurulan 
Kasım Hanlığı (1445-1631ı ve Astarhan 
Hanlığı da ( 1466-1556) aynı bölgede hü
küm sürmüşlerdir. 

1370'te Timur tarafından Maveraün
nehir' de kurulan Timurlular 1395 'ten 
sonra İran, Irak ve Deşt-i Kıpçak'ı da ha
kimiyet sahalarına katarak büyük bir 
imparatorluk haline gelmişlerdir. Timur 
1399'da çıktığı sefer sonunda Suriye'ye 
girerek Memlükler'e, Ankara Savaşı'yla 
da ( 1402) Osmanlılar'a ağır bir darbe in
dirdi. Onun Çin seferi sırasında ölümü 
üzerine ( 1405 ı ülkesi oğulları ve torun
ları arasında paylaşıldı. XV. yüzyılda Şey
baniler önce Maveraünnehir'i, Sultan 
Baykara'nın ölümünden sonra da Hora
san'ı işgal ederek 1 506'da Timurlular'ın 
hakimiyetlerine son verdiler. Timurlu
lar'dan sonra Maveraünnehir'de Şeyba
niler hüküm sürdüler ( 1500-1598) Ha
nedanın kurucusu Muhammed Şeybani 
Han Harizm. Belh, Herat ve Horasan'ı 

ülkesine katarak Orta Asya'nın en güç
lü devleti haline geldi. 

İslam ordularının Hindistan· a doğru 
ilk akınları Emeviler devrinde gerçek
leşmiştir. Bu dönemde İslam orduları 
Güney İran üzerinden Aşağı İndüs va
disine girmiş ve Muhammed b. Kasım 
711 'de Sind'i fethetmişti. Abbasiler za
manında da bu bölgedeki İslam haki
miyeti sürdürüldü. Fakat Kuzey Hindis
tan'da İslam nüfuz ve hakimiyetini bü
tün ağırlığıyla hissettiren ilk hanedan hiç 
şüphesiz Gazneliler'dir (963-1186). Hin
distan'da Alp Tegin ve Sebük Tegin tara
fından sağlanan ilk Türk hakimiyeti Gaz
neli Mahmud döneminde gerçekleştiri
len on yedi seferle zirveye ulaştı. Bölge 
Gazneliler'den sonra Gurlular ' ın ( 1000-

12 ı 5 ı eline geçmiştir. 1223 'ten 1305 yı
lına kadar Moğol istilasına maruz kalan 
Kuzey Hindistan. 1206-1555 yılları ara
sında Delhi sultanları adı verilen Muiz
ziler ( 1206- 1290ı . Halaçlar ( 1290- ı 320). 

Tuğluklular (ı320-ı4ı4ı. Seyyidler (14ı4-
ı45ıı . LOdiler (ı45ı-1526ı ve sariler' in 
(ı 540- ı 555) hakimiyetinde kaldı. Halaç
lar Hindistan'ın Gurlular tarafından isti
lasında ve Bengal ile Doğu Hindistan'da 
İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oy
nadılar. Şir Şah' ın ölümünden sonra SQ
riler zayıfladılar ve nihayet Babürlü Hü-

kümdarı HümayQn tarafından ortadan 
kaldırıldılar. 

Bengal'de 1336-1576 yılları arasında 
hüküm süren Bengal sultanları zama
nında Hindülar arasında İslamiyet hızla 
yayıldı ve bugünkü müslümanların yö
reye hakim olmalarına zemin hazırladı . 

Afgan asıllı sariler'in reisi Şir Şah Ben
gal'i ele geçirerek burayı Babürlüler'i 
Hindistan'dan uzaklaştırmak için bir üs 
olarak kullandı. Fakat Babürlüler 1 576'
da ülkeyi topraklarına katarak Bengal 
Sultanlığı'na son verdiler. 

Dağlarla çevrili ulaşılması zor bir saha
da yer alması sebebiyle Keşmir' in müs
lümanlar tarafından fethi oldukça geç 
tarihlerde gerçekleşti. 1346'da Şah Mir
za Svati tarafından kurulan Keşmir Sul
tanlığı 1589'da Ekber'e itaat arzederek 
Babürlü hakimiyetine girdi. 

Hint Okyanusu sahilinde bulunan Gu
cerat ancak XIII. yüzyıl sonlarında Halaç 
hanedam tarafından fethedilebilmiştir. 
1391 'de Gucerat valisi tayin edilen Za
fer Han 1407'de Muzaffer Şah unvanıy
Ia bağımsızlığını ilan etti. Gucerat sul
tanları 1 583'te Babürlüler tarafından or
tadan kaldırıldı. 

Geumti nehri kıyısındaki KanpOr şeh
rinde Melikü'ş-Şark Server tarafından 
kurulan Şarkf Sultanlığı bölgede İslami
yet'in yayılması konusunda önemli rol 
oynadı ve 1479'da Delhi Sultanlığı tara
fından yıkıldı. 

1347-1 527 tarihleri arasında Kuzey 
Dekken'de hüküm süren Behmeniler'in 
zayıflaması üzerine aynı bölgede Berid
şahiler (1487-ı6ı9). İmadşahiler (ı485-
ı572ı. Adilşahiler (ı490- 1686ı. Nizamşa
hiler (1491-1633ı ve Kutbşahiler (1512-

ı687ı olmak üzere beş mahallf hanedan 
kuruldu ve nihayet Babürlüler tarafın
dan ortadan kaldırıldılar. 

Merkezi Hindistan'da yer alan Malva·
da İslam hakimiyeti ancak XIV. yüzyılın 
başlarında sağlandı. Delhi Sultanlığı adı
na şehri idare eden Dilaver Han 1401'de 
bağımsızlığını ilan etti. 1436'da Vezir 
Mahmud Han tahtı ele geçirdi ve Malva 
Sultanlığı 1531 'de Gucerat sultanları ta
rafından istila edildi. 1370'te Malva'nın 
güneyinde Handeş'te kurulan FarQkf Sul
tanlığı 1601 'de Babürlüler tarafından or
tadan kaldırıldı. 

Babürlüler (1526- ı 858ı Hindistan' da 
kurulan müslüman devletlerin en güç
lülerinden biridir. Hanedanın kurucusu 
olan Babür Çağatay Türkleri'ndendi. Şey
baniler'in Orta Asya'da giderek geniş bir 
sahayı hakimiyetleri altına almaları üze-

ASYA 

rine Fergana'dan ayrılıp Afganistan ve 
Hindistan tarafına yöneldi ve 1504'te Ka
bil'i ele geçirdi. Hindistan·a akınlar dü
zenleyerek kazandığı zaferler sonunda 
Babürlü hanedanının temellerini attı. Ek
ber Şah zamanında Kuzey ve Orta Hin
distan'da Babürlü hakimiyeti sağlam
laştırıldı. Ekber' den sonra tahta çıkan 
Cihangir ve Şah Cihan dönemlerinde Me
var Racputları, Dekken'deki Şii Sultanlı
ğı ve Bengal'deki Portekizliler itaat altı
na alındı. Evrengzib'in elli yıl süren hü
kümdarlığı devrinde Babürlüler zirveye 
ulaştı ve onun 1707' de ölümüyle devle
tin çöküşü başladı. Nadir Şah'ın 1739'da 
Hindistan'ı istilası ve Ahmed Şah Dürra
ni'nin seferleri sonunda Babürlüler te
lafisi mümkün olmayan kayıplar verir
ken İngilizler'in himayesindeki HindQiar 
güçlendi. İngilizler Bengal'den Orta Hin
distan ve Racputana'ya kadar yayıldılar. 

Son Babürlü Hükümdan ll. Sahadır Şah 
1858'de tahtından indirilerek sürgüne 
gönderildi ve böylece hanedan yıkılmış 
oldu. 

3. Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya'
da Sumatra'da hüküm süren sekiz kral
lıktan sadece Perlak (Ferlek) XIII. yüzyıl 
sonlarına doğru İslamiyet'i kabul etmiş
ti. Açe bölgesinde kurulan ilk devlet 
müslüman Samudra-Pase Krallığı olup 
1282 ·den 1 521 ·e kadar varlığını koru
muş ve ülkeyi istila eden Portekizliler 
tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ancak 
aynı yıl Ali Mugayet Şah'ın üstün gay
retleri sonunda bölgede Açe İslam Sul
tanlığı adıyla yeni bir devlet kuruldu ve 
XVII. yüzyılda Sultan İskender Muda za
manında (ı607-1636ı çok güçlü bir İslam 
devleti haline geldi. Osmanlı halifelerine 
bağlılık arzeden Açe sultanları sömür
geci Avrupa ülkeleriyle uzun yıllar mü
cadele etmişler ve nihayet 1903'te Hol
Iandalılar'a boyun eğmek zorunda kal
mışlardır. XVI. yüzyılda Cava ·nın kuzey 
kıyılarında hüküm süren mahallf hane
danların en önemlisi Demak Sultanlığı 
olup 1 568 ' de yıkılmıştır. De mak sulta
nının kız kardeşiyle evli olan Şeyh İbn 
Mevlana 1546'da Cava'nın batısında Ben
tem'de bağımsız bir İslam devletinin te
mellerini attı. Yerine geçen oğlu Hasa
neddin tarafından 1 550' de kurulan bu 
devlet 1843'e kadar hakimiyetini sürdür
dü. XVI. yüzyılda kurulan Mataram Dev
leti Sultan Agung zamanında (ı 6 ı 3- ı 646) 

gücünün doruk noktasına ulaşmış ve 
Batavya dışında bütün Cava'ya hakim 
olmuştur. Fakat Agung'un halefieri za
manında devlet giderek zayıflamış ve ni
hayet XVIII. yüzyılda parçalanarak Avru-
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palılar'ın kurduğu şirketlerin nüfuzu altı
na girmiştir. Bunların dışında Güneydoğu 
Asya'da kurulan İslam devletleri arasında 
Filipinler'deki Sulu Devleti ( 1450- I 936), 
Tayland'da hüküm süren Patani İslam 
Devleti (1457-1909), Borneo'daki Bancer
masin Devleti (XVII-XIX. yüzyıl) ve Sumat
ra'nın güneydoğusuna hakim olan Pa
lembang Devleti ( 1648- ı 82 5) sayılabilir. 
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liJ AB DÜLKERiM ÖzA YDIN 

4. Sömürgecilik Dönemi ve Bağımsızlık. 

Avrupalılar'ın ticari, iktisadi, dini, siyasi 
ve diğer sebeplerle Asya kıtası ile ilgi
lenmeleri eski tarihlere gider. XV. yüzyı
lın son larına kadar Asya ile Avrupa ara
sındaki ilişkiler karadan sağlanırken bu 
tarihlerde, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan 
kara ticaret yollarının geçtiği bölgeler
de müslümanların hakimiyet kurmaları 
Avrupalılar' ı Asya · nın güney kıyılarına 

ulaştıracak başka bir yol aramak mec
buriyetinde bıraktı. Portekizliler' in Batı 
Afrika kıyılarını takip ederek XV. yüzyı
lın sonlarında Hindistan· a ve Seylan · a 
ulaşmaları Asya· nın tarihinde yeni bir 
dönemin başlangıcı oldu. 

Portekizli Vasco de Gama'nın Güney 
Afrika'yı dolaşarak Arabistan ' ın güney 
sahillerinden Hindistan'a ulaşması ( 1498) 
ile Avrupalılar'ın özellikle kıyı bölgeler
de başlayan faaliyetleri kısa zamanda 
büyük genişleme gösterdi. Yayılmacı bir 
politika güden Avrupalılar uzun zaman 
iç bölgelere nüfuz ederneden kıyılarda 

kurdukları ticaret kolonilerinde yaşadı
lar. Portekizliler'in kıtada karaya ayak 
bastıkları ve yerleştikleri ilk yer Kalikut 
oldu. Amirat Alfonso de Albuquerque 
Portekiz gücünü bölgede yaydı ve yeni 
yerler işgal etti. Avrupa baharat pazarı
nı ele geçirmek amacıyla Portekizliler'in 
Hindistan'da ve Malakka takımadaların
da bazan zorla. bazan da yerlilerle anla
şarak kurdukları koloni ve ticaret mer
kezlerinin en önemlileri Güneybatı As
ya 'da Hürmüz (ı 5 ı 5), Güney Asya'da Goa 
(1510), Güneydoğu Asya'da da Malaka 
(I 511) idi. Daha sonra bu merkeziere Di u 
(1535), Hugly (15 37), Kolombo (15 17) ve 
Makao da (ı 557) katıldı. Asya'daki zen
ginlikleri Batı'ya taşımak amacında olan 
PortekizlBer Hürmüz'den Japonya'ya ka
dar etkili oldular ve bu bölgedeki sö
mürgelerini Goa'da oturan Portekiz do
ğu valisi ile yönettiler. 

Portekizliler· den sonra XVII. yüzyılın 

başlannda Asya'nın güney ve güneydo
ğu bölgelerinde görülen Hollandalılar 

kısa zaman içerisinde bölgedeki Porte
kiz egemenliğini sarsarak güçlü bir sö
mürge devleti haline geldiler. Hollanda
lılar Güneydoğu Asya'daki Cava ve Su
matra'ya yerleşerek bölgedeki egemen
liklerini giderek güçlendirdiler. Bölgede 
ticaret tekelinin yanı sıra savaş ve barış 
yapmak, ülkeler ele geçirmek ve kaleler 
inşa etmek gibi haklar elde eden Birle
şik Doğu Hindistan Şirketi (United East 
lndia Company: Vereenigde Oostindische 
Compagnie: VOC) 1602'de kurulduktan 


