
474

TÜRK

çenek neslinden geldiði söylenmektedir.
Anadolu, Sýrbistan, Rusya, Macaristan ve
Kafkaslar’da bazý yer adlarý ile halk efsane-
lerinde Peçenekler’in hâtýralarý yaþamak-
tadýr. Orta Macaristan’da ele geçen meþ-
hur Nagy-Szent Miklos hazinesinin altýn
kaplarý üzerindeki Göktürk alfabeli yazýla-
rýn Peçenekler’e ait olduðu anlaþýlmýþtýr.
Ayrýca Güney Rusya’da Poltava’da bulu-
nan Perescepine hazinesi de onlara aittir.
150 yýldan fazla Karadeniz’in kuzeyinde
yaþayan Peçenekler’den her biri kendi baþ-
buðunun idaresinde boy teþkilâtý çevre-
sinde kaldý ve bir devlet kurulamadý. Fa-
kat savaþ ve müdafaa durumlarýnda or-
tak hareket edebildiler. XI. yüzyýlýn ortala-
rýnda Turak adýnda bir baþbuð on bir Pe-
çenek boyunun baþýna geçtiyse de bütün
boylarý hâkimiyeti altýna alamadý.

Uzlar. Oðuzlar’ýn batý kolu Uzlar, Rus
yýllýklarýnda Tork (Türk), Bizans kaynakla-
rýnda Uz diye geçmektedir. 860’lý yýllarda
Peçenekler’i Ýdil ötesindeki yurtlarýndan
çýkarýp oraya yerleþtiler ve daha sonra
batýya doðru ilerlediler. Kiev Knezi Vlade-
mir’in müttefiki olarak 985’te Ýdil Bulgar-
larý’na karþý yapýlan sefere bazý Uz grup-
larý da katýldý. Yalnýz bunlarýn Kiev bölge-
sine göçleri 1036’da Peçenekler’i yenme-
lerinin ardýndan gerçekleþti. Doðu Avrupa
sahasýnda kýsa bir dönem faaliyet göste-
ren Uzlar hakkýnda diðer Türk boylarýna
göre çok az bilgi bulunmaktadýr. Bugün
Moldavya’da yaþayan, dil ve kültürlerini bü-
yük ölçüde muhafaza eden Gagauz Türk-
leri’nin bunlarýn kalýntýlarý olduðu tahmin
edilmektedir (bk. OÐUZLAR). Batý Göktürk-
ler’e mensup bir Türk kavmi olan Kýpçak-
lar da (Kumanlar), Peçenekler ve Uzlar gibi
Güneydoðu Avrupa bozkýrlarýnda bir dev-
let kuramadýlar (bk. KIPÇAKLAR).
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ÿAhmet Taþaðýl

Türkler’in Ýslâmiyet’i Kabulü. Câhiliye
devri þairleri Nâbiga ez-Zübyânî, Hasan
b. Hanzale ve Þemmâh b. Dýrâr’ýn þiirlerin-
de ve darbýmesellerde Türkler’den bah-

dan gönderilen elçiler ve hediyelerle bir
müddet devam etti. Peçenekler, Bizans’-
tan kumaþ, baharat, boya, süs eþyasý ve
mücevherat alýyor, karþýlýðýnda bal mumu,
tutkal, kýymetli deri satýyordu. Peçenek-
ler’i Ýdil ötesi yurtlarýndan çýkaran Uzlar’ýn
batýya doðru ilerlemesi üzerine Peçenek-
ler’den bir kýsmý 942-970 yýllarýnda Ma-
caristan’a yerleþti. Asýl kitle batýya doðru
kaymaya baþladý. XI. yüzyýlýn baþlarýnda Pe-
çenekler, Dinyester boyuna indi. Bu du-
rum onlarýn Don bölgesindeki hâkimiyet-
lerinin zayýflamasýna yol açtý. Bundan is-
tifade eden Ruslar, Peçenekler’e 1036 yý-
lýnda aðýr bir darbe vurdular. Bu tarihten
sonra Peçenekler, Tuna boylarýna geldiler,
Tuna nehri Peçenekler ile Bizans arasýn-
da sýnýr oldu. Arkalarýnda Uz baskýsý þid-
detlenince Peçenekler Balkanlar’a doðru
kaymaya baþladýlar. Bazý boylar Bizans ile
anlaþarak sýnýr bekçiliði yapýyorlardý. 1048’-
den sonra pek çok Peçenek Bizans hiz-
metine girdi. Bunlar arasýndan Anadolu’-
ya gönderilenler de oldu. Anadolu’da Pe-
çenekler’le ilgili birçok yer adý Bizans ta-
rafýndan yerleþtirilen bu Peçenekler’e ait-
tir. Bunlardan bir kýsmý 1071 Malazgirt
Savaþý’nda Alparslan tarafýna geçerek Bi-
zans’ýn yenilmesinde rol oynadý. 1050’den
itibaren Edirne çevresi, Trakya’nýn Mar-
mara’ya kadar olan sahilleri Peçenekler’in
hücumuna mâruz kaldý. Ýzmir Beyi Çaka,
Ýstanbul’u zaptetmek için Peçenek baþ-
buðlarý ile ittifak yaptý. Ege’de donanma-
sý ile Çaka Bey, Marmara sahillerinde Sel-
çuklular, Edirne’de Peçenekler, Ýstanbul’u
kýskaç içine almak üzere anlaþtýlar (1091).
Çok zor durumda kalan Bizans’ýn imdadý-
na Kumanlar (Kýpçaklar) yetiþti. 1060 yý-
lýndan itibaren Peçenekler’e ait Karade-
niz’in kuzeyindeki sahayý iþgal eden Ku-
manlar 1080’lere doðru Tuna boylarýna
kadar ilerleyince Peçenekler’le aralarýnda
büyük bir düþmanlýk baþ gösterdi. Rus
knezleri önceleri bu durumdan yararlan-
dýðý gibi Bizanslýlar da faydalanmanýn yol-
larýný buldular. Meriç nehri kenarýnda Bi-
zans’a kesin bir darbe indirmeye hazýrla-
nan Peçenekler, Bizans’ýn tahrikiyle çok
kalabalýk Kumanlar’ýn saldýrýsýna uðradý-
lar. Lebinium’da yenilip tamamen ezildi-
ler (29 Nisan 1091). Böylece siyasî tarih-
leri sona eren Peçenekler’den geri kalan-
lar çeþitli bölgelere daðýldýlar. Bir kýsmý
Macaristan’a gitti ve Peþte çevresiyle Fer-
tö’de yerleþtirildi. Bir kýsmý Uzlar ve Ku-
manlar arasýna karýþtý. Balkanlar’da kalan-
larýn çoðu Vardar nehri boyunca yerleþ-
ti. Makedonya’daki Meglano-Ulahlar’ý ile
Sofya etrafýndaki Þop-Bulgarlarý’nýn Pe-
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yamet kopmayacaktýr” (Buhârî, “Menâ-
kýb”, 25; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 9). 3.
Türkler’i Benî Kantûrâ olarak gösteren ve
müslümanlarla savaþacaklarýný ifade eden
hadisler (Müsned, V, 40; Ebû Dâvûd, “Me-
lâhim”, 10). Bunlarýn dýþýnda Türkler’in Irak
ve el-Cezîre’yi zaptedip iktidarý Abbâsîler’in
elinden alacaklarýný beyan eden hadisler
vardýr (Kitapçý, Hz. Peygamber’in Hadis-
lerinde Türk Varlýðý, s. 243 vd.). Öte yan-
dan VII. yüzyýlda Ýran ve Arabistan’da Türk
çadýrý kullanýldýðý, Hz. Peygamber’in Hen-
dek Savaþý sýrasýnda bir Türk çadýrýnda otu-
rarak hendek kazma iþlerine nezaret et-
tiði (Taberî, II, 568) ve Medine’de bir Türk
çadýrýnda itikâfa çekildiði rivayet edilmek-
tedir.

Türkler’le müslüman Araplar arasýnda
VII. yüzyýlýn ortalarýna doðru baþlayan ve
XX. yüzyýlýn ilk çeyreðine kadar devam
eden iliþkileri mücadele, hizmet ve hâki-
miyet dönemleri þeklinde incelemek müm-
kündür. Mücadele dönemi Hz. Ömer za-
manýndaki Ýslâm fetihlerinden itibaren
Emevîler’in yýkýlýþýna kadar yüzyýlý aþkýn
bir süre devam etmiþtir. Bu mücadelenin
sonunda Türk hâkimiyetindeki topraklar
müslüman Araplar’ýn eline geçmiþ, bir ký-
sým Türkler Müslümanlýðý kabul etmiþtir.
Hizmet dönemi Emevîler’in son zamanla-
rýnda baþlamýþ, daha sonra Abbâsî halife-
leri cesaretiyle temayüz eden Türkler’i ken-
di hizmetlerine almýþ, özellikle Me’mûn ve
Mu‘tasým-Billâh devrinden itibaren Türk-
ler hilâfet ordusunun en önemli unsuru
haline gelmiþtir. Ayrýca yönetim kadrola-
rýna yükselerek Abbâsî halifeliðinin siyasî
ve idarî hayatýnda büyük hizmetler gör-
müþtür. Dandanakan zaferinden sonra Sel-
çuklu Türkleri, Sünnî Ýslâm dünyasýnýn hâ-
miliðini üstlenmiþ, iç ve dýþ tehlikelere kar-
þý müslümanlarý koruma görevini yerine
getirmiþtir. Selçuklular ve halefleri çok ge-
niþ bir sahada hâkimiyet tesis ederek çe-
þitli imparatorluklar kurmuþ, genelde si-
yasî, idarî ve askerî bakýmdan Ýslâm dün-
yasýnýn rakipsiz hâkimi olmuþtur. Bu du-
rum I. Dünya Savaþý’nýn sonuna kadar de-
vam etmiþtir.

Hulefâ-yi Râþidîn Devri Türk-Arap Ýliþ-
kileri (632-661). Türkler’in müslüman ol-
masýna zemin hazýrlayan mücadeleler Ýs-
lâm fütuhatý sýrasýnda gerçekleþti. Hz. Ebû
Bekir, irtidad olaylarýný ve isyanlarý bastýr-
dýktan sonra Sâsânî Ýmparatorluðu’nun
hâkimiyeti altýnda bulunan Fýrat nehrinin
aþaðý taraflarýndaki topraklara ordu sev-
ketti ve Yemâme’de bulunan Hâlid b. Ve-
lîd’i Sâsânîler’e karþý savaþmakla görevlen-

dirdi. Irak cephesi baþkumandanlýðýnýn ku-
rulmasýyla fütuhat hareketi baþlatýlmýþ ol-
du. Hz. Ömer hilâfet makamýna geçince
Ebû Ubeyd es-Sekafî’yi 1000 kiþilik gönül-
lü birliðin baþýnda Sâsânî kuvvetleri üze-
rine gönderdi. Onun þehid olmasýyla Irak
cephesi kumandanlýðýna Sa‘d b. Ebû Vak-
kas tayin edildi. Kadisiye zaferinin (15/636)
ardýndan Ýslâm ordusu Sâsânîler’in baþ-
þehri Medâin’e, ardýndan Hulvân’a girdi. 21
(642) yýlýnda Nihâvend zaferiyle Ýran kapý-
larý müslümanlara açýldý. Hz. Osman dö-
neminde Basra Valisi Abdullah b. Âmir’in
öncü kuvvetleri kumandaný Ahnef b. Kays,
Nîþâbur ve Serahs’ý fethettikten sonra
Merv’e yürüdü. Ceyhun (Amuderya) nehri-
nin kuzeyine geçerek müslümanlarýn ta-
kibinden kurtulan son Sâsânî hükümdarý
III. Yezdicerd topladýðý kuvvetlerle Belh’i
müslümanlardan geri aldý. Merverrûz’a
kadar ilerleyip Türk Hakaný Tulu Han’dan
yardým istedi, ancak Ahnef b. Kays’a ye-
nilip geri çekildi. Horasan ve Tohâristan’-
da bazý þehirler Türkler tarafýndan zap-
tedildi. Abdullah b. Âmir bölgeyi tekrar
fethetti. Bu sýrada Kuzey Azerbaycan ve
Daðýstan’da Hazarlar, Cürcân’da Sûl Türk-
leri (Sûlîler), Sîstan’da Eftalitler ve Halaç-
lar, Bâdegýs’te Nîzek Tarhan, Tohâristan’-
da Karluklar’a mensup bir yabgu bulunu-
yordu. Sâsânîler’in yýkýlmasý ve Göktürk
nüfuzunun zayýflamasý üzerine Mâverâün-
nehir ve Hârizm’deki mahallî hânedanlar
baðýmsýzlýklarýný ilân ettiler. Hz. Osman dö-
neminde müslüman Arap ordusu Gürcis-
tan, Daðýstan, Azerbaycan ve Arrân’a ka-
dar uzanan topraklarý ele geçirdi. Azer-
baycan’ýn çeþitli yerlerine askerî birlikler
yerleþtirildi. 31 (651) yýlýnda bütün Ýran Ýs-
lâm hâkimiyeti altýna girmiþ oldu. Ýslâm
ordusunun Türkler’le mücadele ettiði ikin-
ci cephe Kafkasya’dýr. Azerbaycan ve Ýrmî-
niye’nin fethinden sonra müslüman Arap-
lar Hazar Türkleri ile karþýlaþtýlar (18/639).
Hz. Ömer, Sürâka b. Amr’ý Derbend’in fet-
hine memur etti. Abdurrahman b. Rebîa
el-Bâhilî kumandasýndaki ordu Derbend
hâkimi Þehrbârâz ile bir antlaþma yaptý
ve Þehrbârâz müslümanlara tâbi olmayý
kabul etti (22/643). Abdurrahman b. Re-
bîa, Hazar topraklarýna akýnlar düzenle-
di (24-25/645-646). Hazar baþþehri Belen-
cer yakýnlarýnda meydana gelen savaþta
Arap ordusu yenilgiye uðradý (32/652-53).
Bu olayýn ardýndan Ýslâm dünyasýndaki iç
karýþýklýklar yüzünden Hazar Türkleri ile
Araplar arasýnda önemli bir savaþ meyda-
na gelmediði anlaþýlmaktadýr.

Emevîler Devri Türk-Arap Ýliþkileri (661-
750). Muâviye b. Ebû Süfyân hilâfeti ele

sedilmesi, Türkler’le Araplar arasýndaki iliþ-
kilerin Câhiliye dönemine kadar uzandýðý-
ný göstermektedir. Ayrýca çeþitli Türk ka-
vimlerinin Ýslâm öncesi dönemde Ýran ve
Arap hâkimiyetindeki topraklara geldiði
ve onlar hakkýnda bilgi edindiði anlaþýlmak-
tadýr. Nitekim Hazar Türkleri zaman za-
man Derbend’i geçip Hemedan ve Musul’a
kadar ilerlemiþlerdir. Sâsânî Hükümdarý
Enûþirvân (531-579) Bâbülebvâb (Derbend)
seddini Hazar akýnlarýna karþý yaptýrmýþ,
Kuzey Ýran’da yaþayan Aðaçeri, Sûl ve Ya-
zur Türkleri’ni Azerbaycan’a göçe zorla-
mýþtý. Eftalitler (Akhunlar), Halaçlar ve Kar-
luklar’ýn bir bölümü Afganistan ve Sîstan
(Sicistan) topraklarýna yerleþmiþti. Sâsânî
ordusunda Türkler’in yaný sýra Araplar da
vardý. VII. yüzyýlda Sâsânîler’le Bizanslýlar
arasýndaki savaþlarda Göktürkler, Hazar-
lar ve Avar Türkleri önemli rol oynamýþtý.
Eski Arap þiirinden, halký korkutmak ve
Türkler’den uzaklaþtýrmak amacýyla çýka-
rýlan þâyialardan Araplar’ýn Türkler’i cesur,
acýmasýz ve Ýslâm dininin geleceði açýsýn-
dan tehlikeli gördükleri anlaþýlmaktadýr.
Bir rivayete göre Türkler Araplar’ýn elin-
den iktidarý alacak, ancak kâfir olduklarý
için Allah’ýn gazabýna uðrayýp mahvolacak-
týr. III. (IX.) yüzyýlda Câhiz, Türkler’in Ýs-
lâm’ýn yardýmcýsý ve halifelerin en yakýn
adamlarý olduklarýný söyleyerek Türkler’e
haksýzlýk edildiðini ileri sürmüþtür (Hilâ-
fet Ordusunun Menkýbeleri, s. 85).

Hadislerde Türkler. Türkler hakkýnda
Kütüb-i Sitte’de ve diðer hadis kaynakla-
rýnda çeþitli rivayetler yer almaktadýr. Bun-
larýn yanýnda Türkler aleyhine ifadeler içe-
ren bazý hadisler ve sahâbeye atfedilmiþ
asýlsýz haberler de vardýr (geniþ bilgi için
bk. Þeþen, TM, XV [1969], s. 15-29). Bunlar-
dan hangilerinin sahih, hangilerinin mev-
zû olduðu hadis otoritelerinin yapacaðý
ciddi çalýþmalarla ortaya konabilecektir.
Konuyla ilgili hadisleri üç bölümde ele al-
mak mümkündür. 1. Türkler’in savaþçý ni-
teliklerine dikkat çekerek Türkler’le mü-
cadele ve savaþ konusunda sahâbeyi ve
sonraki nesilleri uyaran, onlarla iyi geçin-
meyi tavsiye eden hadisler: “Türkler size
dokunmadýkça siz de onlara dokunmayý-
nýz” (Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 8; Nesâî,
“Cihâd”, 42). 2. Türkler’in fizyolojik özellik-
lerinden ve müslümanlarla savaþacakla-
rýndan bahseden hadisler: “Siz küçük çekik
gözlü, kýrmýzý yüzlü, basýk burunlu, çehre-
leri sanki örs üzerinde dövülmüþ ve üzeri
derilerle kaplanmýþ saðlam kalkanlar gibi
bir kavim olan Türkler’le savaþmadýkça ký-
yamet kopmayacaktýr; siz kýldan örülmüþ
çorap giyen bir kavimle savaþmadýkça ký-
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ona itaat arzederek vergi ödemeyi kabul
etti.

78 (697) yýlýnda Horasan valisi tayin edi-
len Mühelleb b. Ebû Sufre’nin faaliyet-
leri baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Onun 82’de
(702) ölümünün ardýndan oðlu Yezîd de
yaptýðý seferlerden sonuç alamadý ve gö-
revden uzaklaþtýrýldý. I. Velîd döneminde
Horasan valiliðine getirilen Kuteybe b.
Müslim Belh’te çýkan isyaný bastýrdý (86/
705). Ceyhun nehrini geçip Saganiyân’a
yöneldiðinde Saganiyân hükümdarý bað-
lýlýðýný bildirdi. Kuteybe’nin hedefi Türk-
ler’in hâkimiyetindeki Tohâristan ve Mâ-
verâünnehir’i fethetmekti. Mâverâünne-
hir seferine çýkmadan önce Tohâristan eya-
letinin hâkimi Nîzek Tarhan’a elçi gönde-
rip hâkimiyetini tanýmasýný ve müslüman
esirleri serbest býrakmasýný istedi. Teklifi
kabul eden Nîzek Merv’e hareket etti ve
aralarýnda barýþ yapýldý. Kuteybe, Beykent
halkýnýn isyaný üzerine geri dönüp þehri
geri aldý ve bol miktarda ganimet ele ge-
çirdi (89/708). Ardýndan Buhara üzerine
yürüyen Kuteybe bir sonuç alamayýnca
Merv’e döndü. Ertesi yýl tekrar Buhara’ya
yürüdü ve þiddetli muhasaradan sonra
Buhara’da Ýslâm hâkimiyeti saðlandý. Ku-
teybe’nin Buhara’dan ayrýlmasýnýn ardýn-
dan Tohâristan hâkimi Nîzek, Araplar’a
karþý ortak bir harekâta karar verdiyse de
müttefikleri Kuteybe’ye itaat arzedince
kaçarak bir kaleye sýðýndý. Kuteybe onu
yakalayýp Haccâc’ýn emriyle idam ettirdi.
Buhara’ya hareket eden Kuteybe þehrin
bir kýsmýna Araplar’ý yerleþtirdi. 92 (710-
11) yýlýnda Sicistan seferine çýktý ve Zâbü-
listan Hükümdarý Rutbîl ile haraç verme-
si þartýyla barýþ yapýldý. Ertesi yýl Hârizm-
þah ile bir antlaþma yapan Kuteybe barý-
þý bozan Soðd üzerine yürüyüp bölgenin
merkezi Semerkant’ý kuþatýnca Semer-
kant hâkimi Emevî hâkimiyetini tanýdý.
Semerkant’ýn fethiyle Araplar’ýn Mâverâ-
ünnehir’deki hâkimiyetleri tamamlandý.
Kuteybe 20.000 kiþilik bir orduyla yeni bir
sefere çýktý (94/713). Þâþ, Hucend ve Fer-
gana’nýn bir kýsmýný ele geçirdi, Ýsbîcâb’a
kadar ilerledi; ancak Haccâc’ýn ölümüyle
(95/714) fetih harekâtýný durdurdu. Halife
I. Velîd kendisini müstakil bir vilâyet hali-
ne getirilen Horasan’a vali tayin etti. Ar-
dýndan Kuteybe bazý seferler düzenlediy-
se de Halife Velîd’in ölüm haberini alýnca
yeni halife Süleyman b. Abdülmelik’e isyan
etti ve isyan sýrasýnda öldürüldü (96/715).

Türgiþ Hakaný Su-lu Han’ýn Semerkant’a
sevkettiði ordu Horasan valisini yenilgiye
uðratmasýna raðmen þehri muhasara ede-
meden geri döndü. Horasan valiliðine ge-

tirilen Saîd b. Amr el-Haraþî zamanýnda
Türgiþ hakanýný destekleyen Türkler zul-
me uðradýlar ve yurtlarýný terkettiler. Saîd
kaçanlarý takip ederek Hucend’de kýlýçtan
geçirdi (103-104/721-722). Bu olaylar Türk-
ler’in Araplar’a karþý düþmanca duygular
beslemesine yol açtý. Horasan valiliðine ta-
yin edilen Müslim b. Saîd 105 (723-24) yýlýn-
da Fergana’yý ele geçirmek maksadýyla Taþ-
kent üzerine yürüdü, fakat Su-lu Han’ýn
mukavemeti karþýsýnda geri çekilmek zo-
runda kaldý. Türk askerleri Seyhun nehri
kýyýsýnda kendilerine yetiþti. “Yevmü’l-atþ”
denilen savaþta Araplar aðýr kayýplar ver-
diler. Bunun ardýndan Mâverâünnehir’de-
ki Emevî hâkimiyeti oldukça sarsýldý. Türk-
ler Esed b. Abdullah el-Kasrî’nin valiliði
döneminde Mâverâünnehir’de yer yer üs-
tünlüðü ele geçirdiler. Hiþâm b. Abdülme-
lik, Türgiþ Hakaný Su-lu Han’a bir elçilik he-
yeti gönderip kendisini Ýslâm’a davet et-
ti. Hakan, Ýslâmiyet’i kabul ettiði takdirde
halkýnýn geçim sýkýntýsý çekeceðini söyle-
yerek bu teklifi geri çevirdi.

Emevîler’le Hazarlar arasýndaki müca-
dele Velîd b. Abdülmelik devrinde baþla-
dý. Mesleme b. Abdülmelik 91 (710) yýlýn-
da Hazarlar üzerine bir sefer düzenleyip
Derbend’e kadar ilerledi. 95’te (714) iki se-
fer daha yaptý. Fetih harekâtýnda önceki
halifelerden farklý bir siyaset takip eden
Ömer b. Abdülazîz, Mâverâünnehir ve Tür-
kistan’da ganimet amacýyla yapýlan fetih-
leri durdurdu. Horasan Valisi Yezîd b. Mü-
helleb’i azlederek yerine Cerrâh b. Abdul-
lah el-Hakemî’yi tayin etti. Hazarlar’ýn Ýr-
mîniye ve Azerbaycan’da çok sayýda müs-
lümaný esir almalarý ve birçok kiþiyi öldür-
meleri üzerine halife, Hâtim b. Nu‘mân el-
Bâhilî’yi Hazarlar’la mücadele etmek için
görevlendirdi; Hâtim, Hazarlar’la yaptýðý
mücadeleyi kazandý. Arap yöneticilerinin
insanlarý Ýslâm’dan uzaklaþtýran uygula-
malarýna ve haksýz vergilere son vermek
isteyen Ömer b. Abdülazîz, Vali Cerrâh b.
Abdullah’tan Ýslâmiyet’i kabul edenlerden
cizye vergisini kaldýrmasýný istedi. Mâverâ-
ünnehir’deki çeþitli hükümdarlara Ýslâm’a
davet mektuplarý yolladý. Yeni siyaset ký-
sa sürede sonuç verdi ve Mâverâünnehir
halký Ýslâm’a girmeye baþladý. Ömer b. Ab-
dülazîz, Cerrâh b. Abdullah’tan sonra Ho-
rasan valiliðine Abdurrahman b. Nuaym’ý
getirdi. Abdurrahman’ýn ýlýmlý politikasýn-
dan yararlanmayý düþünen Semerkant hü-
kümdarý ile Mâverâünnehir’in diðer hü-
kümdarlarý Çin’e bir heyet gönderip im-
paratordan askerî yardým talep ettilerse
de bu yardým gerçekleþmedi.

geçirince yeni bir fetih harekâtý baþlattý.
Sîstan’ýn zaptýna memur edilen Abdurrah-
man b. Semüre Kâbil, Belh ve Büst gibi
þehirleri ele geçirdi (43/663). Abdullah
b. Sevvâr, Sind bölgesinde fetihlere giriþ-
ti, ancak Türkler karþýsýnda maðlûp olun-
ca yerine Mühelleb b. Ebû Sufre getirildi.
Mühelleb, Türkler’i yenerek bölgeye hâ-
kim oldu (44/664). Basra Valisi Ziyâd b.
Ebîh, Horasan ve Sîstan’a daha planlý bir
askerî harekât baþlattý. Kûfe ve Basra’-
dan yaklaþýk 50.000 kiþiyi Horasan’ýn Merv,
Herat, Nîþâbur gibi þehirlerine yerleþtirdi.
Hakem b. Amr el-Gýfârî, Ceyhun nehrini
geçip Saganiyân’a (Çaganiyân) kadar iler-
ledi ve III. Yezdicerd’in oðlu Fîrûz’u yenil-
giye uðrattý. Mühelleb de Türkler karþý-
sýnda yeni baþarýlar kazandý. Horasan’ýn
yeni valisi Rebî‘ b. Ziyâd el-Hârisî, Belh’te
çýkan bir isyaný bastýrdýktan sonra Kuhis-
tan’a bir sefer düzenledi. Bölgede Eftalit
Türkleri’ni maðlûp ederek Ceyhun nehri-
ne kadar ilerledi. Burada Türk Hükümda-
rý Nîzek Tarhan’ý yendi. Âmül gibi bazý þe-
hirleri fethedip Hârizm’e kadar ulaþtý. Böy-
lece Horasan ve Tohâristan topraklarýnýn
büyük bir kýsmý Emevîler’in egemenliðini
tanýmýþ oldu. Ubeydullah b. Ziyâd 54 (674)
yýlýnda Beykent’i ele geçirerek Buhara
üzerine yürüdü. O sýrada Buhara’yý Türk
Hükümdarý Bîdûn’un dul eþi Kabaç Ha-
tun yönetiyordu. Kabaç Hatun çevredeki
Türkler’den yardým istediyse de Türk bir-
likleri Ubeydullah karþýsýnda tutunamadý
ve 1 milyon dirhem vergi vermek suretiy-
le Ubeydullah’la anlaþma yaptý. Ubeydul-
lah daha sonra 2000 Türk savaþçý ile Bas-
ra’ya döndü; bunlar Basra’da bir isyanýn
bastýrýlmasýnda görev aldý. 56 (676) yý-
lýnda Horasan valiliðine tayin edilen Saîd
b. Osman, Semerkant’a bir sefer düzen-
ledi. Soðd, Kiþ ve Nesef halký topraklarýný
korumak amacýyla seferber olunca Kabaç
Hatun da onlara katýldý, ancak Saîd b. Os-
man Türk birliklerini bozguna uðrattý. Ka-
baç Hatun rehineler gönderdi ve itaat ar-
zettiðini bildirdi (57/677). Saîd, Buhara’yý
alarak Semerkant’a yöneldi. Aðýr kayýplar
veren Semerkantlýlar kendisiyle anlaþtýlar.
I. Yezîd devrinde Horasan Valisi Selm b.
Ziyâd, Semerkant ve Hârizm üzerine yü-
rüyünce (61/680-81) Kabaç Hatun ve Mâ-
verâünnehir’in diðer þehirlerindeki Türk-
ler birlikte harekete geçtilerse de Selm
Buhara’ya girmeye muvaffak oldu ve Ka-
baç Hatun onunla yeni barýþ antlaþmasý
yaptý. Abdülmelik b. Mervân devrinde Tir-
miz’i ele geçiren Mûsâ b. Abdullah b. Hâ-
zim Türkler, Eftalitler ve Tibetliler’den olu-
þan bir orduyu maðlûp etti; bölge halký
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ediyordu. Ýsyan Emevî hânedanýnýn yýkýl-
masý ve Abbâsîler’in iktidara gelmesiyle
sonuçlandý.

Abbâsîler Devri Türk-Arap Ýliþkileri (750-
1258). Abbâsîler devrinde Türk toprakla-
rýna karþý düzenlenen fetih harekâtý hý-
zýný kaybetti. 751 Temmuzunda Araplar’-
la Çinliler arasýnda meydana gelen Talas
Savaþý, Türkler’in Ýslâmiyet’i kabulünde
önemli bir etken oldu. Türkler’in Araplar’ýn
yanýnda yer aldýðý bu savaþýn ardýndan Çin
artýk bir tehdit unsuru olmaktan çýktý. Ba-
tý Türkistan’da sarsýlan Türk nüfuzu ye-
niden tesis edildi. Câhiz, Türkler’i hizme-
tine alan ilk Abbâsî halifesinin Ebû Ca‘fer
el-Mansûr (754-775) olduðunu söyler. Ýb-
nü’l-Esîr de Ebû Ca’fer’in, oðlu Mehdî’den
Abbâsîler’in iktidara gelmesinde büyük
katkýlarý olan Horasan halkýyla yakýndan
ilgilenmesini istediðini kaydeder. Ýslâmi-
yet’i kabul eden Türkler’in Mansûr devrin-
de Baðdat’ta konuþlandýrýlan askerî birlik-
ler arasýna yerleþtirildiði tahmin edilmek-
tedir. Mübârek et-Türkî’nin Halife Mehdî-
Billâh ve Hâdî-Ýlelhak devirlerinde görev
aldýðý, Kazvin yakýnlarýnda Medînetümü-
bârek adýyla yeni bir yerleþim merkezi kur-
duðu belirtilmektedir. 139’da (756-57) Ma-
latya’ya yerleþtirilen Horasanlý askerler ara-
sýnda muhtemelen Türkler de vardý. 141-
142 (758-759) yýllarýnda Adana’ya da Ho-
rasanlý birlikler yerleþtirildi. 162’de (778-
79) Hasan b. Kahtabe’nin Bizans’a karþý
düzenlediði seferde Horasan askerleri de
bulunuyordu.

Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr devrinde
Azerbaycan Valisi Yezîd b. Esîd ile evle-
nen Hazar prensesinin þüpheli ölümü yü-
zünden Hazarlar’la Abbâsîler arasýndaki
iliþkiler bozuldu. Hazar hakaný Araplar’a
karþý ordular sevketti ve onlara aðýr kayýp-
lar verdirdi. Hazar ordusu daha sonra Kaf-
kas daðlarýný aþýp Ýslâm hâkimiyetindeki
topraklara girdi. Takviye birlikleri gönde-
rilmesine raðmen Yezîd b. Esîd kumanda-
sýndaki Arap ordusu bozguna uðradý. Bu-
nun üzerine halife gönüllülerden oluþan
büyük bir orduyu Hazarlar’a karþý sevket-
ti. Sýnýrlarda kaleler inþa edilip gerekli sa-
vunma tedbirleri alýndý. Hazarlar aldýklarý
ganimetlerle geri döndüler. Halife Mehdî-
Billâh, Türkistan hanlarýna elçiler gönde-
rip onlarý Ýslâm’a davet etti; bunlarýn bir
kýsmý müslüman oldu. Ya‘kubî, Karluk yab-
gusunun bu vesileyle Ýslâm’a girdiðini söy-
ler. Ýbnü’l-Esîr de Mehdî-Billâh döneminde
Oðuzlar’ýn bir kýsmýnýn Ýslâmiyet’i kabul et-
tiðini kaydeder. Þâþ halký III. (IX.) yüzyýlda
Müslümanlýðý benimsedi. Hindistan’dan
Hârûnürreþîd’e gönderilen elçilik heyeti ha-

lifenin huzuruna çýktýðýnda Türk askerle-
rinin sarayda yer aldýðýnýn kaydedilmesi
Hârûnürreþîd’in muhafýz birlikleri arasýn-
da Türkler’in de bulunduðunu göstermek-
tedir. Herseme b. A‘yen 171’de (787) Ebû
Süleym Ferec et-Türkî’yi Tarsus’un tahki-
miyle görevlendirdiðinde buraya yerleþti-
rilen askerî birlikler içinde 3000 kiþilik Ho-
rasan kuvvetleri de vardý. Ayrýca Ön Asya’-
daki büyük þehirlerde müslüman Türkler
bulunuyordu. Bunlarýn bir kýsmý ülkeleri-
ne döndü, bir kýsmý da kendilerine deðer
veren Halife Mu‘tasým-Billâh’ýn hizmetin-
de kaldý.

Halife Me’mûn, Türkler’i askerî kabili-
yetleri ve saðlam karakterleri sebebiyle
Arap ve Ýranlý askerlere karþý bir güven ve
denge unsuru olarak hizmetine almaya
karar verdi. Onun döneminde kardeþi Mu‘-
tasým-Billâh Türkistan’dan Türk gulâm-
larý getirtti; Me’mûn’un hizmetinde yak-
laþýk 3000 Türk askeri görev yapýyordu.
Horasan Valisi Abdullah b. Tâhir bölgenin
haracýný Baðdat’a gönderirken Oðuzlar’a
mensup 2000 esiri de yollamýþtý. Bunlar
arasýnda Tolunoðullarý hânedanýnýn kuru-
cusu Ahmed’in babasý Tolun da vardý. Me’-
mûn’un Merv’den Baðdat’a dönmesinden
sonra hilâfet ordusundaki Türkler’in sayý-
sýnda büyük artýþ oldu ve Me’mûn bazý
isyanlarýn bastýrýlmasýnda Türk kuman-
danlardan yararlandý. Mu‘tasým-Billâh,
4000 Türk askeriyle yola çýkýp Mýsýr’daki
bir isyaný bastýrdý. Me’mûn’un 218 (833)
yýlýnda ölümü üzerine yerine kardeþi Mu‘-
tasým-Billâh’ýn halife olmasýnda Afþin, Eþ-
nâþ, Boða el-Kebîr ve Ýnak et-Türkî gibi
kumandanlar önemli rol oynadý.

Mu‘tasým-Billâh döneminde hilâfet or-
dusunda görev alan Türkler’in sayýsýnýn 20-
25.000 civarýnda olduðu, bunlarýn nüfusu-
nun aileleriyle beraber 70.000’e yaklaþtý-
ðý söylenebilir. Türkler’in sayý ve nüfuzla-
rýnýn artmasý yerli halký rahatsýz etmeye
baþlayýnca Mu‘tasým-Billâh hilâfet merke-
zini nakletmek için Sâmerrâ þehrini kur-
durdu. Böylece Türk hâkimiyetinin zirve-
de olduðu Sâmerrâ devri (836-892) baþ-
ladý. Öte yandan Türkler’in siyasî ve idarî
sahada da önemli görevler üstlenmesi ha-
lifeleri onlara karþý tedbir almaya sevket-
ti. Neticede halifeler askerî ve siyasî kud-
retlerini, Türk birlikleri de sayýca üstün-
lüklerini ve nüfuzlarýný kaybettiler. Müte-
vekkil-Alellah, Abbâsî devlet adamlarýnýn
muhalefetine raðmen Türkler’in desteðiy-
le hilâfet makamýna geçti. Bununla birlik-
te Türkler’e hep kuþku ile baktý; onun dö-
neminde devletin en güçlü adamlarýndan
Ýnak et-Türkî bir hileyle öldürüldü. Müte-

Ömer b. Abdülazîz’in ölümünden (101/
720) sonra yöneticilerin Arap olmayan
müslümanlara karþý uyguladýklarý siyaset
birçok þehirde isyanlara yol açtý. Türkler’in
de bu isyanlarý desteklemesi üzerine Ho-
rasan Valisi Eþres b. Abdullah olaylara mü-
dahale etti; fakat Ceyhun nehri kýyýsýndaki
savaþta Türk birlikleri karþýsýnda yenilgiye
uðrayýp Beykent’e çekildi. Buhara’ya giden
Eþres yol boyunca Türkler’in saldýrýlarýna
mâruz kaldý. Eþres, Buhara’yý uzun süre
muhasara etti ve halifenin yolladýðý takviye
kuvvetleri sayesinde þehirdeki isyan bas-
týrýldý. Horasan valiliðine tayin edilen Cü-
neyd el-Mürrî de 112 (730) yýlýnda çeþitli
þehirlerde baþlayan isyanlarý bastýrmakla
uðraþtý. Semerkant’taki ordunun kuman-
daný Sevre b. Hürr’ün yardým talebi üze-
rine Semerkant’a hareket eden Cüneyd
þehre girmeyi baþardý. Ardýndan Türkler,
Buhara’ya yürüdülerse de Cüneyd’in yar-
dýma gitmesiyle geri çekilmek zorunda kal-
dýlar. Cüneyd’in Horasan valiliðinden ay-
rýlmasýndan sonra çeþitli sebepler yüzün-
den Mâverâünnehir’de Ýslâm hâkimiyeti
zayýfladý. Âsým b. Abdullah’ýn yerine geti-
rilen Esed b. Abdullah el-Kasrî, Tohâristan
ve Huttel’deki karýþýklýklara son vermek
istedi; ancak Ceyhun nehri kýyýsýnda Türk-
ler’in saldýrýlarýna uðrayýp aðýr kayýplar ver-
di (118/736). Esed b. Abdullah’ýn ölümü-
nün ardýndan Horasan valiliðine Nasr b.
Seyyâr getirildi. Türkler’le iyi iliþkiler kuran
Nasr, Semerkant’tan 122’de (740) Þâþ’a
yürüyerek Baða Tarkan ile savaþa girdi;
Tarkan esir alýnýp öldürüldü; Þâþ hâkimi
itaat arzetti ve Mâverâünnehir’deki Türk
baskýsý azaldý. Nasr döneminde Tarâz’a ka-
dar uzanan topraklarda Arap hâkimiyeti
kökleþti.

Öte yandan 114 (732) yýlýnda el-Cezîre,
Ýrmîniye ve Azerbaycan valiliðine getirilen
Mervân b. Muhammed (II. Mervân) Ha-
zarlar’a karþý yürüyüp bazý þehirleri ele
geçirdi ve akýnlar düzenledi. 119’da (737)
150.000 kiþilik bir orduyla Semender’e
doðru yola çýkan Mervân b. Muhammed
Hazar ülkesine girdi. Hazar hakaný, baþ-
kumandaný Tarhan’ý 40.000 kiþilik bir or-
duyla Emevî kuvvetlerine karþý sevketti.
Hazar ordusu maðlûp olarak geri çekilin-
ce hakan barýþ teklifinde bulundu. Hazar
Türkleri’ne Ýslâmiyet’i öðretmek için Nûh
b. Sâbit el-Esedî ile Abdurrahman el-Hav-
lânî adlý iki âlim bölgeye gönderildi. Eme-
vîler’in Arap olmayan müslümanlara (me-
vâlî) ikinci sýnýf insan muamelesi yapma-
larý 129 (747) yýlýnda Horasan’da büyük bir
ayaklanmanýn baþlamasýna yol açtý. Bu is-
yanlara Ebû Müslim-i Horasânî önderlik
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minde Mâverâünnehir bölgesinde yayýl-
maya baþladý. Ancak Emevîler’in, daha faz-
la cizye almak maksadýyla Horasan ve To-
hâristan halkýnýn müslüman olmasýný is-
temediklerine dair rivayetler de vardýr. Ýs-
lâmiyet’i seçen zayýf ve yoksul insanlar
hem Emevî idarecilerin hem mahallî bey-
lerin baskýsý altýnda kalýyordu. Süleyman
b. Abdülmelik döneminde Horasan valisi
olan Yezîd b. Mühelleb, Dihistan’ý fethe-
dip Sul-Tegin’i sýðýndýðý kalede muhasara
altýna aldý. Sul-Tegin bir süre sonra halife-
nin huzurunda müslüman olmak istediði-
ni bildirdi ve Sul-Tegin halifenin huzuru-
na gönderildi. Sul-Tegin, Medine’ye gidip
Hz. Muhammed’in kabrini ziyaret etti ve
müslüman olduðunu orada açýkladý. Onun
Ýslâm’ý kabulüyle ona tâbi birçok kiþi de bu
dini benimsemiþ olmalýdýr. Yezîd b. Mü-
helleb, Cürcân þehrinde kýrk kadar mes-
cid ve Cürcân’ýn kuzeyindeki gayri müs-
lim Türkler’e karþý bir set yaptýrdý. Ömer
b. Abdülazîz bütün tebaaya eþit muame-
le etme esasýna dayanan bir siyaset takip
edince Ýslâmiyet özellikle Mâverâünnehir
bölgesindeki Türkler arasýnda hýzla yayýl-
maya baþladý. Onun ardýndan devletin es-
ki politikasýna dönülmesi ve Türgiþ Kaðan-
lýðý’nýn Araplar’la mücadeleye giriþmesi
Mâverâünnehir’de Ýslâm’ýn yayýlýþýný teh-
likeye soktu. Horasan Valisi Eþres b. Ab-
dullah, Türkler arasýnda Ýslâmiyet’in ya-
yýlmasý için çalýþtý ve bazý kiþileri Semer-
kant civarýnda halký Ýslâm’a davet etmek-
le görevlendirdi; ayrýca Belh’te bir cami in-
þa ettirdi.

Bütün müslümanlarýn eþitliðini savunan
Mürcie mezhebi, bir bakýma Arap olma-
yan müslüman unsurlarýn temsil ettiði bir
zihniyet ve bir fýrka olarak ortaya çýktý. Ýs-
lâmiyet’in Horasan ve Mâverâünnehir’de
Türkler arasýnda yayýlmasýnda hoþgörüyü
ve adaleti savunan bu mezhebin büyük
katkýsý vardýr. Mürcie, Horasan ve Mâve-
râünnehir’de yeni müslümanlar arasýnda
çok sayýda taraftar kazandý. Türkler’in Mâ-
türîdîliði benimsemesi de Mürcie’nin uz-
laþmacý tavrý sayesinde mümkün oldu
(DÝA, XXXII, 41-44). Abbâsîler’in iktidara
gelmesiyle mevâlîye karþý izlenen politika-
nýn deðiþmesi Horasan ve Mâverâünne-
hir’de Ýslâmiyet’in yayýlmasýna bir ivme
kazandýrdý. Halife Mehdî-Billâh Soðd, To-
hâristan, Fergana, Üþrûsene, Karluk, Do-
kuz Oðuz (Uygurlar) ve diðer bazý Türk hü-
kümdarlarýna elçiler gönderip onlarý Ýslâ-
miyet’e davet etti. Halife Me’mûn, Mâve-
râünnehir’de hâkimiyet tesis ettikten son-
ra özellikle Türk hükümdar aileleri ara-

sýnda Ýslâmiyet’in yayýlmasýna özen gös-
terdi, Müslümanlýðý kabul edenler ödül-
lendirildi. Halife Mu‘tasým-Billâh’ýn gayret-
leri neticesinde Mâverâünnehir’de Ýslâm-
laþma süreci tamamlandý.

Ýslâm dininin Türkler arasýnda asýl ya-
yýlmasý Sâmânîler dönemine rastlar. Sâ-
mânî Hükümdarý Ýsmâil b. Ahmed 893 yý-
lýnda Karluklar’ýn baþþehri Talas’a bir se-
fer düzenledi, þehri zaptettikten sonra bü-
yük kiliseyi camiye çevirdi. Sâmânî baþ-
þehri Buhara’da, ayrýca Özkent, Taþkent
ve Sayram’da, Otrar’da (Fârâb-Karacuk)
cami-mescidler, türbe ve ribâtlar inþa edil-
di. Ýslâmiyet’i kabul eden Türkler, diðer
müslüman kavimlerle birlikte gayri müs-
lim Türkler’e karþý cihad harekâtýna katýl-
dý. Sâmânîler’in Mâverâünnehir’den gelen
göçmenlere yakýn ilgi göstermeleri ve on-
larý yeni kurulan þehirlere yerleþtirmeleri
Türkler arasýndaki Ýslâmiyet’in yayýlmasý-
na katký saðladý. Yenikent, Cend ve Huvâ-
re gibi þehirlerle Talas þehri arasýnda ticarî
münasebetler, Türkler’in Ýslâmiyet hak-
kýnda bilgi edinmelerine ve müslümanla-
rý daha yakýndan tanýmalarýna zemin ha-
zýrladý. Horasan ve Mâverâünnehir’de Ýslâ-
miyet’in yayýlmasýnda sûfîlerin de önem-
li rolü vardýr. Þakýk-ý Belhî, Türkler’le gö-
rüþerek onlarýn Ýslâmiyet’i seçmelerinde
etkili oldu. Ýbrâhim b. Edhem de Türkler
arasýnda Ýslâm’ý yaymak için çalýþtý.

IX. yüzyýlýn sonlarýnda Ya‘kub b. Leys,
Kâbil ve Gazne’deki Türk beylerini mað-
lûp ederek bölgeye Ýslâmiyet’i getirdi. X.
yüzyýl baþlarýnda Kâbil ve Gazne’de hüküm
süren Türk-Þâhîler Devleti’nin yýkýlmasý-
nýn ardýndan Amuderya ile Sind arasýnda
yaþayan Türk boylarý Ýslâm’ý kabul etme-
ye baþladý. Ordu þehrinin Türk hükümda-
rý da Müslümanlýðý seçti. Balasagun ile Ta-
las’ýn doðusunda bulunan Mirki kasaba-
sýnda yaþayan Oðuzlar kalabalýk gruplar
halinde müslüman oldu. Gazne ve Gur böl-
gesinde yaþayan Halaç Türkleri de Ýslâmi-
yet’i benimsedi. Sind’e ve Hindistan’a gi-
ren Türkler bu bölgelerde devletler kurup
Ýslâmiyet’i yaydýlar. XI. yüzyýldan itibaren
bölgede Türk (Turuþka) adý müslüman ke-
limesiyle eþ anlamlý olarak kullanýldý. Türk-
ler arasýnda Ýslâmiyet’i resmî din kabul
eden ilk devlet Ýdil (Volga) Bulgar Devleti’-
dir. 922’de Ýslâm’a giren Bulgar Hüküm-
darý Yeltever (Ýlteber) Almýþ, Abbâsî Hali-
fesi Muktedir-Billâh’a bir elçilik heyeti gön-
derip kendisinden Ýslâm dinini öðretecek
din âlimleri, cami ve kale yapýmýna yar-
dýmcý olacak ustalar istedi; Halife Mukte-
dir bu istekleri karþýladý. Ýbn Fadlân’ýn Se-

vekkil-Alellah, Türkler’i muhafýz birliklerin-
den uzaklaþtýrmaya, sayýlarýný azaltmaya,
onlarýn yerine orduya baþka unsurlar al-
maya baþladý. Halifenin bu faaliyetlerinden
rahatsýz olan Türkler onu öldürmeye kalký-
þýnca Boða el-Kebîr buna engel oldu. Daha
sonra Boða es-Sagýr, Mûsâ b. Boða el-Ke-
bîr, Hârûn b. Suvâr Tegin, Bâgir et-Türkî
gibi kumandanlar Mütevekkil’i katledip ik-
tidarý tamamen ele geçirdiler (247/861).

Mütevekkil’den sonra hilâfet makamýna
yine Türkler’in desteðiyle Müntasýr-Billâh
geçti. Müntasýr’ýn ertesi yýl muhtemelen
Türkler tarafýndan zehirlenerek öldürül-
mesi üzerine Müstain-Billâh halife seçildi.
Müstain, Vasîf et-Türkî ile Boða’nýn kontro-
lü altýndaydý. Sonunda hilâfetten çekildi
ve Mu‘tez-Billâh halife ilân edildi (252/
866). Maaþlarýnýn ödenmemesini bahane
ederek ayaklanan Türk askerleri onu da
hilâfetten çekilmek mecburiyetinde býrak-
týlar. Mu‘tez-Billâh’ýn yerine halife olan
Mühtedî-Billâh, devlet yönetiminde Türk
nüfuzunu kýrýp halifeliðe eski itibarýný ka-
zandýrmak istediyse de baþarýlý olamadý.
Mu‘temid-Alellah devrinde de Türk nüfu-
zu devam etti. 279’da (892) hilâfet mer-
kezinin Sâmerrâ’dan tekrar Baðdat’a nak-
ledilmesi Abbâsî Devleti’nde Türk nüfuzu-
nun zayýflamasýna yol açtý. Ardýndan Ha-
life Râzî-Billâh, Ýbn Râik el-Hazerî’yi emî-
rü’l-ümerâ tayin edince Türk nüfuzu ye-
niden kuvvetlendi. Bu durum Beckem ve
Tüzün’ün emîrü’l-ümerâ olduklarý dönem-
de devam etti.

Türkler’in Kitleler Halinde Ýslâmiyet’i
Kabulü. Türkler’le müslüman Araplar’ýn
yýllarca devam eden siyasî ve askerî mü-
cadelelerinin yerini büyük ölçüde barýþ ve
sükûna býrakmasý Ýslâmiyet’in Türkler ara-
sýnda hýzla yayýlmasýna zemin hazýrladý.
Eski Türkler birtakým güçlere inanmakla
birlikte asýl bozkýr inancý semavî bir ma-
hiyet arzeden, göktanrý dini denilen inanç
sistemiydi. Hükümdarlar zaferleri göktan-
rýnýn inâyetiyle kazandýklarýna inanýyor-
lardý. Türkler’in millî bünyelerine ve ka-
rakterlerine uyan Ýslâm dinini kabul et-
meleri, onlara yeni bir atýlým gücü kazan-
dýrdýðý gibi millî varlýklarýný muhafaza et-
melerinde de önemli rol oynadý. Türkler’in
Ýslâmiyet’i kabulü kavimler göçü ve Haçlý
seferleriyle birlikte Ortaçað’a damgasýný
vuran üç büyük olaydan biridir. Bu konu-
da farklý görüþler ileri sürülmekle birlikte
Türkler kýlýç zoruyla deðil kendi istek ve
iradeleriyle, çok karmaþýk faktörlerin et-
kisiyle Ýslâmiyet’i benimsemiþtir.

Ýslâmiyet, bilindiði kadarýyla Türkler ara-
sýnda ilk defa Kuteybe b. Müslim döne-
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ihtilâf yüzünden Oðuzlar’ýn kýþlýk merkezi
Yenikent’ten ayrýlýp Türk ülkeleriyle Ýslâm
ülkeleri arasýnda bir uç þehri olan Cend’e
göç etti. Kalabalýk Türk kitlelerinin Ýslâ-
miyet’i seçtiði bu dönemde Selçuk’un bu-
rada 375 (985) yýlýnda Ýslâmiyet’i kabul
etmesi Türk tarihinde bir dönüm noktasý-
dýr. Selçuk Bey, Buhara ve Hârizm’den da-
vet ettiði din adamlarý vasýtasýyla Oðuz-
lar arasýnda Ýslâmiyet’in yayýlmasýný sað-
ladý ve Oðuzlar’ýn büyük çoðunluðu XI.
yüzyýlýn baþlarýnda Müslümanlýðý benim-
sedi. 435’te (1043-44) Balasagun ve Kâþ-
gar civarýnda 10.000 çadýrdan meydana
gelen (yaklaþýk 50-60.000 kiþi) Türk top-
luluðunun da müslüman olmasýyla Türk-
ler’in büyük çoðunluðunun Ýslâmiyet’i ka-
bul ettiði söylenebilir. Kýpçak bozkýrlarýn-
daki Ýslâmlaþma süreci ise XIV. yüzyýla ka-
dar devam etti. Ýslâmiyet, Doðu Türkis-
tan’da Uygurlar arasýnda XIV. yüzyýldan
itibaren büyük bir hýzla yayýldý ve XV. yüz-
yýlýn sonlarýnda Uygurlar’ýn tamamý Ýslâm’a
girdi.

Türkler’i Ýslâm Dinini Kabule Sevke-
den Sebepler. Müslüman Araplar’ýn Tür-
kistan’da hâkimiyet kurabilmeleri için
Türkler’in mutlaka Ýslâmiyet’i benimse-
mesi gerekiyordu. Bunu gerçekleþtirmek
amacýyla siyasî-askerî her yola baþvuran
Haccâc’ýn ve Kuteybe’nin gayretleri sonu-
cunda Mâverâünnehir’de Türk beylerinin
hâkim olduðu þehirler Ýslâm hâkimiyeti al-
týna alýndý. Kuteybe döneminde Ýslâmi-
yet’i kabul etmeye baþlayan Türkler’in bü-
yük kitleler halinde Ýslâmiyet’i benimse-
mesi IV. (X.) yüzyýlda gerçekleþmiþtir. Ab-
dülkadir Ýnan, Türkler’in Ýslâm’a karþý de-
ðil Arap istilâsýna karþý mücadele verdik-
lerini ve bu mücadelenin sona ermesiyle
müslüman olduklarýný söyler (Makaleler ve
Ýncelemeler, s. 463). Türk topluluklarý ara-
sýnda Ýslâmiyet’in yayýlmasýnýn fetihlerin
yaný sýra dinî, siyasî, sosyal, ekonomik ve
kültürel birçok faktöre baðlý olduðu söy-
lenebilir. Bunun yanýnda ticarî münase-
betler, din âlimlerinin, sûfîlerin telkin ve
tavsiyeleri gibi sebepler de etkili olmuþ-
tur. Ayrýca hakanlarýn ve kumandanlarýn
Ýslâm’ý benimsemesi halkýn da müslüman
olmasýný saðlamýþtýr. Öte yandan Ýslâm di-
ninin ortaya koyduðu esaslarla Türkler’in
inanç sistemi arasýnda bir uyumun varlý-
ðý da onlarý Ýslâm’a yaklaþtýrmýþtýr. Türk-
ler’in Ýslâm dinine geçiþlerinin bu din ken-
di karakterlerine uygun düþtüðü için âde-
ta farkýna varýlmadan tabii bir seyir için-
de gerçekleþtiði söylenebilir. Nitekim XII.
yüzyýlda yaþayan Süryânî tarihçisi Mikha-

il, “Türk milleti tek tanrýya inanmaktaydý,
Araplar’ýn da tek Allah’a inanmalarý onla-
rýn Ýslâmiyet’i kabul etmelerine sebep ol-
muþtur” sözleriyle bu gerçeði dile getir-
miþtir.
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yâ¼atnâme’de verdiði bilgilerden Ýslâmi-
yet’in IX. yüzyýldan itibaren Ýdil Bulgarla-
rý arasýnda yayýldýðý anlaþýlmaktadýr. Bun-
da Hârizmli tüccarlar önemli rol oynamýþ-
týr. X. yüzyýlda Hazar hakanýnýn Mûsevî ol-
masýna raðmen diðer din mensuplarýna
hoþgörüyle muamele ettiði, bu dönemde
Ýdil’de çok sayýda caminin bulunduðu ve
10.000 kadar müslümanýn yaþadýðý kay-
dedilmektedir.

Karahanlýlar, Gazneliler ve Selçuklular’ýn
Ýslâmiyet’i Kabulü. Karahanlýlar, 893’te Sâ-
mânîler karþýsýnda yenilgiye uðrayarak mer-
kezleri Talas þehrini onlara terkedip Kâþ-
gar’a çekilmek zorunda kaldýlar. Sâmânî
hânedaný mensuplarý arasýnda baþlayan
mücadele sýrasýnda þehzadelerden Ebû
Nasr b. Mansûr kardeþinden kaçarak Kâþ-
gar’a sýðýndý ve Karahanlý Hükümdarý Oðul-
çak tarafýndan misafir edildi. Oðulçak, Ar-
tuç ilinin idaresini ona verince Ebû Nasr
bir mescid yapmak için yer istedi. Oðul-
çak’ýn yeðeni Satuk da, Artuç’a gittiðin-
de Nasr tarafýndan misafir edildi; burada
âlim ve sûfîlerin etkisiyle maiyetiyle bir-
likte müslüman oldu (920-921 veya 944-
945). Ýbnü’l-Esîr rüyasýnda gökten inen bir
kiþinin kendisine Türkçe olarak, “Müslü-
man ol ki dünya ve âhirette selâmet bu-
lasýn” dediðini, onun da rüyasýnda Ýslâmi-
yet’i kabul ettiðini ve sabah olunca müs-
lüman olduðunu herkese açýkladýðýný söy-
ler (el-Kâmil, XI, 82). Abdülkerim adýný alan
Satuk Buðra Han, Kâþgar ve Atbaþý’ný fet-
hedip Artuç’ta bir mescid yaptýrdý ve Ka-
rahanlýlar’ýn batýdaki topraklarýnda Ýslâ-
miyet’in yayýlmasý için çalýþtý. Satuk Buð-
ra Han’ýn müslüman olmasý ve Karahan-
lýlar’ýn Ýslâmiyet’i kabulü Orta Asya Türk-
leri’nin tarihini etkileyen büyük bir hadi-
sedir. Ahmed Yesevî’nin VI. (XII.) yüzyýlda
Ýslâmiyet’in Türk topluluklarý arasýnda ya-
yýlmasýnda büyük etkisi oldu. Ýkinci büyük
müslüman Türk devleti Gazneliler, Sâmâ-
nîler’in kumandanlarýndan Alptegin tara-
fýndan kuruldu. Gazneli Mahmud, Hindis-
tan’a birçok sefer düzenleyerek bölgede
Ýslâmiyet’in yayýlmasýnda önemli rol oy-
nadý.

X. yüzyýlda çeþitli ülkelerden Oðuzlar’ýn
hâkimiyetindeki þehirlere gelen müslüman
tâcirlerin, derviþ ve þeyhlerin gayretleri so-
nucu Ýslâmiyet, Türkler arasýnda büyük
bir hýzla yayýldý. Ýbnü’l-Esîr, 349 (960) yý-
lýnda 200.000 çadýrdan oluþan Türk top-
luluðunun müslüman olduðunu kaydeder
(a.g.e., VIII, 532). X. yüzyýlda Oðuz Yab-
gu Devleti’nde ordu kumandaný olan Sel-
çuk Bey, Oðuz yabgusu ile aralarýnda çýkan
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ðullarý ve Ýhþîdîler adýyla tanýnan bu dev-
letlerde ordu ve halk Türkler’e deðil yerli
unsurlara dayandýðý için bu teþekküllerin
hâkimiyet kurduklarý sahalarda Türk kül-
türü fazla etkili olmamýþtýr. Ýktidarýn or-
du ve halk bakýmýndan tamamen Türk
unsurundan meydana geldiði ilk Türk-Ýs-
lâm devletleri X. yüzyýlýn baþlarýnda orta-
ya çýkmýþtýr. Bunlar Ýdil Bulgar Hanlýðý ve
Karahanlý devletleridir. Sosyal yapý, sanat
ve hukuk sistemi bakýmýndan da Türk olan
bu devletler hânedan mensuplarýnýn ve hal-
kýn Ýslâmlaþmasýyla Türk-Ýslâm devleti ni-
teliði kazanmýþtýr. Bunlardan özellikle Ka-
rahanlýlar, devlet yönetiminde Ýslâmî ku-
rum ve geleneklere yer vererek Türk-Ýs-
lâm devletlerine doðru bir köprü vazifesi
görmüþtür. Daha sonra Gazneliler ile de-
vam eden bu geliþme Selçuklular’ýn Orta
Asya’dan getirdiði kurum ve gelenekleri
Abbâsîler, Sâmânîler ve Gazneliler’den al-
dýklarýyla kaynaþtýrýp senteze varmalarý so-
nucunda olgunluk safhasýna ulaþmýþtýr.
Karahanlý Devleti 840 yýlýnda Doðu Türkis-
tan’da tarih sahnesine çýkmýþtýr. Bu dev-
let mensuplarý kendilerini Ýlig Hanlar, Ha-
kaniyye, Âl-i Efrâsiyâb gibi adlarla tanýt-
mýþtýr. Sâmânîler Devleti’ne son veren Ka-
rahanlý hükümdarlarý, devletin toprakla-
rýný Çin sýnýrlarýndan Aral gölüne ve Cey-
hun (Amuderya) nehrine kadar geniþlet-
miþler, bilhassa Orta Asya’daki Türk top-
luluklarýnýn Ýslâmlaþmasýnda önemli rol
oynamýþlardýr. Hânedan üyelerinin 1043-
1046 yýllarý arasýndaki mücadeleleri sonu-
cunda devlet Doðu ve Batý Karahanlýlar
diye ikiye ayrýlmýþ, her iki Karahanlý Dev-
leti önce Selçuklular’a, ardýndan Moðol kö-
kenli Karahýtaylar’a tâbi olmuþ, 1212 yýlýn-
da tarih sahnesinden çekilmiþtir. Dîvânü
lugåti’t-Türk ve Kutadgu Bilig gibi te-
mel eserler Karahanlý kültür çevresinde
yazýlmýþtýr. Gazne þehri merkez olmak üze-
re bugünkü Afganistan ve Pakistan top-
raklarýnda Gazneliler Devleti kurulmuþtur
(977). Devletin en büyük hükümdarý olan
Sultan Mahmud özellikle Kuzey Hindis-
tan’a peþ peþe düzenlediði on yedi sefer-
le bölgeyi fethetmiþ, ülkede Ýslâmiyet’in
yerleþmesini saðlamýþtýr. 431 (1040) yýlýn-
daki Dandanakan yenilgisinin ardýndan ba-
tý Ýslâm ülkeleriyle baðlarý tamamen ke-
silen Gazneliler Devleti, Sultan Sencer’in
meliklik döneminde Büyük Selçuklu Dev-
leti’ne baðlanmýþ, Afgan kökenli Gurlular
tarafýndan ortadan kaldýrýlýncaya kadar
(1186) Kuzey Hindistan’da varlýðýný sürdür-
müþtür.

Türkler’in Ýslâm dünyasýndaki asýl hâki-
miyeti Selçuklu hânedaný ile baþlamýþtýr.

Hânedanýn atasý olan Selçuk Bey X. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýna doðru Oðuz Yabgu Dev-
leti’nden ayrýlýp maiyetiyle birlikte Cend
þehrine yerleþmiþ ve burada müslüman
olmuþtur. Ardýndan Müslümanlýðý kabul
ederek Selçuk Bey’e katýlan Oðuzlar’a Türk-
men denilmiþ, Türkmen adý XIII. yüzyýl-
dan itibaren Oðuz adýnýn yerini almýþtýr.
Selçuklu Türkmenleri’nin devlet kurabil-
mek için Selçuk Bey liderliðinde Cend þeh-
rinde baþlattýklarý mücadeleyi Selçuk Bey’in
oðlu Arslan Yabgu Mâverâünnehir’de de-
vam ettirmiþ, torunlarý Tuðrul ve Çaðrý
beyler tarafýndan Horasan’da Gazneliler’e
karþý kazanýlan savaþlar sonucunda Bü-
yük Selçuklu Devleti’nin kuruluþu tamam-
lanmýþtýr. Bu devlet bölgesel bir güç ola-
rak kalmamýþ, baþta Tuðrul Bey olmak
üzere Alparslan, Melikþah ve Sencer gibi
sultanlar sayesinde Ýslâm dünyasýnýn en
büyük devleti haline gelmiþtir. Tuðrul Bey,
Türkler’in Ýslâm dünyasýndaki hâkimiyeti-
ni hukukî bir temele oturtmuþ, Abbâsî Ha-
lifesi Kaim-Biemrillâh ile iþ birliði yaparak
447 (1055) yýlýnda Irak’taki Büveyhî hâki-
miyetine son vermiþ, Kaim-Biemrillâh da
siyasî yetkilerini Tuðrul Bey’e devretmiþ-
tir. Selçuklu sultanlarý Ýslâm ülkelerinin yö-
netiminde baþarýlý olmuþ, sosyal, ekono-
mik, kültürel, dinî ve ilmî alanlara hare-
ketlilik ve Ýslâm medeniyetine yeni bir di-
namizm kazandýrmýþtýr. Sultan Melikþah’ýn
ölümünden (1092) sonra Büyük Selçuklu
Devleti’nde uzun bir iktidar mücadelesi
baþlamýþtýr. Bu dönemde Ýsmâilîler (Bâtý-
nîler) propagandalarý, cinayetler ve yer altý
faaliyetleriyle kurulu düzeni sarsacak ka-
dar güçlenmiþtir. Öte yandan Haçlýlar Ur-
fa, Antakya ve Filistin’e yerleþmiþ, bölge-
de 150 yýldan fazla sürecek bir anarþinin
ve huzursuzluðun kaynaðý olmuþtur.

Sultan Sencer’in ölümü üzerine (552/
1157) Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasî var-
lýðý sona ermiþ, ancak devletin içinden ye-
ni devletler ortaya çýkmýþtýr. Büyük Sel-
çuklu Devleti’nin siyasî ve kültürel mira-
sýný Kirman (1048-1187), Anadolu (1075-
1308), Suriye (1079-1117) ve Irak (1118-
1194) Selçuklularý devam ettirmiþtir. Bu
devletler Karaarslan Kavurd, Tutuþ ve
Mahmud gibi Selçuklu hânedan üyeleri
tarafýndan kurulmuþtur. Ayrýca Atabeg
Sungur, Ýldeniz, Tâceddin Böri, Ýmâdüd-
din Zengî ve Kutbüddin Muhammed gibi
Selçuklu emîrlerinden devlet kuranlar ol-
muþtur. Bunlar Salgurlular (Fars Atabeg-
liði, 1148-1286), Ýldenizliler (Azerbaycan
Atabegliði, 1148-1225), Begteginliler (Er-
bil Atabegliði, 1144-1232), Tuðteginliler
(Börîler / Dýmaþk Atabegliði, 1104-1154),
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ÿAbdülkerim Özaydýn

Türk-Ýslâm Devletleri. Türkler, geniþ Or-
ta Asya bozkýrlarýnda ve Orta Asya’nýn dý-
þýnda birçok devlet kurmuþlardýr. Bu faali-
yelerini X. yüzyýldan itibaren girmeye baþ-
ladýklarý Ýslâm medeniyeti çevresinde de
göstermiþler, hem Ýslâm ülkelerinde hem
Ýslâm dünyasýnýn çevresinde yeni fethet-
tikleri bölgelerde birçok Türk-Ýslâm dev-
leti kurmuþlardýr. Ýslâmiyet’ten önceki Türk
siyasî teþekkülleri genellikle boy ve toplu-
luk adlarýyla zikredilirken (Hun, Sabar, Avar,
Göktürk, Uygur, Kýrgýz, Kimek, Türgiþ, Bul-
gar, Karluk, Hazar ve Oðuz gibi) Ýslâmî dö-
nemde kurulanlar bazan devlet kurucu-
sunun veya onun atasýnýn adýyla, bazan
hânedanlarýn taþýdýðý unvanlarla, bazan da
hânedan isimleri ve hükümdarlýk unvan-
larýyla tanýmlanmýþ, þehir, bölge ve ülke
adlarýyla anýlmýþtýr.

Ýlk Türk-Ýslâm hânedanlarý Türkler’in
Abbâsî halifeliðinin hizmetinde bulunduk-
larý sýrada Mýsýr’da kurulmuþtur. Toluno-


