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Fet he di len böl ge ler de hâki mi yet kur mak 

ve ka lı cı ol mak için bu ra lar da yer leş ti ri-

le cek ka bi le le re ge niş ara zi ler ve köy ler 

iktâ edil di. Teh cir ve is kân si ya se ti sa de ce 

as kerî amaç la ra yö ne lik ol ma yıp hâki mi-

yet al tı na alı nan yer le rin İs lâmlaş ma sı da 

he def le ni yor du. Eme vî ler za ma nın da iktâ 

yo luy la Ak de niz sa hil şe ri di ne, Bi zans sı-

nır boy la rı na ve ye ni ka za nı lan Or ta As ya 

top rak la rı na gö çe be Arap ka bi le le ri yer leş-

ti ril di. Ab bâ sî ler dev rin de ise iktâlar dev le-

tin si ya sal ön ce lik le riy le bağ lan tı lı bi çim de 

ve ril di ve ge nel lik le şe hir leş me ye pa ra lel 

is kân amaç lı bir po li ti ka iz len di.

Müs lü man Arap lar, fet he di len böl ge le-

rin gü ven li ği için ilk ola rak sı nır boy la rın da 

ku ru lan or dugâhla ra is kân edil di. Fe tih-

le rin ala nı ge niş le yin ce ül ke için de ka lan 

ve bir kıs mı “dârül hic re” sa yı lan bu or du-

gâh lar si vil mer kez le re dö nüş tü ve ye ni 

yer le şim alan la rı or ta ya çık tı. Fet he di len 

böl ge ler de ki kadîm şe hir le rin es ki dü zen-

le ri ve özel lik le ri ko ru nur ken ye ni un sur-

lar la des tek le ne rek tek rar ya pı lan dı rıl dı. 

Dı maşk, Hu mus ve Ta be ri ye’de ol du ğu gi-

bi bun la rın da şe hir plan la rı de ğiş ti ril me di 

ve bu şe hir le rin ci va rın da as kerî ka rargâh 

şek lin de kul la nı lan ma hal le ler oluş tu rul-

du. Dı maşk gi bi ta rihî şe hir ler dinî ve et nik 

ya pı la rı na gö re ma hal le le re bö lün dü, şeh-

rin mer kezî kıs mın da ca mi ve hü kü met bi-

na sı nın çev re sin de hâne dan men sup la rıy-

la ida re ci sı nı fın otur du ğu kü çük bir müs-

lü man ma hal le si te şek kül eder ken Arap 

ka bi le le ri, şeh rin dı şın da oluştu rulan ve 

za man la şeh rin bü yü mesi ne pa ra lel ola rak 

mer kez le bü tün le şen ye ni ma hal le le re is-

kân edil di (Abdülazîz ed-Dûrî, s. 253-254).

Eme vî ler dö ne min de Kay re van ile Vâsıt, 

Ab bâ sî ler dö ne min de Sâ mer râ gi bi as kerî, 

Rem le ve Bağ dat gi bi idarî amaç lı şe hir ler 

ku rul du. Bu şe hir ler de de ma hal le ler ca-

mi, dârü limâre ve çar şı ek se nin de ka bi le 

esa sı na gö re bir bi rin den ay rı bi rim ler ha-

lin de dü zen len di. Ay rı ca sı nır lar da as ke-

rî mak sat la te sis edi len Mü nestîr, Sû se, 

Ra bat gi bi hi sar lar za man la önem li mik-

tar da si vil yer le şi min gö rül dü ğü şe hir le re 

dö nüş tü.

İlk Emevî Ha li fe si Mu â vi ye dö ne min de 

Irak Va li si Zi yâd b. Ebîh ka bi le ci lik fa ali yet-

le ri ni or ta dan kal dır mak için Bas ra ve Kû-

fe’de ki ka bi le le rin yer le şi miy le il gi li ye ni bir 

dü zen le me yap tı, Bas ra’da Arap ka bi le le-

ri nin otur du ğu ma hal le le ri “hu mus” de-

ni len beş böl ge ye ayır dı. Kû fe’de ise ye di li 

sis te mi (esbâ‘) ter ke dip dört lü (er ba‘) yer-

le şim sis te mi ni uy gu la ma ya koy du. Nizârî 

ve Ye me nî ka bi le le ri ay nı ma hal le ler de bir 
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ÿTah sin Koç yi ğit

Eme vî ler ve Ab bâ sî ler. Eme vî ler ve Ab-

bâ sî ler’de is kân fa ali ye ti fet he di len böl ge-

ler de ki kadîm şe hir ler, Bas ra, Kû fe ve Fus-

tat gi bi Hu lefâ-yi Râ şi dîn dev rin de ku ru lan 

şe hir ler ile Eme vî ler ve Ab bâ sî ler dö ne-

min de Vâsıt, Kay re van, Bağ dat, Sâ mer râ 

gi bi idarî ve ya as kerî mak sat lar la te sis edi-

len ye ni şe hir ler de ol mak üze re üç fark lı 

ek sen et ra fın da ge liş ti. İlk İs lâm fe tih le-

riy le bir lik te uy gu lan ma ya baş la nan teh cir 

ve is kân si ya se ti, Eme vî ler ve Ab bâ sî ler 

dö ne min de ba zı nok ta lar dan fark lı lık gös-

ter se de sis tem li bir şe kil de sür dü rül dü. 

ge le bi le cek sal dı rı la ra kar şı Rav za ada sıy la 

bir lik te bir sa vun ma hat tı oluş tu ru yor du. 

Ge niş bir ala na ya yıl dı ğı an la şı lan Hamrâ 

hıt ta sı şeh rin ku zey ba tı sın da yer alı yor ve 

Eh lü’r-Râye’nin ku ze yi ne bi ti şik olan Ham-

râü’d-dünyâ, Hamrâü’l-vüstâ, şeh rin ku-

zey sı nı rı bo yun ca uza nan Hamrâü’l-kusvâ 

ola rak üç bö lü me ay rı lı yor du. Belî, Fehm, 

Udvân, Murâd, Selâmân, Yeş kür b. Lahm, 

Hü zeyl b. Müd rik, Yen ne, Benî Er zak ve 

Rûbeyl gi bi Mu darî ya hut Ye me nî Arap 

ka bi le le ri nin ya nı sı ra (a.g.e., s. 161) böl-

ge de gay ri Arap müs lü man lar da (mevâlî) 
is kân edil di, ay rı ca hı ris ti yan Kıptî un su ru 

da mu ha fa za edil di. Lefîf hıt ta sı na Ye men 

asıl lı Ezd, Hicr, Gas sân, Şücâa, Cüzâm, 

Lahm, Va haf ve Te nûh ka bi le le ri yer leş ti-

ril di (Mak rî zî, I, 296). Fus tat’ın nü fu su ilk 

yir mi otuz yıl için de bir kaç kat art tı. Hz. 

Os man dev rin de semt ler ara sın da ki boş 

alan la rın ço ğu dol muş (İbn Ab dül ha kem, 
s. 128), Mu â vi ye dö ne min de şeh rin mer-

kezî kıs mın da ne re dey se boş ara zi kal ma-

mış tı. Fe tih ten son ra is kân ama cıy la ge len 

Lahm, Murâd, Benî Kilâb ve Benî Aclân 

ka bi le le ri ken di is tek le ri doğ rul tu sun da 

Mı sır’ın Feyyûm böl ge si ne yer leş ti ril di. 

Hz. Ömer, 20 (641) ve ya 16 (637) yı lın da 

fet he di len Mu sul’a Arap ka bi le le ri ni is kân 

ede rek bu ra yı da bir or dugâh-şe hir ha li ne 

ge tir di ve or ta sı na bü yük bir ca mi yap tır dı 

(Be lâ zü rî, Fütû¼, s. 327). Hz. Os man Mu-

sul’a Ezd, Kin de, Tay, Ab dül kays ka bi le le-

rin den 4000 ki şi is kân et ti. Mar din’in, Tûr 

Abdîn ve Dârâ ile be ra ber 19 (640) yı lın da 

İyâz b. Ganm ta ra fın dan fet he dil di ği ve 

ar dın dan böl ge de yo ğun bir Arap is kâ nı-

nın ger çek leş ti ril di ği zik re di lir. Hz. Os man 

za ma nın da 25’te (645-46) Tif lis’e bir gar-

ni zon yer leş ti ri lip em ni yet sağ lan dı ve böl-

ge ye müs lü man top lu luk lar yer leş ti ril di.

32 (653) yı lın da fet he di len Kålikålâ’ya 

(Er zu rum) 12.000 ki şi lik mu ha fız bir li ği 

yer leş ti ri le rek ken di le ri ne iktâ ara zi ler 

ve ril di. Hz. Ali’nin Azer bay can Va li si Eş‘as 

b. Kays, Hz. Ömer dev rin de fet he di len 

Er de bil’e Kû fe’den ge len bir grup Arap 

asker yer leş tir miş ve bu ra yı bü yük bir 

şe hir hali ne ge tir miş ti. Ar dın dan Su ri ye, 

Bas ra ve Kû fe’ den bu as ker le rin mensu p 

ol duğu ka bi le ler den pek çok göç men bu-

ra ya geldi. 
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Sîstan’a ka dar ulaş tı. Ka bi le ler ha lin de göç 

eden Arap lar’ın ya nı sı ra ci had için sı nır 

boy la rı na gi den ga zi ler ve Irak’ta tu tu na-

ma yan ba zı Hâricî ve Şiî grup lar da İran’a 

ge lip yer leş ti ler. Benî Te mîm’den Hâricî 

li de ri Ur ve b. Üdey ye’nin ta raf tar la rı İs tahr 

ve ci va rı na git miş ti. Arap gö çü ne rağ men 

böl ge de Kum dı şın da ki şe hir ler de Arap lar 

kü çük bir azın lık du ru mun day dı (a.g.e., 
sy. 2 [2000], s. 207). İs fa han da Eme vî-

ler dö ne min de önem li göç mer kez le rin-

den bi riy di. I. Mervân za ma nın da Hü zeyl 

b. Kays el-An berî’nin va li ta yin edil me si-

nin ar dın dan An ber ka bi le si baş ta ol mak 

üze re Eme vî ler dö ne min de ço ğun lu ğu nu 

İran lı lar’ın teş kil et ti ği İs fa han’a Kû fe ve 

Bas ra’dan ge len Sak¢f, Te mîm, Dab be, 

Huzâa, Hanîfe, Ab dül kays ka bi le le ri yer-

leş ti ril di. İran’ın gü ne yin de ki Şîraz’ın bu-

gün kü yer le şim ala nı nın 74 (693) yı lın da 

Mu ham med b. Yûsuf es-Se kafî ve ya da ha 

son ra am ca sı nın oğ lu Mu ham med b. Kå-

sım ta ra fın dan ku rul du ğu kay de dil mek te-

dir (DİA, XXX, 182). Di ğer ta raf tan Hac câc 

b. Yûsuf’un Sind’in fet hi ne yol la dı ğı Mu-

ham med b. Kå sım, Şîraz’dan ha re ket ede-

rek ba zı mer kez le rin ar dın dan Dey bül’ü 

fet het ti (93/712). Ora da bir ca mi yap tır dı 

ve mer kez den gön de ri len 4000 ki şi yi is kân 

edip Sind’de ki di ğer şe hir le re yö nel di ve 

Sind top rak la rı nın ta ma mı nı ele ge çir di.

İlk is kâ nın Hz. Os man za ma nın da ger-

çek leş ti ği Azer bay can ve İrmîni ye, Eme-

vî ler ve Ab bâ sî ler za ma nın da önem li göç 

mer kez le rin den bi ri ha li ne gel di. Kålîkålâ’yı 

(Er zu rum) fet he den bir lik le ri des tek le mek 

için Su ri ye Va li si Mu â vi ye ta ra fın dan gön-

de ri len 2000 Su ri ye li as ke rin yer leş ti ril-

me si ve ba zı top rak la rın Arap bir lik le ri ne 

iktâ edil me siy le baş la yan is kân (Be lâ zü rî, 
s. 278) şeh rin za man za man Bi zans lı lar’ın 

eli ne geç me si ne rağ men sür dü. 137’de 

(754) ye ni den Bi zans lı lar ta ra fın dan iş gal 

edi len, hal kı nın bir kıs mı nın öl dü rü lüp bir 

kıs mı nın esir alın dı ğı Er zu rum üç yıl son ra 

Abbâsî Ha li fe si Man sûr ta ra fın dan tek rar 

alın dı ve fid ye ile kur ta rı lan esir le rin ya nı 

sı ra şeh re ye ni bir lik ler gön de ril di (a.g.e., 
s. 280). Mehdî-Billâh za ma nın da ise bu ra-

ya Türk bir lik le ri yer leş ti ril di. An cak da ha 

son ra Ma laz girt za fe ri nin ar dın dan Emîr 

Sal tuk’un Er zu rum’u fet het me si ne ka dar 

şe hir iki ta raf ara sın da bir kaç de fa el de-

ğiş tir di.

Hz. Os man za ma nın da fet he di len Ar-

rân’ın mer ke zi Ber dea, Debîl, Bey lekån 

gi bi di ğer as kerî mer kez ler bir ara Ha zar-

lar’ın eli ne geç tiy se de tek rar hâki mi yet 

al tı na alın dı ve ye ni den is kân edil di. Mu-

â vi ye b. Yezîd’in ha li fe lik ten çe kil me si nin 

İçin de ca mi si, ha ma mı, çar şı sı ve pa zar 

yer le ri bu lu nan ma hal le ler ge niş yol lar ve 

boş alan lar la bir bi rin den ay rı lı yor du. Ha li fe 

Türk ler’e ait ma hal le le ri di ğer ma hal le ler-

den ayı rıp kom şu ma hal le le re sa de ce Fer-

ga na lı bir lik le ri yer leş tir di (Ya‘ k† bî, s. 59).

İlk is kâ nın Hz. Os man dö ne min de 

baş la dı ğı Ho ra san’da Mu â vi ye dâimî or-

dugâhlar kur mak için ai le le riy le bir lik te 

çok sa yı da as ke ri böl ge ye is kân et ti (Kha lil 
At ha mi na, sy. 2 [2000], s. 204). Irak Va li si 

Zi yâd b. Ebîh ta ra fın dan 45 (665) yı lın-

da gön de ri len Umeyr b. Ah mer, Arap lar’ı 

Merv’e is kân eden ilk ku man dan ola rak 

zik re di lir. Zi yâd 51’de (671) Ho ra san va li-

li ği ne ta yin et ti ği Rebî‘ b. Zi yâd’ın em ri ne 

ver di ği, Bas ra ve Kû fe’de ki Arap lar’dan 

50.000 ci va rın da as ke ri ai le le riy le bir lik te 

is kân için Merv’e gön der di (Be lâ zü rî, s. 
576-577). Zi yâd ay rı ca Şiîler ve Hâricîler 

gi bi mu ha lif un sur lar dan bir kıs mı nı Irak 

dı şın da ki böl ge ler de mec bu ri is kâna tâbi 

tut tu. Bun la rın ya nı sı ra Irak’tan ken di 

is tek le riy le ge len ler ve ken di le ri için gü-

ven li yer ara yan ba zı Şiî ve Hâricî grup-

lar da Ho ra san’a ge lip çe şit li mer kez le re 

yer leş ti. Emevî ha li fe le rin den Ab dül me lik 

dö ne min de is yan eden İb nü’l-Eş‘as’ın ba-

şa rı sız ol ma sın dan son ra or du su nun bü-

yük kıs mı Ho ra san’da çe şit li mer kez le re 

da ğıl dı. Belh ci va rın da ki Bilâdü la rab di ye 

ad lan dı rı lan Hulm şeh ri ve çev re si fe tih 

yıl la rın da Esed, Te mîm ve Kays ka bi le-

le ri ne is kân ama cıy la iktâ edil di. Kü çük 

bir şe hir olan Hulm’ün köy le ri, bah çe le ri, 

va di le ri ve ta rı ma el ve riş li ge niş ara zi le ri 

var dı (Yâ k†t, II, 285). Ka bi le le re iktâ edi len 

ve ka bi le dü ze ni ne gö re hiz met ve ren köy-

le rin böl ge ye Arap is kâ nı açı sın dan bü yük 

önem ta şı dı ğı dü şü nül mek te dir (Kha lil 
At ha mi na, sy. 2 [2000], s. 205). Ho ra san ve 

Mâverâün ne hir’de ki bü yük şe hir ler I. (VII.) 

yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan son ra baş la yan 

sü reç için de Arap lar’ı cez be den mer kez ler 

ara sın da yer alı yor du.

Eme vî ler ve Ab bâ sî ler za ma nın da 

önem li is kân mer kez le rin den bi ri de İran’-

dı. Eme vî ler, Hûzis tan’ın mer ke zi Ah vaz’ı 

böl ge de ki Hâricîler’e kar şı bir üs ola rak 

kul lan dı lar. Hac câc b. Yûsuf’un ku man-

da nı Mük rem b. Mu tar rif’in Ah vaz ya kın-

la rın da kur du ğu or dugâh da ha son ra As-

ke ri mük rem adıy la bir şe hir ha li ne gel di. 

Azer bay can sı nı rın da ki İran şe hir le rin de 

or dugâhlar ku rul du ve bu ra la ra Arap ka-

bi le le ri is kân edil di. Ön ce Bas ra ve Kû fe’ye 

ya kın şe hir le re, ar dın dan Kâşân, Kaz vin 

ve Rey gi bi Or ta İran şe hir le ri ne Arap 

göç men le ri yer leş ti ril di ve bun lar do ğu da 

ara ya ge tir di ve her ma hal le nin ba şı na bir 

so rum lu ta yin et ti. Bu sis te me gö re Eh-

lü’l-Medîne (Eh lü’l-Âli ye, Hi caz lı lar) bi rin ci, 

Te mîm ve Hemdân (Nizârî ve Ye me nî) ikin ci, 

Rebîa ve Kin de (Nizârî ve Ye me nî) üçün cü, 

Mez hic ve Esed (Ye me nî ve Nizârî) dör dün-

cü rub‘u teş kil edi yor du (Ta be rî, V, 268). 
Eme vî ler dev rin de ara la rın da Mecûsîler’in 

de bu lun du ğu ka la ba lık İran lı grup lar da 

Kû fe’ye yer leş ti.

Va li lik mer ke zi Kû fe’ye ge tir di ği Su ri ye li 

as kerî bir lik le ri Kû fe li ler’e ait ev ler de is kân 

eden Hac câc b. Yûsuf, as ker le rin hal kı ra-

hat sız et me si üze ri ne bu bir lik le ri yer leş-

ti re ce ği bir or dugâh-şe hir kur ma ya ka rar 

ver di. As kerî bir mer kez şek lin de dü şü nü-

len ve et ra fı Kû fe, Bas ra, Fus tat’tan fark lı 

ola rak bir sur la çev ri len Vâsıt’ın ma hal le le-

ri ne şeh re yer le şen ka bi le ler ve ya on la rın 

gel di ği şe hir le rin ad la rı nın ya nı sı ra meş-

hur ki şi le rin, “ma hal le tül verrâk¢n” gi bi 

mes lek men sup la rı nın ya hut “ma hal le tüş-

şar kıy ye” gi bi şe hir de bu lun du ğu mev ki ye 

gö re ad lar ve ril di. Su ri ye li bir lik le rin ya nı 

sı ra şeh re is kân edi len ler ara sın da Kû fe 

ve Bas ra’dan ge len Arap lar da önem li bir 

ye kün tu tu yor du. Kes ker böl ge sin de ya şa-

yan İran asıl lı la rın ve Na batîler’in Vâsıt’a 

yer leş me si ni ya sak la yan Hac câc, Ubey-

dul lah b. Zi yâd’ın Bu ha ra se fe ri nin ar-

dın dan be ra be rin de ge ti rip Bas ra’ya yer-

leş tir di ği Türk ler’den bir kıs mı nı Vâsıt’ta 

ad la rı nı ta şı yan bir ma hal le ye is kân et ti. 

Be lâ zü rî (ö. 279/892) bu Türk ler’in so yun-

dan ge len önem li bir toplu lu ğun Vâsıt’ta 

ya şadı ğı nı ve İbn Mar kulî di ye ta nı nan 

Hâlid eş-Şâtır’ın bun lar dan bi ri ol du ğu nu 

belirt mek te dir (Fütû¼u’l-büldân, s. 524). 
Ab bâ sî ler dö ne min de da ha da bü yü yen 

Vâsıt’a yo ğun bir Türk gö çü ol du ve Türk-

ler bu ra da önem li bir un sur ha li ne gel di.

İkin ci Abbâsî ha li fe si Ebû Ca‘fer el-Man-

sûr ta ra fın dan baş şe hir ola rak in şa et ti ri-

len Bağ dat’ın pla nın da her ma hal le be lir li 

bir et nik ve ya mes lekî gru ba tah sis edil-

miş ti. As ker ler ge nel lik le sur la rın dı şın da 

şeh rin ku zey ve ba tı sın da, tüc car ve ze na-

atkârlar Kerh’te Sarât’ın gü ne yin de otu-

ru yor du. Ha li fe Mu‘ta sım-Billâh’ın, Bağ dat 

hal kı ile Türk as kerî bir lik le ri ara sın da baş-

la yan ger gin li ğin teh li ke li bo yut la ra ulaş-

ma sı üze ri ne Türk as kerî bir lik le ri ni yer-

leş tir mek için 221 (836) yı lın da kur dur du-

ğu Sâ mer râ’nın mer ke zin de câmi-i kebîr 

ve et ra fın da çe şit li mes lek le re ait çar şı lar 

var dı. Ma hal le le rin tan zi min de ise ka bi levî 

te me lin ak si ne Türk ku man dan la rı ve on-

la rın bir lik le ri esas alı na rak Af şin, Eşnâs ve 

Hâkån Urtûc’un bir lik le ri ne tah sis edil di. 
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ara sın da Bi zans’a kar şı biz zat ken di si nin 

de ka tıl dı ğı üç se fer dü zen leyen Ha li fe 

Me’mûn fet he di len Or ta Ana do lu’da ki 

Tya na’ya (Tu ana) müs lü man nü fus is kân 

et ti. Ab bâ sî ler sa de ce as kerî ted bir ler le 

ye tin me di, sı nır böl ge le rin de ka la ba lık bir 

nü fus bu lun du ra rak bo şal mış olan yer-

le şim bi rim le ri ni can lan dır dı ve İs lâmlaş-

ma la rı nı he def al dı. Bey rut, Say da, Trab-

lus gi bi sa hil şe hir le ri ni he def alan Bi zans 

sal dı rı la rı ve iç ke sim ler de ki is yan la rı ön-

le mek üze re böl ge ye Te nûh ve Kilâb gi bi 

Arap ka bi le le ri yer leş ti ril di. Ay nı şe kil de 

Arap ka bi le le ri Lüb nan’ın dağ lık böl ge sin-

de is kâna ve hal kı ta ra fın dan ter ke dil miş 

yer le şim bi rim le ri ne git me ye teş vik edil di. 

Bu sı ra da Te nûhîler, Arslânîler dağ lık böl-

ge ye göç et ti ler. Da ha son ra Benî Âmi le, 

Kay sî ler ve Ye me nîler’den ba zı ka bi le ler 

bu ra ya ge le rek sa hil ve dağ lık ke sim de 

ba zı böl ge le re yer leş ti.

Hz. Ömer za ma nın da Su ri ye ve el-Cezîre 

fe tih le rin den son ra He rak le ios’un sı nır 

böl ge le rin de ya şa yan hal kı iç kı sım la ra 

çek me siy le olu şan ge niş sa ha Eme vî ler 

dev rin de is kâna açıl dı. Ay rı ca sı nır da ki 

şe hir le rin is kân edil me siy le or ta ya çı kan, 

Su g† rüşşâm ve Sug†rülcezîre ol mak üze-

re iki ye ay rı lan sı nır böl ge si, Tar sus’tan 

baş la yıp Ada na-Mi sis-Ma raş-Ma lat ya hat-

tı nı ta kip ede rek Fı rat’a ka dar uza nı yor du.

Hz. Ömer dev rin de müs lü man la rın 

hâki mi ye ti al tı na gi ren Mı sır, Eme vî ler 

za ma nın da da göç al ma ya de vam et ti. 

Mu â vi ye dö ne min de 27.000 ci va rın da bir 

as kerî bir lik İs ken de ri ye’ye yer leş ti ril di 

(Mak rî zî, el-ƒı¹a¹, I, 168), Esed ka bi le sin-

den bir grup da Bas ra Va li si Zi yâd b. Ebîh 

ta ra fın dan bu ra ya gön de ril di. Ay rı ca Zi-

yâd, Ezd ka bi le sin den Hâricîler’e men sup 

bir gru bu Mı sır’da is kân et miş ti. Zi yâd’ın 

oğ lu Ubey dul lah za ma nın da Hz. Hü se yin 

ta raf tar la rı nın bir kıs mı di ğer böl ge le rin 

ya nı sı ra Mı sır ve İfrîkı ye’ye gön de ril di. 

107’de (725) mey da na ge len Kıptî is ya-

nı yü zün den Mı sır’ın ha raç âmi li İb nü’l-

Habhâb’ın Mı sır di va nı na as ker kay dı 

tek li fi üze ri ne Ha li fe Hişâm’ın iz niy le ba zı 

ka bi le ler Fus tat’ta is kân edil di. Yak la şık 

3000-5000 Kaysî ai le Su ri ye çöl le rin den 

del ta nın do ğu ta ra fı na, Hav füş şark¢ di ye 

bi li nen böl ge ye nak le dil di (a.g.e., I, 80, 83). 
Fus tat’ın 670’li yıl lar da 70.000 ci va rın da 

olan nü fu su nun Eme vî ler’in yı kı lış yıl la rın-

da 100.000’e ulaş tı ğı tah min edil mek te-

dir. Ku ru luş sı ra sın da gay ri müs lim le re 

kıs men sı nır la ma ge ti ril diy se de za man la 

hı ris ti yan la rın sa yı sı nın art tı ğın dan ve kır-

sal ke sim ler den çok sa yı da Kıptî’nin şe hi re 

yer leş ti ğin den bah se dil mek te dir (Ku biak, 

ek se ri ye ti Kilâb ve di ğer boy lar dan ol mak 

üze re Adnânî Tağ lib ka bi le si teş kil edi yor-

du. Hu mus Ye me nî Kudâa, Kin de, Tay, 

Te nûh, Him yer ve Kelb ka bi le le ri nin mer-

ke zi du ru mun day dı. An cak bu ra da İyâd ve 

Kays’tan da kü çük grup lar var dı. Dı maşk 

cün dün de Gassânîler en ka la ba lık gru bu 

oluş tu rur ken ora da Kudâa, Kin de ve Kaysî 

ka bi le ler de bu lu nu yor du. Ted mür, Benî 

Kelb ka bi le si nin mer ke ziy di. Ür dün cün-

dün de Kudâa, Hemdân, Gassân, Mez hic, 

Has‘am; Fi lis tin cün dün de Lahm, Cüzâm, 

Ki nâ ne, Kays, Âmi le, Bel kayn, Kin de ka bi-

le le ri ve az sa yı da Kelbî yer leş miş ti. Böl-

ge de ço ğun lu ğu Ye me nî ka bi le ler oluş-

tu ru yor du. Ab bâ sî ler’in ik ti da ra geç me si, 

Su ri ye’de is kân edil miş baş ta Te nûhîler 

ol mak üze re pek çok Arap ka bi le si için dü-

şü şü tem sil et ti. Bu dö nem de Benî Rebîa 

ve Benî Hanîfe gi bi Arap ka bi le le rin den de 

böl ge ye ge len ler ol du.

Ba zı İran lı ka bi le ler, ya hu di ler, Kıptîler, 

Hin dis tan kö ken li Zut ve Seyâbi ce de Bey-

rut, Sûr ve Say da şe hir le ri ne yer leş ti ril di 

(Kha lil At ha mi na, sy. 2 [2000], s. 213). Mu-

â vi ye dö ne min de Zut lar’ın bir kıs mı Çu ku-

ro va ve An tak ya kı yı la rı na is kân edil di. Irak 

Va li si Zi yâd b. Ebîh’in Kû fe’den gön der di-

ği İran lı lar’dan bir gru bun ise An tak ya’ya 

yer leş ti ril di ği bi lin mek te dir. Ab dül me lik 

b. Mervân dö ne min de iktâ yo luy la Ak de-

niz sa hil şe ri di ne ve Bi zans sı nır boy la rı na 

gö çe be Arap ka bi le le ri iskân edil di (Be lâ-
zü rî, s. 196, 199, 504). I. Ve lid za ma nın da 

Mu ham med b. Kå sım es-Se kafî’nin İn dus 

va di sin den ge tir di ği, Ba tî ha’ ya yer leş ti ri-

len Zut lar man da la rıy la bir lik te Mas si sa’ya 

(Mi sis) yol lan dı. Bu ara da Bi zans gazâla-

rıy la meş gul olan ve ken di le ri ne “züh hâ-

dü’s-sug†r” de ni len der viş ler sa hil bölge-

le rin de is kân edil di. Ay nı dö nem ler de 

Bi zans kö ken li hı ris ti yan lar dan Mârûnîler 

ve sık sık is yan çı ka ran Ce râ ci me de (Mer-
deîler) böl ge ye yer leş ti. Çok sa yı da Arap 

ka bi le si Fi lis tin’de is kân edil di. Ha li fe Ab-

dül me lik b. Mervân bu ra ya ve özel lik le 

Ku düs’e bü yük önem ver di. Ken di si nin 

baş lat tı ğı, da ha son ra de vam eden imar 

ve is kân fa ali yet le ri ne ti ce sin de Ku düs’te 

Arap nü fu su gi de rek art tı.

Ab bâ sî ler dö ne min de va li le rin gö rev le-

ri nin ba şın da or du la rı ha zır la mak ve men-

sup la rı nı stra te jik yer ler de is kân edip ih ti-

yaç la rı nı sağ la mak ge li yor du. Ha li fe Man-

sûr’un em riy le Ma lat ya ve Ada na tah kim 

edi le rek her iki şeh re Ho ra san lı bir lik ler 

yer leş ti ril di. Sı nır şe hir le ri ni tah kim et ti-

ren Hârûnür reşîd müs tah kem nok ta la ra 

gö nül lü sa vaş bir lik le ri yer leş tir di. Hilâfe-

ti nin son yıl la rın da 215-218 (830-833) 

(64/684) ar dın dan baş la yan iç sa vaş lar 

es na sın da ba ğım sız lı ğı nı ka za nan böl ge 

hal kı Ab dul lah b. Zü beyr’in ber ta raf edil-

me sin den (73/692) son ra ita at al tı na alın dı 

ve şe hir ler ye ni den is kân edil di. Mes le me 

b. Ab dül me lik Bâbü lebvâb (Der bend) Ka-

le si’ne 24.000 mu ha fız yer leş tir di (a.g.e., 
s. 291). Abbâsî Ha li fe si Man sûr, Er ciş es-

Suğrâ ve Er ciş el-Kübrâ ad lı mer kez le ri 

ku ra rak Fi lis tin’den ge ti ri len as ker le ri bu-

ra la ra yer leş tir di (a.g.e., s. 295). Hz. Ali 

dö ne min de Er de bil’e yer le şen ka bi le le rin 

ço ğu Eme vî ler dö ne min de iktâ sa hi bi ida-

re ci ler ve ka bi le li der le ri nin hi ma ye si ne 

gir di. Ne ti ce de iktâ sa hip le ri hu ku ken ge-

niş ara zi le re sa hip ol du (a.g.e., s. 460-461). 
Ay rı ca Ezd’in ve Hemdân’ın ba zı kol la rı ile 

Tay ve Kin de’den bi rer grup böl ge ye gele-

rek yer leş ti.

İs lâm’dan ön ce bu ra ya yer le şen Kaysî 

Arap ka bi le le ri ne gö re mer ke zi Mu sul 

olan Di yâ rı re bîa, mer ke zi Rak ka olan Di yâ-

rı mu dar ve mer ke zi Âmid olan Di yâ rı be kir 

ol mak üze re üç ta rihî böl ge ye ay rı lan ve 

Hu lefâ-yi Râ şi dîn dö ne min de bü yük göç 

alan el-Cezîre’ye Eme vî ler za ma nın da da 

Arap yer le şi mi sür dü. Hz. Os man’ın Su ri ye 

Va li si Mu â vi ye her ka bi le ye şe hir mer ke-

zi nin uza ğın da bir böl ge ayır dı. Te mîm, 

Kays ve Esed’e men sup ba zı ka bi le le ri de 

Ha bur’un ba tı sın da Di yâ rı mu dar’a is kân 

et ti (a.g.e., s. 245; Dûrî, s. 99-102). Ye-

men li ler’in ve özel lik le Kelbîler’in sa da ka-

ti nin de va mı nı sağ la mak is te yen Emevî 

yö ne ti mi nin Su ri ye’de Kaysî is kâ nı na izin 

ver me me si bu ka bi le le ri el-Cezîre’ye yön-

len dir di (Kha lil At ha mi na, sy. 2 [2000], s. 
212).

Ye men li ba zı Arap ka bi le le ri İs lâm’dan 

çok ön ce Su ri ye’ye gel miş ler di. İs lâ mî fe-

tih ler Arap ka bi le le ri nin böl ge de is kâ nı na 

ye ni bir hız ka zan dır dı. Bi zans sı nı rın da 

stra te jik böl ge olan Su ri ye sa hil le rin de ki 

zi ra ata el ve riş li ara zi ler Hu lefâ-yi Râ şi dîn 

dö ne min den iti ba ren is kân ama cıy la iktâ 

edil me ye baş lan dı. Hz. Os man’ın em riy le 

Su ri ye Va li si Mu â vi ye sa hil ler de ki as kerî 

mev zi le ri ye ni den in şa ve ya tah kim ede rek 

bir lik ler yer leş tir di, as ker le re ma aş bağ la-

dı (Be lâ zü rî, s. 245). Bu bir lik le rin ya nı sı ra 

ken di is tek le riy le böl ge ye ge len ka bi le ler 

da ha zi ya de es ki mer kez le re is kân edil di. 

Kelbîler’e da ya nan gü cü nü git tik çe art-

tı ran Mu â vi ye Benî Te mîm, Kays, Esed 

gi bi ka bi le le ri Su ri ye’nin çe şit li böl ge le ri ne 

is kân et ti. Böl ge de Kaysîler’in ilk mer ke zi 

ise Kar k¢ si ya idi. Emevî dö ne mi baş la rın-

dan iti ba ren Kın nesrîn cün dü ve Ha lep kır-

sa lın da Bâlis ci he tin de Fı rat’a ka dar Te nûh 

ka bi le si ya yıl dı. Kın nesrîn’in mer ke zin de 
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mu ha fız la bir lik te on la ra bı rak tı lar. Fe-

tih ten iti ba ren baş la yan is kân po li ti ka sı 

ne ti ce sin de En dü lüs’te IX. yüz yı la ge lin di-

ğin de Ber berî ve Arap nü fu su ya rım mil-

yo nu aş mış tı (Öz de mir, s. 186). Bu ara da 

En dü lüs’ün fet hin de önem li rol oy na yan 

Ber berîler’in ida re ci le rin ken di le ri ne ge-

re ken de ğe ri ver me di ği ni, kı raç ve dağ lık 

ara zi ler de ya şa mak zo run da bı ra kıl dık la-

rı nı ile ri sü re rek ayak lan ma la rı (DİA, XI, 
212) on la rın da ha zi ya de dağ lık böl ge ler-

de, ve rim siz top rak lar da is kân edil di ği ni 

gös ter mek te dir.

123 (741) yı lın da is yan cı Ber berîler kar-

şı sın da zor du rum da ka lın ca Kuzey Af ri ka’-

dan En dü lüs’e ge çen yak la şık 10.000 ki şi lik 

Su ri ye li bir lik ler se be biy le Kur tu ba’nın nü-

fu su çok faz la art mış tı. 125’ te (743) En-

dü lüs va li li ği ne ge ti ri len Ebü’l-Hattâr bu 

as ker le ri çe şit li böl gele re da ğıt tı. Dı maşk 

cün dü nü İlbîre (Elvi ra) vi lâ ye ti ne, Hu mus-

lu lar’ı İşbîli ye’ye (Se vil la), Kın nesrînli ler’i 

Ceyyân’a (Je an), Ürdün lü ler’i Rey ye’ye 

(Ra iyo), Fi lis tin li ler’i Şe zû ne’ ye (Se do na) 
ve Mı sır lı as ker le ri Tüd mîr’e is kân et ti. 

On la rın yer leş ti ril di ği mer kez le re gel miş 

ol duk la rı Dı maşk, Hu mus, Kın nesrîn gi bi 

cünd le rin isim le ri ve ril di (İb nü’l-Ebbâr, I, 
61; İb nü’l-Esîr, V, 491). Bu ta rih ler de Ye-

men li ka bi le le re men sup ba zı ai le ler de 

ay nı böl ge de is kân edil di. Es ki şe hir ler de 

ye ni dü zen le me le rin ya pıl dı ğı En dü lüs’te 

müs lü man la rın ke nar ma hal le le re yer-

leş ti ril di ği gö rül mek te dir. IV. (X.) yüz yıl da 

ye di ka pıy la dı şa rı ya açı lan baş şe hir Kur-

tu ba’nın için de yir mi bir ma hal le var ken 

şeh rin ke na rın da ço ğun lu ğu nu yer li müs-

lü man la rın oluş tur du ğu ma hal le le rin sa yı sı 

da yir mi bir di (DİA, XXVII, 324).
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kör fe zi nin gü ney sa hi lin de Mü nestîr Ri-

bâ tı’ nı yap tır dı. Ken di le ri ni ci ha da ve iba-

de te ada yan bin ler ce murâbıt bu ra da ki 

ev ler de ka lı yor du. III. (IX.) yüz yıl da Ağ lebî 

hâ ki mi ye tin de ge li şen Sûse bu dö nem de 

böl ge nin Kay re van’dan son ra en önem-

li şe hir le rin den di. Ab bâ sî ler za ma nın da 

Ce za yir’de hü küm sü ren bir hâne dan 

olan Rüs temîler, Ağ lebîler’le sü rek li mü-

ca de le den kur tul mak için İbâzî ka bi le le ri 

Trab lus ve Gü ney Tu nus’ta is kân et ti ler. 

Mid râ rî Emîri I. El ye sa‘, 199 (814-15) yı lın-

da Si cilmâse’yi ge niş le tip ka bi le le ri be lir li 

ma hal le le re yer leş tir di. Sahrâ’da ya şa yan 

ba zı ka bi le ler de Si cilmâse’de is kân edil di. 

Bir ulu ca mi ile köşk ler ve idarî bi na la rın 

in şa edil di ği Si cilmâse, İs lâm mi ma ri si nin 

önem li mer kez le rin den bi ri ha li ne gel di.

Murâbıt lar’ın baş şeh ri Me ra keş, Lem-

tû ne li ler’in yer leş ti ril di ği bir or du gâh-şe-

hir ola rak ku rul du. Mu vah hidî Hü küm da rı 

Ebû Yûsuf el-Man sûr, İfrîkı ye ve Trab lus-

garp’ta ya şa yan Benî Hilâl ve Benî Sü-

leym ka bi le le ri ne men sup bin ler ce be devî 

Arap’ı At las Ok ya nu su sa hil le ri ne yer leş tir-

di. 649’da (1251) Merînî hâki mi ye ti ne ge-

çen Ra bat ve Selâ, En dü lüs’ten ge len ba zı 

grup la rın is kân edil di ği as kerî bir böl ge ha-

li ne ge ti ril di. Özel lik le 1609-1614 yıl la rın da 

En dü lüs’ten sür gün edi len müs lü man la rın 

önem li bir kıs mı bu iki şeh re yer leş ti ril di.

Mûsâ b. Nu sayr, En dü lüs’te fet hedile n 

top rak la rı as ker le ri ara sın da da ğıt tı. 

Önem li bir böl ge yi dev le tin de ne ti mi altın-

da tu tup “hu mus” ola rak ad lan dı rı lan bu 

böl ge de ki ara zi le ri top ra ğın iş len me si şar-

tıy la ku man dan la rı na tak sim et ti. Ara zi le-

ri ço cuk la rı na mi ras bı rak ma hak kı na da 

sa hip olan ku man dan lar “eh lü’l-ahmâs”, 

oğul la rı ise “ebnâü’l-ahmâs” di ye ad lan dı-

rıl dı. An cak Mûsâ’nın Dı maşk’a çağ rıl ma sı 

yü zün den fet he di len top rak la rın ta ma mı-

nı da ğı ta ma dı ğı da söy le nir (Halîl İb râ him 
es-Sâ mer râî v.dğr., s. 65, 454-455). Do ğu 

İs lâm dev let le rin de ki atâ sis te mi nin ye ri-

ne uy gu la nan bu sis te me gö re as ker ler 

atâ ye ri ne ürün den pay alı yor lar dı (Kha lil 
At ha mi na, sy. 2 [2000], s. 217). Hu mu sa 

da hil edi len Arap as ker le ri fet he di len böl-

ge ler de ki şe hir mer kez le ri ne ve ka le le re 

da ğı tıl dı. Bu nun la be ra ber as kerî bir lik-

le rin ço ğun lu ğu idarî mer kez Kur tu ba’da 

(Cor do ba) top lan mış tı (İb nü’l-Ebbâr, I, 
61). Müs lü man lar 93 (712) yı lın da Gır na-

ta’yı fet he din ce di ğer böl ge ler de yap tık la-

rı gi bi baş ta Benî Kilâb ol mak üze re ba zı 

Arap ka bi le le ri ni ve ci var da ki ya hu di le ri 

top la ya rak bu ra ya yer leş tir di ler, şeh rin 

gü ven li ği ni de az sa yı da ki müs lü man 

s. 123-125, 127). Di ğer ta raf tan İb nü’l-

Hab hâb, Bâceliler’le bir an laş ma yap tı, 

ar dın dan ara la rın da Cü hey ne, Him yer ve 

He vâzin’den ka bi le le rin de yer al dı ğı Arap 

ka bi le le ri Kı zıl de niz ile Nil ara sın da ki Bâce 

böl ge si ne yer leş ti. Ab bâ sî ler za ma nın da 

Benî Nasr, Benî Âmir b. Sa‘saa, Hevâzin ve 

Sü leym’den ai le ler ara lık lar la böl ge ye gel-

di ler. Man sûr dö ne min de bun la rın sa yısı 

5000’e ulaş tı. Mu‘ta sım-Billâh dev rin de 

or du da ki güç le ri ni kay be den Arap asıl lı 

as ker ler kit le ler ha lin de Nil va di si ne göç 

et ti ler. Ceâfi re, Cü heyne ve Belî ka bi le le-

rin den ge len ler çe şit li merkez le re yerleş ti. 

Müte vek kil-Alel lah dö nemin de göç et tiri-

len Adnânîler’e mensup Kenzîler, Fâ tı mî-

ler dev rin den iti ba ren Saîd böl ge si nin (Yu-
ka rı Mı sır) ta ri hin de et ki li ol du lar.

Fâtımî Ha li fe si Azîz-Billâh, 368’de (978) 
Kar matîler’i des tek le yen Su ri ye ve Irak’ta-

ki Benî Hilâl’in bü yük bir kıs mı nı ce za lan-

dır mak için Saîd böl ge si ne göç et tir di. Bu 

yağ ma cı be devîler sa de ce zi ra at la meş gul 

ol ma la rı için mec bu ri is kâna tâbi tu tul du. 

An cak Benî Hilâl ile Benî Sü leym’in böl ge 

için za rar lı ha le gel me si üze ri ne is yan cı-

lar la ba şa çık mak ta zor la nan Fâtımî ha-

li fe le ri, 441’den (1049-50) iti ba ren on la rı 

dev le te ita at tan ay rı lan Zîrî hâne da nı nı 

ce za lan dır mak ama cıy la Ku zey Af ri ka’ya 

göç et tir me ye baş la dı lar. Bun la rın ge li şi 

Mağ rib’in si yasî ve ik ti sadî du ru mu nun 

bo zul ma sı na se bep ol du. Öte yan dan 

Fâ tı mî ler, Üşmûneyn’de ki Cü hey ne li ler’i 

Asyût’a sü rüp yer le ri ne Şiî Ceâfi re ka bi le-

si ni yer leş tir di ler.

İfrîkı ye va li li ği ne ta yin edi len Uk be b. 

Nâfi‘, 50 (670) yı lın da Mağ rib se fer le ri ne 

çı kı şın da üs ola rak kul lan mak üze re Kay-

re van şeh ri ni kur du. Bir ca mi ve hü kü met 

ko na ğı yap tı ra rak baş lat tı ğı in şa atı beş 

yıl da ta mam la nan şeh re Teym, Evs, Haz-

rec, Ezd, Te nûh, Kin de, Ki nâ ne gi bi Arap 

ka bi le le ri men sup la rı ile Ho ra san’dan ge-

len göç men ler ve yer li Ber berîler is kân 

edil di. Kay re van, Ab dül me lik b. Mervân 

za ma nın da dö ne min bü yük şe hir le ri ara-

sı na gir di. İfrîkı ye ve Mağ rib Va li si Mûsâ 

b. Nu sayr, 89 (708) yı lın da Tan ca va li li ği-

ne ta yin et ti ği Târık b. Zi yâd’ın em ri ne 

17.000 Arap, 12.000 Ber berî as ke ri ver di. 

At las Ok ya nu su ile Ce be litârık sa hil le ri nin 

te mas sa ha sın da ki ilk as kerî üs olan Tan-

ca, bu ta rih ten iti ba ren özel lik le En dü lüs 

fet hi ni ger çek leş ti re cek bir lik le rin top lan-

ma nok ta sı ol du.

Abbâsî Ha li fe si Hârûnür reşîd’in İfrîkı ye 

Va li si Her se me b. A‘yen, Ak de niz’den ge le-

cek Bi zans sal dı rı la rı na kar şı Hammâmet 
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Ka vurd Bey şöy le di yor du: “Ben Türk’üm, 

sı cak ik lim be nim ve as ker le ri min ya ra-

tı lı şı na uy maz” (Mu ham med b. İb râ him, 
s. 333). Bu nun ya nın da ru tu bet li ha va-

sı, bol ya ğı şı ve or man lık bit ki ör tü süy-

le yi ne gö çe be ha yat tar zı na uy ma yan 

Ha zar de ni ziy le El burz dağ la rı ara sın da 

ka lan Ta be ris tan, Mâzen de ran, Rûyân 

ve Gîlân böl ge le ri de Türk men ler için el-

ve riş li sa yıl maz dı. Ne ti ce de Türk men ler, 

İran coğ raf ya sın da Ho ra san’ın do ğu su ve 

ku ze yi, El burz dağ la rı nın gü ney etek le ri, 

Irâk-ı Acem’in ku zey ba tı sı ve Azer bay can 

böl ge le rin de top lan dı lar. Bu coğ raf ya da 

hiç bir böl ge se rin yay la lar, gür akar su lar 

ve ge niş ot lak lar pe şin de ko şan gö çe be 

Türk ler için Azer bay can coğ raf ya sı ka dar 

çe ki ci de ğil di.

Sel çuk lu sul tan la rı nın İran coğ raf ya sın-

da ka lan Türk men kit le le ri ni yer le şik ha-

ya ta ge çir me ye ça lış tık la rı na da ir kay nak-

lar da her han gi bir bil gi yok tur. Bu nun la 

bir lik te özel lik le VI. (XII.) yüz yıl son la rı ile 

VII. (XI II.) yüz yı lın baş la rı na ait ba zı ono-

mas tik ve to po nimik de lil ler, gö çe be Türk-

men ler’den bir kıs mı nın çok ya vaş da ol sa 

yer le şik ha ya ta geç ti ği ni gös ter mek te dir. 

I. P. Pet ru şevsky’nin bir tet ki ki, XII. yüz yıl 

or ta la rın da Ho ra san’da ki Seb zevâr şeh-

rin de bu lu nan kırk bir aris tok rat ai le den 

yir mi dör dü nün Arap, on iki si nin İran, bi-

ri nin Türk asıl lı ol du ğu nu or ta ya koy muş-

tur (Pet ru şevsky, V [1948], s. 88). Yi ne 604 

(1207) yı lın da Er de bil’de ka le me alı nan bir 

tar la alım sa tım se ne din de Uy gur Tür kü 

ol du ğu an la şı lan Beg lik ta ra fın dan Uy-

gur harf le riy le ya zı lan bir şa hit lik kay dı, 

bu ta rih ler de Azer bay can coğ raf ya sın da 

yer le şik ha ya ta ge çen Türk ler’in var lı ğı nı 

gös ter mek te dir (Do er fer, XI II [1981], s. 
154, 159-160). XII. yüz yı lın son la rı ve XI II. 

yüz yı lın baş la rı na ait ba zı tar la alım sa tım 

se net le rin de ge çen Türk çe şa hıs ad la rı da 

bu du ru mu des tek le mek te dir (Gron ke, 
s. 533-546). Re şî düd din Faz lullåh-ı He-

medânî ta ra fın dan 709 (1309) yı lın da 

Teb riz ya kın la rın da ku ru lan Rab‘ıreşîdî 

Kül li ye si’ne ait vak fi ye de Ak-bu lak, Alın-

cak, Tek me-daş, Ce be lü, Dav şan te pe si, 

Ka ra ca lu, Kı zıl ca, Ku ru çay gi bi on lar ca 

Türk çe köy ve mez ra adı na rast lan ma sı 

(Vašfnâ me-yi Rab£-i Re şî dî, s. 318-329) 
Azer bay can coğ raf ya sın da yer le şik ha ya-

ta ge çen Türk men ler’in VI II. (XIV.) yüz yıl 

baş la rın da ar tık cid di bir ora na ulaş tı ğı nı 

or ta ya koy mak ta dır. Van gö lün de ki Lim 

(Adır) ada sın da bu lu nan bir Er me ni ma-

nas tı rı na ait 705 (1305) ta rih li Arap ça vak-

fi ye de yer alan Ha zar Beg, Emîr Beg, Köl, 

Tuz cu, Kan lı, Yo kuş, Şay-gel di, Yul duz hac 

ka le me al dı ğı bir met hi ye de İran’ın Türk-

men ler ta ra fın dan ha rap edil di ği ne dik kat 

çe ke rek şim di “iyi ta lih li şah” ta ra fın dan 

ye ni den ba yın dır ha le ge ti ril di ği ni be lirt-

mek te dir (Dîvân, s. 188-189).

Sel çuk lu sul tan la rı soy daş la rı nı ya Ho-

ra san’ın do ğu sun da tut ma ya ya da im pa-

ra tor luk eko no mi si ne ve şe hir kül tü rü ne 

en az za rar ve re cek şe kil de Azer bay can 

yo luy la Bi zans üze ri ne yön len dir me ye 

ça lış tı lar. İb nü’l-Esîr’in 440 (1048-49) yı lı 

olay la rıy la il gi li bir kay dı na gö re İb râ him 

Yi nal, Mâverâün ne hir’den ken di ya nı na 

ge len Oğuz lar’a bu ra da kal ma la rı nın ve 

ih ti yaç la rı nı bu ra da kar şı la ma la rı nın ül ke yi 

bü yük bir sı kın tı ya sok tu ğu nu, Bi zans’a 

doğ ru gazâya çı kıp ci had et me le ri nin 

da ha doğ ru ola ca ğı nı, böy le ce ga ni met 

el de ede cek le ri ni, ken di si nin de on la rın 

pe şin den gi dip yar dım cı ola ca ğı nı söy le di 

(el-Kâ mil, IX, 415). Ne ti ce de Dan da na kan 

Sa va şı’nı iz le yen on yıl içe ri sin de Türk men 

boy la rın dan önem li bir kit le nin Azer bay-

can’a, el-Cezîre’ye ve Do ğu Ana do lu’ya 

ulaş tı ğı an la şıl mak ta dır. Yi ne Do ğu Ho-

ra san’da bu lu nan ka la ba lık bir Türk men 

kit le si de yer le şik ha ya ta za rar ver me si ne 

en gel ol mak dü şün ce siy le Belh ve çev re-

sin de tu tul du (Öz gü den li, s. 94, 280). Bi-

zans üze ri ne yön len di ri len ka la ba lık göç 

dal ga sı ve bu göç dal ga sı nın önü nü aç mak 

için ya pı lan akın lar Sel çuk lu-Bi zans iliş ki-

le ri nin şe kil len me sin de et ki li ol du. Tuğ rul 

Bey, İb râ him Yi nal ve Ku tal mış gi bi Sel-

çuk lu hâne dan üye le ri ni Bi zans Dev le ti’nin 

di ren ci ni kır mak ve Azer bay can coğ raf-

ya sın da top la nan Türk men ler’in önü nü 

aç mak la gö rev len dir di. Tuğ rul Bey’in si-

ya se ti ni de vam et ti ren Sul tan Al pars lan 

Ar tuk, Dâniş mend, Sal tuk, Men gü cük, 

Çav lı ve Ça vul dur gi bi Türkmen bey le ri ni 

Ana do lu’da gazâ yap ma ya teş vik ederek 

Azer bay can coğ raf ya sın da yı ğı lan ka-

laba lık Türk men boy la rı nın önünün açıl-

ma sı nı sağ la dı (Re şî düd din Fazlul låh-ı 
Hemedânî, Câmi£u’t-te vâ rîÅ, II/5, s. 37-
38). Sel çuk lu sul tan la rı nın bu uzak gö-

rüş lü si ya se ti, bir yan dan Türk men ler’in 

İran coğ raf ya sın da ya rat tı ğı ra hat sız lı ğın 

önü ne ge çer ken di ğer yan dan on la ra ha-

yat tarz la rı için son de re ce el ve riş li ye ni 

yurt la rı nın ka pı la rı nı aç tı.

Ana do lu’ya git me yip İran coğ raf ya sın da 

ka lan Türk men ler bu coğ raf ya da ken di le ri 

için en el ve riş li böl ge le ri ara dı lar. Ol duk ça 

sı cak ve ku ru bir ik li me sa hip olan Gü-

ney İran, As ya boz kır la rı nın sert ik li mi ne 

alış mış olan gö çe be Türk men ler için ca-

zip de ğil di. Kir man Sel çuk lu Hü küm da rı 

Ri yad 1404/1984, V, 47-74; Ömer Ab düs se lâm 

Ted mürî, Lübnân mi ne’l-fet¼i’l-İs lâ mî ¼attâ su-
š† ¹i’d-dev le ti’l-Üme viy ye, Trab lus 1410/1990, 
s. 89-106; Yıl maz Can, İs lâm Şe hir le ri nin Fi zikî 
Ya pı sı, An ka ra 1995, s. 31-95, 102-146; M. Azeb 

De sû k¢, el-Æabâßilü’l-£Ara biy ye fî Bilâdi’ş-Şâm, 
Ka hi re 1998, s. 5-45; Halîl İb râ him es-Sâ mer râî 

v.dğr., Tâ rî Åu’l-£Arab ve ¼aŠâra tü hüm fi’l-En de-
lüs, Bey rut 2000, s. 65, 454-455; Ab dü lazîz ed-

Dûrî, Evrâš fi’t-târîÅ ve’l-¼aŠâre: Evrâš fi’t-tâ rî-
Åi’l-išti½âdî ve’l-ic timâ£î, Bey rut 2009, s. 97-112, 
241-262; Meh met Öz de mir, En dü lüs, An ka ra 
2014, s. 185-207; Kha lil At ha mi na, “Emevî Hi la-
fe ti Dö ne min de Arap İs kânı” (trc. Sa im Yıl maz), 
Sa kar ya Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, 
sy. 2, Ada pa za rı 2000, s. 203-226.

ÿİs ma il Yi ğit

Sel çuk lu lar. 426 (1035) yı lın da Cey hun 

(Amu der ya) neh ri ni ge çe rek Ho ra san’a gi-

ren Sel çuk lu lar, Gaz ne li ler’e kar şı ka zan-

dık la rı za fe rin ar dın dan ön ce Ho ra san, ar-

dın dan İran coğ raf ya sı nın bü yük bir bö lü-

mü nü ele ge çir di ler. Sel çuk lu lar’ın ba şa rı sı 

ye ni Türk men boy la rı nın ka la ba lık kit le ler 

ha lin de İran coğ raf ya sı na gir me si ne ve si le 

ol du. Dan da na kan Sa va şı’nı (431/1040) ta-

kip eden yıl lar da Sel çuk lu hâki mi ye ti Or ta 

ve Ba tı İran’da hız la ya yı lır ken Türk men 

boy la rı nın Ho ra san üze rin den ba tı ya akı şı 

da de vam et mek tey di. Bu ge niş kap sam lı 

göç ha re ke ti yer le şik İran coğ raf ya sın da 

cid di ra hat sız lık la ra yol aç tı. Gö çe be Türk-

men boy la rı, kadîm bir zi ra at kül tü rü ve 

ge liş miş bir şe hir ha ya tı nın bu lun du ğu 

İran coğ raf ya sın da ka la ba lık hay van sü rü-

le ri için ge rek li ot lak la rı sağ la mak ta sı kın tı 

çek mek tey di. Ha yat tarz la rın dan do la yı sü-

rek li göç et mek zo run da ka lan bu kit le ler, 

za man za man göç yol la rı üze rin de mev cut 

yer le şik un sur la ra ait tar la ve bah çe le re 

bü yük za rar lar ver mek tey di. Gö çe be Türk-

men ler’den du yu lan ra hat sız lık, biz zat 

Abbâsî Ha li fe si Kåim-Bi em rillâh ta ra fın dan 

Türk men re is le ri ne ve Sul tan Tuğ rul Bey’e 

bil di ril di (İb nü’l-Esîr, IX, 349-350). Ken di 

boy bey le ri nin yö ne ti min de son de re ce 

ha re ket li ve di na mik bir ya pı ya sa hip olan 

Türk men ler, ay nı za man da is yan eden 

ve ya taht mü ca de le le ri ne gi ren Sel çuk lu 

hâne dan üye le ri ni des tek le mek tey di. İb râ-

him Yi nal, Ku tal mış ve Ars lan Ar gun gi bi 

hâne dan üye le ri nin Türk men ler’den güç 

ve des tek al dı ğı bi lin mek te dir. Nizâmül-

mülk’ün Siyâset-nâme’sin de ki ba zı ka-

yıt lar Türk men ler’in Sel çuk lu Dev le ti’ne 

ver di ği ra hat sız lı ğı açık bir şe kil de or ta ya 

koy mak ta dır (s. 139). Sel çuk lu Dev le ti’ni 

cid di bi çim de meş gul eden bu ra hat sız lık-

lar Sel çuk lu ida re ci le ri ni Türk men ler’e kar-

şı ted bir al ma ya zor la dı. Sel çuk lu dev ri İran 

şa iri Am‘ak-ı Bu hâ rî, Sul tan Al pars lan için 




