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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY



i, Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetin
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

 Mustafa Kemal ATATÜRK
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İLK VE ORTA ÇAĞLARDA 
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"Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde 
kuvvet bulacaktır."

Mustafa Kemal ATATÜRK



NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?

• Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktığı başlıca kültür çevrelerini,
• İlk ve Orta Çağlarda, İç Asya'daki Türk devletlerinin güç ve yönetim

yapısını,
• Orta Asya coğrafyasının Türklerin hayat tarzına etkisini,
• Kavimler Göçü' nün sebep ve sonuçlarını,
• Asya merkezli Türk devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerini

öğreneceksiniz.

HAZIRLIK SORULARI

1. Türkler'in ilk anayurdu neresidir? Araştırınız.

2. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Araştırınız.

3. Türkler, Orta Asya'dan nerelere göç etmiştir? Sonuçlarını araştırınız.

Orta Asya Töre 

Boy Onlu sistem 

İkili teşkilat  İpek Yolu 

Kut Toy

ANAHTAR KELİMELER
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1. TÜRK DÜNYASINDA İLK İZLER

1.1. Türk Adı ve Anlamı

Yerli ve yabancı tarihçiler ile Türkoloji uzmanlarınca yürütülen bilimsel 
araştırmalarda Türk adının değişik anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. A. Vambery 
(Vamberi) "türemek", G. Nemeth (Nemet) "güç-kuvvet" A.N. Kononov (Kononov) ise 
"insan" anlamına geldiği düşüncesindedir. Ziya GÖKALP'e göre Türk "töreli" demektir.  
Kaşgarlı Mahmut 11. yy. da "olgunluk çağı" olarak adlandırmış iken en eski Çin 
kaynaklarında ise Türk adı "miğfer" anlamında kullanılmıştır. Türk adının siyasi olarak 
ilk kez kullanılması I. Kök Türk Devleti(552) döneminde olmuştur.

1.2. Orta Asya'da İlk Kültürler

Türkoloji çalışmaları neticesinde özellikle Orta Asya kurganlarından çıkarılan ar-
keolojik buluntularda farklı zaman ve mekânlarda Türk boy ve topluluklarına ait ilk 
kültürel izler tespit edilmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde ilk Türk kültür 
merkezleri Anav, Afanasyevo, Andronova, Karasuk ve Tagar olmuştur (Harita 1.1.).

Harita 1.1. Orta Asya Kültür Merkezleri

Anav Kültürü (MÖ 4500–MÖ 1000): Orta Asya'nın en eski kültürü olup Türkmenis-
tan'ın merkezi Aşkabat yakınlarındaki Anav bölgesinde ortaya çıkarılmıştır. At ilk kez 
bu kültürde görülmüştür. Yapılan kazılarda bu kültüre mensup olan insanların yerleşik 
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hayata geçtikleri, tarımla uğraştıkları, topraktan ve bakırdan eşya yapmayı bildikleri, 
dokumacılık yaptıkları, sığır ve koyun besledikleri anlaşılmıştır.

Afanesyevo Kültürü (MÖ 3000–MÖ 1700): Türklerin en eski kültür merkezi olarak 
görülmekte olup Altay – Sayan Dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda hayat bul-
muştur. Bu kültürde yaşayan insanların avcılık ve hayvancılıkla uğraştıkları, taştan ve 
bakırdan eşyalar yaptıkları tespit edilmiştir. Orta Asya uygarlığının temelini oluştur-
muştur.

Andronova Kültürü (MÖ 1700–MÖ 1200): Altaylar, Güney Sibirya ve Hazar'ın do-
ğusuna kadar uzanan bölgede gelişmiştir. Orta Asya kültürleri içerisinde yayılma alanı 
en geniş olan kültür olmuştur. Bu kültürde bakırdan eşyaların yanında ilk kez altından 
ve tunçtan yapılmış aletlere rastlanmıştır. Hayvan Üslûbu sanatı günlük eşyalarda kul-
lanılmıştır.

Karasuk Kültürü (MÖ 1200–MÖ 700): Adını Yenisey Irmağının Karasuk kolundan 
almış olup bu nehrin çevresinde gelişmiştir. Orta Asya'da demir ilk kez bu bölgede 
kullanılmıştır.  Üstü çadırla örtülü dört tekerlekli araba, keçeden çadır ve koyun yü-
nünden dokunmuş eşyalar bu kültürün önemli buluntuları olmuştur. 

Tagar Kültürü (MÖ 700–MÖ 100): Abakan bölgesinde ortaya çıkarılan bu kültür 
Orta Asya'nın en yeni ve en gelişmiş kültür merkezidir. Hayvan Üslûbu'nun oldukça 
gelişmiş bir şekil aldığı bu dönemde, kurganlardan farklı araçlar, at koşum takımları, 
keramikler çıkarılmıştır.

Harita 1.2. İlk Türk Devletlerinin Hakim Oldukları Alanlar
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1.3. İlk Türk Devletleri İle İlgili Başlıca Siyasi Gelişmeler

Asya Hun Devleti'nin kurulması

Avrupa Hun Devleti'nin yıkılması

Kavimler Göçü

I. Kök Türk Devleti'nin yıkılması

Uygur Devleti'nin kurulması

Asya Hun Devleti'nin yıkılması

I. Kök Türk Devleti'nin kurulması

II. Kök Türk Devleti'nin yıkılması

Avrupa Hun Devleti'nin kurulması

II. Kök Türk Devleti'nin kurulması

Uygur Devleti'nin yıkılması

MÖ 220

375

630

744

216

496

682

840

375

552

742

2. HUNLARDAN UYGURLARA TÜRKLERDE DEVLET VE TÖRE

2.1. Orta Asya İlk Türk Devletleri

Asya Hun Devleti (MÖ 220-216): Tarihte Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet olan 
Asya Hun Devleti, aynı zamanda Orta Asya tarihinin ilk büyük devletidir(Harita 1.3.). 
Merkezi, Ötüken'dir. Hunların bilinen ilk hükümdarı, “büyüklük, ululuk ve genişlik” 
anlamına gelen Şan-yü veya Tan-hu unvanını taşıyan, Teoman'dır. 

Harita 1.3. Asya Hun Devleti
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Teoman döneminde Çin'e akınlar yoğunlaşmış, Çinliler Hun akınlarını engelle-
mek için Çin Seddi'ni inşa etmişlerdir (Görsel 1.1.) . Çinlilerin savunmaya çok önem 
verdikleri bu dönemde Mete MÖ 209'da babası Teoman'ı tahttan indirerek Hunların 
başına geçmiştir. Türk tarihinde yeni ve parlak bir dönem başlatan Mete Han, 
ordusunu Onlu Sistem'e göre teşkilatlandırmış, önce Moğol kökenli Tunguzları ve 
Yüeçileri egemenlik altına aldıktan sonra Çin İmparatoru'nu ve ordusunu mağlup 
ederek Çin ülkesini vergiye bağlamıştır.

Mete Han'dan sonraki dönemde Hun hükümdarlarının Çinli prenseslerle yaptıkla-
rı evlilikler ve bu evliliklerle gelen Çinli diplomat ve ajanların entrikaları sonucunda 
Hun Devleti zayıflamaya başladı. Çinliler ordularını Hun sistemine göre eğitmesiyle 
birlikte iç ve dış baskılara dayanamayan Ho-han-yeh, Çin egemenliği altına girerek 
ülkesini kurtarmak istedi ancak bu durum Hun kurultayında sert tartışmalara yol açtı. 
Ho-han-yeh ile Çin hâkimiyetini kabullenmeyen ağabeyi Çi-çi arasında anlaşmazlık 
başladı. Bu mücadeleyi, Çin'in desteğini arkasına alan Ho-han-yeh kazandı. Böylece 
Hun Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (MÖ 54).

"Güneyden kaplan gelse korkma; kuzeyden horoz bile gelse ondan çekin"
Çin Atasözü

Görsel 1.1. Hun Akınları ve Çin Seddi
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Bağımsızlık yanlısı Çi-çi önderliğindeki Batı Hunları'na MÖ 36'da Çin İmparator-
luğu son verdi. Çin hâkimiyetindeki Doğu Hunları ise sonraları toparlanarak bağım-
sızlıklarını kazandı ancak taht kavgaları sonucunda Hunlar, Güney ve Kuzey olmak 
üzere tekrar ikiye ayrıldı. Kuzey Hunları, Sienpilerin baskısına dayanamayarak 155'ten 
itibaren Moğolistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Böylelikle Türk ana yurdundaki Hun-
ların siyasi varlığı sona ermiş oldu. Çin egemenliği altında bulunan Güney Hun Dev-
leti'ne ise Çin İmparatorluğu son verdi (216).

I. Kök Türk Devleti (552-630): Tarihte Türk adını ilk kez resmî devlet adı olarak
kullanan Kök Türkler, Bumin Kağan önderliğinde Avarları mağlup ederek, 552'de
kurulmuştur( Harita 1.4.).

Bumin Kağan, İl Kağan unvanını alarak ülkenin batı kanadının yönetimini kardeşi 
İstemi Yabgu'ya verdi. Mukan Kağan idaresinde Kök Türk Devleti en parlak dönemini 
yaşadı. Kore'den Karadeniz'e kadar olan coğrafyada yaşayan bütün Türk ve diğer mil-
letlerden kavimleri devlete bağladı. Onun zamanında Kök Türkler dünyanın en güçlü 
devletlerinden biri oldu. Mukan Kağan'dan sonra kardeşi Ta-Po Kağan devletin başına 
geçti. Ta-po Kağan'ın ölümünden sonra yaşanan taht kavgaları neticesinde I. Kök Türk 
Devleti, Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldı(582). 630 yılında Doğu Kök Türk Dev-
leti, 659 yılında ise Batı Kök Türk Devleti, Çin egemenliğine girdi.

Harita 1.4. I. ve II. Kök Türk Devleti
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II. Kök Türk Devleti (682-744): I. Kök Türk Devleti'nin 630 yılında Çin hâkimiyetine
girmesinden sonra bağımsızlığın kaybedilmesi ve elli yıllık esaret dönemi yaşanması
Türk milleti üzerinde derin etkiler bıraktı. Birçok Türk Bey'i istiklal mücadelesine giri-
şerek Çin'e karşı isyan etti. Bunların en önemlisi Çin sarayını basmak isteyen Kürşat'ın
639 yılındaki baş kaldırışıdır. Ardından bağımsızlığı kazanma adına 648, 679 ve 681
yıllarında üç girişim daha yaşandı. Bu ilk direnişler başarıya ulaşmış olmasa da ni-
hayet Kutluk'un başlattığı kurtuluş mücadelesi başarılı oldu. 682 yılında II. Kök Türk
Devleti resmen kuruldu (Harita 1.4.). Kutluk Kağan, devleti derleyip toplayan anla-
mına gelen “İl- teriş” unvanını aldı. Tonyukuk ise “Apa Tarkan” unvanını alarak dev-
letin yönetiminde Kutluk Kağan'ın en büyük yardımcısı oldu. Kutluk Kağan'ın ölümü
üzerine tahta kardeşi Kapgan Kağan geçti. Kapgan Kağan, Türk boylarını hâkimiyet
altına aldı, ardından Batı Türkistan'a yönelerek 701 yılında Demir Kapı'ya kadar ulaş-
tı. Kapgan Kağan'ın sertlik politikası ve Çinlilerin entrikaları nedeniyle devlete bağlı
boylar birer birer isyan etmiştir. Bayırkular üzerine çıktığı sefer dönüşünde Kapgan
Kağan'ın öldürülmesinden sonra devletin başına Bilge Kağan geçmiştir. Bilge Kağan
öncelikle devletin başına büyük dert açan boyların isyanını bastırmış ve devletin bir-
liğini yeniden tesis etmiştir. Kardeşi Kültigin ordu komutanı olmuş Tonyukuk devlet
meclisi başkanlığına getirilmiştir. Bu üçlü döneminde en parlak günlerini yaşayan II.
Kök Türk Devleti Bilge Kağan'dan sonra devletin başına geçen kağanların yetersizliği
nedeniyle bir daha toparlanamamış, Karluk, Basmil ve Uygur isyanları neticesinde
Uygurlar tarafından yıkılmıştır(745).

Uygur Devleti (744-840): Orhun ve Selenga bölgesinde yaşayan Uygurlar, Çin kay-
naklarına göre Asya Hunları'nın soyundan gelmektedir. Karluk ve Basmil boyları ile 
birlikte II. Kök Türk Devleti'ne son vererek 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan, mer-
kezi Karabalgasun olan bağımsız Uygur Devleti'ni kurmuştur (Harita 1.5.). Kutluk 
Bilge Kül Kağan ölümünden sonra yerine oğlu Moyen Çor geçti. Hükümdarlığı döne-
minde devletin sınırları batıda Siri Derya (Seyhun) Nehri boylarına kadar uzanmıştır. 
Moyen Çor'dan sonra devletin başına geçen Bögü Kağan, Mani dinini kabul etmiştir. 
Mani dini Uygurların yaşam tarzının değişmesine yol açmış; hareketsizliğe, et yeme-
meye, savaş yapmamaya teşvik ederek onların savaşçı özelliklerinin zayıflamasına ne-
den olmuştur ancak Uygurların bilim, sanat ve edebiyattaki ilerlemelerine etki etmiş-
tir. Kırgızlar,  840'ta Uygur Devleti'ne son vermiştir. Bu tarihten sonra ülkelerinden 
göç etmek zorunda kalan Uygurlar, zamanla gittikleri yerlerde yeni devletler kurdular. 

Çin'in kuzeyine göç eden Sarı (Kansu) Uygurlar 1226 da Moğolların egemenliği-
ne girdiler. Sarı Uygurlar günümüzde Kuzeybatı Çin'de yaşamaya devam etmektedir. 
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Göçler sırasında Doğu Türkistan'a gelen diğer bir grup Uygur; Beşbalık, Turfan, Hoça 
ve Kaşgar'ı içine alan Turfan Uygur Devleti'ni kurdu. Bu devlet, Orta Asya'nın ticaret 
yolları üzerinde olduğu için ekonomik olarak zenginleşti. Bununla birlikte kültür ve 
sanat alanında da gelişti (Görsel 1.2.). 1209'da Cengiz Han'a bağlandı. Turfan Uy-
gurları, günümüzde Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşam mücadelesi 
vermektedirler.

Harita 1.5. Uygur Devleti

Görsel 1.2. Turfan, Emin Minaret Cami
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2.2. Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı

İlk Türk devletleri dört esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; bağımsızlık (oksızlık), 
ülke (ülüş), halk (budun) ve kanun (töre) idi.

Eski Türklerde hükümranlık hakkı ve yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından veril-
diğine inanılırdı. Bu yetki “kut” olarak ile ifade edilmiştir. Bu nedenle Türklerde gücün 
kaynağı ilahiydi ancak Türklerde devlet başkanı hiçbir zaman kutsal varlık,  tanrı-kral 
sayılmamıştır. İlahi kabul edilen hükümdarın kendisi değil görevlendirme yetkisidir. 
Tanrı, Türk kağanına kut vererek hükümdarlık gücü ve yetkisi bahşetmiştir. Bununla 
birlikte herhangi bir hükümdarın kutlu olup olmadığı ancak onun icraatları ile tespit 
edilirdi. Kutlu hükümdarlığın ilk şartı ülkeyi ve halkı düşmandan korumaktır. 

Orhun Kitabeleri'nde dünya hâkimiyeti, Tanrı tarafından Türk kağanlarına bir gö-
rev olarak verilmiştir. Bilge Kağan, yazıtında âdeta dünya hâkimiyetini gerçekleştirmiş 
bir hükümdar gibi şöyle konuşmaktadır: "Doğuda gün doğusuna, güneyde gün orta-
sına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana 
tâbidir. Bunca milleti hep düzene soktum."

Türk devlet geleneğinde kağan olabilmek için Gök Tanrı tarafından kut verilmiş bir 
aileye mensup olmak gerekirdi. Kut, kan yoluyla geçtiği için bütün hanedanın erkek 
üyeleri kağan olma hakkına ve yetkisine sahip oluyordu. Tanrı'nın iradesinin hangi 
hanedan üyesi üzerinde olduğu da ancak taht için yapılan bir mücadele sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Veraset yoluyla hükümdar olmak söz konusu değildi. Bu durum 
yetenekli olan kişinin devletin başına geçmesini sağlamakla birlikte taht kavgalarıyla 
devletin bölünmesine de zemin hazırlamıştır. 

Kitabelerde ilk Türk devletlerindeki egemenlik anlayışının ilahi kaynaklı olduğu 
görülmektedir. “Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan'ı, bu zamanda oturdum.” ve 
“Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam kağanı, annem hatunu yükseltmiş 
olan Tanrı, il veren Tanrı” ifadeleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Ülüş Sistemi: Orta Asya eski Türk devlet geleneğine göre ülkenin hanedan 
üyeleri arasında paylaştırılması âdetini ifade etmektedir.
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2.3. Gücün Maddi Kaynakları

Aile – Oguş

Aile birliği – Urug

Boy – Ok

Millet – Budun

Devlet – İl

Orta Asya Türk Devletleri'nde Toplum Yapısı

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı; oguş (aile), 
urug (aileler birliği), boy (ok), budun (millet) ve il (devlet) şeklinde birbirine çok bağlı 
olan unsurlardan oluşuyordu. Bu yapı içinde ön plana çıkan boylar, sosyal dayanışma 
ve canlılık taşıyordu. Bu durum, toplumdaki bireylere beraber hareket etme düşüncesi 
kazandırmış ve onların zorlu mücadelelerle uzun mesafeleri aşmalarını sağlamıştır. 

Türkler, köklü ve oturmuş bir toplum yapısına sahipti. Eski Türk toplumunda en 
küçük birimi olan aile, kan bağı esasına dayanıyordu. Türklerin dünyanın uzak coğ-
rafyalarına dağılmasına rağmen mevcudiyetlerini korumaları, aile yapısına verdikle-
ri önemden kaynaklanmıştır. Bu toplum yapısında, aileler urugları, uruglar boyları, 
boylar budunları (millet) meydana getirirdi. Boyların başında bulunan boy beyleri, 
ekonomik ve siyasi güçleri olan, doğrulukları ile tanınmış kimseler arasından seçilirdi. 
Nihayetinde bu boyların birisinden devleti yöneten hanedan ve kağan çıkıyordu. Böy-
lesi bir toplumsal yapılanmada devlet sosyal teşkilatlanmanın son halkasını meydana 
getiriyordu. Türkler, devlete "il" adını vermiştir. Devlet, yöneticilerle iş birliği yapan 
geniş halk kitlelerinin gayretleri ve katkıları sonucunda meydana gelmiştir. 

Türklerde devletin kuruluşuna halkın katkısı Orhun Kitabeleri'nde şöyle geçmek-
tedir: "Babam (İlteriş) on yedi er ile harekete geçti. Haberi işiten ormandakiler, ovada-
kiler toplanıp geldiler, yetmiş kişi, sonra yedi yüz kişi oldular. Kağanlığı atalarının tö-
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relerinde kurdular.” Bu nedenle Budun, devletin hem kurucusu hem de temel unsuru 
olmuştur. Bu sosyal yapıda yaşamlarını sürdüren Türk boyları (Hunlar, Kök Türkler, 
Uygurlar ve diğerleri), Orta Asya'da güçlü siyasi birlikler kurmuşlardır. Boylar konfe-
derasyonu olarak yapılanan ilk Türk devletleri, boylar arasında birlikteliği sağladıkları 
dönemlerde, güçlerinin doruğuna çıkmışlardır. Buna karşılık boyların ayaklandığı ve 
budun birlikteliğinin bozulduğu dönemlerde, Türk devletlerinin güç kaybetmesine 
neden olmuştur. Örneğin Asya Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan Mete Han, 
Türk tarihinde bütün Türkleri ilk kez tek bayrak altında toplamıştır. I. Kök Türk Dev-
leti'nde ise Mukan Kağan, Mançurya'dan Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan 
bütün Türk boylarını hâkimiyeti altına alarak ikinci defa tek bayrak altında toplamıştır.

Toplumlar yaşadıkları coğrafyanın etkisi altındadırlar. Türkler, Orta Asya'nın boz-
kırlarında tarih sahnesinde görülmüştür. Bozkırın sert karasal iklimi, bölgede 
yaşayan halkları derinden etkilemiş geçim kaynağı olan hayvan sürülerine otlak ve su 
arayışı konargöçer yaşam tarzının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Konargöçerler, 
günlük hayatta, ulaşımda ve göçlerde atı kullanarak bu zorlu koşulların üstesinden 
gelmeyi başarmıştır (Görsel 1.3.) . Issız bozkırlarda düşmanın nerede ve ne zaman 
karşılarına çıkacağı belli olmadığından yaşamak için her an savaşmaya hazırlıklı 
olmalarını gerektirmiştir. Bozkırın atlı göçebeleri, hızlı şekilde organize olabilen 
savaşçı bir toplum yapısına sahiptir. Esasen bozkır tarihi, en güzel otlakları ele 
geçirmek için mücadele eden ve hayvan sürülerini yaylak ve kışlak arasında getirip 
götüren Türk kavimlerinin tarihinden ibarettir.

Görsel 1.3. Moğolistan Bozkırlarında Konargöçerlik 

Türklerin Orta Asya'da ırmak, göl gibi su kaynakları çevresinde konargöçer bir ya-
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şam tarzı vardı. Boyların ekonomisinin temel dayanağı olan hayvanlarıyla birlikte ya-
şadığı ve belirli bir alanları olduğu anlamına da gelmekteydi. Hunlar, Kök Türkler ve 
Uygurlar yazın yaylak denilen serin, sulak, otlağı bol yüksek yaylalarda; kışın ise kışlak 
denilen daha ılık ova ve vadilerde yaşardı (Görsel 1.4.). Çin kaynaklarına göre Hun-
lar evlerini dövülmüş topraktan yapmışlardı. Uygurlar, kışlık bölgelerde evlerini daha 
ziyade kerpiç veya ahşaptan, surları da kalın ağaç kütüklerinden inşa ederdi. Ayrıca 
Uygurlar deve ve ata dayalı basit bir ulaşım sistemi kurmuştu. Çok kalabalık gruplar 
hâlinde yola çıktıklarında atlardan, develerden ve arabalardan oluşan kervanları kul-
lanırlardı.

Geniş bozkır sahalarında iklim ve coğrafya gereği sürekli hareket hâlinde olan ko-
nargöçerler, toprak bağlılığını değil soy aidiyetini birinci planda tutmuşlardı. Sosyal 
kimlik; aile, oguş ve boylar içinde gelişmiş ayrıca sınırlı otlakları kullanma mecburiye-
ti, aile ve grup ilişkilerini güçlendirmiştir. Bozkırın zorluklarına ve tehlikelerine göğüs 
germek, geçimi daha kolay sağlamak gibi faktörler bu durumun ortaya çıkmasında 
etkili olmuştur. Zira bu özellik gelişmemiş olsaydı geniş bozkırlar boyunca ilerleyen 
boyların tek başına hayatta kalması mümkün olmazdı. 

Görsel 1.4. Tanrı Dağları

Uygur Devleti, Kök Türklerin sahip olduğu mirasın üzerine kurulduğu için boz-
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kır kültür geleneğini sürdürmüştür ancak zamanla Çinlilerle fazla yakınlaşılması ve 
Maniheizm'i kabul etmesi, Uygurların hayat tarzını değiştirmiştir. Bu nedenle Uygur-
larda, toplumsal yapı hızlı bir değişim göstermiş ve şehirleşmeye doğru bir eğilim baş-
lamıştır. Bunun yanında konargöçer yaşamın da devam etmesi Uygurlarda bozkırlı ve 
şehirli olmak üzere iki farklı hayatın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Her an saldırıya açık bir coğrafyada yaşadıkları için konargöçer toplulukların silah-
lı güce sahip olmaları gerekirdi. Bozkır kültürünün ögelerinden atı kullanan ve demiri 
işleyen Türkler askerî bakımdan çevresindeki milletlere üstünlük sağlamıştır. Örneğin 
Hunlar, çocuklarını daha küçük yaşlarda ok atmaya, silah kullanmaya ve biniciliğe 
alıştırırdı. Gençlik çağına geldiklerinde mükemmel binici olan bu çocuklar, böylece 
atlı savaş usullerini çok iyi uygulardı. Hunlarla savaşlarda başarılı olamayan Çinliler, 
yüzyıl süren bir askerî reform yapmış ve ordularını Hun tarzında teşkilatlandırarak 
onları durdurmaya çalışmıştır.

2.4. Güç Paylaşımı ve Yönetim

İlk Türk devletlerinde kağan, devlet yönetiminden birinci derecede sorumlu kişi 
olup siyasi, hukuki yetkilere sahip bulunmaktaydı. Devleti yönetmekle birlikte töreye 
yeni esas koyabilir ve gerektiğinde yargılama da yapabilirdi. Türk kağanları, ordular 
sevk ederek savaşmak, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir 
devlet çatısı altında toplamak, birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundadır. Bu durum 
Orhun Kitabeleri'nde “Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı kağansızlatmış, 
düşmanı tâbi kılmış, dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş.” şeklinde ifade edil-
miştir. Yine kitabelerde kağanların millete karşı sorumlu olduğunu ve millete hesap 
verdiğini gösteren örnekler de bulunmaktadır. “Türk Milleti için gece uyumadım, 
gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim 
olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım, çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zen-
gin ettim, nüfusu az milleti çok ettim.”

Kağanların yanı sıra hükümdarın hanımı olan hatun ve çocukları da devlet idare-
sinde söz sahibi idi. Ayrı sarayları ve buyrukları bulunan hatunlar, bazen elçileri de 
kabul ederdi.

Devlet işleri "toy" ya da "kurultay" olarak adlandırılan meclislerde görüşülüp karar-
laştırılırdı. Kağan, hanedan üyeleri, hatun, aygucı ve boy beylerinden oluşan kurultay, 
genellikle yılda üç kez toplanarak devlet işlerini görüşürdü. Kurultay'ın üyelerine “toy-
gun” denilirdi.
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Türk devletlerinde hükümdarlara; şanyü, tanhu, han, kağan, yabgu, ilteber, idikut
gibi unvanlar verilmiştir. Hunlardan itibaren Türklerde bazı hükümdarlık sembolleri 
olarak taht, otağ, kotuz, tuğ ve yay kullanılmıştır. Ayrıca Türklerde devlet "ikili teşki-
lat" anlayışı ile yönetilirdi. Kağan ülkenin doğu kanadını yönetirken batı kısmında da 
yabgu unvanlı hanedan mensubu idareden sorumlu olurdu. 

2.5. İlk Türk Devletlerinde Töre

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hu-
kuk kuralları denilen töre oluştururdu. Anlamı çok geniş olan töre devletin kuruluş ve 
işleyiş düzenini de ifade ederdi. Aileden başlayarak toplum ve devlet hayatının her aşa-
masında uyulması mecburi olan ama zamanla da değişebilen bir olgu olan töre; sosyal 
düzeni sağlayan örf, âdet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmıştır. 
Orta Asya'daki konargöçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre, sadece bu coğrafyayla 
sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili 
olmuştur. Hareketli göçebe Türk toplumunu yönetmek, her zaman disiplin altında tut-
mak, etkin hukuk kurallarının oluşmasına ve bunların gereği gibi uygulanmasına bağlı 
olmuştur.

Törenin oluşumunda; kut anlayışı ile kağanlar tarafından konulan kurallar, kurul-
taylarda alınan kararlar ve kağanın iradesiyle toplum içinde yavaş yavaş oluşan gele-
nekler etkili olmuştur. Getirilen kuralların adalete uygun olmasına dikkat edilmiştir. 
Töre, Türk toplumunda gerek kağanın iktidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli 
bir koşuldur. Bu sebeple töresini kaybetmiş bir ulusun yok olmuş sayılacağı hatırlatı-
larak kağanlardan her zaman töreye uygun davranmaları istenmiştir. Hakanlar töreye 
göre tahta çıkmış, milleti ve devleti töreye göre idare etmiştir. Hakan ve ailesinin din 
değiştirmesi hâlinde bile töre değişmemiştir.

Türk kağanları ülkelerinde adaletin sağlanmasına büyük önem vermiştir. Orhun 
Kitabeleri'nde töre kelimesinin, on bir yerde geçmesi ve bunun altısının il ile birlikte 
kullanılmış olması bunun bir göstergesidir. Ayrıca devletin varlığını devam ettirmesi, 
törelere bağlılıkla ilişkilendirilmiştir. Devlet ile törenin eş değer olduğunu, abideler-
deki şu cümleler açıklamaktadır: Bilge Kağan, Kül Tigin Yazıtı'nın başından sonuna 
kadar vermek istediği mesaj; “Ey Türk Oğuz beyleri! Milleti işitin. Üstte mavi gök çök-
medikçe, altta yağız toprak delinmedikçe, ey Türk milleti, senin ilini, töreni kim bo-
zabilir!”

Bir siyasetname örneği olan Orhun Kitabeleri'nde (Görsel 1.5.) Türk devletinin 
mahiyetine, Türk milleti için ne ifade ettiğine ancak töre ile yaşayacağına, özelliklerinin 
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ve iktidar kaynağının ne olduğuna, hakanın millet ve devlet için ne anlam taşıdığına, 
yönetici kadroların hangi yeteneklere sahip olmaları ve nasıl hareket etmeleri 
gerektiğine dair bilgiler vermektedir. 

Görsel 1.5. Orhun Kitabeleri

Devlet teşkilatlanmasında düzenleyici bir role sahip olan töreye herkes uymak zo-
runda olduğu için, hükümdarın hem keyfî hareket etmesini engellemiş hem de halkı-
na adil davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur.

Tarih boyunca birçok Türk devletinin kurulması ve yıkılmasına rağmen, bütün 
bu devletlerde "il gider töre kalır" atasözünde ifade edildiği gibi, uygulanan hukuk 
bakımından birlik ve beraberlik söz konusu olmuştur.

3. COĞRAFYA VE KADER, ORDU MİLLETİN GÖÇLE İMTİHANI

3.1. Orta Asya'nın Coğrafyası

Türklerin anayurdu olan Orta Asya çevresi sıradağlarla çevrilmiş olup çöl ve boz-
kırlarla kaplı 10.2 milyon kilometrekarelik bir bölgedir (Harita 1.6.). Gobi, Taklama-
kan, Karakum ve Kızılkum gibi çöller bu bölgede yer alır. Ayrıca büyük bir bölümü ka-
palı havza olan Orta Asya'da yer yer yüksekliği 7.000 m'yi aşan Altay ve Tanrı Dağları; 
(Görsel 1.4., 1.6.) Aral, Baykal ve Balkaş Gölleri; İrtiş, Amuderya, Sirderya, Orhun 
ve Selenga Irmakları bu coğrafyada bulunmaktadır. Bölgede oldukça sert bir karasal 
iklim hüküm sürmektedir.
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Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı, toplumların hayat tarzının oluşumunda te-
mel etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri 
şekil vermiştir. Tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği buna karşın otlakların geniş yer 
tuttuğu Orta Asya'da Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini hayvancılık üzerine kur-
muştur. Bu nedenle hayvancılık ile uğraşan Türklerin büyük çoğunluğu, konargöçer 
bir yaşam tarzını benimserken bir kısmı da yerleşik yaşam sürmüştür.

ORTA ASYA

Harita 1.6. Orta Asya

Görsel 1.6. Altay Dağları
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Eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklarına yakın, yaylak-kışlak hayatı üze-
rine kurulu bir yaşamları vardı. Böyle bir hayat tarzını, avcılık ve toplayıcılık ile geçi-
nen toplumların yaşamları ile karıştırmamak gerekir. Konargöçer yaşam şekli, bozkır-
da doğa ile bütünleşmiş bir toplumun hayatını sürdürebilme mücadelesidir. Bu yaşam 
tarzında boylar, büyük sürüler hâlinde baktıkları hayvanların ürünleriyle hayatlarına 
devam edebiliyordu. Orta Asya'da yaşayan bütün Türklerin konargöçer bir hayat sür-
dürdükleri söylenemez. Türk boylarından bazıları, uygun tarım alanlarında hem tahıl 
hem de meyve, sebze yetiştirmiştir. Eski Türkler, yaşamaya uygun alanlarda yerleşik 
hayata geçerek şehirler kurmuş ve eserler meydana getirmiştir. Türkler, elverişli bul-
dukları alanlarda hayat tarzlarını değiştirmiş, daha kolay ve rahat olan yerleşik yaşamı 
tercih etmişler ancak Türklerin çoğu, toplum özelliklerinin de etkisiyle bozkırdaki zor 
yaşamı daha çok benimsemişlerdir.

3.2. Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek 
başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olma-
dan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz çünkü yöneldikleri 
topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu yüzden göç eden topluluklar gittikleri 
yerlerdeki kavim veya topluluklara karşı hâkimiyet mücadelesi vermek zorundadır. 
Bunun sonucunda da göç eden topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki halkı ya hâkimiyeti 
altına alması ya da onu başka bir yere sürmesi gerekir.

Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere göç etmiştir. Bu göçler 
içerisinde Orta Asya Türk Göçleri, gerek sonuçları itibarıyla geniş sahalardaki farklı 
medeniyetleri etkilemesi gerekse etkisinin yüzyıllar boyu sürmesi nedeniyle ayrı bir 
öneme sahiptir.

Türk toplulukları, çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeleri kitleler hâlinde terk ederek 
çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle başka alanlara göç etmiştir. Göçlerin siyasi ve 
ekonomik olmak üzere iki temel sebebi vardır: Ekonomik sebepler, nüfusun artması 
nedeniyle otlakların yetersiz kalması, kuraklık veya ağır kış şartları yüzünden kıtlık 
yaşanmasıdır. Siyasi sebepler ise Türk boyları arasındaki mücadeleler ile Çin ve Moğol 
baskısıyla boyların yerlerini terk edip başka bölgelere gitmeleridir. Yeni ülkeler elde 
etme arzusu ve bunun doğal sonucu olarak yeni vatanlar kurma fikri de Türk göçle-
rinin sebepleri arasında sayılabilir. Dolayısıyla Türk toplulukları, sosyal yapısı gereği 
taşıdığı toplumsal dayanışma ve dinamizm sayesinde zaman zaman Orta Asya'daki 
yurtlarını terk etmiştir. Herhangi bir baskı ve savaş durumunda toprağa yerleşik köylü, 
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yaşayabilmek için baş eğmek zorunda kaldığı hâlde, bozkırlı Türk geçim kaynağı olan 
hayvanlarını sürerek daha özgür yaşayacağı coğrafyalara göç etmeyi tercih etmiştir. 
Bağımsızlığına düşkün olan Türkler böylelikle başka coğrafyalara göç etmişler ve ya-
yılmışlardır (Harita 1.7.).

Harita 1.7. Orta Asya'dan Türk Göçleri

Hunlar I. yüzyıl sonları ve II. yüzyıl ortalarında Orhun bölgesinden Güney Ka-
zakistan bozkırlarına ve Türkistan'a göç ederken Ak Hunlar 350’lerde Afganistan ve 
Kuzey Hindistan'a gitmişlerdir. Kavimler Göçü’ne sebep olan Batı Hunları 375 ve son-
raki yıllarda Güney Kazakistan ve Türkistan'dan Avrupa'ya göç etmişlerdir. Ogurlar 
461-465 yıllarında Güneybatı Sibirya'dan Güney Rusya'ya giderken Sabarlar V. yüzyıl
ikinci yarısında Aral Gölü'nün kuzeyinden Kafkasya bölgesine göç etmişlerdir. Avarlar
VI. yüzyıl ortalarında Batı Türkistan'dan Orta Avrupa'ya göç ederken bir diğer Türk
boyu Bulgarlar 668'den sonraki yıllarda Karadeniz kuzeyinden Balkanlar'a ve Volga
Nehri kıyılarına yerleşmişlerdir. Yine Türk boylarından olan Peçenek, Kuman (Kıp-
çak)ve Uzlar IX-XI. yüzyıl'da Hazar Denizi'nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkan-
lar'a, Oğuzlar ise X. ve XI. yüzyıl'da Orhun Bölgesi'nden Seyhun Nehri kenarlarına ve
Maveraünnehir üzerinden İran'a ve Anadolu'ya göç etmişlerdir.
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Okuma Parçası

TARİHTE GÖÇLER

Tarihte Türklerin dışında göç ve göçebeliğin örneği yok mu? Var: Avrupalıla-
rın Amerika'ya göçü. Ancak ciddi farkları da var: Avrupalılar Türkler gibi hay-
vanlarla ve yayan, binbir badirenin arasından geçerek değil, bazı güçlüklerine 
rağmen gemilerle gittiler. Gittikleri yerde ve yol boyunca, Türklerde olduğu gibi 
savaşmak zorunda kalmadılar. Avrupalıların göç ettiği Amerika'da, Avrupalılara 
göre silahsız ve gelenlere karşı iyi niyetli insanlar, Kızılderililer ve boş topraklar 
vardı. Zaten bu misafirsever onurlu yerlileri de katlederek sorunlarını çözdüler.

Türk göçünün sadece Anadolu'ya gelişini düşünelim: Oğuzlar önce Orta As-
ya'dan Horasan bölgesine göçtüler. Dandanakan(1040), Pasinler(1048), Malaz-
girt(1071) savaşlarını kazandılar. Haçlı Seferleri'ne, iç ayaklanmalara ve benzeri 
bir yığın zorluklara göğüs gererek üstesinden geldiler. Yerli insanların ne canları-
na ne de temel haklarına dokundular. Bu sebeplerden dolayı Türk göçleri Avru-
palıların Amerika'ya göçünden çok farklı bir olgudur. Türk göçü kendine özgü-
dür, gizemli ve görkemlidir, coğrafyaya ve dünyaya meydan okuyuştur.

(İlhan,2010, s.622'den düzenlenmiştir.)

3.3. Türk Askerî Kültürü

Türkler, tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Diğer kavim-
ler tarafından verilen bu kimliğin oluşumunda Türklerin yaşadığı coğrafyadaki sert 
iklim koşulları, Orta Asya'daki diğer milletler ve Türk boyları arasındaki mücadeleler 
etkili olmuştur. Bozkırın zor hayat koşulları Türkleri disiplinli, teşkilatçı, dayanıklı ve 
mücadeleci bir millet hâline getirmiştir. Türk toplumunda eli silah tutan herkes asker 
sayıldığı için ilk Türk devletlerinde ordu ücretli değildi. Sürekli olan Türk ordusunda 
kadın-erkek, genç-yaşlı her an savaşabilecek durumdaydı. Ordunun temeli süvarilere 
dayanıyordu. Türklerin sporları, eğlenceleri ve avlanmaları bir çeşit savaş eğitimi gi-
biydi(Görsel 1.7.).

Her Türk savaşa hazır durumda olduğundan Türkler için

"ORDU - MİLLET" deyimi kullanılmıştır.
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İlk düzenli Türk ordusu Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han tarafından ku-
rulmuştur. Bu sebeple Mete'nin tahta çıkış tarihi olan MÖ 209 yılı bugün Türk Kara 
Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Hun ordusunda, 10.000 atlıdan 
oluşan en büyük birlik “tümen” olarak adlandırılmıştır. Tümenler binlere, binler yüz-
lere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı 
rütbelerine sahip komutanlar görevlendirilmiştir. Mete Han'ın kurduğu bu ordu düze-
nine "Onlu Sistem" adı verilmiştir. Onlu teşkilat, Hunlardan günümüze kadar hüküm 
süren diğer Türk devletleri ile devam ettirilmiştir. Güçlü ve disiplinli ordulara sahip 
olmaları nedeniyle Türkler tarihte güçlü devletler kurmuşlardır. Bu ordu düzeni göç 
eden Türkler aracılığı ile Avrupa'ya geçmiş, Romalılardan Ruslara, Moğollardan Çin-
lilere kadar değişik milletler tarafından taklit edilmiştir.

Orhun Yazıtları'nda ordu keli-
mesi “sû” terimi olarak kullanıl-
mıştır. Ordunun başında bugünkü 
genelkurmay başkanı yerinde olan 
“sû-başı”lar bulunmuştur. Genel-
likle bu göreve hanedan üyelerin-
den birisi getirilmiştir. Komutan-
ların her birinin at kuyruğundan 
yapılmış birer tuğu vardı. Tuğun sa-
yısı ve şekli rütbeye göre değişirdi. 
Kağanın tuğunun başında, altından 
bir kurt başı vardı.

Türk ordusunun temelinde disip-
lin yatmaktaydı. Çocuklara küçük 
yaştan itibaren ata binme ve ok atma 
eğitimi verilirdi. At, Türklerin gün-
lük yaşantısında olduğu kadar, as-
kerlikte de vazgeçilmez bir unsurdu. 
Türklerin uyguladığı askerî taktikler
hareketli bir orduyu gerektiriyordu. 

Türkler, atı savaş sahasında kullanarak düşmanlarına karşı hız ve manevra üstünlüğü 
kazanmıştır. Bu kabiliyeti kazanmalarında geliştirdikleri üzengi, nal, gem ve eyer gibi 
araç gereçler, atı verimli kullanmalarını sağlamıştır. Bunun için Türk orduları, yerleşik 
kavimlerde görülen hareketsiz savaş yöntemine göre yetiştirilmiş ağır teçhizatlı ordu-

Görsel 1.7. Kazakistan'da Avcı 
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ların aksine hafif silahlı ve hareketli süvarilerden kurulmuştur. Yayalar yani piyadeler 
ise yok denecek kadar azdır. Süvarilik için gerekli olan pantolon, deri kuşak ve potin de 
Türklerin icadıdır.

Türkler; demiri, cevheri eriterek elde etmiştir. Elde ettikleri ham demirin kalite-
si, bugün bile yüksek derecelerde ısıtılarak elde edilen demirin kalitesiyle aynıdır. Bu 
yüksek kaliteli demirden keskin kılıçlar, baltalar, üzengiler, bıçaklar, gemler, kamalar, 
kınlar, mızraklar, kalkanlar ve ok uçları yapmışlardır. Türk silahlarının yapı ve tek-
nik özelikleri, Türk medeniyetinin gelişmişlik seviyesini gösteren önemli ayrıntılardır. 
Nitekim Türklerin, Çin ve Roma gibi devletler karşısında üstünlük kurabilmelerine 
imkân sağlayan en önemli unsur, kendine has özellikler taşıyan ve bu bakımdan başka 
toplumlar tarafından kullanılan Türk silahlarıdır.

Süvarilerden oluşan Türk ordularının başlıca silahları, ok ve yaydı (Görsel 1.8.). 
Hemen hemen bütün toplumlarda görülen oku ve yayı Türkler, koşan at üzerinde et-
kili bir savaş aracı olarak kullanmışlardır. Mete Han, tümen komutanı olduktan sonra 
ıslık çalan bir ok icat etmiştir ve askerlerini bununla eğitmeye başlamıştır.

Görsel 1.8. Türk Süvarisi (temsilî)
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Türk ordusunun yetiştirilme tarzı, hazırlık eğitimleri ve muharebe taktikleri diğer
ülkelerin ordularından farklıdır. Büyük çoğunluğu okçu süvarilerden kurulu Türk sa-
vaş birlikleri, at sayesinde ağır hareketlerle grup muharebesi yapan yabancı ordular 
karşısında üstünlük kazanmıştır. Türkler, taktiklerini uygulamak için ordularını hü-
cum taktiğine göre düzenlemiş ve eğitmiştir. Bu sayede Türkler, savaşlarda kısa sürede 
istedikleri sonuca ulaşmıştır.

Türklere özgü bir savaş taktiği olan Turan taktiği, iki farklı savaş yönteminin uygu-
lanması ile yapılan bir savaş usulüdür. Bu taktik, sahte ricat (geri çekilme) ve pusudan 
oluşur. Bu savaş usulüne, Türk yurdunun eski adından dolayı “Turan Taktiği” veya “Hi-
lal Taktiği” denilmiştir (Görsel 1.9.). Savaş sırasında süvari birlikleri saldırdıktan son-
ra, kaçıyormuş gibi yaparak düşmanı üzerlerine çekerlerdi ve giderek yarım ay şeklini 
alan kuvvetler düşmanı çember içine alarak yok ederlerdi. Türkler tarihte kazandıkları 
büyük zaferlerde (Malazgirt, Niğbolu, Mohaç vb.) bu taktiği başarıyla uygulamışlardır.

Görsel 1.9. Turan Taktiği
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4. KAVİMLER GÖÇÜ (375)

4.1. Kavimler Göçü'nün Sebepleri

Asya Hun Devleti'nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle Orta Asya'nın geniş 
bozkırlarında yaşayan bazı Türk boyları bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Zamanla 
nüfusu artan bu boylar, çeşitli sebeplerle I. yüzyıldan itibaren batıya doğru göç etmiş-
tir. Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki düzlüklerde 200 yılı aşkın bir süre derlenme 
ve toparlanma dönemi geçiren Hunlar batıya doğru yeniden hareketlenerek İtil(Volga) 
Nehri çevresine gelmiştir. O dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlükler Cermen 
kökenli Gotların egemenliğinde bulunmaktaydı. Balamir öncülüğünde hareket eden 
Hun ordusu, önlerine çıkan ve Romalılarca barbar olarak nitelendirilen kavimleri 
(Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) vurduğu iki ağır darbe ile batıya doğru sü-
rükleyerek yerlerinden etti (Harita 1.8.). Hunların Doğu Avrupa'ya girmesinin ortaya 
çıkardığı tazyikle Avrupa'da büyük bir nüfus dalgalanması meydana geldi. İspanya'ya 
kadar bütün kavimler yerinden oynadı ve Hun dehşeti karşısında yaşanan bu büyük 
nüfus hareketi tarihçiler tarafından Avrupa'da Kavimler Göçü (375) olarak kayıtlara 
geçmiş oldu.

Harita 1.8. Kavimler Göçü
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4.2. Kavimler Göçü'nün Sonuçları

Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kalmıştır. İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ 
başlamıştır. Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış-
tır. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmasıyla Roma toprakları üzerinde bir-
çok Germen devleti kurulmuştur. Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, 
kilise ve papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur. Avrupa’daki kavim-
lerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş; bunun so-
nucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletlerin temeli atılmıştır. Avru-
pa’da feodalite (derebeylik) rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Avrupa’da 
kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti olmuştur.

4.3. Avrupa Hun Devleti (375-469) 

Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve Volga Irmakları arasındaki, Alanların hâ-
kim olduğu toprakları ele geçirdi. Buradan, Balamir idaresinde batıya doğru yeniden 
harekete geçen Hunlar, önlerine çıkan kavimleri yerlerinden etmekle kalmamış aynı 
zamanda Avrupa içlerine kadar da ilerlemişlerdir. Kavimler Göçü olarak bilinen bu 
önemli olayın sonucunda Avrupa Hun Devleti kurulmuş ve bölgede önemli bir güç 
hâline gelmiştir (Harita 1.9.).

Balamir'den sonra hükümdar olan Uldız, Hun dış politikasının ana hatlarını be-
lirlemiştir. Buna göre Doğu Roma İmparatorluğu baskı altında tutulurken Batı Roma 
İmparatorluğu'yla dostluk kurulacaktı. 422 yılında Rua, Doğu Roma entrikalarını et-
kisiz hâle getirmek için Balkan seferine çıkmış ve Doğu Roma'yı vergiye bağlamıştır.

Rua'dan sonra hükümdar olan Attila devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Atti-
la tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu'yla 434 yılında Margus 
Antlaşması'nı imzalamıştır.

Görsel 1.10. Avrupa Hun Devleti Bayrağı ve Attila (temsilî)
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Harita 1.9. Kavimler Göçü Sonrası Avrupa

Margus Antlaşması (434) ile Bizans, Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalara girmeme-
yi, esir alınmış Bizans tebaası dâhil Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı verilmeyece-
ğini ve  ödediği yıllık vergiyi iki katına yani 750 libre altına çıkarmayı kabul etmiştir.

Bu antlaşma ile Attila, Doğu Roma'yı vergiye bağlayarak batıdaki hâkimiyetini pe-
kiştirmiştir. Verdiği sözleri yerine getirmediği için 441 yılında Doğu Roma üzerine I. 
Balkan Seferi'ni düzenlemiştir. Bu sefer sonucunda Balkanlarda, Hunların karşısında 
durabilecek bir kuvvetin kalmadığı anlaşılmış ve Doğu Roma da barış şartlarına uyma 
garantisi vermiştir.

Attila, 447 yılında Doğu Roma'nın barış şartlarına yine uymaması üzerine II. Balkan 
Seferi'ne çıkmış ve Doğu Roma'yla Anatolios Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaş-
mayla birlikte Attila, devletinin dış siyasetini değiştirmiş ve Batı Roma İmparatorluğu 
üzerine yönelmiştir. Avrupa Hunları, düzenlediği bu iki sefer sonunda Kuzey İtalya'yı 
ele geçirmiştir. Başkentin düşeceğinden endişe eden Romalılar, Papa I. Leo başkanlı-
ğında bir barış heyetini Attila'ya göndermiş ve ondan Roma'yı esirgemesini istemiştir. 
Papa'nın güvence isteğini kabul eden Attila, böylece Batı Roma'ya üstünlük sağlamış-
tır. Attila, bu sefer dönüşünde ölmüş ve yerine sırasıyla oğulları İlek, Dengizik ve İr-
nek geçmiştir. İrnek döneminde Avrupa'da tutunamayacağını anlayan Hunlar, Kara-
deniz'in kuzeyine çekilmiştir.
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4.4. Türk Devlet ve Toplulukları

Karluklar (627-1212): Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Müslüman ordusunun yanında 
yer aldılar. Karluklar, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlı Devle-
ti'nin kurulmasında etkili olmuşlardır. 

Kırgızlar (840-1207): 840 yılında Uygur Devleti'ni yıkarak Ötüken'de Kırgız Devle-
ti'ni kurdular. XIII. yüzyılda Moğolların, XIX. yüzyılda Rusların egemenliğine giren 
Kırgızlar, 1991 de bağımsız bir devlet kurdular. Günümüzde de varlığını devam ettiren 
boylardandır.

Oğuzlar (766-1000): 630-682 yılları arasında Dokuz-Oğuz Kağanlığı altında toplan-
dılar. Daha sonra Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine giren Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz 
Yabgu Devleti'ni kurdular. X. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar, 
Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi kuşatıcı cihanşümul imparatorluklar kurmuşlardır. 
Romanya'nın Dobruca bölgesinde yaşayan Gagavuzlar (Gök Oğuz) Avrupa'ya göç 
eden Oğuzların torunlarıdır. Müslüman olan Oğuzlar Türkmen adını almıştır.

Avarlar (558-805): Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra IV. yüzyıl sonlarında, 
Moğolistan'da kurulmuştur. I. Kök Türk Devleti; Avar Hakanlığı'na son verince Avar-
lar, batı'ya göç etmiş ve Bayan Han zamanında Orta Avrupa'da devlet kurmuşlardır. 
İstanbul'u iki kez kuşatan Avarlar, Germen ve Slav sanatlarını etkilemiştir.

İtil (Volga) Bulgar Devleti (680-1391): Büyük Bulgar Devleti'nin yıkılmasından son-
ra Otuz-Ogurlar'dan bir grup tarafından kuruldu. Ticari ilişkiler sonucu, İslamiyet'le 
tanışan Bulgarlar, X. yüzyılın ilk yarısında İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Doğu Avru-
pa'da Türk-İslâm kültürünün temsilcisi olmuşlardır.

Tuna Bulgar Devleti (679-869): Dobruca'nın güneyinde Asparuh (679-702) tarafın-
dan kurulmuştur. Boris Han Dönemi'nde (864) Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir.

Türgişler (659-766): Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya'da hâkimiyet 
kurmasını engellemiştir. Kendi adlarına para bastırmışlardır.

Hazarlar (630-968): VII ve X. yüzyıllarda Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzey düzlükle-
rinde kurulmuştur. Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla siyasi ilişkilerde bulundular. 
Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynamış olan Hazarlar, Museviliği benimseyen tek 
Türk topluluğudur ve Ruslar tarafından yıkılmıştır. Hazar Denizi'nin adı Hazarlardan 
gelmektedir.
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5. İPEK YOLUNDA KOMŞULUK

Harita 1.10. Türkler ve komşuları

5.1. Orta Asya Bozkırlarında Ekonomi

Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şe-
killenmiştir. Orta Asya kültür çevrelerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular da 
bunu desteklemektedir. Ekonomik yapıyı büyük ölçüde etkileyen bu bozkır kültürü-
nün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturuyordu.

Hunlar, temel geçim kaynağı olarak hayvancılıkla beraber tarım, avcılık, balıkçılık, 
madencilik, dericilik ve ticaretle uğraşmışlardır. Savaşçı özellikleri düşünüldüğünde 
yağma ve ganimet de önemli bir kaynaktır. Demiri, altını ve gümüşü çıkarıp işleyebilen 
Hunlar; başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah satmışlar, kar-
şılığında ise ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde ise İpek 
Yolu'nun uluslararası ticaretine katılmışlar ya da bu yolu kontrol altına almışlardır.

Madencilik, ekonomik bir faaliyet olmanın yanı sıra dönemin savaş sanayisinde 
Hunların üstün olmalarını sağlıyordu. Hunlar aynı zamanda her biri sanat eseri de-
ğerinde olan kalkan, zırh, kılıç, mızrak, madenî tabak, heykel, kazan, ibrik, eyer ve 
koşum takımları üretmişlerdi. 

Orta Asya'daki kurganlarda yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan 
bu buluntular, aslında Türk bozkır topluluğunda ne kadar kalabalık bir esnaf ve zana-
atkâr kitlesinin de bulunduğunu kanıtlamaktadır.
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Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar gibi Orta Asya'da büyük devletler kuran Türk top-
lulukları, ipek, buğday ve pirinç gibi ekonomilerinin eksiği olan temel ürünleri zaman 
zaman Çin'den hediye ve vergi olarak temin etmişlerdir. Buna rağmen onlar, buğday 
gibi tarım ürünlerinde tamamen Çin ekonomisine bağlı değillerdi. Daha doğrusu bu 
ürünü Türkler de yetiştirmekteydi. Çinliler, tarım ekonomisinde ileri bir toplumdu. 
Çinliler ipeğin imalatı ve işlenmesi konusunda çok başarılı olmuşlar, dost olarak gö-
rünmek için ipeği, ipekli kumaşları, ipek giysileri karşılıksız olarak vermiş, zamanla 
etkilerine alarak hükmetmeye başlamışlardır. Orhun Kitabeleri'nde Kök Türk Hakanı 
Bilge Kağan vasiyetinde bu konuda şöyle demektedir:

“Ötüken Ormanı'nda oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi 
sıkıntısız öyle veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, 
yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırmış… Çin milletinin tatlı 
sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp Türk milleti mahvoldun”

Türkler, zaman zaman Çinlilerin tarım ürünlerinden ve araçlarından yararlanmak-
taydı. Örneğin Kök Türk hükümdarı Kapgan Kağan, bir defasında Çin'den vergi ola-
rak 1.250 ton tohumluk buğday ile 3 bin adet tarım aleti almıştır. Kök Türkler, Çin'den 
aldıkları tohumluk buğdayı aynı yıl içinde ekmiş fakat bu buğdayın hiçbiri çıkmamış-
tır. Zira Kapgan Kağan'a vergi ödemeyi bir türlü içine sindirememiş olan Çin İmpara-
toriçesi, bu buğdayı Kök Türklere pişirerek vermiştir. Ayrıca hediye olarak verilen altın 
ve gümüşün değeri de çok düşüktü. Gerçeği anlayan Kapgan Kağan, 698'den sonra Çin 
üzerine büyük bir akına geçmiştir. 703 yılına kadar Çin'in kuzey eyaletlerine akınlar 
yapılmıştır. Üç yüz-dört yüz bin kişilik Çin orduları kırk-elli bin kişilik Türk orduları-
na mağlup olmuştur.

Kök Türkler'in, Çin ile ilişkilerinin yanında batısında bulunan Sasani ve Bizans 
İmparatorluklarıyla da ilişkileri olmuştur. Özellikle Ak Hunların ortadan kalkmasıyla 
Kök Türk Devleti batıda Sasani İmparatorluğu'yla sınır komşusu olmuştur. Batı Kök 
Türklerine vergi vermeye başlayan Sasani Hükümdarı Anuşirvan, Maveraünnehir tica-
ret yolunu tamamen eline geçirmek istemiştir. İstemi Yabgu, kendisine karşı düşman-
ca tutum takınan Sasani hükümdarına karşı Bizans İmparatorluğu ile temasa geçmiş 
ve 567 yılında İstanbul'a bir elçi heyeti yollamıştır. Tarihte Orta Asya'dan İstanbul'a 
gönderilen bu ilk heyete karşılık Bizanslılar da İstemi Yabgu'nun ülkesine elçi gön-
dermiştir. Böylelikle meydana gelen Türk-Bizans ittifakı, Sasani İmparatorluğu'nu zor 
durumda bırakmıştır.
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5.2. İlk Türk Devletlerinde Ticaret Politikası

Orta Asya’da Türkler komşu milletlere genellikle başta at olmak üzere canlı hay-
van, konserve et, deri, kösele, kürk gibi ürünler satarlar, karşılığında hububat ve gi-
yim eşyası alırlardı. Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret, büyük ölçüde 
“değiş tokuş” esasına dayanıyordu. Diğer bir ifadeyle alınan mal karşılığında başka bir 
mal verilmekteydi. Bu da hiç şüphesiz alınacak ve verilecek mal hususunda tarafların 
karşılıklı anlaşmalarına bağlıydı. Türkler, değiş tokuş için en çok atı kullanmışlardı. 
Ticarette kullanılan başka bir ödeme aracı da kıymetli madenlerden yapılmış çeşitli 
kap kacaklardı. Yaptıkları ticarette parayı da kullanan Türkler; özellikle Bizans, Çin ve 
Sasani gibi komşu ülkelerden vergi, haraç ve savaş tazminatı adı altında temin ettikleri 
paralarla ihtiyaçları olan malları satın alırlardı. Türkler, satir adını verdikleri ve diske 
benzeyen bu gümüş parayla ticarette ödeme yapmışlardı.

Milletlerarası ticarette Türkler, genellikle Soğdlu tüccarları himayelerine alarak 
kullanmış iseler de zamanla Hun, Kök Türk, Uygur devletlerinde de tüccar grupları 
oluşmaya başlamıştır. Soğd ve Araplar gibi yabancı tüccarların Türk ülkesinde temsil-
cilikleri olduğu gibi Türk tüccarlar da yabancı ülkelerde temsilcilikler açmıştır.

Doğu-batı, kuzey-güney ticaretinde toprakları aracı konumunda olan Türk devlet-
leri gelip geçen kervanlardan “geçiş vergisi” almıştır. Özellikle Çin ipeğinin Batı'ya sa-
tışından önemli kârlar elde etmişlerdir. Türkler kervanların ülkelerinden geçiş güven-
liğini sağlamışlar, konaklama ihtiyaçları için kervansaraylar denilebilecek yerler inşa 
etmişlerdir. Kervanlara at, deve gibi gerekli hayvanları temin eden Türkler, kervanda 
bulunanlara belirli ücret karşılığında yeme içme hizmeti de vermişlerdir.

Özellikle İpek Yolu güzergâhı, çok erken dönemlerden itibaren Türklerin sahip 
olduğu topraklardan geçmiştir. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl kadar önce Çin İmpa-
ratoru Zhang Qian (Canc Yien) tarafından Çin'i Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya 
bağlamak için inşa edilen ve bir ticaret yolu ağını kapsayan tarihî İpek Yolu yalnızca 
Çin değil Hunlardan Osmanlı Devleti'ne kadar aynı hat üzerinde bulunan bütün halk-
lar ve devletler için oldukça önemli bir gelir kaynağı olagelmiştir. Adını Çin'de üretilen 
ve ihraç edilen ipekten alan bu tarihi ticaret yolu yüzyıllar boyunca ticari ilişkiler yo-
luyla bölgenin ekonomik kalkınma sürecini doğrudan etkileyerek, kültürler arası diya-
loğun gelişmesine ve milletlerarası bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanmasında önemli 
katkılar sağlamıştır. Medeniyetler arasında tarih boyunca bir ticaret güzergâhı olma-
sının yanında farklı kültürlerin, dinlerin, dillerin, fikirlerin birikimlerini, bilgilerini 
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ve uygulamalarının aktarıldığı, tüccarların, gezginlerin ve âlimlerin, din adamlarının 
takip ettiği tarihi kervan yolu olarak görev yapmıştır.

İpek Yolu'nda (Görsel 1.11.) ticaretin çok iyi ve bol kazançlı olması Türklerle 
komşuları arasında mücadelelere sebep olmuştur. Çin'den ipek ihracatı servet meyda-
na getirmekle kalmıyor, hükümdarlarının hakimiyetini de meşrulaştırıyordu. Örneğin 
Kök Türkler, Sasanilerle iş birliği  yaparak İpek Yolu ticaretini elinde bulunduran Ak 
Hun (Eftalit) Devleti'ne 557 yılında son vermişlerdir. Ak Hun Devleti'nin toprakları-
nı Ceyhun Nehri sınır olmak üzere aralarında paylaştılar. Sonuçta Batı Türkistan'ın 
önemli şehirleri Kök Türk Devleti'ne bağlanmış ve böylece İpek Yolu, İstemi Yab-
gu'nun eline geçmiştir.

Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural-Güney Sibirya-Altaylar-Sayan 
Dağları üzerinden Çin’e ve Amur nehrine ulaşan bir diğer ticaret yolu da ‘Kürk Yolu’ 
olmuştur. İpek Yolu’na kuzeyden paralel olarak uzanan bu yolda sincap, sansar, tilki, 
samur, kunduz vb. hayvan kürkleri ve bunlardan yapılan eşyaların ticareti yapılmıştır.

Çin'e canlı mal ihracı, kendisinden önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Uygur 
Devleti Dönemi'nde de devam etmiştir. Özellikle Uygur kağanları, Çin'e daha fazla 
mal satabilmek için siyasi ve askerî güçlerini bir baskı aracı olarak kullanmışlardır. 
Örneğin onlar, satmak gayesi ile Çin'e gönderdikleri atlarının hepsini almaları için 
Çinlileri zorlamışlardır. Çinliler de aralarındaki barışı korumak için Uygurların bu 
zorlamasına ister istemez boyun eğmek durumunda kalmıştır. Uygurların ihracatı 
sadece canlı at satımından ibaret değildi. Son derece çalışkan insanlar olan Uygur 
Türkleri, çeşitli türden bol miktarda mal üretiminde bulunurlardı. Üstelik ülkeleri de 
derisi kıymetli hayvanlar bakımından zengindi. 

Uygurlarda, derisi için çok miktarda sansar ve samur avlanırdı. Ayrıca bu derilerden 
başka beyaz aba, işlemeli ve çiçekli kumaşlardan giysiler üretilirdi. Uygurlar, ihtiyaç 
fazlası olan bütün bu ürünleri satmak için komşu ülkelere gönderirdi. Öte yandan, 
Soğd ve Arap tüccarlarının Uygur Devleti'nin merkezinde faaliyet gösteren temsilcile-
ri bulunurdu. Bunlar, kendi ülkelerinden Uygur ülkesine, Uygur ülkesinden de kendi 
ülkelerine daima mal getirir ve sevk ederlerdi.

Uygurlar alım satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemine sahip 
olmuştur. Borç olarak alınan mal ve para faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alın-
mış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir. Borç karşılığı her ay faiz ödemesi 
yapılması, Türklerde bankacılığın temelini teşkil etmiştir.
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Hazarlar Çin, Orta Asya, Yakın Doğu ile Doğu ve Orta Avrupa arasındaki kıta-
lararası yolların kavşak noktasında bulunmaları nedeniyle ticarette ileri giden Türk 
devletlerinden birisi olmayı başarmışlardır. Hazar ülkesine İskandinavya’dan Volga 
ve Kama boylarından özellikle kürkler ve diğer ticari ürünler (bal, balmumu, tutkal), 
Çin’den ve Türkistan’dan ipek ve kumaşlar, Bizans’tan türlü sanat ve süs eşyaları geli-
yor, İtil ve diğer Hazar şehirlerinde pazarlanıyordu. İslam coğrafyacıların yazdıkları 
seyahatnamelerde Hazar ülkesinin refah içerisinde bulunduğu anlatılmaktadır. Hazar 
Devleti kuvvetli ordusu ile hâkim olduğu coğrafyada adalet ve güvenliği sağlam bir şe-
kilde tesis etmiş ve 7-9. yüzyıllar boyunca devam eden bu dönem tarihçiler tarafından  
"Pax Hazarika" (Hazar Barışı) olarak adlandırılmıştır.

Görsel 1.11. İpek Yolu 
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Türk adının güçlü, kuvvetli anlamlarına geldiğini; siyasi olarak ilk kez Kök Türk-
ler tarafından kullanıldığını; Ön-Türkler'in (Proto-Türkler) ilk çağlarda Altaylar ve 
Yenisey çevresinde yaşadıklarını, Minusinsk bölgesindeki Afanesyevo ve Androno-
va kültürünün bunların eseri olduklarını, bilinen teşkilatlı İlk Türk devletinin Asya 
Hun Devleti, Türk adı ile kurulan ilk Türk devletinin I. Kök Türk Devleti olduğunu, 
yerleşik hayata geçen ilk Türk boyunun Uygurlar olduğunu, Orhun Kitabelerinin II. 
Kök Türk Devleti zamanında yazıldığını;

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının aile(oğuş), boy(aşiret), budun(halk) ve 
il(devlet) şeklinde olduğunu, teşkilatçı ve bağımsızlığına düşkün olan Türk milletinin 
devlet kurma kabiliyetinin gelişmiş olduğunu, kut inancının hükümdara Göktanrı 
tarafından devleti yönetmek için verilen yetki olduğunu, Kurultay (toy) meclisinin 
boy beylerinin  ve kağan ve devlet adamlarının katılımıyla  yılda üç kez toplandığını, 
ikili teşkilat anlayışının devet yönetiminde benimsendiğini;

Doğusunda Kingan Dağları batısında Hazar Denizi güneyinde Hindikuş Dağları 
ve Tibet Platosu kuzeyinde Sibirya'nın bulunduğu Orta Asya'nın Türklerin ana yur-
du olduğunu ve geniş bozkırlardan oluşan coğrafi yapısının Türkleri konar-göçer bir 
yaşam tarzını benimsemelerine yol açtığını; Törenin günlük yaşamda ve devlet yö-
netiminde rehber teşkil ettiğini, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler olan Orhun 
Kitabeleri'nin Türk devlet felsefesinin şifrelerinin yazıya dökülmüş hâli olduğunu;

Türklerin MÖ IV. yüzyıldan itibaren birtakım siyasi, askerî, ekonomik ve sosyal 
sebeplerle Orta Asya'dan dünyanın farklı yerlerine (Çin, Hindistan, Anadolu, Doğu 
ve Orta Avrupa, Sibirya) önemli sonuçları olan göç hareketlerinde bulunduklarını; 
Kavimler Göçü(375)'nün sebep ve sonuçlarını, Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti-
nin Avrupa Hun Devleti ve en önemli hükümdarının Attila olduğunu;

Avarlar, Peçenekler, Kumanlar (Kıpçaklar), Oğuzlar, Bulgarlar, Hazarlar, Kırgız-
lar, Türgişler ve Karluklar'ın tarihte rol oynamış önemli Türk boyları olduklarını; 
İpek Yolu'nun ticarette ve komşu devletlerle ilişkideki önemini öğrendik. 

NELER ÖĞRENDİK
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1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, ku-
zeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, gü-
neyde ise Tibet Platosu ile Hindikuş Dağları arasında yer alır.

Buna göre Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Savaşçı özelliklerinin olduğu
B) Göçebe topluluk oldukları
C) Geniş bir coğrafyaya yayıldıkları
D) Boylar halinde yaşadıkları

2. Eski Türklerde kağana devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine
inanılmıştır.

Buna göre Eski Türklerin devlet yönetimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yapılabilir?

A) Kağanın gücünün kaynağı ilahidir.
B) Hatun, devlet yönetiminde yer almıştır.
C) Demokratik yönetim biçimi vardır.
D) Kağan Tanrı-Kral sayılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi aileler birliği anlamına gelmektedir?
A) Oguş B) Urug
C) Boy D) Bodun

4. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değil-
dir?

A) Türklerin Gök Tanrı inancına sahip olmaları
B) Fetih arzusu ve yeni vatan kurma fikri
C) Nüfus artışı ve otlakların yetersizliği
D) Siyasi anlaşmazlıklar
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5. Eski Türk toplumunda sözlü hukuk kuralları olan töreye kağanlar da dâhil herkesin
uyması zorunludur. Töre, kağanın keyfi hareket etmesini engellemiş ve halkına adil
davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur.

Buna göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kağanın yetkilerini sınırsız kılmıştır.
B) Diğer milletlerle etkileşimde bulunmayı sağlamıştır.
C) Törelerin oluşumunda kut anlayışı etkili olmuştur.
D) Devlet yönetiminde adaleti sağlamıştır.

6. Sahte ricat ve pusudan oluşan Türklere özgü savaş taktiği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Boş Kale
B) Turan
C) Açık Uçlu
D) Karakol

7. Maniheizm dinini kabul etmeleri Uygurların hayat anlayışlarında büyük değişiklik
meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesi-
dir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve
mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların Maniheizm dinini ka-
bul etmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Tarım ve mimarinin gelişmesi
C) Türklerin savaşçılık özelliklerinin gelişmesi
D) Şehircilik ve şehir kültürünün ortaya çıkması



4342 Tarih 2Tarih 2

İlk ve Orta Çağlarda  Türk Dünyası1. Ünite

8. Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da
ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanı-
lan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
B) Türk adına ilk olarak İran kaynaklarında rastlanmıştır.
C) Türk adını ilk kez devlet adı olarak Kök Türkler kullanmışlardır.
D) Türk adı Çin kaynaklarında güçlü, kuvvetli anlamında kullanılmıştır.

9. Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleri devamlı bir
mücadelenin içine itmiştir. Türk karakteri, yaşayışı, sanat anlayışı, örf ve adetleri
üzerinde derin izler bırakmıştır.

Bu bilgide aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A) Coğrafi şartların Türkler üzerindeki etkisinden
B) Örf ve adetlerin devlet yapısı üzerindeki etkisinden
C) İnançların mimariye etkisinden
D) Sanatın dine etkisinden

10.Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulmuş olan Türk devleti aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Uygurlar
B) Kök Türkler
C) Asya Hun Devleti
D) Avrupa Hun Devleti
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2.
ÜNİTE

1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya
2. İslamiyet Yayılıyor
3. Emeviler (661-750)
4. Abbasi Devleti ve Türkler
5. İlim Medeniyeti

"Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir."

Hz. Muhammed

İSLAM MEDENİYETİNİN 
DOĞUŞU



NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?

• İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika'nın
genel durumunu,

• Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde, Müslümanların Arabistan Yarı-
madası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini,

• Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi,

• Abbasi Devleti'nde Türklerin askerî ve siyasi gelişmelerdeki rollerini,

• VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti içerisindeki ilmî faaliyetleri
öğreneceksiniz.

HAZIRLIK SORULARI

1. İslâmiyet'in doğduğu yıllarda Arabistan'da ve Dünya'da hangi din ve inançlar
vardı? Araştırınız.

2. İlk dört halife göreve nasıl gelmiştir? Araştırınız.

3. İslâm âlimleri yaptıkları çalışmalarla Avrupa'yı nasıl etkilemiştir? Araştırınız.

Cahiliye Dönemi Peygamberlik  

Hicret Medine Sözleşmesi 

Beytü'l-Mal  Mevali

Beytü'l-Hikme Samarra

ANAHTAR KELİMELER
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1. İSLAMİYET'İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA

Son peygamber olan Hz. Muhammed, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine
yakınlaştığı önemli bir noktada bulunan Arabistan Yarımadası'nın Hicaz bölgesinin 
merkezlerinden olan Mekke'de miladi 571 yılında doğmuştur. Günümüzde Orta Doğu 
olarak adlandırılan bu bölgede (Harita 2.1.) o dönemde iki büyük güçlü devlet olarak 
Doğu Roma (Bizans) ve Sasani İmparatorlukları hüküm sürmekteydi. Arap Yarımada-
sı toprakları çöllerle kaplı olduğu ve ekonomik kaynakları zayıf olduğundan ve Bizans 
ile Sasanilerin kendi aralarında siyasi çekişmeler bulunması nedeniyle büyük devlet-
lerin ilgisini çekmemiş ve dışarıdan yabancı işgaline uğramamıştır. Roma İmparator-
luğu'nun Kavimler Göçü(375) sonrası Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması ile ortaya 
çıkan ve Bizans adı ile bilinen Doğu Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın Ortodoks 
mezhebini benimsemiş; Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasında zaman zaman 
karışıklıklar yaşasa da siyasi varlığını bütün Orta Çağ boyunca devam ettirmiştir. Afri-
ka'da, bugünkü Etiyopya ve Somali topraklarını kapsayan bölgede ise Hristiyan Habeş 
Krallığı bulunmaktaydı. Türklerin anayurdu olan Orta Asya'da I. Kök Türk Devleti bu 
bölgede hâkimiyetini sürdüyordu. 

Harita 2.1. İslamiyet'in doğduğu dönemdeki siyasi durum
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1.1. İslamiyet'in Gelişi ve Yayıldığı Dönemlerdeki Siyasi ve Sosyal Gelişmeler

Hz. Muhammed'e peygamberliğin gelişi 

Bedir Savaşı 

Müslümanların Medine'ye hicret etmesi

Hendek Savaşı 

Mute Seferi 

Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in vefatı 

Taif Seferi 

Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi

Uhud Savaşı 

Hayber'in Fethi 

Huneyn Seferi 

Medine Sözleşmesi 

Hudeybiye Barışı 

Mekke'nin Fethi 

Tebük Seferi 

610

622

627

629

630

615

624

628

630

631

622

625

629

630

632
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1.2. İslam Öncesi Arap Yarımadası (Siyasi Durum ve Toplumsal Yapı)

İslamiyetin ortaya çıktığı dönemde Araplar, çöl koşullarında göçebe bir yaşam sür-
dürmekte olan bedeviler (Görsel 2.1.) ile az nüfuslu şehirlerde yerleşik bir hayat tarzı 
olan hadariler olarak adlandırılan insanlardan oluşan bir toplum yapısına sahip bu-
lunmaktaydı. 

İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda toplum; hürler, mevaliler ve köleler olarak 
üç farklı toplumsal sınıfa ayrılmış durumdaydı. Hürler tüm haklara sahip iken her-
hangi bir hakka sahip olmayan köle ve cariyeler (kadın köleler) ticari bir meta gibi 
alınıp satılabiliyor, miras olarak bırakılabiliyor ve günlük yaşamda çalıştırılabiliyordu. 
Herhangi bir köle azat edilirse mevali sınıfa geçmiş oluyordu.

Görsel 2.1. Bedevi Arap

İslam öncesi Arap Yarımadası'nda evlat edinme yaygındı ve evlatlık olarak alınan 
çocuk miras hakkından yararlanabiliyordu. Erkekler arasında poligami (çok eşli ev-
lilik) yaygın olarak bulunuyor ve eşlerini kolayca boşayabiliyordu. Kadın çocuğu ol-
madan önce aileye kabul edilmiyordu. Her türlü haklardan yoksun bırakılan kadınlar, 
mirastan da pay alamaz durumdaydı. İslam öncesi Arap toplumunda kabileler arasın-
da kan davaları ve çatışmalar çok yaygın iken haram aylar olarak adlandırılan zilkade, 
zilhicce, muharrem ve recep ayında ise savaş yapmazlardı. Bu aylarda yapılan savaşlara 
Ficar Savaşları deniliyordu. 
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İslam öncesi Arap Yarımadası'nda; kurumsal yapısı zayıf olan Nebatiler, Tedmür-
lüler, Gassaniler ile Main, Sebe ve Himyeri devletleri yaşamıştır. Hz. Muhammed'in 
doğduğu dönemde Arap Yarımadası'nda siyasi birlik bulunmamaktaydı. Toplum kabi-
lelerden meydana gelmişti. Kabilecilik anlayışı nedeniyle dönemin insanları ait olduk-
ları kabileyi devamlı ön planda tutuyor, haksız bile olsa kabilesinin yanında olmaktan 
başka tavır alamıyordu. Şeyh olarak adlandırılan kişiler kabile yöneticisi olarak kabi-
lenin başında bulunmaktaydı. Araplar arasında kabilecilik anlayışının yaygın olması 
nedeniyle, İslami Dönem'e kadar siyasi bütünlüğe sahip merkezî bir devlet kurulması 
mümkün olmamıştır. 

İslam öncesi Arap toplumunda inanç olarak Putperestlik çok yaygın idi. Her kabile-
nin kendine ait putları bulunmaktaydı. Kâbe'nin içerisi de bu putlarla doldurulmuştu. 
Putperestliğin yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik (Hz. İbrahim'in dini) din-
lerine inanan insanlarda bulunuyordu. İslam öncesi Hz. Muhammed ve ailesi  Hanif 
inancına mensup idi. Bu dinde putlara tapmak yoktu.

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda tarım, hayvancılık ve ticaret temel geçim 
kaynakları olmuştur. Hayvancılık özellikle bedevilerin temel geçim kaynağı idi. Başta 
Mekke olmak üzere yarımada genelinde ekonomik hayat, ticaret üzerine kurulu bu-
lunmaktaydı. Mekke, İslam öncesinde de önemli dinî bir merkez olduğundan Araplar, 
Hicaz bölgesine gelenlerle yoğun bir ticari ilişki kuruyorlardı. Günümüzün fuarlarına 
benzeyen 30 güne kadar süren ve savaşmanın yasak olduğu haram aylarda kurulan 
büyük panayırlar, bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip iken ekonomik hayatın 
olduğu kadar sosyal hayatın da önemli bir parçası olmuştur. Kabileler arasındaki bir-
çok problem bu panayırlarda çözüme kavuşturuluyordu. Ayrıca edebî sohbetler yapılı-
yor, şiir yarışmaları düzenleniyor ve bu şiirlerden dereceye girenler Kâbe'nin duvarına 
asılıyordu.

Cahiliye Dönemi: Arap toplumunun İslam öncesi dönemine cahiliye denmesi-
nin nedeni, insanların okuma-yazma bilmemesi değildir. Bedeviliğin yaygın ol-
ması; insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, kan davalarının yaygın 
olması, putlara tapmaları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kötü tutumları, 
insanlıktan uzak bir yaşam tarzına sahip olmaları gibi nedenlerle Arap 
toplumunun İslamiyet öncesi dönemi, "Cahiliye Dönemi" olarak adlandırılmıştır.
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2. İSLAMİYET YAYILIYOR

2.1. Hz. Muhammed Dönemi (571-632)

Hz. Muhammed 571’de Mekke’de doğmuştur. Peygamber olmadan önce de yüksek 
ahlaki meziyetlere sahip olan Hz. Muhammed’e Hira Dağı’nda tefekkür hâlinde iken 
610 yılında Allah tarafından Cebrail aracılığı ile ilk vahiy gönderilmiştir (Görsel 2.2.). 
Böylelikle Hz. Muhammed’in Peygamberlik görevi başlamıştır. Mekkeli müşrikler, 
önceleri Muhammed’ül-Emin (güvenilir) lakabı verdikleri Hz. Muhammed’in bu da-
vetine olumlu karşılık vermemişlerdir. Böyle davranmalarının sebebi sadece getirmiş 
olduğu dine inanmak istememeleri değil mevcut düzenleri içerisinde İslam dininin 
köklü değişiklikler getirmesiydi. İslam dininin putlara tapmayı, falcılık-büyücülük, 
kan davaları, gasp, içki ve zinayı yasaklaması, kadınlara ve kölelere haklar tanıma-
sı ve Arap toplumunun kökleşmiş alışkanlıklarının değişmesine gösterdiği dirençler 
nedeniyle bu durum, cahiliye toplumundaki kişilerin tepkisini çekmiştir. İlk dönem-
lerde kayıtsız kalma, alay etme şeklinde kendini gösteren tepkiler ilerleyen zaman-
larda, Müslümanlara yönelik baskı, şiddet ve işkencelere dönüşmüştür. Müslümanlar 
kendilerine yönelik bu baskı ve şiddet politikasına aynı şekilde karşılık vermemişler 
ve Hz. Peygamber’in izniyle güvenli gördükleri Habeşistan gibi yerlere hicret etmekle 
yetinmişlerdir. Hz. Muhammed, Müslümanlara hicret için müsaade etmesine rağmen 
İslamiyet’i yayma faaliyetlerini kendisi Mekke’de sürdürmüştür.

Görsel 2.2. İlk vahyin geldiği Hira Dağı
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Hz. Muhammed 621’de Medine’den gelenler ile Akabe olarak adlandırılan mevkide
görüşerek onları İslam’a davet etmiştir. 621– 622 de 1. ve 2. Akabe Biatı olarak tarihe 
geçen bu görüşmelerle ve Medineliler İslam’ı kabul etmiş ve Hz. Peygamber’i koruya-
caklarına dair söz vermişlerdir. 622 yılında ise İslam’ın daha fazla yayılmasını engelle-
mek isteyen Mekkeli müşrikler bunun için Hz. Muhammed’i öldürmeye karar vermiş 
ancak Bu durumdan vahiy yoluyla haber alan hicret için hazırlıklarını tamamlayan 
Hz. Muhammed, yanına Hz. Ebu Bekir’i de alarak Medine’ye hicret etmiştir.

Bedir Savaşı (624): Mekkeli müşrikler, içinde Medine’ye hicret eden Müslümanların 
mallarının da olduğu bir ticaret kervanını Şam’a göndermeye karar vermişler ve bu 
ticaretten elde edecekleri kazanç ile de Müslümanlarla savaşmayı planlamışlardı. Bunu 
öğrenen Müslümanlar, Şam kervanının yolunu kesmek ve gözdağı vermek için sefer 
düzenlemiştir.  Bedir kuyuları çevresinde yapılan bu savaşta iki ordu arasındaki büyük 
güç farkına rağmen savaşta Müslümanlar Mekkeli müşrikleri mağlup etmişlerdir. Be-
dir Savaşı’nda elde edilen ganimetler İslam savaş hukukunun kurallarına göre savaşa 
katılanlar arasında eşit şekilde paylaştırılmıştır. Esirlerin bir kısmı fidye karşılığında 
serbest bırakılır iken fakir olup ödeme yapamayacak olanlarından okuma yazma bi-
lenler, on Müslüman’a okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır.

Uhud Savaşı (625): Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı’ndan yaklaşık bir yıl sonra bu 
savaşta aldıkları mağlubiyetin öcünü almak ve Müslümanların denetimine geçen Şam 
ticaret yolunu tekrar ele geçirmek için ordu hazırlayarak harekete geçmişlerdir. Uhud 
Dağı eteklerinde yapılan savaşta Müslümanların Hz. Muhammed’in tavsiyelerini tam 
olarak yerine getirmemeleri nedeniyle Mekkeli müşrikler karşısında bozguna uğra-
mıştır. Uhud Savaşı’nda Mekkeli müşrikler Müslümanları mağlup etmesine rağmen 
yok etmeyi başaramamışlar ve geri dönmüşlerdir. Bu savaşla birlikte Müslümanlar Hz. 
Muhammed’e itaatin önemini anlamışlardır.

Hendek Savaşı (627): Mekkeli müşriklerin Müslümanları son yok etme çabası olan 
Hendek Savaşı’nda İranlı sahabe Selman-ı Farisî’nin önerisi üzerine Müslümanlar Me-
dine etrafına derin hendekler kazarak savunmaya karar vermişlerdir. Medine çevresine 
gelen ve daha önce Arabistan’da böyle bir savaş taktiğine alışık olmayan müşrikler, bu 
duruma şaşırmışlar ve şehri kuşatma altına almışlardır. Yaklaşık üç hafta kadar süren 
kuşatma sırasında çıkan şiddetli bir fırtınanın etkisiyle müşrikler kuşatmayı kaldırıp 
Mekke'ye geri dönmek zorunda kalmışlardır. Hendek Savaşı Mekkeli müşriklerin son 
taarruzu olmuştur.
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Hudeybiye Antlaşması (628): Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar, hem 
Mekke hasretini gidermek hem de Kâbe'yi tavaf ederek ibadetlerini yapmak istemiş-
lerdir. Hz. Peygamber'in de onayı ile Müslümanlar yola çıkmış ve Mekke'ye 17 km 
mesafede bulunan Hudeybiye mevkinde Müslümanlar konaklamışlardır. Müşrikler ise 
Müslümanların Mekke'ye girmesini engellemek için kendi aralarında sözleşip tedbir-
ler aldılar. Hz. Muhammed gelmekten yana maksatlarını bildirmek için Hz. Osman'ı 
elçi olarak göndermiş fakat Hz. Osman, Mekke'de esir edilmiştir. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber, yanındaki sahabelerden Mekkelilere karşı koymak ve Hz. Osman'ı kur-
tarmak için savaşın eşiğine gelince durumun ciddiyetini anlayan Mekkeliler gönder-
dikleri bir elçi vasıtası ile Hudeybiye Antlaşması'nı yapmışlardır. Bu antlaşmaya göre 
Müslümanlar, o yıl Mekke'ye giremeyecek ve umre yapamayacaktı. Mekkeli biri Hz. 
Muhammed'in yanına sığınırsa velisinin isteği üzerine geri verilecek fakat bir Müslü-
man kaçarak Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecekti. Antlaşma her ne kadar Müslü-
manların aleyhine olmuş gibi görülse de sonraki dönemlerde bunun böyle olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Hudeybiye Antlaşması ile Kureyş ittifakı parçalanmış, barış ortamın-
da İslam'ın yayılması hızlanmış, müşriklerin önde gelenlerinden Amr b. As ve Halid 
b. Velid Müslüman olarak İslam ordusunun saflarına geçmiştir. Mekkeliler, Hudeybiye
Antlaşması ile Müslümanların hukuki varlığını resmen tanımıştır.

Hayber'in Fethi (629): Mekkeli müşriklerle Müslümanlara karşı iş birliği  yaptıktan 
sonra Medine’den çıkarılan Yahudiler, Şam ticaret yolunu tehdit edip Müslüman tica-
ret kervanlarına zarar vermeye ve Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtma-
ya devam etmekteydi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Yahudilerin bulunduğu Hayber 
üzerine bir sefer düzenlemiş, kale kuşatılarak kısa sürede Hayber’in fethi gerçekleş-
miştir. Bu zaferle Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.

Mute Savaşı (629): Hz. Muhammed komşu devlet ve bunların hükümdarlarına elçiler 
ve mektuplar göndererek İslam'a davet etmiştir. Hristiyan Gassanilere de bu dönemde 
bir elçi gönderilmiş ancak elçi, Gassani valisi tarafından katledilmiştir. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber bir ordu hazırlayarak komutanlar tayin etmiş ve göndermiştir. Gassani 
hükümdarı, Bizans'tan yardım istemiş, Bölgeye gelen Bizans ordusu ile Müslümanlar 
arasında yapılan savaşta  yüzbin askerden oluşan ordu karşısında İslam ordusu sayıca 
çok az olmasına karşın İslam ordusunun kumandanları şehit olmuş, Halid b. Velid'in 
kumandayı üstlenmesiyle Bizans ordusu yıpratılmış ve daha fazla kayıp verilmeden 
geri dönülmüştür. Mute Savaşı Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş olmuştur.
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Mekke'nin Fethi (630): Hudeybiye Antlaşması maddelerine göre Mekkeli müşrikler 
ve Müslümanlar birbirlerinin müttefiklerine saldırmayacaktı ancak Mekkeli müşrikler, 
bu antlaşmaya uymadılar. Müşriklerin anlaşma hükümlerine sadık kalmaması 
nedeniyle Hz. Muhammed, 10.000 kişilik orduyla Mekke'yi kuşatmış, şehre giren 
İslam ordusu ciddi bir direniş ile karşılaşmadan ve kısa sürede kan akıtılmadan fetih 
gerçekleştirilmiştir. Mekke'nin fethiyle birlikte Kureyş müşriklerinin Hz. Muhammed 
ve Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiş, Kâbe putlardan temizlenmiş ve 
Hicaz bölgesinde İslamiyet'in yayılışının önündeki engeller ortadan kalkmıştır.
Huneyn Seferi (630): Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethi üzerine Taifliler, put-
perest diğer kabileler ile ittifak yaparak büyük bir ordu hazırlamıştır. Hz. Muhammed 
Huneyn'de toplanmış olan bu ordu üzerine sefere çıkmış ve gerçekleşen bu savaşta 
Müslümanlar bir ara zor duruma düşse de müşrikler yenilgiye uğratılmıştır. Bu zaferle 
Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehdit de ortadan kalkmıştır. 
Ta'if Seferi (630): Huneyn Savaşı'nda Taiflilerin müşriklere yardım etmesi üzerine Hz. 
Muhammed, Taif üzerine sefer düzenlemiş ancak Taiflilerin şiddetli direnişleri nede-
niyle şehir fethedilememiştir. Taifliler, ertesi yıl İslamiyet'i kabul etmişlerdir.
Tebük Seferi (631): Bizans ordusunun  Gassanilerin kışkırtması ile Arabistan tarafla-
rına büyük bir sefer düzenleyeceği haberleri üzerine Hz. Muhammed, 30 bin kişilik bir 
İslam ordusu hazırlamış ve sefere çıkmış ancak Tebük mevkine gelindiğinde haberin 
asılsız olduğu anlaşılmış ve İslam ordusu savaş yapmadan geri dönmüştür. Arabistan 
dışına yapılan ilk sefer olma özelliği gösteren Tebük Seferi ile bölgede birçok kabile 
İslamı kabul etmiştir. 
Hz. Muhammed'in Vefatı (632): Hz. Muhammed, vefatına kadar Medine'de yaşamış- 
tır. Vefat etmeden önce yapmış olduğu Hac ibadeti tarihe Veda Haccı olarak geçmiş 
ve burada tüm insanlığa seslendiği Veda Hutbesi' ni okumuştur. Hz. Muhammed 8 
Haziran 632 'de Medine'de vefat etmiş, cenazesi kendi evine defnedilmiştir. Kabrinin 
bulunduğu yer Mescid-i Nebevi (  Görsel 2.3.)  'nin içerisinde Ravza-i Mutahhara  
olarak adlandırılmıştır.

Veda Hutbesinden
Ey İnsanlar!
Müslüman müslümanın kardeşidir. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, karde-

şinin malına el uzatmak helâl değildir. Sakın benden sonra küfre dönüp de birbiri-
nizin boynunu vurmayınız. Size iki emânet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça 
yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emânetler; Allah’ın kitabı Kur’an ve O’nun Peygam-
berinin sünnetidir.

Hz. Muhammed
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Görsel 2.3. Mescid-i Nebevi 

2.2. Medine Sözleşmesi 

Hz. Muhammed'in hicret ettiği dönemde, Arabistan genelinde olduğu gibi Medi-
ne'de de karışıklıklar bulunmaktaydı. Evs ile Hazrec isimli müşrik Arap kabilelerinin 
gerek kendi aralarında gerekse Yahudilerle yaşadıkları çekişmeler hayatı zorlaştırmak-
taydı. Ayrıca Yahudiler kendi içlerinde de çekişmeler yaşamaktaydı. Hz. Muhammed, 
Medine'de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek, Medine'ye hicret 
etmek zorunda kalan Müslümanları, yerli halk ile kaynaştırarak, bütün üstünlük iddi-
alarını ortadan kaldırmak istiyordu. Bunun için muhacir ve ensar arasında kardeşlik 
ilan etti. Böylelikle bu kişilere toplum olma bilinci kazandırılarak birbirlerini kabul-
lenmeleri sağlanmış; bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışı 
geliştirilmiştir. Hz. Peygamber, Müslümanlar arasında birliği ve kardeşliği sağladıktan 
sonra Medine'de bulunan başka dinden insanları dışlamak, şehirden çıkarmak veya 
onlara kin ve düşmanlık beslemek gibi bir tutum takınmamış; bu topluluklarla İslam 
Devleti'nin ilk yazılı anlaşması olan Medine Sözleşmesi'ni imzalamıştır. 
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İlk İslam anayasası olarak kabul edilen Medine Sözleşmesi'yle Medine toplumunu
yeniden düzenleyen bir sistem meydana getirilerek toplumdaki bireylerin birbirleriyle 
ve yabancılarla olan ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti, hak ve sorumlulukları belirli 
esaslara bağlanmıştır. Bir antlaşma niteliğinde olan bu metin, şekil olarak günümüz 
anayasalarından bazı farklılıklar gösterse de içerik bakımından anayasal özellikler taşı-
maktadır. Sözleşme, Medine'de dinî olduğu kadar siyasi bir birlik oluşturmak amacıyla 
düzenlenmiştir. Medine Sözleşmesi, ilk maddeden itibaren Müslümanlar ve gayrimüs-
limlerin Medine'ye bir saldırı olduğunda, birlikte hareket etmesini karara bağlamıştır. 
Medine Sözleşmesi'yle vatandaşlara sosyal ve siyasal bir kimlik verilmiş, o çağda ben-
zeri görülmeyen bir vatandaşlık hakkı sunulmuştur. Gayrimüslimlere inanç ve fikir 
hürriyeti, mal ve can güvenliği emniyet altına alınmış, hile ve vefasızlık yasaklanmış-
tır. Her türlü baskının, zorbalığın, hukuksuzluğun, zulüm ve şiddetin hâkim olduğu 
bir ortamda imzalanan bu sözleşme çok önemli bir gelişmedir. Medine Sözleşmesi, 
genel olarak kuralların titizlikle uygulanmasını temel almış; doğruluk, iyilik, adalet, 
yardımlaşma, istişare, barış ve dokunulmazlık gibi kavramları yürürlüğe koymuştur. 
Çekişme, suç işleme, kötülük planlama, düşmanlık, zulüm ve haksızlık, bozgunculuk, 
suçluya yardım ve yataklık, cinayet gibi olaylara yasaklar getirmiştir. 

Hz. Muhammed'in Medine'de birliği sağlama gayretleri, her ne kadar sosyal barışı 
amaçlamış olsa da içeriden bazı kimseleri rahatsız etmiştir. Mekke müşriklerine ha-
berler gönderirken Kureyş müşrikleri de yazmış oldukları mektuplar ile Müslümanları 
yalnızlaştırmaya çalışmışlardır. Ayrıca Müslümanları güç durumda bırakmak için 
ekonomik ambargo uygulamaya ve Mekke'de bıraktıkları malları yağmalamaya baş-
lamışlardır.

2.3. Dört Halife Dönemi (632-661) 

Hz. Muhammed, İslam dinini tebliğ ederken Müslümanların dünya işlerini de dü-
zene koymuştur. Hicretten sonra İslam Devleti'nin devlet başkanlığı ve ordu kuman-
danlığı görevlerini de üstlenen Hz. Muhammed vefatından önce dünyevi görevleri 
kendisinden sonra üstlenecek kişiyi tayin etmemiş ve seçimi Müslümanlara bırakmış-
tır. 632 yılında Hz. Peygamber'in vefatının ardından yapılan görüşmeler neticesinde, 
Hz. Ebu Bekir ilk Müslümanlardan olması, hicret yolculuğunda peygamberin yanın-
da bulunması ve vefatından önce imamlık görevini üstlenmiş olması gibi nedenlerle 
Müslümanlar tarafından halife olarak seçilmiştir.

Hz. Muhammed Dönemi'nde Arap Yarımadası'nın tamamı Müslümanların ege-
menliği altına alınmıştır. Dört Halife Dönemi'nde yapılan fetihlerle İslamiyet Arap 
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Yarımadası dışında yayılmaya başlamıştır. Bu fetihlerin bir kısmı savaşılarak bir 
kısmı da barışçı yollarla gerçekleştirilmiştir. Fethedilen bölgelerde yaşayan halklara 
din ve ibadet hürriyeti tanınmış, zorla İslamlaştırma politikası takip edilmemiştir.

Hz. Ebu Bekir'in halifeliğin ilk zamanlarında İslam devleti içinde bazı karışıklıklar 
yaşanmıştır. Dinden dönenlerle ve zekât vermeyi istemeyerek devlete isyan eden 
kabilelerle mücadele eden Hz. Ebu Bekir, isyancıları itaat altına alarak ülke içerisinde 
birlik ve düzeni yeniden tesis etmeyi başarmıştır. Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde 
Suriye'nin fethi için Bizans'la 634 yılında Ecnâdeyn Savaşı yapılmış ve bu savaşın 
neticesinde Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır.

Hz. Ebu Bekir iki yıldan biraz fazla devam eden halifeliği 634 yılında vefatı ile 
sona ermiş ve bunun üzerine Hz. Ömer Müslümanlar tarafından ikinci halife olarak 
seçilmiştir. Dört Halife içerisinde, fetihlerin en fazla yapıldığı dönem Hz. Ömer devri 
olmuştur. 636 yılındaki Yermük Savaşı ile Suriye ve Filistin bölgesinin önemli 
şehirleri ele geçirilmiş ve 640 yılında bütün Suriye'nin  fethi tamamlanmıştır. 
Ardından Amr bin As komutasındaki ordu Kudüs'ü kuşatmış,  Kudüs patriği Hz. 
Ömer'le görüşerek şehrin anahtarını teslim etmiştir(Görsel 2.4.) . Hz. Ömer, Yahudi 
ve Hristiyanlara can güvenliği ve din serbestliği tanımıştır. 

Görsel 2.4. Kubbet-üs Sahra (Hz. Ömer Cami) Kudüs
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Hz. Ömer Dönemi'nde, İran'a hâkim olan Sasanilerle yapılan ilk savaş olan Köprü 
Savaşı(634)'nda islam ordusu mağlup olmuş ancak bu savaştan sonra 636 yılında 
Kadisiye, bir yıl sonra Celûlâ ve 642'de Nihâvend Savaşlarında Sasaniler mağlup 
edilerek Irak ve İran'ın fethi tamamlanmıştır. Müslüman Araplar, Hz. Ömer 
Dönemi'nde Horasan'a kadar olan bölgenin fethi ile Türklerle komşu olmuştur. 
Azerbaycan'a ilerleyen İslam orduları Kafkas Dağları ve Hazar Denizi'ne kadar olan 
topraklar ele geçirmiş, bunların yanı sıra Kuzey Afrika yönünde de seferler yapılmış 
ve Amr bin As komutasındaki Mısır'ı fethiyle İslamiyet Afrika kıtasında yayılmaya 
başlamıştır. Kahire yakınlarında Fustat adı verilen “ordugâh şehir” kurulmasıyla 
burası Kuzey Afrika'ya yapılacak seferler için üs hâline getirilmiş ve 642 yılında 
İskenderiye'nin fethi ile Mısır tamamen Müslümanların egemenliğine girmiştir.

644 yılında Hz. Ömer'in, İranlı bir köle tarafından şehit edilmesi üzerine vefatının 
ardından oluşturulan şûra tarafından Hz. Osman halife seçilmiştir. Hz. Osman 
zamanında Horasan ve Azerbaycan ele geçirilerek fetih hareketlerine devam 
edilmiştir. Şam Valisi Muaviye tarafından kurulan donanma ile 649'da Kıbrıs'ı fethi 
gerçekleştirilmiş ve bu donanma Bizans ile yapılan savaşta Zâtü's-savârî denilen ilk 
deniz zaferi kazanılmıştır. Hz. Osman Dönemi'nde Kuzey Afrika topraklarına da 
yapılan seferlerle Tunus fethedilerek Kuzey Afrika'da yoğun olarak yaşayan 
Berberilerin İslamiyete girişi hızlanmıştır.

Hz. Osman'ın şehit edilmesinin ardından, Hz. Ali iç karışıklıkların meydana 
geldiği ve İslam Devleti'nin parçalanma tehlikesi geçirdiği bir dönemde halife 
seçilmiştir. Bu nedenle onun halifeliği döneminde fetih hareketleri durma noktasına 
gelmiş ve İslam toplumu içerisindeki karışıklıklarla mücadele edilen bir dönem 
olmuştur. 

Dört Halife Dönemi(632-661)'nde sadece siyasi gelişmeler ve fetih hareketleri 
yaşanmamış, İslam devletinin teşkilatlanma çabaları da gerçekleştirilmiş ve kültürel 
çalışmalar yapılmıştır. 

Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde hafızların savaşlarda şehit olması ve yalancı 
peygamberlerin ortaya çıkmasının getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek, Kur'an 
ayetleri arasına rivayetlerin girmesini engellemek, ayetlerle hadislerin birbirine 
karışmasını önlemek ve Kur'an'ın unutulmasını engellemek gibi amaçlarla Kur'an-ı 
Kerim kitap hâline getirilmiştir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar 
eksiksiz ve bozulmadan gelmesi sağlanmıştır. 

Hz. Ömer'in halifelik dönemi İslam Devleti'nin teşkilatlandığı dönem olmuştur. 
Bu dönemde İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle birlikte siyasi egemenlik 
alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Sınırların genişlemesiyle fethedilen topraklar 
yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler, adalet işlerine bakmak için de kadılar 
atanmıştır. 
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Toplanan vergiler sistemli hâle getirilerek İslam Devleti'nin hazinesi olan Beytülmâl 
oluşturulmuştur. Hz. Ömer zamanında askerî alanda da düzenlemeler yapılarak İslam 
tarihinde ilk düzenli ordu ve ordugâh şehirleri kurulmuş,  ikta sistemi uygulanmaya 
başlanmıştır. Fethedilen ülkelere Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerinden getirdiği ai-
leleri yerleştirerek İslam'ın yayılması için iskan politikası takip edilmeye başlanmış 
ve Basra, Kûfe gibi yeni şehirler kurulmuştur. Hicret'in (622) başlangıç kabul edilme-
siyle ilk hicri takvim düzenlenerek kullanılmaya başlanması da yine Hz. Ömer zama-
nında gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerden birisi olmuştur.Hz. Osman Dönemi'nde 
Kur'an'ı Kerim nüshalar halinde çoğaltılarak diğer İslam beldelerine gönderilmiştir. 

İslam Toplumunda İlk Ayrılıklar: Hz. Osman Dönemi'nde fetih hareketlerinin hızını 
kaybetmesiyle ekonomik ve toplumsal problemlerin baş gösterdiği bunalım dönemi 
başlamıştır. Hz. Osman Dönemi'nde, İslam Devleti'nin merkezden uzak yerlerdeki 
askerî harekâtı çok masraflı ve sıkıntılı olurken fethedilen bölgelerin imar, iskân, eği-
tim ve diğer masraflarına da hazineden önemli miktarlarda harcamalar yapılmıştır. 
Ekonomik problemleri ortadan kaldırmak isteyen Hz. Osman, Hz. Ömer zamanın-
da halka bağlanan maaşları kesmek zorunda kalmasıyla birçok insanın etkilendiği ve 
devlete karşı tavır aldığı bu durum, bir süre sonra Cahiliye Dönemi'ndeki kabilecilik 
anlayışını tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Böylesi bir ortamda Hz. Os-
man'ın yapmış olduğu tayinlerde, kendisinin de mensup olduğu ve ileride Emeviler 
Devleti'ni kuracak olan Ümeyyeoğullarına ayrıcalık tanıdığı iddiaları halkta tepkilere 
yol açmıştır. Sonuçta Kûfe ve Mısır bölgelerinde isyanlar çıkmaya başlamış ve isyancı-
ların önde gelenleri Medine'ye gelerek Hz. Osman'ı, Kur'an okuduğu bir esnada evinde 
şehit etmişlerdir. 

Bu isyan ve sonrasında işlenen cinayet İslam toplumu içinde ilk fitne hareketinin 
başlamasına ve Hz Osman'dan sonra halife seçilen Hz. Ali'nin, kendini iç karışıklıkla-
rın içinde bulmasına yol açmıştır. İlk icraat olarak Hz. Osman döneminde karışıklık-
lara sebep olduklarını düşündüğü valileri görevlerinden alıp yerlerine yenilerini tayin 
etmiştir ancak görevden alınan bu valiler, Hz. Osman'ın katillerinin bulunarak ceza-
landırılmamasını bahane ederek Hz. Ali'ye muhalif olmuşlardır. Hz. Osman'ın isyan-
cılar grubu tarafından öldürülmüş olması, katillerin bir an önce bulunup cezalandırıl-
masını zorlaştırmaktaydı. Hz. Ali böylesine nazik bir dönemde ani ve keskin kararlar 
vermek istememiş, suçlu ile suçsuz tam ayırt edilmeden verilecek kararlarda masum 
insanların da zarar görebileceğini ve İslam Devleti içinde parçalanmaların yaşanabi-
leceğini düşünerek temkinli hareket etmiş ve bunun için de suçluları cezalandırma 
konusunda acele etmeyerek titiz davranmıştır.
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Hz. Peygamber'in eşi Hz. Ayşe ve çevresindekiler, Hz. Osman'ın katillerinin bir
an önce bulunarak cezalandırılmasını ve Müslümanların içinde bulundukları karga-
şa ortamından kurtulmasını istemişlerdir. Sahabelerden bir kısmı Hz. Ayşe'nin safı-
na geçerek bir güç oluşturmuş, Hz. Ali, oluşturduğu kuvvetle Hz. Ayşe ve ordusunun 
peşinden Kûfe'ye gitmiştir. Burada yapılan görüşmelerde Hz. Osman'ın katillerinin 
bulunması konusunda anlaşma sağlanmış ve özellikle iki taraf da karşıdakiler saldır-
madan bir savaşa tutuşmama kararı almış olmasına rağmen Hz. Osman'ın katledilme-
sinden sorumlu olanlar, kendilerinin cezalandırılacağını anlamış ve beklenmedik bir 
anda saldırıya geçerek savaşı başlatmışlardır. Hz. Ali ve Hz. Ayşe savaşı durdurmaya 
çalışmışsa da başarılı olamamışlardır. Mücadelede Hz. Ali taraftarları üstün gelmiş ve 
Hz. Ayşe savaştan sonra Medine'ye gönderilmiştir ancak Hz. Ali Medine'ye dönmemiş 
ve devletin merkezini Kûfe'ye taşımıştır. Hz. Ayşe'nin devesinin etrafında yaşanması 
nedeniyle bu savaşa İslam tarihine Cemel (Deve) Vâkası olarak geçmiştir.

Cemel Vâkası'ndan sonra Muaviye, Hz. Osman'ın katillerinin bulunmamasını ge-
rekçe göstererek isyan etmiştir. Ayaklanmayı bastırmak için Hz. Ali, Kûfe'den hareket 
ederek Sıffin Ovası'na gelmiş ve burada yapılan savaşta Hz. Ali'nin kuvvetleri, Mua-
viye'nin kuvvetlerine üstünlük sağlamıştır. Savaş devam ederken Amr bin As'ın tavsi-
yesi ile Muaviye bir savaş hilesine başvurdu. Mızraklarının uçlarına Kur'an sayfalarını 
takarak “Ey Iraklılar! Savaşı bırakalım, aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun!” diye 
bağırmaya başladılar. Bunun bir hile olduğunu anlayan Hz. Ali'nin tüm uyarılarına 
rağmen ordusundan birçok kişi savaşı bıraktı. 

Gelişmeler karşısında çaresiz kalan Hz. Ali, sorunun çözülmesi için hakem heyeti 
kurulmasını kabul etmiştir. Hakemlerin görüşmeleri sonrasında alınan karara uyma-
yan Amr b. As, siyasi bir manevrayla halifeliği Muaviye'ye verdiyse de buna razı olma-
yan Hz. Ali, mücadeleye devam kararı almıştır. Ayrıca Sıffin Savaşı(657)'ndan sonra 
hakem tayin edilmesini kabul etmeyip Hz. Ali'nin ordusundan ayrılan Hariciler olarak 
bilinen üçüncü bir grup daha ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde Müslümanlar üç 
gruba ayrılmıştır. Hariciler bütün problemlere Hz. Ali, Muaviye ve Amr b. As'ın yol 
açtığını düşünerek üçünü de ortadan kaldırmaya karar vermişlerdir. Haricilerden bir 
kişinin, Hz. Ali'yi sabah namazı sırasında Hz. Ali'yi şehit etmesiyle İslam tarihinde 
dört halife devri sona ermiş oldu.
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3. EMEVİLER (661-750)

3.1. Halifelikten Saltanata

Son halife Hz. Ali'nin hariciler tarafından şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan 
halifeliğini ilan ederek kısa bir süre İslam topraklarının bir kısmını yönetmiş ancak 
Muaviye'nin güçlü bir ordu kurup geniş topraklara hükmetmesi pek çok Müslüman'ın 
onun halifeliğini kabul etmesine sebep olmuştur. Hz. Hasan Müslümanlar arasında 
daha fazla kargaşa olmasını arzu etmediği için 661 yılında Muaviye'nin halifeliğini 
ondan sonra yine seçimle belirlenmesi şartıyla kabul etmiştir. Böylelikle İslam tarihin-
de halifelik, yaklaşık 90 yıl sürecek olan Emevi Hanedanlığı'na geçmiş oldu. Emeviler 
Döneminde İslam Devleti'nin merkezi Şam'a taşınmıştır.(Görsel 2.5.)

Görsel 2.5. Emeviye Cami, Şam

Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılmadığını bahane eden Muaviye, ilk dört hali-
fenin seçilme şekillerinden farklı olarak halifeliği kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle 
kazanmıştır. Dört halifenin seçiminde, danışma yani istişare prensibi dikkate alınmış-
ken Muaviye'nin siyasi mücadeleyle bu makama gelmesi, hilafet sisteminin özünde 
büyük değişiklik yaşanmasına yol açmıştır. Bu değişiklikler Muaviye'nin, oğlu Yezid'i 
veliaht tayin etmesi ve halifeliğin el değiştirmesinde saltanat sisteminin ortaya çıkma-
sıyla yeni bir boyut kazanmış ve halifelik saltanata dönüşmüştür.
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Muaviye'nin halife olmasından sonra siyasi birlik tesis edilmiş ve İslam fetihleri
yeniden hız kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde yapılan fetihler üç ana başlık altında 
toplanabilir. Bunlardan ilki Türkistan taraflarındaki fetihlerdir. Bu bölgeye yapılan se-
ferler sonucunda Emevi orduları, Kâbil, Buhara, Sicistan, Nesef ve Baykent gibi yerleri 
ele geçirmiş ve büyük ganimetler elde etmiştir.

Fetih hareketlerinin yoğunlaştığı ikinci bölge Anadolu olmuştur. Muaviye, Doğu 
Roma İmparatorluğu'na yapılan seferleri düzenli bir hâle getirmiş, İstanbul kuşatıl-
masına rağmen netice alınamamıştır. Meşhur sahabe Eyyup el Ensari bu kuşatmada 
hastalanarak vefat etmiştir. Muaviye zamanından önce durmuş olan deniz seferleri de 
yeniden başlamış, Rodos, Sakız gibi adalar alınmıştır. Kuzey Afrika yönündeki müca-
deleler ise Berberilerle yapılmış ve bu seferler Berberilerin bir kısmının İslamı kabul 
etmesiyle neticelenmiştir. 

Muaviye hayatta iken oğlu Yezid, İslam tarihinde ilk defa veliaht tayin edilmiş ba-
basının ölümünden sonra da halife olmuştur. Yezid'in halifeliğine karşı çıkan ve ha-
lifeliğin Hz. Ali'nin soyundan devam etmesi gerektiğini düşünenler ile Emeviler'in 
yönetiminden memnun olmayan diğer gruplar muhalif bir tutum takınmışlardır. Hz. 
Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin Yezid'in halifeliğini kabul etmemesi üzerine Kerbela denilen 
yerde ailesi ve akrabalarıyla birlikte şehit edilmiştir(680). Bu acı olay Müslümanları 
çok üzmüş ve Yezid ile Emevi hanedanlığına karşı toplumda bir tepki oluşmuştur. Bu 
olay Müslümanlar arasında ayrılıkların kemikleşmesine ve günümüze kadar gelmesi-
ne yol açmıştır.

Emevilerin en parlak dönemi Abdülmelik'in halifeliği olmuştur(685-705). Bu dö-
nemde ilk İslam parası bastırılmış ve Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir. Emevi-
ler Dönemi'nde uzun yıllar devam eden siyasi çekişmeler ancak sekizinci Emevi ha-
lifesi olan Ömer bin Abdülaziz Dönemi(717-720)'inde son bulmuştur. Bu dönemde 
mevalilerden alınan cizye vergisi kaldırılarak ayrımcılığa son verilmiş ve toplumun 
her kesimini kucaklayan bir yönetim sergilenmiştir.

I. Velid'in halifeliği döneminde Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim'in çabalarıyla,
Maveraünnehir bölgesinde bulunan Buhara, Semerkand ve Harezm gibi önemli Türk 
şehirleri onun zamanında Emevilerin egemenliğine girmiş olmasına rağmen Emevi-
lerin uyguladığı ırkçı politikalar nedeniyle bu dönemde İslamiyet Türkler tarafından 
fazla benimsenmemiştir. 
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3.2. Din, Mezhep ve Devlet

İslam düşünce tarihinde olduğu kadar, İslam siyasi tarihinde de önemli bir kul-
lanım sahası olan "mezhep" deyimi, kısaca düşünce ekolü, yorum sistemi demektir. 
Mezhep olgusu bütün dinlerde görülmekte olan evrensel bir oluşumdur.  Dinler yayı-
lırken din adamlarının günün yaşanan sorunları üzerine farklı görüşler belirtmesiyle 
beraber mezheplerin oluşumuna giden yollar açılmıştır. Mezhepler, din anlayışındaki 
farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır.  Mezhep-
ler, din değil; dinin anlaşılma biçimleridir. 

İslam Tarihi’nde Hz. Muhammed’in zamanında herhangi bir mezhep ya da tarikat 
yoktur. İslam toplumunda Dört Halife Dönemi’nde Hz. Osman zamanında başlayan 
ayrılıklar Hz. Ali döneminde halifelik mücadelesi için yapılan Sıffin Savaşı ve Hakem 
Olayı ile daha da artarak devam etmiştir. Emevi iktidarında yaşanan Kerbela Olayı ile 
günümüze kadar gelen ayrılıkların keskinleşmesinde oldukça etkili olmuştur. 

Emevilerin iktidarı farklı dini, siyâsî ve kültürel unsurlardan meydana gelen kırıl-
gan ve parçalanmaya oldukça müsait sosyal bir zemin üzerine kurulmuştu. Söz konu-
su dönemde Hâriciler ve  Ehl-i Beyt mensubu ve taraftarlarının da içinde bulunduğu 
toplum, mevcut siyasal iktidarı gönüllü olarak kabul etmemiş, aksine iktidara teslim 
olmuş bir durumdaydı. Emeviler ''Arap Devleti'' kimliğine sahip olmuşlar ve bu dö-
nemde Müslüman olsalar dahi Arap olmayan unsurlara farklı muamelede bulunul-
muştur. Bu nedenle de, devlet içinde farklı inanç ve etnik yapıdaki gruplarca isyanlar 
baş göstermiştir. Bu grupların başında ise, Hakem olayı sonrasında Hz. Ali’yi şehit 
eden Hâricîler gelmektedir. 

İslam Tarihi'nde ilk ortaya çıkan mezhep, Haricîlik'tir. Daha sonra, Mürcie, Şia, 
Mu'tezile gibi itikâdî yönü ağır basan mezhepler oluşmuştur. Fıkhî mezheplerin olu-
şumu ise, hicri ikinci yüzyıl ve daha sonraki döneme rastlamaktadır. Bir diğer mezhep 
olan Şiilik, klasik kaynaklarda Zeydiler, İmamiler, İsmaililer ve Gulat gibi ana kolla-
rıyla zikredilmekle birlikte, alt kollarıyla beraber sayıları yüzlere yaklaşan fırkadan 
oluşmaktadır. Bütün bu Şii ekollerin çıkış noktası Irak coğrafyasıdır. Daha sonra Şiilik 
buradan İran coğrafyasına intikal etmiştir.

Emeviler zamanında mevaliler arasında çok sayıda Şii vardı. İranlıların Şiiliği be-
nimsemesinde Emeviler'in baskıcı rejimine karşı kendi kültürlerini korumak isteme-
leri, Araplara karşı oluşan muhalif tavır ve mevalilerin Şii Araplarla dini ve kültürel et-
kileşimi olmuştur çünkü İranlılar, İslam’ı genellikle gönül rızası ile değil Arap fetihleri 
neticesinde zorunlu olarak kabul etmişlerdi. Bu nedenle İslam’ı içlerine sindirip tam 
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olarak benimseyemiyor ve İslam içinde iktidara muhalif kesimlerin önde gelen tercihi 
Şia’ya taraftar olarak bir anlamda ülkelerini fetheden Araplara karşı bir tavır takınmış 
oluyorlardı. 

Hicri IV. yüzyılda (1000'li yıllar) Şia’nın güçlenmesi ve yayılmasında Abbasi hilafe-
tinin otoritesinin zayıflaması ve Şii Büveyhoğulları (932-1062) devletinin ortaya çık-
ması etkili olmuştur. 910-1171 arasında Mısır’da hüküm süren Fatımiler Şiiliği benim-
seyen bir başka devlet olmuştur. 

Mevali: Kelime olarak Azad edilmiş köle anlamına gelmektedir. Emeviler İslam fe-
tihlerinden sonra İslam'ı benimseyen ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler 
ve Kıptiler'in oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için kullanılmıştır. Emeviler 
Dönemi'nin genelinde mevalilerden daha çok vergi alınmıştır. Emeviler milletler 
içerisinde Arapları Araplar arasında da Ümeyye ailesini üstün tutmuşlardır. Bu yüz-
den Emeviler Dönemi'nde sınırlar çok genişlese de İslam'ın diğer milletlerce kabulü 
aynı oranda olmamıştır.

3.3. Kuzey Afrika'da ve Avrupa'da İslam

Emevîler döneminde gerçekleşen en önemli fetihlerden birisi de Kuzey Afrika ve 
Endülüs bölgesidir. Bu bölgede Hz. Ömer döneminde başlayan fetihler, Emevîler dö-
neminde İspanya’nın içlerine kadar ilerlemiştir. Kuzey Afrika bölgesinin yerli halkı 
olan Berberîler, İslâm’ı kabul etmiş ve bu bölgedeki fetihlerde önemli bir rol oynamış-
tır. 

Emevi komutanlarından Ukbe b. Nafi tarafından Kuzey Afrika'nın fethi tamamlan-
mış, Kuzey Afrika genel valiliğine getirilen Musa bin Nusayr, Berberileri egemenlik 
altına aldıktan sonra yönünü İspanya'ya dönmüştür. İspanya'ya gönderilen Tarık bin 
Ziyad Kadiks Savaşı (711) ile Vizigotları mağlup etmiş ve belirli aralıklarla yapılan 
seferlerle bütün İspanya fethedilmiştir. Bu fetihlerle İslamiyet Avrupa topraklarında 
yayılmaya başlamıştır. Emevilerin, Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri 732 yılında Frank-
larla yapılan Puvatya Savaşı'nda İslam ordusunun yenilmesiyle Prene Dağları'nda son 
bulmuştur.

Zamanla hanedan üyeleri arasında çıkan iktidar mücadeleleri ve uygulanan politi-
kalardan memnun olmayan halkın ayaklanmasıyla Emevi Devleti zayıflamış ve Abba-
silerin isyanıyla da yıkılmıştır. Son dönemdeki halifelerin kötü yönetim sergilemesi, 
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hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler, toplumdaki kabilecilik anlayışı, Kerbela Ola-
yı'ndan ötürü halkın bir kısmında Emevi ailesine karşı oluşan nefret ve Arap olmayan 
unsurların dışlandığı mevali politikası, Emevilerin yıkılma sebepleri olarak gösterile-
bilir.

Emevilerden sonra Abbasi Devleti, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği 
valilerince yönetmeye başlamıştır ancak 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdur-
rahman bin Muaviye Kurtuba'ya gelmiş ve yönetimi devralmıştır. Böylelikle 1031 yı-
lına kadar varlığını sürdürecek olan Endülüs Emevi Devleti kurulmuş oldu. Endülüs 
Emevileri günümüzdeki bütün İspanya ve Portekiz topraklarına egemen olmuştur. Bu 
dönemde gerek İspanya'ya göç eden Müslüman Berberiler ve Araplarla gerekse sonra-
dan Müslüman olan bölge halkıyla Avrupa kıtasında Müslüman nüfus hızla artmıştır.

Endülüs Emevi Devleti'nin iç sıkıntılar yaşadığı dönemlerde Hristiyan İspanyol 
krallıklarının saldırılarıyla topraklarının bir kısmını kaybetmiş ve 1031'de yıkılmış-
tır. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da; Bağımsız Emirlikler 
Dönemi (1031-1091), Murâbıtlar Dönemi (1091-1147), Muvahhidler Dönemi (1147-
1229) ve en sonunda Beni Ahmer Devleti Dönemi (1238-1492) yaşanmıştır. 

1469'da Kastilya Kraliçesi İsabella ile Aragon Kralı Ferdinand evliliğinden 10 yıl 
sonra bu iki krallık birleşmesiyle İspanya'da siyasi birlik sağlanmıştır. Güçlenen kral-
lıklar bölgedeki Müslüman varlığına son vermek için harekete geçmiş ve 1492 yılında 
Beni Ahmer Devleti'ne son vermişlerdir. Bu tarihten sonra bölgedeki Müslümanlar 
büyük sıkıntı yaşamaya başlamış ve İslam medeniyetinin yüzyılların birikimi olan 
binlerce kütüphaneler dolusu kitap bu dönemde yakılarak yok edilmiştir. Bölgedeki 
Müslümanlar zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışılmış, Hristiyanlığı kabul etmeyen halk, 
1492 yılından itibaren başta Kuzey Afrika olmak üzere değişik coğrafyalara göç etmek 
zorunda kalmıştır. Bu göçler esnasında buradaki Müslümanlara, Osmanlı Devleti'nin 
Cem Sultan meselesi ile uğraşması nedeniyle yardımlar kısıtlı olarak yapılmıştır. En-
dülüs Emevileri ve İspanya'da kurulan diğer Müslüman devletler, Avrupa toplumlarını 
İslam'la tanıştırmış ve bölgede İslamiyet'i yaymıştır.

"Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. 
Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galak-
siler arasında geziyor olacaktık."

Madam Curie
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Harita 2.2. Emeviler Döneminde İslam Devleti 

Endülüs Emevileri sınırlarını genişletmek yerine bilimsel ve kültürel faaliyetlere 
önem vermişlerdir. Hem dinî ilimlerde hem de diğer ilimlerde büyük bir aşama kay-
detmişlerdir. Okuma yazma bilmeyen çok az olduğu Endülüs'te eğitim; cami, medrese 
ve küttaplarda yapılıyordu. İlimlerin her dalında önemli şahsiyetler yetişmiştir. Tef-
sirde Muhammed el-Kurtubi (öl.1273), hadiste İbn Abdi'l-Berr (öl. 1070), fıkıhta İbn 
Hazm'e (öl. 1064), tasavvufta Muhyittin İbn Arabi (öl.1240) gibi âlimler önde gelen 
isimlerden bazılarıdır. 

Endülüs'te felsefe ve mantık alanlarında da önemli çalışmalar yapılmıştır. Muham-
med bin Meserre (öl. 931) ile başlayan felsefe geleneği İbn Bacce (öl.1138), İbn Tufeyl 
(öl.1185) ve İbn Rüşt (öl. 1198) gibi filozoflar tarafından devam ettirilmiştir. Grek fel-
sefe ve mantığının tamamı Endülüslü filozoflarca Arapça'ya çevrilmiştir. İbn Rüşt'ün 
öğrencisi Yahudi İbn Meymun da felsefe alanında önemli isimlerdendir.

Endülüs ilim ve kültürde  böylesi  yüksek bir seviyeye sahip iken Batı dünyası da 
tam tersi büyük bir karanlığın içinde bulunuyordu. Avrupa'daki Rönesans ve Reform 
hareketlerinin ortaya çıkmasında, Endülüs'teki  ilmî birikimin büyük payı olmuştur. 
Aristoteles ve Platon gibi filozofları Avrupalılar ilk kez Müslüman bilginlerden öğren-
mişlerdir.

Endülüslüler kitaba büyük önem vermiştir. III. Abdurrahman Dönemi'nde dünya-
nın en zengin kütüphaneleri Endülüs'te bulunuyordu. Onun inşa ettirdiği Kurtuba Kü-
tüphanesi'nde dört yüz bin kitap olduğu kaynaklarda geçmektedir. Endülüs'te bunun 
dışında da birçok büyük kütüphane bulunmaktaydı. Bu kütüphaneler engizisyon mah-
kemelerinin kurulduğu dönemlerde Hristiyanlar tarafından yakılarak yok edilmiştir. 
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Endülüs'te Müslümanlar mimari alanında da önemli eserler inşa etmişlerdir. III. Ab-
durrahman'ın başkentte yaptırdığı Kurtuba Medresesi, o dönemin en önemli eğitim 
kurumuydu. Burada Avrupa, Afrika ve Asya'dan gelen Müslüman ve Hristiyan öğren-
ciler öğrenim görmekteydiler. İslam fetihlerinin Arap Yarımadası dışına taşınmasıyla 
İslam mimarisi fethedilen yerleri etkilemiş ve buradaki mimariden de etkilenmiştir. 
Endülüs Emevi Devleti'yle birlikte İslam mimarisi de yeni bir boyut kazanmıştır. Kur-
tuba Camisi ve El Hamrâ Sarayı Endülüs Emevi Devleti'nden günümüze kalan önemli 
mimari eserlerdendir (Görsel 2.6. ve 2.7.).

Görsel 2.6. Elhamra Sarayı

Görsel 2.7. Kurtuba Cami



İslam Medeniyetinin Doğuşu İslam Medeniyetinin Doğuşu2. Ünite 2. Ünite

6766 Tarih 2Tarih 2

4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER

4.1. Abbasiler Dönemi'ndeki Siyasi ve Sosyal Gelişmeler (750-1258) 

Emevi Devleti'nin son dönem halifelerinin kötü yönetimi ve hanedan üyeleri ara-
sındaki mücadeleler merkezî otoritenin zayıflamasına yol açmıştır. Uyguladıkları 
mevali politikası ve Kerbela Olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk 
desteğini kaybetmiştir. Bu gelişmelere karşı Abbasi ailesi, Horasan'da eşitlik ve adalet 
düşüncesiyle isyan hareketi başlatmıştır. Emevi hanedanına karşı cephe alan Türklerin 
de dahil olduğu çeşitli grupların bu isyanda Abbasi ailesi ile birlikte hareket etmesi 
ayaklanmayı başarıya ulaştırmış ve Ebü'l-Abbas, Kûfe'de halife ilan edilmiştir. 

Abbasiler ikinci halifeleri Ebu Ca'fer el-Mansur zamanında Bağdat şehrini kura-
rak burayı devletin merkezi yapmışlardır. Halife Mansur Dönemi'nde, Arap ve mevali 
arasındaki fark ortadan kalkmıştır ve İranlılar, devlet içinde etkin konuma gelmiştir. 
Abbasi halifeleri, Sasanilerin yönetim yapısını örnek alarak vezirlik sistemini benim-
semişlerdir. Mansur Dönemi'nde Anadolu'ya akınlar yapılmış ve Halife Mehdi Döne-
mi'nde Bizans vergiye bağlanmıştır. Abbasi Devleti, Harun Reşid zamanında en güç-
lü dönemlerini yaşamıştır. Bu dönemde tarım, ticaret, bilim ve eğitim düzeyi artmış; 
Bağdat, Doğu'nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi olmuştur. 

Abbasiler, her ne kadar geniş topraklara hükmedip (Harita 2.3.) kültürel alanda ge-
lişmiş olsa da ilk yıllardan itibaren devletin merkezi otoritesi sarsılmaya başlamıştır. 

Harita 2.3. İslam Devletinde Sınırların Genişlemesi



İslam Medeniyetinin Doğuşu İslam Medeniyetinin Doğuşu2. Ünite 2. Ünite

6968 Tarih 2Tarih 2

Örneğin Endülüs Emevileri'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Fas'ta İdrisi-
ler, Tunus'ta Ağlebiler gibi Tavaif-i Müluk denilen bağımsız ve yarı bağımsız devlet-
ler ortaya çıkmaya başlamıştır. IX. yüzyılın ortalarından itibaren Abbasilerin gücü, 
Mısır'dan batıya geçemiyordu. 868-905 yılları arasında Tolunoğulları ve 935-969 yıl-
ları arasında Akşitler gibi Türk devletleri, Mısır ve Suriye'ye hâkim olarak batıdaki 
Abbasi sınırını daraltmışlardı. Doğudaki durum da batıdakinden çok farklı değildi. 
Maveraünnehir'de Samaniler, Horasan'da Tahiriler halifeye bağlı olmakla beraber iç 
ve dış işlerinde tamamen bağımsız hareket ediyordu. Abbasiler, yaşanan tüm prob-
lemlere rağmen siyasi varlıklarını 1258 yılına kadar devam ettirmeyi başarmışlarıdır. 
1258 Cengiz Han'ın torunu İlhanlı hükümdarı Hülagü, Bağdat şehrini işgal ederek 
Abbasi Devleti'ne son vermiştir. Abbasi ailesinden el- Müstansır, Memlük Sultanı Bay-
bars tarafından Kahire'de halife ilan edilmesiyle 1517'de Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan 
Selim'in Memlüklüleri ortadan kaldırmasına kadar halifelik makamı Abbasi ailesinde 
kalmıştır. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nden itibaren Osmanlı padişahları tarafından 
kullanılan halife unvanı 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması tarihe karışmıştır.

Abbasilerde Sosyal Hayat ve Devlet Teşkilatı: Abbasi Devleti'nin sınırları içinde 
Araplar başta olmak üzere, İranlılar ve Türkler gibi çeşitli milletler ve mezheplere 
mensup insanlar hayatını sürdümekteydi. Zaman zaman bu kavimler arasında çatış-
malar çıktığı gibi mezhepler arasında da mücadeleler eksik olmamıştır. Abbasilerde, 
İslam toplumu genel olarak havas ve avam denilen iki tabakadan oluşuyordu. Halife-
nin yakınları, vezirler, emirler, kadılar, âlim ve kâtipler havas tabakasında iken esnaf 
ve sanatkârlar, çiftçiler, askerler, köleler ve diğer gruplar da avam tabakasına mensup 
olmuşlarıdır. Sosyal sınıflardan biri de zımmi denilen Yahudi ve Hristiyanlardan olu-
şan askerlik yapmamaları karşılığında cizye vergisi ödemekle yükümlü gruptu. Talas 
Savaşı'ndan sonra kâğıt üretimi Çin'in dışına çıkmış ve 756 yılında Semerkant'ta ve za-
manla diğer şehirlerde kâğıt imalathanesi kurulmuştur. Avrupa'da ise kâğıt imalatına 
ancak XIII. yüzyıldan itibaren başlanmıştır. Abbasi şehirlerinde asayiş, şurta teşkilatı 
tarafından sağlanıyordu. Halifelerin siyasi otoritelerinin zayıflaması üzerine, devlet 
erkânı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek maksadıyla kurulan 
kuruma Emirü'l-ümeralık deniyordu. Bu kurumun başındaki kişi olan Emirü'l-ü-
mera, geniş yetkilere sahip olduğundan hutbe ve sikkelerde halifenin isminden sonra 
geçmekteydi. Harun Reşid devrinden itibaren ise kadılkudatlık (başkadılık) makamı 
kurulmuştur.

Abbasiler Devri'nde siyasi, iktisadi ve dinî sebeplere dayanan isyanlara sık sık rast-
lanmaktadır. İsyan hareketinin altında milliyetçilik düşüncesinden daha çok özellikle 
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İran kökenli dinî ideoloji yatıyordu. Bu isyanları bastırmak için Divanü'z-zenadıka adı 
verilen bir müessese kurulmuştur. Abbasiler, devlet işlerini görüşmek için farklı di-
vanlar kurmuştur. Devletin mali işlerine Divanü beytülmal, askerî işlere Divanü'l-ceyş, 
resmî yazışmalara Divan'ı-tevki, posta ve gizli istihbarat hizmetlerine Divanü'l-berid, 
idari haksızlıklara ve adli hatalara Divan'ı-mezalim bakardı.

4.2. Abbasi Devlet Teşkilatında Türkler 

747 yılında büyük bir ordu ile batıya doğru ilerlemeye başlayan Çin'in, Orta As-
ya'daki sert tutumu Türklerin Abbasilerle yakınlaşmasını sağlamış ve Türklerle Müs-
lüman Arapların orduları Talas'ta Çin kuvvetleriyle karşılaşmıştır. Türklerin desteğini 
alan Müslüman Araplar, 751'de Talas Savaşı'nı kazanmış ve bu savaşın sonucunda, 
Orta Asya'yı egemenliği altına almak amacıyla gelen Çinliler geri püskürtülmüştür. 
Böylece Orta Asya, Çin egemenliğine girmek üzereyken Müslümanların ve Türklerin 
eline geçmiştir. Emeviler Dönemi'nde Türkler üzerine yapılan seferlerde Müslüman 
Arapların sert tutumu ve mevali politikası Türklerde, Müslümanlara karşı bir tepki 
oluşturmuştu ancak Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler, Müslümanlığı 
kabul etmeye başladı. Abbasilerin uyguladığı politika gereği Türklere devlet içinde gö-
revler de verildi. Abbasi Halifesi Harun Reşid, muhafız birliğini Türklerden meydana 
getirmiştir. Bizans'tan gelebilecek tehditleri önlemek için merkezi Antakya olan Ava-
sım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirilmiştir. 
Harun Reşid'in oğulları Halife Me'mun ve Mu'tasım Dönemlerinde ise Türklerin dev-
let içindeki etkileri daha da artmıştır. Harun Reşid'in ölümünden sonra oğulları Emin 
ve Me'mun arasındaki hilafet mücadelesi Arap ve İranlıların iktidar mücadelesine dö-
nüştü. Halife Me'mun'u, bu mücadelede İranlılar desteklediği için devlet içinde İranlı-
lar etkin bir hâle geldi ancak İranlıların güçlenmesi Me'mun'un iktidarını gölgelemeye 
başlayınca bu durumdan rahatsız olan halife, Arap ve İranlılara karşı Türkleri orduda 
bir denge unsuru olarak görmüştür. Türkler, Abbasi Devleti'nde Arap ve İranlıların nü-
fuzuna karşı çıkabilecek siyasi tecrübe ve askerî güce sahipti. Me'mun'un halifeliğinin 
son yıllarında Türkleri, askerî birliklerin arasına almaya başladığı ve bunu bir devlet 
politikası hâline getirdiği görülmektedir. Halife Mu'tasım zamanında devlet içindeki 
Türklerin durumu daha da güçlenmiştir. Afşin, Aşnas, Boğa el Kebir, Urtuç gibi Türk 
komutanlar, ülke içinde çıkan isyanların bastırılmasında görev almış ve Bizans üzerine 
Anadolu'ya yönelik seferlere de katılmışlardır. Bu dönemde halife, Bağdat'ın kuzeyin-
de sadece Türklere ait olan Samarra şehrini kurdurmuş ve başka milletten insanların 
bu şehre yerleşimi yasaklanmıştır (Görsel 2.8.). 
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Görsel 2.8. Samarra Cami Minaresi

Abbasi Devleti'nde Türkler, sadece orduda değil siyasi ve idari alanlarda da güç 
kazanarak devlet kadrolarında görev alıp devletin yönetiminde büyük ölçüde söz sa-
hibi olmuştur. Hatta Halife Mütevekkil'den itibaren halifelerin belirlenmesinde bile 
rol oynadılar. Bu durum Şii bir hanedan olan Büveyhilerin 945 yılında Bağdat'ı ele 
geçirmesine kadar devam etti. Bu olaydan sonra Abbasi halifeleri, bütün siyasi ve 
askerî otoritelerini kay-betti. Büveyhiler, merkezî hükûmetin meşruiyet kaynağı ve 
dinî lider olarak Abbasi halifelerini başta tuttu. İstediklerini halife yapıyor, 
istemediklerini de hiçbir zorlukla karşılaşmadan bertaraf edebiliyorlardı. Bu süreçte 
artık Bağdat, İslam dünyasının bir merkezi olmaktan çıkmıştı. XI. yüzyılda İran'da 
yeni bir güç olarak Büyük Selçuklular ortaya çıkmıştır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 
1055 yılında Bağdat'ı kurtararak halifeye dinî itibarını iade etmiştir. Halifeler, yarım 
asır kadar Selçukluların siyasi egemenliği altında varlıklarını devam ettirmişlerdir. 
Bir Türk devleti olan Selçuklular sadece Bağ-dat'ı değil bütün Irak ve Suriye'yi de Şii 
tehlikesinden kurtarmışlardır. Başta Bağdat olmak üzere büyük şehirlerde 
medreseler kuran Selçuklular, fikrî bakımdan da Şiilerle mücadele etmiştir. Büyük 
Selçuklu Devleti taht kavgaları sebebiyle zayıflamaya başladığı sıralarda, Abbasi hali-
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feleri maddi iktidarı da ele geçirmek üzere harekete geçmişler fakat başarılı olama- 
mışlardır.

4.3. Mısır'da Kurulan İlk Müslüman Türk Devletleri

Tolunoğulları (868-905): Abbasilerde devlet hizmetlerine giren Türklerden olan Ah-
met b. Tolun Mısır'da valilik yaptığı sırada bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuştur. 
Bu dönemde Mısır ekonomisi büyük gelişme sağlamıştır. İlk Türk-İslam hanedanı-
nı kurmuş olan Tolunoğulları Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Tolunoğulları'ndan 
günümüze kadar gelen en önemli eser Ahmet b. Tolun Cami olmuştur(Görsel 2.9.).

Görsel 2.9. Ahmet b. Tolun Cami

İhşîdîler (935-969): Fergana kökenli askerî aileden gelen Abbasi hizmetindeki Türk 
valilerden biri olan Muhammed b. Toğaç tarafından Mısır'da kurulmuştur. Zamanla 
Mekke Medine ve Suriye'yi egemenliklerine alarak kutsal topraklara egemen olan ilk 
Türk devleti olmuştur. Fatımiler tarafından yıkılmışlardır.

Eyyubiler (1174-1250): Devlete ad veren Eyyûb oğlu Salâhaddin Yusuf, Musul Ata-
beyi Nureddin Mahmud'un yanında yetişmiştir. Kurduğu devlette halkın çoğunluğu-
nu Türkler teşkil ettiği gibi Eyyûbî ordusu tamamen Türkler'den kurulmuştu. Devlet 
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dili Türkçe olduğu gibi Salâhaddin'in takip ettiği Sünni Müslümanlık siyaseti, Büyük 
Selçuklu Türk siyasetinin aynısıdır. Eyyûbî Devleti her bakımdan bir Türk siyasî te-
şekkülüdür. Nureddin Mahmud'un kumandanı olarak Mısır'a gelen ve Haçlılar'la iş 
birliği  hâlindeki Fâtımî Devleti'ni ortadan kaldırarak kendi devletini kuran Selâhad-
din Eyyubi, Haçlı savaşlarındaki mücadelesi ve başarıları ile Doğu'da ve Batı'da büyük 
şöhret kazanmış ve 1187'deki ünlü Hıttîn Zaferi ile Haçlılar'ı Kudüs'ten çıkarmıştır. 
Mısır, Suriye, Filistin ve Yemen'e kadar uzanan devleti, kendisinin ölümünden sonra 
(1193) kardeşleri ve oğulları arasında bölüşülerek ayrı devletler hâlinde devam etmiş-
tir. Memlûkler tarafından ortadan kaldırılmışlardır. 

Memlûkler (1250-1517): Kıpçak kökenli kölemenlerin Abbasilerde devlet hizmeti-
ne girmesiyle Mısırda özellikle Eyyubilerin ordusunda Türk memlûklerin sayısı art-
mıştır. Ordu komutanı Muizzüddin Aybek isyanı sonucunda Eyyubi Devleti yıkılmış 
ve Mısır'da Memlûkler Dönemi başlamıştır. Her emirin hükümdar olma hakkına sa-
hip olduğu Memlûk Devleti'nin en önemli hükümdarları sultan Baybars ve Kalavun 
olmuştur. Baybars Moğolları Ayncalut (1260) ve Elbistan (1277) da iki kez mağlup 
ederek Mısır ve Suriye'nin Moğol egemenliğine girmesine engel olmuştur. Moğol isti-
lasını durdurmaları, Kudüs ve Antakya çevresindeki Haçlı kalıntılarını temizlemeleri 
ve Abbasi halifesini himaye ediyor olmaları nedeniyle Memlûkler İslam dünyasında 
haklı bir şöhrete ve itibara kavuşmuşlardır. Baharat Yolu'nu kontrol eden Memlûkler 
Dönemi'nde Mısır zenginleşmiş özellikle Kahire ve Şam bir çok cami medrese çarşı vb. 
bir çok mimari eserlerle donatılmıştır (Görsel 2.10.). Yavuz Sultan Selim'in Mısır se-
ferinde yaptığı Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) Savaşları ile Memlûkler Devleti 
yıkılarak Mısır Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir.

Görsel 2.10. Sultan Hasan Medresesi ve Cami, Kahire
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MISIR VE TÜRKLER
Türkiye gibi iki kıta üzerinde Asya ve Afrika arasında bulunan,  hafızalarda Antik 
dönemiyle bilinen firavunlar, piramitler, sfenksler ve papirüslerle özdeşleştirilen 
Mısır'ın Anadolu'dan daha önce Türk egemenliğine girdiğini, 868'den 1882'ye 
kadar beş farklı Türk Devleti'nin (Tolunoğulları, Ihşidiler, Eyyubiler, Memlûkler, 
Osmanlılar) egemenliğinde kaldığını ve her dönemden büyük izler barındırdığı-
nı, tarihte bir dönem Türkiye olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz?

5. İLİM MEDENİYETİ
İslam medeniyetinin en önemli özelliği bilgi medeniyeti olmasıdır. Hz. Muham-

med'in peygamberliği ve Kur'an öğretileriyle birlikte Müslümanlar, ilime teşvik edil-
miştir. Kur'an sadece iman ve ibadetlerden bahseden bir kitap değildir. “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu? (Zümer, 9)” diyen Kur'an; bal arısından güneşe, denizlerden 
yıldızlara Müslümanların dikkatini çekerek yüzlerce ayetin sonunda “Düşünmez mi-
siniz?, Akletmiyor musunuz?, Bakmaz mısınız?” gibi uyarılarla insanları düşünmeye 
çağırmıştır. “Rabbinin adıyla oku! (Alak, 1)” ayetiyle Kur'an, insanlara rehber olmak 
üzere indirilmiştir. 

5.1. İslam Medeniyetinin İlim ve Eğitim Kurumları

Hz. Muhammed, Kur'an'ın okunması, dinin temel gereklerinin öğrenilmesi gibi 
konuları ön plana almış eğitim-öğretim ve ilime önem vermiştir. Bedir Savaşı'nda ele 
geçirilen esirlerden, Müslümanlara okuma-yazma öğretenlerin serbest bırakılması, 
Hz. Muhammed'in eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Hz. Muhammed'in 
başlatmış olduğu eğitim-öğretim faaliyetleri, Dört Halife Dönemi'nde de devam 
etmiştir. Bu dönemde küttab adı verilen ilköğretim seviyesindeki kurumlarda, 
mescidlerde ve camilerde ilim öğrenimine devam edilmiştir. Cami ve mescitler, 
İslamiyet'in ilk devirlerinden günümüze kadar İslam toplumunun eğitim kurumları 
olarak faaliyet göstermiştir.

Emeviler ve Abbasiler Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle birlikte eğitim 
kurumlarında önemli gelişmeler olmuştur. Başlangıçta sadece okuma-yazma ve 
İslami ilimler alanında eğitim verilirken bu dönemden itibaren değişik dallarda 
eğitim-öğretim verilmeye başlanmıştır. Özellikle Abbasiler Dönemi'nde, bilgelik ve 
hikmet evi anlamına gelen Beytü'l-Hikme'nin kurulması İslam medeniyetinde bir 
dönüm noktasıdır.
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Beytü'l- Hikme,  bir araştırma ve eğitim kurumu olup Abbasi Halifesi el-Me'mun ta-
rafından kurulmuştur. Bilgelik evinin en önemli görevi, dönemin ünlü astronom, 
matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin çeşitli alanlarındaki belli 
başlı eserleri Arapça'ya çevirmekti. Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi 
dillerden Arapça'ya tercüme edilen çok sayıda eser Hizanetü'l-Hikme adı verilen 
yerde toplanmıştır.

Abbasi halifelerinin tıp, astronomi, mantık ve matematik ile ilgili alanlara teşvik 
etmesi, kitapları toplatıp tercüme ettirmesi ve âlimlere ve ediplere karşı cömert tavır-
ları; İslam dünyasında büyük bir düşünce hareketini başlatmıştır. Bu dönemde 
Beytü'l Hikme, Orta Çağ'ın en zengin kütüphanesi ve ilmî araştırma merkezi hâline 
gelmiştir.

İslam dünyasında gerçek anlamıyla ilk kütüphane Emevi halifesi tarafından Şam'da 
kurulmuştur. Kütüphanecilikte ikinci önemli gelişme Abbasi Halifesi Me'mun'un Bağ-
dad'ta açtığı Beytü'l-Hikme'dir. Sultanların saraylarında kütüphaneleri olduğu gibi 
bazı âlimlerin de evlerinde özel kütüphaneleri bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca büyük 
camilerin yanında halk için kütüphaneler açılmıştır. Abbasiler ve Selçuklular Döne-
mi'nde de kütüphanelerde sayı ve kalite olarak büyük gelişmeler olmuştur. İslam dün-
yasında kütüphaneler ve medreseler bilimsel gelişmenin en önemli kurumları hâline 
gelmiştir.

İlimlerin sınıflandırılması: İslam dünyasında düşüncenin ve bilimin ortaya çıkışı-
nın dinî, siyasi ve sosyal nedenleri vardır. Özellikle Hicret'ten sonra, İslam Devleti 
kurulunca çeşitli dinî meseleler ve toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıktı. Hz. Muhammed 
hayattayken sorunlara ya doğrudan kendisi cevap veriyor ya da sorunları vahiy yoluyla 
çözüyordu. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Suriye, Irak ve İran gibi geniş toprak-
ların İslam Devleti'ne katılması; vergi ve arazi hukuku, savaş esirlerinin durumu gibi 
yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Fethedilen bölgelerde İslam'ın yayılması; dinin nasıl 
ve hangi araçlarla anlatılacağı, toplumsal hayatın nasıl yaşanacağı gibi meseleleri gün-
deme getirmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, bütün yönleriyle Kur'an'ı incelemeye ve 
Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarını tespite girişmiştir. Bu çalışmalarla naklî ilim-
ler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sahabelerin Kur'an öğretme faaliyetleri, tefsir ve fıkıh 
ilimlerine kaynaklık etmiştir. Abbasi halifelerinin, Latince ve Süryaniceden Arapçaya 
çevirttiği eserler ile İslam medeniyetinde farklı bilimler ortaya çıkmıştır. İslam coğraf-
yasının genişlemesiyle ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek için matematik, fizik, kimya, 
astronomi, tıp, coğrafya, mühendislik gibi ilimlerle de uğraşılmıştır.
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İslam medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır.

Dinî ilimler (Naklî ilimler):  İslam'ın en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Hz. Mu-
hammed'in Sünnet'ini anlamaya yönelik tefsir, hadis, fıkıh (hukuk), kelam gibi ilim-
lerdir.

Akli ilimler: Abbasilerde Beytü'l Hikme ve gözlem evlerinin açılması, medreselerin 
kurulmasına ve çeşitli düşünce akımlarının doğmasına yol açmıştır. Böylece düşünce 
ve bilim hayatına canlılık gelmiş, felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilim-
ler üzerinde çalışmalar başlamıştır. Bu ilimlere “Akli ilimler” denmiştir.

5.2. İslam Âlimlerinin İlme Bakışları

XII. yüzyıla kadar İslam âlimleri matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve
felsefede çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuşlardır. Müslümanlar, bir yandan 
Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini incelemiş diğer yandan da bilimde farklı 
yaklaşım ve metotlar geliştirmişlerdir. İslamiyet'in bilimsel çalışmalara teşviki sayesin-
de Müslümanlar öğrenmeyi, ilim sahibi olmayı, insanlık görevi ve ibadet olarak algıla-
mışlardır. Kur'an'da: “Onlar göklerin ve yerin yönetimi üzerinde ve Allah"ın yarattığı 
şeyler üzerinde düşünmediler mi? (A'râf 185)”, “Allah O'dur ki, yedi göğü ve yerden 
de onun mislini yarattı. Emr bunlar arasından indirilir ki, Allah'ın her şeye gücü yeter 
olduğunu ve Allah'ın kesin olarak her şeyi bir ilim ile kuşatmış olduğunu bilesiniz. 
(Talâk 12)” gibi birçok ayette düşünmeye verilen önemden bahsedilmiştir. Öğrenme 
ve düşünme yeteneğine sahip insan, aklını kullanarak kendini, âlemi ve Allah'ı ta-
nır. Bu düşünce ile İslam âlimleri kendilerini ve içinde yaşadıkları âlemi anlamaya 
yönelmiştir. İslam âlimlerinin matematik, mantık, fizik, kimya, astronomi, botanik 
gibi bilimlerle ve felsefeyle uğraşmalarının temelinde bu amaç vardır. İslam âlimleri, 
dogmatizme sapmadan, özgürce ve cesaretle ilmî çalışmalarını sürdürmüştür çünkü 
Kur'an'da ilim; maddi ve manevi ilimler (fizik ve metafizik) gibi bir ayrım gözetmek-
sizin bütün bilimleri kapsamaktadır. İslam âlimlerinin bütüncül bir bakış açısıyla ha-
reket etmesi bilimsel çalışmaların en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. İslam'da 
ilim; düşünmek, araştırmak, tefekkür etmek; Allah'ın mutlak kudretini, yaratma gücü-
nü ve ilim sıfatını anlamak ve elde edilen bilgiyi insanlarla paylaşmak demektir.
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5.3.Müslüman İlim Adamları

İslam'ın ilim sahibi olmanın önemi ve bu amaçla açılan eğitim kurumlarının ve 
Müslümanların uğraşlarıyla Hz. Muhammed döneminde başlayan çalışmalar Abbasiler 
ve Endülüs Emevileri'nde doruk noktasına ulaşmış, özellikle Bağdat ve Kurtuba başta 
olmak üzere İslam Coğrafyasında farklı dönemlerde ve değişik ekollere mensup birçok 
ilim adamı yetişmiştir. Bunlardan öne çıkanlar şunlar olmuştur.

Farabi (870-950): Batı'da Alfarabius, Abunazar gibi isimlerle tanınan Farabi'nin asıl 
adı Muhammed'dir. Kazakistan'da bulunan Farab şehrinde doğduğu için “el-Farabi” 
olarak anılmıştır. Farabi, mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo'dan sonra “İkinci 
Öğretmen” lakabıyla anılmıştır. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden 
filozof olan Farabi, başta İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd olmak üzere hemen hemen bütün 
önemli Müslüman filozofları etkilemiştir. Farabi felsefede kavramları; tahlilî (analitik) 
ve terkibî (sentetik) olarak ikiye ayırmış ve Leibniz (Laybniz) ile Kant'a bu konuda ön-
cülük etmiştir. Farabi, müzikte sesleri notalarken logaritmayı icat etmiştir. Musiki ala-
nındaki eserinde ud ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişi Farabi'dir.

İmam Gazali (1058-1111): Gazali, Horasan'ın Tus şehrinde doğmuştur. Olağanüstü 
bir zekaya sahip olan Gazali; fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim 
almıştır. Gazali, hem kabilecilik anlayışına hem de körü körüne kabul edilen 
mezhep-çiliğe karşıdır. Kişinin kendi yolunu zihnî ve akli faaliyetleriyle yine 
kendisinin bulması gerektiğini savunan Gazali'ye göre şüphe gerçeğe ulaşmanın tek 
yoludur. Gazali'nin bilimsel konular işlerken odak noktası insanın niyeti, amacı, 
tasarıları, dinî ve ahlaki şuurudur. Bu sebeple yergi ve övgü, korku ve ümit, evlilik ve 
bekârlık, zenginlik ve yoksulluk, israf ve tutumluluk gibi karşıt durumlar, imkân veya 
imkânsızlıklar iyi veya kötü olarak nitelendirilemez çünkü bunları iyi veya kötü kılan 
insanın niyet ve iradesidir. En ünlü eseri “İhya'ü Ulümi'd-Din”de bozulmuş bir 
toplumu ıslah etmeye, tekrar Kur'an ve sünnet temelleri üzerine oturtmaya ve ona 
asıl İslami erdemlerini yeniden kazandırmaya çalışmıştır.

İbn-i Rüşd (1126-1198): Kurtuba'da doğan İbn-i Rüşd, felsefeden tıbba çeşitli bilim 
dallarıyla ilgili yaklaşık 94 eser yazmıştır. Batı'da Averroes adıyla tanınmıştır. İslam 
dünyasında fazla anlaşılmayan İbn-i Rüşd'ün etkisi Batı'da XVIII. yüzyıla kadar devam 
etmiştir. Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak kabul edilir. XII. yüzyıldan itibaren 
Avrupa'da “Latin İbn-i Rüşdçülük” denilen bir felsefe ve bilim ekolü oluşmuştur. Ünlü 
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Astronom Batlamyus'un evren modelini eleştiren İbn-i Rüşd, yeni gezegen modelleri-
nin oluşturulması gereğini ortaya koymuştur. Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk 
defa gözlemleyen bilgindir. Tıp ve optik alanında da çalışmaları olan İbn-i Rüşd, gözün 
retina tabakasının işlevini açıklamıştır. 

İbn-i Sina (980-1037): Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğdu (Görsel 2.11.). 
Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, astronomi, jeoloji ve matematik ilimlerinde tahsil 
gören İbn-i Sina, Batı'da Avicenna, İslam âleminde ise Şeyh el-Reis adıyla anılmıştır. 
İbn-i Sina, öğrencisi el-Cürcani ile birlikte gözlemevi kurmuş ve bu gözlemevine ait 
araç ve gereçleri kendisi çizmiştir. Ufuk açısını ölçmeye yarayan ve “azimut halkası” adı 
verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yaptığı bilinmektedir. İbn-i Sina'nın en önemli 
eseri, tıp alanında yazmış olduğu “el-Kanun fî't–Tıb” tır. Tıp ansiklopedisi niteliğin-
deki bu eser XIX. yüzyıla kadar Doğu ve Batı dünyasında el kitabı olarak kullanıl-
mıştır. Batı'da; “Tabip olmak İbn-i Sinacı olmaktır.” sözü deyim gibi kullanılmaktadır. 
İdrar incelemesiyle şeker hastalığını tespit eden İbn-i Sina, nabız inceleme yöntemiyle 
damar ve kalp hastalıklarını belirlemiştir.

Görsel 2.11. İbn-i Sina Anıtı, Hamedan
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Harita 2.4. İslam Medeniyeti İlim Havzaları Haritası
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Meşşâîlik: 

İslâm dünyasında Aristocu felsefeye verilen isimdir. 
Meşşaî (yürüyen) ismi, Aristo'nun yürüyerek dersle-
rini vermesine atfen verilmiştir. Meşşaî mektebi, Şark 
İslâm dünyasında el - Kindî, Farabî, İbn Sina gibi fi-
lozoflarla, Endülüs'te ise İbn Bacce ve İbn Rüşd tara-
fından temsil edilmiştir. Meşşâî ekolü  İslam düşünce 
dünyasının hakim ve yaygın felsefesi olmuştur.

İşrâkîlik:

Şihâbuddîn es-Suhreverdî  tarafından kurulan ve ay-
dınlanma anlamındaki "işrâk" terimine atıfla adlan-
dırılan İşrâkîlik düşüncesi, mantıksal akıl yürütmeye 
dayalı bilginin tek başına yetersiz olduğunu, hakikate 
ulaşmada keşif ve müşahede bilgisinin gerekli olduğu-
nu iddia etmişlerdir.  

İbn Sînâcılık:

İbn Sînâcılık, İbn Sînâ'nın ilk üç kuşak öğrencileriyle 
inşa edilen ve daha sonra Kelam, Tasavvuf ve İşrâkî-
lik'le girdiği ilişkiler etrafında farklı açılardan gelişme 
gösteren felsefî bir akımdır. Bir kısmı İbn Sînâ'nın 
doğrudan öğrencisi olan Cürcânî, İbn Zeyle, Ma'sûmî 
ve Behmenyâr gibi isimlerin katkısıyla oluşan düşün-
ce ekolüdür.

Ekberîlik:=

Ekberîlik, Muhyiddin İbnü’l-Arabî tarafından sis-
temleştirilen ve geleneksel tarzda bir tarikattan zi-
yade tasavvufî ve fikrî bir hareket olarak ortaya çık-
mıştır. Ekberîliğin asıl unsurlarından birini oluşturan 
ve dinî-felsefi düşünce geleneklerindeki varlık araş-
tırmalarının bir uzantısı olarak ortaya çıkan vahdet-i 
vücûd düşüncesi, filozoflarla kelamcıların varlık ve 
yaratılışla ilgili görüşlerine karşı geliştirilen bir varlık 
ve yaratılış görüşü ve buna bağlı olarak Tanrı-insan 
ilişkilerine dayanan bilgi teorisini ifade eder. İbn Ara-
bî sonrasında Sadreddîn Konevî tarafından gerçek 
anlamda sistemleştirilen bu gelenek, 13. yüzyıldan 
başlayarak sonraki yüzyıllar boyunca, İslam düşünce 
tarihindeki en etkili okullarından biri olmuştur.
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Eşarîlik:

Ebu'l-Hasen el-Eş'arî tarafından kurulan ve kurucu-
suna nispetle adlandırılan Sünni bir kelâm mezhebi 
olan Eşarîlik; İmam Eş'arî'nin Tanrı'nın zorunlulukla 
fiil yapıp yapmadığı problemi etrafında Mutezîlî olan 
hocası Cübbâî ile giriştiği bir tartışma neticesinde 
doğmuştur. İslam düşünce tarihinin en önemli dü-
şünce okullarından biri haline gelen Eş'arîlik sonraki 
yüzyıllar boyunca, Mâturîdîlikle birlikte Sünni kelam 
geleneğinin en önemli unsuru olmaya devam etmiş-
tir. 

Mâtürîdîlik:

Mâtürîdîlik, Ebû Hanife ve Ebû Mansûr el-Mâtürî-
dî'nin akaid ve kelamla ilgili görüşlerine dayalı bir şe-
kilde ortaya çıkmış bir kelâm mezhebidir. 10. yüzyılda 
el-Mâtürîdî'nin sistemleştirmesiyle Eş'arîlikle birlikte 
Sünni kelâmının temel iki okulundan biri haline gelen 
Mâtürîdîlik, özellikle Mâverâunnehir, Hârezm, Sind-
Hind ve Anadolu gibi bölgelerde yaygınlaşmıştır.

Mutezile:

II./VIII. yüzyılın ikinci yarısından Vâsıl b. Atâ ve 
Amr b. Ubeyd gibi isimler tarafından kurulan Mu-
tezile, Klasik dönem İslam düşünce geleneğinin en 
önemli düşünce okullarından biridir. Mutezile'de akıl 
ile nass (örneğin bir ayet) çelişkili durduğunda nass 
akla uygun olacak şekilde yorumlanır. Akıl, nakilden 
üstündür anlayışı egemendir.

Eş'arî kelâmının, Gazâlî sonrasında geçirdiği ve Fah-
reddîn Râzî'yle birlikte zirvesine ulaşan bir dönüşüm 
evresini ifade eder. Bu evrede Eş'arîlier, klasik dönem 
Eş'arî kelâmının temel metafizik öncüllerini koru-
mak suretiyle, İbn Sînâ felsefesinin eleştirilerini kar-
şılama çabasına girişmişlerdir. Eş'arî kelamının yeni 
meselelerle genişleyerek metafizikleşmesine ve felsefî 
bir terminoloji kazanmasına yol açmıştır. 

Yeni Eş'arîlik:
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İSLAM ALİMLERİ

İlim

Adamı
Dönemi Önemli Eserleri Özellikleri

Taberi 838 – 923

Târihu'l-Ümen ve'l-Mü-
lük

Câmiu'l-Beyan an fi 
Te'vîli Âyati'l-Kur'an

• Kendi zamanına kadar olan
olayları ele alır.

• Taberî Tefsiri olarak bilinir.

Farabi 870 – 950
Kitab-ül Musiki

İhsau'l-ulum

• Müzik üzerinde ilk yazılmış bir
eserdir.

• İlimlerin tarif ve tasnifini yapar.

İbnül-Hey-
sem

960 – 1039 Kitabü'l Menazir
• Optik üzerinde yazılan en sağ-

lam eserdir.

İbn–i Sina 980 –1037
Kitabü'ş Şifa

El-Kanun fı't-tıp

• Büyük ansiklopedik bir eserdir.
Tıbbın bütün yasalarını ele alan
bir eserdir.

Gazali 1058 – 1111

İhyâ'ü-Ulûmi'd Dîn

El-Munkizu-mi-
ne'd-Dalâl

Mekâsidu'l-Felâsife

• İnanç, ibadet ve tasavvufa dair
konularını ele alır.

• Düşünce hayatından bahseder.

• Felsefenin mahiyetini ele alır.

El İdrisi 1100 – 1165
El Kitabür-Rücari

Kitabül'l memalik ve'l 
Mesalik

• Farklı ülkelerin özelliklerinden
bahseden bir eserdir.

İbn–i Rüşd 1126 – 1198
Tehafütü't Tehafüt

Makela fı'l Mizac
• Felsefenin temeli üzerine yapı-

lan çalışmadır.

Muhyiddin–i

Arabi
1165 – 1240

Fususu'l-Hikem

Muhaderâtu'l-Ebrar ve 
müsameratü'l-Ahyar

• Hikmet incilerinden bahseder.

• Tasavvufî unsurlar içeren bir
eserdir.

İbn–i Fadlan 10. Yüzyıl
İbn-i Fadlan seyehatna-

mesi
• 921–922 tarihlerindeki Türk

ülkelerini anlatır.
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5.4. İslam Medeniyetinin Avrupa'ya Etkisi 

İslamiyet; Mısır, Sasani, Türk, Yunan, Hint gibi medeniyetlerin yaşadığı alanlar 
üzerinde yayılmıştır. Müslümanlar bu medeniyetlerin bilginlerini tanımışlar, eserle-
rini tercüme etmişler, sosyal kurumlarını incelemişlerdir. Müslümanlar; inançlarını, 
düşüncelerini, keşiflerini, tespitlerini bu birikime ekleyerek onu kendi kültür potasın-
da eriterek ve ona İslam medeniyeti denilen yeni bir kimlik ortaya koymuştur. İslam 
medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı, sadece İslam dünyasını değil bütün in-
sanlığı aydınlatmıştır. Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesi Haçlı Seferleri, 
Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya'da kurulan medreseler, tercüme 
faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur. İslam dünyasındaki bilimsel gelişme-
lerden etkilenen Avrupa'da, IX ve X. yüzyıllardan itibaren bilim adamları yetişmeye 
başlamıştır.

Aynı yüzyıllarda Müslüman bilginlerin eserleri, başta Avrupa'nın bilim dili olan La-
tince olmak üzere İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir. Bu çalışmalar 
Avrupa'da, Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır. İslam 
medeniyetinin Batı'ya etkisi, aralıksız olarak XVIII. yüzyıla kadar devam etmiştir. Ba-
tı'nın bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesinde İslam bilimi ve düşüncesinin etkisi 
vardır. İmam Gazali, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina, Farabi, Kindî, Birûnî, Tûsî, El-Cezeri gibi 
âlimler, çağdaş Batı medeniyetini etkilemiş ve isimleri günümüze kadar gelmiştir.

5.5. İslam Sanatı

 Sanatsız medeniyet, hatta sanatsız insanlık düşünülemez. Sanat, evrensel bir duygu 
ve ihtiyaçtır. İnsan, yaratılışından kaynaklanan sanat duygularına sahiptir. Nicelikleri 
ve nitelikleri farklı olmakla birlikte tarih boyunca bütün insan toplulukları sanat ile 
ilgilenmişler ve sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. 

Müslümanlar da insanın fıtratı ile, beşeri arzu ve kabiliyetlerinin bir gereği olarak 
gördükleri sanata önem vermişler, sanat eserleri üretmişlerdir. İslâm dünyasında puta 
tapıcılığa yol açabileceği, tevhidi zedeleyeceği endişesi ile büyük ölçüde somut nitelik 
taşıyan tasvir, resim ve heykel sanatına sıcak bakılmamıştır.

İslam medeniyetinde gelişen ve öne çıkan başlıca sanat dalları tezhib, hat, minyatür, 
ebru ve mimari olmuştur.

Tezhib:Klasik İslam süsleme sanatlarından olan tezhib Arapçada altınlama anlamına 
gelmektedir. Tezhib altın tozu ve boya ile yapılan bir bezeme sanatıdır. Tezhib daha 
çok kitapları süslemede kullanılmıştır.
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Hat: Hat yazı ve çizgi demektir. Hat sanatının ortaya çıkmasında sanat ihtiyacı ve dini 
anlayış rol oynamıştır. Müslümanların minyatür dışında tasvire karşı ilgi duymama-
sı, resim zevkinin yazı sanatında tatbik edilmesini sağlamıştır (Görsel 2.12.). Kur'an 
ayetlerinin yazılması dini bir görev kabul edildiğinden hat sanatı sanatlar arasında üs-
tün bir konuma yükseltilirken bu sanatla uğraşan hattatlarda diğer sanatçılardan üstün 
tutulmuşlardır.

Görsel 2.12. Hat sanatı

Minyatür: Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen 
addır. Minyatür sözcüğü, çok güzel kırmızı bir renk veren ve Latince adı "minium" 
olan kurşun oksitten türemiştir. Müslümanların tasvir zevki ve sanatı minyatürde or-
taya çıkmıştır.

Ebru: Kâğıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Bu ke-
lime bulut gibi anlamına gelen Farsça "ebri" sözcüğünden gelir. Ebru sanatının ne za-
man ve hangi ülkede ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte Doğu ülkelerine özgü bir 
süsleme sanatı olduğu kesindir. Ebru ciltçilik ve hattatlıkta çok kullanılmıştır.

Mimari: Müslümanların başarılı oldukları sanatlardan biri de mimaridir. Mimari 
eserler aynı zamanda süsleme, tezhib, hat, minyatür gibi diğer sanat dallarının da icra 
edildiği ve geliştirildiği mekânlardır. İslam mimarisi hicretten hemen sonra kurulan 
Mescid-i Nebevi ile başlamış olup Emeviler Dönemi'nde hız kazanmıştır. Zamanla 
sınırların genişlemesi ile Türkistan'dan Bağdat'a, Mısır'dan Endülüs'e kadar uzanan 
coğrafyada Müslümanların komşu oldukları milletlerle yaşadıkları kültürel etkileşim 
mimariye yansımıştır. Her Müslüman toplum, hanedan kendi düşünce ve duyguları 
doğrultusunda İslam mimarisine renk katmıştır.



• İslamiyet'in doğuşu sırasında Ortadoğu'nun iki büyük güçlü devletinin Bizans
ve Sasaniler olduğunu, Orta Asya'da Kök Türk Devleti bulunduğunu, İslam
öncesi Arapların kabileler hâlinde yaşadıkları ve göçebe olanlarına Bedevi
denildiğini, ticaretin temel geçim kaynağı olduğunu, köleliğin yaygın olduğunu,
toplumsal gerilikten kaynaklı yaşam süren Arapların islam öncesi bu çağlarının
Cahiliye Dönemi olarak adlandırıldığını,

• Hz. Muhammed'in peygamber olmadan önce de yüksek ahlak sahibi olması ne-
deniyle Mekkeli müşrikler tarafından "Muhammedü'l-Emîn" lakabı ile bilindi-
ğini, Hicret'ten sonra Hz. Muhammed'in peygamberlikle birlikte devlet başkan-
lığı görevi üstlendiğini,  Hudeybiye Antlaşması ile Müslümanların varlığının
Mekkeli müşrikler tarafından resmen tanındığını,

• İlk dört halifenin şura tarafından belirlenmesi nedeniyle Cumhuriyet Dönemi
benzetmesi yapıldığını, bu dönemde İslam toplumunda fetih hareketleri ile
Arap Yarımadası dışına çıkarak farklı kültürlerle etkileşime girildiğini , Hz.
Ömer döneminde devlet teşkilatlanması çalışmalarının başladığını; Cemel
Vakası, Sıffin Savaşı, Hakem Olayı ve Kerbela Olayı'nın Müslümanlar arasında
günümüze kadar gelen ayrılıklara yol açan gelişmeler olduğunu,

• Emevilerin Arapçayı resmî dil yapmaları, ilk Arap parasını bastırmaları ve Arap
olmayan Müslümanlara Mevali olarak kabul etmelerinin Arap milliyetçiliği
yaptıklarının göstergesi olduğunu, Endülüs Emevileri ve Abbasilerin sınırları
genişletmek yerine bilimsel ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini, Türklerin
orduda ve devlet idaresinde Abbasiler Dönemi'nde görev almaya başladıklarını,
savaşçılık yeteneklerinin bozulmaması için Samarra şehrine Türklerden başka-
sının yerleşmesinin Abbasiler tarafından yasaklandığını,

• İslam Medeniyeti'nin tercüme faaliyetleri ile Endülüs ve Sicilya üzerinden
Avrupa'yı etkilediğini, İslam âlimleri, ortaya çıktıkları havzaları ve bunların
yaptıkları çalışmaları, İslam Medeniyeti'nin eğitim öğretim kurumlarını ve öne
çıkan sanat dallarını, öğrendik.

NELER ÖĞRENDİK

İslam Medeniyetinin Doğuşu2. Ünite
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2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicreti sonrasında burada bulunan
gayrimüslim topluluklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre
Medine’ye bir saldırı olduğunda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket
etmeleri karara bağlanmıştır.

Buna göre Hz. Muhammed Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisini
amaçlamıştır?

A) Kabilecilik anlayışını devam ettirmeyi
B) Yeni savaş taktikleri geliştirmeyi
C) Düşmana karşı ortak savunma yapmayı
D) Müslümanları gayrimüslimlerden üstün kılmayı

2. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen askerî bir
gelişmedir?

A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi
C) İlk hicri takvimin düzenlenmesi
D) Beytülmâl’in kurulması

3. Emeviler Dönemi’nde Ömer bin Abdülaziz’in Arap olmayan Müslümanlardan
alınan cizye vergisini kaldırması aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmıştır?

A) Kabilecilik anlayışını
B) Toplumsal eşitsizliği
C) Farklı dini inançları
D) Fetih hareketlerini

4. İspanya’da kurularak bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar B) Gazneliler
C) Abbasiler D) Endülüs Emevileri
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5. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde dini ilimlerden biri değildir?

A) Fizik B) Fıkıh C) Tefsir D) Kelam

6. Tıp alanındaki “El-kanun fı’t-tıb” adlı eseriyle ünlü, İslam aleminde “Şeyh el-
Reis” adıyla anılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn-i Sina B) Farabi C) İmam Gazali D) İbn-i Rüşd

7. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?

A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Harzemşahlar D) Tolunoğulları

8. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özelliklerinden
biri değildir?

A) Toplum sosyal sınıflara ayrılmıştır.
B) Haram aylarda savaş yapılmamıştır.
C) Kabileler arasında kan davaları görülmüştür.
D) Kadın ve erkeklere eşit haklar tanınmıştır.

9. Fetihlerle hızla yayılan İslam; Roma, Mısır ve Sasaniler ile yüz yüze gelmiş hem
onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.

Bu durum İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma
sebeplerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) İnsanın anlayış seviyesi
B) Hilafet meselesi ve siyaset
C) Kültür ve medeniyetlerin etkisi
D) İslam’ın tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti

10.Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri
değildir?

A) Sosyal statülerini kaybetme endişeleri
B) Atalarının inançlarına olan bağlılıkları
C) Maddi çıkarlarının zedelenecek olması
D) Hz. Peygamber’in Kureyş kabilesinden olması
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3.
ÜNİTE

1. Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
2. Türklerin İslamiyeti' Kabulü
3. İslamiyetin Türk Devlet Yapısına Etkisi
4. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
5. Büyük Selçuklu Devleti'nde Güç ve Yönetim Yapısı

"Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır."

Alparslan

Türklerin İslamiyet'i 
Kabulü ve İlk Türk İslam 

Devletleri



NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?

• Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecine etki eden faktörleri

• Karahanlı ve Gazneli Devletleri'nden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk
devlet yapısında meydana getirdiği değişimleri

• Büyük Selçuklu Devleti Dönemi'ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri

HAZIRLIK SORULARI

1. Türklerin İslâmiyet'i kabul etmesinde ne gibi unsurlar etkili olmuştur?
Araştırınız.

2. Geçmişten günümüze Türkler'in İslâm Dünyası'na yaptığı hizmetleri
araştırınız.

3. Anadolu'nun Türk yurdu olmasında rol oynayan kişileri ve olayları
araştırınız.

Gök Tanrı Oğuz 

Kutadgu Bilig Dîvânu Lugâti't-Türk

Atabey  Türkmen

Divân-ı Saltanat Emir-i Dad

ANAHTAR KELİMELER
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1 . TÜRK İSLAM TARİHİNDEKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER

Talas Savaşı 751

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması 1040

Malazgirt Muharebesi 1071

Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması 1157

Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması 1230

Karahanlı Devleti'nin kurulması 840

Dandakan Savaşı 1040

Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması 1077

Gazneli Devleti'nin yıkılması 1187

Gazneli Devleti'nin kurulması 963

Pasinler Muharebesi 1048

Harzemşahlar Devleti'nin kurulması 1097

Karahanlı Devleti'nin yıkılması 1212
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2. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ

2.1. Türkler ve İslamiyet

Din değiştirme, insanlık tarihi boyunca bireylerin ve toplumların yaşamlarında kar-
şılaştıkları ve derinden etkilendikleri en önemli olaylardandır çünkü bir dine girmek ya 
da dinden çıkmak öncekinden çok daha farklı yeni bir yaşam tarzının benimsenmesi 
anlamına gelmektedir. Kişiler ve toplumlar için eskiden değer verdikleri ve günlük 
yaşamda önemsedikleri birçok kavram anlamını yitirirken bunların yerini başka ritü-
eller ve hedefler yer alır. Uygurların din değiştirmeleri sonucu savaşçılık yeteneklerini 
yitirmeleri ve yerleşik hayata geçmeleri bunun en iyi örneklerinden biri olmuştur.

Orta Asya bozkırlarında tarih sahnesine çıkan Türkler Gök Tanrı inancını benim-
semişlerdi. Göçler, savaşlar ve ticari ilişkiler neticesinde Türk boyları zaman içerisinde 
farklı din ve inançları benimsemişlerdir. Tabgaçlar,  Budizm'i; Uygurlar  Maniheizm'i 
kabul etmişlerdir. Hazarlarda hakan ve ailesi Museviliği kabul ederken; Doğu Avru-
pa'ya göç eden Peçenekler, Avarlar Kumanlar, Bulgarlar ve Oğuzlar'ın bir kısmı (Ga-
gavuzlar) Hristiyanlığı tercih etmiştir ancak İslamiyet haricindeki dinleri benimseyen 
Türk boyları zamanla millî benliklerini kaybetmişlerdir.

Türklerin İslamiyeti kabulünde kılıç zoru olmadığı gibi Gök Tanrı ve İslam inancı 
arasında olduğu söylenen benzerlik etkili olmamıştır çünkü insanlar baskı ve zorlama 
ile düşüncelerini değiştirmeyecekleri gibi inançlarını değiştirirken de benzerlik arama 
gayreti ve çabasında olmazlar. Baskı ve zorlama ile olsaydı ilk fırsatta eski inançlarına 
dönmüş olurlardı. Hâlbuki Türkler ortalama bin yıldan beri İslam dinine mensuptur. 
Benzerlik konusu etkili olsaydı Gök Tanrı inancıyla hiç benzerlik göstermeyen Bu-
dizm ve Maniheizm gibi dinleri benimseyen Türk boyları olmazdı. Nihayetinde din 
değiştirme çok daha derinlere giden ve farklı nedenleri olan bir kabulden ibarettir. 
Üstelik Türkler de İslamiyet'i çok kısa bir süre içerisinde benimsemiş değillerdir.  

İslam'ın Orta Doğu'dan dünyanın birçok bölgesine yayılması ve farklı milletler 
tarafından benimsenmesi bu dinin özüne uygun yöntemlerle muhataplarına tebliğ 
edilmesi ve kendine inanan samimi müminlerin iyi temsil ve çabaları sayesinde ger-
çekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu durum bazen başarılamamış, İslam'ı bazı Müs-
lümanların ortaya koydukları görüntülerle tanıyan insanlar, bunu dini benimsemekte 
çekimser kalmış hatta karşısında yer alabilmişlerdir. 
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Türkler, Hz. Ömer zamanında 642 Nihavend Savaşı'ndan sonra yani VII. yüzyıl or-
talarından itibaren Müslüman Araplarla temas etmeye başladı. İran'da kurulan Sasani 
Devleti'nin yıkılmasından sonra Emevi Dönemi'nden (661-750) itibaren Kafkasya'da 
Hazarlar ve Maveraünnehir Bölgesi'nde Türgişlerle savaşlar yapılmış ve Türk-Arap 
ilişkilerinde "Mücadele Devresi" olarak adlandırılan zaman dilimi yaşanmıştır ancak 
Emevilerin haksız vergi almaları, mevali anlayışı gibi Arap olmayanlara uyguladığı 
olumsuz politikalar nedeniyle Emeviler zamanında Türklerin İslamiyet'i kabulü küçük 
gruplarla sınırlı kalmıştır.

Emevilerden sonra İslam devletinde Abbasiler yönetime gelmişlerdir. Abbasiler, 
Müslümanlar arasında etnik köken ayrımı yapmıyorlar görevleri yetenek ve becerilere 
göre veriyorlardı. Bu durum ve ayrıca onları iktidara getiren hareket içerisinde İranlı-
larla birlikte Türklerin de yer almış olması, yeni dönemde Türklerin Araplara daha ya-
kın durmalarına imkân sağlamış, "Dostane İlişkiler Devresi" olarak isimlendirilen bu 
dönemin başındaki Talas Savaşı (751) da bu gelişmeye önemli bir ivme kazandırmıştır. 

Abbasi Devleti kurulduktan hemen sonra meydana gelen 751 Talas Savaşı'nda 
Karluk Türklerinin savaşın beşinci gününde Çin birliklerine arkadan saldırmalarıyla 
Abbasi ordusu güçlü Çin ordusunu büyük bir mağlubiyete uğrattı. Batı Türkistan hâ-
kimiyeti üzerinde önemli etkisi olan savaşı, Araplar kazanmış ve böylece Orta Asya 
Çin istilasından kurtulduğu gibi Türklerin bu bölge üzerindeki üstünlüklerinin de-
vamı sağlanmıştır. Türk-İslam tarihini başlatan bu olaydan itibaren İslamiyet Türkler 
tarafından gruplar hâlinde benimsenmeye başlanmıştır. İlk benimseyen Türk boyu da 
Karluklar olmuştur. Kâğıt üretiminin Çin'in dışına çıkması da Talas Savaşı'nın dünya 
kültür tarihi açısından önemli bir neticesi olmuştur.

Türklerin, İslamiyet'i toplu olarak kabul etmesi daha sonraki zamanda olmuştur. 
Bu arada Müslüman olan Türkler, Abbasi Devleti'nin gerek askerî ve gerekse idari 
kadrolarında etkin bir şekilde görev almıştır. Bilhassa Afşin, İhşid ve Baçuroğulları 
gibi aileler İslam dinini kabul ederek Abbasi Devleti'nin hizmetinde yer almışlar ve 
kendileriyle beraber birçok Türk topluluklarını da bu devletin hizmetine çekmişlerdir. 
Bu dönemde Abbasilerin, Emevilerden farklı olarak hoşgörü, eşitlik, adalet ilkelerini 
uygulamaları ve ümmetçi politika izlemeleri, Türklerin İslamiyet'i kabulünü kolaylaş-
tıran en önemli sebeplerdendir. 

Türk dünyasında İslamiyet ilk defa Maveraünnehir Bölgesi'nde ticaret ve ilim 
faaliyetlerinin etkisiyle yayılmaya başlamıştır. Müslümanlar, bu bölgeye geldikten 
sonra buralarda önemli ticaret ve ilim merkezleri kurmuştur. Şehirlerdeki tekke ve 
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medreselerde görevli olan âlimler Türkistan'ın en ücra köşelerine kervanlarla ulaşarak 
İslamiyet'in özelliklerini Türk boylarına anlatma imkânı bulmuştur. 960 yılında 200 
bin çadırlık Türk topluluğu Müslüman olmuştur. Bu Türkler, Karahanlı Devleti'nin 
hâkim olduğu yerlerdeki Türk boylarından olan Yağma, Çiğil, Karluk ve Tuhsilerdir. 
Oğuzlar da aynı yüzyılın ikinci yarısında İslam dinini kabul etmeye başlamıştır. 

2.2. İslam ve Diğer Milletler

Farklı coğrafyalarda İslam dinini kabul eden Berberiler, Acemler ve Kürtler gibi 
kavimler de bulunmaktadır. Kuzey Afrika'da yaşayan bir kavim olan Berberiler, ön-
celeri tabiat güçlerine inanırken daha sonra Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarını be-
nimsemişlerdir. Berberiler, Emeviler zamanında İslâm'la tanışmadan önce, 400 yıla 
yakın Hristiyanlığın ve Roma Medeniyeti'nin etkisi altında yaşamışlardır. Emevilerin, 
Kartaca'yı fethi sonrası Berberiler İslamı kabul etmiştir. Berberiler sadece İslâmiyet'i 
kabul etmekle kalmamışlar; aralarına yerleşen müslüman Araplar'ın kültürünün et-
kisinde kalarak zamanla Araplaşmıştır. Berberîler’in İslâmlaşmasında çeşitli etkenle-
rin yanısıra Kur’an dilinin Arapça olması ve Arap kültürünün kendi kültürlerinden 
üstün olması önemlidir. İslâm dininin din ve inanç olarak öteki dinlere ve özelikle 
Afrika’da ötedenberi yayılma çabasındaki Hristiyanlığa olan üstünlüğü, tevhid inancı-
nın akla uygun, anlaşılması kolay ve sağlam oluşu, Müslüman alimlerin Afrika’nın en 
ücra köşelerine kadar giderek en ilkel kabilelere ulaşmaları da önemli etkenlerdendir. 
Berberîler’in çoğunluğu İslâm’ı kabul ettikten sonra İslâm ordusunun içinde asker ve 
komutan olarak (Tarîf b. Mâlik, Târık b. Ziyâd gibi) yer almaya başlamışlar ve Kuzey 
Afrika’nın henüz İslâm hakimiyetine girmemiş bölgelerinde İslâmiyet'in yayılmasına 
katkıda bulunmuşlardır.

Arap Yarımadası dışında İslam'ı yayma faaliyetine girişen Araplar, zamanla Acem-
lerle iç içe geçmiştir. Acemler daha önceleri eski İran dini olan Zerdüştlük inancına 
mensup iken Sasanilerin yıkılması ve İran'ın Hz. Ömer döneminde fethedilmesiyle 
İslam'ı kabul etmişler ve Şii mezhebini benimsemişlerdir. 

Kürtler ise Müslümanlar ile ilk defa Hz. Ömer zamanında karşılaşmıştır. Bu dö-
nemde Acemler gibi Zerdüşt inancında olan Kürtler, Müslümanlara karşı İranlılar ile 
birlikte savaşmış ve İslam ordularına yenilen Kürtler, İslam'ı kabul etmeye başlamıştır. 
Hz. Osman Dönemi'nde Azerbaycan'ın fethiyle Kürtler ile Müslümanlar arasında iliş-
kiler yoğunlaşmıştır. 
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3. İSLAMİYET'İN TÜRK DEVLET YAPISINA ETKİSİ

3.1. İslamiyet ve Türk Devleti

İlk Türk-İslam devletlerinin egemenlik anlayışında, İslamiyet öncesi Türk devlet-
lerinin idare geleneği devam etmiştir. Özellikle Kök Türkler ve Uygurlar zamanında 
büyük gelişme gösteren Türk kültür ve medeniyetinin Karahanlılardan itibaren İslam 
kültür ve medeniyetiyle karşılaşıp kaynaşması Türk-İslam medeniyetinin temellerinin 
atılmasını sağlamıştır. 

Anayurtta Kurulan İlk Türk İslam Devleti
KARAHANLILAR (840-1212): Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olan 
Karahanlı Devleti; Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boyları tarafından Doğu ve Batı 
Türkistan topraklarında 840 yılında kurulmuştur (Harita 1.2). Devletin merkezi 
Balasagun olup bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Satuk Buğra Han, 
İslamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarıdır. Müslüman olduktan sonra 
Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han, Türkler arasında İslamiyet'in yayılması 
için mücadele etmiş ve bu nedenle El-Mücahit, El-Gazi unvanları ile anılmıştır. 
Yusuf Kadir Han'ın vefatından sonra taht mücadeleleri yaşanmış, Karahanlı Dev-
leti Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır (1042). Doğu Karahanlı Devleti 
1130'da Karahitaylar, Batı Karahanlılar ise 1212 yılında Harzemşahlar tarafından 
ortadan kaldırılmıştır.

Hindistan'da İslamiyeti Yayan Türk Devleti

GAZNELİLER (963-1187): Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin ta-
rafından 963 yılında başkenti Gazne olarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hin-
distan'da kurulan Müslüman Türk devletidir (Harita 1.2). 997'de Gaznelilerin 
başına geçen Gazneli Mahmut, devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Hindis-
tan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasına katkı sağ-
lamıştır. Bunun üzerine Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmut'a “Sultan” 
unvanı verilmiştir. Sultan Mesut Dönemi'nde Gazneliler, 1040 yılında Selçuklu-
larla yaptıkları Dandanakan Savaşı'nda yenilerek Hindistan'a çekilmek zorunda 
kalmıştır. Gazneliler bu savaştan sonra zayıflama sürecine girmiş, Gurlular tara-
fından 1187'de son bulmuştur.
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Harita 1.2. Karahanlılar ve Gazneliler

İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gazneliler, Samaniler vasıtasıyla Abbasilerden 
aldıkları teşkilatı geliştirerek Büyük Selçuklulara ve daha sonraki Türk-İslam devletle-
rine iletmiştir. Gazneliler ve Karahanlılar, İslami dönem Türk devlet teşkilatının gelişip 
yerleşmesinde köprü vazifesi görmüşlerdir. İl kelimesi Türklerde hem devlet hem de 
barış ve sulh anlamında kullanmıştır. İslamiyet'in kabulü ile birlikte ilin yerini “devlet” 
ve “mülk” kelimeleri almıştır.

İlk Türk devletlerinde kut inancının gereği Türk kağanının dünyayı idare etmek 
üzere Gök Tanrı tarafından görevlendirildiği kabul ediliyordu. Tanrı kutuna kavuş-
mak ancak bütün Türk illerinin bir idarede toplanmasıyla ortaya çıkardı. Bu Türk 
cihan hâkimiyeti düşüncesi Türk kağanlarının en büyük idealiydi. Bu ideal İslami 
dönemde de cihat anlayışı ile yaşamaya devam etti. İlk Türk devletlerinde görülen kut 
anlayışı İslamiyet'le birlikte “Allah'ın nasibi veya takdiri” olarak kabul edilmiştir. Kuta 
sahip olan hükümdarlar devleti iyi idare etmek, halkın huzur ve refahını sağlamak 
zorundadır. Bunu sağlayamazsa kendisine kutu veren Tanrı katında sorumlu olaca-
ğına inanırdı. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul ettikten sonra da hükümdarların gücünün 
kaynağı ilahidir. Ayrıca İslam halifesi veya onun adına siyasi gücü elinde bulundu-
ran hükümdarların “Allah'ın yeryüzündeki gölgesi” olarak kabul edilmesi Türklerin 
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İslamiyet'i benimsemelerinde etkili olan unsurlardan biridir. İslamiyet'le birlikte hü-
kümdar unvanlarında da değişiklik görülmüştür. Karahanlılarda hakan yerine “Arslan 
Han”, yabgu yerine “Buğra Han” ve şad yerine “İlig Han” kullanılmıştır. Gazneliler de 
ise hükümdarlar “emir ve sultan” gibi İslami unvanlar kullanmıştır. İslamiyet'i ilk ka-
bul eden Satuk Buğra Han'dan itibaren hükümdarlar, Müslüman isimler ve lakaplar 
almaya başlamıştır.

Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut olmuştur. İslami-
yet'le birlikte gelen diğer değişiklikler ise hükümdarlığın halife tarafından onaylan-
ması, ülkede halife adına hutbe okutulması ve basılan paraların üzerinde halifenin 
isminin yazılmasıdır. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar tıraz denilen kendi 
ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmî belgelerde tevki 
ya da tuğra denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve 
taçları vardı. Saray önünde namaz vakitlerinde, savaşlarda ve törenlerde nevbet deni-
len müzik çalınırdı. Sefere ya da bir yere giderken hükümdarların başının üstünde çetr 
denilen, ipek ve kadifeden yapılmış bir çeşit şemsiye tutulurdu. Hükümdardan sonra 
devlet kademesinde en yetkili kişi vezirdi. Karahanlı vezirleri Türkçe yuğruş unvanını 
kullanırken, genellikle İran kökenli olan Gazneli vezirler hâce unvanını kullanmıştır. 
Türk-İslam devletlerinde yönetim işlerinin daha rahat ve düzenli bir şekilde yürütü-
lebilmesi için çeşitli divanlar oluşturulmuştur. Karahanlılarda devletin işleyişiyle ilgili 
önemli kararların alındığı Meclis-i Âli adında bir divan varken, Gaznelilerde mali ve 
genel idari işlerden sorumlu olan “Divan-ı Vezaret” bulunurdu. Ayrıca bu divanlara 
bağlı alt divanlar da vardı.

Türkler, İslam dininin önemli bir unsuru olan adalete İslamiyet'i kabul ettikten 
sonra da büyük önem vermiştir. Türk-İslam devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi 
olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Şeri davalara bakan kadılar, dinle il-
gili bütün işlerde yetkiliydi. Karahanlı ve Gazneli hükümdarlar örfi mahkemelere 
başkanlık ederdi. Ordu-millet özelliğine sahip olan Türkler, her dönem askerî teşkilata 
çok önem vermiştir. Mükemmel bir şekilde teşkilatlanmış Karahanlı ve Gazneli ordu-
ları kullandıkları silahlar ve savaş teknikleriyle devrin en güçlü orduları konumunday-
dı. Karahanlı ordusu; görevleri saray ve hükümdarı korumak olan saray muhafızları, 
hükümdarın şahsına bağlı ücretli askerlerden meydana gelen Hassa ordusu, hanedan 
mensupları, valiler ve diğer devlet adamlarının kuvvetleri ile devlete bağlı Türk boy-
larının kuvvetleri olmak üzere dört ana birimden oluşurdu. Gazne ordusu ise görev-
leri saray ve hükümdarı korumak olan gulamlar, eyalet ve bağlı devletlerin kuvvetleri, 
Türkmenler ile ücretli ve gönüllü birliklerden meydana gelirdi.
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3.2. İslamiyet ve Türk Edebiyatı

Kutadgu Bilig: Türk-İslam edebiyatının günümüze kadar ulaşan ilk eseri olma özelli-
ğine sahiptir. Yusuf Has Hacip eserini 1070'de Doğu Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara 
Buğra Han'a Türkçe olarak sunmuştur. Eserde insanların hem bu dünyada hem de 
ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği bilgisi ve-
rilmiştir. Ayrıca insanın sosyal hayattaki ve devlet nizamındaki görev ve sorumluluk-
larına değinilmiş, ideal Türk devlet anlayışının özellikleri anlatılmıştır. Bu bakımdan 
eser bir siyasetname olarak kabul edilmiştir. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de dört 
önemli esası kişileştirmiş ve bunları kendi aralarında konuşturmuştur. Eserde hüküm-
darın halkına ve halkın devlete karşı sorumlulukları anlatılmıştır. Hakaniye lehçesiyle 
kaleme alınmış aruz vezni ile mesnevi tarzında yazılmıştır.

Dîvânu Lugâti't-Türk: Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen Divânü Lûgati't-Türk, 
Türk dilinin abide şaheserlerindendir. İyi bir eğitimle kendini yetiştiren Kaşgarlı 
Mahmut, bütün Türk dünyasını gezip dolaştıktan sonra elde ettiği bilgileri bir ara-
ya getirdiği eserini 1077 yılında Abbasi Halifesi Muktedi Billah'a sunmuştur. Divâ-
nü Lûgati't-Türk; Araplara Türk dilini öğretmek, Türk milletinin yüceliğini, dilinin 
zenginliğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Bir sözlük gibi hazırlanmış olan 
eser; Türklerin tarihi ve coğrafyası, örf ve âdetleri, mutfağı, spor faaliyetleri, ekonomik 
özellikleri, günlük yaşamı, müzik anlayışı, kadına verdiği önem, aile hayatı, edebiyat 
içeriği, sağlık bilgisi gibi konularda ansiklopedik bilgiler içermektedir. 

Divân-ı Hikmet: Türk tasavvuf tarihinin ilk edebî eseri olan Divân-ı Hikmet, Hoca 
Ahmet Yesevi'nin Türkçe olarak yazmış olduğu “hikmet” adı verilen şiirlerin bir araya 
getirilmesiyle oluşmuştur. Bugünkü Kazakistan'da bulunan Sayram'da dünyaya gelen 
Hoca Ahmet Yesevi, Yesi'de eğitimini tamamlamış, buraya yerleşmiş ve burada vefat 
etmiştir. Divân-ı Hikmet; Hz. Peygamber'in yaşamı, dinî hikâyeler, dervişliğin özellik-
leri, cennet, cehennem, güzel ahlak gibi konuları içeren bir tasavvuf kitabıdır. Türk-İs-
lam dünyasında kabul gören ortak düşünceyi, fikri, kimliği, yaşam tarzını ortaya çıka-
ran önemli bir eserdir. İslamiyet'in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu'da yayılmasının 
temelini teşkil ettiği, bu uğurda mücadele edecek olan müritlere yol gösterici bir özel-
liğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Hakaniye lehçesiyle, hece vezniyle ve dörtlükler 
halinde yazılmıştır.

Atabetü'l-Hakayık: XII yüzyılda Edib Ahmet tarafından yazılan Atabetü'l-Hakayık 
ahlâki bir eserdir. Aruz vezniyle dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
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4. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

4.1. Oğuzlar ve İslamiyet

Oğuzlar X. yüzyılda Sirderya (Seyhun) ile Hazar Denizi'nin doğusu ve Aral Gölü 
arasındaki bölgede yaşıyorlardı. Bu sırada Oğuzlar, Boz-ok ve Üç-ok olarak iki kol 
hâlinde teşkilatlanmıştı. Selçuklular Üç-ok kolunun Kınık boyundandır.  Oğuzların 
elinde Yenikent, Huvare ve Cend gibi şehirlerin yanı sıra Karlukların idaresindeki 
bazı yerlerde Müslüman gruplar bulunuyordu. Bu gruplar, bulundukları bölgelerde-
ki Türkler ile iyi münasebetler kurmuştur. Oğuzlar, medeni seviyesi yüksek olan bu 
Müslümanlardan İslam dininin esaslarını öğreniyordu. Dolayısıyla X. yüzyılın ikinci 
yarısında, Oğuzlar arasında İslamiyet'in yayılmaya başladığı söylenebilir. Samano-
ğulları Devleti Şehzadesi Ebu İbrahim (Muntasır), Maveraünnehir'i Karahanlıların 
elinden almak için Oğuz yabgusu ile bir anlaşma yapmış ve bir süre sonra yabgu, 
Müslüman olmuştur.

OĞUZLAR

ÜÇOKLAR

Gün Han

• Kayı

• Bayat

• Alka Evli

• Kara Evli

Deniz Han

• Iğdır

• Bügdüz

• Yıva

• Kınık

Ay Han

• Yazır

• Dodurga

• Döğer

• Yaparlı

Dağ Han

• Salur

• Alayuntlu

• Eymür

• Yüreğir

Yıldız Han

• Avşar

• Beğdili

• Karkın

• Kızık

Gök Han

• Bayındır

• Çavuldur

• Çepni

• Peçenek

BOZOKLAR

Oğuzlar arasında İslamiyet ancak XI. yüzyılda hâkim bir din hâline gelebilmiştir. 
Oğuz boylarından Müslümanlığı kabul edenleri, etmeyenlerden ayırmak için onlara 
Türkmen adı verilmiştir. XIII. yüzyıl başlarından itibaren artık Türkmen tabiri her yer-
de Oğuz'un yerini almıştır. Oğuzlar, Tuğrul Bey önderliğinde yeni bir Müslüman Türk 
devleti olan Selçuklu Devleti'ni kurdu. Selçuklu Devleti'nin kurulmasından birkaç yıl 
sonra on bin çadırlık bir Türk topluluğu Müslüman oldu. 1040 Dandanakan Savaşı'nı 
kazanarak İran'da tek siyasi güç hâline gelen Tuğrul Bey, Şii Büveyhilerin baskı altında 
tuttukları Abbasi halifesini bu baskıdan kurtararak bozulan İslam birliğini yeniden 
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sağladı. Selçukluların Anadolu'ya hâkim olmaya başlaması ve burayı İslamlaştırması 
üzerine Papa önderliğindeki Batı dünyası, Türk-İslam dünyası üzerine Haçlı Seferle-
ri düzenledi. Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması üzerine Türkiye 
Selçuklu Devleti, Anadolu'da bağımsızlığını kazandı. Türkiye Selçukluları, Suriye ve 
Filistin'deki diğer Türk emirlikleriyle birlikte Haçlı Seferleri'ne karşı İslam dünyasını 
başarılı bir şekilde korudu. Ayrıca Türkiye Selçukluları, Anadolu'yu yaptıkları imar 
faaliyetleri ile bayındır hâle getirdi. Selçuklularla kısmen sağlanan İslam birliği XIII 
ve XIV. yüzyıllarda tekrar bozulmaya başladı. Doğudan gelen Moğol istilası, Türkiye 
Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına neden olmuş ve Anadolu'da birçok beylik ortaya 
çıkmıştır. Bu beyliklerden birisi olan Osmanlı Beyliği süratle gelişerek bir cihan devleti 
hâline geldi. Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri olarak Avrupa'da İslam kültü-
rünün yayılmasını sağladı. Türklerin İslam'a hizmetleri yalnız siyasi, askerî ve idari 
sahalarda olmamıştır. Türklerin, İslam medeniyetinin gelişmesine önemli katkıları 
olmuştur. Örneğin eski Yunan felsefesinin İslam fikir hayatında ilk gerçek temsilcisi 
sayılan Farabi, Oğuzların yaşadığı Farab şehrinde doğmuştur. 

4.2. Büyük Selçuklu Devleti

X. yüzyılın başında Oğuz Devleti'ni Yabgu unvanı taşıyan bir hükümdar idare et-
mekteydi. Selçuklu ailesinin atası olan Dukak Bey Oğuz Devleti'nde kuvvetli bir askerî 
ve siyasi konuma sahipti. Onun ölümüyle oğlu Selçuk üstün vasıfları ile dikkati çekmiş 
ve Yabgu tarafından genç yaşta Subaşı (ordu komutanı) olarak tayin edilmiştir. Oğuz 
Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu ile anlaşmazlığa düşünce kendine 
bağlı kişilerle birlikte Cend şehrine gelmiştir. Burada Selçuk Bey, boyu ile birlikte İs-
lamiyet'i kabul etmiştir. Yabgu'nun Cend'deki Müslümanlardan aldığı yıllık verginin 
ödenmesine "kâfirlere haraç vermeyeceğini" söyleyerek engel olmuş ve vergi almaya 
gelen memurları kovmuştur. Yabgu tarafından gönderilen kuvvetlerle çarpışan Selçuk 
Bey Cend'de müstakil bir beylik kurmuş; Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler gibi 
üç güçlü Müslüman devlet arasında kalmıştır. Selçuk Bey, Horasan bölgesinde kendi-
sine katılan ve sayıları günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve mevcut 
devletlerin onun güçlenmesinden endişe duyması nedeniyle bölgede oldukça zorlan-
mıştır. 1007'de Cend şehrinde ölen Selçuk Bey'in Mikâil, Arslan, Yusuf ve Musa ad-
larında dört oğlu vardı. Mikâil daha babasının sağlığında bir savaş sırasında ölmüş, 
onun evlatları Çağrı ve Tuğrul Beyler, dedeleri Selçuk tarafından yetiştirilmiştir. Sel-
çuk Bey'in ölümünden sonra oğlu Arslan Yabgu ailenin başına geçmiştir. Arslan Yab-
gu'nun Gazneli Mahmut tarafından esir edilerek Kalincar Kalesi'ne hapsedilmesinden 
sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler aşirete kumanda etmeye başlamışlardır.
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Dandanakan Savaşı (1040) : Yurt arayışını sürdüren Selçuklular Gazneliler Devle-
ti'nin toprağı olan Horasan'a yerleşme çabalarında bulunmuşlardır ancak bu durum-
dan memnun olmayan Gaznelilerle yapılan Nesâ (1035) ve Serahs (1038) Savaşları'nı 
Selçuklular kazanmışlardır. Alınan bu yenilgilerden sonra Selçuklu sorununu kökün-
den halletmek isteyen Gazneli Sultanı Mesud 100 bin kişilik bir ordu ile Selçuklular 
üzerine yürümüştür. Merv yakınında Dandanakan Hisarı önünde yapılan ve üç gün 
boyunca devam eden çarpışmalar sonucunda Gazne ordusu büyük bir hezimete uğ-
ramıştır.Savaştan sonra Selçuklu beyleri toplanarak Tuğrul Bey'i "Horasan Emîri" ilan 
etmişler ve Nişabur'da Tuğrul Bey adına cuma hutbesi “es-Sultanü'l-Muazzam” unva-
nıyla okunmuştur. 1040 Dandanakan Zaferi'yle devletin kuruluşu tamamlamıştır.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra doğudan akın akın gelen Türk-
menlere yurt bulma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey'in 
yaptığı keşif seferleri ile Anadolu hakkında yeterince bilgi sahibi olan Tuğrul Bey, ça-
reyi Türkmen boylarına Anadolu'yu hedef göstermekte bulmuştur. Bu amaçla 1043 
yılında başkenti, Rey şehrine taşıyarak fetihlerin batı yönünde olacağını göstermiştir. 
Tuğrul Bey, gerek hanedana mensup şehzadeleri gerekse komutanları Anadolu'nun 
fethi için görevlendirmiştir. Görevlendirilen şehzadeler arasında, Musa Yabgu'nun 
oğlu Şehzade Hasan, Çağrı Bey'in oğlu Yakuti de bulunmaktadır. Bu seferler sırasında 
Bizans ile ilk karşılaşma Büyük Zap Suyu civarında olmuştur. Bu savaşta pusuya düşü-
rülen Selçuklu kuvvetleri büyük bir yenilgiye uğramıştır. Başta Şehzade Hasan olmak 
üzere birçok asker şehit olmuştur. Mağlubiyetin ve Şehzade Hasan'ın şehadet haberini 
alan Tuğrul Bey çok üzülmüş, İbrahim Yinal ile Arslan Bey'in oğlu Kutalmış'ı mağlu-
biyetin intikamı ve Anadolu'nun fethi için görevlendirmiştir. 

Pasinler Savaşı (1048): İbrahim Yınal ve Kutalmış'ın komuta ettiği Büyük Selçuklu 
ordusu karşısına çıkamayan Bizans'ın Gürcistan ve Van valileri, imparatordan yardım 
istemiştir. Selçuklular, Liparitis (Liparit) komutasında birleşen Gürcü ve Ermeni des-
tekli Bizans kuvvetlerini 18 Eylül 1048'de Pasinler Ovası'nda kesin bir bozguna uğ-
ratmıştır. Pasinler Savaşı'nın Bizans ve Büyük Selçuklu orduları arasında yapılan ilk 
önemli savaştır. Bu mağlubiyetle gücü kırılan Bizans, Malazgirt Savaşı'na kadar Büyük 
Selçukluların karşısına çıkamamıştır. Bu durum Malazgirt öncesi Anadolu'ya Türk-
menlerin akınlarını ve yerleşimlerini kolaylaşmasını ve hızlanmasını sağlamıştır.

Selçuklu-Abbasi İlişkileri: Tuğrul Bey dönemindeki en önemli gelişmelerden biri 
de Selçuklular ile İslam dünyasının manevi önderi durumundaki Abbasi Hilâfeti ara-
sında kurulan güçlü ilişkiler olmuştur. Devletlerinin kuruluşunda Selçuklular Abbasi 
Halifesi'nin manevî otoritesini kabul etmiş, hutbeyi onun adına okutmuşlardır. Halife 
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Kâim-Biemrillah'ın, Çağrı Bey'in kızı ile evlenmesiyle iki taraf arasında akrabalık ilişki-
si de kurulmuş aynı halife döneminde Türkmen grupların İslam ülkelerindeki yerleşik 
halkı rahatsız ettikleri iddiasıyla Tuğrul Bey'e tanınmış bilgin el-Mâverdi'yi elçi olarak 
göndermiştir. Bu dönemde Abbasi Halifesi uzun bir süreden beri devam eden Şii Bü-
veyhoğulları ve son zamanlarda ortaya çıkan Fatımî destekli Arslan Besâsirî'nin bas-
kısı altındaydı. Halifenin davetiyle 1055 ve 1057'de Bağdat'a gelen Tuğrul Bey Büvey-
hoğulları'nı Bağdat'tan çıkartmış ve Arslan Besâsirî'yi mağlup ederek halifeyi sıkıntılı 
durumlardan kurtarmıştır. Bu faaliyetlerinden sonra Abbasi Halifesi Kâim-Biemrillah 
Tuğrul Bey'i "Melikü'l-Maşrık ve'l-Mağrib" (Doğunun ve Batının Hükümdarı) ilan et-
miş ve kendisine "Rükneddin"(Dinin temel direği) lâkabını vermiştir. Böylelikle İslam 
Dünyası'nın siyasi egemenliği Selçuklular üzerinden Türklerin eline geçmiş oluyordu. 
İlk uygulamasını Tuğrul Bey'in ortaya koyduğu Sünni İslam dünyasının bayraktarlığı-
nı yaparken, Şii Fatımî hilâfetine de karşı durmak siyaseti daha sonra da Selçukluların 
değişmez siyasi ilkelerinden biri olmuştur.

Tuğrul Bey'den sonra kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Alp Arslan 1063'te Selçuklu tahtı-
na geçmiştir. Amcası Tuğrul Bey'in batı siyasetini devam ettiren Alp Arslan, Gürcis-
tan üzerine sefere çıkmış ve Anadolu'yu hedef almıştır. Bizans'ın doğudaki en önemli 
merkezlerinden olan Ani Kalesi (Görsel 3.1.), uzun bir kuşatmanın ardından 1064'te 
fethedilmiştir. 

Görsel 3.1. Ani Kalesi
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Malazgirt Savaşı (1071): 1071 yılı, Anadolu'daki Türk varlığı için bir dönüm noktası 
olmuştur. Doğudaki Selçuklu sorununu tamamen ortadan kaldırmak isteyen Bizans 
İmparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen), büyük bir ordu ile harekete geçmiş-
tir. Halep önlerinde haberi alan Sultan Alp Arslan, Mısır Seferi'nden vazgeçerek hızla 
Ahlat'a ulaşmıştır. Bizans ordusunda dinî ve etnik birliktelik olmadığı gibi ağır zırhlı 
ve hantal bir yapıda olması, Romanos Diogenes'in işini zorlaştırmıştır. Buna karşın 
Selçuklu ordusunun tamamı Müslüman-Türklerden ve hareketli süvari birliklerden 
oluşmuştur. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt-Ahlat arasında Rahve Ovası'nda 
meydana gelen savaşta Turan taktiğini başarıyla uygulayan Selçuklular, Bizans ordu-
sundaki Türk asıllı askerlerin (Peçenek ve Uzlar) de Selçuklu saflarına geçmesiyle bü-
yük bir zafer kazanmıştır.

Malazgirt Zaferi ile Bizans ordusunun büyük kısmı ortadan kaldırılmış hatta tarih-
te ilk defa bir Bizans imparatoru, bir Türk hükümdarına esir düşmüştür. Sultan, esir 
imparatora misafir gibi muamele ederek onu bir muhafız alayıyla İstanbul'a gönder-
miştir. Malazgirt sonrası imparator serbest kalmak için Sultan Alp Arslan'ın şartlarını 
kabul etmiş ve bir barış antlaşması imzalanmıştır fakat savaşın kaybedildiği haberi 
imparatordan önce İstanbul'a ulaşınca Bizans tahtında değişiklik yaşanmış ve Roma-
nos Diogenes, yolda yakalanarak gözlerine mil çekilmiş ardından da bir manastıra 
kapatılmıştır. Bu olay nedeniyle yapılan antlaşma yürürlüğe girmemiştir. Başta Abbasi 
halifesi olmak üzere diğer İslam ülkelerine fetihnamelerle kazanılan zafer duyurul-
muştur. Abbasi halifesi, Sultan Alp Arslan'a hediyeler göndermiş ve ona “İslam Ülkele-
rinin Sultanı” unvanını vermiştir. Bu zafer Avrupa'nın Bizans'a yardım etmek amacıyla 
harekete geçmesine ve Haçlı Seferleri için hazırlık yapmasına neden olmuştur. Ayrıca 
Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve böylece Anadolu'nun fetih süreci hızlanmış-
tır.

ALPARSLAN ve LİDERLİK

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gön-
derdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:

- "300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor" der.

Alparslan önemsemeyerek şöyle der...

- "Onlar telaşlansın, zira biz de onlara yaklaşıyoruz."
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Sultan Alp Arslan, Malazgirt Zaferi'nden sonra İsfahan'a dönerek burada, kendisi-
ne bağlı emir ve hükümdarların tebriklerini kabul etmiştir. Daha sonra Karahanlılar 
üzerine sefere çıkan sultan, Maveraünnehir sınırındaki Barzam Kalesi'nde direnişle 
karşılaşmıştır. Kale komutanı Yusuf el-Harezmî teslim olduktan sonra sultanın huzu-
runa çıkarıldığı sırada üzerinde sakladığı hançerle Alp Arslan'ı yaralamıştır. Dört gün 
sonra şehit olan Sultan Alp Arslan'ın cenazesi Merv'e getirilerek babası Çağrı Bey'in 
yanına defnedilmiştir. 

Sultan Alp Arslan öldükten sonra daha önce veliaht tayin ettiği oğlu Melikşah, Bü-
yük Selçuklu hükümdarı oldu. Alp Arslan'ın kardeşi Kavurd, Melikşah'ın sultanlığını 
tanımadı. İki taraf arasında meydana gelen mücadeleyi Melikşah kazandı. Sultan Alp 
Arslan'ın ölümünü fırsat bilerek Selçuklu sınırlarına saldıran Gazneliler ve Karahan-
lılar üzerine yürüyen Melikşah, her iki devleti de anlaşmaya zorladı. Ardından devlet 
merkezini İsfahan'a taşıdı. Sultan Melikşah Dönemi'nde Selçuklu ülkesinin sınırları 
batıda ve doğuda genişledi. Batı ve Doğu Karahanlı Devletleri hâkimiyet altına alın-
dı. Gürcistan, Kudüs, Suriye, Yemen ve Aden fethedildi. Ayrıca Malazgirt Savaşı'ndan 
sonra Alp Arslan'ın emri ile Anadolu'ya yapılan akınlar bu dönemde de devam etti ve 
Türk komutanları İzmit'e kadar Anadolu'nun büyük bölümünü fethettiler. 

Sultan Melikşah Dönemi'nin önemli sorunlarından birisi de Selçuklu Devleti için-
de Bâtıni faaliyet merkezlerinin ortaya çıkmasıydı. Hasan Sabbah'ın gizli olarak yürüt-
tüğü faaliyetler neticesinde Bâtıniler, 1090'da Elburz Dağları'nda Alamut Kalesi'ni ele 
geçirdi (Görsel 3.3). Sultan Melikşah, Bâtınilere karşı mücadele etmesi için komutan-
larını gönderse de 1092'de ölümüyle harekât durmuştur. Sultan Melikşah 38 yaşında 
öldüğünde geride Kaşgar'dan Marmara Denizi'ne, Kafkaslardan Yemen ve Aden'e ka-
dar uzanan büyük bir imparatorluk bırakmıştı(Harita 3.3.).

Görsel 3.2. Selçuklu Devleti Bayrağı
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Görsel 3.3. Alamut Kalesi

Harita 3.3. Büyük Selçuklu Devleti
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4.3. Büyük Selçuklu Devleti'nin Yıkışılışı

Melikşah'ın ölümünden hemen sonra Selçuklu devletinde Melikşah'ın oğulları ara-
sında taht kavgaları başlamış ve devlet fetret devrine girmiştir. Melikşah'ın eşi olan 
Terken Hatun, halifenin onayını alarak 1092'de 4 yaşındaki oğlu Mahmut adına Bağ-
dat'ta hutbe okutmuştur. Nizâmülmülk taraftarlarının desteklediği Melikşah'ın diğer 
oğlu Berkyaruk, kardeşiyle girdiği taht mücadelesini kazanarak tahta çıkmıştır ancak 
Terken Hatun, saltanatı ele geçirmek için önce Berkyaruk'un dayısı İsmail Yakuti'yi 
daha sonra da amcası Tutuş'u yönetime karşı isyana kışkırtmıştır. Ülkenin batısındaki 
bu taht mücadelelerini kazanan Berkyaruk, bu kez de devletin doğusunda isyan eden 
diğer amcası Arslan Argun'u bertaraf etmiş ve böylece hâkimiyetini pekiştirmiştir. 
Sultan Berkyaruk Dönemi'nin önemli olaylarından birisi de Haçlı Seferleri'nin baş-
lamasıdır. Türkleri Anadolu'dan atmak ve Kudüs'ü ele geçirmek amacıyla Avrupa'dan 
harekete geçen I. Haçlı ordusu Antakya'ya kadar ilerleyerek burayı kuşatmış, şehrin 
valisi, Berkyaruk'tan yardım istemiştir. Berkyaruk, Musul emirini bu işle görevlen-
dirmiş olsa da Musul emiri, Haçlılarla yapılan savaşı kaybetmiştir. Taht kavgaları ne-
deniyle Haçlı saldırılarına karşı yeterli mücadele yapılamamış ve  bunun sonucunda 
Antakya'yı ele geçiren Haçlılar, Kudüs'e kadar ilerlemiştir. Sultan Berkyaruk'un ülkede 
iç düzeni sağlamasından sonra bu kez de kardeşi Mehmet Tapar 1099'da isyan etmiştir. 
Kardeşler arasında meydana gelen savaşlar sonucunda Azerbaycan sınır olmak üzere 
Büyük Selçuklu Devleti ikiye bölünerek batı kısmına Mehmet Tapar, doğu kısmında 
ise Berkyaruk sultan olmuştur. Sultan Berkyaruk, on iki yıl süren saltanatı boyunca 
sürekli taht kavgaları yaşamış ve 1104 yılında daha 25 yaşındayken ölmüştür. 

Berkyaruk'un ölümünden sonra Mehmet Tapar 1105'te Selçuklu tahtına çıkmış ar-
dından hanedan üyelerinin isyanlarını bastırarak Suriye ve civarındaki Haçlı devlet-
leri ile mücadeleye girişmiştir. Ayrıca Sultan Mehmet Tapar, gittikçe gelişen ve devlet 
için tehdit hâline gelen Bâtınî faaliyetlerine karşı önemli tedbirler almış ve Bâtıniler 
üzerine seferler düzenlenmiş ancak Mehmet Tapar'ın 1118 yılında ölümü üzerine bu 
seferler sonuçsuz kalmıştır. 

Mehmet Tapar öldükten sonra kardeşi Sencer tahta geçmiştir. Sultan Sencer, Sel-
çuklu Devleti'ni yeniden düzenleyerek “Sultan-ı Azam” unvanını alan Sencer zama-
nında Selçuklular, Gaznelilere ve Karahanlılara karşı yeniden hâkimiyeti tesis etmiştir. 
Karahanlı Hükümdarı Mahmut ile idaresi altındaki Türk boylarından olan Karluklar 
arasında çıkan anlaşmazlıkta Mahmut, Sultan Sencer'den yardım isterken Karluklar 
da Moğol kökenli Karahitaylardan yardım istedi. Selçuklu ve Karahitay orduları ara-
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sında 9 Eylül 1141'de meydana gelen Katvan Savaşı'nda hayatındaki ilk yenilgisini alan 
Sultan Sencer'in ordusu, bu savaşta tamamıyla dağılmış ve Karahitaylar bütün Mave-
raünnehir'i istila etmiştir. Bu mağlubiyet Selçuklu Devleti ve İslam dünyası için ağır bir 
mağlubiyet olmuş ve Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Sultan Sencer, 
bu süreçte ülkesinde yaşayan Oğuzlar ile vergi ödeme konusunda çıkan anlaşmazlık 
neticesinde Belh'te meydana gelen savaşı kaybederek 1153'te Oğuzlara esir düşmüştür. 
1156'da esaretten kurtulan Sencer'in 1157 yılında ölmesiyle Büyük Selçuklu İmpara-
torluğu tarih sahnesinden çekilmiştir (Görsel 3.4.).

Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan devletler ve atabeylikler şöy-
ledir:

ATABEYLİKLER

Şam Atabeyliği (Böriler, 1104-1154)

Musul ve Halep Atabeyliği (Zengiler, 1127-1233)

Azerbaycan Atabeyliği (İldenizliler, 1148-1225)

Fars Atabeyliği (Salgurlular, 1148-1286)

DEVLETLER

Irak Selçukluları (1118-1194) 

Kirman Selçukluları (1048-1187) 

Suriye Selçukluları (1078-1117)

Türkiye Selçukluları (1075 - 1308)

Görsel 3.4. Sultan Sencer Türbesi, Merv
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5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NDE GÜÇ VE YÖNETİM YAPISI

5.1. Selçuklularda Devlet Teşkilatı

İslamiyet'ten önceki Türk devlet geleneğinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti'n-
de de ülke, hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmiştir. Selçuklularda devletin tek 
temsilcisi sultandır. Töre ve yasaya aykırı olmamak şartıyla her hususta mutlak hâkim 
olan hükümdar, hiçbir zaman kutsal ve sorumsuz değildir. İlk Türk devletlerindeki kut 
anlayışı Selçuklularda da devam etmiştir. Buna göre hükümdarın emretme yetkisini 
doğrudan Allah'tan aldığına ve Allah adına hüküm sürdüğüne inanılmıştır. Sultan, 
halkının itaatine karşılık, onların huzur ve güvenini temin ederek halkına hizmet et-
mektedir. Sultanlar, tarafından yayınlanan fermanlar kanun niteliğindeydi ve halk bu 
fermanlara uymak zorundaydı. Büyük Selçuklu Devleti'nde sultan adına para bastırı-
lır, fermanlara tuğrası çekilir ve ülkenin her tarafında adına hutbe okunurdu. İlk Türk-
İslam devletlerinde hükümdarlar tıraz denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, 
süslemeli özel giysiler giyerdi. Savaşlarda ve gezilerde hükümdarın başının üstünde 
çetr tutulurdu. Ayrıca namaz vakitlerinde nevbet çalınırdı. En üst kademesinde sul-
tanın bulunduğu Selçuklu devlet teşkilatı; saray, hükümet, adliye ve ordu unsurların-
dan oluşmuştur. Hükümdar, ailesi ve maiyeti ile birlikte sarayda yaşardı. Hükümdarın 
şahsına bağlı olan saray, aynı zamanda devletin yönetildiği yerdi. Saray teşkilatında 
çaşnigir, candar, camedar gibi çeşitli görevliler yer alırdı. Saray teşkilatında çalışanla-
rın başında olan ve onları denetleyen kişiye “hâcibü'l -hüccâb” denirdi.

Büyük Selçuklularda bütün devlet işleri “Büyük Divan” tarafından yürütülürdü. 
“Divan-ı Saltanat” da denilen Büyük Divan'ın başında vezir bulunurdu. Vezir, sultan-
dan sonra divanın en büyük görevlisi ve onun mutlak vekiliydi. Selçuklularda, Büyük 
Divan'a bağlı dört divan daha vardı: devletin iç ve dış yazışmalarını yapan Divan-ı 
İnşa (tuğra), bütün mali işlerinden sorumlu olan Divan-ı İstifa, mali ve idari işleri 
teftiş eden Divan-ı İşraf ve devletin askerî işleriyle ilgilenen Divan-ı Arz'dı. Ayrıca 
Büyük Divan'a bağlı olmayan posta ve haberleşmeden sorumlu Divan-ı Berid, adalet 
işlerinden sorumlu Divan-ı Mezalim ve hatunun emrinde hizmet veren Divan-ı Ha-
tun gibi divanlar bulunurdu. 

Selçuklu adalet teşkilatı diğer Türk-İslam devletlerindeki gibi şeri ve örfi hukuk 
olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Şeri hukuk sisteminde, davalara kadılar bakardı. Din ile 
ilgili bütün işlerde yetkili olan kadılar evlenme ve boşanma işlemleri, nafaka, miras 
ve alacak davalarına bakarlar ayrıca noter vazifesi görürler ve vakıfları yönetirlerdi. 
Kadıların başına kadiü'l-kudat denilir ve sultan tarafından tayin edilirdi. Örfi hukuk 
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sisteminde davalara emir-i dad bakardı. Asayişi bozan ve kanunlara itaat etmeyenler 
örfi hukuka göre yargılanırdı. Bugünkü adalet bakanı gibi olan emir-i dad, gerektiğin-
de tutuklamalarda bulunabilirdi. Siyasi suçlar sultanın başkanlığındaki mahkeme olan 
Divan-ı Mezalim'de hükme bağlanırdı. 

Büyük Selçuklu Devleti, özellikle Sultan Melikşah Dönemi'nde Orta Çağ'ın en bü-
yük askerî gücü hâline gelmişti. Selçuklu ordusu; devletin ve hükümdarın dayandığı 
başlıca kuvvet olan Gulaman-ı Saray askerleri, sipahilerden oluşan ve her an sefere 
çıkmaya hazır olan Hassa Ordusu, ikta sahiplerinin verdiği ikta askerleri, bağlı devlet 
askerleri, gönüllüler, ücretliler ve Türkmen kuvvetlerinden meydana gelmiştir. Dev-
letin kuruluşu sırasında rol oynayan Türkmenler zamanla ordudan tasfiye edilmiş ve 
yerleri gulam sistemine göre yetişmiş askerler getirilmiştir. Ordunun çoğunluğu süva-
rilerden oluşurdu. Savaşlarda kendi yaptıkları ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak ve hançer 
gibi hafif silahlar; kuşatmalarda da arrade (hafif taşlar atan silah) ve mancınık gibi ağır 
silah kullanırlardı. Ordu savaş sırasında; merkez, sağ kol, sol kol, öncü ve artçı şeklinde 
tertiplenirdi. Orduya harekât esnasında sultan veya vezir, emir verirdi.

Horasan merkezli kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Türkler ve İranlılar olmak üzere 
başlıca iki gruptan oluşuyordu. Bu yüzden devlet teşkilatında iki grubun da etkisi gö-
rülürdü. Selçuklularda vezirlik kurumunda Abbasi, Sasani ve Gazne tesiri vardı. Dev-
letin mülki teşkilatına İranlılar, askerî teşkilatına Türkler hâkim olmuştur. Böylece Sel-
çuklu devlet teşkilatlanmasında İslam-İran geleneği de yer almıştır. Nizamülmülk'ün, 
Siyasetname adlı eserine göre Selçuklularda hükûmet teşkilatı ve ordu kurulurken İs-
lam-İran geleneği esas alınmıştır. Bu gelenek Selçuklulardan sonraki Türk-İslam dev-
letlerine de örnek olmuştur. Selçuklularda devlet teşkilatında İran etkisi görülmesine 
karşın; atabey, subaşı, tuğra, çavuş gibi teşkilatla ilgili Türkçe terimler kullanılmıştır.

Atabeylik: Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak 
gönderilmiştir. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere onlara bi-
rer atabey tayin edilmiştir. Şehzadeler büyüdükten sonra da onların veziri ve 
kumandanı olarak kalan bu Atabeyler, onların devlet adamı olarak yetişmele-
rinde faydalı oluyordu ancak Atabeylerin, Melikleri sultanlığa kışkırtmak ve 
o sayede kendi mevkilerini yükseltmek maksadıyla sebep oldukları sarsıntılar
devlete büyük zarar vermiştir.
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Okuma Parçası

Nizamiye Medreseleri
Ortaçağ Türk-İslam dünyasında bilim ve düşünce hayatının merkezleri ve dö-

nemin en önemli resmî eğitim öğretim kurumları, medreselerdi. Medreselerde, 
zannedildiği gibi, sadece dinî eğitim yapılmıyordu; medreseler, gerek İslami ilim-
lerin gerekse zamanın müspet fen ilimlerinin okutulduğu (tıp, astronomi, felsefe, 
matematik, tarih gibi) bugünkü lise ve üniversite düzeyinde eğitim verilen yer-
lerdi.

Nizamülmülk, ehlisünnet anlayışınca sapkın görülen fırkalarla, özellikle Batı-
nilikle mücadele etmiştir. Bağdat, Belh, Nişabur, Isfahan, Basra ve Musul'da ken-
di adı anılan Nizamiye Medreseleri'nin kurulmasını sağlamıştır. Nizaâmülmülk 
bu medresenin inşâsı için 200 bin dirhem harcamış, medresenin üzerine adını 
yazdırmış, etrafına pazar, hamam, depo v.s. yaptırıp bunları medreseye vakfet-
miştir. Medreseler, sadece dini eğitim öğretim vermek için değil; devlete memur, 
bürokrat, idareci ve âlim yetiştirme amacı ile de kurulmuşlardır. Nizâmülmülkün 
emriyle kurulan Nizamiye Medreseleri'nde Şâfiî Sünniliği hakimdi. Böylece Sel-
çuklu İmparatorluğu topraklarında Şiilere özellikle İsmaililere karşı kurulan bu 
medreseler Sünniliğin sağlam temellere oturtulmasını sağlamıştır.

Meşhur alim İmam Gazali, 1091- 1095 yılları arasında, Nizamülmülk'ün da-
veti üzerine Bağdat - Nizamiye medresesinde başmüderris (eğitimci ve başöğret-
men) olarak çalışmıştır. 

Nizamiye medreseleri, devlete bağlı olarak, parasız eğitim veren, öğrencilerin 
tüm ihtiyaçlarının devlet ve vakıflar tarafından karşılandığı medreselerdir. Za-
manla, darülhadisler (hadis eğitimi veren medreseler) ve darüttıblar (tıp eğitim 
veren medreseler) gibi, belirli alanlarda eğitim veren ihtisas medreseleri de orta-
ya çıkmıştır. Bu medreseler, sadece ilgili oldukları alana yönelik eğitim vermekte 
idiler. Medreselerin yakınına kütüphane, öğrenciler için yatakhaneler ve yemek-
haneler inşa edilir; öğrencilere, karşılıksız burs verilirdi. Öğrenciler koşu, cirit, 
güreş, yüzme gibi spor eğitiminin yanında; hat, nakkaşlık, oymacılık, tezyinat 
gibi sanat ve musiki eğitimi de görmekte idiler. 

www.eba.gov.tr

img.eba.gov.tr/.../84723fb1a884d301d478092d420d1a2883942804d8007.pdf?...
pdf
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Okuma Parçası

Siyasetname

Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından kaleme alınmıştır. “Siyer-ül 
mülûk” adı ile de bilinen, Farsça yazılmış olan bu eser, devlet yönetimiyle ilgili 
olan eserlerin en meşhurlarından biridir. Nizamülmülk, bu eserinde, Türk - İs-
lam Devletlerinin idari, mali, siyasî, askerî, sosyal ve kültürel yönlerini ortaya 
koymuştur. Siyasetname'de hükümdarlara ve diğer devlet idarecilerine örnekler 
ve öğütlerle rehberlik yapmakta, adil devlet yönetimine dair bilgiler verilmekte-
dir; eser, bu yönü ile bugün bile siyasetçilere ışık tutar niteliktedir. Siyasetname, 
birçok yabancı dile çevrilmiştir.

Nizamülmülk'e göre sultanlar, bilginlerle görüşmeyi ihmal etmemeli ve on-
ların fikirlerinden istifade etmelidirler. Devleti yıkmaya çalışanlar, haram işleri 
açıkça yapanlar, düşmanla iş birliği  yaparak ihanet edenler, kesinlikle bağışlan-
mamalıdır. Siyasetname'de devlet adamlarının, adil, bilgili, akıllı, işleri ehline ve-
ren, sorumluluk ve tevazu sahibi, yönetilenlerle etkileşimi koparmayan, uyanık, 
dikkatli, cömert, zulme yer vermeyen, aceleci olmayan, düşünerek karar veren ve 
kontrolü elden bırakmayan kişiler olmaları öğütlenmiş; bilhassa, adalet kavramı-
na vurgu yapılmıştır.

Nizamülmülk, Siyasetnamesi'nde şöyle buyurmuştur: “Amirlerin ve padişah-
ların, Allah'ın rızasının nerede ve hangi işte olduğunu çok iyi bilmeleri, Allah 
rızasını gözetmeleri lazımdır. Allah, padişahın ve amirlerin, halka yaptığı hizmet 
ve ihsanlardan razı olur. İhsan olarak da, insanlar arasında adaletin gözetilmesi 
kâfidir. Bu sayede halk, padişah için hayır dua ederse o memleket payidar olur; 
padişahın, kudret ve kuvveti artar. Mülk (devlet), zulüm ile payidar olmaz."

Nizamülmülk, 1092 yılının Ramazan ayında, iftar yaptıktan az sonra, Batıni 
liderlerinden Hasan Sabbah'a bağlı Haşhaşi bir asi terörist tarafından şehid edil-
miştir. Nizamülmülk'e göre; “Bir hükümdarın halkına vereceği en büyük ihsan, 
adalettir. Halk, adaletle yönetimden memnun olursa o memleket yaşar ve her 
gün kudret ve güç kazanır. Memleket, zulüm ile yaşayamaz.” 

www.eba.gov.tr

img.eba.gov.tr/.../84723fb1a884d301d478092d420d1a2883942804d8007.pdf?...
pdf
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5.2. Selçuklularda Eğitim, Bilim ve Sanat

İslam dünyasında öğretim ve eğitim bakımından Selçuklu Devleti çağının bir dö-
nüm noktası olduğu bilinmektedir. Daha önceleri dağınık olarak yapılan öğretim ilk 
kez Sultan Alparslan zamanında programa bağlanmış ve devlet himayesi altına alın-
mıştır. Selçukluların eğitime önem vermelerinde sınırları genişleyen devletin memur 
ihtiyacını karşılamak, yeni fethedilen ülkelerin mânen ve kültürel olarak fethini sağla-
mak için gerekli unsurları yetiştirmek, Şiilik ve Batınilik gibi düşüncelerle ilim yolu ile 
mücadele etmek amaçlanmıştır. Devlet bütçesiyle Alparslan ve Nizamülmülk tarafın-
dan Bağdat'da açılan Nizamiye Medreseleri dönemin tanınmış ilim ve fikir adamlarını 
bünyesinde toplamış ve zengin kütüphanelerle donatılmıştır. Bağdat Nizamiye Medre-
seleri'nde, Gazalî 1091-1095 yılları arasında müderrislik ve rektörlük yapmıştır. Dinî 
ilimler ve müspet bilimlerde eğitim yapılan bu medreseler kendinden sonraki Selçuklu 
ve Osmanlı medreselerine örnek olurken Batı Avrupa üniversitelerinin de kuruluşları 
sırasında onlardan esinlendiği ileri sürülmüştür. Yine o dönemde İsfahan, Nişabur, 
Merv, Belh, Herat gibi merkezlerde birer benzeri kurulan Bağdat Nizamiyesi'nin ders 
konuları ve programları bütün İslam ülkelerinde ve Osmanlılar dâhil, İslam-Türk dev-
letlerinde yüzyıllar boyunca takip ve tatbik edilmiştir.  

Müslüman Türkler Bağdat'a ve diğer İslam bilim ve kültür merkezlerine ulaştıktan 
sonra, İslam biliminin en ihtişamlı dönemlerinde bilimin her dalı ile ilgilenmişler ve 
Farabi, İbni Sina, el-Harezmî, el-Ferganî gibi astronom, tabip, filozof ve âlimler ye-
tiştirmişlerdir. Ömer Hayyam tarafından bu dönemde Takvim-i Celali hazırlanarak 
Melikşah'a sunulmuştur.

Selçuklular İslam medeniyetine uymakla kalmamışlar, kendi şahsiyet ve zevklerin-
den bu medeniyete büyük ölçüde katkıda bulunarak, kendi sanat ve görüşlerini de 
ortaya koymuşlardır. İdareleri altında bulunan Çin sınırlarından İstanbul Boğazı, Ak-
deniz ve Karadeniz kıyılarına, Mısır ve Yemen'e kadar Horasan, İran, Anadolu, Suriye 
ve Irak topraklarında egemenlik kurdukları ülkelerde cami, medrese, kümbet, hastane, 
kervansaray, kale ve köprü gibi bir çok mimari eserler meydana getirmişler ve islam 
dünyasına yeni yapı tipleri hediye etmişlerdir (Görsel 3.4, 3.5 ve 3.6). Melikşah zama-
nında yapılan İsfahan Mescid-i Cuma, Gülpayegân Cami, Kazvîn'deki Mescid-i Cuma 
günümüze kadar gelenlerden bazılarıdır. Şiir ve edebiyat sahasında büyük ilerlemeler 
kaydedilen Selçuklu devrinde özellikle Fars (İran) edebiyatı çok gelişmiştir. Türk sul-
tanlarının maddi ve manevi himayeleri sayesinde Ömer Hayyâm başta olmak üzere 
İran edebiyatının en seçkin isimleri bu çağda yetişmişlerdir.
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Görsel 3.5. Mescid-i Cuma, İshahan

Görsel 3.6. Ahlat Mezar Taşları
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• Türklerin İslamiyet'i kabullerinde etkili olan siyasi ve sosyal gelişmeleri, İs-
lam'ın bir anda ve toplu olarak değil aşamalı ve farklı tarihlerde kabul edildiği-
ni, Türk-Arap ilişkilerinin Emeviler ve Abbasiler Dönemleri'ndeki farklılıkları-
nı ve Talas Savaşı'nın sonuçlarını,

• İlk Türk-İslam devletlerini ve İslam'ın Türk devlet yapısında meydana getirdiği
değişimlerin neler olduklarını, Karahanlıların ve Gaznelilerin İslamiyet'in yayıl-
masındaki hizmetlerini,

• Türk-İslam edebiyatının ilk yazılı eserleri (Kutadgu Bilig, Divânü Lûgati't-Türk,
Atabetül Hakayık ve Divân-ı Hikmet) ve bunların içeriklerini,

• Oğuzların İslamiyet'i kabulünün Türk-İslam tarihine etkisi ve yansımalarını,
Türklerin İslamiyete olan hizmetlerini ve bu amaçla yapılan savaşlar ve bunla-
rın sebep-sonuçlarını, Selçukluların Anadolu'yu Türk yurdu yapmak ve İsla-
miyet'e yönelik iç ve dış tehditleri engellemek için gösterdikleri mücadele ve
çabaları,

• Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve yıkılışı sürecinde etkili olan siyasî,
askerî ve dinî gelişmeleri (Dandanakan, Pasinler, Malazgirt ve Katvan Savaşları,
Batınilik hareketi),

• Malazgirt Savaşı'nın Anadolu'nun Türk yurdu olmasındaki etkisi ve sonuçları-
nı,

• Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet yönetimi, hâkimiyet anlayışı, hukuk düzeni
ve askerî teşkilat yapısının nasıl olduğunu,

• İran devlet geleneğine ait unsurların Selçuklu Devleti'ne olan etkilerini,

• Nizamülmülk'ün "Siyasetnâme" adlı eserinin içeriğini,

• Selçuklularda eğitim ve bilime verilen önemi ve bu amaçla yapılan çalışmaları,
Nizamiye Medresleri'nin kuruluşu, yapısı ve misyonunun neler olduğunu ve
Gazalî'nin bu medereselere etkisini,

• Selçukluların kültür ve sanat adına yaptıkları çalışmaları, öğrendik.

NELER ÖĞRENDİK
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3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle devlet yapısında birçok değişiklik yaşan-
mıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?

A) Askeri teşkilata önem vermeye başlamaları
B) Hükümdarların sultan unvanını kullanması
C) Şer’i hukukun uygulanması
D) Hükümdarlığın halife tarafından onaylanması

2. Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Kutadgu Bilig
C) Dîvânu Lugâti't-Türk
D) İhya’ü’ulümi’d-din

3. Malazgirt Zaferi’nden sonra Abbasi halifesinin “İslam Ülkelerinin Sultanı’’ un-
vanı verdiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuğrul Bey
B) Attila
C) Mete Han
D) Alp Arslan

4. Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarına bakan divan aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Divan-ı İstifa
B) Divan-ı Arz
C) Divan-ı İnşa
D) Divan-ı Berid

5. Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmek ve işlerini idare et-
mek amacıyla gönderilen görevliye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çetr
B) Kadı
C) Tıraz
D) Atabey
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6. Büyük Selçuklu Devleti’nde, devletin çeşitli konulardaki yazışma işlerine bakan
divan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifa Divanı
B) Tuğra Divanı
C) İşraf Divanı
D) Arz Divanı

7. Büyük Selçuklu Devleti’nde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî
görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ne denirdi?

A) Şıhne
B) Amid
C) Melik
D) Amil

8. Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmıştır.
Eserin adı hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Konusu dinî ve ahlakidir. Yazarı
Edip Ahmet Yükneki’dir.

Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atabetü’l – Hakayık
B) Dîvânu Lugâti't-Türk
C) Kutadgu Bilig
D) Divan-ı Hikmet

9. Talas Savaşı’nda Türkler aşağıdakilerden hangisini desteklemişlerdir?
A) İranlıları
B) Rusları
C) Arapları
D) Bizanslıları

10.Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yapılmıştır?

A) Karahanlılar

B) Gazneliler

C) Büyük Selçuklular

D) Memlukler
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI

1.Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

1 C 2 A 3 B 4 A 5 D

6 B 7 C 8 C 9 A 10 D

2.Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu

1 C 2 A 3 B 4 D 5 A

6 A 7 D 8 D 9 C 10 D

3.Ünite Türkler'in İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

1 A 2 C 3 D 4 C 5 D

6 B 7 C 8 A 9 C 10 C
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SÖZLÜK

-A-

abide : Anıt. 

avam : Alt tabaka. 

-B-

barbar : Uygarlaşmamış (kavim, topluluk). 

Bâtıni : Bâtıniye mezhebinden olan kimse

-C-

camedar : Hanedan üyelerinin elbiselerinden sorumlu kimse. 

candar : 1. Koruyucu. 2. Muhafız.

cihanşümul : Evrensel.

cihat : Din uğruna yapılan savaş.

-Ç-

çaşnigir : Sofracı.

çetr : Anadolu Selçuklularında hükümdarlık alameti olarak kullanılan 
saltanat şemsiyesinin ismi.

-D-

divan : Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. 

-E-

entrika : Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, 
dolap, düzen, dalavere,    desise, hile.

-F-

fetihname : Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı 
devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mek-
tup.

fıkıh : İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan 
yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.

fidye : Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması 
için istenen para.

fitne : Karışıklık, kargaşa. 
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-G-

ganimet : Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal.

gulam : İslam devletlerinde kölelerden oluşan, hükümdarı korumakla 
görevli olan askerî birliklerdir.

-H-

hanedan : 1. Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy. 2. Büyük
aile.

haraç : İslam Devleti'nde Müslüman olmayanların devlete ödemekle 
yükümlü oldukları vergi. 

havas : Nitelikler, özellikler.

hububat : Tahıl.

hutbe : Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen 
öğüt.

-İ-

istişare : Danışma.

-K-

kabile : Boy.

kadı : Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun 
arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras 
davalarına bakan mahkemelerin başkanları. 

 konfederasyon : Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında 
federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak po-
litika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimle-
rinde serbest bulundukları devletler topluluğu. 

kotuz : Hükümdarlık sembolü olarak başa takılan tüy.

kut : 1. Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip
olunan üstün güç. 2. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket.

kutsal : Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, tapı-
nılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, mukaddes.
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-M-

maiyet : Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler. 

mancınık : Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır 
taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı.

medeniyet : Uygarlık. 

muazzam : Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman.

-N-

nafaka : Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik. 

nevbet : Türk İslam Devletleri'nde sarayda ve bazı özel yerlerde sabah, 
ikindi, yatsı zamanlarında çalınan askerî mızıka.

-O-

otağ : Padişah ve vezirler için yapılan gösterişli ve etekli çadır.

-Ö-

özerk : Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan 
(kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom.

-P-

papirüs : Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki olan 
Papirüs'ün saplarından yapılan kâğıt.

-R-

reform : Düzeltme.

rivayet : 1. Bir olay, bir haber veya sözü nakletme. 2. Söylenti.

rönesans : XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa
ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ
kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

-S-

sahabe : Hz. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslü-
manlar, ashap.

skolastik düşünce : İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemi-
ni uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.



121120 Tarih 2Tarih 2

subaşı : 1. Şehirlerin güvenlik işlerine bakan görevlilerin başı. 2. Osman-
lılarda kapıkulu süvarileri     arasından, savaş zamanı güvenlik
işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplamak işleri    için ay-
rılan kimse.

sultan : Müslüman hükümdarların kullandıkları unvan, padişah.

süvari : Atlı asker.

-Ş-

şehzade : Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san. 

şer'i : İslam hukukuyla ilgili. 

şûra : Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.

-T-

tasavvuf : Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiyle açıkla-
yan dinî ve felsefi akım. 

tefekkür : Düşünme, düşünüş.

tefsir : Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları 
yazma, yorumlama.

töre : 1. Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama
biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alış-
kanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet. 2. Hukuk.

-V-

veliaht : Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra 
tahta geçmeye aday olan kimse.

-Y-

yabgu : Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra ge-
len en üst düzeydeki yöneticinin unvanı. 

yağız : Yağız ve kuvvetli, yiğit.
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