TARIH OBJEKTIFINDE HZ. PEYGAMBERIN
HAD~ SLER~~VE TÜRKLER
Doç. Dr. ZEKERIYA KITAPÇ~~
GIRI~~
Hz. Peygamber ve Türkler, Islâm ve Türk tarihinin hali
ayd~ nlat~lmas~~ gereken önemli konular~~ aras~ ndad~ r. Her ne kadar Medine'de, Hz. Peygamberin üstün gayretleri ile temelleri at~ lan islâm
Devleti ve Müslüman Toplumu, büyük ölçüde Araplardan olu~mu~~ise de,
çe~itli ~ rk ve dinlere mensub birçok kimseler daha ilk devirlerde Islam dinini
kabul ederek bu yeni topluma kat~lm~~ lar, gereken sayg~~ ve ilgiyi de
görmü~lerdir. Iran as~ll~~ Selman, Biz ansl ~~ (Rum) Suhayb, Habe~ istan 'dan kopub gelen Bilâl ve Medine'ye yerle~mi~~bir çok Yahüdi1 e rd e n, ihtida edenler, bu toplumda dikkatimizi çeken gayri Arap ve fakat
ilk müslüman ~ahsiyetlerdir.
Türklere gelince, me~hur Y asi r ailesinin asl~ n~ n Türk olabilece~i
yolundaki iyimser görü~lerin d~~~ nda 1, Medine Islam toplumunda herhangi
bir Türkün varl~~~ n~~ iddia etmek bugün için nerede ise imkâns~z gibi
görünmektedir. Elde mevcut kaynaklara göre, Türk asilzadelerinin ilk defa
Medine'ye gelmeleri, Emevi halifelerinden Muaviye zaman~ nda ve Halife Hz.
Osman'~ n o~lu Said'in k~sa bir süre Horasan valili~i s~ ras~ nda mümkün
olmu~tur. (674) 2. Bundan önceki devirler için Mekke, Medine gibi
Arabistan'~ n iskân bölgelerinde yerle~mi~~herhangi bir Türk varl~~~ ndan
bahsetmemiz henüz çok erkendir. Türklerin, tarihin ilk ça~lar~ ndan beri
dünyan~ n pek çok ülkelerine göç etmi~~bulunmalar~ na ra~men Arabistan'da
görülmemelerine pek fazla ~a~~lmamal~d~ r. Bunda ilerideki sayfalarda
üzerinde daha da ayr~ nt~l~~ olarak durulaca~~~gibi Türk-Arap münasebetlerinin
geli~mesinde menft yönden tesir eden bir k~s~m faktörler önemli ölçüde rol oynam~~lard~ r.
' Kitapç~, Z. et - Türk f~~ Müellefati'l - Cah~z ve Mekânetühüm f~ 't Tarihi'l Islami, Beyrut,
1972, S. 98.
k Dergi),
2 Kitapç~ , Z. Arap ~ehirlerine Yerle~tirilen ~ lk Türkler, Türk Kültürü (Ayl~
~ubat, 1972, Ankara, Sy. ~~ 12, sf. 215.
Bel/elen C. XLVIII, 27
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Bütün bu olumsuz yönler nazar~~itibara al~narak, tarih ilminin ~~~~~ nda
H. Peygamber ve Türkler konusunda yap~lacak bir ara~ t~ rma için pek fazla
malzeme olmad~~~~kanaatine de var~lmamal~d~ r. Konunun müsbet ve
gerçekten de çarp~c~~baz~~ yönleri de vard~ r. O da Hz. Peygamberin Türkler
hakk~ nda bir nevi tarihi vesikalar niteli~inde olan h a d isleri ve bu
hadislerin, K ü tü bü-Si t te * denilen otantik hadis kitaplar~ nda kaydedilmi~~olmalar~d~ r. Bu hadis koleksiyonlar~ ndan Sahi h i -Bu h ari ve Sa hi hi - M üslim ise büyük bir titizlikle yaz~lm~~~ve Kurandan sonra bir
teamül olarak do~rulu~unda hiçbir zaman ~üphe edilmemesi gereken ana
kaynaklar olarak kabul edilmi~~ve her devirde Islam ulemas~~ taraf~ ndan çok
büyük bir sayg~~ve hürmete mazhar olmu~lard~r.
Türklerle ilgili ~üphesiz çok hemde pek çok hadisler vard~ r. Bu yönde
yapt~~~m~z küçük bir tarama da bu hadislerin say~s~ n~ n tahminlerin ötesinde
kabar~ k oldu~u görülmü~tür. Bunlar~n ancak mahdut bir k~sm~~ bizzat Hz.
Peygamber taraf~ndan söylenmi~~"sahih" do~ru hadisler oludu~u gibi, pek
ço~u da daha sonraki devirlerde ~u veya bu maksatlarla uydurulmu~~
"Meuzu", yani yalan ve hiç bir zaman kabul edilmesine imkân olmayan
apogrjf uydurma hadislerdir.
Bizim bu mütavazi ara~t~ rmam~zda, ilk defa bu hadislerden sadece ve
yaln~z Sa hih katagorisine giren ve büyük hadis otoritelerinden 1 mam ~~
Bu h a ri ve I m a m ~~ M üsli m'in "SAII~II" ad~ndaki me~hur eserlerinde
Türkler hakk~ nda zikredilen hadislerle yine Ebi Da v û d'un kütübü sitteden olan SeNEN'deki hadisleri üzerinde durulmu~tur. Di~er kaynaklar~ n
rivayetine bunlar~~ takviye etti~i ölçüde yer verilmi~tir.
Klasik hadis kitaplar~nda bu hadisler muttas~l senedlerle birlikte hadis
formuna tam uygun olarak zikredilmi~tir. Ara~t~ rmam~zda senedlerde yer
alan raviler üzerinde hiç durulmam~~t~ r. Bu konuyu ~üphesiz belirli
amac~n~ n d~~~ na çekmek ve bir nevi da~~ tmak olurdu. Halbuki biz mümkün
oldu~u kadar konunun orijinal yönde ilerlemesini istedik. Bu bak~ mdan
incelememizde sadece birer k~ymetli vestka niteli~inde olan hadislerin metinleri
üzerinde durulmu~~ve onlar~n metinleri ile birlikte Türkçe meali verilmi~ tir.
Daha sonra metin ve çevirisi sunulan bu hadislerin tarih prespektifi içinde
objektif bir de~erlendirilmesi yap~lm~~~ve okuyucunun do~rudan do~ruya
"Kütübü Sitt e: Alt~~ - Kitab, hadis kitaplar~~aras~nda do~rulu~u yönü ile kabul edilmi~~
ve her devirde ~slâm ulemas~n~n takdir ve kabillüne mazhar olmu~~alt~~ me~hur hadis
kolleksiyonudur. Bat~l~~ yazarlar~n Otantik dedi~i bu temel eserler ~unlard~r: Sahibi Buhari,
Sahihi Müslim, Süneni Nese!, Süneni Tirmizi ve Süneni ibn Maceh.
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bir de~er hükmüne varmas~~ istenilmi~ tir. Herhalde bir ilim adam~~ için
yap~lmas~~ en uygun olan~~ da bu idi.
Bunlardan en yayg~ n olan~~ ~ üphesiz Ebu Davud'un kaybetti~i
"Türkler size dokunmad ~ kça sak ~ n siz de Türklere dokunmay ~ n ~ z!" hadisidir. Bu hadis üzerinde di~erlerine nazaran çok
daha etrafl~~ bir ~ekilde durulmu~~ve geli~ en olaylarla birlikte geni~~
mukayeseler yap~ld~~~ nda ilginç bir sentez ortaya ç~ km~~t~ r. O da bu hadisin
ileriki sayfalarda daha etrafh bir ~ekilde görülece~i gibi Türk-Arap siyasi
münasebetlerine uzun zaman yön vermi~~olmas~d~ r.
Bu arada milli kaynaklar~ m~ zdan ve Türk kültürünün temel eserlerinden biri olan
K a~garr nin "D tv an ü L ii~~a t i' t - Türk ad~ndaki k~ymetli kitab~nda kaydetti~i ve
Türk cihan hakimiyet duygusunu yans~tan hadisleri üzerinde durulmu~tur. Di~er bir
k~s~m yazarlar~n aksine, hadislerin do~rulu~unun münaka~as~~bir yana, muhtevalar~~
bak~ m~ndan ele al~nm~~~ve o devir Türk tarihi için bir dönüm noktas~~olabilecek olaylar ve
geli~meler aç~s~ ndan olumlu yönde de~~erlendirilerek konuya belirli ölçüde bir aç~kl~k
getirilm
Bununla beraber ~u gerçek itiraf edilmelidir ki: Türklerle ilgili hadisler daha ham
bir malzeme y~~~m~~ halindedir. Hadi slerin her nedense tarih otoriteleri taraf~ndan
olumlu yönlerden ve tarihi olaylar aç~s~ndan realist olarak de~erlendirilmesi
_yap~lmad~~~~gibi bir mukayese ve sentezi de yap~lm~~~de~ildir. Hadisler üzerinde ne
yaz~ k ki tarihçilerden ziyade ~~a ri h 'ler durmu~~ve tarih nosyonundan
~ üphesiz ço~ u kere uzak olan bu hadis ~erhçileri Türklerin örf, adet, anane ve
sosyal ya~ant~ lar~~ hakk~ nda ak~ l ve mant~ k hudutlar~ n~~ zorlayan bilgiler
vermi~lerdir.
Di~er taraftan hadislere temas eden bir k~s~ m ça~da~~tarihçiler ve
yazarlar, hadis bilginlerinin bu hadislerin derlenme ve yaz~lmas~ nda
özellikle ravilerin sika ( ki~inin güvenilir karakterde) olabilmeleri yolunda
ortaya koyduklar~~ sa~lam kriterleri ço~ u kere yeteri kadar nazar~~ itibara
almad~ klar~~ görülmektedir. ~~in birazda kolay~ na yani inkara sapan bu
kimselerin gerek ~ ekil, gerekse metinler hakk~ nda yapt~ klar~~ yorumlar
gerçekten sathi ve tatmin edici bulunmamaktad ~ r. Ço~u kez bu alimlerin
mesela W. Barth old , Ahmed Emin (M~s~ rl~~ bilgin) gibi, Türkler
hakk~ ndaki hadislerin tümüne her nedense hemen olumsuz tav~ rlar
tak~ nd~~~~görülmektedir 3.
Türklerle ilgili hadisler Türk tarihçilerinin de pek mechulü
Çe~ itli vesilelerle de olsa bu hadisler üzerinde duran müelliflerimiz
3 Barthold, W, Tarihu't-Türk f~~ Asyal-Wustâ, Kahire, 1958, s. 85. Emin, Ahmed Facrül~slâm, Kahire, 1961, s. 213.
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ve her
olmu~tur 4 . Ancak onlarda hadislere dolayl~~ olarak temas etmi~ler
nedense pek fazla bir yorum yapmaktan çekinmi~ lerdir. Bizzat hadisleri as~l
konu olarak ele alan, onlar~~ gerek hadis ilminin kriterleri ve gerekse
ru giden ve
tarihin d a t alar ~~ aç~s~ ndan de~erlendirerek bir senteze do~
na
sunabilen
Türk
alimi
hemen
hemen
yok
gibidir.
ilgililerin münaka~as~
Türklerle ilgili hadislerin milli tarih süzgecinde de~erlendirilmesi
yolunda yapt~~~ m~ z bu mütevazi çal~~ malar bugün için bir ba~lang~ç
niteli~indedir. Ileride bu konular üzerinde, imkânlar el verdi~i ölçüde
ara~t~ rma ve incelemelerimiz devam edecek ve mesele bütün yönleri ile
okuyucular~ n istifadesine sunulacakt~ r.
I. BÖLÜM
UMUMI OLARAK TÜRKLERDEN BAHSEDEN
HAD~ SLER~ N DE~ERLENDIRILMESI
I - Türk Arap Münasebetlerine Genel Bir Bak~~~ve Bu Münasebetlerin
Geli~ mesini Önleyen Faktörler
Milâdi VII. asr~ n ilk yar~s~ nda, Ceyhun nehrini geçmek ve A~a~~~
Türkistan~ n (~ slami kaynaklarda Maveraü'n-nehr) iç k~s~ mlar~ na do~ru
ilerlemek isteyen Arap ordular~ n~~ durdurmak ve onlar~~ Ceyhun havzas~ na
sokmamak için harekete geçen Türk Hakan~~ ile Ahnef b Kays'~n ilk defa
Mervu'r-Rüd'de kar~~ la~malar~~ (642 /22) bu tarafa b~ rak~ lacak olursa, eski
Türklerle-Araplar aras~ nda ilk siyasi ya da sosyal ve kültürel münasebetlerin hangi ça~larda ve nas~ l bir ortamda ba~lad~~~~hakk~ nda
henüz bir bilgimiz yoktur. Türk - Arap münasebetlerinin, Hz. Peygamber
ve dolay~s~ yla Islam dininin ortaya ç~ kmas~ ndan çok daha önce, ilk defa
Sasani ordular~ nda çarp~~ an Türklerle, ba~ lad~~~~söylenebilirsede 6, Cahiliyye devri Arap ~ iirinde Türklerden ve Türk kahramanl~~~ ndan bahsedilmi~~olmas~~ 7, bu temaslar~~ çok daha önceki devirlere kadar götürmektedir.
Y~ld~ z, H.D. Islâmiyet ve Türkler, 1st. 1976, S. 5. Dâni~mend, 1.H. Türk Irk~~ Niçin
Müslüman Olmu~ tur? Ist. 1959, s. 139. ~e~ en. Ramazan, Eski Araplara Gore Türkler, Türkiyat
Mecmuas~, 1st. 1969, XV. S. 12 Vd.
5 et - Taberi, Tarihü'l-emam vel-Mülâk, Beyrut, 1967, IV, s. 169.
a.g.e. S. 3
6 Sealibi, Gurer el-Müli~ ki'l-Acem, Tahran., 1369, h. s. 297. Y~ld~z,
4

7

~e~en, Ramazan. a.g.mk. S.
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Gerek bu münasebetler ve gerekse Türkler hakk~nda bir k~s~ m bilgilerin
Arap toplumuna intikalinde öyle tahmin ed~y
. oruz ki, pek çok devirler Türk kontrolünde
bulunan ipek- Yolu önemli bir rol oynad~~~~gibi yine o devrin Basra, Medain gibi
Arap tacirlerinin s~k s~k u~rad~ klar~~ticaret merkezleri' de önemli rol oynam~~t~ r. Bu
ticaret merkezlerine, çe~itli maksatla rla gelen Araplar~n, do~rudan do~ruya olmasa bile,
ilk ça~lardan beri kom~u olarak ya~ayan ve büyük ölçüde Türk unsurunun tesiri alt~ nda
kalan Iranl ~~ lar vas~tas~yla , Türkler ve Türklerin mez~y
. etleri hakk~nda bir çok
bilgiler edinmi~~olmalar~~ gayet normal& . Zira ilk devirlerde Araplar taraf~ndan
Türkler hakk~nda söylenen bi rk~s~ m darb~~ meseller 8 ve ~iirleri ba~ka türlü izah
etmemize imkân yoktur.
Fakat ~ u da tarihi bir gerçektir ki; bu ilk temaslar hiçbir zaman ciddi ve
yeterli olmam~~ t~ r. Tarih boyunca, tesbit edebildi~imiz kadar~~ ile TürkArap münasebetlerinin geli~ mesinde olumsuz yönden tesirler eden birçok
faktörler vard~ r. Bunlar~n ba~~nda Arabistan yar~ madas~ n~n co~rafi durumu
gelmektedir.
Bilindi~i gibi Arabistan Asya'n~ n, bat~~ güneyinde, Hint Okyanusuna
do~ru adeta geni~~bir dil gibi sarkm~~~ve üç taraf~~ denizlerle çevrili çok büyük
bir kara parças~~ bir yar~ madad~ r. Arabistan kendine has olan bu co~rafi
durumu sayesinde tarihin hemen her devrinde de~il Türkler, hiçbir yabanc~~
~ rk ve kültürün istilas~ na u~ramam~~ , dolay~s~yla Araplar ta ilk ça~lardan
beri harici anar~i ve karga~al~ klardan uzak (monoton) bir hayat~~ ya~aya
gelmi~ lerdir. Bu da hiçbir zaman ~ üphesiz Türk - Arap münasebetlerinin
lehine olmam~~ t~ r. ~öyle ki,
Tarih boyunca Orta Asya ve Arabistan iki ayr~~ dünya ve bu iklimlerde
ya~ ayan insanlar da iki ayr~~ dünyan~ n insanlar~~ olarak ya~am~~lard~ r.
Orta Asya'n~ n sosyal ve siyâsi hayat~~ birçok dalgalanmalar hatta olu~ma ve
geli~ melerle doludur. Dinamik Türk toplumunun ya~ad~~~~bu topraklarda,
zay~ f Türk devletleri tarih sahnesinden çekilip giderken onlar~~ daha güçlü
8 el-Cah~ z, Fezailü'l-Etrak, Resailül-Caluz, Kahire, 1964, I.s. 76. Cah
~z'~ n eserlerinde
bununla ilgili ve Arap toplumunda Türklerin karakterlerini yans~ tan, hatta ilk devirlere kadar
uzanan baz~~ rivayetler bulmam~ z mümkündür. Meselâ, Hz. Osman büyük f~ tne s~ras~nda
muhasara alt~ nda iken Abdullah b. Abbas MEKKE'de halka hitaben bir konu~ma
yapm~~ t~ . Bundan ziyadesiyle duygulanan ve heyecana kap~lan halk:
L1..rz!

— Ke~ ke Türkler ve Deylemliler bunu duymu~~olsalard~~
mutlaka Müslüman olurlard~",
demi~lerdir. Türklerin ta~~yürekli insanlar oldu~undan kinayedir. bkz. el-beyan ve't Tebyin,
Kahire, 1947, I. s. 330. Cimrili~i ile me~hur büyük Arap f~ lozofu Kindi (öl. 866), bir defas~ndai
kiraya vermi~~oldu~u evine giren ve ç~kanlar~~ bile çok görerek ~öyle ba~~rm~~t~r:
Q. ,.;-•) ^3.P,
— Sizler, Hind ve Rumlardan hatta Tür k ve Deylemden daha kötü
insanlars~n~ z!". bkz. K. el-Buhalâ, Kahire, 1947, S. 76.
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Türk devletlerinin do~u~u takib etmi~ tir. O kadar ki, ~slam hidayet
güne~inin do~u~ undan biraz önce de yine bu topraklarda büyük f~rt~nalar
kopmu~~ve bu f~rt~ nalar neticesinde ilk defa TÜRK ad~yla tarih sahnesinde
görünen büyük GÖK- TÜRK imparatorlu~u kurulmu~tur (552- 743).
Türk - Arap münasebetlerini çe~itli yönlerden geli~ mesini önleyen
faktörlerden bir di~eri'de Arabistan'~n, Türklerin me~hur göç yollar~~istikarhetinin
d~~~nda bir ba~ ka ifade ile daha sapa bir yerde bulunmu~~olmas~d~r. Tarihin
ilk ça~lar~ ndan beri Orta - Asya'dan dünyan~ n hemen her tarafina büyük
dalgalar halinde göç eden Türk kavimleri bat~ya do~ru Hazar denizinin
Kuzey ve Güneyi olmak üzere iki ana yoldan ilerlemi~ lerdir. Mesela, Hazar
denizinin kuzeyinden ilerleyen Türk kavimleri (Hunlar, Avarlar, Hazarlar)
Avrupa'n~n iç k~s~mlar~ na kadar ilerledikleri ve H~ ristiyanl~k dünyas~n~n en
önemli merkezi olan Roma'y~~ dahi tehdit ettikleri gibi, Hazar denizinin
güneyinden geçen Türk kavimleri ve birçok O~uz boylar~, Ceyhun
havzas~ n~~ geçerek iran ve Orta Do~u'ya inmi~ ler, oradan Anadolu
yaylalar~ na gelerek bu topraklar~~daha sonraki Türk nesilleri için mübarek
bir yurt vatan haline getirmi~ lerdir.
Arabistan'~ n malum göç yollar~~ istikametinin d~~~ nda olu~u, onun ilk
lardan
beri devem edegelen Türk göçlerinden ve dolay~s~yla Türk
ça~
istilas~ ndan korudu~u gibi, Türk - Arap münasebetlerinin geli~memesinde
de çok önemli bir faktör olmu~ tur.
Yukarda zikredilen faktörlere, Arabistan yar~madas~= Türkler için yurt
tutmaya pek fazla elveri~li topraklar olmad~~~n~~da ilave etmemiz gerekmektedir.
Bilindi~i gibi Türkler, uzun zaman göçebe kavimler olarak ya~am~~lar
ve yerle~ ik hayat düzenine bir türlü geçmemi~lerdir. Onlar~n göçebeli~i
sürdürmelerinin birçok sebeblerinden biri de gerek kendileri gerekse büyük
mebla~lara ula~an mal varl~klar~~için daha rahat ya~ayabilecekleri yurtlar
bulmakt~ . Arabistana gelince, çok ince olan sahil ~eridi müstesna, ülkenin
büyük bir k~sm~~ ya~amaya hiç de elveri~li olmayan çöller ve çok zor bir hayat
mücadelesini gerektiren vahalarla kapal~~ idi. Türklerin ise sulak etraf~~ye~il
bol ve bereketli topraklara ihtiyaçlar~~vard~. Bu bak~ mdan Arabistan Türk
boylar~ na yeni yurt tutmak için hiçbir zaman elveri~li ve cazib yerler
olmam~~t~r.
- Hendek Harbini Hz. Peygamberin Türk Çad~r~ ndan idare Etmesi
Fakat bütün bu olumsuz faktör ve tabii ~artlar~~göz önüne alarak
cahiliye devri Araplar~ n~n, Türkler hakk~ nda tamamen bilgisiz ve üstelik
habersiz olduklar~ n~~ söylemek hiç de do~ru de~ildir. Bilakis bu husustaki
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malzemeler de~erlendirildi~inde, Araplar~ n eski Türkler ve onlar~~ di~er
milletlerden ay~ ran mümeyyiz vas~ flar~~ ve milli karakterleri hakk~ nda pek de
küçümsenmeyecek derecede bilgilere sahip olduklar~ n~~ görüyoruz. Bunlar~ n
ba~~ nda ilerideki sayfalarda daha etrafl~~ bir ~ekilde durulaca~~~gibi Hz.
Peygamber ve Hz. Ömer gelmektedir.
Araplar~n yukarda da i~aret edildi~i gibi, me~hur cahiliye devri ~iirlerinde
Türklerden bahsedildi~i gibi, Arap folkloruna geçmi~~ve Türkler hakk~nda kinayeli
olarak söylenen bir k~s~ m darb~~meseller dahi vard~r. Bundan daha önemlisi, Türk
kültür ve medeniyetinin çok önemli bir unsuru olan me~hur Türk
ç ad ~~r ~~n ~~ n ad~~ ve san~ yla cahiliye devri Araplar~ na mal edilmesi ve Hz.
Peygamber devri de dahil daha sonraki devirlerde bile kullan~lm~~~
olmas~d~ r. Bununla ilgili olarak temel kaynaklarda tatmin edici rivayetler
vard~ r.
Büyük ~slam tarihçisi Taberi, Müslümanlar~ n me~hur Hendek Harbine
(627) haz~ rland~ klar~~ s~ ralarda, özellikle Medine'nin savunmaya muhtaç
zay~f kesimlerini korumak için büyük hendekler kaz~l~ rken, Hz.
Peygamberin bölgenin hâkim bir tepesine kurulan Türk çad~ r~n~~
) harb karargah~~ olarak kulland~~~ n~~ bildirmektedir 9. Hz.
(
Peygamber bütün Hendek Harbi süresince yakla~~ k bir ay ~üphesiz bu Türk
çad~ r~ nda kalm~~~ve harbi buradan idare etmi~tir. Daha sonralar~~ biz, bu
Türk tipi çad~ rdan Hz. Peygamberin ho~land~~~ na kani olmaktay~z. O
muhtemelen di~er baz~~ seferlerinde de bu Türk tipi çad~ r~~ kullanm~~~hatta
Ramazan aylar~ nda özel bir ibadet olan ve ki~ inin kendini Allaha vermesi
~eklinde yorumlayabilece~imiz "itikâ fa " yine bu çad~ rda çekilmi~ tir. Zira
temel kaynaklarda Türk tipi çad~ rlarda itikâf girdi~i rivayet edilmektedir 10
3- Türklerden Bahseden Hadislerin Umumi De~erlendirilmesi
Biz ~ imdi konunun daha ilginç bir yönünü ara~t~ rmak istiyoruz. O da
Hz. Peygamberin Türkler hakk~ nda ve onlar~ n özelliklerini beyan eden
birçok hadisleri ve onlar~ n makul ölçüler içinde de~erlendirilmesidir.
Otantik hadis kitaplar~~incelendi~inde, Türk kavminin Araplar nazar~ nda
pek de meçhul olmad~~~ n~ , Hz. Peygamber devrinde birçok vesilelerle
Türklerden bahsedildi~i, hatta Türklerden bahseden en büyük zat~ n yine
Hz. Peygamberin kendisi oldu~u hayretle görülmektedir.
9 et-Taberl a.g.e. II. s. 568.
'° Sahihi Müslim, Tercemesi ve ~erhi çev. A. Davudo~lu, Ist. 1977 VI. s. 246 Buhâri,
Tecrid, çev. K. Miras Ankara 1969,. VI. s. 320.
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Bu hadislerden bir k~sm~~ hadis otoritelerine ula~arak zaman~ m~za kadar
gelmi~, bir k~sm~~ da gelmemi~ tir. öyle tahmin ediyoruz ki, Türklerden
bahseden bu hadislerden ~u veya bu nedenle bize ula~mayanlar
ula~anlardan kat kat fazlad~ r. Bunun da çe~itli nedenleri vard~ r. Bunlardan en
önemlisi böyle hadisler,, muhtevalar~~ itibariyle çok özel ve fikhi meseleler gibi
müslümanlar~n günlük dini hayatlar~n~~pek fazla ilgilendirmedi,~inden daha sonraki
nesiller taraf~ndan üzerinde durulmam~~, ve dolay~s~yla bizlere çok az bir k~sm~~ intikal
etmi~tir. Türklerle ilgili hadislerin ço~unun ashab~n önde gelen simalar~ndan olan
Ebu-Hür ey re taraf~ ndan rivayet edilmi~~olmas~~ayr~ca di kkatimizi çekmektedir.Zfra
di~er birçok saha benin aksine, Ebu Hüreyre, Hz. Peygamberden ne duydu ve ne gördü ise
onlar~~bir emanet olarak sonraki nesillere ( tabifn ve tebea tabiin) aktarma): mukaddes
bir görev saym~~t~r.
Konuya bu iyimser yönden yakla~ mam~zla beraber, bu hadislerden bir
ço~ u da hadis literatüründe "Mevzu" dedi~imiz asl~~ esas~~ olmayan
uydurma hadislerdir. Hadis usulünde mevzu hadislerin çe~itli kimseler
tarafindan uydurulu~~sebebleri aç~ k aç~ k maddeler halinde zikredilmi~ tir 1 .
~ üphesiz bu sebebler Türkler için uydurulan hadislerin pek ço~u için de
geçirlidir. Ancak hadis alimlerinin her nedense pek fazla üzerinde
duymad~~~~ve biz tarihçileri ilgilendiren önemli bir sebeb daha vard~ r. O da
Türklerin Islâm milletleri camiasindaki önemli yerlerini almalar~~ve büyük misyona
sahip ç~kmalar~~için onlar~~ te~vik ve Müslümanlar~ n moralini yükseltmek için iyi niyetle
uydurulmu~~bir k~s~ m hadislerin de oldu~udur. (Ka~ gari hadisleri gibi). Konunun
bu özel ve fakat önemli yönüne birkaç sat~ rlada olsa temas etmemiz herhalde
yerinde olacakt~ r. ~öyle ki;
X. as~ r ve XI. asr~ n ilk ba~lar~ nda eski hilâfe ülkeleri, büyük sars~ nt~,
maddi ve manevi ~zd~ rablar, siyasi ve dini buhranlarla dolu idi. Merkezi
otorite son derece zay~ flam~~, Islam dünyas~~ bölünerek parçalanm~~ , bundan
daha kötüsü ~ii Büveyhiler (Ahmed b. Büveyh), Islam kültür ve
medeniyetinin be~i~i Sünni devletinin merkezi Ba~dad'~~ istila ederek Islam
dinine çok a~~ r darbeler vurmu~lard~ r. ~illik bir asr~~ geçen bu süre zarf~ nda
devletin resmi dini olmu~ tur. ~iilerin özel günleri olan Muharrem dö~ünmeri ,
devletin resmi bayram~~ olmas~~ yan~s~ ra 12 , büyük ölçüde devlet deste~i ve
himayesine mazhar olan ~ii doktirini siyasi, sosyal ve dini hayata tamamen
hakim olmu~tur.
I~te Islam dünyas~ n~ n içine dü~mü~~oldu~u bu feci durumdan çekib
ç~ karacak Sünni doktirini yeniden ihya edecek yeni bir kurtar~c~lar
' I Salih, S. Hadis Ilimleri ve Hadis Ist~ lahlan, çev. Y. Kandemir, Ankara, 1971, S. 210-220
12

Mahmud, S.M. A Short History of Islam, London, 1960, S. 14.8.
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ordusuna ihtiyaç vard~. Zira rekabeti, Silli~in temsilcisi olan iranhlar
kazanm~~, ba~ta Abbas! Halifeleri (el - Müstekil 944-46) ve sonrakiler olmak
üzere, ~slam dünyas~~ için oturup s~zlamaktan ba~ka yapabilecekleri pek
fazla bir ~ey kalmam~~t~. ~slam dünyas~n~n tek ümidi art~k do~uda idi. Zira o
s~ralarda, ~slam dini göçebe Türkler aras~nda ba~~döndürücü bir süratle
yay~l~ yordu. Islam dini Türklerin bütün maddi ve manevi varl~klann~~
doldurmu~~adeta onlar~~patlamaya haz~r, kab~na s~~maz bir güç ve kuvvet
haline getirmi~ti. ~slam dünyas~n~, içine dü~mü~~oldu~u ve bir as~rd~r devam
eden bu siyasi ve dini buhrandan ancak bu yeni ve zinde güçler yani
TÜRKLER kurtarabilirlerdi.
~ slam alimleri bu devirde büyük bir basiret örne~i vermi~lerdir. Bir
taraftan ~slam dünyas~nda günümüzün tabiri ile efkar' umumiyeyi
haz~rlamak, di~er taraftan Türkleri bu büyük misyona sahip ç~kmalanm
sa~lamak için te~vik ve tahrik etme ihtiyac~n~~duymu~lard~r. Onlara göre,
Türkleri te~vik etmenin en güzel yolu otantik hadis kitaplannda zaten
mevcud olan hadislere bir nevi yorum mahiyetinde yenilerini ilave etmekti.
Bu bak~mdan ~slam alimleri Türkler hakk~ nda tamamen iyi niyetle Hz.
Peygambere atfen bir k~s~ m hadisler söylemekte herhangi bir sak~ nca
görmemi~lerdir. Bu bilginler aras~ nda büyük Türk bilgini Mahmud elKa~garl' yi de zikretmemiz gerekmektedir.
4- Ka~garf HadislerMin De~erlendirilmesi
Ka~gari'nin rivayet etti~i ve Türklerin ha~met ve ikballerini çok
heyecanl~~bir ~ekilde dile getiren bu hadisler ve yorumlann~~bir ç~rp~da silip
atmaktansa, bu aç~dan de~erlendirmemiz konuya herhalde daha realist bir
yoldan yakla~mak olacakt~r 13 .
Ulu Önder ATATÜRK gibi Türk olman~n gurur ve ~uurunu iliklerine
kadar duyan ve hisseden Ka~gari, me~hur eseri olan "Divnü Lü~at-it-Türk"
de Türklerle ilgili olan bu kabil hadislerden iki tanesini zikretmi~tir. Hatta
bunlardan biri hadis literatüründe "ku~lsf hadis"dedi~imiz manas~~Allahtan
ve lafz~~Hz. Peygamberden gelen hadisler cinsindendir. Söz konusu hadisin
metni ~öyledir;
1
14 z̀)~,`„).;°;`,':111'4', (10
"!?
f,+::<..i.,11;!~~~ •
j
•

r4".L.

Giri~~XVII-XVIII. B.
13 Ka~gari, Divan'ü - Lügat it - Türk, Çev. B. Atalay, Ankara, 1939.
Atalay Ka~garl'nin hadislerine hiçbir yorum yapmad~g~~gibi, k~ymet de vermemi~~ve kuru bir
uslupla reddetmi~tir.
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"Hz. Peygamberden rivayet edildi~ine göre; Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki,
benim bir ordum vard~r, ad~ n~~ Türk koydum ve onlar~~ doku ülkelerine yerle~tirdim.
Herhangi bir kavme öfkelendik' im zaman Türkleri onlar~ n ba~~na musallat ederim" 14 .
Ka~gari'nin Türklerle ilgili nakletti~i bir di~er hadisi de ~ udur;
»
~,

o,

L(1,

riJ

4

"Hz. Peygamber k~yamet alametlerini ve ahir zaman karga~al~ klar~n~~ ve O~uz
Türklerinin ortaya ç~k~~lar~n~~ zikrettikten sonra buyurmu~tur ki; Türk dilini
(mutlaka) ö~reniniz. Zira mülk ve saltanat uzun zaman onlar~n elinde kalacakt~r" 5.
Ka~gari'nin rivayet etti~i bu hadislerin isnad ve metinleri hakk~ nda
Usulü Hadis ilminin ortaya koydu~u kriterler aç~s~ ndan daha fazla münaka~a
ve tenkid etmenin yeri herhalde buras~~ de~ildir. Fakat ~ u kadar~~ da bir
gerçektir ki, söz konusu hadislerin lafizlar~ mn do~rulu~u hala münaka~a
konusu ise de, zaman ve siyasi geli~meler onlar~ n muhteva ve metinlerinin
bir ba~ ka ifade ile müdafaa etti~i fikirlerin kesinlikle do~ ru oldu~unu ortaya
koymu~ tur. Çünkü do~udan kopan bu ilâhi firt~ na, bat~ya Islam dünyas~ na
yönelmi~ tir. Cihangir Asya ordular~ n~ n bir ba~ ka öncüleri olan Selçuklular,
çok geçmeden Ba~dat önlerinde, Islam~ n taht ve baht ~ehrinde gürülmü~lerdir. Selçuklu Türkleri, Islam dünyas~ n~ n üstüne kara bulutlar
gibi çöken ~ii Büveyhi saltanat~ na son vermekle kalmad~ klar~~ gibi, ba~ ta
Ba~dat olmak üzere, Imparatorlu~un daha ziyade ~ii a~~rl~ kl~~ ~ehirlerine
Ni zamiye Medreselerini kurarak onlar~ n fikri manada da belini k~ rm~~lar
ve Sunni doktirini ihya etmi~lerdir.
II. BÖLÜM
TÜRKLERDEN BAHSEDEN GERÇEK HADISLER:
METIN VE ÇEVIRILERI
/- Hz. Peygamberin Türklerle ilgili Bilgilerinin Kayna~~~Nerelere Kadar
Dayanmaktad~ r.
Otantik hadis kitaplar~ nda yer alan ve Türklerle ilgili olan hadisleri
aç~ klamaya geçmeden önce ~imdi biz konunun biraz daha ilginç bir yönüne
Ka~garl, Kitab~~ Diyanü Lü~ati't - Türk, Ist. 1333. I. S. 292.
Ka~gari, a.g.e. I. S. 293. Ara~ t~ rmam~zda otantik hadis kolleksiyonlar~ mn d~~~ nda sadece
Ka~gari'nin hadisleri üzerine durulmu~~ve geli~en olaylar aç~s~ ndan de~erlendirilmesi
yap~ lm~~ t~ r.
15
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temas etmek istiyoruz. O da Hz. Peygamberin Türklerle ilgili hadislerine
konu olan bu kadar ayr~ nt~l~~ bilgilerinin kayna~~~meselesidir. O'nun
malumat~n~ n kayna~~~nerelere kadar dayanmaktad~ r??? Bu önemli konuya
Mekke'nin uzak do~u yani Orta - Asya, Çin ve Hindistanla olan ticari
ili~kileri aç~s~ ndan yakla~mak herhalde en tatmin edici yol olsa gerektir.
Mekke, uzun tarihi seyri içinde, Arabista'n~ n en büyük ticaret merkezi
olmu~tur. Umumiyetle volkanik bir arazi üzerinde kurulmu~~oldu~undan
halk~n büyük bir k~sm~~ geçimini ticaretle sa~l~yordu. Mekke'nin güneyinde
Yemen, kuzeyinde ~ am ve do~uda Basra körfezi limanlar~ na aç~lan
geleneksel ticaret yollar~~ O'nun, dünyan~ n büyük merkezleri ile temas~ n~~
sa~l~yordu. Özellikle bu yollardan, Mekke'nin kuzey do~u istikametinde
ayr~lan bir yol, Rumma vadisinden geçerek Basra Körfezine ula~~ rd~ .
Buradan devamla Sasani ülkesine girer ve Medain'e kadar var~ r,
Medain'de ise Orta-Asya'n~ n can damar~~ olan ~ pek - Yolu ile birle~irdi.
Ayn~~ yolun bir ba~ka kolu ise Bahreyn dolaylar~ na sapard~~ 16 .
Çok eski ça~lardan beri bölgenin iktisadi refah ve kalk~ nmas~nda büyük
bir önemi olan uzak do~u ve Çin mallar~~ (hatta köleler) malum ~ pek Yolu
vas~ tas~yla ba~ta Orta Do~u olmak üzere, Basra Körfezi ve Bahreyn
limanlar~ na kadar ula~~yordu. Basra körfezi ve Bahreyn k~y~lar~~ o ça~larda
bugünün tabiri ile çevrenin serbest bölgesi mesabesinde idi. Hatta o ça~larda bu
sahil limanlanndan biri olan S oh a r'a Mukaddesi "Çin-Kap~s~" denildi~ini bile
kaydetmektedir ' 7. Di~er taraftan söz konusu körfez limanlann~ n çok eski
ça~lardan beri uzak do~unun efsanevi zenginlikler diyar~~ olan Hindistan
ve Seyla n ile de çok s~ k~~ticari ili~kileri vard~. Daha ziyade deniz yolu ve
gemilerle olan bu ticaret tutkusu do~unun servet ve zenginliklerini bu körfez
limanlar~na ta~~yordu 18 . Körfez limanlar~ na y~~~lan bu k~ymetli ticaret
mallar~~ buralara s~ k s~k ticaret kervanlar~~ düzenleyen M ekeli tacirler
vas~tas~yla Arabistan'~n birçok yerlerine ula~t~r~l~yor, dolay~s~yla Mekkelilerin büyük ölçüde kazançlar sa~lamas~na yard~ m ediyordu.
Bilindi~i gibi, Hz. Peygamber ilk gençlik y~llanndan beri aktif bir ticari
hayat~n içinde idi. Amcas~~ Ebu Talible daha çocuk denilebilecek ya~larda ~am'a
ve di~er ticaret merkezlerine ticari seferlerde bulunmu~lard~. Hatta O'nun
Ça~atay, N. islâm öncesi Arab Tarihi ve Cahiliye Ça~~, Ankara, 1971, s. 153.
Islam Ansiklopedisi, Arabistan Md. I. s. 475.
1 8 Araplar~ n ilk ça~lardan ba~layarak bütün Orta Ça~lar boyunca Hind ve Seylan'la
olan ticareti hakk~ nda daha geni~~bilgi için bkz. S. M. Yusuf. Alâkatül - Arab et -Ticariyye
bi'l-Hind, Macallah, Külliyetül-Arâb, May~s 1953, XV. I. sf. I-33.
16
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Hadice ile mutlu bir izdivaç yapmalar~ nda ~üphesiz çok dürüst ve ba~ar~ l~~
bir ticaret adam~~ olmas~ n~ n da önemli rolü olmu~ tu. O'nun peygamberli~inin ilk y~ llar~ na kadar devam eden bu ticari hayat~~ yakla~~ k olarak 28 sene
devam etmi~~ve çevredeki büyük ticaret merkezlerine birçok seferlerde
bulunmu~tur.
Gerçekte Hz. Peygamberin, ömrünün ticaretle geçen bu uzun devresi
hakk~ nda bize kendisinden intikal eden rivayetler çok s~ n~ rl~d~ r. O,
peygamberli~inin önceki y~ llara aid olaylardan ancak risaleti ile ilgisi
dolay~s~ yla bahsetmi~~aksi halde susmu~tur. Hz. Peygamberin bu dönemde
Basra Körfezi ve Ba h re y n ' e de müteaddid seyahatlerde bulundu~u
bir gerçektir. Niketim O'na hayat~ n~ n son senelerine do~ru Arabistan'~ n her
taraf~ ndan heyetler gelmeye ba~lam~~ t~ . Bahreyn'den gelen Abdü'l-Kays
heyetine Hz. Peygamber çok ilginç sualler sormu~~ve heyet üyeleri, O'nun
bu kadar ayr~ nt~l~~ bilgilerine hayret ederek
"— Sen bizim memleketimizi bizden daha iyi biliyorsun!" dedikleri
zaman Hz. Peygamber:.
"— Ben sizin memleketinizde enine boyuna seyahatlerde bulundum"
demi~tir 19.
Di~er taraftan bu bölgelerde, ticari hayat~ n getirdi~i bereket ve canl~l~ k
dolay~s~ yla büyük fuarlar kurulurdu. M u ~ k kar ve Debâ fuarlar' bunlar
aras~ nda idi. Bu fuarlara sadece Araplar de~il birçok yabanc~lar da
kat~l~ rlard~~ 2°. Bu bak~ mlardan Do~u Arabistan'~ n bu körfez ~ehirlerinde
dünyan~ n muhtelif yerlerinden gelen çe~itli din ve kavimlere mensub birçok
insanlar~~ bulmak mümkündü. Bu muhtelif insanlar aras~ nda ~üphesiz büyük
bir ihtimalle Türkler de vard~.
Hz. Peygambere gelince, O, Türklerin çehreleri, simalar~ , yüz, göz,
burun hatta nomadik hayat~ n özelli~ini yans~ tan giysileri hakk~ nda
~a~~lacak ~ekilde teferruath bilgiler vermi~~hatta dahada ileri giderek
Müslüman Araplar~ n Türklerle olan münasebetlerinde çok daha dikkatli
olmalar~ n~~ istemi~tir. Türklerle harbetmenin çok vahim sonuçlar
do~uraca~~m vurgulam~~ t~ r. Türkler hakk~ nda bu kadar teferruatl~~ ~eyler
söyleyen Hz. Peygamberin bu malumat~ mn kayna~~~sadece ~ ranl~lardan
intikal eden geni~~rivayetler olmasa gerektir. öyle tahmin ediyoruz ki O, bu
Ibn Hanbel, Müsned, IV. 206. Hamidullah, M. Islâm Peygamberi, Ist. 1972. s. 54.
20 Hamidullah, M. a.g.e I. s. 54. Do~u Arabistan fuarlan için bkz. Ibn Habib elMuhabbar, s. 265-266. Yakilbi, tarih, I. 313- 314.
19
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ticari seferlerinin birinde muhtemelen Basra Körfezi bölgelerinde, Muhammedü'l-Emin olarak Türklerle kar~~la~m~~~ ve onlar~~ çok yak~ ndan
t~nama f~ rsat~n~~ bulmu~tur. Sa~lam yap~l~, çelik suratl~~ bu heybetli Türkler,
Hz. Peygamber üzerine o kadar derin tesirler yapm~~lard~ r ki: O, peygamber
olduktan nice y~llar sonra bile bu intibalar~ n~~ dile getirmekten çekinmemi~~
ve onlar~ n milli özelliklerini beyan eden bir k~s~m hadisler söylemi~tir. Bu
meseleye bize göre rasyonel bir yakla~~m tarz~~ve konunun zahiri yönünü
olu~turmaktad~ r.
Di~er yönüne gelince O da islam alimleri yani M ü fessir ve Hadis
bilginlerinin konuya bak~~~aç~lar~d~ r. Onlar bu meseleye daha ziyade dini
yönden bakm~~lard~ r. ~öyle ki, Hz. Peygamberin peygamberlik y~llar~~
incelendi~inde, O'nun günlük hayat~ n~ n birçok fevkaladeliklerle (mu c ize) dolu oldu~u görülür. O, hali ya~arken istikbalden bahsetmi~, birçok
olaylar~~ haber vermi~~ve haber verdi~i ~eylerin hepsi de genellikle vaki
olmu~tur. Hz. Peygamberin Türkler hakk~ nda bilgiler vermesi, ve istikbale
matuf olarak bir k~s~m olaylar~~dile getiren hadisler söylemesi O'nun bir nevi
mucizesidir. Haddi zat~ nda, hadisleri ~erheden islam alimlerinin hemen
hepsi, konunun zahiri yönü hakk~nda hernedense pek fazla bir yorum
yapmam~~lar ve bunalr~n Hz. Peygamberin bir nevi mucizesi oldu~unu
söylemekle yetinmi~lerdir.
Bu hadislerin ~erhleri ayn~~ zamanda Türkler hakk~ nda ak~l ve mant~ k
hudutlar~ n~~ zorlayan birtak~ m yanl~~~bilgi dini literatürde hura felerle
doludur. Onlar hadisleri ~erh ederken eski Türklerin örf adet ve ananeleri
hatta dinleri hakk~nda bir k~s~ m bilgiler vermi~ler ve ulu orta yorumlarda
bulunmaktan çekinmemi~lerdir. Fakat Sahihi Müsli m'in en tutunmu~~
~erhlerinden birini yapan ima m ~~ Nevevi, Muhyiddin Ebu Zekiriyya
(do~. 1233-öl. ~~ 277 h.) Hz. Peygamberin Türkler hakk~ nda söyledi~i hadisleri
en makul ölçülerle de~erlendirdirmi~~ve sonra onlar~n hepsinin bir nevi Hz.
Peygamberin mucizesi oldu~unu söylemi~tir 2 '. Sahihi Buharrnin en
makbul ~erhlerinden biri olan U mdetü'l-K aide ise büyük alim Ayni,
Bedrüddin Ebi Muhammed de ayn~~görü~leri ileri sürmektedir. Aynrye göre
de bunlar ancak Hz. Peygamberin birer mucizesidir 2 2 .

21 Sahihu

Müslim, Biserhi'n-Neyeyi, Beyrut, XVII, s. 38.
LZ:11

22 Ayni, Umdetül-Wari, Ist. VI. s. 652.
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2 - Buharr nin Türkler Hakk~ndaki Hadisleri
Her ne kadar Türklerle ilgili hadislerin büyük bir bölümü, yukarda da
i~aret edildi~i gibi, daha ziyade sonraki devirlerde baz~lar~~ tarafindan ~u
veya bu maksatlarla uydurulmu~~ise de, bunlardan otantik hadis
kitaplar~nda kaydedilmi~~olanlar bir istisna te~kil etmektedir. Bunlar~n
ba~~ nda ~üphesiz hadis ilminin gelmi~~geçmi~~en büyük otoritelerinden biri
olan imam' Buharrnin, Salzfl~~ ad~ ndaki mu~hur hadis koleksiyonunda
nakletti~i hadisler gelmektedir. Daha ziyade ~eyhu'l-muhaddisin unvanlyla
~öhret bulan büyük ~ mam ve de~erli alimin as~l ad~~Muhammed b. ~smail el
Buhari el Cufrdir. Uzun tarihi seyri içinde büyük ölçüde Türk nüfuz ve hakimiyeti
alt~nda kalm~~~olan ve hatta islând fetihler s~ras~nda dahi Türk soyuna ba~l~~hükümdar
aileleri taraf~ndan idare edilen 23 B uhar a' da dünyaya gelmi~tir. ( do~. 8(39 - öl.869)
imam~~ Buharrnin Türklerle ilgili hadisleri nakletmesinde muhtemelen
Türk çevrelerinde dünyaya gelmi~~ve buralarda yeti~mi~~olmas~ n~ n büyük
tesirleri olsa gerektir. Hatta onun Türk soyundan geldi~ine kail olan ilim
adamlar~m~z bile vard~ r 24. Buhari, Türklerle ilgili hadisleri me~hur eserinde
,--:•4! ad~ n~~ verdi~i umilmi
"Siyer ve Cihad Kitab~" ba~l~~~~alt~ nda özel bir
bölümünde ve "Türklerle Sava~- .44-1.,
babda toplam~~t~ r. Bunun yan~s~ ra mufiteva itibar~~ ile birbirine çok yak~n
"bab~ nda bize
olan bir di~er hadisi de "Çar~k Giyenlerle Sava~- .t1.;11 Jl
nakletmektedir. Laf~z ve metin itibar~~ile birbirlerine çok yak~n olan bu
hadislerden biz burada sadece sahabeden Amr b. Ta~lib ve Ebu
H ü rey r e kanal~~ ve müstakil senedlerle bize kadar gelen hadisleri
zikretmekle yetinece~iz. Amr. b. Ta~lib'in hadisinin metni ~udur;
ft.. .4. •
•. ~~•

•

J • ft- ft ft

ft ..ft,.11 ft

„ il .1,~ . •

'

"Amr b. Ta~~libden rivayet edildi~ine göre, Hz. Peygamber buyurmu~tur ki;
K~yamet kopmas~n~n ~artlar~ndan ( biri de) sizlerin k~ldan çar~klar giyen bir kavim olan
( Türkler ) le harbetmenizdir. Yine k~yamet kopmas~n~n ~artlar~ndan bir ( di~eri de)
sizlerin geni~~yuvarlak yüzlü öyle ki, yüzleri (örs üstünde dö~~ülmü~~ve) üzeri derilerle
kaplanm~~~( sa~lam) kalkanlar gibi bir kavim ( olan Türklerle) çarp~~ marazd~r" 25 .
Kitapç~, Z. Buharada Islâmiyetin Yay~l~~~~ve Yerle~mesi, Milli Kültür (Ayl~ k Dergi)
~ubat, 1977, Ankara. I. say. 2.S. 57 vd.
24 Koçyi~it, T. Tercüman Hadisi ~erif Külliyat~, Ist. 1983. S. 65.
25 Sahihu Buhari, Mekke, 1376 h. IV. s• 34
23
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Buharrnin Türklerle ilgili bir di~er hadisi de büyük sahabe Ebû
Hüreyre taraf~ndan nakledilmi~tir. Bu hadisde ~udur;

>r,;;; ft:i;12:.J1

'r41l•,*;

"Ebu Hüreyreden rivayet edildi~ine göre, Hz.Peygamber buyurmu~tur ki, Sizler
küçük çekik gözlü, k~rm~z~~ benizli,yat~k burunlu, çehreleri sanki ( örs üstünde dö~ülmü~~
ve) üzeri derilerle kaplanm~~~( sa~lam) kalkanlar gibi bir kavim olan TÜRKLERLE
çarpt~mad~kça k~yamet kopmayacakt~r. rine sizler k~ldan çank ( ve ço~ablar ) giyen bir
kavimle ( TÜRK) çarp~~mad~kça k~yamet kopmayacakt~r 26 .
3 - Müslim'in

Türkler Hakk~ndaki Hadisleri

Türklerle ilgili hadisler, sadece Buharl de~il, hadis ilminin Buharrden
sonra en büyük otororitelerinden biri olan Imam~~ Müslim taraf~ndan da
zikredilmi~tir. As~l ad~, Müslim b. el-Haccac el-Ku~eyri olan bu de~erli alim
Nisabur'da dünyaya gelmi~tir. (do~. 817 - öl. 875) Imam~~ Buharrye kar~~~
a~~ r~~derecede sayg~~ ve ba~l~l~~~~ile tan~nm~~t~ r.
Büyük ~mam daha ziyade "Sakihu Müslim" ad~~ ile Islam dünyas~ nda
hürmet ve itibar gören me~ hur eserinde, Türkler hakk~ ndaki hadisleri
"Karga~al~klar ve K~yamet Alametleri Kitab~- Zpl.-.31
verdi~i çok geni~~ve umurrd bir bölümde toplam~~ t~ r. Daha ziyade Ebu
Hüreyre tarafindan rivayet edilen ve bize kadar ula~an hadislerin say~s~~be~~
kadard~ r. Hadisler gerek lafiz gerekse muhteva itibar~~ile birbirlerine çok
yak~nd~ r. Ayr~ca Müslim'in nakletti~i bu hadislerin Buharrdeki hadislerle
metin bak~ m~ ndan çok benzer oldu~u gözden kaçmamaktad~ r. Demek
oluyorki her iki ~mam da bu hadisleri bir ömür mahsulü, çok büyük bir titizlikle
haz~rlad~klar~~ kitaplar~ nda zikredecek kadar önemli görmü~lerdir * .
Biz burada bu be~~hadisten bir fikir vermek üzere sadece iki tanesini
zikretmek istiyoruz. Bu hadislerden biri aynen ~öyledir;
ft .1 ft

o:

o J.

."

ry-i;

J1;

2 6 Sahihu Buhari, IV. s. 35.
* Hadis literatüründe Bu han i ve M üs I i m'in birlikte zikretti~i hadislere "mütt efa k u n
aleyh" denilir ki bu onlar~ n çok kuvvetli oldu~unu vurgular. Say~lan pek fazla de~ildir.
Türklerle ilgili hadisler i~ te bu tür hadislerdir.
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"Ebu Hüreyreden rivayet edildi~ine göre Hz.Peygamber buyurmu~tur ki,
müslümanlar k~lran elbiseler giyen ve k~ldan çoraplar çar~klarlayürüyen çehreleri ( sanki
örs üstünde dö~ülmü~~ve) üzeri derilerle kaplanm~~~kalkanlar gibi kuvvetli bir kavim
olan Türklerle çarp~~mad~kça k~yamet kopmayacakt~r" 2 7 .
Imam~~Müslim'in Türklerle ilgili buraya kaydetmek istedi~imiz bir
di~er hadisi de aynen ~öyledir:
fi

•

~~

"..1

fi

.1'
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"Ebu Hüreyre' den rivayet edildi~ine göre, Hz. Peygamber, buyurmu~turki; Sizler
çar~klar giyen bir kavim ( Türklerle ) çarp~~mad~kça k~yamet kopmayacakt~r. Yine sizler
çekik gözlü, ince ve yass~~burunlu; k~ rm~z~~ benizli' bir kavimle çarp~~mad~kça k~yamet
kopmayacakt~r 2 8 .
4- Ebu Davud'un Türklerle ilgili Hadisleri
Buhari ve Müslim'den sonra ~imdi'de biz büyük hadis imamlar~ndan
Ebu Davud'un me~hur eseri Sünen üzerinde durmak istiyoruz. Türklerle
ilgili hadislerden bahseden ve " Kütübü Sitte" dedi~imiz me~hur hadis
kitaplar~ ndan biri olan bu koleksiyonun, üzerinde durdu~umz konu
aç~s~ ndan çok büyük bir önemi vard~ r. Büyük hadis imamlar~ ndan biri olan
Ebu Davud taraf~ndan telif edilmi~~olan bu eser, müslümanlar aras~ nda
derin bir hüsnü kabille mazhar olmakla kalmam~~, ayn~~ zamanda M~s~ r ve
Ma~rib gibi daha birçok ülkelerde tasnif edilen Sünen ler için de bir örnek
olmu~tur. Müellifin as~l ad~~ Süleyman b. E~as't~ r. Horasan illerinden
Sicistanda do~mu~tur. (do~. 817-öl. 888)
Ebu Davud'un Sünen'inde Türklerle ilgili olarak dört hadis
zikredilmi~tir. Bunlardan bir k~sm~n~n Buhari ve Müslimin kaydetti~i
hadislerden farkl~~ olmas~~dikkatimizi çekmekte ve konuya daha ayr~~ bir
bak~~~aç~s~~ kazand~rmaktad~ r. Bu hadislerden ilk üçünçü ayn~~ Buharrde
" umumi ba~l~~~~alt~ nda derc edilmi~~
oldu~u gibi "Türklerle Sava~di~er biri ise "Türkleri ve Habe~lileri Harbe Tahrikten
" bab~~ nd a verilmi~tir. Hadislerden ikisi tan~d~,r121
~~m~z büyük sahabe Ebu Hüreyre tarafindan rivayet edilmekte ve daha önce
Buhari ve Müslim'den nakl etti~imiz hadislerle büyük ölçüde bir benzerlik
27
28

Sahihu Müslim, a.g.e., XVII, S. 37
Sahihu Müslim, XVII. S. 37..
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arzetmektedir. Bunlarda Türklerin ~ rki özelliklerini beyan eden hadisler
cümlesindendir. Fakat bizim as~l üzerinde durmak istedi~imiz Ebu
Davud'un zikretti~i di~er iki hadisidir. Gerek muhteva gerekse temas etti~i
konular bak~ m~ ndan daha öncekilere hiçte benzemeyen ve tamamen farkl~~
olan bu hadisler, ayn~~ zamanda ilk hicret asr~ ndan itibaren resmi devlet
yaz~~malar~ na geçmi~, dolay~s~yla ~slam alimleri taraf~ ndan büyük bir ilgi ve
kabul görmü~ lerdir. Mamafih söz konusu hadisler, Türk - Arap siyasi
münasebetlerine ~~~k tutmas~~ bak~ m~ ndan, önümüzdeki sayfalarda daha
etraf~~ bir ~ekilde de~erlendirilecek ve geni~~aç~klamalar yap~lacakt~ r.
Büyük ~ mam~ n önce, Türklerin bedeni yap~lar~ n~~ beyan eden ve daha
önce Buhari ve Müslim'de gördü~ümüz hadislerin nerede ise bir
tekrar~ ndan ibaret olan ilk iki hadisini bir fikir vermesi bak~ m~ ndan burada
da kaydedece~iz. Bunlardan birisi ~udur;
,

‘-)

‘./P»

. ;),.,.111-S
;:i;LL'J
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"Ebu Hüreyreden rivayet edildi~ine göre, Hz. Peygamber demi~tir ki,
Müslümanlar k~ ldan elbiseler giyen ve çehreleri ( sanki örs üstünde dö~ülmü~~ve) üzeri
derilerle kaplanm~~~kalkanlar gibi kuvvetli bir kavim olan Türklerle çarp~~mad~kça
k~yamet kopmayacakt~r" 29.
Di~er hadis ise aynen ~öyledir;

,•

•.„

"

-•

Ebu Hüreyre' den rivayet edildi~ine göre Hz. Peygamber buyurmu~tur ki; Sizler
deriden çar~ klar giyen bir kavim ( olan Türkler) le çarp~~ mad~kça k~ yamet kopmayacakt~ r. Yine sizler, küçük gözlü „yat~ k burunlu ve yüzleri sanki ( örs üstünde dö~ülmü~~
ve) derilerle kaplanm~~~( k~l~fl~~ ) kalkanlar gibi ( kuvvetli) bir kavim ( olan Türkler) le
çarp~~mad~kça k~yamet kopmayacakt~r" 30 .
5 - Hadislerin Ortaya Koydu~u Baz~~Meseleler: Türklerin Irkt Özellikleri
Otantik hadis kitaplar~ ndan nakletmi~~oldu~umuz yukardaki
hadislerin muhtevalar~~ incelendi~inde onlar~ n bir k~s~ m tarihi gerçeklere
temas ettikleri görülür. Bunlardan en önemlisi, Türklerin ~ rki veya fizyolojik
29 Süneni Ebi Dav~:~d, IV. s.

112.

3° Süneni Ebi Daviid, IV. s.

112.

Belleten C. XLVIII,

28
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yap~ lar~~ile bozk~ r kültürünü yans~ tan ya~ay~~~tarzlar~ na i~aret edilmi~~ve ana
hatlanyla sosyal ve medeni ya~ay~~lar~~ ile bir Türk tipinin ortaya konulmu~~
olmas~d~ r. Bu Hz. Peygamberin ba~ka kavimlerden ziyade Türklere has
davran~~lar~ ndan biridir. Zira hadislerde Türklerin d~~~ nda hiçbir kavim
üzerinde bu kadar fazla durulmad~~~~gibi Müslüman toplumun dikkati'de
çekilmemi~tir.
Gerçekten de hadislerde, Orta Asya bozk~ rlarM~ n havas~, suyu tabiat ve
iklim gibi müessir ~artlar~n birle~erek ortaya koydu~u tip TÜRK tipi çok
canl~~ olarak tasvir edilmi~tir. Geni~~madana bu izahlardan anla~~ld~~~ na
göre, Türkler çekik gözlü insanlard~ r. K~ rm~z~~ benizli de~irmi geni~~yüzlü ve
canl~d~ rlar. Burunlar~~ yat~ k ve küçüktür. Çehreleri, sanki üzeri sa~lam
derilerle kaplanm~~~kalkanlar gibidir, çok güçlü ve heybetli bir yarad~l~~lar~~
vard~ r. Vücut yap~ lar~~ oldukça düzgün ve mütenasibdir. Hadislere göre
Türkler çad~ rlarda oturan ve k~ldan dokunmu~~elbiseler giyen ve yine k~ldan
yap~lm~~~çar~ klarla gezip dola~an hareketli bir kavimdir.
Hadislerde tasvir edilen bu tip daha ziyade Türk - Mo~ol tipini
canland~ rmaktad~ r. Halbuki Türk tarihinin umumi kaynaklar~ nda, Türk
soyu Hz.Nuhun büyük o~lu Yafes'ten türemi~~olmas~~hasebiyle beyaz ~ rktan
gösterilmi~ tir. Tiiran tipine örnek olan Orta - Asya, A~a~~~Türkistan
(Maveraü'n - nehr) ve di~er yak~ n do~u Türkleri beyaz tenli, koyu parlak
gözlü, de~irmi yüzlü, halk~ m~z~ n link ifadesiyle "ay yüzlü badem gözlü"
endaml~~ sa~lam yap~l~~ erkek ve kad~nlardan olu~maktad~ r 31.
Her ne kadar, hadislerde ortaya konulan Türk tipi ile Türk tarihinin
umumi kaynaklar~ nda beyan edilen Türk tipi aras~ nda baz~~ farkl~l~ klar
görülmekte ise de, bu üzerinde fazla durulacak bir mesele olmasa gerektir.
Çünkü Mo~ollar~ n men~ei, Türk - Mo~ol akrabal~~~n~ n yak~ nl~k derecesi
Türk tarihinin önemli meselelerinden biridir 32 . Hali çözümlenerek bir
görü~~birli~ine var~ lm~~~da de~ildir. Bizim burada konuya ayr~ nt~lar~~ ile
münaka~a etmemiz ancak meseleyi da~~ tmak olur. Fakat tarihin umumi
seyri içinde geli~en olaylara bak~ld~~~ nda Mo~ollar~~ büyük Türk varl~~~~ve
ailesi d~~~ nda mütalaa etmemiz herhalde insafs~zl~ k olur. Böyle bir yakla~~ m
kanaatimize göre Türk tarihi için bi kazanç de~il bir kay~ pt~ r.
Mamafih, fiziki ve bedeni yap~lar~ n bir ba~ka ifade ile insan bünyesinin
bir k~s~ m sosyal ve çevre ~artlar~~ile de~i~ebilece~ini hiçbir zaman hat~ rdan
31
32

228.

KafeSO~~U, I. Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977. S. 29.
Brockelmann, C. Islâm Milletleri ve Devletleri Tarihi, Çev. N. Ça~atay, Ankara 1964.
s.
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ç~ karmamal~d~ r. Muhtemelen Türklerin fiziki özellikleri ve bedeni yap~lar~~
çok uzun devirlerden beri ya~ aya geldikleri Orta - Asya bozk~ rlar~ nda ilk
defa hadislerde belirtildi~i ~ekilde te~ekkül etmi~~ve zamanla, iklim çevre ve
di~er ~artlarla de~i~erek bu son ~eklini alm~~ t~ r. Nitekim Tevarihi Ali
Selçuk ad~ndaki k~ ymetli anonim bir yazmada aynen ~öyle denilmektedir.;
" raviler rivayet ederler ki, O~uz kavmi Türkistan'dayken ~ekilleri Mo~ ol çehre idi ve lehçeleri dahi onlara
yak~n idi, çiin Iran zemin ve Rilm ve ~ama geldiler ~ekiller
Tacik çehre ve dilleri revân ve yumu~ak old~~ idiler" 33
Bu kabil biyolojik ve fizyolojik de~i~meler, sadece Türklerde de~il ba~ka
kavimlerde de görüle gelmi~ tir. Cah~z~ n Ki tab ü '1- Hayevan ~ nda da
Türklerin bu kabil özellikleri hakk~ nda ilginç tesbitleri vard~ r 34. Bu
takdirde Türklerin ~ rki özelliklerini yans~ tan hadisler realite ile kar~~la~t~ r~ld~~~ nda çeli~ kili olmaktan ziyade gerçe~in en çarp~c~~ bir ifadesi olarak
kar~~ m~za ç~kmaktad~ r.
Il!. BÖLÜM
TÜRK ARAP SIYASI MÜNASEBETLERINE
I~IK TUTAN HADISLER
I - Hadislerin Metinleri
Hz. Peygamberin Türklerin fizyolojik yap~lar~~ve onlar~~di~er bir k~s~m
milletlerden ay~ ran hâkim karakterleri hakk~ ndaki umâmi hadisleri yan~~
s~ ra istikbalde Türk - Arap siyasi münasebetlerine de~inen ve bu tarihi
ba~lar~ n nas~l geli~ece~ine ve hangi merhalelerden geçece~ine ~~~ k tutan bir
k~s~ m hadisleri daha vard~ r. ~imdi bir fikir vermek üzere onlardan en ilginç
olan birkaç hadis üzerinde durmak istiyoruz. Kayna~~m~z yine otantik hadis
koleksiyonlar~ ndan biri olan Ebu Davud'un Sünen ad~ ndaki me~ hur eseridir.
Ebu Davud'un Buhari ve Müslim'den farkl~~ olarak kaydetti~i ve bizim için
gerçekten de ilginç olan hadisinin metni ~udur.
- .
J,
~~:
4,.;31
:"
4:131
ft

" Tevarihi Ali Selçuk (Anonim yazma eser) vb. 5.
34 el-Cahlz, Kitabü'l-Hayevan, Kahire, 1958, V. S. 370.
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"Abdullah b. Bürcyde'nin babas~ndan rivayet etti~ine göre Hz. Peygamber
buyurmu~tur ki; Sizler ~üphesiz çekik gözlü bir kavim ( olan Türkler) le
çarp~~acaks~n~ z. Onlar sizleri üç defa sürüp kovalayacaklar ve sonunda sizlere Arabistan
yar~madas~nda yeti~eceklerdir.Birinci istâlada onlar~ n önünden kaçanlar ( mutlak bir
felâketten ) kurtulacaklard~r. ikinci takibde ise bazzlann~z kaç~p kurtulacak ve
baz~lann~ z ise helâk olup gideceklerdir. Üçüncüde ise, onlar~n istâlalann~n kökü
kesilecek ( istilalan art~ k sona erecek) (ir" 35 .
Ebu Davud'un bu hadisi di~er birçok kaynaklarda fakat biraz farkl~~
olarak zikredilmi~ tir. Bunlar aras~ nda Nuaym b. Hammad vard~r.
Hammad'~n "Kitabü'l-Fiten" ad~ ndaki yazma eserinde kaydetti~i bu hadisi,
Ebu Davud'un yukarda metnini verdi~imiz hadisini bir bak~ ma tamamlay~c~~ nitelikte olmas~~ sebebiyle onu burada zikretmeyi uygun görüyoruz.
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" Hz. Peygamber ~öyle buyurmu~tur; Benim ümmetimi öyle bir kavim sürüp
kovalayacakt~r ki; Onlar~ n yüzleri (yuvarlak ve) enli, gözleri ( çekik ve) küçük,
çehreleri sanki üzeri derilerle kaplanm~~~kalkanlar gibidirler. Onlar üç defa Arabistan
yar~madas~ na kadar ilerleyeceklerdir. ilk istilada onlar~n önlerinden kaçanlar
kurtulacakt~ r. Ikinci ( istilada hücuma u~rayanlardan ) baz~lar helâk olacak ve
baz~ lar~~'da canlar~n~~kurtaracaklard~ r. Üçüncü isiilada ise onlar~ n kökleri kesilecektir.
( Art~k istilalar son bulacakt~r). I~te onlar TORK'lerdir. Nefsim yedi kudretinde olan
Allaha yemin ederim ki Türkler ( çok yak~n bir gelecekte) atalann~~Müslüman
mescidlerinin direklerine ba~~layacaklard~r" 36 .
Büyük hadis alimlerinden Ayni "Umdelifl-Karf" ad~ndaki me~hur
eserinde, Imam' Buhari'n~n Sahih'indeki Türklerle ilgili hadislerin ~erhi
sadedinde Bür"de'den yukarda rivayet edilen hadisi daha sade ve fakat
vurucu yönleri daha a~~r bir ~ekilde zikretmi~tir. Hadisin metni aynen
~öyledir:
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Simeni Ebi Davild, IV. s. 1 12.
ef. no. 602. V. 121-1226.
Nuaym b. Hammad. Kitabul-Fiten, Atf.
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"Hz. Peygamber buyurmu~tur ki; ~üphesiz ümmetimi üç defa yüzleri geni~,
fehreleri sanki derilerle kaplanm~~~kalkanlar gibi olan bir kavim kovalayacaklar ve
sonunda onlara Arap yar~madas~ndayeti~eceklerdir. Ey Allah~n ras~'llu onlar kimlerdir?
diye soruldukta, H. Peygamber:
-TORKLERD~R buyurmu~lard~r. Nefsim yedi kudretinde olan Allaha yemin
ediyorum ki Onlar mutlaka atlar~n~~ Müslümanlar~n mescidlerinin direklerine ba~layacaklard~ r" 37.
2- Hadislerin Tarihi Realitelerle Mukayesesi

Yukardan buraya kadar zikredilen hadisler, umümi itibar~~ile Türk Arap ili~kilerinin nas~ l bir ortamda ba~layaca~~~ve daha sonra hangi yönde
geli~ece~ine dair ciddi bir k~s~m aç~ klamalarda bulunmaktad~r.
Hadislerin umümi ifadelerinden anla~~ld~~~ na göre; Araplar ilk
merhalede, Türklerle bir harb ortam~~içinde kar~~la~acaklard~ r. Daha sonra
Türkler, Araplann pe~ine tak~ lacaklar ve ileri hareketlerine devam ederek
onlar~~Arabistan yanmadas~n~n iç k~s~ mlanna kadar sürmeye muvaffak
olacaklard~ r. Türklerin Arabistan'a hakim olmalar~~ pek tabi kolay
olmayacak, ancak birçok mücadelelerden sonra bu mümkün olabilecektir.
Fakat en sonunda Türkler, mücadeleyi kazanacaklar ve atlar~n' Müslüman
mescidlerinin direklerine ba~lamaya muvaffak olacaklar ve bir ba~ka ifade
ile Arap yanmadas~ na (hilafet ülkelerine) tamamen hâkim olacaklard~r.
Gerçekte Hz. Peygamberin vefat~n~~takib eden y~llarda meydana gelen
olaylar ve geli~melere bak~ld~~~nda, bu olaylar~n genellikle hadislerde çizilen
bu umömi çerçeve içinde cereyan etti~i ve geli~ti~i görülmektedir. Evet, Hz.
Ömer devrinde (634-643) Iran'~~ vuran Araplar, do~uya do~ru bu ilk
hamlelerinde Arilerl e-T tir anti er aras~nda geleneksel bir s~n~r olarak kabul
edilen Ceyhun nehrine 38 kadar ula~m~~ lar ve Türk dünyas~n~~ tehdit etmeye
ba~lam~~lard~ r. Daha sonra Türk hakan~~büyük bir ordu ile hareket ederek
Hz. ömerin dirayetli komutan~~Ahnef b. Kays'~n Merv ~ehri yak~nlar~nda
kar~~s~na ç~km~~~ve Araplara çok zor günler ya~atm~~ t~r. (642) 39. Kuteybe b.
Müslimle ba~layan Araplar~ n Orta Asya harekat~~ ve Türk Arap harbleri
bütün Emviler devri boyunca, yakla~~ k olarak yar~m as~r devam etmi~tir.
Neticede Arap siyasi hâkimiyeti Türk yurtlar~nda kesin bir ~ekilde
Ayni, a.g.e. VI. s. 652.
Barthold, W. Turkestan Down to Mong~ l Invasion, London, 1968. s. 64. Hitti, P.K. The
Arabs, Chicago, 1962, S. 80.
39 Kitapç~, Z. The First Challange of The Turks Against the Arabs, According to
Narration of the Tabary, Tarih Dergisi, Le. Ist. 1979, XXXII. S. 894 vd.
37
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yerle~mi~ tir. Bütün bunlar hadislerde i~aret edilen Türk Arap münasebetlerinin ilk merhalesini te~ kil etmektedir.
Bu arada do~uda Türkler aras~ nda Islâmiyetin lehine büyük f~rt~ nalar
esmeye ba~lam~~t~ r. (Özellikle X. ve XI. y. y~ llar) Kendisini Islam hidayet
güne~inin cazibesine kapt~ ran ve çehreleri çelik kalkanlar gibi heybetli olan
bu Türkler art~ k bat~ ya yönelmi~, o ça~lar~ n büyük bir irfan ve kültür
merkezi olan Sem erkan t ve B uh a ra'ya gelmi~lerdir. Islam~n yeni zinde
güçleri olan Türk unsuru (özellikle Selçuklular) çok geçmeden Ba~dat
kap~lar~ nda görünmü~ler ve Halifenin saray~ n~ n civar~nda çad~rlar~m
kurmu~lar ve tu~lar~ n~~ da dikmi~ lerdir. Bundan sonra siyasi üstünlük
Türklerin eline geçmi~~ve hadislerde de beyan edildi~i gibi olaylar Türklerin
lehine olarak geli~mi~tir. Geli~ meler Türk tarihinin umumi seyrine de
uygundur. ~öyle ki;
Türklerin, Islam dünyas~ na inmeleri sanki okyanuslar~ n ortas~ ndan
kaynay~ p gelen büyük dalgalar~~ ve f~ rt~nalar~~ and~ rmaktad~r. Asya'n~n iç
k~s~ mlar~ ndan kopub gelen bu büyük Türk dalgalar~~ önce Selçuklular
zaman~ nda Arap yar~madas~~ k~y~lar~ na çarpm~~lar, ba~ta Ba~dat olmak
üzere Müslüman Türkler bütün hilafet ülkelerine hâkim olmu~lard~ r.
( ~~ o6o) Bunlar~~ iki as~ r sonra ikinci büyük dalga Türk - Mo ~ol ak~ nlar~~
takib etmi~ tir.
Türk - Mo~ol Cihan hakimiyetini kuran büyük hükümdar Cengiz
Han'~ n soyundan gelenler. Hülâgû Han ve onun bat~ya do~ru sanki bir
kas~ rga ~eklinde ilerleyen ordular~n~~ kimse durdurmaya muvafrak
olamam~~t~ r. Neticede Ba~dat Hülâgu ordular~n~n eline geçmi~~(1248)
Abbasi halifesinin boynu vurulmu~, Islam medeniyet ve kültürüne büyük
darbeler indirilmi~ tir.
Arabistan'a yönelen üçüncü kas~ rga bu defa aradan yakla~~ k olarak üç
as~ r geçtikten sonra Anadolu yaylalar~ ndan kopmu~tur. Türk cihan
hükümdar~~Yavuz Sultan Selim Ham'n emrinde ilerleyen Osmanl~~ ordusu,
bu defa Ba~dat'a de~il, M~s~ra yönelmi~ tir. Kendisine asla rakib kabul
etmeyen Türk hükümdar~~ büyük bir ihti~amla M~s~ r'a girmi~, ba~ta
K a benin anahtar~~olmak üzere bütün mukaddes emanetler kendisine takdim
edilmi~tir. Bütün bu geli~ melerin bir sonucu olarak hilafet dahi Türklerin
eline geçmi~tir. (15 ~~7) Bundan sonra hadislerde de beyan edildi~i gibi art~ k
Türk istilalar~ mn sonu kesilmi~tir.
Evet yukarda da k~saca temas edildi~i gibi, olaylar normal seyri içinde
geli~mi~~ve Türkler Islam milletleri camias~ ndaki ~erefli yerlerini alm~~lar,
Islam dünyas~ n~ n siyasi ve dini lideri, Mekke ve Medine gibi Kudüs de
dahil mukaddes yerlerin koruyucusu ve hâkimi olmu~lard~ r. Art~ k Türk
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hükümdar ailelerinden gelen Sultan! ar bu mukaddes yerlerde dahil bütün
~slam dünyas~ n~ n cami ve minberlerinde uzun as~ rlar " Hadimü'l Harameyni's~erU'eyn" ünvanlyla amlm~~lard~ r. Yani hadislerdeki veciz ifadesi ile
Türkler atlar~ m Müslüman mescidlerinin direklerine ba~lam~~lar, bir ba~ka
ifade ile onlar~ n hâkimiyetleri bütün bu mescid ve camilerin minberlerinde
„P;
"yeryüzünde
aç~ kça ilan edilmi~~ve Türk Sultanlar~~ art~ k
Allah~n gölgesi" diye an~ l~ r olmu~lard~ r.
3- Sak~ n Türklere Dokunmay~n~z Hadisi
Biz ~imdi Türklerle ilgili v birçok alimler tarafindan çe~itli vesilelerle
zikredilen ve fakat bazen kayna~~~hiç gösterilmeyen bazende kaynak olarak
ikinci ve üçüncü elden eserler verilen çok me~hur bir hadis üzerinde durmak
istiyoruz. O da yine otantik hadis kitaplar~ ndan biri olan ve yukarda
üzerinde yeteri kadar durdu~umuz Ebu Davud'un ma~hur S ünen
ad~ ndaki k~ ymetli eseridir. Ebu Davud, malum eserinde "Türkleri ve
Habe~lileri Harbe Tahrikin rasaklan~~~" ba~l~~~~alt~ nda Hz. Peygamberin
Türkler hakk~ nda daha sonralar~~ pek me~hur olan ~u önemli hadisini rivayet
etmektedir;
r_ç_~j~~

L.

(.1.4,

,

"Hz. Peygamber buyurmu~tur ki: Habe~liler sizinle u~ra~mad~kça sizde onlarla
u~ra~may~n~ z, ( Hele ) Türkler size dokunmad~~~~sürece siz de Türklere ( sak~n)
dokunmay~n~z" 40 .
Kütübü Sitte, den Ebu Davud'un kaydetti~i ve bizim yukarda metin ve
mealini verdi~imiz bu hadis, daha sonralar~~birçok ~slam alimleri taraf~ ndan
farkl~~metin ve muhtevalarla zikredilmi~ tir. Mesela Hamevi hadisi ashabdan
Muaviye kanal~~ile ~ u ~ekilde nakletmi~tir;
"Sak~n onlar~ n üzerine süvari birlikleri göndermeyiniz, ( harbet~neyiniz) , Türkler
ve Habe~liler size dokunmad~~~~sürece siz de onlara dokunmay~n~z" 41. Tarihçi
Suneni Ebi Davud, IV, s. 112. Bu ve buna benzer hadislerde Türklerin Ha be ~ l i lerle
birlikte zikredilmesi, konunun di~er önemli bir yönünü te~kil etmektedir. Bilindi~i gibi,
Mekkelilerin zulmünden kaçan Müslümanlar Habe~istan'a s~~~nm~~lar ve Habe~liler özellikle
4°

hükümdar Neca~i bu ilk Müslümanlara çok alicenab davranm~~lard~. Müslümanlar~~ en zor
günlerinde bu ~ekilde himaye eden Habe~lilere Hz. Peygamber aksi bir mukabelede (kul~nçla)
bulunulmamas~n~~ tavsiye etmi~ tir. Türlerin ilk Islam toplumunda böylesine mümtaz yerleri
olan Habe~ lilerle mukayese edilmi~~olmalar~~ Hz. Peygamberin Türklere de ayn~~derecede sayg~~
gösterilmesi gerekti~ine i~aret etmektedir.
41 el-Hamevi,

Mucemü'l-Süldan, Beyrut, 1955, II. s. 23.
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Cüveyni ise ayn~~hadisi ; "Türkler size dokunmad~kça sizde Türklere Dokumay~nz.
Zira onlar çok sert ve ha,s-in labiatl~~ kimselerdir. 42 Telfiku'l-Ahbarda ise hadisin
metni daha farkl~d~ r. "Türkler size dokunmad~~~~sürece de siz de onlara
dokunmay~n~z. Zira K an tur a* soyundan gelen bu Türkler mülk ve hilâfeti
ümmetimin elinden çekib alacaklard~r" 43 .
4- Hz. Peygamberin Türklere Kar~~~Tavsiye Etti~i D~~~Politika
Hz. Peygamberin Türkler hakk~ nda söyledi~i birçok hadisten ~üphesiz
en me~hur ve yayg~ n olan~~ bu hadisidir. Di~er bir k~s~m hadislerinde,
Türklerle çarp~~ mamn Araplar için istikbalde nerede ise kaç~ n~lmaz bir
felaket olaca~~na i~aret eden Hz. Peygamber bu hadisi ile Araplara
Türklerle kesin olarak harbetmemelerini tavsiye etmi~~ve böylece Türk Arap münasebetlerinin hududunu tesbit eden umumi politikan~ n da
temelini atm~~ t~ r.
Hadisin realite ile olan ilgisi nedir? Daha sonraki uygulamalarda bu
gerçek nazar~~ itibara al~ nm~~m~d~ r? Bu umumi tavsiye Arap devlet
adamlar~ n~ n icraat~~ üzerinde ne derece müessir olmu~ tur? Gerek bu sorulara
cevap vermek, ve gerekse hadisin ifade etti~i önemli gerçe~e daha gerçekçi
bir aç~dan yakla~mak için konuya daha geni~~bir tarih prespektifi içinde
bakmam~z gerekmektedir. O da Hz. Peygamberin Medine islâm devletini
kurduktan sonra (622 ) o zamanki dünya siyâsi konjektörü içinde Türk milletini
de~erlendirmesi meselesidir.
Bilindi~i gibi, ~slam dininin zuhuru s~ ras~ nda, dünya siyasi nizam~ nda
a~~ rl~~~~hissedilen üç büyük devlet bulunuyordu. Bunlar Bizans, Sasan ~~
ve do~u Karadenizden ba~ layarak bütün Orta Asya bozk~ rlar~ na yay~lan
geni~~Gök - Türk imparatorlu ~ u idi. Hz. Peygamber, daha sonralar~~
büyük bir imparatorlu~a dönü~ ecek olan, bu yeni devletin kom~u ülkelerle
olan d~~~münasebetlerinin geli~ mesi için de bir k~s~m ciddi te~ebbüslerde
bulunmu~ tur. Bizans, Sasan~~ hükümdarlar~~ da dahil M~s~r ve Habe~istan
melikleri ve daha birçok civar kabile reislerine gönderdi~i elçiler ve birtak~ m
mektublar O'nun bu kabil faaliyetlerinin mü~ ahhas örnekleri aras~ nda idi.
el-Cüveyni, Tarihu Cihankü~ay, I. s. II.
Remzi, M.M. Telfikul- Ahbar ve Telk~ hu'l-Asar, Urenberg, 1908, I. s. 21
* Beni Kantu ra. Hadislerde Türklerin bir di~er ad~~ olarak zikredilmektedir. Bir
rivayete göre Türkler, Hz. Nuhun büyük o~lu Ya fes'ten ~slimâ kaynaklar~ n nakletti~i bir
di~er rivayete göre ise Türkler Kant uy- a'n~ n soyundan gelmi~lerdir. Kantura ise kaynaklarda
Hz. ~ brahim'in cariyesi olarak zikredilmektedir. (Ayni, VI. 652)
Î.5131
42

43
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Genellikle Hz. Peygamberin, "ehlikitab" olmalar~~hasebiyle Bizansltlara
ve Yahudilere kar~~~daha yumu~ak bir politika takib etti~i görülmektedir.
Hz. Peygamberin ~ran'la olan münasebetlerine gelince; Islam
Peygamberinin bütün iyi niyet ve davram~lanna ra~men müsbet yönde pek
fazla bir geli~me olmam~~t~r. Bunda ~üphesiz Iran Kisralarm~n Araplara
kar~~~geleneksel hasmane tutumlar~n~n önemli tesirleri olmu~tur. Nitekim
Hz. Peygamberin halisane bir niyetle yazd~~~~ça~r~~mektubunu y~rtmak
ve elçisine hakaret etmek gibi bir küstahl~kla yetinmeyen ça~da~~Iran
Kisras~, daha da ileri giderek Yemen temsilcisine acele bir emirname yazm~~~ve
Hz. Peygamberin derhal yakalan~p kendisine gönderilmesini istemi~tir.
Sasani Kisralanmn, Islam devletine ve onun ~lahi ba~kan~na kar~~~tutumu
böylesine menfi ve küstah olunca ~üphesiz Hz. Peygamberin onlara kar~~~
davran~~~ve tutumlan da menfi olmu~tur. O, kendi mektubunu param parça eden Sasani devletinin de y~k~l~p gitmesini istemi~~ve müslümanlara
birçok vesilelerle bu devleti boy hedefi olarak göstermi~tir.
Hz. Peygamber zamamndaki sosyal ve siyasi geli~meler makul ölçülerle
de~erlendirildi~inde, islam Devlet Ba~kan~n~n do~u Türklü~üne kar~~~siyasi
tutum ve davran~~lar~nda büyük bir basiret ve uzak görü~lülü~ün hâkim
oldu~u görülür. ~slam Peygamberi, Iranl~lann aksine onlann geleneksel
hasrm olan Türklerle dost olmak ve Araplar~n Türklerle dostane li~kiler
içinde bulunmas~n~~istemi~tir. Bu bir bak~ma yeni kurulan islam Devletinin
emniyet ve istikbali idi. Böylece Iran iki kuvvetli luskaç "Türk — Arap
ki sk ac~ " aras~na al~nm~~~olacak ve Sasani hükümdarlar~= fazla
k~p~rdanmalanna meydan verilmeyecekti. Nitekim, o devirde Iranhlarla
Araplar aras~nda islam Devlet Ba~kan~n~n endi~esini hakl~~ç~karacak bir
k~s~m olaylar olmu~tur. ~öyle ki:
Baz~~çok özel nedenlerle imparator Perviz ile (590-625) Hire Melikinin aras~~ aç~lm~~t~. Imparator, hem Hirelilere hem de civar kabilelere
hadlerini bildirmek için güçlü bir ordu ile hareket etti. Fakat, Zukâr Gölü
k~y~s~nda vuku bulan bir harbde 'ma~rur ~ranhlar büyük bir bozgüna
u~ram~~lard~. (624) Haberler Medineye ula~t~~~nda Hz. Peygamber
bundan büyük bir memnuniyet duymu~tur. ~~in daha ilginç yönü,
Iranhlann Zukâr da bir avuç bedevi taraf~ndan bozguna u~rat~ld~~~~
s~ralarda Gök —Türk Hakanlanndan Tung — Ya bgu (619-63o)
kumandas~ndaki Türk alunc~lan ~ran'a dalm~~lar Rey ve Isfa h a n
~ehirlerini i~gal etmi~lerdir". Bütün bu olaylar ~slam Devlet Ba~kan~n~n
Togan, Z.V. Umûmû Türk Tarihine Giri~, Ist, 1946, I. s. 70. Y~ld~z, H.D. a.g.e. s. 4
HamIclullah, M. a.g.e. I. s. 257.
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takib etmek istedi~i umumi politikaya — Sasanilerin dü~manlar~ na kar~~~
dost olma politikas~ —uygun olarak geli~mi~ti. Mamafih, Hz. Peygamber
devrinde cereyan eden bu nevi olaylar de~erlendirildi~inde, konu dahada
berrakla~mada ve Hz. Peygamberin Türkler hakk~ nda hadis ve tavsiyeleri
çok daha derin bir gerçe~i ifade etmektedir.
6—Hz. Peygamberin Türk Hükümdarlar~na yazd~~~~ Mektubu
Yukardan buraya kadar yapt~~~m~z aç~ klamalardan sonra ~imdi
akl~ m~za ~öyle bir soru gelmektedir. Acaba, Hz. Peygamberin ça~da~~
hükümdarlara oldu~u gibi, Gök—Türk hakanlar~n~ n devam~~ olan Türk
büyükleri ilgili herhangi bir te~ebbüsü olmu~~mudur???
Bu önemli soruyu ~u anda hemen kesip atmam~z mümkün de~ildir. Hz.
Peygamberin do~u ülkelerine bu arada Çin ve Türk büyükler ine
hitaben bir mektub gönderdi~i, bu gün ilim adamlar~~ taraf~ndan üzerinde
önemle durulan konular aras~ndad~ r. W. Eberhard, Çin tarihi üzerine
yapt~~~~ara~t~rmalarda islâmiyetin Çin'e Hz. Peygamberin ça~da~~~olan
Imparator T' ai — t sung (Talduzung) devrinde (627— 649) s~çrad~~~n~~
kaydetmektedir 45 . Konu ile ilgili rivayetler aras~nda Hz. Peygamberin Çin
Imparatoruna hitaben bir mektub yazd~~~~hatta elçinin cevapla birlikte
M edin e'ye döndü~ü de yer almaktad~ r 46 . Kaynaklarda kimli~i hakk~nda
pek fazla bilgi bulamad~~~m~z bu elçinin Hz. Peygamberin vefat~ ndan sonra
tekrar yerle~mek üzere Çin'e geldi~i, orada öldü~ü, hatta türbesinin hala
bir ziyaretgâh oldu~u yine bu rivayetler aras~ndad~ r.
Bu rivayetler aras~nda yine Hz. Peygamberin, Türk büyüklerine
hitaben bir mektub yazd~~~~hatta mektubun Türkçe yaz~ lm ~~~oldu~u
rivayetleri de vard~ r. Son devir Türkiyesinin yeti~tirdi~i büyük din
alimlerinden (ilmi kelâm) Prf. I.H. Izmirli, II. Türk Tarih Kongresine
sundu~u "Peygamber ve Türkler" ad~ndaki bir tebli~inde, söz konusu
mektub hakk~ nda geni~~bilgiler vermektedir. Izmirli, Ibnü'l— Esirin,
sahabeler hakk~ nda me~hur biyo~rafik eseri olan ü s d ü '1 — ~ab e'nin
M~s~ rdaki yazma bir nüshas~na dayanarak aynen ~öyle demektedir:
"Hz. Peygambere Umeyr öz kabilesinden bir
cemaatle geldi. Peygamber ona Türkçe bir
mektub yazd~" 47 .
Eberhard, W. Çin Tarihi, Ankara, 1 974, s• 204.
46 Hamidullah, M. Çin ile Ilk Devir Müslüman ülkelerinin Temaslar~, 1.0. ITED. Ist.
1975. VI. sy. I-2, sf. 142.
47 Izmirli, I.H. Peygamber ve Türkler, II. Türk Tarih Kurumu Kongresi (Tebli~ler) s.
1017.
45
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Biz Üsdill — ~abenin ancak M~s~ r (128o h.) bask~s~ n~~ (yazma de~il)
inceleme imkan~ n~~ bulabildik. Orada Hz. Peygamberin gerçekten de
Umeyr'e bir mektub etvdi etti~i aç~ kça yer almaktad~ r. Fakat mektubun
hangi dil üzerine yaz~ld~~~~hakk~ nda herhangi bir aç~ kl~ k yoktur. ibnü'l Esifin rivayeti aynen ~öyledir:
L>

-

•

;
l'•57

4?-7'1 '-.U.Lq 141-5 LA.~~• • • ."
"Hz. Peygamber Umeyr ve beraberlerindekilere bir mektub yazd~. Fakat biz onu
burada zikretmedik. Çünkü onu rivayet edenler bir çe~id garib laf~zlarla naklettiler,
üstelik asl~n~~ da bozdular, de~i~tirdiler. Bu bak~mdan biz o mektubu terk etme
durumunda kald~k. Fakat Ebu Musa onu rivayet etmi~tir" 48 .
Bizim için ilginç olan, ibn Hacer'in de ayn~~ konuya temas etmi~~
olmas~d~ r. Büyük hadis alimi "el-isabeh" ad~ ndaki me~hur biyo~rafik
eserinde ise Umeyrin içinde garib kelimeler bulunan bir hadis nakletti~ini ve
Ebu Musamn ise bu hadisde geçen o garib kelimeleri aç~klad~~~n~~ kaydetmektedir 49. Yukarda zikredilen bütün bu rivayetlerden aç~kça anla~~ld~~~ na göre, Hz. Peygamberin, Araplar~ n pekde a~ina olmad~klar~~bir dilde
bir mektub yazd~~~~art~ k bir gerçektir. Bu arapça de~ildir, Farsça de~ildir ve
hele ibranice hiç de~ildir. Peki bu mektub hangi dilde yaz~lm~~t~ r? izmirliye
(Prof. ~smail Hakk~ ) göre mektub Türkçe ve Türk büyüklerine hitaben
yaz~lm~~t~ r.
Her ne kadar, Hz. Peygamberin Türk büyüklerine hitaben yazd~~~~
iddia olunan söz konusu mektubu daha geni~~bir inceleme ve ara~ t~ rma
konusu ise de O'nun Türkler hakk~nda di~ir hiçbir kavme nasip olmayacak
kadar çok hadisler söyledi~i de bir gerçektir. Türk Arap siyasi
münasebetlerine ~~~ k tutan ve Hz. Peygamberin Türklere kar~~~takib
edilmesini öngördü~ü politikay~~ beyan eden hadislerin en yayg~ n olan~~
yukarda metin ve çevirisini verdi~imiz üstelik birçok bilim adamlar~~
taraf~ ndan kabul ve nakledilmi~~olan "sak~ n Türklere ili~meyiniz" hadisidir.
Mamafih hadislerde~ l anla~~ld~~~~kadar~~ile Türk - Arap siyâsi münasebetlerine ana hatlanyla ~u ~ ekilde hulasa etmemiz mümkündür. Hz.
Peygamber: "Türklerin hiçbir surette tahrik edilmemelerini, kendi hallerine
b~ rak~lmalar~ n~, kesin bir zaruret olmad~ kça Türklerle aç~ kça bir harbe
tutu~mamalar~ m yani sab~ rl~~ olmalar~ n~~ ve onlarla mümkün mertebe dost
48
49

Ibnifl-Esir, üsclii'l-~abe, M~s~r, 1280, IV. S. 139-140.
Ibn Hacer el - Askalâni, el- Isabeh, M~s~r, 1328, III. S.
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geçinmelerini istemi~tir. Yine Hz. Peygamber, Türklerle Araplar aras~nda
bir harbin vuku bulmas~ndan o kadar endi~eli ve rahats~zd~r ki, böyle bir
davran~~~ve harbin k~yameti koparacak kadar büyük bir hadise olabilece~ini
ve çok vahim neticeler do~urabilece~ine i~aret etmi~tir."
7 - Türklere Dokunmay~n~z Hadisinin Uygulamadaki Yeri,
Buraya kadar yapt~~~m~z bu belirli aç~ klamalardan sonra, ~imdi bizim
biraz da bu Peygamber - Politikas~n~n daha sonraki devirlerde nas~l anla~~ld~~~~
ve islam büyükleri taraf~ndan nas~l uyguland~~~~üzerinde durmam~z
herhalde uygun olacakt~r. Böylece "Türklere Dokunmay~n~z!" hadisine ilk
devirlerde Müslüman Araplar~n ne derece *önem verdi~i de ortaya
ç~kacakt~ r.
Bilindi~i gibi. Hz. Peygamberin vefat~ndan sonra (632), yerine Hz. Ebu
Bekir geçmi~tir. Hz. Ebubekir'in iki sene kadar sürene hilafeti dahili fitneyi
(irtidad~~- putperestli~e dönü~~hareketlerini) bast~ rmak ve islam devletinin
temeline ar~z olan tehlikeleri bertaraf etmekle geçmi~tir. Onun yerine Hz.
Ömer halife olmu~tur. Hz. Ömer devri ise (634 - 643) islam tarihinde bir
patlama devridir. Bu devirde giri~ilen fetih hareketleri sayesinde, küçük
islam Devleti büyük bir imparatorluk haline dönü~mü~~ve islam
imparatorlu~unun do~udaki s~ n~ rlar~~Sasanilerle - Türkler aras~nda tabii bir
s~ n~ r olarak kabul edilen Ceyhun Nehri ne kadar uzanm~~ t~ r.
~~te yukarda bir k~sm~n~~kaydetti~imiz bu ve bunlar gibi daha bir k~s~m
hadislerin ilk fetihler devrinde ba~l~yarak Abbasilerin parlak devirlerine
kadar (el- Mutas~m: 833 - 841), Araplar~ n Türklere kar~~~tak~nd~klar~~ tavr
ve hareketlerinde bir dereceye kadar etkili oldu~u görülmektedir. Belki de
s~ rf bunun içindir ki, Araplar Türklerle, Merv önlerinde ilk defa
kar~~la~t~klar~~zaman onlarla bir türlü harbe tutu~mak istememi~ler ve kesin
karar vermede bir hayli tereddüd etmi~lerdir.
Buna çok daha iyi bir misal tek~il etmek bak~m~ndan, Hz. Ömer
devrinde Do~u'da gemi~en baz~~olaylara k~saca temas etmekte yarar vard~r.
Öyle tahmin ediyoruz ki bu olaylar ve Hz. Comer'in tak~nd~~~~özel tav~r,
"Türklere dokunmay~n~z" hadisinin ilk devirlerde islam ümera ve
kumandanlar~~ aras~nda ne derece müessir oldu~unu aç~kça göstermektedir.
~ ran'~n bütün do~u kesimlerini fetheden ve Imparatorlu~un s~ n~rlar~n~~
Ceyhun nehrine kadar geni~leten Ahnef b. Kaysla Hz. Ömer aras~nda geçen
yaz~~malar, konumuz aç~s~ndan büyük bir önem ta~~maktad~r. Islami
kaynaklarda özellikle Tabeide, daha ayr~nt~l~~bir ~ekilde beyan edildi~ine
göre Ahnef b. Kays bundan sonra Medine'ye bir mektub göndermi~~ve bu
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mektubunda hem fetihler hakk~ nda bilgiler vermi~, hem de ileri askeri
harekat~ na devam yani, Ceyhun nehrini geçerek Türklerle meskun
bölgelerin fethine müsaade edelmesini istemi~tir 5°.
Ahnef in mektubunu okuduktan sonra do~udaki son geli~melere daha
yak~ndan vak~f olan Hz. Ömer, islam ordular~n~~ iran'~~ bir ba~tan bir ba~a
çi~neyip geçmelerine, özellikle Horasan'~~alarak Ceyhun nehrine kadar
ula~malar~ na çok sevinmi~tir. O kadar ki, bir aral~k koca Halife yüksek sesle
"~~te o Ahneftir!" demi~~ve O'na "Do~u halk~n~n efendisi" ünvan~n~~
verereck bu ba~ar~larma kar~~~duydu~u memnuniyeti izhar etmekten
kendini alamam~~t~r 51 . Taberinin rivayetlerinden anla~~ld~~~ na göre, ne var
ki Halife ömer'in bu ne~eli durumu pek fazla devam etmemi~~ve geçici olan
bu hisler yerine akl~~selime terkedince, Hz. ~~mer'in do~udaki geli~melerden
memnun olmak ~öyle dursun, bilakis derin bir endi~e ve üzüntü duydu~u
görülmü~tür. Hatta O,
"Ke~ke Horasan'a do~ru bir ordu göndermeseydim.
Ke~ke bizimle Horasan topraklar~~aras~nda ate~ten bir
deniz olsayd~" 52 diyerek bu üzüntüsünü aç~kça beyan
etmi~tir.
Hz. Ömer butür yak~ nmalarla da iktifa etmemi~~ve muhtemelen
Medine ileri gelenleri ehli ~ ura özellikle Hz. Ali ile ciddi bir durum
muhakemesi yapt~ ktan sonra derhal bir emirname yazarak Ahnefin daha
ileri yani Türklerle meskun bölgelere do~ru hareketini yasaklam~~~ve ~öyle
demi~tir:
"Sak~ n Ceyhun Nehrinin öte tarafina tecavüz etmeyiniz.
Nehrin beri tarafinda kal~n~z. Horasan'a hangi ~artlar
alt~nda girdi~inizi çok iyi biliyorsunuz, ayn~~ ~artlarla
orada kalmaya devam ediniz. Böylece z aferi ni z de devam
etmi~~olur. Hem sak~ n daha ileri giderek Nehrin öte tarafina
geçmeyiniz, sonra darma da~~n (peri~an) olursunuz" 53 .
8- Halife Omer'in Türkler Hakk~ndaki Görü~ü
~imdi akl~m~za ~öyle bir fikir gelmektedir. O da, söz konusu metubun
yaln~z o s~radaki askeri durum ve ~artlar~n icab~~olarak yaz~lm~~~olabilece~i
hususudur. Yukardan buraya kadar yapt~~~m~z aç~klamalar ve hadislerin
5° Kitapç~,

Z.a.g.mk. Tarih Dergisi, s. 869.
,—.11
52 et - Taberi, IV. s. 168.
53 et-Taberi, IV, s. 168.
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~~~~~~ alt~ nda bizim böyle bir görü~e kat~lmam~za imkân yoktur. Halife
Omer'in bu mektubunda ki endi~esinin as~l kayna~~ n~~ Hz. Peygamberin
(kesin bir zaruret olmad~ kça) Türklerle sava~~yapmaktan kaç~ n~ lmas~~
yolundaki ö~ütleri olu~turmaktad~ r. Ayr~ca Ömer, Türklerin Arap
yar~ madasma kadar uzanan üç büyük sefer yapacaklar~~ yolundaki hadisleri
de pekala biliyordu. Taberrnin konuyu bütün yönleri ile ayd~ nlatacak
rivayeteri vard~ r. ~öyle ki: Ahnef b. Kays, Omer'e Horasan'~ n fethini
yazd~~~ nda Ömer daha sonralar~.
" Ke~ke, oralara kadar bir ordu göndermemi~~olsayd~ m. Ceyhun
Nehri ile bizim aram~zda ate~ ter: bir deniz olmas~ n~~ ne kadar isterdim! diye
hay~ flanmaya ba~lad~. Bunun üzerine Hz. Ali:
— .Niçin Ey Müminlerin Emin? diye sordu. O zaman Hz. Ömer dedi ki:
Çünkü oras~nz ahalisi ( Türkler ) oradan ( ç~kacak ) ve üç defa dak~larak
( dünyay~~istila edeceklerdir) Üçüncüsü, onlar~ n sonu olacak ( ve kökleri kuru)acakt~r ).
Bu (beli) ve musibetin) müslümanlar~n üzerine gelmesinden ziyade, Horasan ehlinin
üzerine gelmesi benim için daha evlad~r. ( rani Türklerin bu ilk hücumlar~na
Müslümanlar~n maruz kalmalar~ndan ziyade)erli halk~n kar~~~koymas~~ bizim için daha
evlad~r )." ( Bkz. Taberi, IV , 167 ).
Ne garibdir ki, Halifenin bu ifadeleri bize yukarda metnini
kaydetti~imiz ve Türklerin Arabistan'~~ istilalar~~ ile ilgili hadisleri
hat~ rlatmaktad~ r. Ifadeler, hadislerin muhtevalar~~ ile ~a~~ lacak kadar bir
uyum ve benzerlik içinde oldu~u gibi, onlar~~ geli~en olaylar aç~s~ ndan da en
iyi bir ~ekilde yorumlamaktad~ r. Mamafih, durum ve ~artlar, (askeri ikmal
ve mesafe faktörü koca Halifenin bu endi~elerini daha da kuvvetlendiren ve
onu hakl~~ gösteren sebebler aras~ ndad~ r.
Gerçekte Hz. Ömer, ba~ta Ebu Hüreyre ve Muaviye olmak üzere
Türklerin özelliklerini çok iyi bilen birkaç sahabeden biridir. Türklere
kar~~~takib edilecek politikan~ n esasalarm~~ da bizzat bu politikan~ n yaz~' olan
Hz. Peygamberden telakki etmi~ tir. Halife ~~ mer'in, Buharrnin Türkler
hakk~ nda ve bizim metinlerini kaydetti~imiz hadislerini kendine has
biçimde yorumlayan ba~ka görü~leri de vard~ r. Nitekim bunlardan birinde:
"Yüzleri deriden kalkanlar gibi yuvarlak ve geni~, gözleri
sanki kat~ r boncu~u gibi (ürkütücü) olan kavimlerden
çekininiz. Onlar size ili~medikçe siz de onlara
ili~meyiniz" 54 demi~ tir.
Nuaym b. Hammad, Fiten, V.
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Halife C~ mer'in, Türklerin umumi karakterleri hakk~ndaki ilginç
görü~leri bunlardan ibaret de~ildir. O'nun daha ba~ka tesbitleri de vard~r.
O'na göre Türkler çok çetin bir dü~mand~ r. Ganimet gibi baya~~~~eyler için
onlarla harbe tutu~mak pek ak~l kar~~ de~ildir. Arab edibi Cah~z~ n rivayet
etti~ine göre Hz. Ömer ~öyle demi~tir;
"Türkler ne yaman bir dü~mand~r. Onlar~n (dü~manlar~ na) verecekleri (ganimet) çok az, alacaklar~~ ise pek
çoktur 55.
Bu bak~mdan, yukarda Taberi'den metnini sundu~umuz Halife
ömer'in söz konusu mektubu bize göre, Hz. Peygamberin "Sak~ n Türklere
dokunmay~ n~z" hadisinin Hz. Ömer tarafindan bir bak~ma en güzel ~eklide
yap~lm~~~yorum ve uygulamas~ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. O da böylece bir
ba~ka ~ekilde Türk yurtlar~ na tecavüz edilmemesini ve Türklere dokunulmamas~n~~emretmi~~oluyordu.
Bundan sonra cereyan eden olaylar, Hz. ömer'in bu tutumunu ne
dereceye kadar do~rulam~~t~ r? Cevab verilmesi icab eden bir soru olsa
gerektir. ~ unu hemen ifade edelim ki daha sonra cereyan eden bir k~s~m
olaylar, Halife ömer'in Türk yurtlar~ na tecavüzü durdurmakla ne kadar
uzak görü~lü ve hele Ahnef, b. Kays'~ n dikkatini çekmekte nekadar isabetli
ve hakl~~bir karar vermi~~oldu~unu kesin bir ~ekide ortaya koymu~tur. ~öyle
ki:
Türk Hakan~, Türk kap~lar~ n~~ dö~meye ba~layan bu Arap tehlikesine
kar~~~ koymak için derhal harekete geçmi~~Fergane Türkleri ve
Sa~dlular~n'da kat~ld~~~~ordusunun ba~~ nda ilerleyerek iran topraklar~na
girmi~~ve Bel h'e do~ru yakla~maya ba~lam~~t~ r. Bu haber K ü fel i askerler
aras~nda büyük bir panik uyand~ rm~~~ve onlar derhal ~ehri terkederek as~ l
süratle ilerleyerek Merv önlerinde görünmesi, ba~ta Ahnef olmak üzere
karargahlar~~ olan M e r v'e çekilmi~lerdir. Türk hakan~n~ n ~a~~lacak bir
bütün Araplar~~büyük bir ~a~k~nl~k ve tela§ içindeb~rakm~~t~ r. Ahnefb. Kays,
stratejik mevki bak~m~ ndan çok daha üstün oldu~u halde O, Türklerle
hiçbir zaman harbe giri~meyi göze alamam~~~ve üstelik Türklerle harbetmek
niyetinde olmad~~~n~~ adamlar~~ vas~tas~yla defalarca duyurmak istemi~tir.
;..1.••• Cah~ z, Halife omer'in Türkler
J
u
rivayeti
nakletmektedir.
Ömer, Ebû Zübeyd et ~
hakk~ ndaki bu veciz ifadesi ile ilgili olarak
Tûryi arslanlar~~tasvir etmekten yasaklam~~ t~ . Zira, onun bu tasviri insan kalbinin titreyi~ini ve
k bir
heyecan~ n~~ art~rd~~~~gibi cesur kimselerin cesaretini k~rarak onlar~~ daha korkak ve p~s~ r~
hale getirmektedir. Halbuki Ömer böyle demekle bizzat kendisi Türkleri, Ebu Zübeyd'ten
daha etkin daha deh~ etli bir ~ekilde tasvir etmi~tir".
55

el - Caluz, a.g.e, I. s. 58. 44,1..-
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Ahnef, bu çok s~ k~~~ k durumdan ancak Türk Hakan~ n~ n hiç de beklenmedik
bir anda karar~ n~~ de~i~ tirmesi ve harb sahas~ n~~ terketmesi ile kurtulabilm;~ti.
Çünkü Ona, Çinlilerin bundan yararlanarak Türk yurtlar~n~~ istilâ etme
haz~ rl~ klar~ na ba~lad~ klar~~ yolunda haberler gelmeye ba~lam~~t~. Zira
Çinliler Türklere göre Araplardan çok daha tehlikeli idi 56.
Emeviler Devrinden Bu Uygulama ~le Ilgili Örnekler:
Muaviye'nin bir mektubu
Hulefai Ra~din'den sonra iktidara Emeviler hâkim olmu~lard~ r. (661 749) Bu devirde cereyan eden baz~~ tarihi olaylar, Türklere dokunulmamas~~
prensibine, bir ba~ka ifade ile Türklere kar~~~tesbit edilen bu peygamber
politikas~ na daha ilk hicret asr~ ndan itibaren bir dereceye kadar uyulmak
istenildi~ini ortaya koymaktad~ r. Bunun en ilginç örne~ini Emeviler
devletinin kurucular~ ndan Muaviye b. Ebi Süfyan vermi~ tir. Hz.
Peygamberin sekreterlerinden ve Peygamber okulunun büyük talebelerinden olan Muaviye'nin Türklerle ilgili meselelerde yeti~ebildi~i kadar tenni ile hareket
edilmesini ve onlar~n fazla k~~k~rt~lmamalar~n~~istedi~i anla~~lmaktad~r.
Muaviye Türklerle ilgili bu uygulamay~~ peki~ tirmek için Ermeniye
vilayetine bir mektub yazm~~~ve bir de hadis nakl etmi~tir. Onun konumuz
aç~s~ ndan son derece önemli olan bu mektubunu bizzat kendisinden telakki
etmi~~olan ~~bn Zilkala geli~en olaylar~~ ve dolay~s~yla "Muaviye hadisini" ~u
~ekilde anlatmaktad~ r:
"Bir gün Muaviye'nin yan~ nda idim. Ermeniye vilayetinin valisinden
kendisine posta geldi. Muaviye valinin yazm~~~oldu~u mektubu okudu.
Hiddetlenmekten kendini alamad~ . Sonra kâtiblerinden birini ça~~ rd~. Ona
valinin yaz~s~ na ~öyle cevap yaz dedi;
— ~darendeki araziye Türklerin ak~ n ve ya~ma ettiklerinden bunun
üzerine onlar~ n arkalar~ na takib kuvvetleri sevketti~inden ve bu takibcileri
ya~ma edilen ~eyleri onlar~ n elinden geri alm~~~olduklar~ ndan bahsedip
duruyorsun. Anan sana matem tutsun! Sak~ n bir daha böyle bir harekette
bulunma. Türkleri k~~k~ rtma ve onlardan sak~ n bir ~eyler almaya çal~~ma.
Çünkü ben Rasulullah'dan i~ ittim, buyurdular ki; "Türkleryavian otu biten
yerlere, yani Arabistan'~n a~a~~~kesimlerine kadar ilerleyeceklerdir". Bu mektubun,
Türklerin resmi yaz~~ malara konu oldu~u ve hemen ilk hicret asr~n~ n
ba~lang~c~ ndan itibaren devlet muhaberat~ na geçti~ini göstermesi bak~ m~ ndan ayr~ca bir k~ymet ve önemi vard~ r.
56
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lo - Abbasfler Devrinde Uygulama ile ilgili Örnekler:
Emevilerden sonra iktidara kanl~~ bir ~ekilde Abbasi 1 e r hâkim
olmu~lard~ r. (749 - 247) Türklere dokunmay~mz! hadisinin bu devirde de
ilginç uygulamalar~ na ~ahid olmaktay~z. Bunlar aras~ nda Hamza
b.Adrak'ta vard~ r. Haru er - Re~id devrinde (786 - 8o8) isyan edib daha
sonra S i cis ta n ve H o rasa n ~~ele geçiren Hamza'mn Türklerle bir hayli
maceralar~~ olmu~tur.
Bir defas~ nda nereden ç~kt~ klar~~ belli olmayan bir bölük Türk süvarileri
Horasan havalisinde bask~ nlarda bulunmu~lar ve birçok yerlerde
ya~maya ba~lam~~lard~. Halbuki Hamza'n~ n maiyyetinde bu ak~ nc~~ Türkleri takib edecek ve onlar~~ kolayca çevirip yakalayacak yeteri kadar
kalabal~ k asker de vard~. Arkada~lar~~ zaten Türk ak~ nc~ lar~ n~~ çevirmi~lerdi.
Fakat Hamza b. Adrak bütün bunlara ra~men bir kar~~~hareketten çekinmi~~
ve arkada~lar~ na hitaben:
"Onlar size dokunmad~ kça onlara yol verin, ve taarruz
etmeyiniz. Zira Türkler hakk~ nda ( Onlar size dokunmad~ kça
sizde onlara dokunmay~n~z, onlarla dost geçininiz) buyurulmu~tur,
demi~ tir". Türkler de böylece savu~up gitmi~lerdir 57 .
Bu ve buna benzer daha bir k~s~ m olaylardan Hz. Peygamberin Türkler
hakk~ ndaki hadislerinin haf~zalarda bütün canl~l~~~~ile sakland~~~, daha
heyecan~ n~~ kaybetmedi~i, ancak yeri ve s~ ras~~ geldi~i zaman bir uyar~~
niteli~inde hat~ rlat~ld~~~~görülmektedir. Uygulamada bunun daha ba~ka
tipik örneklerini bulmam~z da mümkündür.
Cah~z'~ n Görü~leri
Abbasi halifelerinden özellikle M utas ~ m devri (841 - 861) Türkler
için izzet ve ikbal kap~lar~ n~ n aç~ld~~~~devirlerdir. Zira bu devirde yava~~
yava~~çözülmeye ba~layan Arap ordular~~deforme olmu~, iran birlikleri ise
Halifelerin itimad~ n~~ çoktan kaybetmi~lerdi. imparatorlu~un s~ n~ rlar~ n~~
korumak ve merkezi otoriteyi temin etmek için yeni muharip unsurlara ve
zinde güçlere ihtiyaç vard~ . Bu da o devirlerde kahramanl~k ve ~ecaatlar~~ile
Hilafet ülkelerinde hakl~~bir ~öhrete sahip olan Türklerin orduya al~ nmalar~~
ile mümkün olabilirdi. Zaten ana taraf~ ndan özbeöz Türk 58 ve bedini yap~s~~
el -Cah~z, a.g.e. I. s. 58.
Kitapç~ , Z. Ummahatü'l-Hulera min Cevari'l-Etrak, Macallah MecmaullugatilArabiyye, ~am, Temmuz, 1972 C. 74. Sy. 3. sf. 623 vd.
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itibar~~ ile tamamen Türk hakanlar~na benziyen Mutas~ m 59 , bu gerçe~i
görmekte gecikmemi~~ve day~~ zadelerine haberler göndererek onlar~~
Ba~dat'a ça~~rm~~~ve Türk büyüklerine her türlü izzet ve ikramda
bulunmaktan bir an dahi geri kalmam~~t~ r.
~~te Türklerden müte~ekkil ordu birlikleri bu sayede kurulmu~~ve
Hilafet ordusu büyük ölçüde Türkle~tirilmi~tir. Mutas~m bunlarla da
yetinmemi~tir. O Türk askerlerinin kanlar~n~n bozulmamas~n~~istemi~~ve
bunun için de Orta - Asya Türk bölgelerinden özel Türk cariyeler
getirerek bu Türklerle evlendirmi~~ve onlar~n isimleri divena kaydedilerek
ayr~~ ayr~~ maa~lar ba~latm~~t~ r. Hatta Mutas~ m daha da ileri giderek Türk
asker ailelerinin birbirlerinden aynlma ve bo~anmalann~~bile yasaldam~~t~r 6°.
Mutas~m'~ n Türklere kar~~~gösterdi~i bu a~~ r~~ilgiyi bir türlü çekemeyen
Araplar ve iranl~lar, Ba~ta Mutas~ m olmak üzere de~erli Türk komutanlar~~
ve devlet adamlar~~ aleyhine büyük bir kampanya ba~latm~~lard~r. Bunlar
aras~nda o devrin büyük ~airi Dibal-al-Huzai de vard~ r. Alavi ~air
Mutas~ m'a olan kin ve gayz~ n~~ ~u ~ekilde ifade etmi~tir;
:LV),

riaP

"Halk~ n i~leri Vasif ve E~nas* taraf~ ndan yürü tüldü~ü
için (her ~ey) yüz üstü kald~ . Üstelik bela ve muslbetlerde
ço~ald~".
(Art~ k) sen o hakir Türklerden ba~ka hiç kimseyi
dü~ünmez oldun. Sen onlar~n sanki hem anas~~ hem de
babas~~ (m~ )s~n" 61.
Havan~ n gittikçe elektiriklendi~ini ve bu yüksek seviyeli Arap
komutanlar~ n~n Mutas~m'~~ devirmek için büyük komplolor haz~ rlad~klar~n~~
59 Arapça olarak yay~nlanan bu ara~ t~rmam~zda Abbasi saraylar~ ndaki ca riyeler ve
analar~~ yönünden Türk olan halifeler üzerinde durulmu~~ve Türk cariyeleri hakk~nda yeteri
kadar bilgi verilmi~~ve anataraf~ ndan Türk olan halifelerin de bir listesi yap~lm~~t~r. (bkz.
a.g.mk.s. 624 vd.)
60 el - Mesüdi, Müd~ c, Bulak, 1383 h. II. s. 272. Bu konularda daha geni~~bilgi için bkz.

Kitapç~ , Z.et - Türk, Beyrut, 1972, s.
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~iirde geçen V a sl f ve E~~n as Mutas~m devrinin Türk as~ll~~ büyük komutanlar~ndand~ r.
Birçok zaferler kazanm~~lar ve Mutas~m'~n ad~n~~ yüceltmi~lerdir. Bu konularda daha geni~~bilgi
için bkz. Kitapç~ , Z. a.g.e. s. 14o, 147, 16o.
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gören devrin gerçekten kudretli ve ~öhretli yazar~~ Cah~z, bütün var gücü ile
orta yeri yat~~ t~rmaya ve kuvvetli kalemiyle gerginle~en havay~~ yumu~atmaya çal~~m~~ t~ r. Türklerin üstünlükleri hakk~nda derhal bir kitap
yazan Büyük Arab edibi ve Türk hayran~~ Cah~z, ortal~~~~kar~~t~ rmak
isteyenlere kar~~~Türkleri ~u ate~li üslubu ile müdafaa etmi~tir;
"Hadiste Türkler size dokunmad~kça siz de Türklere
dokunmay~ n~z! " denilmi~tir. Haddi zat~nda bu hadis Hz.
Peygamberin bütün Araplara bir nevi vasiyeti mahiyetindedir. Akl~~selim için yol bizim Türklerle mütareke içinde
ya~amam~zd~ r. Bir millet ki Zülkarneyn bile bütün
yeryüzüne bir kas~ rga gibi harb ve k~l~ nçla hâkim olduktan
sonra, onlarla harbetmekten çekinmi~~ve
"—Onlar~~ b~ rak~ n, onlara Türk deyiniz!" demi~~ve onlara
hiç dokunmam~~ t~r. ~imdi siz, böyle bir milleti ne
zannediyorsunuz? Onlarla ba~a ç~ kmak pekde kolay
olmasa gerektir" 62 .
SONUÇ
Temel kaynaklara dayanarak ilk defa yapt~~~m~z, Türklerle ilgili
hadisler ve onlar~n uygulamadaki yerini gösteren ara~t~ rmam~z burada sona
ermektedir. Bütün bunlar Hz. Peygamber devri de dahil ~slâmiyetin ilk
devirlerinden ba~l~yarak Abbasilerin sonralar~na kadar bu hadislerin Arab
intellektüel çevrelerinde s~cak bir ilgi, ve Türklere kar~~~tesbit edilen bu
politikan~ n belli ölçüde destekleyenlerin bulundu~unu göstermektedir. Bu
ise Türk tarihi ve toplumu aç~s~ndan gerçekten de tesbit edilmesi gereken bir
durumdur. önümüzdeki ara~t~ rmalarda bu önemli geli~melerin di~er ilginç
yönleri üzerinde durulacakt~ r.

62

el - Cah~z, a.g.e. I. s. 76.
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