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GIRI~~

Asl~ nda bütün Türk ordular~~ ortak özelliklere sahip olduklar~ ndan,
mesela bir Gök Türk ordusu, Karahanl~~ ordusu, bir Selçuklu ordusu söz
konusu olmamak gerekir. Ancak, aralar~ nda yap~~bak~m~ ndan olmasa bile,
fonksiyonlar~~ bak~ m~ ndan büyük farklar vard~ r. Bir k~s~m Türk ordulan o
zaman~ n bilinen üç k~ tas~ nda imparatorluklar kurarken, bir k~sm~~ yurt
kurmu~lar, bir k~sm~~ kurulan yurtlar~~ korumu~lar ve yurdu tabii s~ n~ rlar~ na
ula~ t~ rm~~lard~ r. Bir Türk ordusu da kurulan yurdu kurtarm~~ t~ r.
I~te biz bu yaz~ m~ zda Anadolu'da Büyük Selçuklu Imparatorlu~u
ordular~~ taraf~ ndan kurulan Anadolu yurdunu koruyan ve geni~leten
Anadolu Selçuklular~~ ordusundan söz edece~iz.
11
SELÇUKLU ORDUSUNA DAIR ARA~TIRMALAR

~imdiye kadar Selçuklu ordusu üzerinde,
- Fuat Köprült~~
Uzunçar~~l~~ 2,
3 - V. Gordlevski 3 ,
2 - ~ .H.

4 - C. Cahen 4,
5 - Osman Turan 5,
1 Köprülüzade Mehmed Fuad, Selçuklular Zaman~ nda Anadolu'da Türk Medeniyeti,
Milli Tetebbitlar Mecmuasz, 1115 (1331), S. 212-221. Bu ara~ t~ rmalardan hiçbir ara~ t~ r~c~~
faydalanmam~~t~ r.
2 Osmanl~~ Devleti Te~kilat~na Medhal, Istanbul, 1941, s. 108-122.
3 V. Gordlevski, Gosudarstuo Sel'dzukidar Maloj Azii, Moskova, 1941, S. 148-156.
° Claude Cahen, Preottoman Turkey, London, 1968, s. 2 30-2 34.
5 O. Turan Selçuklular Zaman~ nda Türkiye, Istanbul, 1971.
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6 - A. Bombaci 6 durmu~lard~ r. Bunlar~n d~~~ nda Selçuklu ordusunun
sadece bir özelli~ini ortaya koyan makaleler de yay~nlanm~~t~ r.
Selçuklularda ücretli askerler 7 ve Anadolu'nun fethinde okun rolüne dair
ara~t~ rmalar buna misal olarak verilebilir 8.
Bu ara~t~r~c~lardan, V. Gordlevski ve C. Cahen, Selçuklu ordusunu
Selçuklu tarihi çerçevesi içinde;
Osman Turan, ordu için ayr~~ bir bölüm ay~rmadan, Selçuklu siyasi
tarihi çerçevesi içinde;
Fuat Köprülü, Selçuklu ordusunu Selçuklu medeniyeti çerçevesi
içinde;

t. H. Uzunçar~~l~, devlet te~kilat~~içinde k~saca ve yetersiz olarak ele
alm~~lard~ r. Sadece A. Bombaci Selçuklu ordusunu müstakil ara~t~ rma
konusu yapm~~ , fakat oda daha ziyade Selçuklu ordusunun "composition" u
üzerinde durmu~tur.
O, bu arada Anadolu'da yeni bir yurdun kurulmas~ n~ n Türklerin
hayat~nda bir dönüm noktas~~ te~kil etti~ini söylüyor ki, yerinde bir fikirdir.
Bunu yabanc~~ bir ilim adam~n~n söylemesi ayr~ca önem ta~~ maktad~ r.
Yaln~z, onun "Selçuklu devrini ~slam medeniyetinin orijinal ve parlak bir
sayfas~" oldu~u yolundaki hükmünü bütünü ile kabul etmeye imkân yoktur.
Çünkü, orijinal ve parlak oldu~undan söz edilen medeniyet, islam
medeniyeti de~il, Türk medeniyetidir. Mesela, manevi medeniyetin en
büyük tezahürü olan devlet, bir Türk devletidir. Nitekim, uzun
çal~~malardan sonra, Arap ve Acem sanat~ ndan ayr~~ bir Türk sanat~n~n
varl~~~~ art~k bütün dünyaca kabul edilmi~~olup, belli zamanlarda
beynelmilel kongreler düzenlenmektedir. Bunun gibi, ~slam medeniyetinden ayr~~ bir Türk medeniyetinin varl~~~~ara~t~ rmalar ilerledikçe daha iyi
anla~~lacakt~r.
Gerek yeni bir yurdun kurulmas~nda, korunmas~nda ve geni~letilmesinde; gerekse burada "parlak" ve "orijinal" bir Türk medeniyetinin
meydana getirilmesinde Türk ordusunun büyük rolü vard~ r.
6 Alession Bombaci, The Army of the Saljuqs of Rum. (1973 y~l~nda toplanan I.
Beynelmilel Türkoloji Kongresine sunulmu~~tebli~in Ingilizce tercümesi. Annali, XXVIII
( 1 978), S. 343-64.7 Pal Fodor,The Way of Seljuk Institution to Hungary: The Cerehör, Ada Orientalia
Academiae Scientiarum Hung. XXXVIII/3 (1984), s. 366-399,
W. E. Kaegl, jr., The Contrubution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia,
Specuhm~, 39, 1964, s. 96-108.
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ORDU NASIL ELE ALINMALIDIR?

As~ l konumuza geçmeden önce, ordu deyince ne anla~~ld~~~ n~~ görelim:
Ordu deyince akla,
~~ - ~ nsan unsuru,
2 - Te~kilat,
3 - Techizat gelir. ~imdiye kadar ordu böyle bir organik tasnifle ele
al~ nmam~~t~ r. Biz, bu plan çerçevesinde, Büyük Selçuklu imparatorlu~u
ordusunu bütün yönleriyle i~lemeye çal~~m~~t~k 9 . Anadolu Selçuklu tarih ve
medeniyetine dair yazmakta oldu~umuz ve ç~ kan türlü engellerle henüz
bitiremedi~imiz büyük eserde ordu ayr~~ bir cilt te~ kil edecektir.
IV
DEVLET HAYATINDA ROL OYNAYAN UNSURLAR

Biz bu yaz~ m~ zda, Anadolu Selçuklu ordusunun ~imdiye kadar
üzerinde pek durulmayan yönünden, devlet hayat~ndaki rolünden söz
edece~iz. Bu, ilk bak~~ ta göründü~ü kadar basit de~ildir; çok yönlüdür.
Bilindi~i gibi, devlet hayat~ nda birçok unsurlar rol oynamaktad~ rlar.
Devlet hayat~ nda rol oynayan unsurlar ba~l~ca ~öyle s~ ralanabilir:
- Saray,
2 - Hükümet,
3 - Ordu,
4 - ~ehirler,
5 - Zümreler (Ahiler),
6 - Uclar,
7 - Din adamlar~~ ve tafikatlar.
Bunlar~~daha da ço~altmak mümkündür.
V
ORDUNUN DEVLET HAYATINDAKI ROLÜ

A) Ordu ve Devlet Ortakl~~~~
~~— Tahta Geçecek Hükümdann Seçimi:
Her devirde oldu~u gibi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde de, tahta
geçmeler, çok defa hanedan mensuplar~~ aras~ nda taht mücadeleleri ile
9

Alp Arslan Zaman~~ Selçuklu Askeri Teskilât~,

Alp

Aslan ve Zaman~, s. 217-289.
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olur 1°. Görünü~ e göre, ilk defa II. Rükneddin Süleyman ~ah'~ n ölümünden
itibaren (1204), Büyük emera bo~alan tahta küçük ya~taki o~lu III.
Izzeddin K~l~ ç Arslan'~~ (1204-1205) geçirdi. Seçim eski Türk gelene~ine de
uygundu H .
I. Izzeddin Keykâvus (1212-1220) ve I. Alâeddin Keykubad ( ~~2201237) Köseda~~Meydan Sava~~ 'ndan ( 243) sonra ortak üç karde~~saltanat~~

da böyle meydana geldi.

2. Ordunun bir K~sm~n~ n Devlete Hâkim Olmaya Çal~~mas~:
Rükneddin Süleyman ~ah'~ n ölümünden sonra Uc Beyleri, yerine
küçük ya~ taki ad~~ geçen o~lunu tahttan indirerek, Istanbul'da sürgün olan
I. G~ yaseddin Keyhusrev'i tahta geçirdiler. Böylece I. G~ yaseddin
Keyhusrev ikinci defa Selçuklu hükümdar~~ oldu ( 2o5-12 ~~ 1). Bu, kat~ks~z
Türkmenler'den meydana gelen Uc ordusunun muhtelif etnik unsurlardan
meydana gelen merkez ordusuna ve ümeras~ na zaferi demektir. Nitekim,
bunu gerçekle~ tiren beyler, her halde maiyetleri ile birlikte, merkez
te~kilat~ na geçmi~ lerdir.
B) ümerit Tahakkümü ve Otoritenin Sahibi Sultan'm Tepkisi
Büyük ümarân~ n, bir nevi seçimle iktidara getirdikleri devletin ba~~~
hükümdara tahakküme kalk~~malar~ , yani hükümdar seçme yetkilerini
daimi bir müessese haline getirmek istemeleri, böylece devlet otoritesini as~l
sahiplerinden büsbütün almaya kalk~~malar~ , hükümdar ile ümera aras~ nda
nüfuz mücadelesine yol açt~ . Büyük Alâeddin Keykubad'~ n 1223'de
gerçekle~tirdi~i toplu ümerâ tasfiyesi ile meseleyi Kayseri'de lehine
kökünden halletmesi, buna tipik bir misâldir 12 gerçekle~tirenler: Nâib
Seyfeddin Hokkabazo~lu ve Emir Mavrzomos Komnenos).
VI
ORDUNUN DEVLETE HIZMETLERI
Ordunun devlete hizmeti çok daha önemlidir. Bunun ba~~nda
Anadolu'da kurulan vatan~ n d~~~tehlikelere kar~~~korunmas~~gelir.
Selçuklu hükümdarlar~ = takip ettikleri-Anadolu'nun jeopoliti~ine
uygun ekonomik politikalar dolay~s~yla-buras~~ k~ sa zamanda, Bombaci'nin
10 Bu hususta O. Turan'~ n, Selyuklular Zaman~ nda Türkiye, (Istanbul, 1971) adl~~ eserinde
geni~~bilgi vard~r.
Bahaeddin ögel, Türklerde Devlet Anlay~~~, Ankara, 1982, S. 63 ve devam.
12 Fikir edinmek için bk. O. Turan, a.g.~., S. 339.
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de belirtti~i gibi, çok zengin ve müreffeh bir ülke haline geldi 13 . öte
yandan, ayn~~Anadolu tarih boyunca kavimler köprüsüdür. Buradan birçok
kavimler gelip geçmi~ tir. Sonra Bizans Imparatorlu~u, Anadolu'yu
Türklerin elinden geri alma politikas~ n~~ hiç b~rakmam~~ t~ r.
Meydan Sava~lar~~ve Fonksiyonlar~:

Anadolu'yu ilgilendiren Meydan Sava~lar~n~~ k~saca ele alal~m:
Anadolu'da bir Türk vatan~ n~n kurulmas~n~~sa~layan Meydan Sava~~~
vard~r: 107 ~~ Malazgirt Meydan Sava~~~gibi.
Anadolu'da kurulan vatan~ n korunmas~ n~~sa~layan Meydan Sava~lar~~
vard~ r: ii 76 Myriokefalon ve ~~230 Yass~çimen Meydan Sava~lar~~gibi. Ayn~~
vatan~ n kurtar~lmas~ n~~ ve yeni bir devletin kurulmas~n~~ sa~layan Meydan
Sava~lar~~ vard~ r: Sakarya ve Ba~kumandanl~ k Meydan Sava~lar~~gibi.
Anadolu'nun Korunmas~nda Selçuklu Ordusu:

~srail tarihçisi Sivan'a göre bir ara me~ hur Salahaddin Eyyübi bile,
Halife'den Anadolu'nun kendisine tevcih edilmesini istemi~tir. öyle
anla~~l~ yor ki, Salahaddin Eyyübl de Anadolu'yu fethetmek istiyordu 14 .
Anadolu, en büyük tehlikelerden birini, Mo~ollar'~ n önünden
kaçarak Azerbaycan'da bir devlet kurmu~~olan Hârezm~ah Celâleddin
vas~ tas~yla ya~am~~t~r. Bu te~ ebbüs Alâeddin Keykubad'~~ büyük telâ~a
dü~ürmü~, Eyyübiler'den yard~ m sa~layarak, Yass~ çimen'de Celâleddin'i
yenmi~tir.
Anadolu'yu ele
Eyyübi hükümdarlar~ ndan
geçirmek için harekete geçmi~se de, zaman~nda al~ nan tedbirlerle tehlike
kolayl~kla bertaraf edilmi~ tir 15 .
As~l üzerinde durulmas~~ gereken meydan sava~~~I ~~76 Myriokefalon
Meydan Sava~~'d~ r. Malazgirt Meydan Sava~~'ndan ~~o5 y~l sonra Türkler'i
yeni vatanlar~~Anadolu'dan sürüp ç~ karmak için bütün gücünü toplayarak,
en uygun buldu~u yerden hücum eden Bizans Imparatoru Manuel
13 A. Bombaci, a.g.e., s. 343; Ayr~ca O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-Isltim Medeniyeti,
Istanbul, 1980 (3. bask~ ), s. 368 ve devam~ . Anadolu'nun Selçuklular zaman~nda zenginli~i
bugün yerli-yabanc~~ bütün ilim adamlar~~ taraf~ ndan art~k tart~~mas~z kabul edilmektedir. En
yeni misâ1 olarak bk. Ziya M. Buniatov, XII-XIII. yüzy~llarda Azerbeycan ve Anadolu
Ili~ kilerini incelemek Için Kaynak Olarak, Anadolu Selçuklularm~n Kafkasya'da Bulunmu~~
Sikkeleri. X. Türk Tarih Kongresi Bildiri özetleri, Ankara, 1986, s. 86.
14 Emmanuel S~van, L'Islam et la Croisade, Paris, 1968.
13 Bu sava~lara dair ad~~ geçen büyük eserimizde geni~~bilgi vard~ r.
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Komnenos, Selçuklu Sultan~~ II. K~l~ç Arslan kar~~s~ nda yenildi. Bu sava~tan
sonra Türkler'in Anadolu'dan at~lamayacaklar~m, Bizans Imparatorlu~u
da kabul etmek zorunda kald~. Baz~~tarihçilere göre, Myriokefalon Meydan
Sava~~, Malazgirt Meydan Sava~~~kadar önemlidir 16 .
C. Selçuklu Siyasi Plan~~ve Bunun Gerçelde~tirilmesinde
Ordunun Rolü: Anadolu Birli~inin Sa~lanmas~~

Selçuklu Devleti'nin siyasi plan~, "Selçuklu hakimiyeti alt~ nda
Anadolu birli~ini sa~lamak" ~eklinde özetlenebilir. Bu plan~n
gerçekle~tirilmesinde ordu ba~l~ca rolü oynam~~t~ r.
Malazgirt Meydan Sava~~ 'ndan sonra Anadolu'da birçok Türk
devletleri kurulmu~ tu. Bunlar~n ba~l~calar~~ Erzurum'da Saltuklar ~~071~~201 ); Erzincan'da ve Divri~i'de Mengücekler (takr. ~~071 - 252?); Sivas'ta
Dani~ mendliler (takr. 1071-1074); Iznik ve Konya'da Anadolu Selçuklu
( ~~o73-13o8) devletleri idi. Görülüyor ki, Anadolu'da siyasi birlik yoktu. Bu
devletlerin en geli~mi~ i Iznik'i devlet merkezi yaparak k~sa zamanda Adalar
Denizi'ne ve Marmara sahillerine varan -Bizans Imparatorlu~u ile en fazla
s~n~ rda~- Anadolu Selçuklu Devleti idi.
Ilk Haçl~~ Seferi ( og7), bu devlete büyük bir darbe vurdu: Bat~~
Anadolu ile beraber payitaht~~Iznik'i kaybederek, Konya'ya çekildi ve öteki
Türk devletleri gibi, bir kara devleti haline geldi.
Bir yandan hanedan üyeleri aras~ ndaki taht mücadeleleri, bir yandan
ba~ta Dani~ medliler olmak üzere, öteki Türk devletleri ile mücadeleler,
Selçuklu Devleti'ni zaman zaman güç durumlara dü~ürdü. Daha
Anadolu'da sa~lamca yerle~ meden Do~u'ya ve Güney-Do~u'ya do~ru
geni~ leme siyaseti takip eden Selçuklu Devleti, iki büyük kurucu
hükümdar~ n~, I. Süleyman~ah (1075-1086) ile I. K~l~ ç Arslan'~~(1086-1092)
bu ziyareti gerçekle~ tirme yolunda kaybettikten sonra, yerine geçenler
gözlerini Anadolu'nun d~~~ ndan içine çevirdiler. I~ te, Anadolu'yu Selçuklu
hakimiyeti alt~ nda birle~ tirme siyaseti bundan sonra ba~lad~:
Dani~ mendliler Devleti'nin Selçuklu hükümdar~~ II. K~l~ç Arslan tarafindan
ortadan kald~ r~lmas~~ ( ~~75) ile ba~ layan bu siyaset, daha sonra I. Alâeddin
Keykubad'~ n Mengücekler Devleti'ni ve Erzurum'da Saltuklar'~n yerine
geçen Selçuklu Devleti kolunu ortadan kald~ rmas~~ ile sürdürüldü;
16 Bu hususta ~ imdi bk. Mehmet Altay Köymen, Selçulular ve Anadolu'nun Türkle~mesi
Meselesi Selçuk (Dergisi), II/ (1986), s. 21-35. Gerekli bibliyografya orada verilmi~tir.
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Do~u'da ve Güney-Do~u'da Urfa dahil, birçok ~ehir ve kalelerin
fethedilmesi ile tamamland~. Buna I. G~yaseddin Keyhüsrev ve I. Izzeddin
Keykâvus taraf~ndan Antalya ve Sinop'un fethiyle ba~layan hareketlerin
devam ederek, Akdeniz ve Karadeniz sahillerinin Selçuklu ülkelerine
kat~lmalar~n~~eklemek gerekir.
VII
ORDUDA HAYAT

Büyük k~sm~~Türk soyundan olmayan Selçuklu ordusu mensuplar~~
yapt~klar~~bütün bu hizmetleri devlete pahal~ya ödetiyorlard~. Onlar,
bilhassa büyük ümerâ son derece lüks içinde ya~~yorlard~. Mesela, Büyük
Alâeddin Keykubad'~n saray~nda günde 30 koyun kesildi~i halde, büyük
Emir Seyfeddin Ay-aba'n~n saray~nda mutfak için 80-85 koyun kesiliyordu.
Ba~ka bir büyük emir, yaz-k~~~keklik eti olmadan sofraya oturmazd~.
Ordu mensuplar~, bu son derece lüks hayat~,
~~- Maa~lar~,
2 - Iktalan,
3 - Ücretleri,
4 - Ganimet paylar~~ve muhtelif vesilelerle hükümdar taraf~ndan verilen
ödüller sayesinde sürdürüyorlard~.
- Maa~lar
Maa~l~~ümerâ bugünkü ölçülerle bile, korkunç derecede bol para
al~yorlard~; Mo~ol hakimiyeti dolay~s~yla Selçuklu Devleti'nin içinde
bulundu~u kötü ~artlar~~gözönünde bulunduran alim vezir Necmeddin
Nahcevâni, günde 2 gümü~~dirhem, ~u halde y~lda 720 dirhemden fazla
tahsisat almamaya karar verdi~i zaman, bunu hiç kimse kabul etmedi.
Neticede vezire y~ lda 40.000 gümü~~dirhem kabul ettirildi. Büyük ümerâ,
bu mebla~~n yar~s~n~~alacaldard~. On gümü~~dirhem ~~alt~n dinar, bu da en
az bir Re~at alt~n~~de~erinde oldu~u kabul edilirse, bir büyük Emir'in eline
ne kadar para geçti~i kolayl~kla anla~~l~r. (Bugünkü rayice göre (Eylül 1986)
bir Re~at alt~n~~80.000 TL. hesab~yla) y~lda ~ 6o milyon Türk Liras~; ayda 13
milyon 133 bin küsur lira). Günde 2 gümü~~dirhem ile bir vezirin
geçinebilmesi, paran~n sat~n alma gücüne dair bir fikir verebilir.
2 - Iktagar
Bir k~s~m ümerâ maa~~yerine "ikta" al~yordu. Seferberlik ilan edildi~i
zaman, davet edilen ikta sahipleri emirlerindeki güçlerle toplanma üssüne
geliyorlard~.
Bellek?' C. LH, 7
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Bu hususta elimizde tek misal vard~ r: Sultan Alaaddin Keykubad,
tekrar teveccühünü kazanan Emir Kemâleddin Karatay'a too bin gümü~~
dirhem geliri olan Zara bölgesini ikta etmi~ti. Karatay buna kar~~l~k tam
techizath 6o asker besliyecekti.
3 - Ocretli Askerler
Selçuklu Devleti orduda ücretli yabanc~~askerler de kullan~yordu. Görünü~e
göre, yabanc~~askerlere en yüksek ücreti Selçuklu Devleti veriyordu. Y~lda
~ .000 Bizans alt~n~~ (bir alt~n bugün 80.000 lira oldu~una göre
~ .000 x 80.000 = 80.000.000 Türk liras~~ eder). Ayda 6.666.666.-Tl.
Mo~ol tehlikesinin belirmesi üzerine, Selçuklu Sultan~~ II. G~yaseddin
Keyhüsrev (1237-1246), 20.000 ücretli asker sa~lamas~~ için saltanat nâibi
~emseddin Isfahani'yi ~ oo bin alt~ n dinar ve ~~ milyon gümü~~dirhemle
Suriye'ye göndermi~ti 17 .
4 - Ganimetler

ve ödüller
Muhtelif s~ n~fdan Selçuklu ümeras~ n~n gelirleri maa~lardan, iktalardan
ve ücretlerden ibaret de~ildi. Kazan~lan zaferlerden sonra elde edilen
ganimetlerden pay al~ rlard~. Sultan, muzaffer Emirleri muhtelif ~ekillerde
ayr~ca ödüllendirirdi.
VIII
SELÇUKLU ORDUSU ~LE
BUGÜNKÜ CUMHURIYET ORDUSU ARASINDA ILI~KI

Tarih boyunca bütün Türk ordular~n~n mü~terek meziyetleri vard~ r.
Bu meziyetleri Cahiz 18 ve Ibn Hassul 19 gibi yabanc~~ soydan yazarlar
mü~ahedeye dayanarak belirttikleri gibi, Türk ordular~~sava~~meydanlannda fiilen göstermi~lerdir.
Disiplin ve yoklu~a katlanma gibi meziyetler yan~nda, ba~l~ca:
- Kahramanl~k derecesine varan yi~itlik,
2 - Silahlar~~ en iyi ~ekilde kullanma ~eklinde özetlenebilir.
Bugünkü Türk ordusu, dedelerinin kahramanl~klar~ na fazlas~ yla sahip
olduklar~n~, Birle~mi~~Milletler ideali için çarp~~t~klar~~ Kore'de ve K~br~s
Bar~~~Harekat~'nda göstermi~lerdi.
O. Turan, a.g.e., s. 431, ondan naklen A. Bombaci, a.g.e. s. 357.
Cahiz, Fazdi'lü-Etrdk, Türkçeye çeviren R. ~e~en, Türklerin Faziletleri, Ankara 1967.
19 Ibn Hassül, Tafdâl-Etrâk ala Sâiri'l-Ecnad, Bel/elen, IV 114-15 (194o), s. 1-51; Türkçe
tercüme ~erefeddin Yaltkaya, Bel/elen, IV 114-15 (1940), s. 250-266.
17
18

SELÇUKLU ORDUSU

99

Tarihte Türkler o zaman~ n silahlar~ n~~ ve sava~~at~m en iyi ~ekilde
kullan~ rlard~. Mesela, Türk at~~ ile dolu dizgin kaçar görünürken oku ile
arkas~ ndaki hedefleri vururdu. Bugün Türk'ün eline ok ve yay yerine roket;
at yerine uçak v.s, gibi modern silahlar verildi~i zaman, Nato
manevralar~ nda görüldü~ü gibi, hedefini vurmaktad~ r.
Türk ordusu bu de~i~mez meziyetleri ile türlü ittifaklarla ba~l~~
bulundu~u hür dünyan~ n Güney-Do~u kanad~ n~~ korumaktad~ r. Bat~~ ve
Türkiye birbirlerinin ayr~lmaz parçalar~~haline gelmi~lerdir ve birbirlerini
tamamlamaktad~ rlar.
IX
SONUÇ

Yaz~ m~z~ n ba~~ nda da dedi~imiz gibi, uzun tarihi boyunca
imparatorluklar kuran ve ya~ atan, yurtlar kuran ve medeniyetler
kurulmas~ n~~ sa~layan Türk ordusu, ~~ 000 y~ldan fazla Islam dünyas~ n~ n
büyük bir k~sm~ nda Türk hakimiyetinin kurulmas~ n~~ sa~lam~~, Islamiyeti
savunmu~tur. ~imdi de üstün meziyetleriyle, içine girdi~imiz Bat~~
medeniyetini, Bat~~ ile birlikte savunmaktad~ r.
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