ABBAS. KARA ORDUSUNUN MERKEZI
IDARESI VE SINIFLARI
Dr. MUSTAFA ZEKI TERZI
GIRI~~
Abbasi Devleti'nin askeri te~kilat~~içerisinde, kara ordusunun merkezi
idaresi ve hizmet s~n~flar~~önemli bir yer tutmaktad~r. Bu makalemizde biz,
bu ordunun ba~kentte ve ta~radaki merkezlerinde tutulan kay~tlardan ve
sm~flar~ ndan bahsedece~iz. "Askeri daire" de diyebilece~imiz DivânülCey~~ i~te bu ordu idaresini üstlenen ve bununla ilgili i~leri yürüten
makam~n ad~d~r. As~l konuya girmeden önce, ordu idaresinin Abbasilerden
önceki dönemlerde nas~l yürütüldü~ünü belirtmenin yararl~~ olaca~~~
kanaatindeyiz.
Hz. Peygamber döneminde, muvazzaf ve devaml~~ bir ordu
bulunmad~~~~ve sava~~zarureti ortaya ç~kt~~~~zaman ordu te~kili cihetine
gidildi~i için, bir askeri dairenin varl~~~~söz konusu de~ildir. Hz. Peygamber
devlet ba~kan~~ ve ba ~~komutan olarak askeri idareyi elinde
bulunduruyor ve bununla ilgili i~leri an~nda bizzat yürütüyordu
Hulefa-i Ra~idin döneminde, Hz. ~~mer'in (hl. 13-23/634-44) askeri
yönü de olan Divân'~~ kurmas~, ayr~ca askeri merkezlerde ordu ile ilgili
kay~tlar~n tutulmu~~olmas~~ ve gönüllü askerli~in yan~nda zorunlu
askerli ~ in (et-tecnidü'l-ilzami) mevcudiyeti, bu dönemde bir askeri
idarenin varl~~~n~~bize göstermektedir 2 .
Emeviler zaman~nda, hilafetin merkezi ~am'da oldu~u gibi, ülkenin
di~er yerlerinde kurulu askeri ü sl er de görev yapan ücretli askerlerin
"divânü'l-cünde" kay~tl~~olarak ordu hizmetinde bulunmalan, bize bu
dönemde de bir askeri dairenin varl~~~ n~~göstermektedir 3 .
•

~~Mustafa Zeki Terzi, Abbasiler Döneminde Askeri Te~kilat, (Bas~lmam~~~Doktora Tezi)
Ankara, 1986, 2 vd.
2 Mustafa Fayda, Hz. ömer'in Divan Te~kilat~, Do~u~tan Günümüze Büyük Islam
Tarihi, Istanbul, 1986, II, 174 vd.; Ayr~ca bkz. Mustafa Zeki Terzi, ayn~~tez, ~ l.
3 Mustafa Zeki Terzi, ayn~~ tez, 17 vd.

MUSTAFA ZEK~~TERZ~~

1528

1—ORDUNUN MERKEZI IDARESI
A. ORDU DIVAN~~(D~VÂNO'L-CUND, DiVANU'L-CEYS)

Abbasiler dönemi idari te~kilât~nda "diviin" ad~~ ile an~lan birçok
hükümet daireleri bulunmaktad~ r. "Divânü'l- Ce_yis" de bu dairelerden biri
olup, devletin askeri dairesinin ad~d~ r. Devletin, hükümet merkezinde,
vilayetlerde ve hudud garnizonlar~ nda ordular~~ vard~ r. Divânü'l-Cey~~bu
ordular~n idari, mali, kazai ve di~er i~lerinin yönetimini üzerine almaktad~ r.
Divânü'l-Cey~'in merkezi Ba~dad, daha sonra Samarra olup ta~rada
~ubeleri bulumaktad~ r.
Divânü'l-Cey~'in i~leyi~i ve ~ubeleri ile ilgili olarak ludame b. Ca`fer'in
"Kildbu'l-Harâc"~nda bilgi bulunmaktad~ r. Abbasilerin daha önceki
dönemlerinde, ordu divan~ n~n durumu ve i~leyi~i hakk~ nda kaynaklarda
yeterli bilgiye rastlanmamaktad~r.
Merkezde bulunan Divânü'l-Cey~'in "meclisü't-tafcrfr" ve "meclisü'lmuMbele" olmak üzere iki esas ~ ubesi vard~ r:
— Meclisü't-Talcdr:
Bu ~ube askerlerin maa~~ve ücretlerinin miktar~ n~~ ve bunlar~ n ödeme
zamanlar~n~~tayin ve tesbit eder. 30 günde bir maa~~(ayl~k) alanlar oldu~u
gibi, 6o günde, go günde ve 1 20 günde bir maa~~alan askerler de vard~ r 4.
Takrir ~ubesi i~te bu miktarlar~~ ve ödeme zamanlar~ n~~ tesbit eder. Ücret
bordrolar~n~~ (ceride, ç. cerâ'id) haz~ rlar. Bu bordrolara ilave edilecek ve
ç~ kar~lacak isimleri belirler. Divânü'l-Cey~'in bu ~ubesi, Divânü'l-Harâc-~n
meclüs't-taf~il ~ubesi gibidir. Divanül-Harâc'ta ayr~ca "Meclisü'l-Cey~"
ad~ nda bir ~ube vard~ r ki, bunun ordu dairesinin maliye dairesinde bulunan
bir irtibat bürosu oldu~unu söyleyebiliriz 5.
2 - Meclisü'l-MuMbele:
Bu ~ube askere al~nanlar~n kay~tlar~n~n tutuldu~u ~ubedir 6.
Bu ~ ubelerden (mecalis) her biri, merkezdeki ordunun "caskeru'lba~~ a" ve "caskeru'l-h~ dme" gibi muhtelif birliklerine, vilayetlerdeki ve
hudud garnizonlar~ ndaki ordulara bakmak (nezâret) üzere birçok tali
~ubelere ayr~lmaktad~ r.
Divanü'l-Cey~'in meclisü'l-mukabele ~ubesinin, askerlerin isimlerini
kaydetti~ini belirtmi~ tik. Bu sadece isim yazmaktan ibaret bir i~lem de~ildir.
es-Sâbl, el-Vüzerâ, thk. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc, 1958, 16-20
Kudâme, Kitâbü'l-Harâc, Yazma, ~stanbul Köprülü Kütüphanesi No: ~~076, Vr. ~ a-b.
6 Kudâme, a. esr., Vr. ~ b.
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Askerin isminin yan~ nda ya~~, onun tan~ nmas~ n~~ ve di~erlerinden
ay~ rdedilmesini sa~layan yüz ~ekil özellikleri ve rengi de kaydedilmektedir;
buna "ffild'r-rict'~ l" (ki~ilerin ~ekilleri, vas~flar~~ve d~~~görünü~leri) denmektedir.
Ayr~ca o askerin kulland~~~~at~ n renk ve alâmetlerinin (ni~anlar~ n~ n) da
yaz~ld~~~~görülmektedir. Bu kay~ tlar~ n bir k~sm~ n~~ Kudâme b. Ca`fer'in ad~~
geçen eserinde bulmak mümkündür. Biz bu eserden ve Wilhelm
Hoenerbach'~ n "Zur Heeresverwaltung Der Abbasiden" adl~~incelemesinden
yararlanmak suretiyle bu kay~ tlar~~ ~u ~ekilde tesbit edebildik 7 .
a) Künye Defterinde (kütük) Askerlerin Ya~lar~~ile ~lgili Kay~tlar:
~ abiy y: Ergenlik ça~~na gelmemi~~çocuk.
Emre d: Henüz sakal~~ ç~ kmam~~, fakat b~ y~klar~~yeni terlemekte olan
genç. B~y~ klar~~henüz ç~kmakta oldu~u "Iline terra ~âribuhû) yüzü henüz
tüylenmekte oldu~u (bine bakkale vechuhû) ve ve sakal~~gittikçe s~ kla~t~~~~
zaman (Iline itte~alet libyetuhû) bu isim verilir.
~~ac b: Yüzündeki sakal tamamen ç~km~~~olan genç. Yüzünde ya~l~l~k
hatlar~~ (k~vr~mlar~ ) belirdi~inde (bine hatta's-~eybu) de bu ~ekilde
kaydedilir.
Müctemic Kehl veya müctemicli'l-Kehl: Tamamen
olgunla~m~~~olup saçlar~~ yar~~ yar~ya beyazlad~~~ nda bu isim verilir.
E ~ ye b: Ya~lanm~~~ve saçlar~ nda beyaz daha bask~ n oldu~unda bu
isimle kaydedilir.
~~e y h: Saç~~ sakal~~ tamamen beyazlad~~~ nda bu ad verilir. "~eyh"lerin
ordudaki say~lar~~ çok az oldu~undan bunlar ordu künye defterine
kaydedilmiyorlard~.
b. Sakal ve B~y~k ile ilgili Kay~tlar:
El b â: Sakall~. Yüzünün k~l biten her yerinden sakal~~ ç~ km~~.
Tavilü'l-Libye: Uzun sakall~.
K evse c: Köse sakall~.
Sa t t veya esat t: Sakals~z.
E ~ ka r: Kahverengi sakall~~ olan. Sakal~~k~ rm~z~~ile alt~ n rengi aras~ nda
olan.
A ~~he b: K~z~l saçl~~
7 Kudâme, a. esr., Vr. 113-313; Wilhelm Hoenerbach, Zur Heeresverwaltung Der
Abbasiden, Der Islam, XXIX, Berlin, 1950, 269-72.
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Sâbi tü' ~~- ~ acr: Düz saçl~, saç~~k~v~rc~k de~il düz olan.
C a`d ü ' ~~- ~ acr: K~v~ rc~k saçl~.
Renk ~le ilgili Kay~tlar:
Ebyai: Beyaz yahut esmerlik daha galip olan.
Esmer: K~ rm~z~l~ k daha galip olan.
E s v ed: Siyah yahut koyu k~rm~z~~ renkte olan.
Esmer mü ~ erreb bi t~ umra: K~rm~z~~ ile kan~~ k esmer.
Adem: K~rm~z~~ esmer. Kahverengine kaçan k~ rm~z~~ renkte olan.
A ~~fa r: Sar~~ renkte olan.
Saç ile ilgili Kay~tlar:
E nza`: Aln~n yukar~s~nda bo~luk olup saçlar~~ ba~~n~ n iki taraf~nda
kalm~~. Saçlar~~ ba~~n~n üst k~sm~ndan dökülmü~~olan.
H afiyy veya beyyin: Saçlar~~ farkedilir (görülür) veya farkedilmez
(görülmez).
Bi nez`a tii~ i eser: ikiye ayr~lm~~~saç~ n ortas~nda düz bir çizgi (iz)
olan.
E clâ: Ba~~n~n ortas~nda (tepesinde) saç~~ olmayan.
Eclab: Dazlak ba~l~.
E ~ lac: Saç~~ önden dökülmü~, ba~~ n~n ön k~sm~~ aç~ k olan.

al~ n.

Al~n ~le ilgili Kay~tlar:
Vâsicu'l-cebhe: Geni~~al~nl~.
ayyitcu'l-cebhe: Dar al~nl~.
uZun: K~ r~~~k al~nl~. Aln~ n~n üzerinde k~ r~~~ klar olan.
Bihâ
Mutta ~~ lun bi lp.~~ a ~~~ ~ acrihi: Saç~n~n kenar~na kadar uzanan

Mul“arinun bi t~ âci bi Ili: Ka~~ n saçla biti~ik (ba~l~ ) olmas~ .
Ka~lar~~ saçlar~na biti~ik olan
Ka~lar ile ~lgili Kay~tlar:
M ak r ünu n bey ne h ü mâ: Ka~lar~n~n aras~~yak~n veya biti~ik olan.
Beyyinün: Ka~lar~n birbirinden ayr~~ oldu~u kolayca anla~~ labilir.
Aç~k ka~l~.
Hafiyy ün: Ka~lar~ n birbirinden ayr~ld~~~~fark edilmez.
Beynehümâ ha ttu n: Ka~lar~n aras~ nda çizgi biçiminde k~ vr~ m~~
olan.
Beyn eh ümâ insinâ>: Ka~lar~n aras~nda yar~ k veya siyah iz olan.
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~ali?uhümâ: Her iki ka~~~kal~ n.
Dakik uhü mâ: Her iki ka~~~ince.
Eblec, E bred , e fr a k: Ka~lar~~ birbirinden ayr~lm~~~yani aralar~ nda
mesafe olan.
Ezecc, mü zeccec: Ka~lar~~ince ve uzun olan.
Ensef: Ka~lar~~ s~ k ve gür olan.
Enma 5: Ka~lar~~seyrek olan.
Akvas: Ka~lar~~k~ vr~k ve kavisli olan. (öne do~ru kal~ n arkaya do~ru
ince olan).
Edma ~ , emrat, eclabu'l-Hâcibeyn:Ka~lar~ k~ls~z veya tüysüz
olan.
Gözler ile ilgili Kay~tlar:
Vâsi c u'l-u'l-cayneyn: ~ ki gözü büyük (geni~) olan.
Sa ~ iru'l-cayneyn: ~ ki gözü küçük olan.
E ~ h el: Elâ gözlü.
Ezra k: Mavi gözlü.
Câ zu'l-c ayneyn: ~ ki gözüde d~~ar~~ f~ rlam~~~gibi büyük olan
(pörtlek gözlü).
C âciru'l-cayneyn: ~ki gözü de içeri çekilmi~, çukur gözlü.
A`veru'l-cayn el-yümnâ evi'l-yüsrâ: Sa~~veya sol gözü yok
(görmüyor).
Burun ile ilgili Kay~tlar:
Tavilü'l-DEnf: Uzun burunlu.
Kasiru'l 2 Enf: K~sa burunlu.
An: Karga burunlu.
~~
ali Kal~ n (iri) burunlu.
Dakik: ~ nce burunlu.
Vâridü'l-'ernebe, evradü'l-'ernebe: Burnunun ucu sivri
olan (sivri burunlu).
E cd ac: Burnunun ucu kesik olan.
Ebram: Burnunun kanatlar~~ kesik olan.
Eftah, eftas, ahnes: Geni~~veya yass~~ (bas~ k) burunlu.
Al:leen veya Akcam: Burnunun ucu duda~~n kubbemsi çizgisine
do~ru e~ilmi~~olan. E~ik ve kavisli burunlu.
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Ak: Burnunun ucu kalk~ k olan.
Mü n te~ iru'l-münhareyn: Burnunun delikleri büyük olan.
ranaklar ile ilgili Kay~tlar:
Nât
- v ic ne t ey n: (nâti'l-haddeyn): Tombul yanakl~.
Sehlü'l-haddeyn: Düz yanakl~.
Maimünül-haddeyn: Çukur yanakl~.
Ma ~ dür (beyyin veya hafiyy): Yana~~nda gizli veya aç~ k bir
~ekilde çiçek hastal~~~~izi bulunan.
Fi vechihi nebd ~aderiyy: Yüzünde bir kaç tane çiçek hastal~~~~
izi bulunan.
Dudaklar ~le ilgili Kay~tlar:
Kal~ n dudakl~.
Dalsils u' ~~- ~ efe teyn: ~ nce dudakl~. ~ ki duda~~~da ince.
Duda~~~yukar~~ ç~k~ k.
M ü tesemmira: Dudaklar~~ m~hlanm~~~gibi duran.
Acl em: Üst duda~~ nda tav~an duda~~~yar~~~~bulunan.
Eflec: Alt duda~~nda tav~an duda~~~yar~~~~bulunan.
H adlâ: Alt duda~~~ç~ k~ k.
D alic a: Ost duda~~~ç~ k~ k.
Tarmâ: Ost duda~~n ortas~nda b~y~k aras~na do~ru giren bir ç~k~nt~~
bulunan.
Nezfâ: Alt duda~~n ortas~ nda ç~k~nt~~ bulunan.
Di~ler ile ilgili Kay~tlar:
Eflec: Di~lerinin aras~~ aç~k olan.
M üfellecü's-senâyâ: ön di~lerinin aras~~ aç~k.
Müterâkibü'l-esnân: S~k di~li.
E ~~~~â: Di~leri çok uzun olan.
Ekess (beyyin veya hafiyy): Farkedilir veya farkedilmez bir
~ekilde ufalm~~~küçük di~leri olan.
Fâsid: Çürük di~li.
M aklüc k e z â: Di~lerinden biri veya di~eri dü~mü~~olan.
Ed rad: Di~leri köküne kadar yok olmu~~olan.
Eh tem: K~ r~ k di~li.
Ak ~ am, altac:Di~siz.
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k) Kulaklar ile ilgili Kay~ tlar:
A s m a': Küçük kulakl~.
Me

übü'l-ezüney n: Bükük (k~ vr~ lm~~ ) kulakl~.

Maslûmü'l-üzün el-yümnâ evi'l-yüsra: Sa~~veya sol kula~~~
kesilmi~.
Maslûmöl-üzüney n: Her iki kula~~da kesilmi~.
B. VEZ~ R -ORDU ILGISI

Abbasiler döneminde hilafet merkezindeki, hudud garnizonlar~ ndaki
ve vilayetlerdeki ordular~ n merkezi idaresi vezirde toplanmaktad ~ r. Hârûn
er-Re~id zaman~ nda (hl. 70-93 /8o9-13) "divânii'l-hâtem" müstesna di~er
bütün clivânlar vezir Yahya b. Halid'in idaresinde bulunuyordu. Yahya' ayn~~
zamanda, vezirler içerisinde ilk olarak komutanl~k yapan ki~i olarak da
bilinmektedir 8. es-Secalibi, "taklid" veya "ter~ fi vezirinin" görevlerini
sayarken ~ unlar~~ söyler: "Bu vezirin görevlerinden biri de bütün divânlara
bakmas~, onlar~ n hesaplar~ n~ n ve i~lerinin kendisine arzolunmas~~ istemesi,
divânlardaki bozulmalar~~ ~slah etmesi ve e~rilikleri düzeltmesidir 9." Idaresi
vezirde toplanan bu divânlar içerisinde "Divânü'l-Cey~"in de bulunaca~~~
tabiidir.
Vezirin orduya bakt~~~ n~~ veya ordu i~lerinin yönetimi ile ilgilendi~ini
gösteren ba~ka deliller de vard~ r: Kayna~~m~ z es-Se'libi vezirin görevleri
aras~ nda ~ unlar~~ sayar: "...Bunlardan birisi de ordu i~ lerini iyi yürütmek,
askerlerin ücret ve tahsisatlar~ n~~ (cata) geciktirmemek, onlar~~ kavga ve
isyana sürüklememek, devaml~~ itaatlerini temin edecek ~ekilde onlar~~
yönetmektir 1°". "... Vezirde bulunmas~~gereken ~ artlardan birisi de siyaset
yani idaredir. Vezir ordunun idaresini,asker toplay~ p ordu te~kilini ve bu
orduyu firkalara ve bölüklere ay~ rmay~~ bilecek, harp oyunlar~ ndan ve
taktiklerinden haberdar olacak, ülkenin s~ n~ rlar~ n~ , memleketleri ve kaleleri
koruyucu kuvvetler haz~ rlayacakt~ r" 1 1 . "Vezirde bulunmas~~ gereken
özelliklerden birisi de, komutanlar~ n savletidir" 12.
8 el-Cahsiyâri, Kitâbu'l-Vüzerâ ve'l-Küttâb, thk. Mustafa es-Sakkâ, ~ brahim el-Ebyâri
ve Abdülhafiz Çelebi, Kahire, 1938, 177.
9 es-Seâlibi, Tuhfetü'l-Vüzerâ, thk. Habib Ali er-Raviye, ~ btisâm Merhün es-Saffar,
Ba~dad, 1977, 84.
10
es-Seâlibi, a. esr., 69.
11 es-Seâlibi, a. esr., 61.
12 es-Seâlibi, a. esr., 65
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Vezirin Halife'nin muhaf~ z birlikleriyle olan ilgisini ise yine es~u sözlerinden anl~ yoruz: "... Vezirin, Halifenin hâssa askerlerinin ücret ve
maa~lar~n~~ (nafalsât) temin etmesi, Halifenin korumas~n~~ sa~lamas~~
gerekir" 13 .
Vezirin Halife'nin yan~ndan ayr~lmamas~~ gerekti~ini belirten esSecâlibi, ancak hudud bölgelerinden gelecek dü~man ordular~ n~~önlemek ve
iç ihtilâlleri ortadan kald~ rmak gibi zaruri durumlarda vezirin Halife'den
uzakta olabilece~ini yazmaktad~ r 14 . "... Vezirin en önemli i~lerinden birisi
de, hazine i~ lerine (emvâl) ve ordu i~ lerine (emrü'l-ecnâd) bakmakt~r:
Ordular te~ Isil etmek, ordular~~ gerekti~i ~ekilde sevk ve idare etmek,
ordulara "`âni"lar (currâi) tayin etmek 15, asker ve komutanlar~ n
"ilstâ"'lar~n~~ ve erzâk~n~ , yani ücretlerini tesbit etmek ve bunlar~~ hak
sahiplerine vermek, semavi bir afet sonucu kaybolan mallar~n kar~~l~~~ n~~
ödemektir" 16 . el-Mâverdi ise bu konuda ~unlar~~kaydeder: "Vezir orduyu
donat~ r, harp i~lerini yürütür, komutanlar tayin eder" 17 .
Hârûn er-Re~id zaman~ nda vezir Fail b. Sehl'e, sivil idare (el-lsalem)
ile askeri idareyi (es-seyf) birlikte yürüttü~ü, her ikisini de uhdesine ald~~~~
için "ztrr-n'yâseteyn" yani iki ba~kanl~k sahibi unvan~~verilmi~tir ".
el-Emin de (bi. 193-8 /8o9-13) vezir Fail b. Sehl'e ayn~~ unvan~~vererek
onu sivil ve askeri idarenin ba~~na (rifdsetü'l-l~arb ve'l-(calem) getirmi~tir 19• elMe`mün zaman~nda da (hl. 198-2 ~~8 /813-33) Fail b. Sehl vezirlikle birlikte
ordular genel komutanl~~~~ (el-emâratü maca'l-vezâra) undesine alm~~t~r 2°.
el-Mütevekkil devrinde (bi. 232-47/847-61) vezirlik yapan `Ubeydullah
b. Yahya b. Halsan yumu~ak huylu birisi olup ordu taraf~ndan sevilirdi. elMütevekkil öldürüldü~ü zaman ortal~k kar~~m~~~ve fitne zuhur etmi~ ti. O
s~ rada askerler vezir `Ubeydullah b. Yahya'n~n kap~s~~önünde topland~lar ve
ona ~unlar~~söylediler: "Sen bize vezirli~inde iyilik ve ihsanda bulunmu~tun.
es-Seâlibi, a. esr., 70.
as-Seâlibi, a. esr.,
`Ar~ k, orduda askerlerin haz~r olup olmad~ klar~n~~ kontrol eden, askerlerin atlann~n
biribirinden ayr~lan farkl~l~klar~n' ve vas~flar~n~, askerlerin silahlar~n~ n vas~flar~n~~ tesbit eden
ve yazan görevlidir. es-Seâlibi, a. esr., 61
16 es-Sealibi, a. esr., 79.
17 el-Maverdrel-Ahkamü's-Sültâniyye, Kahire, 1973, 25.
18 ~bni:~ l-Esir, el-Kamil M-Tarih, ed. Johannes Tornberg, Beyrut, 1965-1966, VI, 257.
a. esr., a. y.
19
20 el-Cah~iyârf, a. esr., 305 vd.
13

14
~l
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Bu karga~a esnas~ nda seni gelecek tehlikelerden muhafaza etmemiz ve
koruman~~ üzerimize almam~z, sana kar~~~yapmam~z gereken görevimizin
sadece en az~d~ r." Bunun üzerine kap~s~ ndan hiç ayr~lmad~lar ve onu
korudular 21 .
el-Muctemid zaman~ nda (hl. 256-279 /870-92) vezir olan Ebü'~-~akr
~smacil b. Bülbül "Seyf ve Kalem" i ~ahs~nda toplam~~ , yani ordu idaresi ile
sivil idareyi birlikte yürütmü~ tür 22 .
Kaynaklar~n verdi~i bütün bu bilgilerden, vezirlerin sivil idarenin
yan~ nda askeri idareyi de üstlendiklerini, bugünkü anlam~~ ile savunma
bakanl~~~~da yapm~~~olduklar~ n~~anlamaktay~z.
II — ORDUNUN SINIFLARI
Abbasiler'den önceki Islam devletlerinin kara ordulanndaki s~n~flar~n
ana unsurlar~n~ n Abbasi Kara Ordusu'nda da daha geli~mi~~bir ~ekilde
devam etti~ini görmekteyiz. Bir kar~~ la~t~rma imkan~~sa~lamas~~bak~m~ ndan
bu önceki ordular~n s~n~flar~n~~ k~saca kaydetmenin yararl~~ olaca~~~
kanaatindeyiz.
Bu dönemlerde orduda muharebe ve muharebe deste~i görevi yapan
s~n~flar; atl~lar (fiirsan), deve süvarileri (rukbân), yayalar (reccâle), okçular
(rumât, nü~~âbe), istihkamc~lar, manc~n~ kç~lar, arrâdeciler ve neft
at~c~lar~ndan olu~maktad~r 23. Yard~mc~~ s~n~flar ise, "zâid" ad~~verilen
levaz~m s~n~ findan, idari, mali, kazai ve dini hizmet yapan ordu kâtipleri,
tercümanlar, ordu muhasipleri ve ordu kad~lar~ndan olu~an personel
s~n~ findan, haber toplama ve casusluk görevi yapan istihbârat s~n~findan,
doktorlar ve hasta bak~c~ lardan olu~an sa~l~k s~n~findan, menk~beciler
(ku~~âs, Isurra), yard~mc~~ i~çiler ve zenaatkarlardan (cummal, facale)
meydana gelmektedir 24 .
Ordunun s~ n~flann~, muharip s~n~flar ve yard~mc~~s~n~flar olmak üzere
ikiye ay~ rarak incelememiz mümkündür.
Ibn T~ ktaka, el-Fahrl fi'l-A.dabi's-Sültaniyye, Beyrut, 238
Ibn T~ktaka, a. esr., 252.
23 el-Belazuri,
thk. R~dvan Muhammed R~ dvan, Kahire, 1978, 147;
et-Taberi Tarlhu'l-emem vel-Mülük, Beyrut, Tarih yok, IV, 88.
24
a. esr., 162 vd., 414; et-Taberl, a. esr., IV, 88, 175, 243;
a. esr.,
II, 453; Mevlana Sibll Nu'mâni, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet Idaresi, Türkçeye çev.
Talip Ya~ar Alp, Istanbul, 1977, II, 165 vd; Abdurra~lfAvn.
fi Sadri'l-Islam,
M~s~r, 1961, 117 vd.; Kr~., Hasan Ibrahim Hasan, Tarlhu'l-Islam, Kahire, i979, 1982, III, 286
21

22
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A. Muharip S~n~flar:
Bunlar nruharebe ve muharabe deste~i görevi yapan s~ n~flard~ r. Abbasi
kara ordusunda bu görevi yapan s~ n~flar ~unlard~ r:
~ . M ü ~ â t: M~zrak, k~l~ç ve kalkan ile donat~ lm~~~piyade veya yaya
s~ n~f~d~ r. Bu s~ n~ fa "reccâle" veya "harbiyye" ad~~ da verilirdi 25.
Fursân: Ba~lar~ nda mi~fer, gö~üs k~s~ mlar~~ z~ rhlarla kapl~~ ve uzun
m~zrak ile sava~~baltalar~~ ta~~yan süvari s~ n~f~d~ r 26,
Rumât: Okcular ve yayc~lar s~n~f~d~ r. Bu s~ n~fa "râmiye" de
denirdi 27.
Nefratün: Yanan petrol (neft) atanlar s~ n~f~d~ r. Bunlar ate~e kar~~~
dayan~ kl~~ elbiseler ve dü~ man üzerine "neft" ate~i f~ rlatmada kullan~ lan
malzeme ile donat~lm~~ lard~~28.
Mühendisül-Manc~ nik: Bunlar manc~ n~ k, carrade, debbâbe ve keb~~
gibi ku~atma silahlar~ n~ n yap~ m onar~ m ve çal~~ t~ r~lmas~ ndan sorumlu
teknik elemanlar s~ n~ f~d~ r 29.
Istibka m: Duvarc~~marangoz ve çe~ itli zenaat erbab~ ndan olu~an
s~ n~ft~ r. Halife el-Mansür'un 145 /762-3 y~l~ nda Hazarlara kar~~~sevketti~i
orduda duvarc~ , marangoz ve çe~itli zenaat erbab~~ bulunmaktayd~~ 30.
B. Yard~ mc~~ S~nfflar:
Bunlar muharebenin idari ve lojistik deste~i görevini yapan s~ mflard~ r.
Ba~l~calar~~ ~unlard~ r:
1. Personel S ~ n ~~f~ : Ordunun Hilafet merkezinde, hudut garnizonlar~ nda ve vilayetlerdeki idari, mali ve kazai kademelerinde görev yapan
ordu kâtiplerini, muhasipleri ve ordu kad~lar~ n~~ bu s~ n~f alt~ nda toplamak
mümkündür. Halife er-Re~id Bizans'a kar~~~yaz aylar~ nda düzenlenen
seferlerden birine (~azvü's-sâ'ife) Herseme b. Acyan-~~ komutan olarak
25 el-Ya'k~ibi, Tarih, Beyrut, 1960, II, 450 vd.: Ibnü'l-Esir, a. esr., VIII, 216; Ibn Haldün,
Kitabii'l-Iber, Beyrut, 1971, III, 238, 245; el-Ba~dadi, Târihu Ba~dad, Beyrut, Tarih yok, I,
101: Philip K. Hitti Siyasi ve Kültürel Islam Tarihi, Türkçeye Çev. Salih Tu~, Istanbul, 1980,
504; Hasan Ibrahim ve Ali Ibrahim Hasan, en-Nuzumti'l-islâmiyye, Kahire, 1939, 229.
361; Philip K. Hitti, a. esr., 504; Hasan
26 ed-Dineveri, el-Ahbaru't-T~val, Kahire, 1960,
Ibrahim ve Ali Ibrahim Hasan a. esr., a. y.
27 VJ. Parry, ~slamda Harb Sanat~, Türkçeye Çev. Erdo~an Merçil ve Salih Boran,
Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 28-29 (1974-75), 198
28 ibll Haldün, a. esr., III, 26o
29 el-Belâzuri, a. esr., 188; Ibnü'l-Esir, a. esr., V, 438
30 el-Ya'kübi, a. esr., II, 466; el-Belâzuri, a. esr., 210; et-Taberi, a. esr., X. 319.
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atam~~~ve emrine 30.000 Horâsân askeri vermi~ ti. Bu orduya atanan Mesrûr
el-Hâdim de ordunun mali i~lerini (nafalsât) ve komutanl~ k hariç di~er
bütün idari i~leri yürütmekle görevlendirilmi~ti 31.
Sa~l~ k (S~hh~ ye) s~ n~f~: Orduda sa~l~ k hizmeti yapan s~n~ft~r. Ordu
aç~ k araziye ç~ kt~~~ nda, beraberinde "sahrâ hastahaneleri", ve develer
tarafindan ta~~nan, sedye biçminde hasta ta~~ ma araçlar~~ da bulunmakta
idi 32.
Veteriner: Ordunun ula~t~ rma hizmetini yapan at, kat~ r, deve ve
e~ek gibi hayvanlar~ n hastalanmalar~~halinde tedavilerini yapan görevlilerden olu~an bir s~n~ft~ r. Bu gün bunlara veteriner hekim diyoruz 33.
Band o: Abbasiler döneminde orduda bando s~ n~f~~ da bulunmaktad~r. Halife el-Mehdrnin, (hl. 158-69/775-85) "Kâ'id" (Binba~~) Muhammed
b. Ferrûh komutas~ nda, Ba~dâd'dan sevketti~i 1.000 ki~ilik bir birlikte
davulculardan ve borazanc~lardan olu~an bir bando tak~ m~~ da bulunmakta
idi 34. H. III. /M. IX. yüzy~lda Ba~dad'da Halife'nin muhaf~z ordusunda
bulunan bando tak~ m~ n~ n musiki aletleri ~unlard~ r:
~~ Tabl (ç.tubül): Davul
Debdâb (ç. debâdib): Davul, darbuka
Bûk (ç. ebvâk): Borazan
Askeri bando, askeri birliklerin gönderilmesi ve kar~~lanmas~~
törenlerinde görev yapt~~~~gibi, hareket halindeki birli~in beraberinde de
devaml~~ olarak bulunmakta idi 35.
SONUÇ
"Abbasi Kara Ordusu'nun merkezi idaresi ve s~ n~flar~" konulu bu k~sa
ara~t~ rmam~zdan ~u sonuçlar~~ ç~ karabiliriz.
Ordunun merkezi idaresi DIvânül-Cey ~~ad~~verilen askeri dairede
toplanm~~ t~ r. Divânü'l-Cey~ 'in hilâfet merkezinde ve ta~rada ~ubeleri
bulunmaktad~ r. Meclisü'l-Mulsabele ~ubesinin "askeri kütükler" de
diyebilece~imiz künye defterlerinde askerlerin bütün ~ekil özellikleriyle
(bilye) birlikte kay~tlar~ n~n tutuldu~unu görmekteyiz. Bu kay~ tlar askerlerin
Ibn Ta~ribirdi, en-Nücümü'z-Zâhira, Kahire, 1972, II, 136
Philip K. Hitti, a. esr., 504 yd.
33 es-Sâbl, a. esr., 22 vd.
a. esr., VI, 44.
35
a. esr., a. y: Ibn Haldün, a. esr., I, 216
31

32

Bellegen C.LII, 97
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tan~nmalar~ n~~ ve biribirlerinden ay~ rt edilmelerini sa~lamaktad~r. Burada
düzenli ve ayr~nt~l~~ bir kay~ t sisteminin varl~~~~görülmektedir. öyle ki,
süvarilerin atlar~n~ n bile ~ekil özellikleri (vas~flar~ ) kaydedilmi~tir. Ordunun
en üst seviyede idarecisi Vezir'dir. Vezir'in bir üstünde ise Halife'nin
bulundu~u bilinmektedir.
Askerler gördükleri i~lere göre hizmet s~ n~flarma ayr~lm~~lard~ r.
Orduda muharebe ve muharebe deste~i yapan s~ n~flarla yard~ mc~~ s~ n~ flar
vard~ r. Bu s~n~flar kullan~ lan silahlara, araç ve gereçlere göre ayr~lm~~ t~ r. Bu
s~ n~flardan anlad~~~m~ za göre, dönemin bütün teknik vas~ ta ve imkânlar~,
araç ve gereçleri en ileri ölçüde kullan~lm~~t~ r.

