SELÇUKLU DEVLETININ ASKER~~TE~KILATININ
EYYUB~~DEVLETI ASKER~~TE~KILAT~NA TES~R~~
CO~KUN ALPTEK~N
Eyyubi Devletinin askeri te~kilat~ na de~inmeden önce Selçuklu askeri
te~kilat~ n~n ana hatlar~na bakma gerekti~i kanaatindeyim. Selçuklularda
askeri te~kilatta yap~lan en mühim de~i~ikliklerden biri askeri iktad~r. Bu
sayede pek kalabal~ k ordular~ n devlete yük olmadan beslenmesi mümkün
k~l~nm~~t~r. Eski Türk toprak hukukunun yeni ~artlara uydurulmas~~ ile ortaya ç~ kar~ lan ikta, askeri oldu~u kadar devletin idari ve hukuki temellerinden birini te~kil etmektedir.
Büyük Selçuklularda ordu üç ana k~s~mdan müte~ekkil idi. Bunlar,
Hassa kuvvetleri olarak da adland~r~ lan Gulaman-z Saray, ikta bölgelerinde
her an sava~a haz~ r bir vaziyette tutulan izmarit sipahiler ile yard~ mc~~kuvvetler idi. Gulaman-~~ Saray küçük ya~ta saraya al~nan özel bir e~itimden sonra, hassa ordusuna kat~lan kuvvetlerdi. Bunlar kendi içlerinde baz~~ guruplara ayr~larak hükümdara hizmet ederlerdi. Bu kuvvetlerin birk~sm~~ piyade
idi. Ordunun esas gücü T~marl~~ Sipahilerdi. Bunlar ikta sahibi olan ümeran~n beslemekle yükümlü olduklar~~ süvarilerdi.
Yard~ mc~~ kuvvetler ise, ya muayyen bir ücret kar~~l~~~nda ya da ganimetten pay almak sureti ile sefere kat~lan Türkmen kuvvetleriyle,
gönüllüler (mutavviün), gaziler (Guzad) ve Battalun denilen askerlerden
müte~ekkildi. Bunlar Divanü'l-Cey~'in tutmu~~oldu~u defterlere kaydedilirler, sefer sonunda ücret veya ata tabir edilen bir pay al~ rlard~.
Ayr~ca ordu içerisinde Manc~ n~ kçalar (Haccarun), la~~mc~ lar, neftciler
(Neffatun) gibi bilhassa muhasaralarda yard~ mc~~ s~n~flar bulunmaktayd~.
Türkiye Selçuklu ordusu da Büyük Selçuklu ordusu gibi idi. Türkiye
Selçuklu Kara ordusunu Kap~kulu, T~marl~~ Sipahi ve yard~ mc~~ kuvvetler
olmak üzere üç ana gurupta toplamak mümkündür. Bunlardan Kap~kulu
askeri de kendi aras~nda Müfret (Müfadere), Halkai Has (Dergah), Gulaman-~~ Dergah, Mülaz~ man-~~ Yatak veya Yayak gibi s~ n~ flara ayr~lm~~t~.
T~marl~~ sipahiler Büyük Selçuklularda oldu~u gibi ikta bölgelerinde
beslenirdi. Mo~ol istilas~ndan sonra Türkiye Selçuklu devletinde nizam
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bozuldu. Bir k~s~ m verimli ikta arazilerinin yurtluk "Mülk" haline getirilmesi asker say~s~ n~~ azaltt~. Bu husus devletin y~ k~ lmas~ ndaki sebeplerden
biri oldu. Yard~ mc~~ kuvvetler ise Büyük Selçuklularda oldu~u gibi a~iret
kuvvetleri ile gönüllülere dayanmaktayd~. Ayr~ca orduya Ecri Har denilen
geçici ücretli askerler de al~ n~ rd~. Bu askerlerin bazen müslüman olmayan
milletlerden de seçildi~i olurdu.
Selçuklu Devletlerinde ordunun öncü kuvvetlerine "Pi~dar', "Mukaddeme" veya "Taha", sa~~kola "meymene", sol kola "meysere" merkez kuvvetlerine "Kalb" veya "Dümdara", arka kuvvetlere "Saka' denilirdi. Karargâh ise "Muaskar" olarak adland~ r~ l~ rd~. Türkiye Selçuklular~nda ordu, en
küçü~ünden ba~lamak üzere, elliba~~~suba~~, emir, serasker, emir sipehsalar ve Melikü'l-Ümera gibi komutanlar~ n emri alt~ nda idi.
Selçuklu ordusunda asker ok, yay, k~ l~ç, ka-g~ , gürz, topuz, nacak gibi
sava~~aletlerini kullan~ rlard~. Ayr~ ca çarh, tiriçarh veya zemburek denilen
pe~pe~e büyük oklar atan zemberekli bir alet kullan~ lmaktayd~.
Büyük Selçuklu ~ mparatorlu~u'na ba~l~~ olarak kurulmu~~olan fakat
daha sonralar~~ ba~~ ms~ zl~ klar~ n~~ elde eden atabeyliklerin askeri te~kilâtlan
bu sistem içinde idi. Musul Atabeyi ~madeddin Zengi kendisine ikta olarak verilen Musul ve Halep gibi yerlere kar~~l~ k 7.000 civar~ nda sipahi beslemekteydi. Ba~lang~çta Musul atabeyli~i'nin askeri te~kilat~ n~ n yap~s~ ,
Büyük Selçuklu askeri te~kilât~ n~ n bir halkas~ n~~ olu~turuyordu. Fakat
Büyük Selçuklu devletinin y~ k~ lmas~yla ba~~ms~zl~~~n~~ ilan eden Musul
Atabeyli~i, Nureddin Mahmud b. Zengi zaman~ nda askeri te~kilât~ n~~
düzenledi. Ancak bu düzenleme tamamiyle Büyük Selçuklu devletinin askeri te~kilat~ n~ n bir küçük modeli olmaktan ileri gitmedi. Eyyubi Devletinin kurucusu Selahaddin ve amcas~~ ~irkuh ile babas~~ Eyyüb, Büyük Selçuklu devletine tabi olan ~rak Selçuklulan vas~ tas~yla Musul atabeyli~i'ne
intikal eden askeri te~kilât~ n içinde birer kumandan idiler. Zaten M~s~ r'~~
ele geçiren ordunun organizasyonu da Musul Atabeyli~i askeri te~kilat~ na
göre düzenlenmi~ti. Bu bak~ mdan Selahaddin, Selçuklu askeri te~kilât~~
içinde yo~rulmu~~bir ki~i idi. M~s~ r'a hâkim olunca da devletinin askeri
te~kilât~ n~~ bu ~ekil içinde yeniden düzenledi. Bu askeri te~kilâta bak~ l~ nca,
Selçuklularda oldu~u gibi ordunun esas~ n~~ topra~a ba~l~~ iktal~~ (t~marl~)
süvarilerden olu~tu~unu görmekteyiz. Ikta arazi yine Selçuklularda oldu~u
gibi Eyyubilerde de babadan o~ula intikal ederdi. Ikta sahibi, tesbit edilen
miktar süvariyi beslemek ve her an sava~a haz~ r bulundurmak zorunda
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idi. Ikta bölgelerinde beslenen askerlerin, say~ lar~, silahlar~, ald~ klar~~ maa~lar, divanü'l-Mal ve divanü'l-Cey~'deki defterlere kaydedilmekteydi.
Eyyubi ordusunun bir muharip s~n~ f~~ da Selahaddin'in hassa kuvvetleri idi. Bunlar aras~nda hür olarak do~mu~~ve büyümü~~askerler oldu~u gibi, bilhassa Türklerden sat~n al~narak, bir e~itimden geçtikten sonra azad
edilen ve tava~i de denilen memluklar vard~ . Sultan Alparslan zaman~ ndan
beri Selçuklular'da oldu~unu gürdü~ümüz bu memluk sistemi yeni de~il
idi. Bu usul daha önceleri Abbasiler taraf~ ndan da denenmi~ti. Halife Mutas~m'~ n Türk memluklar~~ yeti~tirdi~i bilinmektedir. Selçuklular'da Sultan
Alp Arslan zaman~nda ba~lat~lan fakat Sultan Melik~ah zaman~nda meyvesini veren bu sistem içersinden yeti~mi~~büyük devlet adamlar~~ ve komutanlar vard~r, (Kas~müddevle Aksungur, Bozan, Ya~~s~ yan gibi). Azad edilen memluklar genellikle kendisini azad eden ki~iye nibet edilirlerdi. Mesela' Selahaddin'in azad ettiklerine es-Selahiyye, Nureddin Mahmud b.
Zengi'nin azad ettiklerine en-Nuriyye denilirdi. Bu memluklann zaman
içinde yüksek mevkilere gelmesinde hiçbir mahzur yoktu. Onlar da hür
olanlarla ayn~~ haklara sahiptiler. Hatta XII. yüzy~l~n ortalanndan itibaren
devlet tamamiyle bu memluklar~ n eline geçti.
Hassa birli~i içinde yer alan bu memluklar~n say~s~~ 500 civar~nda olmal~d~r. Hassa birli~i içinde, "el-Mufradun", "Halkat es-Sultan" gibi s~ n~ flar vard~. Bu s~ n~ flann ne kadar oldu~u ve hangi vazifeleri yerine getirdi~i
pek aç~ kl~~a kavu~mu~~gibi de~ildir. Buna ra~men Türkiye Selçuklu devletinin askeri te~kilat~na bakt~~~ m~zda, Kap~ kulu askerinin baz~~ s~n~flara ayr~ld~~~n~~ görmekteyiz. Mesela "el-Mufrad~ln" un kar~~l~~~~olan "mufadere"
eskerinin bir k~sm~n~ n atl~, bir k~sm~n~ n piyade oldu~unu biliyoruz. Yine
Eyyubi ordusundaki "Halkat es-Sultan" Türkiye Selçuklu ordusunda da
vard~ r. Bunlara "Halkai Has" veya "Halkat Dergah" denilmekte idi. Halvazifesi, candarlar ile beraber Sultan'~n emniyetini temin
ka
idi. Sultan sefere ç~ kt~~~~zaman ota~~n~ n emniyetini "Mülaz~man-~~ Yatak"
sa~lar idi. Ibn Bibi, Selçuknâme'sinde "Ahlat'~ n fethinden sonra, buran~ n
arazinin tahriri için yollad~~~~veziri Süleyman Pervane'nin emrine baz~~ memurlar~ n yan~~ s~ ra müfadere ve Guleman-~~ Has'dan bin süvarinin verildi~ini" kaydetmektedir.
Türkiye Selçuklu ordusu içinde yer alan bu s~n~flann bir ço~unun,
Eyyubi ordusu içinde yer almas~na bak~l~rsa, bunlar~n yapt~klar~~ i~lerin de
ayn~~ oldu~u kanaatine var~ labilir ve Selahaddin'in Hassa birli~indeki
memluklar~ n "el-Mufradun", "Atlab el-Mire" ve "Halkat es-Sultan" gibi s~n~ flara ayr~ld~~~~söylenebilir.
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Eyyubi ordusunda Hassa ve T~ marl~~ Sipahilerin yan~ s~ ra, bir tak~ m
yard~ mc~~ kuvvetler de bulunmaktayd~. Bunlar~ n ba~~ nda Eyyubi hâkimiyeti
alt~ na girmi~~devletlerin kuvvetlerini, mahalli milis kuvvetlerini ve
gönüllüleri saymak gerekir. Ayr~ ca göçebe Türmenler ve bedeviler de gerekti~inde askere al~ n~ rlard~. Selçuklular'da oldu~u gibi Eyyubiler'de de
askerlik halk taraf~ndan sevilen ve karl~~ görülen bir meslekti. Bu bak~ mdan sava~~zamanlar~ nda asker bulmak pek zor de~ildi. Ancak askerin
masraf~~ devlet hazinesine oldukça a~~ r yükler getiriyordu. Bu bak~ mdan
Selahaddin ordusunun say~ s~n~~ azaltma yoluna dahi gitti.
Selahaddin zaman~ nda Eyyubi ordusunun mevcudu hakk~ nda 7000
ila 14..000 gibi de~i~ ik rakamlar verilmektedir. Esas~ nda ordu mevcudu zaman içerisinde azalma ve ço~alma göstermi~tir. Mesela, kay~ tlarda Selahaddin'in, ~~~Eylül ii 7 'de Kahire'de Frenk ve Bizans elçilerine düzenledi~i askeri resmi geçitte 14.000 askerin merasime kat~ ld~~~~mevcuttur.
Selahaddin zaman~ nda tava~ilerin senelik maa~lar~~ Ikta ve Cdmakty
. ye
olarak 700 ila 1 200 dinar aras~ nda de~i~ mekteydi. Bu miktarlar devlete oldukça yüksek maliyete, mal olmaktayd~ . Bu yüzden Selahaddin 577/1181
y~ l~ nda askerin mevcudunu azaltarak 8-9 bin civar~ na dü~ürdü. Bunlar~n
7.000'e yak~ n~ n~~ Tava~i, ~ 5oo'ü Karagulam idi. Bu ordunun yan~ s~ ra ~ehirlerde emniyeti sa~layan askerler de vard~ . Bunlar daha ziyade yaya olup
kale müdafaalar~ nda kullan~ l~ rlard~.
Eyyubi ordusunun düzeni de Selçuklu ordu düzenine benzemektedir.
Eyyubi ordusunun merkezine "Kalb", sa~~kola "Meymene", sol kola "Meysere", öncü kuvvetlere "Mukaddeme", muharebelerde ke~if birliklerine "Talia",
hücum müfrezelerine "el-Cali~zy ye" denilirdi. Muharebe esnas~ nda ordu,
merkez, sa~~ve sol cenahlara ayr~ l~ r ancak içlerinde Tulb denilen küçük
birlikler olu~ turulurdu. Makrizi'nin, el-Kaz~! Faz~ l'dan nakline göre "Tulb"
kelimesi O~uz dilinde özel sanca~~ , kösü ve borusu bulunan 70 ila 200 ki~i aras~ ndaki süvari birli~i için kullan~ l~ rd~. Eyyubiler'de ise Tulb büyük
veya küçük olsun bir emirin kumandas~~ alt~ ndaki birli~e ad olarak verilmekteydi.
Netice olarak, Selçuklu askeri te~kilat~~ Eyyubiler taraf~ ndan kendi askeri te~kilatlar~~ olarak aynen kabul edilmi~ tir. Ancak, zaman içerisinde ve
hakim olduklar~~ bölgenin getirdi~i hususiyetler neticesinde olan de~i~iklik
ve yenilikler Selçuklu Askeri te~ kilat~ n~ n ana nizam~ n~~ bozacak mahiyette
olmam~~t~ r.

