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ötedenberi Avrupal~~ tariheiler, Abbas O ~ ullar ~~ Impar atorlu ~~u'nun kurulu~~ve yükseli~ini iranl~larla arablara maletmek
yolunu tutmu~lard~ r. Halbuki ana kaynaklar, bu olaylarda rolü
olanlardan Iranl~~ veya Arap san~lanlar~ n pek ço~unun Türk
olduklar~ n~~ göstermektedir. Hiçbir ineelenme~e dayanam~yan,
fakat, uzun zamanlardanberi öyle yaz~» öyle duyuldu~u için,
herkesçe bir hakikat san~lan bu yanl~~l~ k, ~u iki sebepten
ileri gelmi~tir :
1. — Islam dinine giren türklerin, eski ulusal adlar~ n~~ gavurluk ni~anesi sayarak Islam dinine mahsus sand~klar~~ Arap adlar~~
alm~~, müslümanl~ g-a girmekle eski dinleriyle beraber milliyetlerini de unutmu~~olmalar~.
Arap adlar~ n~ , miislümanl~ k alâmeti saymak yolundaki terakki zaman~ m~ za kadar sürmü~tür. Bugün bile bir ~ngiliz veya bir Alman ~slam dinini kabul edecek olursa, ayn~~ zamanda bir Arap ad~~ da almaktad~ r. Halbuki H~ ristiyan veya Musevi araplar~ n, müslümanlar~ n ta~~d klar~~ Arap adlar~ n~~ ta~~ d~ klar~ n~~
biliyoruz. Bu, müslümanl~~a mahsus san~ lan adlar~ n halcikatte araplara ait isimler
oldu~unu göstermektedir. ~ranl~ lar da, müslüman olduktan sonra Arap adlar~~
alm~~larsa da bunlar, türkler gibi fani filislam olmam~~, milliyetlerini unutmam~~lard~ r. Bu sebepten Islam dinine girmi~~olmalar~ na ra~men iranl~ lar, Iranl~~
Belleten: C. VI, F. 12
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2. — Orta zamanlarda Türk ad~n~ n Seyhun ötesindeki bozk~ rlarda ya~~yan göçebelere verilmesi, Horasan, Tuharistan,
Sugd ve Fergana gibi bölgelerde kent (~ehir) hayat~~ ya~~yan
medeni türklerin ise, oturduklar~~ ~ehirlere nisbetle Horasanl~,
Tuharistanl~, Sugdlu... diye an~lmas~. 2
Horasan, Tuharistan ve Ceyhun - Seyhun aras~ ndaki bölgeler halk~ n~n Türk olduklar~, Çin'in Tang sülâlesi devri tarihlerinde ve Bizans müverrihlerinin eserlerinde aç~kça gösterilmi~~
oldu~u gibi , bu bölgeler halk~ndan Ner~ehinin farsça yaz~lm~~~
Tarih-i- Buhdrâ adl~~ eseri ba~ta olmak üzere Dineveri, ibni-Cerir,
ve emsali müellifler taraf~ ndan arapça yaz~lm~~~en eski kaynaklarda da bu hakikat vuzuhla seçilmektedir.
Arap edebiyat~n~ n en büyük simalanndan olan Caluz ( Ebu
Osman Amr ibni Mahbub ) ise, Abbas halifelerinden Mu'tas~m'~n
musahiblerinden Feth ilmi Hakan ad~na yazd~~~~eserinde 3 bu
konuyu ~üphe götürmiyeeek bir ~ekilde ayd~nlatmaktad~r.
Cah~z bu eserinde halife Mu'las~m ordular~n~~ te~kil eden Horasanl~lar~n [ Arap müellifleri o zamanlar bugünkü Horasanla
beraber Tuharistan ve Ceyhun boyu bölgelerine genel bir ad
olarak Horasan diyorlard~.] Türk olduklar~ n~, bunlar~n diliyle,
Seyhun ötesinde, bozk~rlarda ya~~yan türklerin dilleri aras~ ndaki
yak~nl~~~ n, Mekkeli veya Medineli araplarla ayn~~ kabileden bedevi araplann dillerindeki yak~nl~ ktan daha ziyade oldu~unu,
yani ba~kal~~~n ayn~~ kavmin sahil (~ehir) de oturanlariy.le da~~
(köy) de oturanlar~ n~n veya göçebe olanlar~n~ n lehçe ve söyleyi~~
fark~ndan ibaret bulundu~unu aç~kça söylemektedir. 4
olmakta devam etmi~, milliyetlerini dine, dillerini arapçaya feda etmemi~,
arapçan~ n yan~ nda kendi dillerini de kültür dili yapmakta devam etmek suretiyle
milliyetlerini korumu§ ve kurtarm~~lard~ r.
2 Orta Zamanlarda Arap löfz~~ t~ pk~~ Türk löfz~~ gibi bedevi araplara hasrediliyor, Mekke, Medine ve Taif gibi ~ehirlerde oturan araplar, milliyet ifade
eden Arap löfziyle de~il, Mekkeli, Medineli ve Taifli gibi oturduklar~~ ~ehire
nisbetle an~ l~ yorlard~. Kur'anda A'r
araplar) löfziyle münhas~ ran bedevilerin kastedilmi~~oldu~unda bütün müfessirler ve din ölimleri ittifak etmi~lerdir.
3 Peliot, Istanislas fulien, Ed. Chavanne gibi sinologlar~ n, Çin kaynaklar~ n~~ naklede~~~ eserlerine ve Bizans müverrihi Memandre müraeaat.
4 CahlI'In kitab~ ndan umumile~mi~~bir kanaati kökünden y~ kan ve bütün
bir tarihi ayd~ nlatan parçay~~ aynen dereetmeyi gerekli görüyoruz :

179

ABBAS O~ULLARI IMPARATORLU~U

Caluz, Abbasi Imparatorlu ~ u'nu kuran ve yükselmesine çal~~anlarla muâs~r oldu~undan, ço~unu görüp bildi~i bu adamlar~~5 tabii yak~ndan tan~yordu. Bu itibarla mü~ahedeye dayanan
ifadesinin hakikate uygun oldu~unda ~üphe yoktur.
Islâm tarihlerinde Horasan ad~~ alt~ nda an~lan bölgeler halk~n~n Türk olduklar~~ tesbit edildikten sonra bu yüce ~rka mensup
seçkin insanlar~ n Abbas! Imparatorluk u'nu, kurup yükseltmekteki röllerini ara~t~ rabiliriz :
Abbas Okullar ~ 'm iktidar mevkiine getiren ihtilâl niçin Horasanda ve Türk ellerinde kök salabildi, kolayca büyüdü, yay~ld~~
ve nihayet patlak verdi? Bu sorgular~n cevab~n~, Om eyy e
o ~ ullar ~' n~ n genel siyasetlerinde bulabiliriz :
Arabistanda Islam diniyle beraber bir de hükümet kuran
peygamberin ba~~dü~man~~ Ebu Siifya~nn o~lu Muaviye, binbir
türlü entirikalarla, bu hükümeti, onun damadiyle torununun elinden ald~ ktan sonra, araplar~~ para ile kazanmak hususundaki meharetli siyaseti sayesinde duruma hâkim olmu~tu.
Fakat, Muaviye ve haleflerinin peygamber ailesine kar~~~güttükleri kanl~~ siyaset, Islâm dinine kar~~~gösterdikleri sayg~s~zl~k,
dindar müslümanlar~~ kendilerinden uzakla~t~ rm~~t~. Ümeyye o~ullar~na has~ m olan zümrelerin ba~~ nda Irakl~larla Hicazl~lar geliyordu :
~rakl~ lar, Ali - Muaviye kavgas~ nda, evvelkinin taraf~n~~ tutmu~, Suriyelilerle bo~u~mu~lard~. Çarp~~malar, bu bölgede i,S.~~t
denilen peygamber ailesi taraftar~~ bir Parti do~mas~m haz~rlam~~t~. Bu partiye ba~lananlar, Omeyye o~ullar~n~n can dü~man~~
olmu~lard~.
Hicaza gelince, buran~ n ba~l~ ca iki büyük merkezi olan
Mekke ile Medine, ilk dört halife (Hüleftiy-i- Rii~idin) devrinde
çok önemli ve kutsal tan~l~ yorlard~.
z>~~
M~ s~r tabi, s. 6-7.
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s Caluz, Eba Müslim ihtilâlinden 30 sene sonra do~mu~, ve Abbas o~ullar~ ndan 12 halife devri görmü~tür. (780-869)
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Clmeyye o~ullar~~hükümet merkezini ~ama götûrünce, bunlar
eski önemli durumlar~ n~~ ve menfaatlerini elden kaç~rm~~lard~. ibni
Zabeyrden itibaren Hicazda ba~~gösteren isyanlar yüzünden bu
iki kutsal ~ehir; Omeyye o~ullar~~ taraf~ ndan yak~l~p y~ k~lm~~,
peygamberin arkada~lar~ ndan veya onlar~ n o~ullar~ ndan birçok
büyük tan~lan insanlar, as~l~p kesilmi~ lerdi. Bütün bu hareketler,
Hicazl~lar~~ Ümeyye o~ullar~ na candan dütman etmi~ti. Bu ruhi
hâletten istifade eden ve ço~unlukla Hicazda oturan Hâ ~ im
Okullar ~~ (peygamberin yak~ n akrabas~ ) Emevi husumetini yaymak için, bu bölgeyi çok uygun bir çevre buluyorlard~. Fakat,
para ve menfaat dü~ künü araplar bir birlik kuracak kâbiliyetten
mahrum olduklar~ ndan sonuç verecek sürekli bir harekette bulunam~yorlard~.
Biri peygamberin damad~~ ve amcas~ n~ n o~lu Aliden, di~eri
peygamberin amcas~~ Abbasdan inen Hâ~im o~ullar~, kollar~,
Emevilere kar~~~evvelce ayr~~ ayr~~ çal~~~ rken, Alinin, Muhammed
Hanafiyeden olan torunu Ebu Ha~imin son günlerinde birle~mek gerekli~ini duymu~lard~: Emeviler taraf~ ndan zehirlenen Ebu
Ha~im, ölmeden evvel, taraftarlar~ na Abbas o ~ ullar ~~ ndan Muhammed bin Aliyi ba~~tan~malar~ n~~ vasiyet etmi~ti. Bu suretle
kuvvetlenen ve umudu artan Muhammed bin Ali, 720 tarihlerine
do~ru Emeviler aleyhinde propaganda yapmak üzere, her tarafa
dâiler (propagandac~lar) göndermi~ti. Bunlar, gittikleri yerlerde
Ümeyye o~ullar~= fenal~klar~ n~~ yay~yor, halk~~ peygamber sülâlesi etraf~ nda toplanma~a ça~~r~yorlard~.
Propagandac~lar en ziyade Horasan, Taharistan ve Sugd
gibi Türk ellerinde muvaffak oluyorlard~. Çünkü Ome yy e O ~ u 11 ar ~~ idaresinden bizar olanlar~ n ba~~ nda bu bölgeler halk~~ geliyordu. Bunun sebebi, Emevilerin, Arap olm~yan kavimlere kar~~~
takip ettikleri insafs~ zca kanl~~ siyasetti:
Emevtler, geni~~imparatorlu~un Arap olm~yan bölgelerinde
hâkimiyetlerini yürütmek maksadiyle ezmek ve tepelemek siyasetinin korkunç ~ekillerini tatbik ediyor, bunu yapabilmek için de
araplara dayan~yor, arapç~l~ k siyaseti güdüyorlard~ .
Emeviler, arapç~l~~~~pek ileri götürmü~~olduklar~ndan, çöl bedevileri bile, Arap olmayan müslümanlar~~ kendilerinden a~a~~~görüyor, onlarla kar~~~p kayna~ma~a tenezzül etmiyorlard~. Araplar,
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kendi soylar~ ndan olmayan müslümanlara verdikleri Mev alt
adiyle 6 kendilerinin efendi, Arap olmayan müslümanlar~n da köle
olduklar~ n~~ anlatmak istiyorlard~ . Her Arap, Arap olmayan bir müslümanla bir hizada yan yana yürümeyi, hatta bir safta namaz k~lmay~~ tenezzül say~yor, böyle bir ~ey yaparsa, bunu ancak Allaha
kar~~~alçak gönûllülük göstermi~~olmak için yap~ yordu.
Araplar bir yerde yeme~e otururlarsa, Mevalt ayakta durur,
onlarla beraber yeme~e oturamazlard~ . Mevalrnin araplar gibi,
astllik anlatan künye kullanmalar~~ yasakt~~ 7 .
Emeviler devrinde bu telakki çok geni~lemi~~ve yay~lm~~~oldu~undan, bir çöl bedevisi bile kendisini yarat~l~~ca, faziIetce arap
olm~yan müslümanlar~ n en büyüklerinin üstünde görüyor, araplar~ n
hüküm sürmek, Arap olm~yan müslümanlar~n da kendilerine kulluk
etmek için yarat~ lm~~~olduklar~~ kanaatini besliyordu.
Bundan ba~ ka Omey y e okullar 1, ald~ klar~~ ülkeler halk~n~ n
canlar~n~, mallar~n~~ kendileri için helal say~yorlard~~8 bu yüzden gerek
halifeler ve gerek valiler, Arap olm~ yan müslümanlara araplardan
çok farkl~~ ve a~~ r muamele ediyor, onlardan da müslüman olmayanlar gibi C iz y e ve Haraç al~ yorlar, bunlar~~ toplamak için
ezmek ve tepelemek yolunu güdüyorlard~~
Arazi sahiplerinden ölçüm (mesaha) üzerinden al~ nan Haraç
vergisi, toprak ekilsin, ekilmesin behemehal toplan~yordu, veremiyenlere bin bir türlü i~ kenceler yap~l~yordu
Emevtlerin bu siyaseti araplar ve Arap olm~ yan müslümanlar
üzerinde ayr~~ ayr~~ tesirler yapt~. Siyasal ve kültürel seviyeleri
milletcilik esas~ n~~ kavrayacak kadar yükselmi~~olm~yan araplarda,
Peygamberin y~ kmak istedi~i eski kabilecilik gayreti alabildi~ine
köle, Mevali de bunun cemi olup azad edil6 Melda Arapça azad edilmi~~
mi~~k öleler demektir. Arap olmayan müslümanlara bu isim virilmekle onlar~n
araplar~ n azad edilmi~~köleleri oldu~u anlat~lmak istenilmi~tir.
Ebillkast~n,
7 Ismin önüne Ebu getirilerek yap~ lan lâkaplara künye denilir.

Ebülhusan gibi.
8 Emev: halifeleri Türkistan'~n münbit inci nehri boylar~ n~~ (Sugd arazisini)
kendilerinin malikânesi, buralar~ n as~ l sahibi olan türkleri de marabac~~ tan~ yor-

lard~ .
9

Ciz y e, müslüman olm~ yanlardan adam ba~~ na al~nan vergi, Haraç da,

arazi üzerine tarhedilen vergi idi.
10
~~
s, 277
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geli~ti. Eski K ahta n ve Adnan o~ullar~~ kavgalar~ , Yeman i'ler
Mudar t'ler çarp~~ malar~~ gibi Arap birli~ini sarsan çeki~ meler, ba~~
gösterdi. Gittikçe ~iddetlenen bu çarp~~malar, Emevt saltanat~ n~ n
temelini oynatma~-a ba~lad~.
Emevilerin arapç~l~ k siyasetinin, Arap olm~ yan müslümanlar
üzerindeki tesiri ise, onlar~~ Emevilere kar~~~candan dü~ man yapmak olmu~tu. Bunlar~ n ön saf~ nda Horasan ve ötesindeki Türk
elleri halk~~ bulunuyordu.
As~ rlardan beri, öz yurdlar~ nda müstakil ya~am ~~~olan türkler,
araplardan a~ a~~~tutulma~a, müslümanl~~~~kabul ettikleri halde
M evalt say~lma~a ve köle muameleleri görme~e bir türlü tahammül edemiyorlard~.
Soyguncu Emevt idaresinin en a~~ r yükü, bu bölgelerdeki
geni~~toprak sahiplerile büyük tüccarlar üzerine yükleniyordu.
Haraç ve Cizye'nin a~~r yükleri alt~ nda ezilen ve halk üzerinde
nüfuzlar~~ olan bu iki zümre, devaml~~ surette Emevt dü~manl~~~~
yay~yor, halk~~ bu idareden so~utma~a çal~~~yorlard~ .
Bütün bu ho~ nutsuzluklar~, Ubeydullah bin Ziyad'~ n Horasan
valili~i esnas~nda Buhdret ve civar~~ halk~ ndan bir ço~unun esir
edilerek Basra' ya sürülmesi daha sonra da Irak'ta Vas~t ~ehrini
kuran Haccac' ~ n yine Ceyhun ötesindeki bölgeler 12 halk~ ndan bir
çok aileleri zorla yurtlar~ ndan kald~ rarak bu yeni ~ehire yerle~me~e
icbar etmesi gibi icraat da Emevilere kar~~~beslenilen bu dü~manl~~~~
büsbütün artt~ rm~~t~~13.
Araplar~ n, Arap olmayan müslümanlara kar~~~tak~nd~ klar~~ tav~ r,
güddükleri a~~r~~ arapç~l~ k, türkler ve iranl~lar aras~ nda ~uubiyye
denilen bir partinin ba~~göstermesine yol açm~~t~ . Arap dü~manl~~~~
yapan ve Arap olm~ yan müslümanlarla araplar~ n müsavt olduklaj.73

11

ISUM

tarih ve cografyac~ lar~~ Ceyhun nehrinin ötesinde ve Ceyhunla
Seyhan aras~ ndaki bölgeye Maveraünnehir ad~ n~~ verirler.
13 Buhdrahlarla Ceyhun ötesi türklerinin, yeni kurulan Basra ve Vaad ~ehirlerine getirilerek buralarda yerle~tirilmesi, Abbasiler devrinde ba~layan kültür hareketi itibariyle, çok önemli neticeler vermi~ tir. « ~slâm medeniyetinde
türklerin mevkii » adl~~ bir makalemizde ( Bak : Birinci Türk Tarih kongresi
zab~ tlar~~ ) izah etti~imiz veçhile, ilk defa Basrada ba~layan fikir hareketini
o zamanlar çok yüksek bir kültüre sahip olan, bu türkler yaratm~~lard ~ r.
12
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r~ n~~ iddia eden bu parti daha Emeviler devrinde gizlice çal~~ma~a
ba~lam~~t~. En ziyade Horasan ve Ceyhun ötesi bölgelerinde kuvvetlenen ve yay~lan bu parti mensuplar~~ kendi kendilerine
Ehl-üt-tesviye yani müsavatc~ lar ad~ n~~ veriyorlard~ ".
Izah etti~imiz sebeplerden dolay~, Emev? dü~manl~~~ = yay~lmas~ na pek müsait olan bu bölgelere gönderilmi~~oldu~unu yukar~da söyledi~imiz Abbas! propagandac~lar~~ hayret verici muvaffakiyetler kazanm~~lard~r.
Imparatorlu~un do~u bölgelerinde bu çal~~ malar devam ederken, Emevi Halifesi Hi~am'~n son zamanlar~ nda; Surigede Hamime
köyünde oturan Abbas okullar~ndan Muhammed bin Ali ölmü~,
o~lu ~brahim'i kendisine halef b~ rakm~~t~~ (742).
Enerjik bir adam olan Ibrahim, haz~ rlanan ihtilâlin bir an evvel patlak vermesi için, ~rkan Türk olmas~~kuvvetli bir ihtimal dahilinde bulunan Horasanl~~ Ebâ Müslim ad~ nda Emevi dü~man~~ bir
genci elde etti 15 . Büyük i~ler görme~e namzed olan bu genci
Emeviler zaman~ nda ve Abbasilerin ilk devirlerinde gizli bir surette
çal~~an ~ üub i'ler, Abbas okullar ~ 'ndan Me'mun devrinden yani türklerle
iranl~ lar~ n Bakdadda hâkim olma~a ba~lad~ klar~~ zamandan itibaren aç~ ktan aç~~a
fikirlerini ortaya atm~~, bu yolda eserler yazm~~lard~ r. Bu husuta bir fikir verebilmek için, ~ üubiy ye mensuplar~ ndan birine ait hicviyeden bir kaç beytin tercümesini yaz~ yoruz : 'Araplar, ne ile ö~iinebilirler? Arap kayminin birbirini
yemek, birbirini soymak ile vakit geçiren azg~ n kurtlardan, vah~i canavarlardan
ne fark~~ vard~ r? Arab~ n erke~i, zincire vurulmu~~ ~akiden, kad~ n~~ da deveye
yüklenmi~~esirden ba~ka bir ~ey de~ildir...»
Islâm tarihinde çok ilgi uyand ~ran ~ üubiy ye partisi meselesini ayr~~ bir
makalede ayd~ nlatmaya çal~~aca~~ z.
15 Iranl~~ müellifler, Eba Müslim'in soyunu eski Sascint kisralar~ na ba~lamak için hayli didinmi~lerdir. Fakat, sarfedilen bütün gayretlerin, uydurmal~k
mahiyetini de~i~tirmedi~i görülmektedir. Bu zamanlarda Horasan halk~ n~ n ço~unluk itibariyle Türk olmas~ , Eba Miislim'in faaliyetini farslarla meskiin yerlerde
de~il, türkler aras~ nda yapmas~~ ve nihayet ~eklü ~emaili, seciyesi hakk~ nda verilen malfimat~ n tamamiyle Türk tipine uygun olmas~ , onun türklii~ii ihtimalini
daha kuvvetli göstermektedir. Eba Müslim, Fars ~ rk~ ndan olsayd~, vaktile Partlara (E~ kânilerr Arsasidler) kar~~~isyan bayra~~ n~~ açarak bunlar~~ y~ kan ve Sasan i Imparatorlu~unu kuran Papak o~lu Erde~ir gibi faaliyetini Iran'~ n Isfahan,
~iraz, ve Istahr gibi farslarla meskün bölgelerinde yani ~ rkda~lar~~ aras~ nda yapard~. Nas~ l ki islâmi devirde Buveyh o ~ ullar ~~ da böyle yapm~~lard ~ r. Halbuki, Eba Müslim, farslar~ n oturduklar~~ yerlere de~il, türklerle meskiin do~u bölgelerine gitmi~, ordusunu da farslardan de~il türklerden te~kil etmi~tir. Müverrih
14
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doku böl~elerinde kayna~an ihtilâl hareketinin idaresine gönderdi. Bu esnada halife Hi~am ölmü~, yerine sefih Ikinci Velid
geçmi~ti (743).
Emsalsiz bir ihtilâlci olan Eba Müslim, Emevtler aleyhindeki
her ~eyden istifade etmek yollar~n~~biliyordu. Horasana gider
gitmez, kendisine yard~m edecek kuvvetli kollar~, Horasan~ n
do~u bölgelerinde Tuharistan ve Ceyhun boylar~~ türkleri aras~ nda bulabilece~ini anlam~~t~. Hemen buralara gizlice propagandac~lar (N akible r) gönderdi.
Mûverrih Dineveri den ö~rendi~imize göre her tarafa yay~lan
bu propagandac~lar en ziyade Herat, Bu~anc, Belh, Çeganyan,
Tus, Ni~abur, Merv, Nesa, Ke~, Nesef, Amul. Buhdrii gibi bölgelerde muvaffak olmu~lard~. Ba~ta Belh'in eski din reisleri soyundan Bermek (Parmak) o~lu Halid ile Bu~anc beyi olmak üzere
bir çok tekinler ve beyler Eba Müslim taraf~ na geçmi~lerdi.
[Dineverf,J1_,Iall )L:1 s. 3591.
Eba Müslim, bu suretle çal~~ma~a devam ederken, sefaheti ve
maskaral~klariyle Emevtlerin bile sab~r ve tehammillünü tüketen
Ikinci Velidin, hanedandan Üçüncü Yezidin ön ayak oldu~u
bir ihtilal neticesinde öldürülmesi (744), Omeyye o~ullar~ n~n tek
dayand~~~~Suriyelileri biribirine dü~ûrmü~, merkezin kuvvetini
sarsm~~, daha sonra da Emevi Prensleri aras~ nda bir bo~u~ma
devresi açm~~t~. Bu bo~u~ma Horasandaki araplara da sirayet etti.
Buradaki araplar aras~nda da Yeman i' ler Mu da rt'ler kavgas~~
ba~~gösterdi. Emevtlerin son ve en k~ymetli valisi olan Nasr ~bni
Segyar~ n bütün gayretlerine ra~men bu niza bast~r~lamad~.
Beklenilen zaman~n geldi~ini gören Eba Müslim 744 tarihinde
ihtilâlin ba~lad~~~na i~aret olmak üzere; evvelce Imam Ibrahim
taraf~ndan gönderilmi~~olan Z ~~ 1 ve Sehâb ad~ ndaki bayrakEbu Bekir Abdullah bin Aybek-el-Devadarf taraf ~ ndan M~s~r sultan! Melik Nas~r
Muhammed bin Klavun ad~ na yaz~ lan Diirer-iit-tican adl~~ eserde, Eba Miislim-iHorasanfnin kütüphanesinden ç~ km~~~ve asl~~ türkçe iken Sa sa nil er zaman~ nda
Farsçaya, Ab basil er devrinde de Cebrail bin Bahti~u taraf ~ ndan Arapçaya
tercüme edilmi~~olan O~usndmeden bairsedilirken: «Bu kitap Eba Müslim in hazinesinden al~ nm~~t~. Zaten Eba Müslim, Buhtu Han neslinden geldi~ini O~us~zümenin kendisine atalar~ ndan intikal etti~ini iddia ediyordu.. Yolunda bir kay~d bulunmas~~ da Eba Miislim'in türklü~ü ihtimali~~i teyid etmektedir.
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lar~, ilk nakiblerden Süleyman bin Kesirin Merv civar~nda Sefideç
köyündeki evinin önüne dikti...
Propagandac~lar taraf~ ndan Ome y y e Okullar ~~saltanat~ n~~ y~karak Peygamber ailesinden birinin idaresi alt~ nda bütün müslümanlar~~mûsavi tan~yacak bir devlet kurmak için haz~rlanm~~~olan Sugd
Tuharistan ve Heirezm türkleri Eba Müslimin davetini ~evk ve
heyecanla kar~~lad~lar. Bunlardan büyük toprak sahipleri Harac ~ n
tehammül edilemiyecek kadar artmas~ ndan, büyük tüccarlar, C i zy e'nin çoklu~undan, di~er bütün halk ise araplar~n kendilerini
Mevali (köle) saymalar~ndan k~zg~n olduklar~~cihetle, Eba Müslimin
bu davetini bir kutulu~~sesi gibi kar~~lam~~lard~. Daha ilk günde
altm~~~köy halk~~ihtilal bayra~~~alt~ nda topland~~16.
Emevilerin Horasan valisi Nasr ibni Seyyar bu aral~k Horasandaki Arap ordusunda ba~~gösteren kabile kavgalar~ n~~(Y e m afiili k, M udaril ik mücadelesi) bast~rmakla ugra~~yordu.
Ali bin Kirmani
Yemenli araplar~n ba~~nda me~hur
bulunuyordu. K~rk iki gün kadar Sefideç köyünde kalarak dört
çevreden gelen kuvvetleri toplayan Eba Müslim, en kuvvetli dü~man~~yenmek için Kirmani ile anla~t~. Onun karargah~na yak~n
olan Mahuvan köyüne gitti. Buray~~ merkez yapt~. Kuvvetlerine
nizam verdi. Ordusunun etraf~na hendekler açt~rd~. Kirmani ile
görü~tü. Birlikte yürümek üzere bir plan yapt~~ ".
lradesindeki kuvvet kadar propagandac~l~kta da maharetli olan
Eba Müslim, türklerin müslüman olanlarla olm~yanlar~n~~ bar~~t~rd~.
Sonra bunlan Iranl~~ ~iilerle birle~tirdi. Bu suretle önce vali Nasr
ibni Segyarin sonra da Kirmanfnin kuvvetlerini ezecek bir ordu
kurdu.
Kirmani ile birlikte, Horasan'in merkezi olan Merv üzerine
yürüdüler. Emevilerin en de~erli valilerinden olan Nasr ibni Seyyar

idaresindeki kuvvetleri bozdular. Ihtiyar vali, hükümet merkezini
Eba Miislime b~rakarak bat~ya do~ru kaçmak zorunda kald~. Evvelce Arap istilas~na kar~~~çinlilerden yard~m istemi~~olan Tuharistan
ve Maveraiinnehir deki bir k~s~m küçük prensler, Eba Müslimin
bu muvaffakiyetini görünce, Çinlilerden yüz çevirdiler. O zamana
16

lbn-el-Esir. Tarill-el-Ktunil C. 5.
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kadar Arap istilas~ na ukramam~~~olan Karluk türkleri, Çin imparatorunu metbu tan~yan Ta~kent prensi çinlilerden ayr~larak, Eba
Müslim ile birle~tiler.
Nasr ibni Seyyar, evvelce Eba Müslimin Abbas okullar~ ndan
Ibrahim ad~ na ihtilal haz~ rlad~~~ n~, o esnada Emevi hükümdar~~ olan
Mervana bildirmi~ti '8. Bu haberi Harran'da alan Mervan, Hamime'ye bir memur göndererek Ibrahim'i tevkif ettirmi~ti. Aki•
betini tahmin eden ~ brahim, taraftarlar~ na küçük karde~i EbülAbbas'~~ imam tan~malar~n~~ vasiyet etti. Ebül-Abbas,
ayn~~
akibete ukramamak için ailesile beraber, gizlice Kufe'ye kaçt~,
burada taraftarlar~ndan birinin evinde gizlendi.
Ilk vuru~ta muvaffak olan Eba Müslim, Nasr ibni Seyyar' ~ n
takibine ihtilal arkada~lar~ n~ n en k~ymetlilerinden biri olan
Kahtaba'y~~ memur etti. Kahtaba, y~ld~ r~m sür'atile ihtiyar valiyi
kovalama~a ba~lad~. Hiç bir yerde tutunam~yan Nasr ibni Seyyar,
nihayet Iran~ n Rey ~ehrinde ölerek takipten kurtuldu.
Emevilerin ~rak valisi, ibni Hübeyre taraf~ ndan haz~rlanan
yüz bin ki~ilik kuvvet de Isfahan yak~ nlar~ nda Kahtaba taraf~ ndan
peri~an edildi. Bu parlak zaferle bütün Iran Eba Müslimin hükmü
alt~ na girmi~~oluyordu. Kahtaba' n~ n ibni Hübeyre idaresindeki
ikinci bir orduyu F~rat kenar~nda büyük bir meydan muharebesinde peri~ an etmesi, Irak~n kap~lar~n~~ da ihtilâlcilere açm~~~oldu.
Bu bölgede saklanm~~~olan Ebül-Abbas, Horasan'dan gelen ihtilal erkan~ n~ n tazyikiyle, ~rak nakibi Ebu Seleme-tül-Hallal taraf~ ndan müslümanlar~ n halifesi ilan edildi.
18 Nasr ibni Seyyar. Emevilerin, büyük mü~küllere tahammülünden dolay~~
E~ek Mervan
lâkabiyle an~ lan son halifesine yazd~~~~uyand~ rma mektu-

buna a~a~~ daki beyitlerle son vermi~ti:
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Küller aras~ nda ate~~ ~~~ lt~ s~~ görüyorum. Par~ ldamas~~ da beklenebilir.
Devletin ba~~ nda olanlar (kavmin ak~ ll~ lar') onu söndürmezlerse, bu ate~in koru
cesetler ve ba~lar olacakt~ r. Ate~~iki çöp ile parlar. Harbin ba~lang~ c~~ da sözdür (isyanlar propaganda ile ba~lar). Hayretten bunalarak dedim ki, bilseydim
Omeyye o~ullar~~ acaba uyan~ k m~ d~ rlar, yoksa uyuyorlar m~ ?.. Eker uykudalarsa onlara de ki kalk~ n~ z, k~ yam zaman~~ gelip çatm~~t~ r.
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Fakat, EmevIlerin, askerlikteki maharetile ~öhret alm~~~olan
son halifesi Mervan henüz bütün Suriye, M~s~r ve ~imali ~rak
kuvvetlerinin ba~~ nda bulunuyor, yüz bin ki~ilik bir ordu ile
Zap suyu kenar~ nda, ihtilâl kuvvetlerini bekliyordu. Ebiil-Abbas~n amcas~~ Abdullah ile Horasanl~~ Ebu Avn idaresindeki yirmi
bin ki~ilik kuvvet de ~ rma~~n di~er k~y~s~ na gelerek yerle~ti.
Bu iki kuvvet, ~spanyadan Kâ~gara, Umman denizinden Hazer
denizine kadar uzanan geni~~ve büyük bir imparatorlu~un mukadderat~ m tayin edeceklerdi...
Mervan, sava~~alanlar~ nda yeti~mi~, de~erli ve tedbirli bir
komutand~. Ordusu say~ca ihtilâlcilerden kat kat üstündü. Fakat
bu orduda heyecan kayna~~~bir ülkü, kuvvetli bir inzibat yoktu.
Ordunun ba~~nda bulunan ve çok de~erli bir asker olan Mervan
ise, birbiri arkas~ndan ba~~gösteren isyan ve felâketlerin çoklu~undan ~a~~rm~~t~. Kendisinden beklenilmeyen, yanl~~~tedbirler
ald~. Heyecanl~~ ve imanl~~ bir dü~man önünde inzibats~z ordusunu
Zap suyunun kar~~~taraf~ na geçirmek hatas~ nda bulundu. Ordu
köprüden geçerken, Ebu Avn fedayileri üzerlerine at~ld~lar. Bir
k~sm~, nehrin kar~~~ k~y~s~na geçen, di~er k~sm~~ henüz obür tarafta kalan Mervan ordusunda korkunç bir panik ba~~gösterdi. Bu
muazzam ordu, bir kaç saat içinde darma da~~n oldu. Bir k~sm~~
nehirde bo~uldu, bir k~sm~~ k~l~çdan geçirildi. Geri kalanlar da ya
esir oldular veya etrafa da~~ld~lar: Emevi Saltanat~ n~n kat'l âkibeti
art~k belirmi~ti
Bir kaç ki~i ile sava~~alan~ ndan güç bela kaçabilen Mervan,
Musula s~~~nd~. Fakat Musullular, kendisini ~ehre sokmad~lar.
Talihsiz hükümdar bir gün evvel hüküm sürdü~ü ~ehirlere bir
gün sonra, mülteci s~fatiyle bile kabul edilmiyordu
Mervan, Musula giremeyince, ihtilâlcilerin takibinden kurtulmak için Suriye'ye do~ru kaçt~. Evvela Humusa, sonra ~ama
gitti. Fakat Emevtlerin ~anl~~ paytaht~nda da duramad~. Palestin
üzerinden M~s~r hududlar~na kadar ko~du. Fakat, ihtilâlciler kendisini burada da rahat b~rakmad~lar. Nebatiler'e aid Busayr adl~~
bir mabet te yakalayarak kafas~n~~ kestiler.
Entirika, zulüm, kan, ate~~gibi türlü yollarla ~am'da 661 den 750
tarihine kadar saltanat süren Om ey ye O ~ ullar ~~ ayn~~ yollarla
ebediyyen tarihe gömülmü~~oldu (750). Bu, büyük olay~n kahra-
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manlar~~ ba~ta Horasan% Eba müslim, Kahtaba, ESu Avn, Tuharis!anti' Bermek o~lu Halit olmak üzere Horasan%lar, Tuharistan%lar
Buhöra%lar, Harezmliler ile bir k~s~m iranl~lar idiler. Ço~unlu~u
tûrkler te~kil ediyordu.
Türkler, ba~l~ca rolü oynad~klar~~ Eba Müslim ihtilâlinde muvaffak olunca, bu hareketin yaratt~~~~Abbasi devlet i' ni benimsediler. Bir taraftan yeni kurulan Abbas O ~ ullar ~~ impar atorlu ~~u' nda önemli yerler alma~a, di~er taraftan da Eba Müslim
in yard~miyle yurtlar~na göz diken Çinlilere kar~~~koymak tedbirlerini arama~a ba~lad~lar:
Ome y y e okullar ~' n~ n son zamanlarada, Seyhan boylariyle
Kö~gar bölgesi, garptan araplar~n, cenup do~udan da Çinlilerin
hiicumlanna u~ramakta idi. Her iki taraf, bu bölgeleri elde etmek
istiyordu. Buralar~n as~l sahibi olan türkler ise her iki istilac~y~~ da
yurtlar~ndan uzakla~t~rmak için çarp~~~p duruyorlard~.
Eba Müslim, Horasan'dan Omeyy e o ~ ullar~~hükümetini sürüp
ç~kard~ktan sonra büyük Göktürk devletinin parçalanmas~~neticesinde
Çin imparatorlu ~ u nüfuzu alt~ na dü~en ve henüz islâm dinine
girmemi§ olan küçük Türk beylikleri, Çinle olan ba~lar~ n~~ keserek
Eba Müslim ile birle~mek temayülûnü göstermi~lerdi. Bu yeni durum kar~~s~ nda Çin Imparatoru Seyhan boylar~ ndaki beylikleri
s~nd~rmak ve tekrar Çine ba~lamak üzere Kö~gar bölgesi genel
komutan~~ Kao-Siyen-Çeyi buralara gönderdi. Çin komutan~~ sa~~
(Ta~kend) beyini esir ve ~ehri ya~ma etti '9.
~a~~beyi vassall~k borcunu yapmamakla suçlu görülerek
gönderildi~i Çinde ba~~~kesildi. Beyin o~lu kaç~p kurtuldu.
Eba Müslim, propagandac~lanna kat~larak, o da çinlilere kar~~~isyan uyand~rma~a koyuldu. Çin generali Kao-Siyen-Çe, Seyhan
boylar~nda örne~i görülmemi~~zulümler yapt~. Türk beylerinden
bir ço~unu tutsak olarak Çine gönderdi. Bunlar aras~nda Türke~ler Hani Ipo da bulunuyordu 20.
19 Çin tarihlerinde esir edilen bu beyin ad~~ Çince Na-Kiu-Pi~e ~eklinde
yaz~ lm~~t~ r.
29 Karalar - Sar~ lar adlariyle ikiye bölünen Turke~ler sonralar~~ tekrar
kuvvetli bir birlik kuramad~ klar~~ ve haccetmelc üzere gitti~i Mekke'den Bakdada,
Irakl~~ dönen Eba Müslimin de nankör Abbas? halifesi Mansur Devanikt taraf ~ ndan alçakca öldürüldü~ü halde, Çinin büyük Tong siflülesi ordular~ , bir daha
Seyhan boylar~ na sokulamam~~lard~ r. Bunun sebebini, Çinde dahil? harplerin
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Eba Müslim, Çin generaline kar~~~türklere yard~m etmek üzere
Ziyad bin Sdlih komutanl~~~nda mühim bir kuvvet gönderdi. Yerli
Türk beylerile birle~en bu ordu, 7 alas (T~raz) yak~nlar~nda Çin
kuvvetleriyle kar~~la~t~. Talas suyu k~y~lar~nda türklerin gelecek
mukadderat~ n~~ tayin edecek olan büyük meydan sava~~~ba~lad~.
Be~~gün süren bu sava~ta, Çin ordusunda bulunan Karluk türkleri, kan karde~lerine kar~~, silah kullanm~yarak sava~~alan~ndan
çekildiler: Meydan muharebesi, Çin ordusunun kesin bozgunlu~u ile
sona erdi (751).
Büyük Talas muharebesi, yar~m as~rdan beri bat~~ Türk ellerinde egemenlik süren Çin ~mparatorlu~unu, kesin surette bu alanlardan çekilmek zorunda b~ rakm~~t~. Müteakip as~rlarda Tang
ordular~~ bir daha bu bölgelere gelememi~lerdir 21.
Türkler, Merv, Isfahan, F~rat ve Zab meydan muharebelerile
araplar~, Talas meydan muharebesiyle de Çinlileri yenmi~lerdi.
Tarihin ak~~~, gelecek zamanlar için onlara iki yol açm~~t~ : bunlardan biri, yüz y~llardanberi oldu~u gibi, ~imalden Çine inerek
orada bir imparatorluk kurmak, ikincisi de bat~ya do~ru akarak
Abbas O ~ ullar ~~ idaresinde kurulan ~slam imparatorlu~una hâkim
olmakt~. Türkler, ikinci yolu be~endiler ve tuttular. Tarihi mukadderat~ n tayin etti~i bu yol, tabiatiyle türkleri ayni zamanda
islam dinine de sokacakt~.
Ebu Müslim ihtilali, onlar~~ imparatorlu~un içrlerine götürmek
suretile bu mukadder yola sokmu~~oluyordu. ihtilalin do~urdu~u
devlette bütün müslümanlar~n - ~rk fark~~ olmaks~z~n - her hususta
müsavi ve egemenlikte ortak olmalar~, türklere evvelce bir türlü
ba~lamas~ nda, bundan istifade eden Uygur türklerinin de kuvvetlenmi~~olmas~ nda aramak icabeder, ~öyleki:
Yun-nan daki küçük prenslikleri birle~direrek ba~lar~ na geçen Nan-Çao
krallar~ , Tang imparatorlar~ na büyük gaileler açm~~t~. Bu durumdan faydalanan
bir general 756 da Tang imparatorunu paytaht~ ndan kaçmak zorunda b~ rakm~~t~.
744 de Kara-Balgassun merkez olmak üzere bir hükümet kurmu~~olan
Uygur türkleri, Çinin bu iç durumundan istifade ederek hudutlar~ n~~ bat~ ya
do~ru geni~letmi~, buralardaki Türk boylar~ n~~ hilkimiyetleri alt~ nda topla~n~~,
Müslüman Türk elleriyle Ç in im p a r a t o r I u u aras~ nda, Çinin müstakbel
bat~~ istiliis~ na kar~~~ a~~lmaz bir sed kurmu~lard~ r.
21 Chavanne, Garbi Tukyulara dair vesikalar s. 209 ve müteakip.
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~s~namam~~~olduklar~~ müslümanl~~~~sevdirme~e ba~lam~~t~. Ihti1â1
hareketine kar~~m~~~olan Tuharistan'll türklerden baz~lar~ n~ n ilk
Abbasi halifelerinin en nüfuzlu dan~~ manlar~~ olmalar~, finans ve
yönetim i~lerini ellerine almalar~ ; onlara, yüksek yeteneklerile çok
geçmeden yeni imparatorlu~a hâkim olacaklar~~ kanaatini vermi~ti.
Bu yolda ilk ad~m~~ atanlar, Tuharistan'll Bermek o~ullar~~ oldu.
Yeni imparatorlu~un finans ve yönetim i~ lerini tanzime memur
edilen Bermek o~lu Halit ile o~lu Yahya, yeni imparatorlu~a
merkez olmak üzere Irakta Ba~dat ~ehrini kurdular. Bedevi saltanat~ = merkezi olan ~am kar~~s~nda, yeni kurulan Ba~dat, medeni bir devletin merkezi olacak surette, yer yer saraylar, umumi
müesseseler, askeri k~~ lalar ile süslendi. Hukuki, mali, idari, bütün devlet ~ubeleri te~ kil olundu. Ilim, fen, edebiyat, musiki ve
güzel sanatlar~ n inki~af' için gerekli tetbirler al~ nd~. Siiryani, Yunan, Fars ve Sanskrit dillerinde yaz~lm~~, ilim, fen ve felsefeye
ait kitaplar~ n Arapçaya çevrilmeleri için bilgi kurumlar~~ kuruldu.
Bu kurumlardan bir k~sm~~ Bermek o~ullar~ n~ n konaklar~ nda çal~~~yorlard~~ ".
Devlet idaresi için yarat~lm~~~olan Bermek o~ullar~, umumiyetle yüksek dü~ ünceli, ince tedbirli, azim ve iradeli, Alicenap ve
cömert insanlar& Bunlardan Yahya ile op;ullar~~ Fazl ve Cafer
güzel idareleri, emsalsiz sehalarile Harun Re~it zaman~ n~, Abbasi
imparatorlu ~~u'nun alt~ n devri yapt~ lar.
Horasanl~~ Ela Müslim, Abbas okullar~ n~~ iktidar mevkiine ç~karan büyük ink~lâpta ne kadar önemli bir rol oynam~~~ise, Tuharistanll Bermek o~ullar~~ da imparatorlu~un kurulu~~ve yükseli~inde ayni hizmeti gördüler. Sars~ lmaz bir azim, samimi bir gayretle
imparatorlu~u, bilgi, medeniyet ve ~evket itibarile en parlak devrine ç~kard~lar.
Alevilerden Yahya'n~ n Deylem'de ç~kard~~~~isyan~, kan dökmeksizin bast~ rd~lar. Emeviler devrini al kanlara bulayan haricileri
s~ nd~rd~lar. Ali o~ullar~na taraftar olan ~iileri abbasilere ~s~ nd~ rd~lar.
Bizans imparatorlu~u ile Abbas halifeli~i aras~ ndaki hudut22 Türklerin ~slam medeniyetine olan hizmetleri hakk~ nda Birinci Tarih
Kongresi için haz~ rlam~~~oldu~um tezde esasl~~ tafsilat verilmi~tir. Birinci Tarih
Kongresi zapt~ na müracaat ]
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ta, Tarsusetan Malatya' ya kadar uzayan böl~ede Avas~m adiyle
müstakil bir hudud eyaleti kuruldu. Horasan, Sugd, Tuharistan
taraflar~ndan getirilen türkler, hudut muhaf~z~~ olarak buralara
yerle~tirildi. Müstakil Avas~m vali ve komutanl~~~ na da Ferec-iilHad~m-iit-Türld ad~ nda bir komutan seçildi.
Bermek o~ullar~, imparatorlu~a yapt~klar~~ büyük hizmetlerle
nihayet Harun Re~it devrinde, yaln~z devlette de~il, halifenin
~ahs~ na aid i~lerde de istedikleri gibi serbestce hareket edebilmek
selâhiyetini kazand~lar 23 .
Müslüman camias~na giren türklerin Abbas o ~ ullar ~~ ~ mp ar atorlu ~~u'nun mülki, siyasi, idari ve askeri en yüksek mevkilerine
ç~ kmalar~~ Ceyhun nehri ötesinde bu camiaya kar~~~büyük bir
ilgi uyand~ rd~. Fergana üsrii~ene, Tuharistan bölgelerinden, hattâ
Seyhan ötelerinden Ba~dat'a do~ru bir insan ak~n~~ ba~lad~. Art~ k
bu bölgelerdeki beyler ve tüdünler nezdinde Ba~dat'a ba~l~l~ k,
~am'a ba~l~l~ k gibi ;:erefsizlik say~lm~yordu.
Anas~~ Türk olan Halife Memun'un, Preasli~inde Horasan valisi
iken türklere kar~~~güddü~ü anlay~~l~~ siyaset, bu ak~ n~~ ve bu
23 Müverrih ibni Taktakt Bermek okullar~ ndan Caferin Harun Re~it üzerindeki nüfuzunu gösteren ~öyle bir vak'a naklediyor. [Ibni Taktaki
M~ s~ r tabi s. 152-153] Cafer bir gece saray~ nda nedimleriyle husus? bir müsamere
tertip etmi~ti. Hâcibe nedimlerinden olup müsamereye gelecek olan Abdülmelik
bin Salih'ten ba~ka kimseyi içeri almamas~~ emrini vermi~ti. O zamanki modaya
göre kendisi ve davetlileri gece e~lencesine mahsus k~ rm~ z~ , sar~~ ve ye~il renkte
ipekli elbiseler giymi~lerdi. Kadehler teati edilerek e~lence bütün ne~'esiyle
devam ederken birdenbire Halife Harunun amcas~~ Abdiilmelik'in içeriye girdi~i
görüldü. Abdülmelik, bu gibi e~lence ve i~ret âlemleri aleyhinde sofu me~rep
ve mutaass~ p bir zatt~. Birkaç defa Harun Re~it kendisini bu gibi müsamerelere
ça~~ rd~~~~halde gelmemi~ti. Hacibin Cafer'le görü~me~e gelen bu zat~ n, Cafer'in
müsamere salonuna al~ nmas~ na emir verdi~i Abdülmelik bin Salih ile ayn~~
isimde olmas~ ndan yan~ lm~~, kendisini salona alm~~t~ . Fakat, i~~ i~ten geçmi~ti.
Cafer fena halde s~ k~ lm~~, rengi sapsar~~ olmu~tu. Onun kendisini bu vaziyette
görmesini istemiyordu. Ahengi bozmak, meclisi da~~tmak ta nedimlerine, oradaki
cariyelere kar~~~a~~r~ na gidiyordu.

Abdülmelik Cafer'in s~ k~ ld~ g~ n~~ görünce: "Rahats~ z olmay~ n~z; bana da bir
müsamere elbisesi getirilmesini emrediniz» dedi. Elbiseyi giyerek meclise i~tirak
etti. içmek için ~arap istedi ve ahenge kat~ ld~ . Cafer bundan çok memnun olmu~tu. Abdiilmelik'e kendisinden bir iste~i olup olmad~~~ n~~ sordu. Aralar~ nda
~öyle bir muhavere geçti:
Abdülmelik — Halifeye arz ve is'af~ n~~ rica edece~im üç istirham~ m var.
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ilgiyi büsbütün artt~rd~ . Bu bölgelerin müslüman tûrkleriyle görü~üp konu~an Kâ~gar. Yedisu türkledyle ÇU nehri boylannda
oluran Karluklar" Seyhan boylar~nda yurt tutan O~uzlar, ba~l~~
bulunduklar~~ Budi'lik, Mani'lik, ve ~amani'lik dinlerini b~rakarak
bu yeni camiaya kan~ma~a namzed oldular.
Abbas"' halifeleri de devlet ve ordu i~lerini türklerin eline
b~rakmak' siyasal ç~karlar~ na daha uygun buluyorlard~ : Eba
Müslim ihtilâli ile, yani türklerle iranl~lar~ n yard~miyle hükümete
geçen A b bas Okullar 1, geni~~imparatorlu~u idare etmek ve korumak i~inde araplara güvenüp dayanmazlard~ . iranhlar ise Abbas
Okullar ndan ziyade Ali evladlar~ na taraftar bulunuyorlard~.
ihtilâlin eleba~~lar~ndan Ebu Seleme, Ali o~ullar~ na olan bu meylini
göstermi~, onlardan birini halifeli~e geçirmek istemi~ti 25. iranl~lardan
Cafer — Hacetleriniz heman is'af olunacakt~r.
Bir milyon dirhem borcum var. Tesviyesini rica ediyorum.
Bu para hemen ~imdi kona~~n~ za gönderilecektir.
O~lumun zengin bir vilayete vali tayin edilmesini istiyorum.
O~lunuza M~ s~ r valili~ini tevcih ettim.
O~lumun Halifenin k~ ziyle evlenmesi en büyük emelimdir. Ayn~~
Hanedandan oldu~umuz için Halifenin k~ z~ n~ n küfvüdür.
Emir-ül-mümininin k~ z~~ ~u kadar mehr ile o~lunuza tezviç edilmi~tir.
Abdü/me/ik, evine döndü~ü zaman, bir milyon dirhemin gönderilmi~~oldu~unu gördü. Cafer ertesi gün Harunun huzuruna gitti. Abdülmelikin geceki ziyaretini, kendisinin bulundu~u vaziyeti, aralar~ ndaki muhavereyi, isteklerine
verdi~i cevaplar~~ arzetti. Cafer Halife saray~ndan ç~kmadan Abdülmelikin o~lunun M~s~r valili~ine tayin ferman~~ ç~kt~. Kad~~ ve ~abidler davet edilerek Halifenin k~ z~~ ile Abdülmelikin o~lunun nikahlar' akdedildi.
24 766 tarihlerine do~ru, do~udan Ça irma~~~vadisine kadar ilerliyen Karluk türkleri, eski bat~~ Göktürk Hanl~~~n~ n iki mühim Ba~kendi olan Tokmak ve
Talast (T~raz) ~~ ald~ ktan sonra müslüman Türk ellerine yakla~m~~lard~ . Karluklar

evvela kendileri islam dinine girmi~, sonra da müslümanl~~~n do~u bölgelerdeki
tfirkler aras~ na girmesi hususunda köprü vazifesini görrnii~lerdir. Bu suretledir ki
1048 tarihlerine do~ru Taskend ve Farap ötelerinde sakin olan iki yüzbin aile
hep birden islam dinine girmi~lerdir.
25 Eba Müslim'in muzaffer ordular~~ ~rak s~n~rlar~na dayan~nca, bu bölgede
ihtilal hareketi ba~bu~u olan Ebu Seleme, Ali okullar~n~~ iktidar mevkiine getirmek istedi~inden, Imam Ibrahim'in zehirlenmesinden sonra gizlice Surigeden

Iraka gelen Abbasi okullar~ n~~ Küfede bir evde saklam~~, bunlar~n geldiklerini Abbasi taraftarlar~ ndan gizlemi~ti. Ebu Seleme'nin Ali'nin büyük o~lu
Hasan'~ n torunlar~ ndan Mehmet Mehdryi veya di~er birini halifeli~e ~eçirmek
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baz~lar~~ da, f~rsattan istifade ederek eski Sasâni kisral~~~n~~ di~riltmek hevesine dü~mü~lerdi 26 . Bu sebebten Abbasiler, imparatorlu~un müdafaas~, saltanatlar~n~n korunmas~~ i~inde emniyet
edilecek erleri ancak türkler aras~nda bulacaklar~n~~ anlam~~lard~. Türkler, gerek askerlik ve gerek idare ve inzibat itibariyle
di~er kavimlere üstün olduklar~n~~göstermi~ler, yüksek seciyeleri,
dürüst hareketleri ve hele merdlikleriyle her hususta kendilerine
güvenilebilece~ini isbat etmi~lerdi.
Türkler, Emevilerle Ha~imiler, Abbasilerle Aleviler aras~ndaki
münazaalara Arap bat~nlar~~aras~ndaki mücadeleden ba~ka bir
mahiyet atfetmiyorlard~. Türklerin tek bir amac~~vard~: Bu büyük
islâm Imparatorlu~una hâkim olmak 27....
Analar~~ Türk olan Halife Memun ile Mu'tas~m~ n siyasetleri,
türklere bu amaca eri~mek yolunu temamiyle açm~~~oldu.
Halife Harun Re~it' in ayr~~ ayr~~ iki Türk k~z~ndan do~an
bu iki o~lundan evelkisi, Arap ana (me~hur Zübeyde) dan olan ve
arapl~k siyaseti güden karde~i Mehmet Emin'e kar~~~Türk ellerinden
toplad~~~~kuvvetlerle galebe çald~~~~gibi, Mu'tas~m da içten ve
istedi~ini hisseden Abbas o~ullar~ , gizlice keyfiyetten Eba Milslim'i haberdar
etmi~lerdi. Eba Müslim taraf~ ndan gönderilen biri, ihanetle ittiham edilen Ebu
Seleme'yi öldürmü~tur.
2 6 .joy,.....11
C. 2, s. 10.
27 Kitab-ül-Fahrlden nakletti~imiz a~a~~daki sat~ rlar, türklerin bu hkimiyeti nekadar kesin bir surette elde etmi~~olduklar~n~~ göstermektedir:

Müverrih 1bni Taktaki (Mehmet bin Ali bin Taba' Taba) Kitab-iil-Fahr1
adl~~eserinde ( s. 179-180 M~s~ r tab'~~), Abbasi halifelerinden Mütevekkil, o~lunun
haz~rlad~~~~suikasde kurban olmas~ ndan sonra, imparatorlukta bütün hüküm
ve nüfuzun türklere geçti~ini, halifelerden istediklerini yerinde tuttuklar~n~,
istemediklerini hal'ettiklerini anlatt~ktan sonra ~öyle bir menk~ be naklediyor:
(

»

x..k cah

I~4j1

j,fr1lil : JUI .4,1131,

3kri

j•-•
"
Mu'tez hilfifete geldi~i zaman, maiyeti halk~~ müneccirnler getirerek Halifenin ne kadar ya~ayaca~~n~ , hilafet makam~nda ne kadar kalaca~~n~~ sormu~lard~. Orada haz~ r bulunan zurafadan biri kendini tutam~ yarak söze kar~~m~~:
.'Bunu ben daha iyi bilirim', demi~ti. «Pekiyi, o halde ne kadar ya~ar, ne kadar
hüküm sürer" diye sormalar~~ üzerine o zat : «türkler ne kadar isterlerse,* cevab~ n~~ vermi~, bu cevap kar~~s~ nda oradakilerden gifimiyen kimse kalmam~~t~ .
Mes'ad1

iJ..Lf

s. 302 M~ s~ r tab'~.

c. 2, s- 117.
Belleten: C. VI, F. 13
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d~~tan gelen sademelerle sars~lma~a ba~layan imparatorlu~u tutmak için, milli seciye ve kabiliyetlerini yak~ndan tan~d~~~~türklere
dayanmak lüzumunu duydu. Türlü vaid ve iltifatlarla Fergana
ve üsrit~ene bölgelerinden bircok Türk gençlerini Ba~dada getirdi. Bir hassa ordusu kurdu. Tekin'lere (beyzadelere) divanda
önemli vazifeler verdi. Tarhanlar~~ da hassa ordusu subayl~klanna, komutanl~ klanna geçirdi.
Tekin'lerle Tarhanelara zengin malikâneler, geni~~topraklar
verdi. Bunlar aras~ nda Ye/ikin gibi baz~lar~, centilmenlikleri, asilâne
hareketleriyle erkenden herkesin sevgi ve sayg~s~n~~ kazand~lar.
Erlere dolgun maa~lar ba~lad~. Bunlar~n milli seciyelerinin ahlaki selabetlerinin bozulmamas~~ için esasl~~ nizamlar koydu. Bu nizamlara
göre, hassa ordusuna mensup erler, ancak Türk k~zlariyle evlenebileceklerdi. Bir Türk eri, evlendi~i Türk k~z~n~ , Arap ananesindeki
kolayl~ ktan istifade ederek, hiç bir suretle bo~ayarn~ yacakt~. Türk
erleriyle evlenecek Türk k~ zlanna da hazineden muayyen maa~lar
verilecekti. Bu maa~lar evlendikten sonra da kesilmiyecekti.
Hassa ordusu er ve subaylar~ , imparatorluk ordusundaki ba~ka
kavimlere mensup olan er ve subay [ara nisbetle daha mümtaz,
k~ yafet ve elbise itibariyle de daha gösteri~li idiler. Mutas~m, Türk
er ve subaylar~n~n Ba~dat'~n bin bir türlü fenal~klanna al~~mamalar~~ için, Samarra ~ehrini kurdu. Kendisi de hassa ordusiyle
birlikte buraya çekildi (835).
Türkler, yeni kurulan Samarra ~ehrinde, memleketlerinde oldu~u
gibi boy boy, soy soy yerle~tiler. Subaylar aras~nda askerlikte
maharetleri, siyaset ve idaredeki dirayetleriyle arkada~lar~~ aras~nda yükselerek komutanl~~a ç~kanlardan Af~in, Büyük Bo~a, Küçük
Bo~a, Hah, E~nas tarihte büyük izler b~rakacaklard~. Türk ve
di~er unsurlardan mürekkep büyük halife ordulanna kumanda
eden bu Türk komutanlar~ndan Af~in gibi baz~lar~n~n eski dinlerine ba~l~l~klar~n~~ b~rak~p b~rakmad~klar~~ bile ~üpheli idi. Abbas
u 11 a r ~~ devrinde ya~~ yan büyük bir mûverrih, Mu'tas~m
O ~~
devrinde kurulan bu Türk ordusundan bahsederken ~u sat~rlar~~
yaz~yor: "Bu ordu, genç, dinç, güzel ve levend erlerden te~ekkül
etmi~ti. Bunlar, ipekli elbiseleri, s~rmal~~ ku~ak ve k~l~ç ask~lar~~ ile
herkesin takdir ve hayranl~klar~n~~ üzerierine çekiyorlard~. Bu
türkler sayesinde Abbas O ~ ullar ~~ Devletinin nüfuzu yerle~me~e, islam ~evketi yükselme~e ba~lad~m.
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Mes'udinin dedi~i gibi, bu tûrkler sayesindedir ki, Abbas
O~ullar~~Imparatorlu~unu ve müslüman dinini tehdit eden iki büyük
müttefik dü~man ezilebilmi~tir. Bu iki dü~mandan biri Azarbaycan
ile Erran aras~nda bu günkü Karaba~~ bölgesinde zuhur eden
Hurremiye f~rkas~~28 di~eri de ~ ark ~~Roma Imparatorlu ~ u
idi. Her iki tehlike de yaln~z Abbas Okullar ~~ impar at o r1 u ~~u'nu de~il, Islam dinini de tehdid ediyordu.
Karaba~~bölgesinde oturan ve eski Iran dinlerine ba~l~~ olan
Cavidaniye taifesi aras~nda te~ekkül eden Hurremiye f~rkas~, Papak
(Arap tarihleri bu ismi Babek suretinde kaydederler) adl~~ enerjik
bir lranl~n~n ba~a geçmesiyle daha Me'mun zaman~nda korkunç bir
tehlike ~eklinde belirmi~ti. Bu bölgede Bezz denilen bir kaleyi merkez
28 Hurremiye mezhebi, Iran~ n eski Zerdii~t dini tortulariyle Sd~antler devrinde zuhur eden Mani ve Mezdek mezheplerinin meharetsizce kar~~t~ r~ lmas~ ndan
do~mu~~bir halita idi. Bu halitaya ruhlar~ n bir bedenden di~erine geçti~i
(Hulül) akidesi de sokularak bir nevi garip Hulöliyeci kommunizm vücuda
getirilmi~ti.
Ebu Said Sem'dnt, kitab-ül-Ensab adl~~ eserinde, Hurremiye mezhebinin SdadnIlerden Kubad zaman~nda zuhur eden Mezdek mezhebinden mülhem oldu~unu
sayd~ klar~ n~, ho~lar~na giden
tasrih ettikten sonra bunlar~n haramlar~~
her memnuiyeti mübah gördüklerini, mallar~n, kad~ nlar~ n i~tirâki esas~ n~~ kabul
ettiklerini, eski iranl~ lar gibi analariyle, k~z karde~leriyle, k~zlariyle evlendik!erini haber vermektedir.
Sem'dnIye göre, Hurremiyeler, Epikiiriyenler gibi her ~eyi ho~~gördükleri,
her zevki mübah sayd~klar~, hayat~~ ne~'e, huzur ve safin, zevk ve e~lence ile
geçirme~i gaye edinmi~~olduklar~~ için adlar~n~ , Farsça ~adan ve ho~hâl manas~ na gelen Hurrem lâfz~ndan alm~~lard~. Bunun içindir ki Hurremigeleri ihtilf~le,
çarp~~ma~a süriikliyen Papakin bu mezhebin esaslar~ndan ayr~lm~~~oldu~u iddia
edilmektedir.

Sem'entnin bu iddias~ na göre Hafizin :
J, 4"
Z~r'~t'‘.
«Bir kimseyi incitme de ne istersen yap. Çünki bizim ~eriatimizde gönül
k~rmaktan ba~ka günah yoktur,. beytindeki ~eriat, Papaktan önceki Hurremiye
mezhebi olsa gerek...
Hurremige ad~ n~~ Erdebil bölgesindeki eski Hurrem sanca~~n~ n adiyle ilgili
görenler de vard~ r. Bunlara göre bu f ~ rka ilk önce burada zuhur etmi~~oldu~undan mensuplar~ na buraya nisbetle Hurremiye denilmi~tir.
~bni Nedim de (Fibrist) de eski Hurremiyelere Muhammere yani k~ z~ llar
Hurremdinige yani Hurrem dinliler
ve Papakin peyrevlerine
bunlar~ n Azarbaycan, Deylem Dinever, Isfahan ve Ehvaz da münte~ir bulunduklar~ n~~ söylemektedir.
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yapan Papak az zamanda heman bütün bu çevreye hâkim olmu~,
nüfuzu Azarbaycandan Deyleme, Isfahana, Ehvaza kadar yay~lm~~t~.
Hurremiyeler, müslümanl~~~ n bütün kuvvetine ra~men, bir
türlü kendi camias~ na sokamad~~~~eski dinlere ba~l~~ iranl~ lar~~
temsil ediyorlard~ . Müslümanl~~a kar~~~bu eski dini canland~ rmak
için, bir çok ihtilâl haraketleri olmu~, fakat, enerjik ve iradeli bir
lider ç~ kamam~~~oldu~undan, bütün bu k~ m~ ldan~~lar, Araplar
taraf~ ndan ~iddetle bast~ r~lm~~t~.
Harun Re~itin o~ullar~, Emin ile Me'mun aras~ nda dahilt çarp~~ma ba~lay~ nca, eski dinlerini ihya ülküsünü besleyen
~ ranl~ lar, tekrar ümide dü~mü~lerdi. Me'munun ilk devirlerinde
bu kar~~~kl~ k bir müddet daha devam etti~inden, milli ülküye
ba~l~ , enerjik ve iradeli bir adam olan Papak bu mefküreyi en
canl~~ bir surette ya~atan Cavidaniye taifesinin ba~~ na geçti," ih29 ~ slâm dünyas~ nda ba~~gösteren mezhepler tarihi kadar, siyasi tarihte
de önemli bir ~ahsiyet olan Papak'~ n, hâl tercemesi oldukça karanl ~ kt~ r. Eski
müverrihlerden yaln~ z Mes'udt, ad~ n~ n Hüseyin oldu~unu söyler. Bu, Papak~ n
birçok iranl~ lar gibi eski dine ba~l~~ kalmakla beraber siyaseten müslüman ad ~~
alm~~~oldu~hnu göstermektedir. Ibni Cerir, Papak ~ n, piç oldu~unu anlatan bir
macera kaydediyor. Dineveri ise, Papak ~ n Eba Miislimin Fatma adl~~ k~ z~ ndan
do~du~unu, babas~ n~ n da Mutahhar isminde oldu~unu söylüyor. Dineverrnin
bu rivayeti müverrih Mes'udrnin Hurremiye f ~ rkas~ n~ n, Eba Müslimin ölümünden sonra ç~ kan ve biri kendisine, di~eri k~ z~~ Fatmaya nisbetle, Müslimiyye
ve Fatimiyye adlar~ n~~ alan f ~ rkalardan ikincisi oldu~u yolundaki iddias~ na
tevafuk etmektedir.

Papak~ n men~ eine dair oldukça uzunca malümat ~~ Ibni Nedim'de E Fihrist
3, 480-82 M~ s~ r tab'l ] görüyoruz. Bu malfimata göre, Papak~ n babas~ , Süsüntlerin
paytaht~~ olan Medayin ~ehri ahalisinden Abdullah isminde biridir. Abdullah
buradan Azarbaycan taraflar~ na göçmü~, Erran bölgesinde Bilülübad adl~~ köyde yerle~mi~. Arkas~ na yüklendi~i ya~~ , civar köylere götürüp satmak suretiyle
geçiniyormu~. Bu köylerden birinde bir gözü kör bir k~ zla tan~~m~~ , evlenmi~, ondan Papak do~mu~. Abdullah köylerde ya~~satmak ticaretine devam ederken
e~kiya taraf ~ ndan öldürülmü~; kar~ s~ , yetim kalan Papak~ , süt ninelik etmek
suretiyle bilyütmü~. Papak on ya~~ na gelince, köyün davarlar~ n~~ otlatmak suretiyle hayat~ n~~ kazanma~a, anas~ na yard~ m etme~e ba~lam~~. Bu havalideki
Bezz kalesinin bulundu~u alanda oturan tayfan~ n ~eyhi olan Cüvidan, Gazvin
taraflar~ nda sürülerini satarak adamlariyle Karabu~a dönerken, Papak~ n köyü
yak~ nlar~ nda kardan yollar~ n~~ ~a~~ rm~~lar, bu kiiye gitmi~ ler. Papak~ n anas~ n~ n evine s~~~ nm~~lar. Kad~ nca~~ z, ate~~yakarak ~ s~ nmalar~ n~~ temin etmi~.
Fakat, yiyece~i olmad~~~~için bir~ey ç~ karamam~~. Cüvidan, öteberi almak
üzere Papaka para vermi~; Papak havale edilen i~i mükemmelen yapm
~~.
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tilâ1 bayra~~n~~ açt~~( 816-817 ). Tahassun etti~i Bezz kalesinin emniyetini temin etmek, yani Arap askerlerine bar~nacak yer b~rakmamak için, civardaki bütün köyleri yak~p y~kt~; çevreyi çöl haline koydu.
irandaki ruhi haleti çok iyi bilen halife Me'mun, ilerde imparatorluk için korkunç bir tehlike te~kil edece~ini ~üphesiz gördü~ü Papak hareketini daha do~arken bast~rmak maksadiyle
Yahya bin mu'az bin Müslim idaresinde Karaba~a kuvvetli bir
ordu gönderdi ( 819-820 ). Fakat Papak~ n mehareti kar~~s~nda
bu ordu, hiç bir ~eye muvaffak olamad~ . Ertesi sene gönderilen
Ad bin Muhammed de ayni akibete u~rad~ . Etraftan büyük yard~mlar
alm~~~olmas~ na ra~men, bütün ordusu, Papak~ n kuvvetleri kar~~s~ nda eridi
Cdvidan, bu çocu~un zekâ ve kabiliyetine hayran olmu~; çocu~u beraber g'dtürerek yeti~tirmek, kendisine de her ay bir maa~~göndermek suretiyle Papak~ n
kendisine verilmesini anas~ ndan istemi~. O da raz~~ olmu~. Bu suretle Papak
Cdvidaniye tayfas~ n~ n içine girmi~, Bezz kalesinde yerle~mi~; biiyümü~, serpilmi~, onsekiz ya~~na geldi~i zaman, Cdvidan bir dü~man~~ ile yapt~~~~bir çarp~~mada yaralanm~~ , evine döndükten üç gün sonra ölmü~, Cdvidan' ~ n genç
kar~ s~ , Papakla gizli münasebette bulunuyormu~, Cdvidan~ n öldü~ünü görünce
Papak~~ ça~~ rm~~, kendisine : « Sen, cesaretli, ak~ ll~~ bir gençsin; Cdvidan öldü.
Fakat ben ölümünii henüz miiridlerinden hiç kimseye haber vermedim. Haz~ r ol;
yar~ n sabah miiridleri topl~ yarak onlara Cdvidan~ n öldü~ünü haber verdikten
sonra ~u sözleri söyliyece~im : Cdvidan ölmeden evvel bana : « Bu gece ölece~im. Ruhum bedenimden ç~ karak Papak~ n bedenine girecek, onun ruhiyle
birle~ecektir. Papak, hem kendisi, hem de sizin için kendisinden önce ve kendisinden sonra hiç kimsenin yapmad~~~~ve yapam~ yaca~~~ i~leri becerecektir.
Ülkeler alacak, zalimleri (araplar~ ) mahvedecek, Mezdek dinini yeniden kuracakt~ r. Onunla, aran~ zdaki dü~kiinler ulu, âcizler kudretli olacakt~ r. »
Papak kad~ n~ n bu teklifini kabul ediyor. Cdvidan'~ n kar~ s~~ sabah olunca,
kocas~ n~ n bütün miiridlerini, askerlerini ça~~rt~ yor. Onlara bu sözleri tekrarl~ yor. Miiridler, niçin bizi ça~~ rarak, bu sözleri kendisi söylemedi, diyorlar.
Kad~ n, cevaben : « Böyle yapacakt~ , fakat gece herbiriniz evlerinize gitmi~tiniz. Gece vakti sizi toplatma~a te~ebbüs etseydi, hain araplar, ku~kulan~ rlar,
i~e mani olurlard~ • Bunun için, size tevdi edilmek üzere bu s~ rr~~ bana emanet
etti. E~er kendisine iyman~ n~z varsa, dediklerini tutunuz I »
Bunun üzerine müridler, kad~ n~ n sözlerine inan~ yor, Papak~ , ~eyhleri Cdvidan'~ n halefi tan~ yor, ona brat ediyorlar.
~bni Nedim'in, bir masal~~ and~ ran bu rivayeti üzerinde fazla duracak de~iliz. Papak~ n Cdvidan'~ n ölümünden sonra yerine geçti~i ve kar~siyle evlendi~i di~er kaynaklar taraf~ ndan da teyit edilmektedir. Papak~ n zekâs~ , ce-
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824 ve 829 da gönderilen ordular da ayni talihsizlikle kar~~la~t~ lar. 829 da gönderilen ordu komutan~~ Muhammed bin Homeyd,
Papakla söz birli~i etmi~~olan civardaki mahalli beyleri te'dip
ettiyse de Bez~~kalesi üzerine yapt~~~~hücumda, pusuya yat~nlan
Papak kuvvetleri taraf~ndan, ba~ta kendisi ve ileri gelen subaylar~~ olmak üzere bütün ordusu imha edildi...
Papak~n parlak muvaffakiyetleri Iranda, gizliden gizliye eski
dine ba~l~l~klar~ n~~muhafaza edenler aras~nda, ~öhretini günden
güne art~rd~. Nizam-ül-Mülk'ün siyasetnamesinden ö~rendi~imize
göre Hurremiyelerden Me~dek o~lu ad~nda biri, ba~~na toplad~~~~
taraftarlarla, Isfahanla Azarbaycan aras~ndaki alanda oturan
müslümanlar~~ do~raya do~raya ilerlemi~, Azarbagcan, Kühistan
ve Fars bölgelerini alkanlara bulam~~t~. önlerine gelen mamureleri y~k~p yakan, insanlar~~ kesip biçen Mezdek kuvvetleri, her
taraf~~ deh~etler içinde b~rakm~~lard~~ (833).
Me'mun, Tarsus da gözlerini hayata kaparken veliahd~~ olan
karde~i Mu'tas~ma, Hurremiyelere kar~~, cesareti tecrübe edilmi~,
karar~ nda sars~lmaz, kudretli bir komutan göndermesini, ona silah
ve para cihetinden her yard~m~~yapmas~n~, sava~~uzarsa, s~k s~k
yard~m göndermesini vasiyet etmek suretiyle Papak ihtilâlinin
önemini anlatm~~t~.
sareti, araplara kar~~~olan sönmez busumeti, Hurremiye esaslar~ na ba~l~ l~~~ ,
onu Ca vidan'~ n postuna oturtan ba~l~ca sebepler oldu~u ~iiphesizdir. Ibni Kuteybe. Makdisf, Yakubf, Ibni Cerir, gibi miiverrihlerden anla~~ld~~~ na göre,
araplar~~ yurtlar~ ndan koymak, eski dini il~ya etmek, maziye ba~l~~ iranl~ lar~ n
tek ülkiileri idi. Onlar, bu i~i muvaffak~ yetle ba~aracak bir Gave bekliyorlard~.
Karaba~~bölgesindeki Hurremiyeler ise bu genel ideal~n kayna~~ n~~ te~kil
ediyorlard~ .
Ibni Nedim'in, Cavidan~ n kar~s~ n~ n çevirdi~i dolaplar hakk~ ndaki yaz~ s~ n~~
aynen naklediyoruz
41 41 C.M.;
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Mu'tasun, iktidar mevkiine geçer geçmez her ~eyden evvel,
imparatorlu~u ve müslümanl~~~~içinden tehdit eden Papak ihtilâlini bast~ rmak çarelerini arad~. Fakat isyan iran~n garp ve merkezinde hemen hemen umumile~mi~ti. Papak, Bez~~kalesinden ayr~lm~yor, fakat, Mezdek o~lu gibi müridler, her taraf~~ kas~p kavuruyor,
kurtulu~~gününü bekliyen eski din taraftarlar~n~n ümit ve cesaretlerini artt~ nyordu. Bir taraftan askeri hareketlerle kuvvetini
artt~r~rken, di~er taraftan siyasi tedbirleri de ihmal etmiyor.
Abbasilere kar~~~hareket edecek müttefik ar~yordu. H~ristiyanl~k
taassubu galip olan Bizans imparatoru Teofirde kendine bir müttefik buldu 3°. ~öhretli komutanlar idaresinde gönderdi~i Arap
ordular~ n~n Me'mun zaman~nda oldu~u gibi esasl~~bir muvaffakiyet
gösteremediklerini gören Mdtasim imparatorlu~u sarsan bu isyan~n bast~r~lmas~~ i~ini türklere b~rakmak gerekli~ini anlad~. Büyük Türk komutanlar~ ndan me~hur Af~in'i geni~~selâhiyetlerle
Papak hareketini bast~rma~a memur etti (835). Af~in, evvelâ Erbilden Bezze giden yolu emniyet alt~ na almak için gerekli gördü~ü yerlerde kuleler, kaleler yapt~rtt~. Buralara asker yerle~tirdi.
Bu suretle Irakla Azarbaycan-Erran muvasala yolunu emniyet
alt~na ald~. Papak~ n durumunu, kendinin bu te~ebbüslerine kar~~~
ne gibi tedbirler ald~~~n~~ ö~renmek için gizli bir istihbarat ~ebekesi kurdu.
Halife Mu'tas~m, Af~in ordusuna erzak ve mühimmat tedariki,
bunlar~n karaba~a gönderilmesi i~ini de yine büyük Türk komutanlar~ndan Bu~a'ya verdi. Fakat, tâbiyecilikte çok maharetli olan
cin fikirli Papak, ilk hamlede bu iki büyük Türk komutan~n~~ ~a~~rtacak tedbirler ald~; manevralar yapt~; önce Afsini, sonra da
Bu~ay~~ geri çekilmek zorunda b~rakt~.
Fakat, Af~in çok geçmeden hasm~ n~n taktiklerini, tedbirlerini
ke~fetmi~, as~ l kuvvetin nereden geldi~ini anlam~~t~. Papak~n kuvvetlerine büyük manevralar yapt~ ran komutan, onun hizmetine
girmi~~bir Türk tarhan'~~ idi. Af~in, k~~~~çekildi~i Erbilde geçirirken, bir Türk gencini ne yap~p yap~p, tarhan'~~ öldürme~e memur
etti. Bu genç vazifesini ba~ard~ . Tarhan'~n ba~~n~~ Af~ine getirdi.
3° Bu anla~ ma netieesidir ki ileride göreeekimiz veçhile Teofil imparatorluk hudutlar~ n~~ seçmi~, Tarsus bölgesine girmi~, bir çok fenal~ klar
yapm~~t~ r.
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Tarhan'~n ölümü, Papak~n o zamana kadar daima parlayan y~ld~z~n~ n sönme~e yüz tutmas~ na bir ba~lang~ ç oldu.
Papak, bütün tedbirlerine, maharet ve kahramanl~~~na ra~men, nihayet Af~in, Ba~a, ve kah gibi Türk komutanlar idaresindeki Türk erleri kar~~s~ nda, imanl~~ordular~n~ n eridi~ini, da~~ld~t~n~~ gördü. Kendisine bir Allah gibi tap~ nan mûridlerile beraber
A b ba si imparatorluk u' nu islam dinini ortadan kald~rmak
tedbirlerini dü~iindügii Bezz kalesinin, bu korkunç kartal yuvas~n~n yak~l~p y~k~ld~~~na ~ ahid oldu [26 nisan 837]. Karde~i Abdullah ve bir kaç nefer müridiyle ormanlara kaçarak can~n~~ kurtarabildi.
Af~in az~l~~ hasm~n~~ ; Bizans Imparatorlu ~ u arazisine
kaç~ rmamak için gereken her tedbiri ald~. Ormanlar~ , askerlerle
çevirtti. Erran çevresindeki dihkanlara, Ermeni papaslar~na, Papak' ~~
gördükleri yerde tevkif etmeleri emrini verdi. Onu yakalay~p diri
diri teslim edenler bir milyon dirhem mükâfat alacak, her türlü
vergiden muaf olacaklard~.
Nihayet Sonbat o~lu ad~ nda bir Ermeni papas~, ormanda aç
kalan Papak'~n, ekmek tedariki için gönderdi~i adam~ na emniyet
telkin etti. Papak'~~ ~atosuna davet etti; izzet ve ikram ile kar~~lad~; gizlice de Af~in'e haber gönderdi. Af~in'in adamlar~, ~atoyu
ku~atarak koruda avlanan Papak~, karde~i Abdullah ve beraberindeki bir kaç mürid ile birlikte yakalad~lar. Afsin'in huzuruna
götürülen Papak ondan içinde hayat~n~ n en heyecanl~~ günlerini
ya~ad~~~, yüz binlerce insan~n bo~azlanmas~~ emrini verdi~i
Bezz kalesini son bir defa daha görmesine mûsade etmesini rica
etti: yak~l~ p, y~k~lm~~, korkunç bir harabeye dönmü~~olan kalede,
saatlerce dola~t~, binalar~ n önünde, sokaklar~ n ba~~ nda derin
derin dü~ünerek dakilarca durdu. Nihayet elleri kelepçeler içinde,
Af~in'in karargah~ na getirildi.
Bezz kalesinin dü~tü~ü, Papak'~ n esir oldu~u haberi, Samarra
ve Ba~dat ba~ta olmak üzere bütün imparatorlukta görülmemi~~
bir sevinçle kar~~land~ . Halife Mu'tas~m, esirleriyle birlikte Samarraya döndü. Af~ini her merhalede kar~~ lamak üzere, bir çok
hediyelerle bir tak~ m heyetler gönderdi. Samarra ya girecekleri
günde ba~da Mu'tas~m~ n o~lu Harun olmak üzere halife ailesinden
ve hükümet erkan~ ndan bir heyeti, ho~~geldiniz deme~e, halifenin
hediyelerini verme~e memur etti.
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Hediyeler aras~ nda üzeri alt~n s~rmalarla i~lenmi~~k~rm~z~~
atlastan mâmul bir h~ lkat ile üzeri inciler ve mücevherlerle
bezenmi~~bir Kalensüve yâni serpu~~bulunuyordu. H~l'at~ n gö~üs
yeri en k~ ymetli yakutlar, zümrûtler ve p~rlantalarla tezyin edilmi~ti.
Halife Me'mun, zaman~ nda Hind racalar~ndan biri taraf~ ndan
gönderilmi~~olan fil ile büyük bir deve de hediyeler aras~ nda idi.
Fil, k~rm~z~, ye~il ve sar~~ renkte atlaslar, ipekli kuma~lar ile süslenmi~ti.
Af~in, Samarraya büyük bir zafer alayile girdi. Kendisi halifenin gönderdi~i k~rm~z~~ atlas h~l'at~~ giymi~, ba~~na da üzerine inciler ve mücevherler bezenmi~~bir ammâme sar~l~~ Kalensüveyi koymu~, bir arap at~ na binmi~, alay~n ba~~na geçmi~ti.
Papak, Hindden gelmi~~olan file, karde~i Abdullah da büyük
deveye bindirilmi~lerdi. Her ikisinin ba~lar~ nda da Kalensüveler, arkalar~nda hil'atlar vard~ . Askerlerle çevrilen alay, sokaklar~~dolduran
halk aras~ndan yava~~yava~~ Mu'tas~m~n saray~ na gitti 31. Herkes
yirmi üç sene iran~~ deh~etler içinde b~ rakan, bütün imparatorlukta
devaml~~ bir huzursuzluk yaratan, nihayet müslüman dinini tehlikeye sokan bu korkunç adam~~ ha~yetle seyrediyorlard~. Papak'ta
bütün bu galabal~~~ n o zamana kadar öldürtmü~~oldu~u be~~yüz
bin ki~ilik kafileye girmemi~~olmas~ndan do~an kinini etrafa
f~rlatt~~~~ha~in ve vah~i bak~~larla belirtiyordu 32. Alay bu suretle
Halifenin saray~na vas~l oldu...
31 Mes'adt, zp1.1.1„",!-,
Halifenin veziri Muhammed bin Abdiilmelik Ezzegyat alay~~ seyrederken, fil üzerinde Payak'~ n geçti~ini gördü~ü zaman
«Fil Horasan ~eytan~ n~~ götürmek için adeti veçhile yine rengürenk kuma~larla

bezendi. Fil, ancak ~iihretli insanlar~~ kepazece sokaklarda dola~t~rmak için renklerle bezenir, süslenir' mealinde olarak ~u beyti söylemi~ti:
.

4-bur j.,11%

.
~bn-üz-Zegyat'~ n Papaka Horasan ~eytan~~ demesi, ba~~ n~n te~hir için Horasana gönderilmi~~olmas~~ Mes'udtnin Papak~ n Eba Müslimin k~ z~~ Fatmadan dotmu~~oldu~u yolundaki riveyetini kuvvetlendirmektedir.
32 Papak~ n hüküm sürdü~ü 22 y~l içinde öldürtmü~~oldu~u arablarla samimi
müslüman olan iranl~ lar~ n miktar~~ hakk~ nda kaynaklar muhtelif rivayetler naklediyorlar. Mes'udt, bunlar~n adedinin be~~yüz bin oldu~unu, Makdest ise kad~n
ve çocuklarla birlikte bir milyona bank oldu~unu söylüyor. Bezz kalesi al~nd~~~~
zaman mahbus ve esir olarak kalede bulunan müslümanlar~ n miktar~~ hakk~nda
da kaynaklarda büyük rakamlar görülmektedir.
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Mu'tas~m Papak' ~~ bizzat isticvap etti. Dimdik duran Papak,
k~sa ve sert cevaplariyle metanetinin hiç sars~lmam~~~oldu~unu
gösteriyordu. Mu'tas~m, i~kencelerle öldürülmesini emretti. Evvela
bir eliyle bir aya~~~kesildi. Halife, toplanan halk~ n manzaray~~
seyretmeleri için perdenin kald~ r~lmas~~ emrini verdi. O zamana
kadar sükûnet ve metanetini bozmam~~~olan Papak, di~er elini
akan kanlar~na bula~t~ rarak yüzüne sürme~e ba~lad~. Bunu niçin
yapt~~~ n~~ soranlara, "kan~m ak~ nca tabii rengim sararacak. Seyredenler, yüzümün korkudan sarard~~~~zann~ na dü~ecekler. Buna
meydan vermemek için yüzümü kan~mla boyuyorum, „ cevab~n~~
verdi. I~kence uzun bir müddet devam etti. Di~er eliyle aya~~~da
kesildikten sonra karn~~ yar~ld~. Nihayet ba~~~kopar~ ld~. Cesedi,
Samarrada dara~ac~ na as~ld~. Ba~~~da ~rak ~ehirlerinde dola~t~ r~ld~ ktan sonra te~hir edilmek üzere Horasana gönderildi. Karde~i
Abdullahda, ayni i~kencelerle öldürülmek emriyle Ba~data gönderildi ... Yirmi iki sene süren kanl~~ haile, bu suretle ayni vah~et
ve kanla sona ermi~~oldu! ...
Fakat, Papaka dereler gibi kan ak~ tt~ ran ruh Iranda sönmemi~ti. Bu ruh, Papaktan sonra Karam~ta ve Bâtinilik ~ekillerine ink~lâp etmek suretiyle ya~ayacak, Selçuk türklerini uzun
zamanlar u~ra~t~racakt~~

~ark( Roma Imparatorlar~, Herakliyfis devrinde araplara geçen Suriye ve Palestini geri almak', dini bir borç tan~ yorlar, bunu
yapmak için f~rsat bekliyorlard~.
Harun Re~itin ölümünden
sonra o~ullar~~ Emin ile Me'mun aras~nda zuhur eden dahili harp,
onu takip eden karga~al~klar ve nihayet Papak'~n Imparatorlu~u
sarsan isyan hareketi, Ba~data kar~~~birlikde hareket teklifi
istanbulda çok müsait kar~~lanm~~t~.
Ikonolas t' lar devrinin son hükümdar~~ olan Teofilüs [ 829842 ], Abbasi Imparatorlu ~ u'nun iç mü~küllerinden istifade
ederek Bizans~n as~ rl~ k emellerini tahakkuk ettirmek sevdas~ na dü~tü.
Bu tarihlerde Abbâsi Imparatorlu~iyle ~arki Roma Imparatorlu~unu, di~er bir tabirle Müslüman dünyasiyle H~ ristiyan âlemini
Toros ve Antitoros da~lar~~ ay~nyordu. Harun Re~it, Malatya-
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dan Tarsus'a kadar, bir s~ra istihkümlarla takviye etti~i bu bölgede
Avas~m namiyle bir serhad eyâleti te~kil etmi~, muhafazas~n~~
türklere vermi~ti 33.
Ba~dat halifelerini taklit eden, Istanbulda onlar~n saraylar~~
gibi binalar yapt~rmak hevesine kap~lan Teofilüs, halife Me'mun
zaman~nda, araplarla bir kaç defa çarp~~m~~, fakat, esasl~~ bir
muvaffakiyet kazanamam~~t~.
Muitas~m devrinin ilk zamanlar~ nda bizans hudutlar~ nda sükûnet devam etmi~ti. Fakat, Papak, Af~in kuvvetleri taraf~ndan
tazyik edilince, Teofilüse adamlar göndererek, onu mü~tereken
harbe te~vik etmi~~oldu~undan Teofilüs 837 de, bu sükünu bozdu.
Yüz bini mûtecaviz bir kuvvetle hudutlar~~ geçti. Kilikyaya girdi.
Mu'tas~m~ n do~du~u Zibatra ( Zapetra) ~ehrini ve civar~ n~~
yak~p y~kt~. Buralardaki müslümanlar~ ; kad~ n, çocuk ay~rmaks~z~ n, gözlerini oydurmak, vucutlann~~ k~zg~ n demirlerle da~lamak gibi vah~ice i~kencelerle öldürttü. Yirmi be~~bin esir ile
ve muazzam bir zafer alayile lstanbula döndü" Yap~lan zulûmler,
o kadar vah~ice olmu~tu ki, çok metin olan Mu'tas~m bile, bu
haileler tasvir edilirken kendisini tutamam~~, atlam~~, intikam
alma~a yemin etmi~ti.
Yakan y~kan bu ilk haçhlar ak~n~na kar~~, Mu'las~m yine
türklerin kahramanl~~~na müracaat etti. Af~in, E~nas, hah gibi
~anl~~ Türk komutanlar idaresinde sevk edilen Türk askerleri,
Anadolu ya girdiler. Teofiliisii Ankara önünde müdhi~~bir hezimete
u~ratt~lar. Ankara y~~ ald~lar. Bu, müslüman türklerin Anadolu
içlerine ilk giri~i idi...
Teofilüs, Haymana ovas~n~ n garb~nda ve Sakarya nehri üzerinde Frikya'n~n merkezi, Bizans ~ mparatorlu ~ u'nun müstahkem ve mamur bir ~ehri, mensup oldu~u hanedan~ n men~ei
olan Amuriyeye (Amoriyon) çekildi. Celbetti~i yeni kuvvetlerle
burada tahassun etti. Türkler, buray~~ da muhasara ettiler. Hendekleri doldurmak, d~ varlan delmek suretiyle buray~~ da ald~lar.
Teofilüs, Suriyeyi almak hülyalar~ na ebediyen veda ederek lstanEbülferec Grigoris, Tarih-i muhtasar-üd-düvel Beyrut tab'~~
34

Le Compte de Segur. Histoire de Bas-Empire• p-437-438.
A. A. Vasilief Histoire de l'Empire Bizant~ n. t. I. p. 364.
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bula dönmek zorunda kald~. Türkler, Abbas o ~ullar ~~ impar a t o rl u ~~u'nu ve islam dünyas~n~~bir daha kurtarm~~lard~.
Türk ordusunun kahramanl~~~, Amoriyon felaketi, Teofilüsiin
bütün cesaretini k~rm~~, enerjisini söndürmü~tü. Kendi kuvvetiyle
Türk istilas~na kar~~~koyabilmek ümidini kaybetmi~ti. Istanbulu,
sevgili paytaht~ n~~tehlikede görüyordu. Garp devletlerinden yard~m
te~ebbüsüne giri~ti. Venedike, Fransa kral~~ dindar Louis'nin hükümet merkezi olan Ingelheim'a elçiler gönderdi. Hatta Abbas
o~ullann~n rakibi olan ispanya(Enddliis)Emevilerr ne bile ba~~
vurdu.
Fakat, bütün müracaatlar~ n~ n fiili bir semere temin edemedi~ini görmek ac~siyle ye'sinden öldü.
Türkler yaln~z harp alanlar~ ndaki parlak zaferleriyle de~il,
ilmi ve medeni alanlardaki yüksek kabiliyet ve ba~ar~lariyle,
finansal ve idari hususlardaki parlak muvaffak~yetleriyle de Abbas
O ~ ullar ~~ imparatorlu ~ u' nda en önemli rolü oynam~~lard~r.
Dokuzuncu as~rda ya~~yan büyük bir Arap mütefekkiri 35. Samarrada
yak~ ndan tetkik etti~i türkler hakk~ ndaki intiba~ n~~ ~u cümlelerle
hulasa ediyor: "türkler, her i~te basiretli, zekâ ve anlay~~lar~~
galip, inand~klar~n~~ müdafaa hususunda son derece fedakâr insanlard~r. Yarat~ l~~lar~~ itibariyle halim, selim ve sab~rl~d~rlar. Sözlerinde durur, vaitlerini yerine getirirler. Yalan söylemekten son
derece çekinirler. Fakat, harp meydanlar~nda, hiddet ve gazap
zamanlar~nda büsbütün deti~irler. Celadet, eiiret itibariyle ate~~
parças~~ olurlar„.
Bu asr~n di~er bir Arap ~airi de Türk askerlerini ~u suretle
tasvir ediyor: " Türk süvarileri, görülmemi~~bir çabukluk, duyulmam~~~bir at~lganl~kla dü~man askerini çevirerek darmada~an
ve saç gibi peri~an eder. Türk, muharebelerde ba~ka hayvanlara ba~~vermiyen ma~rur at~n~~ yan~ ndan ay~rmaz. Atina bizzat
kendisi bakar. Silah~ n~~ kendisi yapar. Hayvan~ n~~ kendisi nallar.
Binicilikteki meharetiyle dünyay~~hayretlere dü~ürür. Her Türk,
sanatlarda ba~kas~ na muhtaç olm~yacak kadar hünerli ve meharetlidir. Türk askeri, kaçan~, uçan~~ tutmak için sa~a sola ko~ar.
Da~lann tepesine ç~kar, vadilerin diplerini altüst eder. Türk süvarisi kendisini arslan, at~n~~ ceylan, dü~man~ n~~ av telâkki eder.
Türk korkmaz, yilmaz, y~ld~r~r. Kendisine hücum edilmedikçe
35

Cal~ zz, 213,11y3L--
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ba~kas~na hücum etmez. Azmetti~i ~eyi elde etmedikçe rahat
yüzü görmez. Son derece yorgun olmad~kça uykuya dalmaz. Uykusu a~~r de~ildir. Daima ku~kulu bir halde uyur. ”36
Mu'tas~m devri ~airlerinden Ebu Ishak -ili- Guzzi, Bizans ordular~ n~~ tarumar ederek Abbas! imparatorluk u' nu kurtaran
türkleri öven ve göklere ç~karan bir kasidesinde : " Nâralar~~ y~ld~r~m gürültüsünü bast~ran kahraman türkler, görü~tiikleri zaman
melekler gibi güzel, güle~tikleri vakit de ejderler kadar korkunç
ve amans~z bir kavimdirler „ sözleriyle hayranl~~~n~~ ifade
etmektedir.
Abbasi imparatorlu ~ u' nda Mu'tas~m devrinde pek çok
artan Türk nüfuzu, o~lu ve halefi Vas~k zaman~ nda bir kat daha artt~.
Islam imparatorlu~unda vicdan ve fikir hürriyetinin en parlak
devri olan bu zamanlarda türkler, fikir hareketlerini büyük bir
alâka ile himaye ediyorlard~.
Halife Mütevekkil'in katlinden sonra imparatorlu~un mukadderat~~ tamamiyle türklerin eline geçti. Imparatorlukta hakiki
hâkim halifeler de~il, Emir-ü1-1:~meragar yâni Türk komutanlar
idi. Bunlar lüzum gördükleri zaman k~ymetsiz ve kudretsiz halifeleri bile yerlerinden at~yor, o mevkie daha de~erlilerini getiriyorlard~.
Türkler yaln~z Ba~clat'da Emir-ül-Omeral~~~~de~il, vilâyetlerdeki valilikleri, komutanl~klar~~ da ellerine alm~~lard~. Bu valiler
içinde M~s~r'da Tulun o ~ ullar ~, Buhdrer da ~ aman o ~ ullar ~~
gibi islâm medeniyetinin en parlak devirlerini ya~atan büyük simalar
bulunuyordu. Bunlar~~ daha büyük bir enerji, daha kuvetli bir
h~z ile O~uz türkleri takip edecek, da~~lan Islâm imparatorlutunu
birle~tirmek, duran kültür hareketini h~zland~rmak, ~ahlanan haçIllar ak~ n~ na gö~üs germek, batinilik kisvesi alt~nda hortl~yan
Hurremiye hareketlerini söndürmek vazifesini Selçuk o ~ ull ar ~~
ba~bu~lu~unda yine omuzlar~ na alacaklard~.
36
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