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MALAZGİRT ZAFERİ VE BÜYÜK SELÇUKLU
HÜKÜMDARI ALPARSLAN

26 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir tarihtir. Her yıl aynı gün,
1071’de Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında gerçekleşen Malazgirt Meydan
Muharebesi’nin yıldönümü kutlanır. Bu yıl Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümüdür. Bu
yıl, böyle bir önemli tarih Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yaşandığı bölgede kapsamlı etkinliklerle kutlandı.
Bu vesileyle sadece Anadolu Türkleri için değil, aynı zamanda bütün Türk Dünyası için
önemli bir yer tutan Malazgirt Meydan Muharebesi’nin baş kahramanı, Büyük Selçuklu
Devleti’nin hükümdarı Sultan Alparslan’ın hayatı üzerinde durmak isteriz.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Abbâsîler halifeliğinin çöküşünden sonra İslam
dünyasının bütünlüğünü yeniden kazandıran ilk devletti. Bilindiği üzere, bu büyük
devlet Türk İslam medeniyetinin oluşması ve gelişmesini önemli bir ölçüde etkilemiştir.
İmparatorluğun sınırları Çin’den Bizans’a kadar uzanıyordu. Bu devletin oluşmasında
Tuğrul Bey, Sultan Alparslan ve Melikşah gibi şahsiyetler büyük emek verdiler. Özellikle
Sultan Alparslan, Türk tarihinde ayrı bir yer tutar.
Söz konusu büyük şahsiyet, 1029’da dünyaya gelmiş, 1072’de vefat etmiştir.
Alparslan amcası Tuğrul Bey’in himayesinde yetişti. O dönemler Selçuklu Devleti’nin
merkezi Horasan idi. Alparslan, Tuğrul Bey’in Abbasi halifeliğini savunmak üzere
batıda Şii Fatımi devletine karşı düzenlediği askeri sefere de katılmıştı. O seferden
döndükten sonra Alparslan babasının tavsiyesiyle devlet işleriyle ilgilenmeye başladı. O
dönemlerde daha sonra kendisine vezirlik yapacak olan tanınmış şahsiyet Nizamülmülk
ile tanıştı. 1059’da babası Çağrı Bey vefat edince Alparslan babasının yerine Horasan
valisi olarak atandı.
1063’te Tuğrul Bey vefat edince Selçuklu vârisleri arasında taht kavgaları başladı.
Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’in amcazadesi Kutalmış kendini sultan ilan etti. Çünkü
sülalede herkesten yaşça büyük olan o idi. Ama Alparslan onun hükümdarlığını kabul
etmedi. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’nin kaderi savaş meydanında çözümlenecekti.
15 Kasım 1063’te Damgan civarında gerçekleşen muharebede Kutalmış’ın ordusu
yenilgiye uğrayarak Alparslan kendinin tahta layık olduğunu kabul ettirdi. Kutalmış
esir düşmeden kurtuldu, ama 7 Aralık tarihinde attan düşerek vefat etti. Alparslan,
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Kutalmış’ın esir düşen oğlu Süleyman Şah’ı batıya sürdü. Ama ilginç olan şu ki, XII.
yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti çöktüğünde Süleyman Şah’ın kurduğu Rum Selçuklu
Sultanlığı veya diğer adıyla Anadolu Selçuklu Devleti XIV.yüzyıla kadar devam etti.
Alparslan 27 Nisan 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı olarak tahta
geçti. Baş vezir Nizamülmülk’ün danışmanlığında halkın birlik beraberliğini sağlayan
Alparslan, 1066’da bir kurultay düzenleyerek oğlu Melikşah’ı veliaht tayin etti. Böyle
bir uygulama, her ne kadar Türk devletçilik geleneğine uygun olmasa da Alparslan
kendinden sonra taht kavgalarını önlemek amacıyla böyle bir yönteme başvurmuştu.
Bu durum, Türklerin İran ve Çin gibi yerleşik yaşam süren ülkeleri işgal etmesiyle Türk
devlet yönetimi geleneğinin de değişikliğe uğradığına işaret etmektedir.
Bundan sonra Alparslan devlet sınırlarını genişletmek amacıyla seferler düzenlemeye
başladı. Önce doğu sınırlarının güvenliğini sağladı. Alparslan, özellikle Gaznelileri
Afganistan’ın dağlık bölgelerine kadar sürdü. Karahanlı devletiyle bir antlaşma yaparak
Amuderya’yı sınır olarak belirledi. Batıda ise Alparslan, önce Kafkasya’da Gürcüstan ve
Bizans’a tabi olan Ermenistan topraklarını hakimiyeti altına aldı. Gürcüstan, Selçuklu
Devleti’ne cizye ödeme koşuluyla özerkliğini korudu. Ermeni devleti ise tamamen
ortadan kaldırıldı. Ermenilerin yaşadığı Ani şehri yerle bir edildi.
Bundan sonra Alparslan, Irak ve Suriye’deki Şii Fatımi iktidarını yıkmayı
hedefliyordu. 1071’de Selçuklu ordusu Suriye’de Halep’e doğru sefere giderken
Alparslan’ın casusları Bizans imparatoru Romen Diyojen’in kalabalık bir orduyla
Ermenistan’a doğru hareket ettiği haberini verdiler. Alparslan, Bizans ordusunun
karşısına çıkmak üzere kuzeye doğru yön değiştirerek hareket eder. İki tarafın ordusu,
26 Ağustos Cuma günü Van Gölü’nün kuzeyinde Malazgirt ovasında karşı karşıya geldi.
Sayıca üstün olmasına rağmen Bizans ordusunda savaşma ve zafer ruhu yoktu. Çünkü
ordunun bir kısmı ücretli askerlerden oluşuyordu. Onların arasında Kıpçak birlikleri
de yer alıyordu. Sayı bakımından az olmasına karşın Selçuklu ordusunun moral gücü
yüksekti. İslam’ı yeni kabul eden Türkmenlerden büyük çoğunluğu Allah yolunda şehid
olmak için can atıyordu. Üstelik daha muharebe başlamadan Kıpçaklar saf değiştirerek
Selçukluların tarafına geçti. Bunun üzerine moral gücünü daha çok kaybeden Bizans
ordusu muharebede bozguna uğradı. Esir düşen Bizans imparatoruna Alparslan: “Eğer
ben senin önüne esir olarak getirilseydim ne yapardın?” diye sormuş. Romen Diyojen:
“Seni öldürür, cesedini Konstantinopolis kapılarına asardım” diye cevaplamış. Bunun
üzerine Alparslan: “Benim vereceğim ceza daha çok ağır. Seni affediyorum ve serbest
bırakıyorum” demiş. Dediği gibi Sultan, imparatora makul bir naziklikle muamele
ederek onunla bir anlaşma yapmış ve yanına korumalar vererek ülkesine göndermiş.
Bu zafer, Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünü başlatan ve Türklere Anadolu kapılarını
açan bir zafer olarak değerlendirilir.
Sultan Alparslan Selçuklu Devleti’nin istikrarlı gelişimi için ülke sınırlarını
Selçuklu varisleri tarafından yönetilecek askeri bölgelere, yani tımarlara ayırdı. Tımar
bölgelerinde tarımcılık ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleşti. Böylece Alparslan, sadece
vergiye bağlı olmadan askeri seferlerin giderlerini tımar gelirleriyle de karşılıyordu.
Sonuç olarak Alparslan 1072’de vefat ettiğinde Selçuklu İmparatorluğu’nun sınırları
batıda Avrupa’ya, güney batıda Mısıra’a, doğuda Çin’e kadar uzanıyordu. Özellikle
Türklerin İran ve Anadolu’yu hakimiyeti altına alması Türk medeniyeti merkezinin
batıya doğru ilerlemesine yol açtı.
Dinmuhammed Ametbek
Uluslararası Türk Akademisi Uzmanı
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KAZAKİSTAN YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ
TÜRKİYE’DEKİ GÖREVİNİ TAMAMLADI

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına müdahale etmek üzere Kazakistan’dan
gönderilen iki helikopter ve 16 kişilik ekip görevini tamamladı. Kazakistan ekibi Dalaman
şehri bölgesinde görev yaptı.
Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: “Ormanlarda
yayılan yangınların söndürülmesi için Kazakistanlı ekip 8 gün boyu kapsamlı çalışmalar
yaptı. 16 kişiden oluşan özel itfaiye ekibi ve iki helikopter yangın merkezlerine 80 defa su
atarak toplam 300 tondan fazla suyu yangına müdahalede kullandı. 18 Ağustos durumu
itibarıyla ekibin görevlendirildiği bölgede yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür”
denildi.
Açıklamada Kazakistan Cumhuriyeti Olağanüstü haller Bakanlığına bağlı ekibin görevini
başarıyla yerine getirmiş olduğu belirtilmiştir. Kazakistanlı ekip, 20 Ağustos günü yerel
vakte göre saat 06.00’da ülkesine dönmek üzere hareket etmiştir.
Kazakistan, 7 Ağustos günü Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına müdahale için iki
adet Mİ-8 AMT yangın söndürme helikopteri ve 16 kişilik itfaiye ekibi göndermişti.
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AFGANİSTAN’DAKİ DURUM, TÜRKMENİSTAN
VE BÜYÜK BRİTANYA DIŞİŞLERİ
BAKANLIKLARININ TEMSİLCİLERİ
TARAFINDAN GÖRÜŞÜLDÜ

23 Ağustos günü Türkmenistan Dışişleri Bakanı Vefa Haciyev, Birleşik Krallık ve
Büyük Britanya Dışişleri Bakanlığına bağlı Devlet Bakanı Wimbledon Lordu Ahmad ile
telefonda görüştü.
Yapıcı ortamda geçen görüşmede taraflar, Afganistan’daki durumu, uluslararası
işbirliğinin genel tehdit ve risklere karşı koyma, politik ve insani yönlerini müzakere
etti ve bu yönde diyalogu devam ettirme konusunda anlaştılar.
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PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZBEKİSTAN’I
ZİYARET ETTİ

25 Ağustos tarihinde Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Üst düzey konuk, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev tarafından kabul edildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Özbekistan-Pakistan arasında çok yönlü işbirliğinin dinamik
gelişimini büyük bir memnuniyetle dile getirdi.
M.Kureyşi, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın selam ve güzel temennilerini ileterek
bölgede istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik aktif girişimlerinden dolayı Özbekistan
liderine teşekkür etti.
Görüşmede üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmaları gerçekleştirme konuları ele alındı.
Özellikle Afganistan’daki durum ve gelişmelere ayrıca önem verildi. Bölgesel güvenliğin
sağlanması konusunda bakanlıklararası ilişkiler ve bilgi alışverişini devam ettirmenin
önemine vurgu yapıldı.
Taraflar, “Tirmiz–Mezar-ı Şerif–Kabil–Peşevar” demiryolu inşaatı projesinin ortaklaşa
devam ettirilmesine bağlıklıklarını teyit ettiler.
Aynı gün M.Kureyşi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov tarafından kabul
edildi. Görüşmede çok yönlü Özbekistan-Pakistan stratejik ortaklığının mevcut durumu ve
perspektifleri müzakere edildi. Afganistan’daki durum dahil, bölgesel konulara ayrıca önem
verildi.
Aynı zamanda ileride çeşitli düzeylerde gerçekleşecek görüşmelerin tarihleri ve
organizasyon konuları da görüşüldü.
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TÜRKİYE, ASKERLERİNİ AFGANİSTAN’DAN
TAHLİYE EDİYOR

Türkiye, Afganistan’daki askerlerinin tahliyesini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
Bunu 26 Ağustos günü Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
Milli Savunma Bakanı, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Türk askerleriyle
gurur duyduğunu ifade etti.
H.Akar: “Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık
olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.
Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile
bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili
kurumlarla koordineli olarak faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam
etmektedir” diye kaydetti.
Aynı tarihte, Perşembe günü Ankara’ya Türk askerlerini Kabil’den tahliye eden ilk uçak
geldi. 345 kişiyi taşıyan uçak yerel saatle 11.45’te başkentin Esenboğa havalimanında iniş
yaptı.
Türk askerleri, Türkiye’nin sivil vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesi tamamlandıktan
sonra ülkeye dönmeye başladı.
Kabil Uluslararası Hamid Karzai havalimanında Türk askerleriyle birlikte görev yapan 120
kişilik Azerbaycan barış gücü askeri de Afganistan’dan Ankara’ya getirildi.
Azerbaycan askerleri yakın zamanda ülkesine dönecek.
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TÜRKMENİSTAN, AFGANİSTAN BÖLGELERİNE
ELEKTRİK ENERJİSİ SAĞLAMAYA
DEVAM EDECEK

Türkmenistan, mevcut sözleşmeler gereği komşu Afganistan’a elektrik enerjisi vermeye
devam ediyor.
Bilindiği üzere, Türkmen elektriği Afganistan’a bir kaç yönlerde temin edilerek ülkenin
hemen hemen bütün kuzey eyaletlerine, Herat, Badgis, Couzcan, Belh, Faryab eyaletleri
ve Mezar-ı Şerif, Şibergan şehirleri dahil olmak üzere batı ve kuzeybatı bölgeleri ve diğer
kentlere de elektrik sağlanmasını mümkün kılmaktadır.
Şu anda Türkmenistan’ın girişimiyle 500 kV kapasiteye sahip Türkmenistan-AfganistanPakistan yüksek gerilimli elektrik hattı projesi de etkin bir şekilde yürütülmektedir.
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KAZAKİSTAN’DA ASKERE ÇAĞRILACAK KİŞİ
SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Kazakistan Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanlığının Organizasyon ve Mobilizasyon
Faaliyetleri Dairesi Başkanı Saken Jusupov’un brifing toplantısında yaptığı açıklmaya göre
Kazakistan’da askere çağrılacak kişi sayısının artırılması hedefleniyor.
Sonbahar döneminde başlayıp yılın sonuna kadar devam edecek olan zorunlu askerlik
kampanyası sırasında vatani görevi ertelemek için hiçbir nedeni olmayan 18-27 yaş arası 17
bin genç Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri oluşumlara askere alınacak. S.Jusupov
yaptığı açıklamasında Savunma Bakanlığı’nın Silahlı Kuvvetlerdeki asker sayısını daha önceki
dönemlere nazaran artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
“Zorunlu askerliğe çağırma işlemleri iki yıldır salgın koşullarında gerçekleşmektedir.
Askere çağrılan kişiler, toplanma noktalarında ve gönderildikleri askeri birliklerde
olmak üzere iki defa PCR testine tabi tutulacak. Hijiyen önlemlerine uyulması ve maske
takılması konusu Savunma Bakanlığı’nın sürekli kontrolündedir. Askere çağrılanların ve
ebeveynlerinin karantina kısıtlamalarına anlayışlı yaklaşımı orduda covid salgınının kitlesel
şekilde yayılmasını önlemektedir, diye kaydetti S.Jusupov.
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PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ
TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

25-26 Ağustos tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Şah Mahmud
Kureyşi başkanlığında bir heyet Türkmenistan başkenti Aşkabat’ta resmi ziyarette bulundu.
26 Ağustos günü Pakistan Dışişleri Bakanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu
Berdimuhammedov tarafından kabul edildi. Pakistan yönetiminin sıcak selamlarını
Türkmenistan devlet başkanına ileten Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan tarafının Türkmenistan
ile politik, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin pekiştirlmesine
bağlılığını teyit etti. Afganistan’daki durum ve bölgede barış ve istikrarın korunması için
bölgesel etkileşimin etkinleştirilmesine yönelik yeni adımlar ele alındı.
Aynı gün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Tükmenistan Dışişleri
Bakanılığında da bir görüşme yaptı. Taraflar, uzun dönem devam eden dostluk ilişkilerin
iki ülkeyi birbirine bağladığını memnuniyetle ifade etti. Diplomatlar, ikili ilişkilerin birçok
konusunda görüş alışverişi yaptı. Bu bağlamda Türkmenistan–Afganistan–Pakistan–
Hindistan (TAPİ) gaz hattı projesinin, Türkmenistan–Afganistan–Pakistan (TAP)
elektrik hattı inşaatı ve onların hayata geçirilmesinde resmi İslamabad’ın desteğinin önemi
vurgulandı.
Görüşmede, Afganistan’daki gelişmeler bağlamında dış politik işbirliğinin
etkinleştirilmesine vurgu yapıldı. Bu bakımdan diplomatlar, Afganistan’ın iç politik
istikrarı ve güvenliği, ayrıca Afgan halkının huzuru konusunda endişe ve ilgilerini ifade
ettiler. Taraflar, iki ülkenin geçmişteki deneyimini dikkate alarak bölgesel diyalogun
kurulması gerektiğini dile getirdiler. Aynı zamanda Türkmen tarafı, Afganistan’la ilgili
bölgesel ilişkiler sürecinde daimi tarafsızlık ilkelerine bağlı kalacağını açıkladı.
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TÜRKİYE VE RUSYA, KARA KUVVETLERİ
TEÇHİZATLARINA YÖNELİK ORTAK
PROJELER YÜRÜTÜYOR

Rusya devlet savunma sanayi ihracat şirketi Rosoboroneksport, Türk ortaklarıyla kara
kuvvetlerine yönelik teçhizatların geliştirilmesi alanında projeler yürütmektedir. Bunu
şirketin basın servisi 26 Ağustos günü ARMY-2021 Uluslararası Savunma Forumu’nda
yaptığı açıklamasında duyurdu.
Basın servisinin açıklamasında: “Rosoboroneksport, Türkiyeli iş ortaklarıyla kara
kuvvetleri için teçhizat geliştirme alanında ümit vaat eden projeler yürütmekte ve bunlardan
bir kısmı üçüncü ülkelere yöneliktir” denildi.
ARMY-2021 Uluslararası Savunma Forumu, 22–28 Ağustos tarihlerinde Moskova
bölgesindeki Kubinka’da düzenleniyor.
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KAZAKİSTAN’IN GÜNEYİNDE ASKERİ BİRLİĞİN
MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA

26 Ağustos günü saat 19.00 civarında Kazakistan’ın Jambıl Bölgesine bağlı Bayzak
ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat depolarından birinde yangın meydana geldi.
Yangın sebebiyle belirsiz nesneler patlamaya başladı. Yaklaşık 10 patlama meydana geldi.
Patlamalar sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.
Birliğin itfaiye ekipleri paletli itfaiye araçlarıyla yangına müdahale etti. Bu ekiplere
Jambıl Bölgesi Olağanüstü Haller Dairesine bağlı itfaiye ekipleri yardım etti.
Olay yerine Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı korgeneral Ruslan Şpekbayev’in
başkanlığında bakanlık komisyonu gönderildi. Patlamaların sebebi incelenmektedir.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Jambıl Bölgesinde yaşanan
patlamalarla ilgili acil bir toplantı düzenledi. K.J.Tokayev, Jambıl böllgesinde yaşanan
patlamalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
Toplantıya Başbakan, hukuk, savunma, güvenlik ve diğer makamlardan yetkililer katıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı, meydana gelen acıklı olayla ilgili bakanlıklararası
bir komisyon kurulması konusunda talimat verdi. K.J.Tokayev: “Hayatını kaybeden
vatandaşların aileleri ve olay mağduru vatandaşlar için bütün gereken yardımlar yapılacak”
dedi.
Şu anda Jambıl bölgesinin Bayzak ilçesinde patlama sonuçlarının giderilmesine yönelik
çalışmalar yapılmaktadır.

12

Turkic Weekly #241

International Turkic Academy

AFGANİSTAN’DA GÖREVLERİNİ TAMAMLAYAN
AZERBAYCAN BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ
ÜLKESİNE DÖNDÜ

Afganistan İslam Cumhuriyeti’nde görev yapan Azerbaycan barış gücü askerleri ülkesine
döndü.
Azertac haber ajansı, Kabil uluslararası havalimanında görevlerini tamamlayarak Bakü’ye
dönen 120 kişilik barış gücü birliğini karşılama töreni düzenlenmiş olduğunu duyurdu.
26 Ağustos günü saat 01.00’de Azerbaycan askerleri Afganistan’dan çekildi. Onlara ait
silah ve askeri teçhizatlar Ankara’ya getirildi.
Kardeş Türkiye’nin silahlı kuvvetleriyle omuz omuza görevlerini başarıyla yerine getiren
Azerbaycan barış gücü birliği Afganistan’da güvenliği sağlama faaliyetlerinde yer almıştı.
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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI, ÖZBEKİSTAN
CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket
Mirzyoyev ile telefonda görüştü. Bunu Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisi duyurdu.
Özbekistan tarafının inisiyatifiyle Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev,
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzyoyev ile telefonda görüştü.
Özbekistan Devlet Başkanı, Jambıl bölgesinde meydana gelen acıklı olay dolayısıyla
Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Kazakistan halkına taziye dileklerini bildirdi. Şevket
Mirzyoyev hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerinin iletilmesini
rica etti ve yaralılara acil şifalar diledi.
Görüşmede taraflar, Afganistan’daki mevcut durum konusunda görüş alışverişinde
bulundu.
Devlet başkanları, ikili ve çok taraflı ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik çalışmaları
devam ettirmeye niyetli olduklarını teyit etti.
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