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Önsöz
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu tarih olarak 
kabul edilen 1040 yılının birkaç yıl öncesinden 
tarihsel süreci irdeleyeceğiz. İlk devirlere dair 
irdelememiz bittikten sonra Selçuklu 
İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş devirlerini 
kapsayan 1040-1072 dönemlerini başta ekonomik 
yönden olmak üzere birkaç yönden mütalaa 
edeceğiz. Sosyal bir bilim olan iktisat konusunu ele 
alırken üzerine konuşacağımız dönemin örfi, 
teokratik, kültürel, askeri, siyasi ve içtimai 
meselelerini de mütalaa edip; tüm bu meselelere 
dair fikirimizi beyan edeceğiz.
  
Tüm bu mütalaa ve fikir beyanları vuku bulurken 
uzmanı olmadığım konuda, dönemin koşullarını 
yansıtan kaynaklara ulaşma konusunda yeterli 
imkanlara sahip olmamama rağmen Büyük 
Selçuklu Devleti 1040-1072 tarihleri ekonomik 
yapısına dair bir deneme olarak kaleme aldığım 
satırlarımın aciz ve noksan olması pek 
muhtemeldir. Uzmanı olmadığım bir konuda 
deneme olarak kaleme aldığım satırların benim için 
sakat doğmus bir evlat hükmünde olduğunu 
belirtirim. İnsan evladına nasıl ki ihtimam gösterip 
büyük bir hassasiyetle üzerine titrer, noksan ve 
sakat doğmuş olan bu evlada daha fazla ihtimam ve 
hassasiyetle yaklaşmanızı taraflarınızdan istirham 
ederim.

1. SELÇUKLULAR KİMDİR?

‘‘Tanrı dünyayı bize emanet etti.’’
Sultan Sencer

Selçuk Bey Kimdir? 
Selçuk’un babası Dukak (Tukak) olduğunu bizlere 
tarihsel veriler göstermektedir. Selçuk oğullarının 
Dukak’tan ileri cedleri hakkında bir bilgiye sahip 
değiliz. Selçuk beyin neslinin öncesi ile net bir veri 
olmamakla birlikte, Selçuk beyin menşeinin eski 
Türk hakanlarına dayandığı da ifrat noktasında bir 
söylemdir diyebiliriz. Kadim Türk geleneklerinde 
soyun Oğuz Han’a dayandırılması olduğu gibi bu 
durumu Selçuklular’da da görmekteyiz. Bazı 
tarihçilere göre Oğuz Han ve Afrasyab aynı kişi 
olduğu ve bazı verilere göre Afrasyab’ın Alp Er 
Tunga olduğu da söylenmektedir. Oğuz 
hanedanlarının ekseriyetinde olduğu gibi 
Selçuklular’ın da soylarının Oğuz Han’dan 
geldiğini kaynaklarda okumaktayız. Bu minvalde 
Selçuk beyin babasının ismini söyleyebiliriz. 
Ayrıca Selçuk bey ve yanındakilerin 24 Oğuz 
kabilesinden biri olan Kınık boyundan geldiğini 
söyleyebiliriz (TURAN, 2019:54-57)

Selçuklular Tarih Sahnesine Nasıl Çıktı?

Baba Dukak’ın ölümü üzerine iş başına geçen oğul 
Selçuk’un dönemin şartları itibariyle hızlıca kuvvet 
ve şöhret kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü genç 
yaşında sü-başı olmuştur. Tam bu noktada Selçuk 
Oğuz Yabgusu ile ters düşmüş ve yine Oğuz 
Yabgusunun hatununun tahriki ile Oğuz Yabgusu 
ile tamamen bozuşmuş ve ondan ayrılmış; bu 
durumda Selçuk’un mevcut kudretini daha da 
artırmıştır. Hal bu olduğunda oluşan tehlikeyi 
sezen Selçuk kabilesi ile birlikte yurdunu 
terketmiştir.Selçuk’un yurdunu maiyeti ile birlikte 
terk etmesi, Selçuk’un Yabgu’ya karşı zayıf 
durumda olduğunu göstermektedir. Selçuk ve 
kabilesi yurtlarından ayrılarak Cend bölgesine 
gelmişlerdir. ‘‘Oğuz ilinden padişah bulgan Kınık 
uruğundan Selçuk-beg başlık kop il Sır yakasındagı 
Cend şehrine keldiler.’’(TURAN, 2019: 66). Tüm 
bunlar olurken Cend’de ahval Yabgu’nun otoritesi 
zayıf ve idaresi altındaki adamlar sadece yılda bir 
vergi almaya gelirlerdi. Ayrıca bölgede İslamiyetin 
yayılması da Yabgu için negatif bir durumdu. Tam 
bu noktada Selçuk ve kabilesinin müslüman 
oluşlarını görüyoruz. Selçuk hem yeni dinin 
üstünlüğü ve cazibesini farketmiş hem de siyaseten 
getirilerini görmüştür.  Tüm bu mücadeleler 
esnasında Selçuk beyin oğullarından biri olan 
Mikail şehid düşmüş ve Mikail’in oğulları olan 
Tuğrul ve Çağrı beylerle dedeleri Selçuk bey 
alakadar olmuştur. Yetişmeleri noktasında 
üzerlerine ayrıca düşmüştür. Cend bölgesinde bir 
beylik kuran ve gaza ile yaşam süren Selçuk bey 
yeni bir yurda göçmeden evvel Cend’de son 
nefesini verdi ve o bölgeye defnedildi. (TURAN, 
2019: 64-69)

2. 1040-1063 ARASI SELÇUKLULAR
‘Selçuk’un bu iki torunu ile Gök-türk devletinin 
kurucusu iki kardeş, Bumın kağan ve İstemi yabgu, 
ve daha sonra Bilge kağan ile Köl-tekin kardeşler 
arasındaki benzerlik dikkate şâyândır. Osmanlı 
devletinin hakiki kurucusu Orhan Gâzî ve Alâeddin 
Paşa kardeşleri de hatırlıyor ve bu üç misâl Türk 
tarihinde müstesna dört hadiseyi teşkil ediyordu' 
(TURAN, 2019: 98-99)

Tuğrul-beg’in Faaliyetleri
Selçuklular tarihler 1038’i gösterdiğinde 
Gazneliler'le cenge tutuşup galip ayrılmış ve 
istiklâllerini kazanmıştı. Ele geçen vilayetler eski 
Türk feodal anlayışı ve an’anesine göre ile taksim 
ediliyor ve üç reise veriliyordu. Tuğrul beg devletin 
hukuki ve fiili reisi olarak Nişapur’a, Çağrı beg 
Merv’e ve İnanç Yabgu da Sarash’a sahip 
oluyordu. Buna istinaden güneş ülkesi olan 
Horasan artık Gazneli ülkesi değil Selçuklu 
başkenti ve Selçuklu ülkesi idi. Tuğrul beg başa 
geçtiğinde adil bir padişah olmuş, yolsuzluklara, 
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yağmalara son vermiştir.

Tarih 23 Mayıs 1040’ı gösterdiğinde Gazne 
ordusunu bir daha mağlup eden Selçuklular artık 
elde ettikleri Dandanakan zaferinin diğerlerinden 
farklı olduğunu ve yeni bir devlet kurduklarından 
emindiler. Savaş sonrası yapılan kurultay ile 
Tuğrul-beg’in sultanlığı ilan edildi. Tuğrul-beg 
hükümdarlığı süresince alimlere ve şeyhlere büyük 
hürmet göstermişti (başta Baba Tahir ve Baba 
Ca’fer olmak üzere).Tuğrul-beg askeri ve siyasi 
değişikliklerden dolayı bozulan nizamı kurdu; 
civarda türeyen eşkıyayı tenkil etti. Gazneliler ve 
istilalar karşısında ezilen Selçuklu’ya yakın 
duranların bir yıllık vergi borçlarını affetti. Kadim 
Türk devlet geleneği dolayısıyla amcası İnanç 
Yabgu’ya ve Çağrı-beg’e sultandan sonra ikinci bir 
makam vermek zorunda kaldı (zorunda kaldı çünkü 
Tuğrul-beg aslında merkeziyetçi bir devlet kurma 
teşebbüsünde idi). Fakat diğer büyük beyleri 
yanında tutarak birliği daim kılmaya ve 
merkeziyetçi bir devlet kurmaya çalıştı. 
Tuğrul-beg’in tüm bu yenilikçi girişimleri belli 
kesimlerce ciddi mukavemet gösterildi ve hatta 
isyan boyutuna kadar ulaştı. Ek olarak bu 
mukavemet gösteren siyasi anlayış Büyük Selçuklu 
Devleti’nden 2. Kılıç Arslan’a değin Selçuklu 
devletlerinin başlıca zaaflarından biri oldu. 
Anadolu beylikler döneminde de devlet hükümdar 
evlatları arasında taksim eylenir ancak Osmanlı 
Devleti kuruluşu itibariyle merkeziyetçi olmuştur. 
(TURAN, 2019: 97-109)

3. 1063-1072 ARASI SELÇUKLULAR
‘‘Anadolu gazalarına dair çağdaş bir müellifin 
belirttiği: ‘Göklerin hiddet kapıları memleketimiz 
üzerine açıldı. Türkistan’dan kartal gibi sür’atli 
atlara binmiş ordular zuhur etti.’ ’’ (TURAN, 2019: 
119)

Bu dönem Sultan Alparslan’ın dönemidir. 
Alparslan daha sultan olmadan evvel babası Çağrı 
bey ile Horasan bölgesinde ciddi vazifeler 
üstlenmiş ve birçok vazifede muvaffak olup 
kendisini ispat etmiş meziyetli bir beydir. Babası 
Çağrı beyin vefatından sonra Horasan gibi ciddi bir 
bölgeyi bizzat idare ederek ciddi tecrübeler 
kazanmış ve adeta sultanlığa burada hazırlanmıştır. 
Bu süreçlerden sonra amcası Tuğrul beyin vefatı 
üzerine taht mücadelesine girişmiş ve evvela 
Selçuk oğlu Arslan Yabgu oğlu Kutalmış’ı bertaraf 
etti bilahare diğer hanedan mensuplarını bertaraf 
ederek mutlak hakim olarak tahta oturdu. Tahta 
çıktığında belli düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan 
birisi de vezir olarak Nizamülmülk’ü atamasıdır. 
Bu süreçlerden sonra Malazgirt’e giden yolda 
evvela seferlerle geçen yıllar sonra hanedan 

mensupları ile mücadeleler, oğlu Melikşah’ı 
evlendirmesi, Mangışlak Seferi daha sonra veliaht 
olarak oğlu Melikşah’ı tayin etmesi (ülkenin 
paylaştırılması) bu hadiseden sonra tekrar 
isyanlarla uğraşması ve bastırması ayrıca Fars, 
Gürcistan seferleri tekrar hanedan mensuplarının 
isyanlarını bastırması hatta hanedan mensubu olan 
Erbasgan’ın Bizans’a sığınması gibi hadiselerin 
hepsinden geçtikten sonra Malazgirt muharebesi 
gerçekleşmiştir. Ama öncesinde Mekke’de adına 
hutbe okutulmuştur. Malazgirt hadisesinde ise 
hedef Malazgirt olmayıp, hedef Mısır olduğunu 
söylenebilir çünkü Urfa kuşatılmış ve Halep ele 
geçirilmiş ancak Bizans ordularının geldiği 
öğrenilince Mısır’a varılamadan Malazgirt ovasına 
doğru geri dönülmüştür. Malazgirt galibiyetinden 
sonra yapılan barış anlaşması, Bizans 
imparatorunun geri gönderilmesi hadiseleri 
yaşanmıştır. Günün sonunda Sultan Alparslan 
Maveraünnehir seferi gerçekleştirmiş. Feth edilen 
Berzem kalesinin kumandanı 20 Kasım 1072 
tarihinde huzura çıkarılır ve Alparslan’ın huzuruna 
çıktığında bir arbede esnasında Sultan’ı 
yaralayarak daha sonra 24 Kasım 1072’de 
yarasından dolayı vefat etmesine sebep olur. 
(PİYADEOĞLU,2019: 27-215)

4. 1040-1072 ARASI SOSYAL HAYAT

Sosyal Hayat
Halkın sosyal durumundan bahsederken Selçuklu 
ülkesinde şehirlerin karakteristik olarak üçe 
ayrıldığını söylememiz gerek. Şehirleri, kuhendiz 
(hisar), merkezde yer alan şehristan ve şehrin dış 
mahallelerini teşkil eden rabaz (birun) oluşturur. 
Genel itibariyle Cuma mescidi, hükumet ile ilgili 
binalar ve bazı halka ait yerleşimler kuhendiz 
içinde yer alırken, bir sur bu hisarı çevreler ve 
hisardan açılan kapı hayatın canlı olduğu nokta 
şehristana açılır. Şehrin üçüncü ve son kısmını ise 
rabaz oluşturur ve bu kısımda daha çok tarla, bağ 
ve bahçeler yer alır. Suyun olduğu noktalarda inşa 
edilen veya yerleşilen şehirlerle kültürel ve 
ekonomik gelişmeler sağlanmıştır. Şehirlerin 
genilmesini ve kalabalıklaşmasını sağlayan en 
önemli unsurlardan biri ekonomik yön bir diğeri ise 
ilmi yöndür. Şehirlere kurulan büyük pazar ve 
çarşılar sayesinde şehirlerin ziyaretçileri arttığı 
gözlemlenmektedir. İlmi olarak ise, şehirlere 
kurulan medrese, hankah, ribat ve kütüphaneler de 
şehrin içtimai, ilmi ve iktisadi yaşantısına katkı 
sağladığı görülmektedir. Güneş ülkesi Horasan’ın 
şehirlerinden biri olan, aynı zamanda Büyük 
Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti olan Nişapur’da 
bir kayda göre 13 kütüphane ve 5000 cilt kitap yer 
aldığı görülmektedir. (PİYADEOĞLU, 2012: 
105-106)

 Sosyal daireler ise Büyük Selçuklu Devleti’nde 
pek ehemmiyetli bir konudur. Çünkü kaynaklarda 
görüldüğü üzere ülke topraklarında büyüklü 
küçüklü pek çok mescit inşa edilmiştir. Sultan 
Melikşah döneminde başkent Isfahan bundan 
ziyadesiyle nasiplenmiş, Horasan bölgesi de aynı 
şekilde birçok mescidin inşa edildiği 
bölgelerdendir. Burada mescitlerden 
bahsetmemizin sebebi İslam inancında sosyal 
dairelerin en ehemmiyetlisi mescitlerdir diyebiliriz. 
Hali ile mescitlerin işlevi ve çokluğu demek sosyal 
kurumların ihya olduğuna bir delalettir desek 
mübalağa etmiş olmayız. Hakeza sadece 
ibadethane olarak değil, eğitim-öğretim merkezi, 
devlet idare merkezi, devlet ile milletin buluşma 
noktası, cuma ve bayram namazı hutbelerinde 
devletin millete söylemek istediklerini iletmesi için 
bir araç olması, hükümdarlık alameti olarak isme 
hutbe okutularak bölgede kimin hakim olduğunu 
millete gösterilmesi vb. birçok fonksiyonu söz 
konusudur mescitlerin. (PİYADEOĞLU, 2012: 
114-117)

İlmi ve düşünce zenginliğini sağlayan bir başka 
unsur ise hankahlardır. Buralarda sulh ve sükuneti 
sağlayan dervişler ikamet eder ve yine dervişler 
buralarda sohbet, zikir eylerler. Bazen inivaya 
çekilirler, bazen ise tasavvufi düşüncenin insanlara 
tebliğ edildiği ve sufilerin eğitildiği mekanlardır. 
Hatta Horasan bölgesinde 11. yüzyılda hankah 
sayısının 200’ü bulduğu söylenir. Hankahların 
yekpare olarak dini nitelikte olduğunu söylemek 
bizi yanıltacaktır. Çünkü hankahları dini olduğu 
kadar toplumun birçok farklı kesiminden insanları 
etraflarında toplayabilen yerlerdir. Aynı zamanda 
hankahlarla medreseler arasında da bir bağ vardır. 
Sufilerin bazen medreselerde dini eğitim alıp daha 
sonra hankahlara geldiği de görülmektedir. Ribatlar 
ise ekonomik ve askeri amaçlar güdülerek inşa 
edilmiştir. Sonraki dönemlerde inşa edilen 
kervansarayların özüdür diyebiliriz. Nizalmülmülk 
siyasetname adlı eserinde bu konudan ‘büyük yol 
ağızlarına ribatlar yapmasını’ sultandan istemiştir. 
Selçuklu döneminde inşa edilen ribatların Horasan 
bölgesindeki ana ticaret yolları üzerinde olduğunu 
görmekteyiz. (PİYADEOĞLU, 2012: 117-119)

5. 1040-1072 ARASI İKTİSADİ HAYAT VE 
TOPRAK SİSTEMİ

İktisadi Hayat
Dönem ekonomisi kahir ekseriyetle ticaret, tarım 
ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunlarak ek olarak 
madencilik, el sanatları ve küçük işletmelerden de 
bahsedilebilir. Büyük Selçuklu döneminde 
ekonomi genel itibariyle vasatın üzerinde 

seyretmiştir. Tabi tarım konusunda şu parantezi 
açmakta fayda var, tarım konusunda bazı zamanlar 
ortaya çıkan kuraklıklar, bazı zaman ortaya çıkan 
seller, bazı bölgelerde tarımın yalnızca yağan 
yağmurla yapılması gibi etkenlerden dolayı tarımın 
veriminin düşük olduğu dönemler olmuştur. Ek 
olarak ise bazı bölgelerin külterel ve tarihsel mirası 
neticesinde daha zengin olduğu 
gözlemlenmektedir. Herat tekniği olarak 
adlandırılan el sanatları tekniği ile bölge halkı 
metal işleme tekniği sayesinde pek çok zengin 
zanaatkara sahip olduğu gözlenmektedir. Ayrıca 
yine bölgenin ticaret yolları üzerinde yer alması da 
bölge halkının iktisadi refahını artıran bir unsurdur. 
Ek olarak kültürel yapı zenginliği de önemlidir. Bu 
kültürel yapı zenginliği sayesinde ilim peşinde 
koşan insanların kültür müesseselerine akın akın 
geldiği, bilim adamlarının bu mekanları ziyaret 
ettiği de görülmektedir. Tüm bunlara ilaveten çağın 
bir getirisi olan ekonominin dönme sistemi 
vergidir. Vergiler kahir ekseriyetle Büyük Selçuklu 
döneminde düzenli toplanmış ama savaşlar, 
kuraklık ve doğal afet dönemlerinde belli 
esneklikler yapılmıştır. Selçuklular coğrafyası 
itibariyle birçok ticaret yolunun kesiştiği 
noktalarak hakim olmuştur. Başta Horasan bu 
bölgelerden biridir. Tüm bu iktisadi faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için asayişin sağlanması icap 
etmekdir. Selçuklular ise ticaret yolları başta olmak 
üzere birçok noktada asayişi sağlamış ve mutlak 
siyasi otorite sayesinde Melikşah dönemi sonrasına 
değin pek fazla zaafiyete uğramamıştır. Hatta bir 
örnek olarak denizlerde kullanılan deniz 
fenerlerinin karada olan ve aynı işleve sahip 
kulelerin inşa ettirildiği görülmektedir. Selçuklu 
bunu yaparken kervanların ve diğer yolcuların 
tehlikeli noktalarda yollarını kaybetmemeleri için 
başvurmuş olduğu bir çözümdür.Yine yollar 
üzerinde posta istasyonları, kervansaraylar, 
karakollar gibi mekanlar inşa ettirilmiştir. Ayrıca 
Selçuklular Uzakdoğu, Hindistan, Doğu Avrupa ve 
Batı Asya gibi bölgelerle ticari ilişkilere girmiş. 
Üretmiş oldukları pamuklu ve yünlü kumaşları bu 
coğrafyalara ihraç etmiştir. Yine Selçuklu 
coğrafyasında birçok şehirde kurulan büyük 
pazarlar olduğunu görmekteyiz. Zanaatkarların 
pazarları, sebze ve meyve, kasaplar çarşıları 
pazarları gibi işlevsel ayrı ayrı pazarlar kurulduğu 
da gözlemlenmektedir. Merv şehrinden ise ihraç 
edilen mallar arasında kaynaklardan okuduğumuz 
kadarıyla şunların olduğu gözlemlenmektedir; 
müzisyenler için kanun, Merv’e özgü halı ve 
elbiseler. (PİYADEOĞLU, 2012: 163-174)

Toprak Sistemi
Bu sistemden bahsettiğimizde en önemli husus ikta 
sistemidir. Fakat bu sistem bizim bahsettiğimiz 



Önsöz
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu tarih olarak 
kabul edilen 1040 yılının birkaç yıl öncesinden 
tarihsel süreci irdeleyeceğiz. İlk devirlere dair 
irdelememiz bittikten sonra Selçuklu 
İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş devirlerini 
kapsayan 1040-1072 dönemlerini başta ekonomik 
yönden olmak üzere birkaç yönden mütalaa 
edeceğiz. Sosyal bir bilim olan iktisat konusunu ele 
alırken üzerine konuşacağımız dönemin örfi, 
teokratik, kültürel, askeri, siyasi ve içtimai 
meselelerini de mütalaa edip; tüm bu meselelere 
dair fikirimizi beyan edeceğiz.
  
Tüm bu mütalaa ve fikir beyanları vuku bulurken 
uzmanı olmadığım konuda, dönemin koşullarını 
yansıtan kaynaklara ulaşma konusunda yeterli 
imkanlara sahip olmamama rağmen Büyük 
Selçuklu Devleti 1040-1072 tarihleri ekonomik 
yapısına dair bir deneme olarak kaleme aldığım 
satırlarımın aciz ve noksan olması pek 
muhtemeldir. Uzmanı olmadığım bir konuda 
deneme olarak kaleme aldığım satırların benim için 
sakat doğmus bir evlat hükmünde olduğunu 
belirtirim. İnsan evladına nasıl ki ihtimam gösterip 
büyük bir hassasiyetle üzerine titrer, noksan ve 
sakat doğmuş olan bu evlada daha fazla ihtimam ve 
hassasiyetle yaklaşmanızı taraflarınızdan istirham 
ederim.

1. SELÇUKLULAR KİMDİR?

‘‘Tanrı dünyayı bize emanet etti.’’
Sultan Sencer

Selçuk Bey Kimdir? 
Selçuk’un babası Dukak (Tukak) olduğunu bizlere 
tarihsel veriler göstermektedir. Selçuk oğullarının 
Dukak’tan ileri cedleri hakkında bir bilgiye sahip 
değiliz. Selçuk beyin neslinin öncesi ile net bir veri 
olmamakla birlikte, Selçuk beyin menşeinin eski 
Türk hakanlarına dayandığı da ifrat noktasında bir 
söylemdir diyebiliriz. Kadim Türk geleneklerinde 
soyun Oğuz Han’a dayandırılması olduğu gibi bu 
durumu Selçuklular’da da görmekteyiz. Bazı 
tarihçilere göre Oğuz Han ve Afrasyab aynı kişi 
olduğu ve bazı verilere göre Afrasyab’ın Alp Er 
Tunga olduğu da söylenmektedir. Oğuz 
hanedanlarının ekseriyetinde olduğu gibi 
Selçuklular’ın da soylarının Oğuz Han’dan 
geldiğini kaynaklarda okumaktayız. Bu minvalde 
Selçuk beyin babasının ismini söyleyebiliriz. 
Ayrıca Selçuk bey ve yanındakilerin 24 Oğuz 
kabilesinden biri olan Kınık boyundan geldiğini 
söyleyebiliriz (TURAN, 2019:54-57)

Selçuklular Tarih Sahnesine Nasıl Çıktı?

Baba Dukak’ın ölümü üzerine iş başına geçen oğul 
Selçuk’un dönemin şartları itibariyle hızlıca kuvvet 
ve şöhret kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü genç 
yaşında sü-başı olmuştur. Tam bu noktada Selçuk 
Oğuz Yabgusu ile ters düşmüş ve yine Oğuz 
Yabgusunun hatununun tahriki ile Oğuz Yabgusu 
ile tamamen bozuşmuş ve ondan ayrılmış; bu 
durumda Selçuk’un mevcut kudretini daha da 
artırmıştır. Hal bu olduğunda oluşan tehlikeyi 
sezen Selçuk kabilesi ile birlikte yurdunu 
terketmiştir.Selçuk’un yurdunu maiyeti ile birlikte 
terk etmesi, Selçuk’un Yabgu’ya karşı zayıf 
durumda olduğunu göstermektedir. Selçuk ve 
kabilesi yurtlarından ayrılarak Cend bölgesine 
gelmişlerdir. ‘‘Oğuz ilinden padişah bulgan Kınık 
uruğundan Selçuk-beg başlık kop il Sır yakasındagı 
Cend şehrine keldiler.’’(TURAN, 2019: 66). Tüm 
bunlar olurken Cend’de ahval Yabgu’nun otoritesi 
zayıf ve idaresi altındaki adamlar sadece yılda bir 
vergi almaya gelirlerdi. Ayrıca bölgede İslamiyetin 
yayılması da Yabgu için negatif bir durumdu. Tam 
bu noktada Selçuk ve kabilesinin müslüman 
oluşlarını görüyoruz. Selçuk hem yeni dinin 
üstünlüğü ve cazibesini farketmiş hem de siyaseten 
getirilerini görmüştür.  Tüm bu mücadeleler 
esnasında Selçuk beyin oğullarından biri olan 
Mikail şehid düşmüş ve Mikail’in oğulları olan 
Tuğrul ve Çağrı beylerle dedeleri Selçuk bey 
alakadar olmuştur. Yetişmeleri noktasında 
üzerlerine ayrıca düşmüştür. Cend bölgesinde bir 
beylik kuran ve gaza ile yaşam süren Selçuk bey 
yeni bir yurda göçmeden evvel Cend’de son 
nefesini verdi ve o bölgeye defnedildi. (TURAN, 
2019: 64-69)

2. 1040-1063 ARASI SELÇUKLULAR
‘Selçuk’un bu iki torunu ile Gök-türk devletinin 
kurucusu iki kardeş, Bumın kağan ve İstemi yabgu, 
ve daha sonra Bilge kağan ile Köl-tekin kardeşler 
arasındaki benzerlik dikkate şâyândır. Osmanlı 
devletinin hakiki kurucusu Orhan Gâzî ve Alâeddin 
Paşa kardeşleri de hatırlıyor ve bu üç misâl Türk 
tarihinde müstesna dört hadiseyi teşkil ediyordu' 
(TURAN, 2019: 98-99)

Tuğrul-beg’in Faaliyetleri
Selçuklular tarihler 1038’i gösterdiğinde 
Gazneliler'le cenge tutuşup galip ayrılmış ve 
istiklâllerini kazanmıştı. Ele geçen vilayetler eski 
Türk feodal anlayışı ve an’anesine göre ile taksim 
ediliyor ve üç reise veriliyordu. Tuğrul beg devletin 
hukuki ve fiili reisi olarak Nişapur’a, Çağrı beg 
Merv’e ve İnanç Yabgu da Sarash’a sahip 
oluyordu. Buna istinaden güneş ülkesi olan 
Horasan artık Gazneli ülkesi değil Selçuklu 
başkenti ve Selçuklu ülkesi idi. Tuğrul beg başa 
geçtiğinde adil bir padişah olmuş, yolsuzluklara, 
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yağmalara son vermiştir.

Tarih 23 Mayıs 1040’ı gösterdiğinde Gazne 
ordusunu bir daha mağlup eden Selçuklular artık 
elde ettikleri Dandanakan zaferinin diğerlerinden 
farklı olduğunu ve yeni bir devlet kurduklarından 
emindiler. Savaş sonrası yapılan kurultay ile 
Tuğrul-beg’in sultanlığı ilan edildi. Tuğrul-beg 
hükümdarlığı süresince alimlere ve şeyhlere büyük 
hürmet göstermişti (başta Baba Tahir ve Baba 
Ca’fer olmak üzere).Tuğrul-beg askeri ve siyasi 
değişikliklerden dolayı bozulan nizamı kurdu; 
civarda türeyen eşkıyayı tenkil etti. Gazneliler ve 
istilalar karşısında ezilen Selçuklu’ya yakın 
duranların bir yıllık vergi borçlarını affetti. Kadim 
Türk devlet geleneği dolayısıyla amcası İnanç 
Yabgu’ya ve Çağrı-beg’e sultandan sonra ikinci bir 
makam vermek zorunda kaldı (zorunda kaldı çünkü 
Tuğrul-beg aslında merkeziyetçi bir devlet kurma 
teşebbüsünde idi). Fakat diğer büyük beyleri 
yanında tutarak birliği daim kılmaya ve 
merkeziyetçi bir devlet kurmaya çalıştı. 
Tuğrul-beg’in tüm bu yenilikçi girişimleri belli 
kesimlerce ciddi mukavemet gösterildi ve hatta 
isyan boyutuna kadar ulaştı. Ek olarak bu 
mukavemet gösteren siyasi anlayış Büyük Selçuklu 
Devleti’nden 2. Kılıç Arslan’a değin Selçuklu 
devletlerinin başlıca zaaflarından biri oldu. 
Anadolu beylikler döneminde de devlet hükümdar 
evlatları arasında taksim eylenir ancak Osmanlı 
Devleti kuruluşu itibariyle merkeziyetçi olmuştur. 
(TURAN, 2019: 97-109)

3. 1063-1072 ARASI SELÇUKLULAR
‘‘Anadolu gazalarına dair çağdaş bir müellifin 
belirttiği: ‘Göklerin hiddet kapıları memleketimiz 
üzerine açıldı. Türkistan’dan kartal gibi sür’atli 
atlara binmiş ordular zuhur etti.’ ’’ (TURAN, 2019: 
119)

Bu dönem Sultan Alparslan’ın dönemidir. 
Alparslan daha sultan olmadan evvel babası Çağrı 
bey ile Horasan bölgesinde ciddi vazifeler 
üstlenmiş ve birçok vazifede muvaffak olup 
kendisini ispat etmiş meziyetli bir beydir. Babası 
Çağrı beyin vefatından sonra Horasan gibi ciddi bir 
bölgeyi bizzat idare ederek ciddi tecrübeler 
kazanmış ve adeta sultanlığa burada hazırlanmıştır. 
Bu süreçlerden sonra amcası Tuğrul beyin vefatı 
üzerine taht mücadelesine girişmiş ve evvela 
Selçuk oğlu Arslan Yabgu oğlu Kutalmış’ı bertaraf 
etti bilahare diğer hanedan mensuplarını bertaraf 
ederek mutlak hakim olarak tahta oturdu. Tahta 
çıktığında belli düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan 
birisi de vezir olarak Nizamülmülk’ü atamasıdır. 
Bu süreçlerden sonra Malazgirt’e giden yolda 
evvela seferlerle geçen yıllar sonra hanedan 

mensupları ile mücadeleler, oğlu Melikşah’ı 
evlendirmesi, Mangışlak Seferi daha sonra veliaht 
olarak oğlu Melikşah’ı tayin etmesi (ülkenin 
paylaştırılması) bu hadiseden sonra tekrar 
isyanlarla uğraşması ve bastırması ayrıca Fars, 
Gürcistan seferleri tekrar hanedan mensuplarının 
isyanlarını bastırması hatta hanedan mensubu olan 
Erbasgan’ın Bizans’a sığınması gibi hadiselerin 
hepsinden geçtikten sonra Malazgirt muharebesi 
gerçekleşmiştir. Ama öncesinde Mekke’de adına 
hutbe okutulmuştur. Malazgirt hadisesinde ise 
hedef Malazgirt olmayıp, hedef Mısır olduğunu 
söylenebilir çünkü Urfa kuşatılmış ve Halep ele 
geçirilmiş ancak Bizans ordularının geldiği 
öğrenilince Mısır’a varılamadan Malazgirt ovasına 
doğru geri dönülmüştür. Malazgirt galibiyetinden 
sonra yapılan barış anlaşması, Bizans 
imparatorunun geri gönderilmesi hadiseleri 
yaşanmıştır. Günün sonunda Sultan Alparslan 
Maveraünnehir seferi gerçekleştirmiş. Feth edilen 
Berzem kalesinin kumandanı 20 Kasım 1072 
tarihinde huzura çıkarılır ve Alparslan’ın huzuruna 
çıktığında bir arbede esnasında Sultan’ı 
yaralayarak daha sonra 24 Kasım 1072’de 
yarasından dolayı vefat etmesine sebep olur. 
(PİYADEOĞLU,2019: 27-215)

4. 1040-1072 ARASI SOSYAL HAYAT

Sosyal Hayat
Halkın sosyal durumundan bahsederken Selçuklu 
ülkesinde şehirlerin karakteristik olarak üçe 
ayrıldığını söylememiz gerek. Şehirleri, kuhendiz 
(hisar), merkezde yer alan şehristan ve şehrin dış 
mahallelerini teşkil eden rabaz (birun) oluşturur. 
Genel itibariyle Cuma mescidi, hükumet ile ilgili 
binalar ve bazı halka ait yerleşimler kuhendiz 
içinde yer alırken, bir sur bu hisarı çevreler ve 
hisardan açılan kapı hayatın canlı olduğu nokta 
şehristana açılır. Şehrin üçüncü ve son kısmını ise 
rabaz oluşturur ve bu kısımda daha çok tarla, bağ 
ve bahçeler yer alır. Suyun olduğu noktalarda inşa 
edilen veya yerleşilen şehirlerle kültürel ve 
ekonomik gelişmeler sağlanmıştır. Şehirlerin 
genilmesini ve kalabalıklaşmasını sağlayan en 
önemli unsurlardan biri ekonomik yön bir diğeri ise 
ilmi yöndür. Şehirlere kurulan büyük pazar ve 
çarşılar sayesinde şehirlerin ziyaretçileri arttığı 
gözlemlenmektedir. İlmi olarak ise, şehirlere 
kurulan medrese, hankah, ribat ve kütüphaneler de 
şehrin içtimai, ilmi ve iktisadi yaşantısına katkı 
sağladığı görülmektedir. Güneş ülkesi Horasan’ın 
şehirlerinden biri olan, aynı zamanda Büyük 
Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti olan Nişapur’da 
bir kayda göre 13 kütüphane ve 5000 cilt kitap yer 
aldığı görülmektedir. (PİYADEOĞLU, 2012: 
105-106)

 Sosyal daireler ise Büyük Selçuklu Devleti’nde 
pek ehemmiyetli bir konudur. Çünkü kaynaklarda 
görüldüğü üzere ülke topraklarında büyüklü 
küçüklü pek çok mescit inşa edilmiştir. Sultan 
Melikşah döneminde başkent Isfahan bundan 
ziyadesiyle nasiplenmiş, Horasan bölgesi de aynı 
şekilde birçok mescidin inşa edildiği 
bölgelerdendir. Burada mescitlerden 
bahsetmemizin sebebi İslam inancında sosyal 
dairelerin en ehemmiyetlisi mescitlerdir diyebiliriz. 
Hali ile mescitlerin işlevi ve çokluğu demek sosyal 
kurumların ihya olduğuna bir delalettir desek 
mübalağa etmiş olmayız. Hakeza sadece 
ibadethane olarak değil, eğitim-öğretim merkezi, 
devlet idare merkezi, devlet ile milletin buluşma 
noktası, cuma ve bayram namazı hutbelerinde 
devletin millete söylemek istediklerini iletmesi için 
bir araç olması, hükümdarlık alameti olarak isme 
hutbe okutularak bölgede kimin hakim olduğunu 
millete gösterilmesi vb. birçok fonksiyonu söz 
konusudur mescitlerin. (PİYADEOĞLU, 2012: 
114-117)

İlmi ve düşünce zenginliğini sağlayan bir başka 
unsur ise hankahlardır. Buralarda sulh ve sükuneti 
sağlayan dervişler ikamet eder ve yine dervişler 
buralarda sohbet, zikir eylerler. Bazen inivaya 
çekilirler, bazen ise tasavvufi düşüncenin insanlara 
tebliğ edildiği ve sufilerin eğitildiği mekanlardır. 
Hatta Horasan bölgesinde 11. yüzyılda hankah 
sayısının 200’ü bulduğu söylenir. Hankahların 
yekpare olarak dini nitelikte olduğunu söylemek 
bizi yanıltacaktır. Çünkü hankahları dini olduğu 
kadar toplumun birçok farklı kesiminden insanları 
etraflarında toplayabilen yerlerdir. Aynı zamanda 
hankahlarla medreseler arasında da bir bağ vardır. 
Sufilerin bazen medreselerde dini eğitim alıp daha 
sonra hankahlara geldiği de görülmektedir. Ribatlar 
ise ekonomik ve askeri amaçlar güdülerek inşa 
edilmiştir. Sonraki dönemlerde inşa edilen 
kervansarayların özüdür diyebiliriz. Nizalmülmülk 
siyasetname adlı eserinde bu konudan ‘büyük yol 
ağızlarına ribatlar yapmasını’ sultandan istemiştir. 
Selçuklu döneminde inşa edilen ribatların Horasan 
bölgesindeki ana ticaret yolları üzerinde olduğunu 
görmekteyiz. (PİYADEOĞLU, 2012: 117-119)

5. 1040-1072 ARASI İKTİSADİ HAYAT VE 
TOPRAK SİSTEMİ

İktisadi Hayat
Dönem ekonomisi kahir ekseriyetle ticaret, tarım 
ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunlarak ek olarak 
madencilik, el sanatları ve küçük işletmelerden de 
bahsedilebilir. Büyük Selçuklu döneminde 
ekonomi genel itibariyle vasatın üzerinde 

seyretmiştir. Tabi tarım konusunda şu parantezi 
açmakta fayda var, tarım konusunda bazı zamanlar 
ortaya çıkan kuraklıklar, bazı zaman ortaya çıkan 
seller, bazı bölgelerde tarımın yalnızca yağan 
yağmurla yapılması gibi etkenlerden dolayı tarımın 
veriminin düşük olduğu dönemler olmuştur. Ek 
olarak ise bazı bölgelerin külterel ve tarihsel mirası 
neticesinde daha zengin olduğu 
gözlemlenmektedir. Herat tekniği olarak 
adlandırılan el sanatları tekniği ile bölge halkı 
metal işleme tekniği sayesinde pek çok zengin 
zanaatkara sahip olduğu gözlenmektedir. Ayrıca 
yine bölgenin ticaret yolları üzerinde yer alması da 
bölge halkının iktisadi refahını artıran bir unsurdur. 
Ek olarak kültürel yapı zenginliği de önemlidir. Bu 
kültürel yapı zenginliği sayesinde ilim peşinde 
koşan insanların kültür müesseselerine akın akın 
geldiği, bilim adamlarının bu mekanları ziyaret 
ettiği de görülmektedir. Tüm bunlara ilaveten çağın 
bir getirisi olan ekonominin dönme sistemi 
vergidir. Vergiler kahir ekseriyetle Büyük Selçuklu 
döneminde düzenli toplanmış ama savaşlar, 
kuraklık ve doğal afet dönemlerinde belli 
esneklikler yapılmıştır. Selçuklular coğrafyası 
itibariyle birçok ticaret yolunun kesiştiği 
noktalarak hakim olmuştur. Başta Horasan bu 
bölgelerden biridir. Tüm bu iktisadi faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için asayişin sağlanması icap 
etmekdir. Selçuklular ise ticaret yolları başta olmak 
üzere birçok noktada asayişi sağlamış ve mutlak 
siyasi otorite sayesinde Melikşah dönemi sonrasına 
değin pek fazla zaafiyete uğramamıştır. Hatta bir 
örnek olarak denizlerde kullanılan deniz 
fenerlerinin karada olan ve aynı işleve sahip 
kulelerin inşa ettirildiği görülmektedir. Selçuklu 
bunu yaparken kervanların ve diğer yolcuların 
tehlikeli noktalarda yollarını kaybetmemeleri için 
başvurmuş olduğu bir çözümdür.Yine yollar 
üzerinde posta istasyonları, kervansaraylar, 
karakollar gibi mekanlar inşa ettirilmiştir. Ayrıca 
Selçuklular Uzakdoğu, Hindistan, Doğu Avrupa ve 
Batı Asya gibi bölgelerle ticari ilişkilere girmiş. 
Üretmiş oldukları pamuklu ve yünlü kumaşları bu 
coğrafyalara ihraç etmiştir. Yine Selçuklu 
coğrafyasında birçok şehirde kurulan büyük 
pazarlar olduğunu görmekteyiz. Zanaatkarların 
pazarları, sebze ve meyve, kasaplar çarşıları 
pazarları gibi işlevsel ayrı ayrı pazarlar kurulduğu 
da gözlemlenmektedir. Merv şehrinden ise ihraç 
edilen mallar arasında kaynaklardan okuduğumuz 
kadarıyla şunların olduğu gözlemlenmektedir; 
müzisyenler için kanun, Merv’e özgü halı ve 
elbiseler. (PİYADEOĞLU, 2012: 163-174)

Toprak Sistemi
Bu sistemden bahsettiğimizde en önemli husus ikta 
sistemidir. Fakat bu sistem bizim bahsettiğimiz 



Önsöz
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu tarih olarak 
kabul edilen 1040 yılının birkaç yıl öncesinden 
tarihsel süreci irdeleyeceğiz. İlk devirlere dair 
irdelememiz bittikten sonra Selçuklu 
İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş devirlerini 
kapsayan 1040-1072 dönemlerini başta ekonomik 
yönden olmak üzere birkaç yönden mütalaa 
edeceğiz. Sosyal bir bilim olan iktisat konusunu ele 
alırken üzerine konuşacağımız dönemin örfi, 
teokratik, kültürel, askeri, siyasi ve içtimai 
meselelerini de mütalaa edip; tüm bu meselelere 
dair fikirimizi beyan edeceğiz.
  
Tüm bu mütalaa ve fikir beyanları vuku bulurken 
uzmanı olmadığım konuda, dönemin koşullarını 
yansıtan kaynaklara ulaşma konusunda yeterli 
imkanlara sahip olmamama rağmen Büyük 
Selçuklu Devleti 1040-1072 tarihleri ekonomik 
yapısına dair bir deneme olarak kaleme aldığım 
satırlarımın aciz ve noksan olması pek 
muhtemeldir. Uzmanı olmadığım bir konuda 
deneme olarak kaleme aldığım satırların benim için 
sakat doğmus bir evlat hükmünde olduğunu 
belirtirim. İnsan evladına nasıl ki ihtimam gösterip 
büyük bir hassasiyetle üzerine titrer, noksan ve 
sakat doğmuş olan bu evlada daha fazla ihtimam ve 
hassasiyetle yaklaşmanızı taraflarınızdan istirham 
ederim.

1. SELÇUKLULAR KİMDİR?

‘‘Tanrı dünyayı bize emanet etti.’’
Sultan Sencer

Selçuk Bey Kimdir? 
Selçuk’un babası Dukak (Tukak) olduğunu bizlere 
tarihsel veriler göstermektedir. Selçuk oğullarının 
Dukak’tan ileri cedleri hakkında bir bilgiye sahip 
değiliz. Selçuk beyin neslinin öncesi ile net bir veri 
olmamakla birlikte, Selçuk beyin menşeinin eski 
Türk hakanlarına dayandığı da ifrat noktasında bir 
söylemdir diyebiliriz. Kadim Türk geleneklerinde 
soyun Oğuz Han’a dayandırılması olduğu gibi bu 
durumu Selçuklular’da da görmekteyiz. Bazı 
tarihçilere göre Oğuz Han ve Afrasyab aynı kişi 
olduğu ve bazı verilere göre Afrasyab’ın Alp Er 
Tunga olduğu da söylenmektedir. Oğuz 
hanedanlarının ekseriyetinde olduğu gibi 
Selçuklular’ın da soylarının Oğuz Han’dan 
geldiğini kaynaklarda okumaktayız. Bu minvalde 
Selçuk beyin babasının ismini söyleyebiliriz. 
Ayrıca Selçuk bey ve yanındakilerin 24 Oğuz 
kabilesinden biri olan Kınık boyundan geldiğini 
söyleyebiliriz (TURAN, 2019:54-57)

Selçuklular Tarih Sahnesine Nasıl Çıktı?

Baba Dukak’ın ölümü üzerine iş başına geçen oğul 
Selçuk’un dönemin şartları itibariyle hızlıca kuvvet 
ve şöhret kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü genç 
yaşında sü-başı olmuştur. Tam bu noktada Selçuk 
Oğuz Yabgusu ile ters düşmüş ve yine Oğuz 
Yabgusunun hatununun tahriki ile Oğuz Yabgusu 
ile tamamen bozuşmuş ve ondan ayrılmış; bu 
durumda Selçuk’un mevcut kudretini daha da 
artırmıştır. Hal bu olduğunda oluşan tehlikeyi 
sezen Selçuk kabilesi ile birlikte yurdunu 
terketmiştir.Selçuk’un yurdunu maiyeti ile birlikte 
terk etmesi, Selçuk’un Yabgu’ya karşı zayıf 
durumda olduğunu göstermektedir. Selçuk ve 
kabilesi yurtlarından ayrılarak Cend bölgesine 
gelmişlerdir. ‘‘Oğuz ilinden padişah bulgan Kınık 
uruğundan Selçuk-beg başlık kop il Sır yakasındagı 
Cend şehrine keldiler.’’(TURAN, 2019: 66). Tüm 
bunlar olurken Cend’de ahval Yabgu’nun otoritesi 
zayıf ve idaresi altındaki adamlar sadece yılda bir 
vergi almaya gelirlerdi. Ayrıca bölgede İslamiyetin 
yayılması da Yabgu için negatif bir durumdu. Tam 
bu noktada Selçuk ve kabilesinin müslüman 
oluşlarını görüyoruz. Selçuk hem yeni dinin 
üstünlüğü ve cazibesini farketmiş hem de siyaseten 
getirilerini görmüştür.  Tüm bu mücadeleler 
esnasında Selçuk beyin oğullarından biri olan 
Mikail şehid düşmüş ve Mikail’in oğulları olan 
Tuğrul ve Çağrı beylerle dedeleri Selçuk bey 
alakadar olmuştur. Yetişmeleri noktasında 
üzerlerine ayrıca düşmüştür. Cend bölgesinde bir 
beylik kuran ve gaza ile yaşam süren Selçuk bey 
yeni bir yurda göçmeden evvel Cend’de son 
nefesini verdi ve o bölgeye defnedildi. (TURAN, 
2019: 64-69)

2. 1040-1063 ARASI SELÇUKLULAR
‘Selçuk’un bu iki torunu ile Gök-türk devletinin 
kurucusu iki kardeş, Bumın kağan ve İstemi yabgu, 
ve daha sonra Bilge kağan ile Köl-tekin kardeşler 
arasındaki benzerlik dikkate şâyândır. Osmanlı 
devletinin hakiki kurucusu Orhan Gâzî ve Alâeddin 
Paşa kardeşleri de hatırlıyor ve bu üç misâl Türk 
tarihinde müstesna dört hadiseyi teşkil ediyordu' 
(TURAN, 2019: 98-99)

Tuğrul-beg’in Faaliyetleri
Selçuklular tarihler 1038’i gösterdiğinde 
Gazneliler'le cenge tutuşup galip ayrılmış ve 
istiklâllerini kazanmıştı. Ele geçen vilayetler eski 
Türk feodal anlayışı ve an’anesine göre ile taksim 
ediliyor ve üç reise veriliyordu. Tuğrul beg devletin 
hukuki ve fiili reisi olarak Nişapur’a, Çağrı beg 
Merv’e ve İnanç Yabgu da Sarash’a sahip 
oluyordu. Buna istinaden güneş ülkesi olan 
Horasan artık Gazneli ülkesi değil Selçuklu 
başkenti ve Selçuklu ülkesi idi. Tuğrul beg başa 
geçtiğinde adil bir padişah olmuş, yolsuzluklara, 

yağmalara son vermiştir.

Tarih 23 Mayıs 1040’ı gösterdiğinde Gazne 
ordusunu bir daha mağlup eden Selçuklular artık 
elde ettikleri Dandanakan zaferinin diğerlerinden 
farklı olduğunu ve yeni bir devlet kurduklarından 
emindiler. Savaş sonrası yapılan kurultay ile 
Tuğrul-beg’in sultanlığı ilan edildi. Tuğrul-beg 
hükümdarlığı süresince alimlere ve şeyhlere büyük 
hürmet göstermişti (başta Baba Tahir ve Baba 
Ca’fer olmak üzere).Tuğrul-beg askeri ve siyasi 
değişikliklerden dolayı bozulan nizamı kurdu; 
civarda türeyen eşkıyayı tenkil etti. Gazneliler ve 
istilalar karşısında ezilen Selçuklu’ya yakın 
duranların bir yıllık vergi borçlarını affetti. Kadim 
Türk devlet geleneği dolayısıyla amcası İnanç 
Yabgu’ya ve Çağrı-beg’e sultandan sonra ikinci bir 
makam vermek zorunda kaldı (zorunda kaldı çünkü 
Tuğrul-beg aslında merkeziyetçi bir devlet kurma 
teşebbüsünde idi). Fakat diğer büyük beyleri 
yanında tutarak birliği daim kılmaya ve 
merkeziyetçi bir devlet kurmaya çalıştı. 
Tuğrul-beg’in tüm bu yenilikçi girişimleri belli 
kesimlerce ciddi mukavemet gösterildi ve hatta 
isyan boyutuna kadar ulaştı. Ek olarak bu 
mukavemet gösteren siyasi anlayış Büyük Selçuklu 
Devleti’nden 2. Kılıç Arslan’a değin Selçuklu 
devletlerinin başlıca zaaflarından biri oldu. 
Anadolu beylikler döneminde de devlet hükümdar 
evlatları arasında taksim eylenir ancak Osmanlı 
Devleti kuruluşu itibariyle merkeziyetçi olmuştur. 
(TURAN, 2019: 97-109)

3. 1063-1072 ARASI SELÇUKLULAR
‘‘Anadolu gazalarına dair çağdaş bir müellifin 
belirttiği: ‘Göklerin hiddet kapıları memleketimiz 
üzerine açıldı. Türkistan’dan kartal gibi sür’atli 
atlara binmiş ordular zuhur etti.’ ’’ (TURAN, 2019: 
119)

Bu dönem Sultan Alparslan’ın dönemidir. 
Alparslan daha sultan olmadan evvel babası Çağrı 
bey ile Horasan bölgesinde ciddi vazifeler 
üstlenmiş ve birçok vazifede muvaffak olup 
kendisini ispat etmiş meziyetli bir beydir. Babası 
Çağrı beyin vefatından sonra Horasan gibi ciddi bir 
bölgeyi bizzat idare ederek ciddi tecrübeler 
kazanmış ve adeta sultanlığa burada hazırlanmıştır. 
Bu süreçlerden sonra amcası Tuğrul beyin vefatı 
üzerine taht mücadelesine girişmiş ve evvela 
Selçuk oğlu Arslan Yabgu oğlu Kutalmış’ı bertaraf 
etti bilahare diğer hanedan mensuplarını bertaraf 
ederek mutlak hakim olarak tahta oturdu. Tahta 
çıktığında belli düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan 
birisi de vezir olarak Nizamülmülk’ü atamasıdır. 
Bu süreçlerden sonra Malazgirt’e giden yolda 
evvela seferlerle geçen yıllar sonra hanedan 

mensupları ile mücadeleler, oğlu Melikşah’ı 
evlendirmesi, Mangışlak Seferi daha sonra veliaht 
olarak oğlu Melikşah’ı tayin etmesi (ülkenin 
paylaştırılması) bu hadiseden sonra tekrar 
isyanlarla uğraşması ve bastırması ayrıca Fars, 
Gürcistan seferleri tekrar hanedan mensuplarının 
isyanlarını bastırması hatta hanedan mensubu olan 
Erbasgan’ın Bizans’a sığınması gibi hadiselerin 
hepsinden geçtikten sonra Malazgirt muharebesi 
gerçekleşmiştir. Ama öncesinde Mekke’de adına 
hutbe okutulmuştur. Malazgirt hadisesinde ise 
hedef Malazgirt olmayıp, hedef Mısır olduğunu 
söylenebilir çünkü Urfa kuşatılmış ve Halep ele 
geçirilmiş ancak Bizans ordularının geldiği 
öğrenilince Mısır’a varılamadan Malazgirt ovasına 
doğru geri dönülmüştür. Malazgirt galibiyetinden 
sonra yapılan barış anlaşması, Bizans 
imparatorunun geri gönderilmesi hadiseleri 
yaşanmıştır. Günün sonunda Sultan Alparslan 
Maveraünnehir seferi gerçekleştirmiş. Feth edilen 
Berzem kalesinin kumandanı 20 Kasım 1072 
tarihinde huzura çıkarılır ve Alparslan’ın huzuruna 
çıktığında bir arbede esnasında Sultan’ı 
yaralayarak daha sonra 24 Kasım 1072’de 
yarasından dolayı vefat etmesine sebep olur. 
(PİYADEOĞLU,2019: 27-215)

4. 1040-1072 ARASI SOSYAL HAYAT

Sosyal Hayat
Halkın sosyal durumundan bahsederken Selçuklu 
ülkesinde şehirlerin karakteristik olarak üçe 
ayrıldığını söylememiz gerek. Şehirleri, kuhendiz 
(hisar), merkezde yer alan şehristan ve şehrin dış 
mahallelerini teşkil eden rabaz (birun) oluşturur. 
Genel itibariyle Cuma mescidi, hükumet ile ilgili 
binalar ve bazı halka ait yerleşimler kuhendiz 
içinde yer alırken, bir sur bu hisarı çevreler ve 
hisardan açılan kapı hayatın canlı olduğu nokta 
şehristana açılır. Şehrin üçüncü ve son kısmını ise 
rabaz oluşturur ve bu kısımda daha çok tarla, bağ 
ve bahçeler yer alır. Suyun olduğu noktalarda inşa 
edilen veya yerleşilen şehirlerle kültürel ve 
ekonomik gelişmeler sağlanmıştır. Şehirlerin 
genilmesini ve kalabalıklaşmasını sağlayan en 
önemli unsurlardan biri ekonomik yön bir diğeri ise 
ilmi yöndür. Şehirlere kurulan büyük pazar ve 
çarşılar sayesinde şehirlerin ziyaretçileri arttığı 
gözlemlenmektedir. İlmi olarak ise, şehirlere 
kurulan medrese, hankah, ribat ve kütüphaneler de 
şehrin içtimai, ilmi ve iktisadi yaşantısına katkı 
sağladığı görülmektedir. Güneş ülkesi Horasan’ın 
şehirlerinden biri olan, aynı zamanda Büyük 
Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti olan Nişapur’da 
bir kayda göre 13 kütüphane ve 5000 cilt kitap yer 
aldığı görülmektedir. (PİYADEOĞLU, 2012: 
105-106)
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 Sosyal daireler ise Büyük Selçuklu Devleti’nde 
pek ehemmiyetli bir konudur. Çünkü kaynaklarda 
görüldüğü üzere ülke topraklarında büyüklü 
küçüklü pek çok mescit inşa edilmiştir. Sultan 
Melikşah döneminde başkent Isfahan bundan 
ziyadesiyle nasiplenmiş, Horasan bölgesi de aynı 
şekilde birçok mescidin inşa edildiği 
bölgelerdendir. Burada mescitlerden 
bahsetmemizin sebebi İslam inancında sosyal 
dairelerin en ehemmiyetlisi mescitlerdir diyebiliriz. 
Hali ile mescitlerin işlevi ve çokluğu demek sosyal 
kurumların ihya olduğuna bir delalettir desek 
mübalağa etmiş olmayız. Hakeza sadece 
ibadethane olarak değil, eğitim-öğretim merkezi, 
devlet idare merkezi, devlet ile milletin buluşma 
noktası, cuma ve bayram namazı hutbelerinde 
devletin millete söylemek istediklerini iletmesi için 
bir araç olması, hükümdarlık alameti olarak isme 
hutbe okutularak bölgede kimin hakim olduğunu 
millete gösterilmesi vb. birçok fonksiyonu söz 
konusudur mescitlerin. (PİYADEOĞLU, 2012: 
114-117)

İlmi ve düşünce zenginliğini sağlayan bir başka 
unsur ise hankahlardır. Buralarda sulh ve sükuneti 
sağlayan dervişler ikamet eder ve yine dervişler 
buralarda sohbet, zikir eylerler. Bazen inivaya 
çekilirler, bazen ise tasavvufi düşüncenin insanlara 
tebliğ edildiği ve sufilerin eğitildiği mekanlardır. 
Hatta Horasan bölgesinde 11. yüzyılda hankah 
sayısının 200’ü bulduğu söylenir. Hankahların 
yekpare olarak dini nitelikte olduğunu söylemek 
bizi yanıltacaktır. Çünkü hankahları dini olduğu 
kadar toplumun birçok farklı kesiminden insanları 
etraflarında toplayabilen yerlerdir. Aynı zamanda 
hankahlarla medreseler arasında da bir bağ vardır. 
Sufilerin bazen medreselerde dini eğitim alıp daha 
sonra hankahlara geldiği de görülmektedir. Ribatlar 
ise ekonomik ve askeri amaçlar güdülerek inşa 
edilmiştir. Sonraki dönemlerde inşa edilen 
kervansarayların özüdür diyebiliriz. Nizalmülmülk 
siyasetname adlı eserinde bu konudan ‘büyük yol 
ağızlarına ribatlar yapmasını’ sultandan istemiştir. 
Selçuklu döneminde inşa edilen ribatların Horasan 
bölgesindeki ana ticaret yolları üzerinde olduğunu 
görmekteyiz. (PİYADEOĞLU, 2012: 117-119)

5. 1040-1072 ARASI İKTİSADİ HAYAT VE 
TOPRAK SİSTEMİ

İktisadi Hayat
Dönem ekonomisi kahir ekseriyetle ticaret, tarım 
ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunlarak ek olarak 
madencilik, el sanatları ve küçük işletmelerden de 
bahsedilebilir. Büyük Selçuklu döneminde 
ekonomi genel itibariyle vasatın üzerinde 

seyretmiştir. Tabi tarım konusunda şu parantezi 
açmakta fayda var, tarım konusunda bazı zamanlar 
ortaya çıkan kuraklıklar, bazı zaman ortaya çıkan 
seller, bazı bölgelerde tarımın yalnızca yağan 
yağmurla yapılması gibi etkenlerden dolayı tarımın 
veriminin düşük olduğu dönemler olmuştur. Ek 
olarak ise bazı bölgelerin külterel ve tarihsel mirası 
neticesinde daha zengin olduğu 
gözlemlenmektedir. Herat tekniği olarak 
adlandırılan el sanatları tekniği ile bölge halkı 
metal işleme tekniği sayesinde pek çok zengin 
zanaatkara sahip olduğu gözlenmektedir. Ayrıca 
yine bölgenin ticaret yolları üzerinde yer alması da 
bölge halkının iktisadi refahını artıran bir unsurdur. 
Ek olarak kültürel yapı zenginliği de önemlidir. Bu 
kültürel yapı zenginliği sayesinde ilim peşinde 
koşan insanların kültür müesseselerine akın akın 
geldiği, bilim adamlarının bu mekanları ziyaret 
ettiği de görülmektedir. Tüm bunlara ilaveten çağın 
bir getirisi olan ekonominin dönme sistemi 
vergidir. Vergiler kahir ekseriyetle Büyük Selçuklu 
döneminde düzenli toplanmış ama savaşlar, 
kuraklık ve doğal afet dönemlerinde belli 
esneklikler yapılmıştır. Selçuklular coğrafyası 
itibariyle birçok ticaret yolunun kesiştiği 
noktalarak hakim olmuştur. Başta Horasan bu 
bölgelerden biridir. Tüm bu iktisadi faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için asayişin sağlanması icap 
etmekdir. Selçuklular ise ticaret yolları başta olmak 
üzere birçok noktada asayişi sağlamış ve mutlak 
siyasi otorite sayesinde Melikşah dönemi sonrasına 
değin pek fazla zaafiyete uğramamıştır. Hatta bir 
örnek olarak denizlerde kullanılan deniz 
fenerlerinin karada olan ve aynı işleve sahip 
kulelerin inşa ettirildiği görülmektedir. Selçuklu 
bunu yaparken kervanların ve diğer yolcuların 
tehlikeli noktalarda yollarını kaybetmemeleri için 
başvurmuş olduğu bir çözümdür.Yine yollar 
üzerinde posta istasyonları, kervansaraylar, 
karakollar gibi mekanlar inşa ettirilmiştir. Ayrıca 
Selçuklular Uzakdoğu, Hindistan, Doğu Avrupa ve 
Batı Asya gibi bölgelerle ticari ilişkilere girmiş. 
Üretmiş oldukları pamuklu ve yünlü kumaşları bu 
coğrafyalara ihraç etmiştir. Yine Selçuklu 
coğrafyasında birçok şehirde kurulan büyük 
pazarlar olduğunu görmekteyiz. Zanaatkarların 
pazarları, sebze ve meyve, kasaplar çarşıları 
pazarları gibi işlevsel ayrı ayrı pazarlar kurulduğu 
da gözlemlenmektedir. Merv şehrinden ise ihraç 
edilen mallar arasında kaynaklardan okuduğumuz 
kadarıyla şunların olduğu gözlemlenmektedir; 
müzisyenler için kanun, Merv’e özgü halı ve 
elbiseler. (PİYADEOĞLU, 2012: 163-174)

Toprak Sistemi
Bu sistemden bahsettiğimizde en önemli husus ikta 
sistemidir. Fakat bu sistem bizim bahsettiğimiz 
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dönemden daha sonra uygulamaya alınmıştır ama 
biz yine de bahsetmek istiyoruz. İkta sisteminin 
Osmanlı’da uygulanan Timar sisteminin esin 
kaynağı olduğu söylenebilir. İkta sistemi de 
yekpare olarak Selçuklu’nun icad ettiği bir sistem 
olmamakla birlikte bu sisteme benzer sistemleri 
Selçuklu’dan evvel kullanan 
devletlere-imparatorluklara tarih sayfalarında 
rastlamamız mümkündür. İkta sistemi askeri bir 
sistem olmakla birlikte aynı zamanda içtimai ve 
iktisadi olarak faydaları da bulunmaktadır. Sultan 
Melikşah döneminde yürürlüğe giren bu sistem 
Nizamülmülk’ün kargaşa bölgelerinde bu sistemi 
uygulamasıyla nizamın sağlandığı ve tarımın ve 
iktisadın yeniden canlanıp bölge refahının arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu sistemin işleyişi ise 
tamamen sultanın iradesinde olan bir konu idi. 
Sultan irade buyurduğunda neden ve nasılını 
bildirmeksizin birisini ikta vererek 
ödüllendirebilir veya elindeki iktasını alarak 
cezalandırabilirdi. İkta arazileri kahir ekseriyetle 
askeri-idari ve nüfuzlu ailelere verilmiştir. Askeri 
iktalar iki kısma ayrılmaktadır; ilk kısım daha 
yüksek mertebeli emirlere verilirken, ikinci kısım 
ise bölgesinde hakim olan küçük toprak 
sahiplerine verilmekte idi. Ayrıca bazı durumlarda 
adli teşkilata mensup kişilere de ikta verildiği 
görülmüştür. Ek olarak belirtmek gerekirse bazı 
mülkler de vergiden muaf tutuluyordur. Topraklar 
alınıp satılabilmekte, hediye edilebilmekte ve 
miras olarak bırakılabilmektedir. Yani tüm araziler 
devletin hakimeti altında değildi. Tarihi 
vesikalarda görmekteyiz ki 1078 tarihli bir nikah 
akdinde erkek evlendiği eşine hediye olarak 
toprak vermiştir. Selçuklu döneminde halkın 
geçim kapısı ve devletin ana gelir kaynaklarından 
birisi tarımdır. Devlet bu sebeple sulama 
sistemleri kurmuştur ve bu kurduğu sulama 
sistemlerinden elde edilen mahsüllerden belli 
miktarlarda vergi almıştır. Kurulan bu sulama 
sistemleri ile tarım mahsülleri artmış, artan tarım 
mahsülleri sebebiyle ticaret canlanmış, canlanan 
ticaret sayesinde şehirler daha mamur hale 
gelmişlerdir. (PİYADEOĞLU, 2012:97-101, 
174-77)

6. SONUÇ
Bahsettiğimiz beş bölümü sırasıyla inceleyecek 
olursak şunları diyebiliriz; ilk bölümde bahsi 
geçen Selçuklular kimdir, kökleri nerededir, tarih 
sahnesinde nasıl yer tuttular bunları izah etmeye 
çalıştık. Öncelikle Selçuklular'ın Oğuzların 24 
boyundan biri olan Kınık boyuna mensup olduğu 
ve Osman KARATAY hocanın da İlk Oğuzlar adlı 
eserinde (ilk beş bölümde yer verilmemiş ama 
yine de kaynakçada istifade etmek isteyenler için 
belirtilmiştir) belirttiği üzere Oğuz Han'la ilgili 

anlatılanlar ortadadır. Selçuk beyi babasına kadar 
bilmekteyiz ve Selçuk bey'de dikkat etmemiz 
gereken teokratik mesele İslamiyet'i kabulüdür. 
Siyaseten zor durumda olan Selçuk bey ve maiyeti 
İslamiyet'i kabul ederek hem kâfir olan 
topluluklara karşı güç kazanmış cihad edebilmek 
için taraftar bulabilmiş, hem yeni göç ettikleri 
yerde müslümanlarca kabul görmüşler hem de 
İslam'ın hakikati ışığında bir yaşam sürmüşlerdir. 
Açıkçası hem siyasi, hem askeri, hem içtimai, hem 
de dini bir karar olmuştur İslamiyet'in kabulü. 
Selçuk bey kendinden sonra devleti idare edecek 
kadroların baş iki kişisi olan Tuğrul bey ve Çağrı 
beyi bizzat kendisi yetiştirmiştir çünkü 
torunlarının babaları şehid düşmüştür.

Tuğrul bey dönemine geldiğimizde ise devlet 
olma statüsüne erişilmiş, bir istiklâl kazanılmıştır. 
Daha sonra devletin kadim Türk geleneklerince 
pay edilmesini görüyoruz. Aslında Tuğrul bey 
buna pek sıcak bakmıyorum. Hatta bu işleyişi 
değiştirmek için ciddi mücadele ediyor ama 
dönemin statükocu zihniyeti yüzünden Tuğrul bey 
bu noktada istediği gibi muvaffak olamıyor. Kaldı 
ki Anadolu Selçuklular'ına kadar bu siyasi çift 
başlılık, yönetim sorunları/krizlerini yer yer 
göreceğiz. Ayrıca Tuğrul beyin yine askeri ve 
siyasi atılımlarına ek olarak dinî ve iktisadi 
atılımları da var. Dönemin alimlerine çok önem 
verip el üstünde tutmak gibi, kervan yollarında 
aman vermeyen eşkıyaları kırması ve asayişi tesis 
etmesi gibi. Yine kendisinin döneminde 
Anadolu'ya Türk göçleri Asya bozkırlarından çok 
ciddi oranda artmış. Kaldı ki devletler arası 
mesele boyutuna gelmiştir. Tuğrul bey bu göç 
politikasını başarılı bir şekilde idare ederek 
Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol 
oynamıştır. 

3. 4. Ve 5. bölümleri birlikte mütaala etmemiz 
gerekirse şunu diyebiliriz 1040-1072 arası oluşan 
siyasi, askeri, içtimai, kültürel, teokratik, iktisadi 
birçok mesele vardır. Biz konumuz icabı iktisadi 
olanı merkeze alarak diğer konular hakkında da 
fikir beyan etmeye çalışacağız. Tuğrul bey ve 
Sultan Alparslan dönemlerine baktığımızda bir 
dönem inşa bir dönem ihya diyebiliriz. Tuğrul 
beyin Anadolu'nun Türkleşmesinin önünü açması, 
kervan yollarında asayişi sağlaması, siyasi olarak 
yeni bir düzen getirmeye çalışması, alim kesimini 
el üstünde tutup yurdunda ikamet etmeye 
sağlamalarını çalışması gibi birçok konu Sultan 
Alparslan döneminin önünü açmış ki Sultan 
Alparslan bunu daha da ileriye taşıyarak Sultan 
Melikşah'ın devletin en azametli dönemini 
yaşaması için çok iyi zemin hazırlamıştır. Sultan 
Alparslan dönemine baktığımızda ise siyasi olarak 

birçok zaferlerle doludur. Abbasi halifesinin 
kendisinden yardım istemesi, Malazgirt sonrası 
Diyojen'in haraca bağlanması, harici ülkelerin 
Selçuklu siyasi üstünlüğünü ekseriyetle kabul 
etmesi gibi birçok başarı söz konusudur. Askeri 
başarılar zâten devletin sınırlarını ne uçtan ne uca 
taşıdığı göstermektedir. Yine bir askeri, iktisadi, 
içtimai sistem olan ikta sisteminin bunda payı 
büyüktür. Bu sistemin başarıyla uygulanması 
önemlidir. İçtimai, teokratik ve iktisadi konularda 
ise 1040-1072 arası atılan adımlar önemlidir. 
Teokratik olarak âlimlere verilen önem, kurulan 
medreseler, inşa ve ihya edilen kütüphaneler, ilim 
insanlarının el üstünde tutulması kısaca bunlara 
örnektir. Tâbi bunlar aynı zamanda birer içtimai 
konudur. Çünkü tüm bu atılan adımlar cemiyet 
hayatını da etkilemektedir. İktisadi olarak 
baktığımızda ise 1072 tarihine gelene kadar 
yapılan çalışmalar kurulan pazarlar, yapılan 
ticaretler, tarım ve hayvancılık politikaları, 
mahsullerin yurt dışı pazarlarına da satılması, ülke 
içlerinde adil bir iktisadi yapının olması, 
toplumun fertleri arasında çok ciddi makas 
farkları olmaması, ikta sistemiyle toprağın 
işletilmesi aynı zamanda orduya da bunun katkı 
sağlaması dönemin iktisadi yapısını ön plana 
koymaktadır. 1040-1072 yılları arasında atılan 
tüm bu adımlar ülkelerinin, yurtlarının daha 
yaşanılabilir olmasını sağlamıştır.  
Vatandaşlarınınsa daha huzurlu, daha kaliteli, 
daha müreffeh bir yaşam sürmesini sağlamıştır.
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dönemden daha sonra uygulamaya alınmıştır ama 
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