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SELÇUK BEY 
(J~ ) 

(ö. 397/1007 [?]) 

Selçuklu hanedamnın atası . _j 

Yaklaşık 287 (900) yılında doğduğu tah
min edilmektedir. Arapça ve Farsça kaynak

larda "~ ·J~ ·J~ .~ .!!~" 
şeklinde kaydedilen adının telaffuzu ve an
lamıyla ilgili olarak farklı görüşler bulun
maktadır. Bazı araştırmacılar "küçük sel" 
manasma geldiğini ve Selçuk-Selçük biçi
minde okunınası gerektiğini söylerken ba
zıları kelimenin "küçük sal" anlamında olup 
Salçuk şeklinde telaffuz edilmesi gerektiği
ni, Oğuzlar'ın Siriderya (Seyhun) nehri boy
larında saz ve kamışlardan sallar yaparak 
nehri geçtiklerini, Selçuk'un böyle bir sal
da doğduğu için bu adı aldığını ileri sürer. 
Diğer bir görüşe göre Selçuk, ismini Kır
gızlar'ın Muz (Buz) Dağ adını verdikleri Sei
Tağ'dan almıştır. Selçuk adının Türkçe'de 
"mücadeleci" manasma gelen salçuğ ke
limesinden alınmış olabileceğini söyleyen
ler de vardır (Marquart, s. 187; Barthold, 
s. 92; Rasonyi , lll/ 10 [1939], s. 377-384; 
İA, X, 353). Sikke, damga ve kaynaklardan 
Selçuk'un ailesinin Oğuzlar'ın Kınık boyu
na mensup olduğu anlaşılmaktadır (Dfua
nü lugati't-Türk Tercümesi, I, 55; Ahbarü'd
deuleti's-Selcükıyye, s. 2; Ebü'l-Ferec, I, 
292-293; Kafesoğlu , Sultan Melikşah Dev
rinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, s. 
146). Babasının ismi Dukak'tır (Tukak) (Bey
haki, s. 122; Ahbarü 'd-deuleti 's-Selcükıy

ye, s. 2; ibnü'l-Eslr, IX, 473; Bündarl, s. 2; 
İbn Hallikan, IV, 63; Mlrhand, IV, 235). Ra
vendl (Rahatü 's-sudür, I, 86), Reşldüddin 
Fazlullah-ı Hemedanl (Cami' u 't-teuarfl], III 
5, s. 5), Yezdl (el-'Urata, s. 20) ve Kadı Bur
haneddln-i Anevi (Anfs el-Kulüb, s. 475 , 
50 ı) gibi tarihçiler babasının adını Lokman 
olarak kaydederse de bunun Dukak'tan 
bozma olduğu ileri sürülmüştür ( İA, X, 3 5 3). 

Dukak, Oğuz Yabgu Devleti'nde idari, 
siyasi ve asker! nüfuzasahip bir şahsiyet 
olup cesareti, kuweti, ileri görüşlülüğü ve · 
devlet işlerindeki başarılarından ·dolayı "Te
mür-Yalığ" (demir yaylı) lakabıyla anılırdı 
(Ahbarü 'd-deuleti's-Selcükiyye, s. 1; ibnü'l
Eslr, IX, 4 73) . Ok ve yayın Oğuzlar'da önem
li bir egemenlik sembolü olduğu, özellikle 
yayın hakimiyet ve metbfıluğu temsil et
tiği düşünülÜrse Dukak'ın bütün Deştci Kıp
çak kabileleri arasında bu lakapla tanın
mış olması 1 onun sıradan bir asker veya 
idareci olmaktan çok Oğuz boyları arasın
da başbuğluk yahut sı..ibaşılık makamını . 
işgal ettiği söylenebilir. Tuğrul Bey'in DI-
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van-ı İnşa reisi olan İbn Hassfıl'ün bir kay
dından hareketle Dukak'ın Hazar hakanına 
tabi olduğunu iddia edenler de vardır. An

cak Hazarlar'ın o sırada zayıf oldukları ve 
Peçenekler'e karşı Oğuzlar'la ittifak yap
mak zorunda kaldıkları düşünülürse bu id
diaya şüpheyle bakılmalıd.ır. Deşt-i Kıpçak'

taki Oğuzlar'ın başbuğu olan Dukak'ın Oğuz 

Yabgu Devleti'nde nüfuzlu bir şahsiyet ol
duğu veya bu devlet içinde bağımsız bir 
yapıyı temsil ettiği Selçuklu tarihçileri ta
rafından genellikle kabul edilmektedir. Kay
naklarda Oğuz yabgusunun Dukak'ın fikir
lerine çok önem verdiği ve ona danışma
dan karar almadığı, nitekim bir Türk top
luluğuna karşı sefere kalkışınca Dukak'ın 

onunla tartışıp ağır sözler söylediği , bunun 
üzerine yabgunun kılıcını çekip Dukak'ı yü
zünden yaraladığı , Dukak'ın da gürzü ile 
yabgunun başına vurup onu attan düşür
düğü , yabgunun Dukak'ın yakalanıp öldü
rülmesi için emir verdiği , ancak muhte
melen Dukak'ın etrafındaki güçlü bir top
luluğun varlığı sebebiyle bu emrin yerine 
getirilemediği, devlet adamları ve kuman
danların araya girmesiyle anlaşma sağ
landığı ve bu münasebetle bir şölen dü
zenlendiği kaydedilmektedir (Ahbarü 'd
deuleti's-Selcükıyye, s. 1; ibnü'l-Eslr, IX, 
473; Mlrhand, IV, 235-236; Köymen, I, 6-8). 
Bu olay, Dukak'ın hem Oğuz Yabgu Dev
leti içindeki nüfuzuna hem de onun dev
letin aleyhine olacak bir meselede devlete 
sahip çıktığına işaret etmesi bakımından 
önemlidir. 

SelÇuk Bey'in Dukak'tan önceki cedleri 
hakkında sağlıklı bilgi yoktur. Zah!rüdd!n-i 
N!sabfıri ve Reş!düddin Fazlullah-ı Heme
danı gibi müellifler, Selçuk'un atası olarak 
çadır ustası Hace Kereküçü'nün oğlu Tok
şurmuş'u göstermiş, ancak diğer kaynak
larca teyit edilmeyen bu rivayetler Selçuk
lu tar ihçileri nezdinde fazla itibar görme
miştir. İbn Hassfıl'ün günümüze intikal et
meyen tarihe dair eserinde (Müntecebüd
di.n Bed!', s. 32) ve Taril)-i Güzide'de (s . 
426) Selçuk'un soyu efsanev! Türk Hüküm
dan Efrasiyab'a (Alp Er Tonga) bağlanmak

ta, İbn Hassul'ün Kitabü Tatzili'l-etrak 
adlı diğer bir eserinde (s. 265) Selçuklu 
ailesinin şerefli bir soya mensup olduğu 
kaydedilmektedir. Vezir Nizamülmülk de 
Selçuklular'ın Efrasiyab'ın soyundan geldik-

. lerini ve babadan oğula hükümdar olduk
larını söyler (Siyasetname, s. 13). 

Gaziıeli Mahmud tarafından Hindistan'
da Kalin~ar Kalesi'nde hapsedilen Selçuk 
Bey'in oğlu Arslan Yabgu'nun Tuğrul ve 
Çağrı beylere, "Yeğenlerim hükümdarlık 

peşinde koşmaya devam etsinler; zira bu 
padişah (Gazneli Mahmud) köle oğludur, so
yu sopu yoktur, devlet böyle adamlara bı
rakılamaz" diye haber göndermesi (Raven
dl, I, 90) onun Mahmud'un asaletini hü
kümdarlık için yeterli görmediğini göste
rir. Süryan! tarihçisi Ebü'I-Ferec İbnü'I-İb
r! de Sultan Tuğrul Bey'in 1 043'te Abbas! 
halifesine gönderdiği bir mektupta h ür in
sanların eviadı olduğunu , soyunun Hun
lar'ın kral ailesinden geldiğini , bu sebeple 
kendisine yapılacak hizmetlerin daha üs
tün olması lazım geldiğini belirttiğini kay
deder (Tarih, I, 299) Selçuklular'a tabi 
Oğuz ve Türkmenler'in en kıritik anlarda 
bile onlara bağlılıkl arın ı sürdürmesi, Sel
çuk Bey'in ölümünden sonra torunları Tuğ
rul ve Çağrı beylerin en sıkıntılı zamanla
rında dahi çevrelerinde kendilerine hizme
te hazır büyük kitleler bulmasının onların 
asil hanedanlara mensup olmalarından 
kaynaklandığı ileri sürülmektedir ( Kafe
soğlu , Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkın
da, s. 25-26; Turan, s. 56) . 

Selçuk on yedi-on sekiz yaşlarında iken 
vefat eden Dukak'ın ondan başka bir ço
cuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Oğuz 
yabgusunun, kendi yanında büyüyen Sel
çuk'un asil ve kumandanlık vasıflarına sa
hip olduğunu bildiği için onu subaşı tayin 
ettiği kaydedilir (Mirhand, IV, 235-236) . 
Ebü'I-Ferec İbnü'I-İbrl, yabgunun Selçuk'a 
olan güven ve ilgisinin diğer devlet adam
ları ve kumandanların kıskançlığına sebep 
olduğunu , Selçuk'un saraya gidip yabgu
nun yanıbaşına oturmasının hatuna ağır 
geldiğini, hatunun hükümdan uyarıp halk 
tarafından da sevilen Selçuk'un ileride baş

larına iş açmasından ve tahtı ele geçirme
sinden endişe ettiğini belirttiğini, yabgu
nun hatunun t esirinde kalıp Selçuk'u ber
taraf etmeye karar verdiğini , durumu öğ
renen Selçuk'un saraydan uzaklaşmak zo
runda kaldığını söyler (Tarih, I, 292) . Onun 
yabgunun yanından ayrılmasında Kıpçak

lar'ın Oğuzlar'ı sıkıştırması , yer darlığı ve 
otlak yetersizliği , Karahanlılar'ın giderek 
kuwetlenip büyük bir güç haline gelmiş 
olmasının da önemli rol oynadığı kayde
dilmektedir. 

Selçuk Bey 1 00 süvari, kalabalık maiye
ti ve çok sayıda hayvan sürüsüyle birlikte 
muhtemelen 350 (961) yılında Oğuz yab
gusunun kışlık merkezi Yenikent'ten Siri
derya nehrinin aşağı mecrasında bulunan 
Cend şehrine gitti. Onun Cend şehrine ge
lişiyle ilgili olarak 925-940, 955 ve 985-
986 tarihleri de verilmektedir. Selçuk Bey, 
gayri müslim Türk ülkeleriyle İslam ülkele-



ri arasındaki sınır bölgesinde yer alan Cend'
de birlikte yaşamak zorunda oldukları hal
kın dinini ve adetlerini benimsemedikleri 
takdirde tecrit edilmiş küçük bir topluluk 
olarak kalacaklarını yanındakilere anlattı 
ve müslüman olmaya karar verdiğini açık
ladı. Daha sonra Harizm'deki Zendek şeh
rinin (Ebü'I-Ferec, ı. 293) ve Buhara'nın ida
recilerine elçi gönderip kendilerine Kur'an'ı 
ve İslamiyet'i öğretecek kişiler gönderilme
sini istedi (Mirhand, IV, 235-236). Onların 

çeşitli hediyelerle birlikte yolladığı hocalar 
sayesinde İslamiyet Selçuk'a bağlı Oğuz
lar arasında hızla yayılmaya başladı (Ebü'I
Ferec, I, 293; Köymen, I, 21; Agacanov. 
Oğuz/ar, s. 263). Selçuk müslüman olduk
tan sonra Oğuz Yabgu Devleti ve gayri 
müslim Türk boylarıyla irtibatını kesti ve 
onlara karşı sürdürülen cihad harekatına 
katıldı. Oğlu Mikail de muhtemelen böyle 
bir sefer sırasında şehid düştü . Selçuk'a 
bağlı Oğuzlar bu tarihten itibaren Selaci
ka, Selcukıyyan ve Türkmen adlarıyla anı
lır oldu. 

Müslüman olduktan sonra itibarı daha 
da artan Selçuk Bey'in etrafında kalaba
lık kitleler toplandı. Gayri müslim Türkler' e 
karşı gerçekleştirilen seferler ve Oğuz Yab
gu Devleti'yle yapılan mücadeleler neti
cesinde Cend, Selçuklular'ın hakimiyetine 
girdi ve Selçuklu Beyliği'nin merkezi oldu. 
Selçuk bu tarihten itibaren "el-Melikü'l
gazi" unvanıyla anılmaya başlandı (Bey
haki, s. 122). Belac ve Beruket şehirlerini 
de fetheden Selçuk'un giriştiği cihad ha
rekatı sayesinde çeşitli ülkelerden çok sa
yıda Türk, Selçuk'a tabi olmak için Cend'e 
akın etti. Türkler'in tarih boyunca asil ha
nedanlara karşı duydukları sevgi ve saygı
nın bir sonucu olarak Selçuk'un etrafında 
toplandıkları ileri sürülmekte ve bu nok
tadan hareketle Selçuklular'ın eski bir Türk 
hükümdar ailesine mensup oldukları iddi
ası teyit edilmektedir. 

Selçuk Bey'in sadece kendine bağlı Oğuz
lar arasında değil bölgede hüküm süren 
Samaniler ve Karahanlılar gibi iki büyük 
devlet nezdinde de itibar sahibi olduğu 
anlaşılmaktadır. Samaniler'in, toprakları
nı işgal eden Karahanlılar'a karşı Selçuk'
tan yardım istemeleri ve onun oğlu Ars
lan'ın (Arslan Yabgu) yardımıyla kaybet
tikleri toprakları geri almaları Selçuk ve 
ailesinin hayatında önemli dönüm nokta
larından birini teşkil etti. Böylece Selçuk, 
mahalli bir bey olmaktan çıkıp iki devlet 
arasındaki olaylara müdahale eden bir li
der vasfını kazandı. Samaniler, bu yardım
Iara karşılık Buhara yakınlarındaki Nur 
kasabasını Selçuk'a bağlı Oğuzlar'a verdi. 

Selçuk Cend'de kalırken oğlu Arslan Yab
gu'ya bağlı Oğuzlar 382'den (992) önceki 
bir tarihte ve muhtemelen 37S (985-86) 
yılında Nur kasabasına göç etti (Müstevfl, 
s. 426-427) Samaniler 393 ve 394 (1 004) 
yıllarında da Selçuklular'ın yardımıyla Ka
rahanlılar'ı mağlup etti. 

Selçuk yaklaşık 397 (1 007) yılında 100 
(Ahbarü'd-devleti's-Selcükıyye, s. 2) ve
ya 107 (İbnü'I-Esir, IX, 382) yaşında Cend 
şehrinde vefat etti. Onun 992'den sonra 
öldüğünü söyleyenler olduğu gibi 1009 ve
ya 1010'da öldüğünü ileri sürenler de var
dır (Agacanov, Oğuz/ar, s. 262). Sultan Al
parslan 1066'da Cend'e giderek dedesi Sel
çuk'un kabrini ziyaret etti. Türkmen hü
kümdarlarından birinin kızıyla evli olan Sel
çuk Bey'in (Köymen , I, 31) kaynaklarda üç 
(Mikail , İsrail [Arslan YabguJ, Musa) (İb

nü'I-Esir. IX, 474; Ahbarü'd-devleti's-Selcü
kıyye, s. 2; Ahmed b. Mahmud, s. 5). dört 
(Mikail, İsrail. Musa, Yunus) (Ravendi, I, 
85; Müstevfi, s. 426) veya beş (Mikail, İsrail , 
Musa, Yunus, Yusuf [Yinal]) (Zahirüddin-i 
Nisaburl. s. 10; Reşidüddin Fazlullah-ı He
medanl, II/5, s. 5) çocuğu olduğu kayde
dilmektedir (krş. Kafesoğl u, XIII [ 19581. s. 
117-130; Turan, s. 85-86). 
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!il AlıDÜLKERiM ÖZAYDIN 

SELÇUKLULAR 
(J~JT) 

Türkler'in 
İslami devirde kurdukları 

en büyük hanedanlardan biri 
(1040-1308). 

I. BÜYÜK SELÇUKLULAR 

A) Tarih 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat 

C) Dini, İlmi, Fikri ve Tasavvufi Hayat 

II. KİRMAN SELÇUKLULARI 

A) Tarih 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat 

III. ANADOLU SELÇUKLULARI 

A) Tarih 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat 

IV. SURİYE SELÇUKLULARI 

A) Tarih 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat 

V. IRAK SELÇUKLULARI 

A) Tarih 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat 

VI. SELÇUKLULAR'DA DEVLET TEŞKiLATI 

LVII. MiMARİ 
_j 

Oğuzlar'ın Kınık boyuna mensup olan ha
nedan adını Oğuz Devleti'nin ordu kuman
danı Selçuk Bey'den alır. Selçuk Bey'in Mi
kail, Arslan (israil). Musa, Yusuf ve Yunus 
adlı beş oğlu vardı. Gayri müslimlerle ya
pılan bir savaşta şehid düşen Mikail'in Da
vud (Çağrı Bey) ve Muhammed (Tuğrul Bey) 
isimli iki oğlu dedeleri Selçuk Bey tarafın
dan büyütülmüş, anneleri Türk geleneği
ne göre amcaları Yusuf ile evlendirilmişti. 
Selçuk Bey muhtemelen 3SO (961) yılın
da Yenikent'ten Cend şehrine gelmiş ve 
burayı beyliğin merkezi yapmıştı. Selçuk 
Bey Cend'de kalırken oğullarından Arslan 
kendine tabi Oğuzlar'la Buhara yakınla
rındaki Nur kasabasına göç etmişti (375/ 

985-86). 
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