
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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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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Ülkesini Karahanlılar'dan kurtarmak için 
mücadeleye girmiş olan Samani Hüküm
ctarı İsmail b. NOh ei-Müntasır 393 (1003) 
yılında Cend'e gelip Selçuk Bey'den yar
dım istedi. Selçuk Bey onun isteğini ka
bul etti ve ayrıca kızıyla evlendirdi. Oğlu 
Arslan Yabgu kumandasındaki bir orduyu 
İsmail ile birlikte Karahanlılar üzerine gön
derdi. Bu ordu, Semerkant'a yaklaşık 42 
km. mesafedeki KOhek'te Karahanlı ku
mandanı Subaşı Tegin'i yenilgiye uğrattı. 
Karahanlı Hükümdan İlig Han Nasr yenilgi 
haberini alır almaz ordusuyla Semerkant'a 
geldi. Oğuzlar bir gece baskınıyla onu da 
yendiler (Şewal393 1 Ağustos 1003); on se
kizi kumandan olmak üzere birçok esir al
dılar ve Karahanlı ordusunun ağırlığını yağ

maladılar. Gazneli kaynaklarına göre, geri
ye dönüldükten sonra Oğuzlar'ın İlig Han 
ile savaştıkları için pişman olup handan 
özür dileyecekleri ve esirleri serbest bıra
karak gönlünü alacakları söylentisinin çık
ması üzerine İsmail , Ceyhun'u geçip Hora
san'a döndü. Oğuzlar, ertesi yıl İsmail'in 
İlig Han' ı Semerkant dolaylarında yapılan 
savaşta (Şewal 3941 Ağustos 1004) ye
nilgiye uğratmasında da önemli rol oyna
dılar. 

Selçuk Bey'in yaklaşık 397'de ( 1 007) ölü
münün ardından ailenin başına Arslan Yab
gu geçti. Arslan Yabgu'nun doğrudan ken
disine bağlı 4000 süvariden oluşan bir kuv
veti vardı. Bundan başka Selçuk Bey'in di
ğer oğulları Yusuf ile (Yinal) Musa'nın ve 
torunları Çağrı ve Tuğrul beylerin de as
kerleri bulunuyordu. 411 (1020-21) yılın
da Karahanlı harredanına mensup Ali Te
gin, Buhara'ya hakim olup ülkesini geniş
letmeye başladı. Bu tarihte Selçuklular'a 
bağlı diğer Oğuz boyları da Cend yöresini 
bırakarak Buhara bölgesine gitmişlerdi. Ali 
Tegin ile Arslan Yabgu arasında kuwetli 
bir ittifak meydana getirilmiş, büyük bir 
ihtimalle Ali Tegin Buhara'yı Arslan Yab
gu'nun yardımıyla ele geçirmişti. 

415 (1024) yılında Yusuf b. Harun, Kadır 
Han unvanını alarak Karahanlılar'da bü
yük kağan olunca kardeşleri Ali Tegin ile 
Ahmed ona karşı birleştiler. Ahmed de 
kendini büyük kağan ilan etti. Bunun üze
rine Yusuf Kadır Han, Gazneli Mahmud'la 
anlaştı ve onunla birlikte Maveraünnehir'i 
istila etti. Ali Tegin kaçıp kurtuldu; karısı, 
kızları ve ağırlıkları Gazneliler'in eline geç
ti. Yusuf Kadır Han, tarihe "Maveraünne
hir mülakatı" olarak geçen görüşmelerin

de Gazneli Mahmud'a Selçuklular'ın kala
balık ve savaşçı bir topluluk olduklarını, 
hükümdarlık peşinde koştuklarını, Gazne-
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li Devleti için tehlike oluşturduklarını, bu 
sebeple Türkistan ve Maveraünnehir top
raklarından uzaklaştınlmalarının doğru ola
cağını söyledi. Gazneli Mahmud bu görüş
menin ardından on binlerce süvariye sa
hip olan, savaşçılığı ve mertliğiyle tanınan 
Arslan Yabgu'yu hile ile Semerkant'a ge
tirtip tutuklattı. Arslan Yabgu önce Gaz
ne'ye, oradan Hindistan'da Mültan yakı
nındaki Ka.Jincar Kalesi'ne götürülüp hap
sedildi ( 1025). Hiç beklemediği bir hilenin 
kurbanı olan Arslan Yabgu bu kalede öl
dü (1032). Arslan Yabgu, mahpus bulun
duğu kaleden yeğenieri Tuğrul ve Çağrı 
beylere gizlice haber gönderip onları Gaz
neli Mesud ile mücadeleye teşvik etti. Ars
lan Yabgu'nun ölümünün ardından Sel
çuklu ailesinin başına MOsa (İnanç) Yabgu 
geçti, ancak idare fiilen Tuğrul Bey ve Çağ
rı Bey'in elinde idi. 

Maveraünnehir'de sıkıntı içinde olan Tuğ
rul ve Çağrı beyler daha elverişli toprak
lar aramaya karar verdiler. Tuğrul Bey çöl
lere çekilirken Çağrı Bey, 3000 kişilik bir 
süvari birliğinin başında Gazneli hakimi
yetindeki Horasan'dan Anadolu 'ya doğru 
hareket etti ( 1016-1021 ). Ermeni ve Gür
cü topraklarında bir süre kaldıktan sonra 
ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan tek
rar Tuğrul Bey'in yanına döndü. Diğer yan
dan Arslan Yabgu'nun Kutalmış ve Resul 
Tegin adlı oğulları ile akrabaları Arslan 
Yabgu'ya bağlı Oğuz boylarına hakim ola
madılar. 4000 çadırdan oluşan bu Oğuz 
grubunun ileri gelenleri Arslan Yabgu'nun 
tutuklanmasının ardından Gazneli Mah
mud'a Selçuklular'dan zulüm görmekte 
olduklarını söyleyip kendilerine Horasan'
da yurt vermesini rica ettiler; ricaları ka
bul edilirse ordusunun gücünü arttıracak
larını söylediler. Sultan Mahmud, başta 
TGs Valisi Arslan Cazib olmak üzere bazı 
devlet adamları ve emirlerin itirazlarına 
rağmen onların isteklerini kabul etti. Bu 
Oğuz grubu Horasan'a geçip Serahs, Fe
rave ve Baverd çölünde yurt tuttu. Böy
lece Oğuz ilinden bir grup tarihte ilk defa 
Amuderya (Ceyhun) ırmağının öbür yaka
sına, yani İran topraklarına ayak basmış 
oldu. Grubun başında Yağmur, Boğa, Gök
taş . Anasıoğlu ve Kızıl adlı beyler vardı . 

Bunlar muhtemelen bağımsız yaşamak 
istedikleri için Selçuklu ailesinden zulüm 
gördüklerini söylemişlerdi. Nitekim çoğu 
Selçuklu Devleti kurulduktan sonra da on
lara itaat etmedi. 

Gazneli Mahmud 418 ( 1 027) yılında yap
tığı Hindistan seferinden dönerken uğra
dığı Nesa. Baverd ve İsferayin'de halk yağ-

macılıklarından dolayı bu Oğuz grubunu 
sultana şikayet edince Mahmud, TGs Va
lisi Arslan Cazib'e mektup yazarak üzer
lerine yürümesini emretti. Arslan onlarla 
üç defa çatışmaya girip üçünde de yeni
lince Gazneli Mahmud TQs'a gitti. Arslan'ı 
askerle takviye ederek tekrar Oğuzlar'ın 
üzerine gönderdi. Arslan bu defa Ferave 
Kervansarayı yakınında Oğuzlar'a karşı 

galibiyet elde etti. Bir hayli zayiat veren 
Oğuzlar'ın çoğu, Hazar denizinin doğu kı
yısındaki Balhan dağları bölgesine ve Di
histan'a kaçtı. Yenilginin ardından Oğuz 
saldırıları azalmaya başladı. 421 (1 030) yı
lında vefat eden Gazneli Mahmud'un vasi
yetine göre oğullarından Muhammed tah
ta çıkarıldı. İsfahan'da bulunan ağabeyi 
Mesud kardeşinin hükümdarlığını tanıma

yıp harekete geçti. Mesud Gazne'ye doğ
ru yürürken Oğuz beylerinden Yağmur'u 
da hizmetine aldı. Mesud hükümdar olun
ca Yağmur'un ricası üzerine diğer Oğuz 
beyleri Kızıl , Boğa, Göktaş da hizmete alın
dı. Sultan Mesud bunların başına Humar 
Taş adlı Gazneli bir emiri geçirdi. 422'de 
(ı 03ı) başşehir Gazne'ye Oğuzlar'ın Se
rahs ve Ebiverd (Baverd) halkına zulmet
tikleri haberi geldi. Mesud onlara karşı bir 
ordu gönderdiyse de başarı elde edemedi. 
Sultan 423 (1 032) yılında Emir Taş-ı Fer
raş'ı Rey valiliğine tayin etti, hizmetine al
mış olduğu Oğuz beylerini de onunla be
raber Rey'e gönderdi. Beylerin görevleri 
Rey yöresinde düzenin sürdürülmesinde 
Vali Taş-ı Ferraş'a yardımcı almaktı. Bir 
süre sonra Mesud'un emriyle Yağmur Bey 
ile Oğuzlar'ın ileri gelenlerinden elli kişi 
öldürüldü. Bu durum, Serahs ve Ebiverd 
halkına zulüm yapan ve Sultan Mesud'un 
gönderdiği orduyla savaşan Oğuzlar'ın ço
ğunun Yağmur Bey'in oymağı olduğunu 
düşündürmektedir. Rey'e giden beylerden 
Yahya oğlu Kızıl Bey, Rey yöresinin haki
mi olunca Selçuklular'la iyi ilişkiler kurdu 
ve onlara damat oldu. Bu Oğuzlar'a Rey 
yöresinde oturdukları için Irak Oğuzları 
denilmiştir. 

Arslan Yabgu ile Karahanlı Ali Tegin'in 
kurduğu dostluk ve ittifak Arslan Yabgu'
nun ölümünden sonra devam etti. Ha
rizmşah Altuntaş ile Ali Tegin arasında De
bQsiye'de 423'te (ı 032) yapılan savaşta 
Karahanlı ordusunda Selçuklular da yer 
aldı. Ali Tegin'in ölümünün (426/1035) ar
dından oğulları çocuk yaşta olduğu için ik
tidar kumandanların eline geçti. Bu ku
mandanlarla Selçuklular arasında husu
met baş gösterdi. Selçuklular oturdukları 
Buhara'nın Nur yöresinde kalamayacakla
rını aniayarak Harizmşah Harun'un ülkesi-



ne göç etti. Horasan'ı Selçuklular'dan fay
dalanarak Gazneliler'den almak isteyen Al
tuntaş'ın oğlu Harun onları dostça karşıla
dı ve Harizm'de istedikleri kadar oturma
larına izin verdi. 

425 ( 1 034) yılında Cend hakimi Emir Şah 
Melik büyük bir orduyla Harizm'e gelip Sel
çuklular'a baskın yaptı. Ağır kayıplar ve
rerek Ceyhun'un sol yakasına geçen Sel
çuklular kısa bir süre sonra kendilerini to
parladılar. Ünlü bir aile olmaları dolayısıy
la Oğuz eline mensup beylerle yanlarında 
bulunan kişiler ana yurttan gelip onların 
hizmetine girmeye başladılar. Ertesi yıl 
dostları Harizmşah Harun, Gazneli veziri
nin düzenlediği bir suikastın kurbanı oldu 
(Cemaziyelahir 426 1 Nisan 1035). Onun 
ölümünün ardından Selçuklular Harizm'
de daha fazla kalamadılar. Tuğrul ve Çağ
rı beyler yanlarında amcaları Musa İnanç 
Yabgu, Yunus Yinal, İbrahim Yinal ve kuv
vetleri olduğu halde Ceyhun nehrini ge
çip 10.000 atlıyla Gazneli Devleti'ne ait Ho
r asan topraklarına ulaştılar (Receb 426 1 
Mayıs 1035). Gazneliler o sırada sadece İs
lam aleminin değil dünyanın en kuwetli 
imparatorluklarından biriydi. Selçuklular'ın 
sayısı Merv'e ve Nesa'ya doğru ilerledikçe 
arttı. Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in Horasan'a 
geçmesiyle Selçuklu Devleti'nin temelleri 
atılmış oldu. Selçuklular'ın Gazneli toprak
larına girdiğini Cürcan'da haber alan Sul
tan Mesud büyük bir endişeye kapıldı. Gaz
neli Veziri Ahmed b. Abdüssamed, "Bugü
ne kadar işimiz çobanlarla idi, şimdi ülke
ler zapteden beyler geldi"; diğer bir dev
let adamı da, "Horasan elden gitti" diye
rek üzüntülerini dile getirdiler. 

Musa Yabgu, Tuğrul ve Çağrı beyler Sul
tan Mesud'a bir mektup göndererek ha
lifenin "mevla"sı olduklarını, sultanın hiz
metine girmek istediklerini, böylece Dihis
tan, Harizm, Balhan dağı ile Ceyhun tara
fından gelecek akınları önleyeceklerini, Irak 
ve Harizm Oğuzları'nı da bölgeden uzak
laştıracaklarını, buna karşılık Nesa ve Fe
rave vilayetlerinin kendilerine ihsan edil
mesini istediler. Vezlrin, durumun iyice 
anlaşılması için biraz beklenilmesi teklifi
ne rağmen Sultan Mesud, Hacib Begtoğ
dı kumandasındaki 17.000 kişilik bir ordu
yu Selçuklular'ın üzerine gönderdi. Gaz
neli ordusu Nesa civarında yapılan savaş
ta (19 Şaban 426/29 Haziran 1035) boz
guna uğradı. Bu zaferle Selçuklular büyük 
bir güven kazandılar ve bölgede bir dev
let kurabileceklerine inanmaya başladılar. 
Sultan Mesud yenilginin ardından barışı 
tercih etti. Dihistan'ı Çağrı Bey'e, Nesa'yı 

Tuğrul Bey'e, Ferave'yi Musa Yabgu'ya 
verdi. Kendilerine bir tür özerklik tanınan 
Selçuklular bunun karşılığında Gazneli sul
tanma tabi olacak ve içlerinden biri dev
let merkezi Gazne'de oturacaktı. Selçuklu 
beylerine menşur, hil'at, sancak, külah, 
Türk geleneğine göre eyerli at ve altın 
kemer gönderildi (Ağustos ı035) Ancak 
beyler, Sultan Mesud'un yenilgi üzerine he
men barışayanaşmasını onun zayıflığının 
bir göstergesi olarak yorumladılar ve ba
rışı ciddiye almayıp kendilerine gönderilen 
hil'atleri yere attılar. Nesa zaferinin ardın
dan Selçuklular çeşitli yerlerden gelen Oğuz 
topluluklarının katılmasıyla daha da kuv
vetlendiler. Bu dönemde Irak Oğuzları'n
dan bir kısmı Selçuklular'ın hizmetine gir
di. Selçuklular'ın Horasan'a gelmesi ve ba
zı sınır yörelerini işgal etmesiyle Ceyhun 
ve Balhan yolları açıldı, böylece Oğuzlar'
dan bir kısmı daha bölgeye intikal etti. 

Selçuklular, barışın yapılmasından üç dört 
ay sonra Belh ve Slstan'a kadar yağma 
akınları düzenlemeye başladılar. Bu akın
ların devam etmesine rağmen Sultan Me
sud'un Hindistan'ın fethiyle meşgul olma
sı onun tehlikeyi yeterince algılayamadığı
nı göstermektedir. Sultan, Horasan vila
yetlerini korumak için Nlşabur'da bulunan 
Hacib Su başı kumandasında 1 5.000 kişi
lik bir ordu gönderdiyse de başarı sağla
namadı. öte yandan Sultan Mesud tara
fından hizmete alınarak Rey bölgesine gön
derilen Irak Oğuzları, akrabaları Selçuklu
lar'ın Horasan'daki başarılarından cesaret 
alarak Rey'de isyan edip Gazneliler'in Rey 
valisi Taş-ı Ferraş'ı öldürdüler ( 428/l 037). 
Taş-ı Ferraş'a yardım için gönderilen bir 
Gazneli kuwetine karşı da parlak bir zafer 
kazandılar. Böylece Rey çevresindeki Gaz
neli hakimiyeti sona erdi. Bu çok önemli 
başarının ardından Irak Oğuz beyleri Azer
baycan'a gittiler, sadece Kızıl 1 SOO aske
riyle Rey'de kaldı. Azerbaycan'a giden bey
lerden Dana dışındakiler çok geçmeden 
Irak-ı Acem'e döndüler. Azerbaycan'dan 
Irak-ı Acem'e dönen Göktaş ve Boğa, Kızıl 
ile birleşerek Hemedan'ı işgal edip şehri 
yağmaladılar, aynı şekilde Dlnever ve Ese
dabad köyleri de yağmalandı. Bu yağma
larda Deylemliler de Oğuzlar'ın yanında yer 
aldı. Rey bölgesinin büyük bir kısmına ha
kim olduğu anlaşılan Kızıl, Selçuklular'ı met
bu tanıdı ve Tuğrul Bey'in kız kardeşiyle ev
lendi. Tuğrul Bey 434'te (ı 042-43) Rey'e 
geldiğinde Irak Oğuzları, Rey-Hemedan ve 
Kazvin arasındaki bölgede yaşıyordu. 

Sultan Mesud, Hacib Subaşı'nın mükem
mel bir orduya sahip olduğu halde aradan 
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üç yıl geçmesine rağmen Selçuklu akınları
nı bir türlü durduramaması üzerine Sel
çuklular'la bir meydan muharebesi yapıl
ması için emir verdi. Serahs yakınlarında 
Talhab adlı yerde cereyan eden savaşta 
Gazneliler ağır bir yenilgiye uğradı ( 429/ 
1038) ve Gazneli ordusunun bütün ağırlığı 
Selçuklular'ın eline geçti. Çağrı Bey Merv'e, 
Tuğrul Bey Nlşabur'a, Musa Yabgu Se
rahs'a girdi. Halk hiçbir yerde onlara kar
şı tepki göstermedi. Merv'de Çağrı Bey, 
Nlşabur'da Tuğrul Bey adına "melikü'l-mü
IQk" unvanı ile hutbe okundu. Tuğrul Bey, 
Nlşabur'da Sultan Mesud'un tahtına otu
rarak şehrin ileri gelenlerini kabul etti. 
Bu sırada Halife Kaim-Biemrillah, Irak'ta
ki Oğuz beyleriyle Tuğrul ve Çağrı beylere 
elçiler göndererekyağma ve tahripten vaz
geçmelerini istedi. Tuğrul Bey ile enişte
si Rey hakimi Kızıl Bey halifenin elçisine 
onun isteğini yerine getireceklerini bildir
diler. 

Sultan Mesud, Selçuklular'ın faaliyetle
rine son vermek için 300 fiile donatılmış 
50.000 süvari ve piyadeden oluşan ordu
nun başında Gazne'den Belh'e geldi (Ce
maziyelewel 430 1 Şubat ı 039) Belh civa
rında Ulyaabad denilen yerde Çağrı Bey'i 
bozguna uğrartıktan sonra bütün kuwet
lerini toplayarak Selçuklular'a karşı yürü
dü. Çağrı Bey'in uğradığı yenilgi ve Me
sud'un kalabalık bir orduyla üzerlerine gel
mekte olduğunun duyulması Tuğrul Bey 
ile diğer bazı beylerin cesaretini kırmıştı. 
Bunlar, yapılan toplantıda askeri iyi dona
tılmış olan Sultan Mesud ile mücadelede 
başarı göstermenin güç olduğunu, buna 
karşılık Cürcan'a ve Irak-ı Acem'e gidilir
se bu yerlere kolayca sahip olunabileceğini 
ve oradan Rum ülkesine (Anadolu) akın
lar yapmanın mümkün olacağı görüşünü 
savundular. Çağrı Bey, bu görüşe karşı çı
karak buradan gidildiği takdirde Sultan 
Mesud'un arkadan geleceğini söyledikten 
sonra Gazneli ordusunun zayıf taraflarını 
anlattı ve onlarla savaşılmasını istedi. Top
lantıda bulunanlar Çağrı Bey'in görüşüne 
katılınca savaşa karar verildi. Serahs çö
lünde yapılan savaşta Gazneliler galip gel
di (2 Şevval430 1 27 Haziran ı 039) Ancak 
kesin bir zafer kazandığına inanan Sultan 
Mesud kısa bir süre sonra Selçuklular'ı 
tekrar karşısında buldu. Gerçekte Selçuk
lular'ın kaybı az olduğu gibi ağırlıkları da 
güvenli bir yerdeydi. Tekrar başlayan çar
pışmalar Gazneli ordusunu perişan duru
ma düşürdü. Vezirin görüşüne uyularak 
Selçuklular'a barış teklif edildi. Selçuklu
lar bu teklifi kabul etmelerine rağmen zap
tettikleri şehirleri boşaltmadılar ve Herat'a 
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elçi gönderdiler. Sultan Mesud, Selçuklu
lar'ı 431 yılının ilk aylarında ( Kasım-Aralık 

1039) Ferave çölüne kadar takip etti. Sel
çuklular savaşınayıp sürekli geri çekildiler. 
Bu sırada her iki taraf ve özellikle ağır teç
hizatlı Gazneli ordusu çok sıkıntı çekti. Sul
tan Mesud önemli bir başarı göstererneden 
Nlşabur'a döndü (Reblülahir 431. 1 Ocak 
1040). Halife ona Oğuzlar'ın çıkardığı olay
lara son verinceye kadar Horasan'da kal
masını , ardından Irak-ı Acem bölgesiyle il
gilenmesini tavsiye etti. 

Bahar aylarında Nlşabur'dan çıkan Sul
tan Mesud Serahs'a ulaştığında büyük bir 
kıtlıkla karşılaştı. Devlet adamlarının He
rafa gidip bir müddet orada kaldıktan 
sonra dönülmesi teklifini kabul etmeyip 
Merv üzerine yürüdü. Bir süre gittikten 
sonra askerin perişan durumda olduğunu 
gördüğü halde yolundan dönmedi. Kalaba
lık Gazne ordusunun gözde askerini Türk
ler'den oluşan hassa askeri teşkil ediyordu. 
Ayrıca Türk asıllı olan emirlerin maiyet as-
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kerleri de Türk asıllıydı. Bundan başka Dey
lemli, Arap, Kürt ve Hintliler'den oluşan 
birlikler sefere katılmıştı. Sultan Merv'e 
yaklaştıkça Selçuklular'la savaşmak için 
verdiği kararın ne kadar isabetsiz olduğu
nu anlamaya ve Selçuklu ordusuna karşı 
zafer kazanacağından şüphe etmeye baş
ladı. Nihayet iki ordu Merv yakınlarındaki 
Dandanakan Kalesi önünde karşılaştı. Gaz
ne Türk hassa ordusuna mensup bir gru
bun Selçuklular'a katılmasının ardından ya
pılan şiddetli bir hücum sonucunda Gaz
neli ordusu bozguna uğrayarak kaçmaya 
başladı. Üç gün devam eden savaş netice
sinde Selçuklular kesin bir zafer kazandı 
(8 Ramazan 431 Cuma 123 Mayı s 1040) . 

Gazne ordusunun bütün ağırlığı savaş 
meydanında kaldı. Sultan Mesud 1 00 ki
şilik maiyetiyle kaçıp canını zor kurtarabil
dL Tuğrul Bey bir tahta oturdu ve Horasan 
emlri olarak selamlandı. Dandanakan za
ferin den sonra Çağrı Bey Merv'de kaldı, 
Tuğrul Bey Nlşabur'a, amcaları Musa Yab
gu Herat'a gitti. 

K A Z A K 

UMAN DE N İ Z İ 

I. BÜYÜK SELÇUKLULAR (1040-1157) 

A) Ta rih . Dandanakan zaferinin ardın
dan Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu impara
torluğu 'nun ilk hükümdan oldu (ı 040-

1063). Sultan Tuğrul devrin geleneklerine 
uygun olarak çevredeki ülke hükümdarla
rına fetihnameler gönderdi. Merv'de ya
pılan kurultayda alınan kararla Ebu ishak 
ei-Fukkaı, Tuğrul Bey'in elçisi sıfatıyla Bağ
dat'a gönderildi. Tuğrul Bey halifeye yaz
dığı mektupta Horasan'da adaletle hük
medeceğini ve emlrü'l-mü'minlne sadakat
ten ayrılmayacağını ifade ediyordu. Eski 
Türk devlet geleneğine göre Selçuklular'ın 

hakim olduğu topraktarla ileride fethedil
mesi planlanan ülke ve şehirler hanedan 
mensupları arasında paylaştırıldı. Serahs 
ve Belh'in dahil olduğu Ceyhun ile Gazne 
arasındaki bölge, merkezi Merv olmak 
üzere Çağrı Bey'e, Herat merkez olmak 
üzere Büst ve Sistan yöresi Musa Yab
gu'ya verildi. Başşehir Nlşabur'da kalan 
Tuğrul Bey, Irak ve batı topraklarını aldı . 

S T A N 

T i B ET 

Beııga l hörfezi 



İbrahim Yinal'a Kuhistan. Arslan Yabgu'
nun oğlu Kutalmış'a Cürcan ve Damgan, 
Çağrı Bey'in oğlu Kavurd Bey'e Kirman 
ayrıldı. Bunlar Tuğrul Bey' e tabi olacaktı. 
Çağrı Bey ile Tuğrul Bey hayatlarının sonu
na kadar birbirleriyle iyi geçindiler. Bunda 
en önemli etken Tuğrul Bey'in çocuğunun 
olmamasıdır. 

Bulunduğu bölgede uzun süre Gazneli
ler'le mücadele eden Çağrı Bey bu müca
dele sonucunda Belh. Toharistan, Tirmiz. 
Velvaliç. Kubadiyan, Vahş şehirlerini ülke
sine kattı ve Gazneli Hükümdan İbrahim 
ile barış antiaşması imzaladı ( 45ı / ı 059). 
Buna göre her iki taraf ellerinde bulunan 
yerleri koruyacak ve birbirlerinin toprak
Iarına saldırmayacaktı. Gazne Hükümdan 
Mevdud'un teşvikiyle Tirmiz'i eline geçirip 
Belh'i almak için Ceyhun'u geçen Karahan
lı Hükümdan Arslan Han, Çağrı Bey'in oğ

lu Alparslan'ayenilip geri döndü. Daha son
ra Çağrı Bey ile Arslan Han arasında barış 
yapıldı. 

Harizmşah Altuntaş'ın oğlu İsmail, Ha
rizm'i Emir Şah Melik'in elinden kurtar
mak için Çağrı ve Tuğrul beylerden yar
dım istedi. Şah Melik'in Çağrı Bey ve İs
mail'i Harizm'de yenilgiye uğratması üze
rine Tuğrul Bey, Şah Melik'e karşı yürüye
rekonu mağlupetti (434/1 042-43). Şah Me
lik, metbuu Gazne Hükümdan Mevdud'un 
yanına giderken yakalanıp Çağrı Bey' e tes
lim edildi. Çağrı Bey, Selçuklu hanedanının 
bu acımasız düşmanını öldürttü ( ı043) 
Harizm. sonraları Gazne Hükümdan Mev
dud'un vasıtasıyla Kıpçak Emlri Haşka (?) 

adlı birinin eline geçti. Ancak Çağrı Bey' e 
mukavemet edemeyip kaçınca burası da 
Çağrı Bey'in ülkesine katıldı. Ardından Çağ
rı Bey oğullarından Kavurd'u Kirman'ın fet
hiyle görevlendirdi. Bir rivayete göre Receb 
451'de (Ağustos-Eylül ı 059). diğer bir riva
yete göre Safer 452'de (Mart-Nisan ı 060) 

· yetmiş yaşlarında vefat eden Çağrı Bey 
büyük bir kumandan, dirayetli bir siyaset 
adamıydı. 

433 (1041-42) yılında Cürcan'ı alan Tuğ
rul Bey 434'te ( 1042-43) Harizm'i Şah Me
lik'in elinden kurtardı ve aynı yıl Rey'i dev
letinin merkezi yaptı. Daha sonra Heme
dan'ı aldı, İsfahan hakimini vergiye bağ
ladı. 439 (1047-48) yılında Büveyhl Hüküm
dan Ebu Kalkar ile barış antiaşması im
zaladı ve onun kızıyla evlendi. Çağrı Bey'in 
kızlarından birini de Ebu Kalkar'ın oğlu 
Ebu Mansur ile evlendirdi. Musa Yabgu'
nun oğlu Hasan 1 047'de yılı Bizans ucun
da pusuya düşerek şehid olmuştu. Ertesi 
yıl Tuğrul Bey'in anne bir kardeşi İbrahim 

Yına!, Pasinler ovasında Bizans ordusunu 
yenip Hasan'ın öcünü al dı ve zengin bir 
ganimetle geri döndü. 443'te (ı 05 ı) İsfa
han'ı ülkesine katan Tuğrul Bey, 446 (1054) 
yılında Azerbaycan ve Arran emirlerini ken
dine tabi kı ldıktan sonra Bizans toprakla
rına girerek Malazgirt Kalesi'ni kuşattı. 
Ancak kışın yaklaşması üzerine kuşatma

yı kaldırıp Azerbaycan'a döndü. Kuşatma 
esnasında Selçuklu aklncıları Bayburt üze
rinden Trabzon'a kadar ulaştı. 

Tuğrul Bey, Halife K2lim-Biemrillah'ın da
vetiyle Bağdat'a gitti (25 Ramazan 447 1 
ı8 Aralık 1055) . Tuğrul Bey Bağdat'a var
madan halife onun adını hutbelerde okut
maya başlamıştı. Bu sırada Bağdat'ta bu
lunan Büveyhller'e mensup Türk mem
lükleri. Deylemliler ve halk Selçuklu asker
lerine karşı düşmanca davrandılar. Sultan, 
bu olayları Büveyhl Hükümdan el-Melikü'r
Rahlm Hüsrev Flruz'un tahrik ettiğini dü
şünerek onu yakalatıp bir kalede hapset
tirdi, ardından Rey'e gönderdi. el-Melikü'r
Rahlm'in aynı yıl bu şehirde vefat etme
siyle Büveyhller hanedanının siyasi haki
miyeti sona ermiş oldu. Muharrem 448'
de (Nisan 1056) halife ile Çağrı Bey'in kı
zı Hatice'nin nikahları kıyıldı. Zilkade 449'
da (Ocak ı058) halifeyapılan birtörende 
Tuğrul Bey' e yedi siyah hi!' at giydirdi; bu, 
cihan hükümdarlığının Selçuklu hüküm
ctarına tevcihi demekti. Ayrıca ona "meli
kü'l-meşrik ve'l-mağrib" unvanını verdi. Ay
nı yıl İbrahim Yına! sultana isyan etti. Tuğ
rul Bey, Yınarın sekiz aydan fazla süren is
yanını yeğenieri Alparslan ve Kavurd Bey'in 
yardımlarıyla bastırabildi. İbrahim Yinal 
yayının kirişi ile boğularak öldürüldü (9 
Cemaziyelahir 451 123 Temmuz 1059) Bu 
sırada Bağdat. halifeye isyan etmiş olan 
Büveyhl kumandanı Türk asıllı Arslan Be
saslrl ile müttefiki Musul Emlri Kureyş b. 
Bedran tarafından işgal edildi. Halife Ha
dise şehrine götürüldü ve sarayı yağma
landı. Bağdat'ta Fatımi halifesi adına hut
be okutuldu. Tuğrul Bey harekete geçip 
halifenin Bağdat'a getirilmesini sağladı. 

Tuğrul 

Bey adına 
447 (10551 

yılında 

Rey'de basılan 
dinar 

(Yapı ve Kredi 

Bankası 

Si kk e 
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nr. 8 183) 
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Arslan Besaslri yakalanıp öldürüldü (Zil
hicce 45ı 1 Ocak ı 060) . Tuğrul Bey, Halife 
Kiiim-Billah'ın kızı Seyyide Hatun ile Şaban 
454'te (Ağustos 1062) nikahlandı , ancak 
düğün ertesi yıl yapılabildi (Safer 455 1 
Şubat 1063). Sultan aynı yıl Rey'de vefat 
etti (8 Ramazan 45514 Eylül ı063) Tuğ
rul Bey adil, şefkatli, dürüst, cömert ve 
dindar bir hükümdardı. 

Tuğrul Bey çocuğu olmadığı için Çağrı 
Bey'in oğlu Süleyman'ı veliaht tayin et~ 
mişti. Ölümünde Vezir Arnidülmülk el
Kündürl. Süleyman'ı hükümdar ilan etti. 
Ancak Alparslan kardeşinin hükümdarlı
ğını tanımayıp Merv'den ayrıldı ve Kaz
vin'de kendini sultan ilan edip adına hut
be okuttu. Başşehir Rey'e gelerek kendi
ni sultan ilan etmiş olan Kutalmış'ı Dam
gan civarında mağlup etti ve Rey'e gidip 
tahta oturdu. Kündürl'nin yerine Niza
mülmülk'ü vezir tayin etti. Alparslan. ba
bası Çağrı Bey'in hakim olduğu toprak
larla amcası Tuğrul Bey'in hakimiyetinde
ki yerleri birleştirerek Ceyhun'dan Dicle'ye 
kadar uzanan büyük bir imparatorluğun 
hükümdan oldu. Ardından amcasının ev
lendiği Seyyide Hatun'u Bağdat'a gönder
di. Gerek bundan gerek şahsi isteklerinin 
kabul edilmesinden çok memnun kalan 
halife topladığı bir mecliste Alparslan'ı tan
tanalı bir şekilde sultan ilan etti (7 Cema
ziyelevvel 456 / 27 Nisan 1064) . Bu sırada 
Doğu Anadolu'da bulunan Sultan Alpars
lan, oradaki ve Gürcistan'daki birçok kale 
ve şehirle Bizans'a tabi Arpaçayı kıyısm
daki müstahkem Ani şehrini alıp Gürcü 
Kralı Bagrat'ı vergiye bağladıktan sonra 
geri döndü. Halife, bu başarılarından do
layı Alparslan'a ve yanındaki askerlere te
şekkür içeren bir beyanname neşretti. 
Sultan. 458 (1 066) yılında Hazar deniziy
le Aral gölü arasındaki Üstyurt'ta güven
liği sağlamak ve Harizm'den İtil (idil) hav
zasına gidip gelen ticaret kervanlarını ko
rumak için sefere çıktı. Başarılı bir seferin 
ardından Harizm'e döndü. Alparslan 1067 
yılında yeniden Bizans ve Gürcistan sınır-
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larında göründü. Bizans'a ait Kars fethe- Aden'e kadar uzanıyordu. Karahanlılar gi-
dildi. Gürcü kralı Selçuklular'a tabi oldu. bi büyük bir devlet de imparatorluğa bağ-
Sultan Alparslan devrinde Anadolu'ya akın- lı bulunuyordu. Melikşah devri müslüman 
lar daha çok Salar-ı Horasan unvanlı ku- ve gayri müslim tarihçiler tarafından bir 
mandanın idaresinde yapılıyordu. Bizans'- adalet devri olarak nitelendirilir. Urfalı Er-
ta imparatorluğun başına, gittikçe artan meni tarihçisi Mateos onun ölümünün bü-
Türk akıniarına son vereceğine inanılan tün dünyayı materne boğduğunu söyle-
kumandanlardan Romanos Diogenes ge- mektedir. Selçuklu devlet teşkilatı Melik-
tirildi. şah zamanında Nizamülmülk'ün de gay-

462 (1070) yılında Fatımi halifesinin ve- retiyle mükemmel bir şekil aldı, ilmi ve kül-
ziri Mısır'ı teslim edeceğini bildirerek AI- türe! faaliyetler zirveye ulaştı. Nizarniye 
parslan'ı bu ülkeye davet etti. Alparslan, medreseleri dünya çapında şöhrete kavuş-
Diyarbekir yoluyla Suriye'ye giderken Ha- tu. İktisadi ve ticari hayatta büyük geliş-
lep Hükümdan Mirdas oğlu Mahmud şeh- meler oldu, imar faaliyetleri yaygınlaştı. 

rin kadısını sultanı karşılamak için gön- Melikşah'ın ölümünün ardından hane-
derdi. Alparslan, Halep önünden ayrılıp dan mensupları arasında saltanat müca-
Mısır'a gitmekte olduğu sırada Romanos delesi başladı. Melikşah'ın en büyük oğlu 
Diogenes'in çok kalabalık bir orduyla sefe- Berkyaruk, Nizamülmülk'e bağlı gulamlar 
re çıktığı haberi geldi. İki hükümdar Ma- tarafından Rey'de sultan ilan edildi (485/ 
lazgirt ovasında karşılaştı ( 2 7 Zilkade 463 1 ı 092). Berkyaruk taraftarlarının gayret-
26Ağustos 1071). Alparslan, Bizans ordu- leri sonucunda, çocukyaştaki oğlu Mah-
sunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Malazgirt mud'u tahta çıkarmak isteyen ve parayla 
zaferi Anadolu'nun Türkler tarafından fet- Türk emirlerinin önemli bir kısmını elde 
hini sağladı ve burası Oğuz Türkleri'nin yur- eden Terken Hatun barışa mecbur bıra-
du oldu (bk. MALAZGİRT MUHAREBESi). kıldı. Buna göre İsfahan ve Fars eyaletleri 
Sultan ertesi yıl Ceyhun taraflarında bir Terken Hatun ile oğlu Mahmud'a bırakılı-
cinayete kurban gitti (24 Kasım ı 072). yor. Berkyaruk diğer eyaletlerde sultan ola-
Çağdaşı tarihçiler Alparslan'ı tarihin en rak tanınıyordu ( 486/1093 ı. Berkyaruk'un 
büyük hükümdarlarından biri olarak nite- dayısı Azerbaycan Meliki İsmail b. Yakütl. 
lemişler. onu kudret ve haşmetin gerçek Terken Hatun'un kışkırtmasıyla yeğenine 
temsilcisi saymışlardır. karşı isyan etti. ancak başarılı olamayıp ha-

Alparslan'ın ölümünün ardından yerine yatını kaybetti (Şaban 4861 Eylül 1093). 
veliaht tayin ettiği oğlu Melikşah geçti. Bu olaydan sonra Bağdat'a giden Berk-
Abbasl halifesi 8 Receb 465'te (20 Mart yaruk, Halife Muktedi-Biemrillah tarafın-
1073) Sultan Melikşah adına hutbe okut- dan "Rükneddin" lakabıyla sultan ilan edil-
tu. Melikşah'ın genç yaşta tahta çıkmasını di ve adına hutbe okundu (487/1094) . Ter-
fırsat bilen Karahanlılar ve Gazneliler, Sel- ken Hatun ile oğlu Mahmud'un aynı yıl için-
çuklu topraklarına saldırırken başta Ka- de ölümlerinin ardından Berkyaruk. Suriye 
vurd olmak üzere bazı hanedan mensup- Selçuklu hükümdan amcası Tutuş ile mü-
ları tahtta hak iddia ederek ayaklandılar. cadeleye girişti. Tutuş. Rey civarında mey-
İsyanların bastırılmasından sonra Melik- dana gelen savaşta askerlerinden bir kıs-
şah'ın itibarı bir kat daha arttı. Halife Ka- ınının karşı tarafa geçmesi yüzünden ye-
im-Biemrillah ona hükümdarlığını tasdik nild.i ve savaş meydanında hayatını kaybet-
ettiğini bildiren bir menşur ve sancak gön- ti (Safer 488 1 Şubat ı 095) Horasan'da bazı 
derdi ( 2 Saf er 466 1 7 Ekim ı 073). Sultan isyan girişimleri olduysa da bunlar kolay-
Melikşah, Alamut Kalesi'ni işgal ederek lıkla bastırıldı. Bu saltanat mücadeleleri 
orada bir Nizari-İsınam devleti kuran (483/ sırasında Haçlılar, Kılıcarslan'ı Anadolu'da 
1090) Hasan Sabbah ve Satınller'le mü- ( 1097). Kürboğa'yı Antakya önünde ( 1098) 
cadeleyi bir devlet politikası haline getir- bozguna uğrattıktan sonra Suriye kıyıları-
di'. Ancak .Ala~~t'u ele geçii-ip ülK.edeki , · . nı geçip Kı:id6s:ü ele geçirdiler (ı 099). Tu-
Batını fa~Üyetlerirıe son vererriedi, Veziri tuş'un bertaraf edilmesinin ardından Berk-
Nizamülmülk hem askeri herri ilrrıY açıaah yaruk'un karşısına bu sefer Arran meliki 
mücadele ettiği Batıniler tarafından öldü- olan kardeşi Muhammed Tapar çıktı. İki 
rüidü ( 485/l 092) Sultan bu olaydan yak- kardeş birbiriyle beş ôefa çatıştı. H oy şeh-
laşık bir ay sonra Bağdat'ta vefat etti ( 16 rinin önündeki son çatişmada (8 Cemazi-
şev'val 485/19 Kasım 1092) MeUkşah dö- yelahir 496 1 19 Mart'll03) Tapar yenitip 
nerrıi Selçuklu İmparatorluğu'm.in . sınırla- Ahlat'a gitti. Ertesi y\i taraflar arasında ba-
rının': ~p geniş olduğu devirdi.r. ·Selçuklu rış imzalandı. Buna göre Harizm. Horasan 
İmpari:ıtor)uğu Kaşgar'datı Ege ada'laİ:ı,- Muhammed Tapar'ın öz kardeşi Sencer'in, 
na. Aralgölü ve' Kafkasya'pari Yemen ve lr~k-ı Arab velrak~ı Acem. Fars. Hüzistan 
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Berkyaruk'un. Arran, Azerbaycan, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu, el-Cezlre ve Suriye 
Muhammed Tapar'ın hakimiyeti altında 
bulunacaktı. On iki yıl süren bu saltanat 
mücadelesi yüzünden Haçlılar amaçlarına 
ulaşmış. Anadolu Selçuklu Devleti önemli 
toprak kayıplarına uğramış. Batıniler orta
dan kaldırıtmayacak bir kuwet haline gel
miş. memlük asıllı beyterin hükümdarları
na karşı bağlılıkları zayıflamış ve impara
torluk çöküş devrine girmiştir. 

Reblülahir 498'de (Aralık 1104) vefat 
eden Berkyaruk'un küçükyaştaki oğlu Me
likşah'ı bertaraf ederek tahta geçen Mu
hammed Tapar, Selçuklu İmparatorluğu'
nu yerıiden birleştirmeyi başardı. Muham
med Tapar, SOO (1107) yılında İsfahan civa
rındaki Şahdiz (DizkOh) Kalesi'ni zaptede
rek içindeki Satınller'in hepsini öldürttü. 
Batıni merkezi Alamut, Anuş Tegin Şlrglr 
tarafından kuşatıldı, ancak alınamadı. Bu 
dönemde Karahanlılar'la Selçuklular ara
sındaki münasebetler zaman zaman bo
zulmakla beraber Karahanlılar Selçuklu
lar'ı metbu tanımaya devam etti. Gazne
li Sultanı lll. Mesud devrinde (ı 099-1115) 
Gazneti-Selçuklu ilişkilerine barış hakim ol
du. Muhammed Tapar, Gazneliler arasın
daki taht kavgalarına müdahale ederek 
Behram Şah'ın sultan ilan edilmesini sağ
ladı, böylece Gazneliler'i de kendine tabi 
kıldı (511/1117). Sultan Muhammed Tapar 
24 Zilhicce 511'de (18 Nisan 1118) vefat 
etti. Kendisine Alparslan'ı örnek alan sul
tan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na es
ki itibarını kazandıran hükümdar olarak 
kabul edilir. 

Muhammed Tapar'ın ölümü üzerine ye
rine geçen oğlu Mahmud, 13 Muharrem 
512'de (6 Mayıs 1118) Abbas'i Halifesi Müs
tazhir-Billah tarafından sultan ilan edildi 
ve adına hutbe okundu. Ancak Horasan 
meliki olan amcası Sencer onun hüküm
darlığını tanımayıp Haziran 1118'de sul
tanlığını ilan etti. Save civarında yapılan 
meydan savaşında Mahmud yeniidi (2 Ce
maziyelahir 513 1 1 O Eylül 1119) Halife 
Müsterşid-Billah, Bağdat'ta Sultan Sencer 
adına hutbe okutınaya başladı. Sultan Sen
cer özellikle annesi Seferiyye Hatun'un ri
casıyla Mahmud'u bağışladı ve Şaban 513'
te (Kasım 1119) yapılan anttaşınayla ba
bası Muhammed Tapar'ın doğrudan yö
nettiği toprakların bir kısmını ona bırak
tı. Böylece Irak Selçuklu Devleti kurulmuş 
oldu. 

Sultan Sencer, Selçuklular arasındaki sal
tanat mücadelelerini fırsat bilerek halifeli
ği siyasi olarak güçlendirmek isteyen Müs
terşid-Billah ve oğlu Raşid-Billah'ın başa-



rısızlığa uğrattimasında önemli rol oynadı. 
Gazneliler Devleti'ni tekrar Büyük Selçuk
lular'a tabi kıldı. Fakat Budist Karahıtay
lar'ın Maveraünnehir'de hakimiyet kurma
larına engel olamadı. Yirmi yılı meliklik ol
mak üzere altmış yıla yakın hüküm süren 
Sencer, hükümdarlığının son yıllarında ken
di öz kavmi Oğuzlar'ı cezalandırmak ister
ken yenilgiye uğrayıp (Muharrem 548 1 
Nisan 1153) onların elinde üç yıl esir kaldı. 
Ramazan 551 'de (Ekim-Kasım 1156) esa
retten kurtulduktan kısa bir süre sonra öl
dü ( 14 veya 24 Reblülewel 5521 26 Nisan 
veya 6 Mayıs 1157) . Sencer'in ölümüyle 
Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden 
çekilmiş oldu. Büyük Selçuklu devlet teşki

latı onun döneminde en ileri seviyeye ulaş
mış, Sencer, Sultan Melikşah ile birlikte ör
nek hükümdar olarak gösterilmiştir. Dev
let teşkilatma dair resmi vesikaları içeren 
münşeat mecmualarının çoğu bu döneme 
aittir. 

Ön Asya'yı Orta Asyalı kavimlere Selçuk
lular açmıştır. Moğol devri tarihçilerinden 
bazıları Moğollar'ın Ön Asya'ya Oğuz Türk
leri'nin açtığı kapıdan girdiklerini belirtir. 
Selçuklular, Anadolu'yu Oğuz Türkleri'nin 
vatanı yapmışlardır. Böylece, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'yu müslümanlardan ala
rak sınırlarını doğuda Arpaçayı'na, güney
de Suriye'de Lazkiye şehrinin ötesine ka
dar götürmüş olan Bizans'ın Suriye'nin ge
ri kalan kısmıyla Mısır' ı ülkesine katması 
tehlikesi Selçuklular sayesinde tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Getirdikleri siyasi is
tikrar ve uyguladıkları adil idare sayesinde 
Selçuklu hakimiyeti altındaki İran, Irak, Su
riye ve Anadolu sosyal ve ekonomik açıdan 
ileri bir duruma yükselmiştir. Anadolu'
nun İslam dünyasına katılması ve Selçuk
lular'ın ticari politikalarıyla Karadeniz'in 
kuzeyindeki ülkelerin ticaret yolu açılmış, 
İpek yolu ticareti çok gelişmiştir. Anado
lu' dan, Horasan'dan ve Irak- ı Acem'den 
K.irman'a gelen kervanlar mallarını Kirman 
limanlarından Hindistan, Çin ve diğer yer
lere götürüyordu. Sünnilik, iran'da Selçuk
lular sayesinde hakim bir mezhep duru
muna gelmiştir. Selçuklular, çeşitli şehir

lerde medreseler inşa ederek ve alimiere 
değer vererek ilmin ve kültürün gelişme

sinde önemli rol oynamıştır. 

ibnü'l-Eslr, Selçuklu sultanlarının ölümü 
dolayısıyla değerlendirme yaparken onlar
dan övgüyle söz eder. Kirman tarihi mü
ellifi Efdalüddin Ebu Hamid, Selçuklu ha
nedanını "hanedan-ı mübarek" diye tanım
ladıktan sonra, "Kocamış dünya onların 
bayraklarının görünmesiyle gençlik taze
liğine kavuştu, dünya ekinliği onların dir-

liği olunca en mükemmel şekilde marnur 
oldu" der. Zahlrüddln-i NlsabCırl, Sadred
din Ali b . Nasır ei-Hüseynl, Muhammed 
b. Ali er-Ravendl, Reşldüddin Fazlullah ve 
Hamdullah ei-Müstevfl de Selçuklular'ı över. 
Hamdullah ei-Müstevfl, islam hanedanın
dan her birinin birkaç ayıba bulaşmış ol
duğunu, Selçuklular'ın ise bütün bu ayıp
lardan uzak bulunduğunu ifade ettikten 
sonra onların temiz inançlı, hayır sahibi ve 
halka karşı şefkatli olduklarını söyler. 

BÜYÜK SELÇUKLU 
DEVLETi HÜKÜMDARLARI 

Tugrul Bey 431/1040 

Süleyman 455/1063 

Alparslan 455/1063 

ı. Melikşah 465/1072 

Berkyaruk 485/1092 

ll. Melikşah 498/1104 

Muhammed Tapar 498/1105 

Sencer 511-552/1118-1157 
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1!11'1!1 FARUK SüMER 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. 

Selçuklular'da devlet hazinesinden fayda
lanan zümreler dışında kalan bütün halk 
reaya diye adlandırılıyordu. Reaya vergi öde
mek, devlet otoritesine ve onu temsil eden
lere itaat etmekle mükellefti. Devletçe res
men tanınmış mezhep ve tarikatlar dışın
daki dini zümrelere katılması, farklı aklde
ler benimsemesi, nizarn ve asayişi bozma
sı ağır suçtu. Buna karşılık hükümdar da 
reayanın can, mal ve namusunu korumak
la mükellefti. Birçok resmi belgede reaya
nın hükümdara Allah'ın bir emaneti ol
duğu vurgulanmış, bürokrat ve emirler
den onlara karşı adil davranmaları, kendi
lerinden haksız taleplerde bulunmamala
rı istenmiştir (Müntecebüddin Bed!' , s. 20, 
23-24, 29, 41, 56). Siyasi hukuk bakımın
dan birbirinden farksız olan bu çok geniş 
kitle içerisinde ekonomik ve sosyal bakım
dan farklı sınıflar mevcuttu. Büyük Selçuk
lu Devleti üç büyük toplum katmanından 
oluşuyordu . 

1. Göçebeler. Kalabalık kitleler halinde 
Ceyhun nehrini geçerek İran coğrafyasına 
giren Türkler'in önemli bir kısmını Oğuz 
boylarına mensup göçebe kabileler oluş
turuyordu. Muhtemelen XIV. yüzyıl başla

rında Anadolu'da hazırlanan anonim Oğuz
ca bir sözlükte Türk kelimesinin "köylü, 
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