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ÜSMAN GAZ i

ÖZGÜDENLİ

C) Dini, İlıni, Fikri ve Tasavvufi Hayat.
Dini ve İlıni Hayat. Selçuklular, İslam dünyasının siyasi liderliğini ele aldıktan sonra
iç politikada Şii Fatımller, dış politikada Bizanslılar' la mücadele etmeyi temel ilke kabul etmişlerdi. Şii Fatımller'e karşı Sünniliğin hamisi olmuşlardı ve Sünnilik ülkenin
her yerinde gelişip yayılmıştı. Türkler'in
büyük çoğunluğu gibi Selçuklu sultan ları
da Sünniliğin Hanefi yorumunu tercih etmişler ve bu konuda son derece titiz davranmışlardır. Mezheplerine olan bağlılık
ları 1OSS'te Bağdat'a geldiklerinde kadıl
kudat tayininde de kendini göstermiş, vefat eden Şafii alimi İbn MakOla'nın yerine
Hanefi alimi Ebu Abdullah ed-Dameganl
kadılkudatlığa getirilmiştir. Otuz yıl boyunca bu görevi yürüten Dameganl ile Hanefilik önemli bir gelişme göstermiş, ülkenin değişik yerlerine tayin edilen Hanefi
kadıları mezheplerinin yayılması için çalış
mışlardır. Melikşah'ın son dönemlerine kadar hilafet merkezi Bağdat'ta Hanefi bir
kadılkudatın bulunması bu konuda Selçuklular'ın etkinliğini göstermektedir. TUğrul
Bey'in Nlşabur'da inşa ettirdiği medreseden sonra Sultan Alparslan, Bağdat'ta Ebu
Hanife'nin kabrinin yanında Hanefiler için
bir medrese yaptırmıştır. Bu medresede
ilk dersi Hanefiler'in önemli şahsiyetlerin
den Ebu Tahir İlyas ed-Deyleml vermiş,
Ebu Tali b Hüseyin ez-Zeynebl de elli yıl boyunca müderrislik yapmıştır. Hanefi mezhebinin asıl yayılma sahası Belh, Rey, Buhara, Semerkant, İsbicab ve Nlşabur gibi
Horasan ve Maveraünnehir'in önemli şe
hirleridir. Selçuklular döneminde Ebu Nasr
Ahmed b. Mansur el-İsbicabl, Ebü'l-Usr elPezdevl. Ebu Bekir Haherzade ve Şemsü
Ieimme es-Serahsl gibi önemli alimler bu
bölgelerden yetişmiştir. Irak bölgesi de
Hanefiliğin yayıldığı alan olmuştur. İkinci

büyük Sünni mezhep olan Şafiilik daha çok
Hicaz ve Mısır' da yayılmakla birlikte sonraları Suriye ve Irak bölgelerinde de etkin
bir konuma gelmiştir. Şafiiler' in bu bölgelerde Hanefiler'le beraber fetva ve öğretim
işlerini paylaşmaya başlamaları Selçuklular dönemine denk gelir. Fatımller'in açmış
olduğu Ezher Medresesi'nden yetişen Şii
Batıni dalierin çalışmalarına karşı Selçuklular, Nizarniye medreselerini inşa ettirmişlerdir. Şiilik propagandaları Hicaz ve
Suriye gibi halkı Arap olan bölgelerde yaygın olduğu için Selçuklular, Arap topluluklarının daha çok benimsediği Şafii mezhebi esaslarına göre eğitim yapan medreselerin açılmasını sağlamışlardır. Böylece
Şii propagandalarının etkisiz hale getirilmesi amaçlanmıştır. İmamü'I-Haremeyn
ei-Cüveynl, Ebu İshak eş-Şirazl, Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed eş-Şaşl, İmam
Gazzall, İlkiya el-Herrasl ve Muhammed
b. Yahya en-Nisaburl gibi şahsiyetler bu
medreselerde müderrislik yapmıştır. Endülüs'ten Maveraünnehir'e, Kafkaslar'dan
Yemen'e kadar çeşitli bölgelerden gelen
öğrenciler Bağdat, Nlşabur, Merv, Herat
ve İsfahan gibi şehirlerde nizamiyelerde
okuyarak memleketlerine dönmüş ve Sünnilik üzerinde ortak bir kültürün gelişme
sine hizmet etmiştir. Hanbeli mezhebi ise
gerek arkasında siyasi desteğin olmaması
gerekse Hanbelller'in kendi mezhep anlayışları yüzünden fazla yayılma imkanı bulamamıştır. Daha çok Bağdat ve çevresinde görülen Hanbeli mezhebinin Selçuklular dönemindeki en büyük temsilcisi Ebu
Ya'la el-Ferra, Suriye ve Harran'daki diğer
önemli temsilcisi sufi müellif Hace Abdullah-ı Herevl'dir. Maliki mezhebi de Selçuklular'ın hakim olduğu Irak, Bağdat ve
Suriye'de mensupları az olmakla beraber
varlığını sürdürmüştür. Ebü'l-Fazl Muhammed b . Abdullah el-Malik! ve Ebu Ya'Ia
Ahmed b. Muhammed el-Abdi dönemin
önemli Maliki alimleridir. Bu dört Sünni
mezhebin yanında Evzai ve Zahiri mezhepleri de varlıklarını kısmen devam ettirmiştir.

Selçuklular döneminde açılan medreselerde dini ilimierin yanı sıra edebiyat, riyaziye, astronomi ve felsefe okutulmuş. Ebu
İshak eş-Şirazl, Cüveynl, Gazzall ve Fahreddin er-Razi gibi din alimleri yanında diğer ilimlerde de SÖZ sahibi alimler yetiş
miştir. Bu dönem edebiyat sahasında büyük şahsiyetterin yetiştiği çağ olmuştur.
TUğrul Bey'in divanında görev alan Ali b.
Hasan ei-Baharzl. Alparslan ve Melikşah'a
hizmet eden TUğral gibi edipler bunlar
arasında sayılabilir. Hatlb et-Tebriz! ve
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Mevhub b. Ahmed ei-Cevallkl gibi edipler
aynı zamanda müderrislik görevi yapmış
tır. Abdülkahir ei-Cürcanl gibi edebiyatçı
lar yanında el-Muf:ıit fi lugati'l-Kur'ô.n 'ın
müellifi Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali el-Beyhaki ve Zemahşerl gibi edip ve din alimleri de yetişmiştir. Fars yazı dili ve edebiyatı Selçuklular devrinde altın çağını yaşamış; Muizzl. Enverl, Hakanı ve Nizarni
gibi şairler Fars edebiyatının en güzel örneklerini vermiştir. Selçuklular dönemi fen
bilimleri alanında da önemli başarıların
elde edildiği bir devirdir. ömer Hayyam,
Melikşah'ın emriyle kurduğu rasathanede
astronomi çalışmalarını yürütmüş, Melikşah ' ın lakabına nisbetle güneş yılını esas
alan Ceıarı takvimini hazırlamıştır. Bu alandakl çalışmalar Muhammed b. Ahmed eiBeyhakl tarafından Sultan Muhammed
Tapar döneminde İsfahan rasathanesinde sürdürülmüş, Bed!' ei-Usturlabl çalış
maları tamamlayıp zlcleri tesbit etmiştir.
Sultan Sencer döneminde Abdurrahman
el-Hazin!, Selçuklu ülkesinin enlem ve boylamlarını gösteren "Zic-i Sencerl''yi hazır
lamış ve sahasında önemli bir çalışma olan
Mizô.nü'l-J:ıikm e adlı kitabı kaleme almış
tır. Bu gelişmeler Naslrüddln-i Tusl'nin
Meraga'daki rasathanesini kurmasına zemin hazırlamıştır. Selçuklular devrinde tıp
sahasında da önemli gelişmeler olmuştur.
Sultan Alparslan zamanında yeni hastahaneler açılmış. Sabur b. Sehl ve İbnü't
Tilmlz gibi ünlü hekimler burada hizmet
vermiştir. Sefer esnasında askerlerin tedavileri için 100 deve ile taşınan seyyar hastahanelerin kurulduğu belirtilmektedir. Bu
dönemde Bağdat'a gelen Constantin Africanus müslüman hekimlerin eserlerini
Salerne'ya götürerek Latince'ye çevirmiş,
bu eserler Avrupa tıp fakültelerinde ders
kitabı olarak okutulmuştur. Eczacılık, kimya, botanik ve biyoloji gibi fen bilimleri yanında mimarlık ve güzel sanatlar konusunda da Selçuklular devrinde önemli başarılara tanık olunmaktadır.

Fikri Hayat. Selçuklular döneminde özellikle Mu'tezile düşüncesinden kçıynaklanan
fikri hareketlerin toplumu etkilediği görülmektedir. Selçuklular arnelde Hanefiliği , itikadda Matür'id1liği benimsemişti. Hanefiliğin aklı ve nakli ayrı ayrı birer bilgi
kaynağı kabul etmesinden dolayı Mu'tezile mezhebi mensuplarının bir kısmı arnelde Hanefiliği kabul etmişti. Tuğrul Bey ve
Alparslan'ın vezirliğini yapan Arnidülmülk
ei-Kündürl arnelde Hanefi, itikadda Mu'tezm idi. Şafii ve Eş'arl olan Ebu Sehl Muhammed b. Hibetullah'ın (İbnü'l-Muvaf
fak) Nlşabur Şafiileri'nin reisliğine tayini
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Kündürl'yi

rahatsız etmiş.

onun vezirlik
getirilmesi ihtimalini ortadan
kaldırmak amacıyla Tuğrul Bey'den ehl-i
bid'ata minberierden lanet edilmesi için
izin aldıktan sonra lanete Eş'arTier'i de katmıştır. Böylece ülkede uzun yıllar sürecek
bir fikri çatışma ve kargaşa başlamıştır.
Bu durum Eş'arl alimlerini rahatsız etmiş, Tuğrul Bey'le görüşüp bu haks ız uygulamanın kaldırılmasını talep etmişlerdir.
Abdülkerlm ei-Kuşeyr'i yapılanların yanlış
lığını göstermek için bir risale kaleme almış . Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakl, Kündür'i'ye bir mektup yazarak baskıların kaldırılmasını istemiştir. Bu girişimlerden bir
sonuç alınamadığı gibi uygulama daha da
genişletilmiş, Şafiiler de ehl-i bid'at sayıl
mış . kitap yazma, vaaz, hutbe ve ders verme gibi faaliyetleri yasaklanmıştır. Bazı
Eş' ariler yakalanarak hapsedilmiş, İmam
Cüveynl ve Beyhaki gibi alimler memleketlerini terketmek zorunda kalmıştır. Ancak bu uygulama diğer Sünni alimlerince
tepkiyle karşılanmış. Şafii Ebu İshak eş
Şirazl ve Hanefi Ebu Abdullah ed-Dameganl uygulamanın caiz olmadığına ve somakamına

rumluların cezalandırılması gerektiğine

dair fetva vermiştir. Eş' arller'e lanet edilmesi olayı Sultan Alparslan'ın tahta geçmesine kadar devam etmiş, Alparslan.
Kündürl'nin yerine Şafii ve Eş' ari olan Nizamülmülk'ü getirmiştir. Nizarniye medreselerinin açılması ve Şafii-Eş'arl ulemasına geniş imkanlar tanınmasıyla mesele
tarihe karışmıştır. İ mamü'l- Haremeyn elCüveynl, Eş'arlliğe te'vil metodunu getirmiş, öğrencisi Gazzall ketamın kapılarını
felsefe ve mantığa açmış . Ehl-i sünnet dı
şı fikirlerle mücadele etmiş, aklın çözemediği meselelerde vahye dayanmak gerektiğini söyleyerek mutasawıf kişiliğini or taya koymuştur. Eş' ari ketarnının nihai zaferi Gazzall ile temin edilmiş, daha sonra
gelen Fahreddin er-Razi gibi alimler de aynı yolda yürümüştür. özellikle Razi kelamı iyice aklileştirerek Eş' ari ketamma yeni ufuklar açmış. felsefeyi kelamla birleş
tirip felsefi ketarn dönemini başlatmıştır.
Bu devirde Hanbelller'le Eş'arTier arasında
da fikri ihtilaflar yaşanmış, bu ihtilaflar
Sultan Melikşah döneminde devam etmiştir. Mu'tezill Ebu Ali b. Velid'in mezhebin görüşlerini yaymaya çalıştığı sırada
benzer durumlar yaşanmış . tartışmalar
halk kesimlerine yayılınca olaylar çıkmış.
halifenin ve Nizamülmülk'ün araya girmesiyle bu olaylar yatıştırılmıştır. Bütün bunlara rağmen Mu'tezile'nin varlığını devam
ettirebilmesi kısmen Selçuklular'ın hoş
görüsü sayesinde olmuştur. Nitekim Sul-

tan Sencer'in dostlarından Şehristanl ve
müfessir Zemahşerl, Mu'tezill olup itibar
görmüşlerdir. Selçuklular sadece Mu'tezile'ye değil diğer felsefi düşüncelere de
hoşgörüyle yaklaşmışlardır. Türkler'in Bağ
dat'a intikali ve bir siyasi güç olarak ortaya çıkmasıyla birlikte uygulamadaki halifelik ve saltanat kurumlarının meşruiyet
meselesi dönemin alimlerini meşgul etmiş
ve konu siyaset bağlamında ele alınarak
iki kurumun hukuki durumları, yetki ve sorumlulukları belirlenmeye çalışılmıştır. Maverdi. İslam tarihinde kapsamlı bir devlet
teorisi geliştirme konusunda ilk teşebbüs
olan el-AJ:ıkô.mü's-sultô.niyye'de İslam
amme hukukunun teorik meseleleri üzerinde durarak halifenin gerekliliğini delillerle savunmuş. İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl Gıyô.§ü'l-ümem (el-Gıytişf) adlı eserinde Şiiler'in hilafet konusundaki görüş
lerini reddetmiş ve. "İmam Kureyş'tendir"
şeklindeki klasik görüşü devam ettirmiş
tir. Nizamülmülk'ün, Siyô.setnô.me adlı
eserinde saltanatın meşruiyetini savunurken hilafet kurumundan hiç bahsetmemesi dikkat çekicidir. Gazzall hilafeti kabul eden, fakat saltanatı da benimseyen
yeni bir görüş ortaya koymuş. ulemayı halife ve sultan arasında üçüncü bir güç kaynağı kabul etmiş, devlet yönetiminde bilginierin yol gösterici niteliğine vurgu yapmıştır.

Tasavvufi Hayat. Selçuklular, İslam dünyasının siyaslliderliğini

ele aldıktan sonra
Kitap ve Sünnet'e dayalı tasavvuf anlayı
şını koruma ve gelişmesine yardım etme
hususunda gayret göstermişlerdir. Tuğrul
Bey'den itibaren Selçuklu sultanları mutasawıflara karşı büyük saygı göstermiş
tir. Tuğrul Bey dönemin şeyhlerinden Baba Tahir-i Uryan'ın nasihatlerini dinler. Melikşah alimiere ve şeyhlere bol ikramlarda
bulunur, onların gönüllerini hoş tutmayı
severdi. Nizamülmülk de ulemaya ve sufTiere büyük itibar gösterirdi. Horasan sufiliğinin görüşlerini temsil eden Muhammed b. Hüseyin es-Süleml, hacası Nasrabadl'nin, "Tasawufun aslı Kitap ve Sünnet'e dört elle sarılmaktır" şeklindeki görüşünü devam ettirerek Selçuklular döneminin önemli alim ve sufisi Abdülkerlm
el-Kuşeyrl'yi etkilemiştir. Kuşeyrl önce Ebu
Ali ed-Dekkak'tan, daha sonra Horasan'ın
ünlü şeyhi Süleml'den tasawuf terbiyesi
alarak yetişmiştir. Kuşeyrl'nin öğrencisi ve
daha sonra Nakşibendiyye adıyla anılan
Hacegan silsilesinin önemli bir halkası olan
Ebu Ali ei-Farmedl, Kuşeyrl ile Gazzall'yi
birbirine bağlayan köprü vazifesi görmüş
tür. Nlşabur'da iken Ebu Ali el-Farmedl'-
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nin sohbetlerine katılan Gazzall hayatının
son zamanlarında tam manasıyla tasavvufa yönelmiştir. Tasawuf onunla birlikte
yeni bir döneme girmiş ve İslam kültüründe adeta resmi bir hüviyet kazanmış 
tır. Nizarniye medreselerinin müderrisleri
ve öğrencileri arasında sayıları çok az olmakla birlikte tasawufa yönelenler de olmuştur. Bu müderrislerden biri olan Ahmed el-Gazzall tasawufi yönü kardeşin
den çok daha ileride önemli bir şahsiyettir.
Bağdat Nizarniye Medresesi'nde EbQ İshak
eş-Şirazl'nin talebesi olan Yusuf el-Hemedanl, Ebu Ali el-Farmedl'ye intisap edip
onun müridi olmuş , Irak, Horasan ve Maveraünnehir'de halkı irşad etmiştir. Yusuf
el-Hemedanl, Abdullah-ı Berkl, Hasan-ı Endaki, Ahmed Yesevl ve Abdülhalil5-ı Gucdüvanl gibi dört büyük halife yetiştirmiş
tir. Yeseviyye tarikatını kurarak Türkler
arasında İslam'ı yayan Ahmed Yesevl, Haydarilik ve Bektaşilik üzerinde etkili olmuş
tur. Abdülhalil5-ı Gucdüvanl yine bir Türk
tarikatı olan Hacegan tarikatının kurucusudur. Bu tarikat XIV. yüzyıldan sonra Bahaeddin Nakşibend'e nisbet edilerek Nakşibendiyye adını almış, Türkler arasında en
yaygın tarikat haline gelmiştir. Kadiriyye
tarikatının plri Abdülkadir-i Geylani, Selçuklular devrinde Bağdat'ta yaşamıştır.
Kurduğu tarikat sonraki dönemlerde Kuzey Afrika'dan Çin'e ve Anadolu'ya kadar
İslam dünyasının hemen her tarafına yayılmıştır. Selçuklular devrinde ülkenin çeşitli yerlerinde zaviye ve hankahlar inşa
edilerek sQfılerin hizmetine verilmiştir. Aynı amaç için kullanılan ribatlar, sOfılerin barın ma ve eğitim merkezleri olmanın yanında seyahat eden alimler ve talebeler
için konaklama mekanları görevini de sürdürmüştür. Selçuklular döneminde inşa
edilenlerle birlikte safilere ait ribatların
sayıları artmıştır. Sadece Sultan Melikşah
devri ve sonrasında yapılan ribatların sayısı otuz beş civarındadır.
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AHMET ÜCAK

ll. KİRMAN SELÇUKLULARI (1048-1187)

A) Tarih. İran'da Kirman bölgesi Selçuklular'dan önce Büveyh1ler'in elindeydi. Çağ
rı Bey'in oğullarından Kavurd Bey, 5-6000
Türk atiısıyla Kirman 'ın kuzey kesimine girerek yörenin merkezi Berdeslr'i kuşatınca
bölgeyi Büveyhller adına idare eden Behram b. Leşkersitan şehri Kavurd Bey'e teslim etti; böylece Kirman Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmış oldu (440/1 048). Kirman'ın Germslr denilen güney kesimi Kufs
adlı soyguncu bir kavmin elindeydi. Kavurd Bey, Kufslar'ı Kirman'ın doğusundaki
dağlarda bastırıp çoğunu yok ederek Güney Kirman'ı da ele geçirdi. Onun bu başa
rısı üzerine Hürmüz adasının emlri Bedir
Isa Selçuklular'a tabi oldu . Ardından Ka-

vurd Bey. Arabistan'ın güney doğu kısmın
daki Uman topraklarını fethetti. İbrahim
Yinal'ın ayaklanmasını bastırmaya çalışan
Tuğrul

Bey'in isteğiyle Kavurd Bey de karAlparslan ve Alp Sungur Yakütl gibi amcasının yardımına gitti; Tuğrul Bey

deşleri

yeğenierinin yardımıyla Yinal'ın isyanını
bastırabildi (451/1059). Şiraz ve civarı da
Türk askerleri ve Deylemliler tarafından
Kavurd Bey'e teslim edildi (454/1062). Şe
bankare emlri Faziüye'yi bozguna uğrat
tıktan sonra Şlraz'a dönen Kavurd Bey hutbeyi amcası Tuğrul Bey adına okutup ona
hediyeler gönderdi. Ertesi yıl20 . 000 Deylemli'nin başında Şlraz'a yürüyen FazWye'nin karşısına 4000 Türk askeriyle çıkan
Kavurd Bey, Faziüye'yi tekrar yenerek birçok esir aldı. Alparslan Rey'de Tuğrul Bey'in
yerine geçince (455/1063) Kavurd Bey Kirman'da Alparslan adına hutbe okuttu ve
amcasından kalan hazineden ve mallardan pay istedi. Kavurd Bey tahriklere kapılarak saltanat davasına kalkışınca Alparslan 459 (1067) yılında Kirman'a yürüdü. öncü kuwetinin Alparslan'ın öncü birliğine yenildiğini görüp korkuya kapılan
Kavurd Bey, Ciruft şehrine kaçtı ve bağış
lanmasını istedi. Alparslan onu affederek
ülkesini geri verdi. Kavurd Bey iki yıl sonra tekrar isyan ettiyse de yine başarılı olamadı. Sultan Alparslan ölüm döşeğinde
iken Fars'ın Kavurd'a bırakılmasını, hazineden ona hisse ayrılmasını ve başkadını
Seferiye Hatun'un onunla evlendirilmesini
vasiyet etti. Kavurd Bey, Alparslan'ın ölümünü (465/1072) Uman'da duyunca Kirman'a döndü ve 2000 atlı , 4000 yaya ile
Hemedan'a doğru yola çıktı. Melikşah ordusunun kendi tarafına geçeceğinden emindi, zira askerlerden birçok davet mektubu
almıştı. Onun Rey ile Hemedan arasında
yaşayan kalabalık Türkmen boylarına ulaş
mak istediğini anlayan Melikşah ile Vezir
Nizamülmülk, Türkmenler' e ondan önce
ulaşıp Rey Kalesi'nden aldıkları 500.000
altınla 5000 elbise ve silahı onlara dağıtıp
kendi taraflarına çektiler. Buna rağmen
Kavurd Bey savaşa girişrnekten çekinmeyip yiğitçe savaştı. uğradığı bozgunu n ardından Hernedan dağlarında yakalanarak
öldürüldü (Şaban 4651 Nisan 1073) Melikşah'ın amcasını serbest bırakmak istediği, ancak Nizamülmülk'ün bunu önlediği rivayet edilir. Kavurd Bey cesur ve mahir bir kumandan, ülkenin imarına önem
veren bir hükümdardı. Bastırdığı paralar
tam ayarlı olduğu için çok sonraları bile diğer paralara tercih edilmiştir. Çeşitli mimari eserleri inşa ettirmiş . yollar boyunca
kuyular. havuzlar. kuleler ve kervansaraylar yaptırmıştır.
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