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Iii FARUK SÜMER 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. 

Kirman Selçukluları'nın hüküm sürdüğü 
Kirman'da sosyal yapı Türkler'den oluşan 
askeri sınıf (ehl-i seyf), sivil devlet erkanı 
(ehl-i kalem, hacegan) ve genellikle Tazik (Ta
cik) adıyla anılan yerli halktan meydana ge
liyordu. Kirman Selçukluları, bölgede ken
dilerinden önce bozulan iktisadi ve ticari 
hayatı canlandırmak amacıyla gerekli ted
birleri almış, M elik Kavurd Bey ülkeye ha
kim olur olmaz fiyatları sabit tutmak ve 
üretimi arttırmak için çalışmalar başlat
mış, tastırdığı paranın ayarını korumaya 
dikkat göstermiş, ölümünden sonra da 
parası değerini kaybetmemiştir. Selçuklu 
melikleri, Horasan ve Orta Asya'dan Bas
ra körfezi sahillerine kadar ulaşan ticaret 
yollarında kervansaraylar inşa ettirmiştir. 
Kavurd Bey'in Kirman'dan geçerek Slstan. 
Hindistan ve Fars bölgesinden giden tran
sit ticareti teşvik ettiği görülmektedir. 

Selçuklular'ın idaresi döneminde başşe
hir Berdes'ir başta olmak üzere Kirman böl
gesi refah içindeydi. Kirman'ın önemli yer
leşim yerlerinden biri olan C'iruft verim
li topraklara sahipti. Rüdbar vadisindeki 
geniş otlaklarda hayvan sürüleri yetiştiri
lirdi. Clruft aynı zamanda Horasan ve Sis
tan için önemli bir ticaret merkeziydi. Der
farid kasabasında üretilen çeşitli meyve
ler, hurma ve şeker kamışı Clruft'tan ihraç 
ediliyordu. Derfarid'in kuzeybatısındaki dağ
larda gümüş ve diğer maden yatakları var
dı. Kirman'ın önemli bir ticaret merkezi de 
Hindistan, Habeşistan , Mısır. Uman, Bah-

reyn'den gelen ticaret gemilerinin uğrak 
yeri olan Basra körfezindeki Tiz Limanı 
idi. Tiz'den misk, amber, çivit, kırmızı bo
ya ağacı , baharat, köleler, değerli kumaş 
ve eşyalar ihraç ediliyordu. Hürmüz Lima
nı. Irak'tan gelen kafilelerin ve tüccarla
rın uğradıkları bir ticaret merkeziydi. Zi
rai ürünler. hurma, kimyon ve çivit bura
dan ihraç edilmekteydi. Büyük bir ticaret 
merkezi olan Bem'de dokunan pamuklu 
kumaşlar, keçi kılından meşhur şallar ve 
sarıkiçin ince kumaşlar civar ülkelere gön
deriliyordu. Kaynaklarda Bem'de üretilen 
kumaşların hükümdarlar tarafından çok 
beğenildiği ve hazinelerde saklandığı kay
dedilmektedir. Nermaslr, Uman ile ticaret 
yapan Horasanlı tüccarların yaşadığı ve
rimli topraklara sahip, meyve ve ipeğiyle 
meşhur bir şehir ve Sistan'dan Mekke'ye 
giden hac yolu üzerinde bulunduğundan 
Hindistan ticaretinin önemli bir pazar ye
riydi. Zerend ve Sircan da iktisadi ve ti
cari açıdan önemli şehirlerdi. Selçuklular 
devrinde Kirman'daki şehirler surlar dışı
na taşmış. şehirlerin dış mahallelerinde 
büyük ticaret ve yerleşim merkezleri oluş
muştur. Melik Muhammed Şah Berdes'ir, 
C'iruft ve Bem şehirlerinin dış mahallerin
de yeni binalar yaptırarak bu şehirleri ge
liştirmiştir. Özellikle Clruft'un dışındaki Ku
madin birçok ülkeden gelen değerli mal
ların depolandığı büyük bir alışveriş mer
kezi haline gelmiştir. Ancak Oğuzlar'ın Kir
man'a gelişi ve 1180 yılında yaşanan bü
yük kıtlık Kirman'ı ekonomik bakımdan za
yıflatmış ve fakirleştirmiştir. 

Kirman Selçukluları dönemindeki dini ha
yat hakkında bilgi veren Efdalüdd'in-i Kir
man'i, Kirman halkının Sünni-Hanefi oldu
ğunu, ayrıca bölgede Şafiiler'in de bulun
duğunu söyler. Melik Sultan Şah ve I. Tu
ran Şah devirlerinde Batıni propagandası 
başlamış. Melik Iranşah'ın Batınlliği benim
sernesiyle Batıniler Kirman'da kuwetli bir 
destek bulmuştur. Sünni ulemanın fetvası 
ve halkın ayaklanmasıyla Melik Iranşah öl
dürülmüş (ı ı o ı ı. böylece Batıniliğin Kir
man'da yayılması önlenmiştir. 

Selçuklu melikleri edip ve şairleri hima
ye etmiştir. Tarihçi ve şair Efdalüddln-i Kir
man! sarayda nedimlik yanında devletin 
çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. Ez
raki-i Herevi kasidelerinde şehzade Togan 
Şah b. Alparslan ve Miran Şah b. Kavurd'u 
methetmiştir. Vezir Mükerrem b. Ala'yı 
öven birçok şair vardır. Bunlar arasında Ab
dülmelik Burhan! ve oğlu Muizzl. İbrahim 
b. Osman el-Gazz'i, Şiblüddevle Ebü'l-Hey
ca, Müc'ir'i, Kıvam'i, Abbas!, Şihab'i sayıla
bilir. Şairlerden Mübarekşah, Atabeg Ay-
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beg Diraz'ı, İbnü'I-Hebbariyye, Melik Iran
şah ile Vezir Mükerrem b. Ala'yı öven kasi
deler yazmıştır. M elik I. Arslan Şah ile Ve
zir Müc'irüddevle Ebü'l-Muzaffer Hüseyin 
için kasideler yazan diğer bir şair Muhta
rl'dir. Melik I. Arslan Şah'ı öven şairlerden 
biri de Abdülvasi-i Cebell'dir. 

Kirman Selçuklu melikleri ilim ve kültür 
seviyesinin yükselmesi için çaba göster
miştir. M elik I. Arslan Şah'ın il me ve alim
lere gösterdiği ilgi sebebiyle esnaf ve za
naatkarların çocuklarını fakih olmaları için 
medreselere gönderdikleri bilinmektedir. 
I. Arslan Şah'ın oğlu Melik Muhammed 
Şah ilm-i nücüma meraklıydı. Halk onu dev
rin Batlamyus'u saymaktaydı. Onun döne
minde halkın öğrenmeye ve ilme merakı
nın arttığı, hükümdarın öğrenimi teşvik 

edici ödüller koyduğu. ayrıca bir kütüp
hane yaptırarak 5000 kitap vakfettiği be
lirtilmektedir. Melik Kavurd Bey, Kirman'ı 
ele geçirdikten sonra bölgede süfiler için 
daha müsait bir ortam oluşmuş . I. Turan 
Şah, Berdes'ir'de hankah ve ri bat yaptıra
rak vakıflar tahsis etmiştir. Vezir N asıhud
din Ebü'l-Berekat'ın bir ara siyasetten uzak
laşıp tasawuf hırkası giyerek inzivaya çe
kildiği kaydedilmektedir. Ünlü süfi Evha
düdd'in-i Kirman'i, Selçuklular devrinde Kir
man'da doğmuş ve burada tahsil görmüş
tür. 

Kirman Selçukluları ilk hükümdarları Ka
vurd Bey'den itibaren imar faaliyetleriyle 
yakından ilgilenmişler, derbendler. miller 
(yol boyunca mesafeleri gösteren işaretler) . mi
nare adı verilen yol işaretleri, kervansaray, 
han ve havuzlar inşa ettirmişlerdir. Ka
vurd Bey çeşitli yerlerde su kuyuları aç
tırmış. Tiz Limanı'nı tamir ettirmiştir. Me
lik ı. Turan Şah. Berdes'ir'de kendisi için 
bir saray ve köşk. ayrıca bir cuma mescidi, 
medrese, hankah. birnaristan ve hamam
dan oluşan bir külliye yaptırarak bunlara 
vakıflar tahsis etmiştir. I. MelikArslan Şah. 
Kirman'ın çeşitli şehirlerinde medrese ve 
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ribat gibi birçok eser yaptırmıştır. Hanımı 

Zeytun Hatun, Berdesir'de bir medrese 
(Medrese-i Derb-i Mahan) ve ribat (Ribat-ı 
Yezdiyan) inşa ettirmiş, bunlara vakıflar 
ayırmıştır. 1. Muhammed Şah Berdesir, 
Bem ve C'iruft'ta medrese, birnaristan ve 
mescidler yaptırmıştır. Tuğrul Şah başta 
BelOcistan olmak üzere birçok yerde ha
yır eserleri kurmuştur. Ayrıca Atabeg Boz
kuş ile Müeyyedüddin Heyhan'ın da han
kah. ribat. minare, saray, birnaristan ve 
medreseler yaptırdığı ve bunlar için vakıf
lar tahsis ettiği bilinmektedir. Kirman'da 
minare tarzında bir ekol oluştuğu , tuğla 

ve çini işçiliğinin üstün kalitesiyle dikkat 
çektiği belirtilmektedir. 
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i.l E RDOGAN MERÇİL 

III. ANADOLU SELÇUKLUlARI (1075-1308) 

A) Tarih. Kaynaklarda Selacıka-ı ROm 
(SelcQkıyan-ı ROm) adıyla geçen Anadolu Sel
çukluları için günümüzde Türkiye Selçuk
l uları if adesi de kullanılmaktadır. Malaz
girt zafer inden sonra üç dört yıl içinde 
Anadolu'nun büyük bir kısmı fethedildi. Bu 
fetihlerde en önemli rolü Selçuklular'dan 
Arslan Yabgu'nun tarunu Kutalmış'ın oğlu 
Süleyman Şah oynadı. Süleyman Şah zorlu 
bir mücadelenin ardından İznik'i başşehir 
yaparak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kur
du (1075-1080) . Süleyman Şah, Bizans'ın 
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içine düştüğü siyasi buhrandan faydala
narak devletinin sınırlarını İstanbul Bağa
zı'na kadar genişletti. Bizans kaynakların
da Selçuklu hükümdarının Boğaziçi kıyıla
rında gümrük daireleri kurdurarak gemi
lerden vergi aldığı bildirilir. 1 081 yılında Sü
leyman Şah ile Bizans imparatoru Aleksios 
Komnenos barış antiaşması imzaladılar. 

Buna göre iki devlet arasında İzmit-İstan
bul arasındaki Drakon çayı sınır kabul edi
lecekti. Türkmen beylerinden Saltuk Bey 
Erzurum-Bayburt bölgesi, Mengücük Gazi 
Kemah Erzincan yöresi, Danişmend Gazi 
Sivas-Tokat-Amasya yöreleri, Kara Tegin 
Çankırı-Sinop , Çubuk, Harput yöresi, Bul
ctacı Elbistan yöresi, Çavuldur Elbistan
Bayburt, Tanrıbermiş Efes yöresini ele ge
çirerek Anadolu'nun fethinde önemli rol 
oynadılar. Anadolu'da başarılı fetih hare
ketlerinde bulunan ünlü kumandan Artuk 
Bey, Sultan Melikşah tarafından geri çağ

rıldı. Malazgirt Savaşı'nın hemen ardından 
Orta Anadolu'da fetih hareketlerinde bu
lunan beylerden biri de Tutak'tır. 

Malazgirt zaferinden sonra batıda Ege 
ve Marmara denizlerine kadar giden Türk
men oymakları ilk yıllarda şehirlerin civa
rında yaşıyordu. Fetih hareketlerinin başla
masıyla birlikte Türkistan ile Anadolu ara
sında bir göç kanalı kuruldu. Bu göçler ba
zan çok güçlü geliyor, bazan azalıyor, ba
zan da kesiliyordu. Anadolu'nun Giresun
Sivas-Maraş ve İskenderun çizgisinin ba
tısındaki büyük kısmında nüfus çok azdı , 

şehirlerin çoğu kasaba ve köylerden fark
sızdı. Nüfus azlığı yüzünden devletler ta
rafından tehcir hareketleri uygulanıyordu. 

Mesela Selçuklular, Bizans idaresinde bu
lunan Batı Anadolu'ya akın yaptıklarında 
Rum ailelerini Selçuk ülkesine göç etti
riyor, bu ailelere geniş araziler, çiftçilik 
araçları veriyor ve beş yıl vergiden muaf 
tutuyordu. Bazan da Selçuklular'ın din ve 
milliyet farkı gözetmeden bütün tebaası
na eşit muamele ettiğini öğrenen Bizans 
idaresindeki Rumlar kendiliklerinden göç 
ederek Selçuklu idaresine giriyordu. Daniş
mendliler ile Artuklular savaşırken birbir
lerinin topraklarındaki hıristiyanları kendi 
ülkelerine göç ettirip sahipsiz topraklara 
yerleştiriyordu . Yerli hıristiyan halk doğu 
ve güneydoğuda Ermeniler, Orta ve Batı 
Anadolu'da Rumlar'dan oluşuyordu. Gü
neydoğu Anadolu'da çok sayıda Süryani ya
şıyordu. Orta Anadolu'nun doğu kesimin
de Çukurova'nın kuzeyindeki dağlık bölge
lerde Ermeniler vardı. Ermeniler, burala
ra Doğu Anadolu'daki beyliklerinin varlı
ğına Bizans tarafından son verilmesi üze
r ine gelmişlerdi. 

1 082'de sultan unvanını alan ı. Süleyman 
Şah aynı yıl Çukurova'ya bir sefer düzenle
yerek Tarsus, Adana, Aynizerba, Misis şe

hir ve kalelerini fethetti (ı 082- ı 083) An
takya halkının şehri kendisine teslim ede
ceği haberi üzerine Ebü'l-Kasım Bey'i İz
nik'te vekil bırakıp oğulları Kılıcarslan ve 
Davud ile birlikte Antakya'ya gitti ve şehri 

kolayca ele geçirdi (477/ 1084). Musui-Ha
lep Ukayll Hükümdan Şerefüddevle Müs
lim b. Kureyş , Süleyman Şah'tan vergi is .. 
teyince aralarında savaş çıktı. Müslim ye
nildi ve hayatını kaybetti (478/ 1085) Sü
leyman Şah, Halep'i kuşattığı sırada Suri
ye Selçuklu Hükümdan Tutuş bölgeye in
t ikal etti. İki Selçuklu hükümdan Halep'e 
yakın bir yerde Aynüseylem'de karşılaştı. 
Emir Çubuk'un askerleriyle birlikte Tutuş 
tarafına geçmesi ve 1\.ıtuş'un ordusuna ku
manda eden Artuk Bey'in ustaca manev
raları sonucunda Süleyman Şah'ın ordusu 
bozguna uğradı (I 8 Safer 4 79 1 4 Haziran 
ı 086). Bir rivayete göre muharebe esna
sında ölen, diğer bir rivayete göre ise inti
har eden Süleyman Şah Halep Mezarlığı'n

da defnedildi. 1\.ıtuş amcasının oğlunun 
hanımını, iki oğlunu , vezirini Antakya'ya 
gönderdi. Bunlar Anadolu'ya dönmedikle
ri için bir süre sonra bölgeye gelen Sultan 
Melikşah tarafından İsfahan'a götürüldü. 
Süleyman Şah, Anadolu fatihi ve Anadolu 
Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak tak
dire layık bir hükümdardır. 

Melikşah, 485 (1092) yılında Urfa Valisi 
Bozan 'ı kalabalık bir ordunun başında Ana
dolu'ya gönderdi. Bozan İznik'i kuşattıysa 
da alamadı, buna karşılık Bizans'tan dön
mekte olan Ebü'l-Kasım'ı ele geçirip öl
dürdü. Melikşah ' ın aynı yıl ölümü üzerine 
oğlu Berkyaruk, Süleyman Şah'ın oğulları 
Kılıcarslan ve Davud'u serbest bıraktı. Kı

lıcarslan, Yavegiyye Türkmenleri'nden ka
labalık bir topluluğu yanına alarak İznik' e 
döndü ve 485 yılı sonlarında (ı 092 sonla
rı ı 093 başları) şehri Ebü'l-Kasım'ın kar
deşi Ebü'l-Gazl'den teslim aldı. Kendisi gel
meden önce barışı bozmuş olan Bizanslı
lar'la mücadeleyi sürdüren Kılıcarslan da
ha sonra İmparator Aleksios Komnenos 
ile barış yaptı. Bu arada, çağdaş Bizans 
tarihçisi Anna Komnena'nın verdiği bilgi
ye göre imparatorun sözlerine kanarak ka
yınpederi ve İzmir Beyi Çaka'yı bir ziyafet 
esnasında öldürttü (488/1095 [?1) . 

1. Kılıcarslan, keşiş Pierre l'Ermite'in ida
resinde köylüler, maceracılar ve haydutlar
dan oluşan Haçlılar'ın hemen hemen ta
mamını imha ettikten sonra (ı Zilkade 
489 1 21 Ekim 1096) Danişmendliler'in de 
göz diktiği Malatya'yı ele geçirmek için or-


