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Iii FARUK SüMER 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. 

Anadolu Selçuklu Devleti, Malazgirt zafe
rinden (ı 071) sonra Bizans'ın bir anlam
da Malazgirt'le kaybettiklerini geri almak 
düşüncesiyle giriştiği Miryokefalon Sava
şı'na ( 1176) kadar geçen bir asır boyunca 
bir taraftan Bizans'ı ve Haçlı taarruzlarını 
bertaraf etmek, diğer taraftan komşusu 
Türk beylikleriyle, özellikle Danişmendli
ler'le ve Suriye'deki Eyylıbller'le mücadele 
etmek zorunda kalmıştır. Bu durum sos
yal ve ekonomik alanda ilerlemeyi gecik
tirmiş. Anadolu Selçukluları ancak Bizans'ı 
dize getirdikten ( 1176) ve Danişmendliler'i 
ortadan kaldırdıktan ( 1178) sonra rahat 
nefes alabilmiştir. Siyasi istikrarsızlığa rağ

men Selçuklu sultanlarının adil davranışla
rı yerli halk üzerinde olumlu etkilerini gös
termiştir. Devrin gayri müslimlere ait kay
naklarında bu dönemde Türkmenler'in yer
li halkla ticari ilişkilere girdiklerine, Sürya
nl, Ermeni ve Rumlar'ın Türkmenler'i Bi
zans yönetimine tercih ettiklerine dair bil
gilere rastlanmaktadır. 

XII. yüzyılın sonlarından itibaren Batılı 
yazarların Anadolu'ya "Turchia, Turquia" 
demeye başlaması (Cahen, s. ı 00-1 O ı; Tu
ran, Selçuklular Tarihi, s. 352) buradaki 
Türk varlığının önemli bir işaretidir. Sel
çuklu Türkleri fetih şartlarına göre mev
cut bir şehre veya şehrin dışına yerleşiyor 
ya da yeni bir şehir kuruyordu. Şehirler iç 
kale, sur içi ve sur dışı yerleşimden oluş
maktaydı. Kale camisi, ulucami, gayri müs
limlerin ayrı oturduğu mahalleler ve sur dı
şındaki gökmeydan Selçuklu şehrinin özel
likleriydi. Yerleşilen veya yeni kurulan bir 
şehirde yapılan ilk işler güvenliği sağlamak, 
idari, mali ve adli yöneticileri belirlemek, 
vergitahsili için tahrir yapınaktı (Bayka
ra. I, 275-291 ). 

iç ve dış ticareti geliştirmek için ticaret 
yollarının güvenliğinin sağlanması gereki
yordu. Bu amaçla Karadeniz sahilinde iki 
önemli liman şehri Amisos (Samsun) (1185 

civarı) ve Sinop (1214). Akdeniz sahilinde 
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Antalya ( 1207. 1216) ve Kalonoros (Aiaiye, 
Alanya) ( 1222) fethedilmiş. Sinop ve Alan
ya'da tersane kurulmuştur. Deniz ticareti
ne, dolayısıyla dış ticarete hakim olan Ve
nedikliler ve Kıbrıs Frankları'yla ticari an
laşmalar yapılmış, siyasi istikrarın temi
ninin bir devamı olarak Saltuklular, Erzin
can Mengücüklüleri ve Harput Artukluları 
ortadan kaldırılmış, Kilikya Ermenileri ile 
Trabzon Rumları dize getirilmiştir. Yine 
ticari faaliyetleri canlandırmak ve yol gü
venliğini sağlamak amacıyla ticaret yolları 
üzerinde kervansaraylar ve köprüler yap
tırılmıştır. Selçuklu sultanları ticari faali
yetlere engel olanları bertaraf etmek için 
seferler düzenlemiş. taeirierin zararlarını 
karşılamış, vergi muafiyeti veya indirimi 
sağlamıştır. Ancak bu gayretierin sonu
cunda elde edilen içtimal huzur ve iktisa
di gelişme uzun sürmemiş, Anadolu Sel
çukluları'nın en parlak dönemi kabul edi
len ı. Alaeddin Keykubad'dan sonra dev
let adamlarının takip ettiği siyaset, devle
ti ve ülkeyi kargaşaya sürüklemiştir. Sos
yal ve ekonomik bakımdan ihmal edilen 
Türkmenler'in Vefal şeyhi Horasanlı Baba 
İlyas'ın öncülüğünde çıkardığı Baba! isya
nı ( 1240) devleti sarsmış, bu durum zaten 
Selçuklu sınırlarına dayanmış bulunan Mo
ğollar'ın Anadolu'yu işgalini kolaylaştır
mıştır. Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesiy
le ( 124 3) Anadolu Selçukluları, M oğallar'ın 
tahakkümü altına girmiştir. Şehzadelerin 
iktidar mücadeleleri Moğollar'ın işini ko
laylaştırmış, devleti sultanlar değil Moğol
lar'la iş birliği yapan devlet adamları yö
netmeye başlamış, merkezi idaredeki bu 
i!Qlik ve Moğollar'ın tahsil ettiği ağır ver
giler çöküşü hızlandırmıştır. Diğer taraftan 
merkezdeki otorite boşluğundan fayda
lanan uçlardaki Türkmenler XIII. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren kendi siyasi ha
kimiyetlerini oluşturmaya başlamıştır. 

Anadolu Selçukluları'nda iktisadi faali
yet olarak hayvancılık başta gelmekte; ko
yun. keçi, sığır, deve, at ve katır yetiştiril
mekteydi. Süt ve yağ, peynir, yağurt gibi 
mamullerin üretimi, dericilik, halı ve kilim 
dokumacılığı çokyaygındı. İran, Irak ve Su
riye'ye koyun ve at. deri ve mamulleri, Av
rupa'ya Ankara tiftiği, ipek, pamuklu ku
maş, halı ve börk ihraç edilmekteydi. Gü
müş, bakır, demir, şap ve tuz Anadolu'da 
çıkarılan başlıca madenlerdi. Avrupa'ya 
ayrıca şap, Mısır'a kereste ihraç ediliyor
du. Karadeniz'in kuzeyinden getirilen kö
leler, kürk ve bal, bunun yanında Çin ipe
ği ve Hint kumaşları ile baharat Anado
lu'da pazarlanmaktaydı. Ekili araziler üze
rinde ikta sistemi uygulanmaktaydı. Tahıl-

lardan daha çok buğday, meyvelerden ka
yısı üretiliyor ve ihraç ediliyordu. Selçuklu 
Türkiyesi'nin sosyal ve ekonomik gelişme
sinde vakıf müessesesinin büyük rolü ol
muştur. Devlet bu kuruluşlara özellikle ara
zi temliki yoluyla destek sağlıyordu. 

Müslüman halk itikadda Matürldllik ve 
Eş'arlliği, arnelde Hanefiliği ve Şafilliği be
nimsemişti. Gayri müslimler ise Hıristiyan
lığın çeşitli mezheplerine mensuptu. Türk
ler arasında hakim mezhepler Matürldllik 
ile Hanefilik. diğerlerinde Eş'arllik ve Şa

fillik'ti. Vakıf kurucuları yaptırdıkları med
reselere kendi mezheplerine mensup mü
derrisler tayin etmekteydi. Ülkede Türk
ler'in dışında özellikle Moğol istilasından 
sonra gelip yerleşen önemli bir şehirli nü
fus vardı. XII. yüzyılın sonlarından itibaren 
yaygınlaşan medreselerdeki eğitime Eş'a

rl kelamı ile Şafii fıkhının hakim olduğu 
görülmektedir. Şehirlerden uzakta yaşa
yan konar göçer Türkmenler geldikleri ve 
halen yaşamakta oldukları yerlerdeki çe
şitli inançların etkisiyle Sünni islam ile pek 
bağdaşmayan bir inanca sahipti. Baba! is
yanı'na katılan Türkmenler'in bakiyeleri Ba
ba İlyas'ın halifeleri öncülüğünde Anado
lu'ya yayılmıştı. Bu çevreye mensup olan 
Hacı Bektaş-ı Veli'ye bağlı Türkmenler XV. 
yüzyılın sonlarından itibaren Safevi pro
pagandasının tesiri altında kalınca kırsal 
kesimdeki halk kızılbaş olarak anılmaya 
başlanmıştır. 

XIII. yüzyıl Selçuklu Anadolusu'nda ta
sawufun yoğun biçimde yaşandığı görü
lür. Muhyiddin İbnü'l-Arabl, Mevlana Ce
laleddin-i Rüml, Sadreddin Konevi ve Ha
cı Bektaş-ı Veli dönemin büyük süfileridir. 
Horasan kökenli tasavvufi cereyanlar Ana
dolu'ya daha ziyade bu akımların Moğol 
istilasından kaçan temsilcileri vasıtasıyla 
girmiştir. Necmeddln-i Kübra'nın kurdu
ğu Kübreviyye Anadolu'ya onun halifeleri 
tarafından getirilmiştir. Mevlana'nın baba
sı Bahaeddin Veled ve halifesi Seyyid Bur
haneddin Muhakkık-ı Tirmizi ile Mirşa
dü '1- 'i bd d müellifi Necmeddln-i Daye 
bunlardandır. Bilhassa vahdet-i vücüd hak
kındaki görüşleriyle İslam düşüncesini de
rinden etkileyen Muhyiddin İbnü'I-Arabl 
bu dönemde Sadreddin Konevi'nin baba
sı Mecdüddin İshak ile Bağdat'tan Ana
dolu'ya gelmiş, Malatya ve Konya'da ilim 
ve irfan meclisleri düzenlemiş, talebe ye
tiştirmiş, devrin sultaniarına nasihatlerde 
bulunmuştur. Sadreddin Konevl, Müeyyi
düddin Cendl, Saldüddin ei-Fergtml ve Afi
füddin et-Tilimsanl onun çizgisini devam 
ettiren önemli şahsiyetlerdir. Mevlana Ce
laleddin-i Rüml, Konya'da müderrislikya-



parken Şems-i Tebrlzl'nin etkisiyle coşku

lu bir tasawuf anlayışı geliştirmiş, yazdığı 

eserlerle bütün halkı, aydınları ve yöneti
cileri derinden etkilemiştir. Bu dönemde 
Anadolu'da Rifaiyye'den Seyyid Ahmed-i 
Keblr, Seyyid Ahmed-i Kuçek, Evhadiyye'
den Evhadüddln-i Kirmanl, Vefaiyye'den 
Baba İlyas ve Kalenderiyye'den Ebu Bekr-i 
Niksar! gibi önemli isimlere de rastlanır. 

Ahllik Selçuklu Türkiyesi'nin önemli bir 
sosyal teşkilatıdır. Ahlliğin Anadolu'da or
taya çıkışı, Sultan 1. İzzeddin Keykavus'un 
Abbas! Halifesi Nasır-Lidlnillah'ın elçisi 
Şehabeddin es-Sühreverdl vasıtasıyla fü
tüwet teşkilatma girdiği döneme rastlar 
( 1214). Nitekim fütüwetin ilkelerini belir
leyen fütüwetname geleneği Ahilik saf
hasında da devam etmiştir. Ahi unvanını 
taşıyan isimler arasında daha sonraları Ahi 
Evran unvanıyla anılan şahsın Şeyh Nasl
rüddin Mahmud el-Huy! olduğu ve ı. Ala
eddin Keykubad döneminde bu esnaf teş
kilatını kurduğu belirtilmektedir. Keyku
bad'ın ölümünün ardından siyasi denge
lerin değişmesinden ahilerin de zarar gör
düğü anlaşılmaktadır. ileriki yıllarda adları 
öne çıkan Ahi Çoban, Ahi Ahmed, Ahi Ah
med Şah, Ahi Kayser gibi şahıslar siyasal 
ve sosyal olaylar sırasında farklı taraflarda 
yer almıştır. 
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IV. SURİYE SELÇUKLULARI (1079-1117) 

A) Tarih. Büyük Selçuklu Sultanı Melik
şah, 471 (1078) yılında kardeşi Tutuş'a Su
riye'yi ve bu ülkeye yakın bölgelerde fethe
cteceği yerleri ikta etti. Tutuş aynı yıl Ha
lep'i kuşattığı sırada bir Fatımi ordusu da 
Dımaşk'ı kuşattı. Bunun üzerine Dımaşk 
hakimi Atsız b. Uvak, Ttituş 'tan yardım is
tedi. Tutuş'un geldiğini haber alan Fatımi 
kuwetleri geri döndüler. Tutuş kendisini 
karşılamakta geç kaldığını bahane ede
rek Atsız'ı öldürüp şehri ele geçirdi. Böy
lece Suriye Selçuklu Devleti kurulmuş ol
du (471 / 1079) Tutuş , Halep'e hakimiyet 
meselesinden dolayı Anadolu Selçuklu Sul
tanı ı. Süleyman Şah ile mücadeleye gir
di. Halep yakınlarında Aynüseylem denilen 
yerde meydana gelen savaş Tutuş'un ga
libiyeti ve Süleyman Şah' ın ölümüyle so
nuçlandı (18 Safer 47914 Haziran 1086). 
Tutuş kardeşi Melikşah'ın ölümünün ar
dından Musul, Halep ve Diyarbekir bölge
lerini ele geçirdi. Ancak Büyük Selçuklu 
tahtı için giriştiği mücadele sırasında Berk
yaruk ile yaptığı savaşta hayatını kaybetti 
( 16 Safer 488/25 Şubat 1095). Ttituş 'un 

ölümünden sonra Suriye Selçukluları, Ha
lep ve Dımaşk Selçuklu melikliği olmak üze
re ikiye ayrıldı. Oğullarından Rıdvan Ha
lep'te, Dukak Dımaşk'ta hüküm sürmeye 
başladı. 507 (1113) yılına kadar Halep'te 
hükümdarlık yapan Rıdvan b. Tutuş, Haç
lılar'la mücadelede başarılı olamadı, hatta 
onlara vergi vermek zorunda kaldı. Rıdvan, 
Batınller'e karşı çok müsamahalı davrandı, 

Halep'te bir darü'd-da've açınalarına izin 
verdi, kendini onların dostu gibi gösterdi. 
Bu yüzden çok sayıda Halepli hayatından 
endişe ettiği için Batıni oldu veya öyle gö
ründü. Rıdvan, Fatımller'in desteğini sağ
lamak için Fatımı halifesi adına hutbe akut
tu ( 17 Ramazan 490 128 Ağustos 1097); an
cak Sünni islam dünyasından gelen tepki
ler üzerine dört hafta sonra bu kararından 
vazgeçti (12 Şewal490/22 Eylüll097) 
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Rıdvan b. TUtuş ölünce (507/1 ı 13) yeri
ne oğullarından Alparslan Tacüddevle el
Ahras geçirildi. Alparslan, Muhammed Ta
par' la iş birliği yaparak Halep'teki Batml
ler'in önemli bir kısmını ortadan kaldırdı. 
Dımaşk Atabegi Tuğtegin'den kendisine 
yardımcı olmasını istedi, o da bunu kabul 
etti. Tuğtegin'in Halep işlerine karışmaya 
başlamasından hoşlanmayan atabeg emir 
Lü'lü', Alparslan'ı öldürüp (508/l ı 14) yeri
ne kardeşi Sultan Şah' ı geçirdi. Ancak Lü'
lü', Halep'in meselelerini halledecekyete
neklere sahip değildi. Hayatının tehlikede 
olduğunu görünce servetini yanına alıp 
doğu ülkelerinden birine gitmek isterken 
uşakları tarafından öldürüldü ( 5 ı 0/ ı ı 16) 
Bu olayın ardından Mardin Artuklu Hü
kümdarı Necmeddin İlgazi, Halep ileri ge
lenlerinin kendilerini Haçlılar'ın baskısın
dan kurtarmasını istemeleri üzerine Ha
lep'e gelip şehre hakim oldu. Böylece Su
riye Selçukluları'nın Halep kolu sona erdi 
(5 ı l/1117) 

Babası Tutuş'un ölümünün ardından 
Emir Savtegin'in davetiyle Dımaşk'ta Su
riye Selçukluları'nın Dımaşk şubesini ku
ran Dukak (488/1095) dokuz yıl hüküm
darlık yaptı. Dukak'ın ölümüyle (ı O Rama
zan 49716 Haziran 1104) atabeg TUğtekin 
onun yerine çok küçük yaştaki oğlu ll . Tu
tuş'u geçirdi. Tuğtegin bir ay sonra Tu
tuş'un on iki yaşındaki ağabeyi Ertaş'ı 
(Bektaş) tahta oturtma gereğini duydu. 
Ertaş'ın Tuğtegin'in kendisini öldüreceğin

den korkup annesi ve bir emlrle birlikte 
şehirden gizlice ayrılmasıyla (Safer 498 1 
Ekim-Kasım 1104) Dımaşk Selçuklu Me
likliği de sona ermiş oldu. Dımaşk'ta bu 
tarihten sonra Böriler (TUğteginliler) adıyla 
bilinen Dımaşk Atabegleri hüküm sürdü. 
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