SELÇUKLULAR
B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat.
Irak Selçuklu Devleti'nde sosyal, ekonomik
ve kültürel hayat Büyük Selçuklu Devleti'yle benzerlikler göstermektedir. Sosyal
yapı Büyük Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi şehirliler, köylüler ve göçebelerden oluşuyordu. Sultan Sencer, Muhammed Tapar' ın ölümünden sonra Selçuklu tahtına
müdahale ederek hakimiyeti ele geçirince
Büyük Selçuklu Devleti'nin başşehrini Horasan'daki Merv'e taşımış, İsfahan şehri ise
Mahmud b. Muhammed Tapar' ın başında
bulunduğu Irak Selçuklu Devleti'nin baş 
şehri olarak kalmıştır. Sultan Mahmud'un
ölümünün ardından ortaya çıkan taht kavgaları Hemedan şeh ri n in stratejik önemini daha da arttırmış. başşehir I. Tuğrul zamanında Hemedan'a nakledilmiştir. İsfa
han ve Hemedan'ın yanı sıra Rey, Save, Kaşan , Kum, Kazvin, Zencan , Tebriz, Meraga, Erdebil, Bağdat , Musul ve Erbil , Irak
Selçuklu Devleti'nin önemli yerleşim merkezleriydi.
Şehi rlerde nüfusun bir kısmını devlet
görevlileri oluşturuyor. halk ticaret, zanaat ve el sanatlarıyla meşgul oluyordu. iımı
ve hukuk'i görevler genellikle köklü ailelerin, askeri işler Türk asıllı gulamların elindeydi. Büyük şehirlerin birçoğunda idari,
iktisadi ve ticarı faaliyetlerin ortaya çıkar
dığı, ayan denilen zengin aileler mevcuttu.
Geçimlerini el sanatları ve çeşitli zanaatIarla temin eden meslek grupları kendi
aralarında örgütlenmişlerdi. Çoğunluğun u
gençlerin oluşturduğu , kaynaklarda "ayyar, rind" ya da "evbaş " diye zikredilen kitle, merkezi otoritenin zaafa uğradığı durumlarda şehirlerdeki karışıklıklarda önemli rol oynamaktaydı.

Irak Selçuklu hazinesinin imkanları Büyük Selçuklu hazinesine oranla oldukça kı
sıtlıydı . Sultan Muhammed Tapar öldüğün
de Büyük Selçuklu hazinesinde değerli eş
yaların dışında nakit olarak 18 milyon dinar mevcuttu. Halbuki Irak Selçuklu DevIeti'nin kurulmasının · ardından Sultan
Mahmud zamanında zaruri giderler için
hazinede nakit para bulmakta güçlük çekilmişti ( Ahbtirü 'd·dev leti 's-Selcükıyy e, s.
69). Taht kavgaları ve iç mücadeleler Sultan Mes'Qd b. Muhammed Tapar döneminde hazinenin iyice boşalmasına yol açmış
tı r. Hazinenin boşalmasının bir sebebi de
sultanların eğlence ve israfa aşırı derecede düşkün olmalarıydı. Ekonomik durum
siyasi istikrar bir türlü sağlanamadığı için
zamanla daha da kötüye gitmiş , Büyük
Selçuklu Devleti zamanındaki refah XII.
yüzyılın ortalarına gelindiğinde yok olmuş ,
halk gittikçe fakirleşmiştir. İç mücadelelerin yanı sıra kıtlık, kuraklık ve deprem gibi
doğal afetler de halkın ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Ravendi,
İsfahan şehrinde 570 ( 1174-75) yılından
beri büyük bir kıtlık yaşandığını, şehrin
asil ailelerinin bile sefil duruma düştüğü
nü kaydetmektedir (RiVıatü 'ş-şudür, s. 39) .
Devrin önemli şairlerinden Cemaleddln-i
İ sfahanl'nin tasvirleri de kıtlığın şehirde
ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Dfuan, s. 193- 196) . Ticari hayatta
muhtelif paralar kullanılıyordu . İsfahan ,
Rey, Bağdat, Hemedan ve Nihavend bu dönemde darphanelerin bulunduğu önemli
şehirlerdi. Irak Selçuklu sultanlarının bastırdığı sikkelerin yanı sıra önceki dönemlerde Büyük Selçuklu sultanları tarafından
darbedilen sikkeler de tedavüldeydi. Bu
durum, büyük ticari ilişkilerde ve alım satım senetlerinde paranın m iktarının yanında cinsinin ve darphanesinin de belirtilmesini gerektiriyordu.
Büyük şehirlerde dini faaliyetler oldukcanlıydı . Yerleşim merkezlerinin birçoğunda dini ve ilmi işleri yürüten güçlü aileler oluşmuştu. Özellikle taht kavgaları
yüzünden merkezi otoritenin zayıflama
sından sonra siyasi güç yavaş yavaş bu
ailelerin eline geçmiştir. Şehirlerde halk
genellikle mensup olduğu din ve mezhebe
göre farklı mahallelerde oturuyordu. Otoritenin iyice zayıflamasıyla birlikte İsfahan
ve Rey gibi şehirlerde Şafii ve Hanefiler
arasında çıkan mezhep kavgaları birçok
insanın hayatını kaybetmesine ve şehirle
rin büyük zarar görmesine sebep olmuş
tur.
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Ülke nüfusunun en kalabalık grubunu
ve hayvancılıkla geçinen köylüler
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oluşturuyordu . Tarım yağışın

yetersiz olgenellikle su kanallarından
istifade edilerek yürütülüyordu. Sultan Mesud tarafından 536 (1141-42) yılında Nehrevan yakınlarında inşa ettirilen bir su kanalı için 70.000 dinar harcanınıştı (İbnü ' l 
Eslr. XI, 77 ) İsfahan ve çevresi , Fars ve
Irak yaptırılan su kanalları sayesinde tarı
mın geliştiği bölgelerdi. Sosyal yapı içerisindeki üçüncü topluluk büyük çoğunlu 
ğunu Türkmenler'in oluşturduğu göçebelerdi. Boylar halinde yayiak-kışfak hayatı
yaşayan göçebeler hayat tarzları için en
elverişli bölgeler olan Elburz dağlarının güneyi, Irak-ı Acem'in kuzeybatısı , MusulKerkük ve Azerbaycan bölgesinde toplanmıştı. XII. yüzyıl sonlarından günümüze
ulaşan belgeler bu dönemde Azerbaycan
coğrafyasında sayıları az da olsa yerleşik
hayata geçmiş Türkmenler'in varlığını ortaya koymaktadır. Yerleşik hayata geçiş
sonraki dönemlerde de hızlı bir şekilde devam etmiştir. Göçebelerin en önemli mal
varlığı koyun sürüleriydi. Koyunun yanı sı
ra keçi, at, deve ve sığır da yetiştirilen hayvanlar arasındaydı.
ması yüzünden

Irak Selçuklu sultanları başşehir Hemedan'da çok sayıda medrese yaptırmış . Sultan Mahmud ve Sultan Mesud, Bağdat' 
ta birer medrese inşa ettirmiştir. SultanIarın yanı sıra devlet adamları da önemli
şehirlerde medreseler yaptırarak ilmi faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmuş
tur. Hazinedar KemaJeddin Ebü'I-Fütüh b.
Talha Bağdat'ta, Atabeg Şemseddin ildeniz ile Emir Şerefeddin Girdbazü Hemedan'da birer medrese inşa ettirerek bunlar için vakıflar kurmuşlardı (Ravendl. s.
292. 301 ; ibnü'l-Eslr, Xl, 80). Bu medreseIerin önemli bir kısmında kütüphane mevcuttu.
Büyük Selçuklu hükümdarları gibi Irak
Selçuklu sultanları da ilmeve edebiyata
ilgi duymuş, alim, edip ve şairleri himaye
etmiştir. Sultan Mahmud'un çok iyi Arapça bildiği . şiir ve meseller ezberled i ği, Sultan Mesud'un şair Eşref-i Gaznevi'nin hac
dönüşünde memleketine gitmesine izin
vermeyip yanında alıkoyduğu , Süleyman
Şah ' ın şiire ilgi duyduğu, Farsça şiirler
kaleme a l dığı , Sultan Il. Tuğrul'un savaş
meydanlarında Şahnam e okuduğu, güzel
şiirler yazdığı ve hat sanatıyla uğraştığı
kaydedilmektedir. Muhammed b. Mahmud
b. Ahmed-i Tüsi, 'A ca,ibü'l-ma{Jlıllsiit ve
gara,ibü 'l -m evcuddt adlı eserini ll. Tuğ
rul adına kaleme almıştır. ll. Tuğrul'un Nizami-i Geneevi'den kendisi için bir mesnevi yazmasını istediği bilinmektedir. Esirüddin-i Ahslkesi, Şerefeddin Şefrevih-i İs-
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fah2ml. imadi-i Gaznevl, Müdrüddln-i Beylekanl. Zahir-i FaryabJ, Cevherl-yi Zerger,
Nizameddin Mahmud Kamer-i isfahanl,
Refiuddln-i Lunbanl, Felekl-yi Şirvanl. Cemaleddln-i İsfahanl, HakanY-i Şirvanı ve
Nizarnl-i Geneevi gibi İran edebiyatının
önemli şairleri Irak Selçuklu Devleti hakimiyetindeki topraklarda yetişmiştir.
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VI. SELÇUKLULAR'DA
DEVLET TEŞKiLATI

Büyük Selçuklular'da devlet teşkilatı Tuğ 
rul Bey zamanından itibaren düzenli bir
şekle konulmuştur. Bunda, Türk beylerinde kuwetle yaşayan hakimiyet telakkisiyle
devlet teşkilatı geleneklerinin önemli rolü
vardır. Selçuklular'da hakimiyetin yegane
temsilcisi "es-sultanü'l-a'zam" (es-sult3nü'lmuazzam) unvanıyla anılan hükümdardır.
Vezir Nizamülmülk Siyasetname adlı eserinde (s 6). Tanrı'nın her yüzyılda insan-

arasından padişahlık vasıflarıyla

bezeve halkın barış içinde yaşamasını ona tevdi ettiğini söyler. Nizamülmülk'ün bu ifadesinden hükümdarın kudretini doğrudan doğ
ruya Tanrı'dan aldığı ve onun adına saltanat sürdüğü anlaşılmaktadır. Türk töresine göre hükümdarlar Tanrı bağışı, yani
"kut" yoluyla yeryüzündeki insanları yönetmekle görevlidir. Bu geleneği sürdüren
Selçuklu hükümdarları görevin kendilerine Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı.
Sultan Alparslan'a göre Tanrı, kendisine
teveccüh göstererek onu insanlar arasın 
da dünya işlerini düzene koyması için seçmiştir (Köymen, Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi, lll , 69). Hükümdarın fermanları, hatta ağzından çıkan sözler kanun hükmündeydi. Hükümdar danışma
meclisleri kurar ve burada çeşitli meseleler tartışılırdı. Ancak kesin karar verme veya alınan kararları uygulayıp uygulamama
yetkisi hükümdara aitti. Anadolu Selçukluları döneminde de yöneticiliğin hükümdarlara Tanrı tarafından verildiğine inanı
lıyordu. Muhammed b. Ali er-Ravendl, İbn
Blbl ve Kerlmüddin Aksarayi gibi dönemin tarihçileri eserlerinde bunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu durum sikkelerde de
görülmekte, mesela ı. Keykavus'a ait bir
sikkede "es-sultan bi-rızai'llah el-galib biemri'llah" ifadesi yer almaktadır (Aykut,
S. 167)
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Hakimiyet Sembolleri. Selçuklular'da
manevi ve maddi unsurlar olmak üzere
başlıca iki grup hakimiyet sembolünden
söz edilebilir. Manevi unsurların en önemlisi unvan ve lakaplardır. Selçuklular baş
langıçta eski Göktürk teşkilatının uygulayıcısı Oğuz Yabgu Devleti'nin izindeydiler.
Devletin başındaki hükümdar "yabgu" unvanı taşıyordu. Selçuk Bey'in oğulları Arslan ve Musa da yabgu unvanını kullanmış
lardır. Selçuklular'ın Horasan'a geçip çevredeki müslüman ve Türk devletleriyle temasa geçmesinden sonra bu unvaniarda
değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Tuğ
rul Bey önceleri emir ve melik unvaniarını
(el-emlrü'l-ecel, el-melikü'l-cel1'1) kullanı
yordu. Nitekim 433'ten (ı 04 ı -42) itibaren
bastırdığı sikkelerde de emir unvanı bulunmaktadır. Halife Kaim-Biemrillah'ın
438'de (ı 046-4 7) Horasan üzerindeki hakimiyetini onaylamasının ardından aynı yıl
içinde bastırdığı paralarda "es-sultanü'lmuazzam şahanşah " unvanına yer verildiği görülmektedir (Artuk, I, 342; Köymen.
Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 74-76; Alptekin,
ııı [1 971 1. s. 443 vd.). Paralarında "es-sultanü'l-muazzam" unvanını kullanan ilk

Türk-İslam hükümdan olan Tuğrul Bey'den sonra Büyük Selçuklu ve Irak Selçuklu sultanları da genellikle aynı unvanı kullanmıştır. Kirman Selçukluları 'n ın kurucusu Kavurd Bey de Kirman bölgesine hakim
olduktan sonra melik unvanı kullanmaya
başlamış ve halefieri bu unvanı kullanmaya devam etmiştir (Merçil, Kirman Selçukluları, s. 147-148). Anadolu Selçukluları'
nın ilk hükümdan Süleyman Şah'ın sultan
unvanını kullandığı ileri sürülmektedir. 1.
Mesud, ll. Kılıcarslan ve 1. Keyhusrev'in Büyük Selçuklular'da olduğu gibi "es-sultanü'l-muazzam" unvanını taşıdığı bilinmektedir. 1. Keykavus ile 1. Keykubad ' ın "sultanü'l-ber ve'l-bahreyn" unvanını kullandıkları, çöküş döneminde ise daha çok
"es-sultanü'l-a'zam" unvanına yer verildiği
görülmektedir.

Selçuklu

hükümdarlarından Tuğrul

Bey'in

lakabı "rüknü'd-öın melikü'l-İslam ve'l-müs-

limln, burhanü emlri'l-mü'minln, melikü'lmeşrik ve'l-mağrib", Alparslan 'ın lakabı ise
"Adudüddevle" idi. Ani şehrini fethinden
sonra Alparslan'a "Ebü'l-feth" lakabı verilmiştir. Sultan Melikşah'ın lakabı "celalüddevle muizzü'd-dln ebü'l-feth" idi. Oğul
larından Berkyaruk "rüknü'd-dünya ve'ddln ebü'l-muzaffer", Muhammed Tapar
"gıyasü'd-dünya ve'd-dln". Sencer "muizzü'd-dünya ve'd-dln ebü'l-haris" lakapları
nı kullanmış, Irak Selçuklu hükümdarları
da bu lakapları kullanmaya devam etmiş
tir. Kirman Selçuklu melikleri de çeşitli lakaplarla zikredilmiştir (a.g.e., s. 8, 46. 5 ı .
55 , 64, 68, 73, 95). Suriye Selçukluları'nın
kurucusu Tutuş'un lakabı "tacü'd-devle",
oğullarından Rıdvan 'ın "fahrü'l-müluk", Dukak'ın "şemsü'l-müluk" idi. Rıdvan'ın oğlu
Alparslan Tacüddevle el-Ahras "Ebu şü 
ca" lakabını . Anadolu Selçuklu sultanları
ise "rüknü'd-dln, izzü'd-dln, gıyasü ' d-dln
ve alaüddin" lakaplarını kullanmıştır.
Hükümdarlık alametlerinden biri de hutbedir. Selçuklular'da ilk hutbe Çağrı Bey
adına Merv şehrinde 428 yılı Receb ayının
ilk cuma günü (22 Nisan ı 037) okunmuş ,
bunu Tuğrul Bey adına yaklaşık bir ay sonra Nlşabur'da okunan hutbe izlemiştir.
Hutbede önce Abbas! halifesinin, ardın
dan Selçuklu sultanının adı zikredilirdi. Halep Selçuklu Meliki Rıdvan bu geleneğe aykırı hareket ederek Fatımı halifesi adına
hutbe okutmuş. ancak Sünni islam dünyasından gelen tepkiler üzerine bir ay sonra bu uygulamadan vazgeçmiştir. Anadolu Selçukluları'nda kendi adına hutbe okutan ilk sultan 1. Kılıcarslan'dır ( İbnü ' l -Eslr,
X. 427) . Hutbe konusunda dikkat çekici bir
olay ll. Keyhusrev'in ölümünden sonra gö-
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