
fah2ml. imadi-i Gaznevl, Müdrüddln-i Bey
lekanl. Zahir-i FaryabJ, Cevherl-yi Zerger, 
Nizameddin Mahmud Kamer-i isfahanl, 
Refiuddln-i Lunbanl, Felekl-yi Şirvanl. Ce
maleddln-i İsfahanl, HakanY-i Şirvanı ve 
Nizarnl-i Geneevi gibi İran edebiyatının 
önemli şairleri Irak Selçuklu Devleti haki
miyetindeki topraklarda yetişmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Necmeddin Ebü'r-Reca Kummı. Taril]u'l-vüze
ra' [nş r. M. Taki DanişpejOh ). Tahran 1363 hş. , s . 
47-269; Müntecebüddin Bedf. 'Atebetü'l-ketebe 
[nşr. Muhammed Kazvlnl - Abbas ikba l). Tahran 
1329 hş. , s. 20, 23-24, 29, 41 , 56, 80-85; el
Mul]tarat mine'r-resa'il (nşr. Gulam Rıza Tah ir
Trec Efşa r ). Tahran 1378 hş., s . 442-443 , 457-
460; Zahlrüddln-i Nlsabürl. Selcü/!:name (nşr. A. 
H. Mortan). Warminster 2004, s. 70-122; Raven
dl. Ra/:ıatü 'ş-şudür(n ş r. Muhammed ikbal). Tah
ran 1364 hş., s . 39, 220-375; Cemaleddln-i İsfa
hiınl. Dfvan [nşr. Vahld Destgirdl). Tahran 1362 hş. , 

s. 109-115, 158-160, 192-196, 347, 364, 410; 
Ahbtırü'd-devleti's-Selcükıyye (Luga l). s. 68-
138; Yaküt. Mu'cemü'l-büldan (nşr. F. Wüsten
feld). Leipzig 1867 --> (ed Fuat Sezgin ). Frankfurt 
1994, ll/1, s . 893-894; İbnü'l-Eslr. el-Kamil (tre. 
Abdü lkerim Özaydın). İstanbul 1987, Xl, tür.yer.; 
Bündarl, Zübdetü 'n-Nusra (Burslan). s. 121-272; 
Avfı. Lübtıb, 1, 40-42; Devletşah, Te?kiretü 'ş-şu'a

ra' (nşr. Muhammed Ramazan\). Tahran 1366 hş., 

s. 91, 93; Ebü Bekir Mutahhar b. Muhammed Ce
maiT-yi Yezdl. Perruhname (nşr. free Efşa r) . Tahran 
1346 hş., s . 119-171; H. Horst. Die Staatsver
waltung der Grosselğüqen und Horazmsahs 
(1038-1231), Wiesbaden 1964, tür.yer.; B. Frag
ner, Geschichte der Stadt Hamadan und ihrer 
Umgebung in den ersten sechs Jahrhunderten 
nach der Hiğra, Wien 1972, s. 121-135; M. Gron
ke. Arabische und Persische Privaturkunden des 
12. und 13. Jahrhunderts aus Ardabil (Aserbe
idschan), Berlin 1982, s. 94-151; MehmetAltay 
Köymen. Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi, 
Ankara 1991 , V, tür.yer. ; a .mlf .. "Son Irak Selçuk
lu Hükümdan IL 1\.ığrul ve Zamanı", EFAD, sy. 
13 (1985). s. 215-234; A. K. S. Lambton. Landlord 
and Peasani in Persia, London-New York 1991, 
tür. yer.; a.mlf .. "The Internal Structure of Saljzuq 
Empire", CH/r., V, 203-282; a.mlf .. "Atabetü'l
Ketebe'ye Göre Sancar İmparatorluğunun Yöne
timi" (tre. N. Kaymaz). TTK Belleten, XXXVII/ 147 
(ı 973). s. 365-394. 

liJ OsMAN GAzi ÖzGüDENLi 

VI. SELÇUKLULAR'DA 

DEVLET TEŞKiLATI 

Büyük Selçuklular'da devlet teşkilatı Tuğ

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

lar arasından padişahlık vasıflarıyla beze
diği birini seçtiğini, dünya işlerini ve hal
kın barış içinde yaşamasını ona tevdi et
tiğini söyler. Nizamülmülk'ün bu ifadesin
den hükümdarın kudretini doğrudan doğ
ruya Tanrı'dan aldığı ve onun adına salta
nat sürdüğü anlaşılmaktadır. Türk töre
sine göre hükümdarlar Tanrı bağışı, yani 
"kut" yoluyla yeryüzündeki insanları yö
netmekle görevlidir. Bu geleneği sürdüren 
Selçuklu hükümdarları görevin kendileri
ne Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. 
Sultan Alparslan'a göre Tanrı, kendisine 
teveccüh göstererek onu insanlar arasın

da dünya işlerini düzene koyması için seç
miştir (Köymen, Büyük Selçuklu impara
torluğu Tarihi, lll , 69). Hükümdarın fer
manları, hatta ağzından çıkan sözler ka
nun hükmündeydi. Hükümdar danışma 
meclisleri kurar ve burada çeşitli mesele
ler tartışılırdı. Ancak kesin karar verme ve
ya alınan kararları uygulayıp uygulamama 
yetkisi hükümdara aitti. Anadolu Selçuk
luları döneminde de yöneticiliğin hüküm
darlara Tanrı tarafından verildiğine inanı
lıyordu. Muhammed b. Ali er-Ravendl, İbn 
Blbl ve Kerlmüddin Aksarayi gibi döne
min tarihçileri eserlerinde bunu ifade et
mişlerdir. Ayrıca bu durum sikkelerde de 
görülmekte, mesela ı. Keykavus'a ait bir 
sikkede "es-sultan bi-rızai'llah el-galib bi
emri'llah" ifadesi yer almaktadır (Aykut, 
S. 167) 

Hakimiyet Sembolleri. Selçuklular'da 
manevi ve maddi unsurlar olmak üzere 
başlıca iki grup hakimiyet sembolünden 
söz edilebilir. Manevi unsurların en önem
lisi unvan ve lakaplardır. Selçuklular baş
langıçta eski Göktürk teşkilatının uygula
yıcısı Oğuz Yabgu Devleti'nin izindeydiler. 
Devletin başındaki hükümdar "yabgu" un
vanı taşıyordu. Selçuk Bey'in oğulları Ars
lan ve Musa da yabgu unvanını kullanmış
lardır. Selçuklular'ın Horasan'a geçip çev
redeki müslüman ve Türk devletleriyle te
masa 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 bu
lunmaktadır. Halife Kaim-Biemrillah'ın 
438'de (ı 046-4 7) Horasan üzerindeki ha
kimiyetini onaylamasının ardından aynı yıl 
içinde bastırdığı paralarda "es-sultanü'l
muazzam şahanşah" unvanına yer veril
diği görülmektedir (Artuk, I, 342; Köymen. 
Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 74-76; Alptekin, 
ııı [1 971 1. s. 443 vd.). Paralarında "es-sul
tanü'l-muazzam" unvanını kullanan ilk 
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Türk-İslam hükümdan olan Tuğrul Bey'
den sonra Büyük Selçuklu ve Irak Selçuk
lu sultanları da genellikle aynı unvanı kul
lanmıştır. Kirman Selçukluları 'nın kurucu
su Kavurd Bey de Kirman bölgesine hakim 
olduktan sonra melik unvanı kullanmaya 
başlamış ve halefieri bu unvanı kullanma
ya devam etmiştir (Merçil, Kirman Selçuk
luları, s. 147-148). Anadolu Selçukluları'
nın ilk hükümdan Süleyman Şah'ın sultan 
unvanını kullandığı ileri sürülmektedir. 1. 
Mesud, ll. Kılıcarslan ve 1. Keyhusrev'in Bü
yük Selçuklular'da olduğu gibi "es-sulta
nü'l-muazzam" unvanını taşıdığı bilinmek
tedir. 1. Keykavus ile 1. Keykubad ' ın "sul
tanü'l-ber ve'l-bahreyn" unvanını kullan
dıkları, 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'l
meşrik ve'l-mağrib", Alparslan'ın lakabı ise 
"Adudüddevle" idi. Ani şehrini fethinden 
sonra Alparslan'a "Ebü'l-feth" lakabı ve
rilmiştir. Sultan Melikşah'ın lakabı "cela
lüddevle muizzü'd-dln ebü'l-feth" idi. Oğul
larından Berkyaruk "rüknü'd-dünya ve'd
dln ebü'l-muzaffer", Muhammed Tapar 
"gıyasü'd-dünya ve'd-dln". Sencer "muiz
zü'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 la
kaplarla 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", Du
kak'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 hut
bedir. 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 son
ra Nlşabur'da okunan hutbe izlemiştir. 

Hutbede önce Abbas! halifesinin, ardın
dan Selçuklu sultanının adı zikredilirdi. Ha
lep Selçuklu Meliki Rıdvan bu geleneğe ay
kırı hareket ederek Fatımı halifesi adına 
hutbe okutmuş. ancak Sünni islam dün
yasından gelen tepkiler üzerine bir ay son
ra bu uygulamadan vazgeçmiştir. Anado
lu Selçukluları'nda kendi adına hutbe oku
tan 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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rülmüş, hutbe bir ara müştereken tahta 
oturtulan üç oğlu (IV. Kılıcarslan, ll. Keyka
vus ve Il. Keykubad) adına okunmuştur. 

Taht ve taç hükümdarlığın önemli mad
di sembollerindendir. Selçuklu sultanları 
resmi törenlerde, vasal hükümdar ve el
çi kabullerinde, nikah merasimlerinde tah
ta otururlardı. Tuğrul Bey, kendisini Bağ
dat dışında karşılamaya gelen halifenin 
vezirini tahtında oturarak kabul etmişti. 
Sultanlar ikamet ettikleri yerlere ve sefer
lerine göre değişik tahtlar kullanmışlardır. 

Abbas! halifesi diğer hakimiyet alametle
ri yanında Tuğrul Bey' e bir de taç vermişti. 
Sultanlar cüiOs merasimlerinde, elçi ka
bullerinde, resmi törenlerde ve meydan
lardaki gösterilerde taç giyerlerdi. önemli 
bir hükümdarlık sembolü de sikkedir. Tah
ta çıkan hükümdarın ilk işlerinden biri 
üzerinde adının , unvanının ve lakaplarının 
bulunduğu sikke bastırmaktı. Selçuklular'
da tesbit edilebilen ilk dinar Sultan Tuğ
rul Bey'e ait olup 433 (1041-42) yılında Nl
şabur'da basılmıştır. istisnalar hariç bü
tün Selçuklu paralarının ön üst yüzünde 
Oğuzlar'ın hakimiyet sembolü olan ok ve 
yay işareti bulunmaktadır. Türkler'de ok ve 
yayın hükümdarlık sembolü olarak kulla
nımı Oğuz Han zamanına kadar gitmek
tedir. Tuğrul Bey 429'da (ı 038) Nlşabur 

şehrine girdiğinde kolunda bir yay ve göğ
sünde üç ok bulunuyordu. Kirman Selçuk
lu Devleti'nin kurucusu Kavurd Bey'in tuğ

rası isim ve elkabı üzerine konan ok, yay 
ve yaycıktan ibaretti. Saltanat çadırı veya 
otağ da önemli hükümdarlık sembolleri 
arasındadır. Kaynaklarda "hargah, sera
perde, süradık" gibi kelimelerle ifade edi
len saltanat çadırının hazineden çıkarılıp 
kurulması sefere çıkma veya harekete geç
me işaretidir. Çadırın kurulacağı yer sefe
rin yönünü göstermesi bakımından önem
lidir. Selçuklu saltanat çadırlarının rengi 
kırmızıydı . Hükümdarlık sembollerinden 
olan yüzük (mühür) evrak ve hazinenin mü
hürlenmesi, sultanın emrinin yerine geti
rilmesi için yetki verdiği bir şahsı göste
ren nişan , bir hükümdarın öldüğünün is
pat işareti gibi amaçlarla kullanılmıştır. 
Yüzük altından yapılır, yakut. firOze ve 
zümrüt gibi kıymetli taşlarla süslenirdi. 
Bayrak, sancak, hükümdar sefere veya 
alayla bir yere giderken başı üzerinde tu
tulan şemsiye (çetr). çizme, kemer, kılıç, 

eyer örtüsü (gaşiye), halife tarafından ve
rilen hil'at, nevbet, tevkl' ve tuğra da bi
rer hükümdarlık sembolüdür. 

Büyük Selçuklular'ın Rey, Bağdat, İsfa
han, Merv, Nlşabur ve Hemedan gibi şe
hirlerde sarayları vardı. Anadolu Selçuklu-
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ları ise Konya, Kubadabad, Keykubildiye, 
Antalya ve Alaiye'de (Alanya), daha baş
ka yerlerde saray ve köşkler yaptırmıştır. 
Saray teşkilatındaki görevliler doğrudan 
sultana bağlıydı . Bu görevlilerin yetkileri 
ve protokoldeki yerleri tesbit edilmiş olup 
bunların aşılmasına izin verilmezdi. Gö
revliler genelde asker (gulam) kökenliydi. 
Saray teşkilatında sultandan ve vezirden 
sonra en üst görevli büyük hacibdi ve em
rinde hacibler bulunmaktaydı. Vekil-i der 
sultanla vezir arasında haberleşmeyi sağ

lar, ayrıca bir çeşit nedimlik yapardı. Ve
kil-i has sarayın masraflarını, mutfağını , 

ahırı kontrol ederdi; hükümdarın oğulları 
ve maiyetine ait işler de onun görevleri 
arasındaydı. Muhtemelen üstMüddar da 
aynı görevleri yapıyordu . Nedimler sulta
nın hoşça vakit geçirmesini sağlamakla 
görevliydi. Saray muallimleri çocukların ve 
gulamların eğitiminden sorumluydu. Mut
ribler sarayda çalgı çalıp şarkı söyleyerek 
eğlence meclislerine katılanları eğlendirir
ler, sakı1er sultana ve davetlilere şerbet ve 
içecek sunarlardı. Bunların dışında av iş
leriyle görevli bazdar, hükümdarın elbise
lerine nezaret eden camedar, saray mut
fağından ve hükümdarın sofrasının hazır
lanmasından sorumlu hansalar (çavuş) . !e
ğen ve ibriği tutan taştdar (ibrikdar. abdar). 
saraya ve özellikle hükümdara ait hayvan
larla ilgilenen emir-i ahCır (mTrahur) . hüküm
darın bayrağını taşımakla görevli emir-i 
alem (mTr-i alem). hükümdar ve sarayı ko
rumakla görevli muhafıziarın kumandanı 

emir-i candar, hükümdar safralarına ne
zaret edip yemekleri kontrol eden emir-i 
çaşniglr. sultanla devlet erkanının katıldı
ğı önemli meclisleri tertipleyen emir-i mec
lis, hükümdarın silahını taşıyan ve silah 
depolarından sorumlu emir-i silah (silah
dar). sultanın av işlerini tanzime memur 
emir-i şikar, sarayı koruyan ve hükümda
rm vereceği cezaları infaz etmekle görev
li olan emir-i hares ve sultanın içecekleri
ni ve şerbetlerini hazırlayan şarabdar gi
bi görevliler saray kadrosu içinde yer al
maktaydı. Ayrıca kihteran (saray küçükleri) 
denilen pasbilnan (gece bekçileri). nevbeti
yan-ı has (nöbetçiler). derbilnan (kap ıcılar) , 

ferraş ve hadem (hizmetkarlar) vb. de sa
ray görevlileri arasında bulunuyordu. 

Merkez Teşkilatı. Büyük Selçuklular'ın 
ve diğer Selçuklu devletlerinin idari teşki
latında en büyük müessese büyük divan
dır (Divan - ı A'la. Divan- ı Saltanat). Vezirin 
başkanlığındaki bu divan Divan-ı İnşa ve 
Tuğra (başkanı tuğraT). Divan-ı Zirnam ve is
tifa (başkanı müstevfT), Divan-ı Arz (başkanı 

arızü ' l -ceyş) ve Divan-ı İşrilf- ı Memalik (baş-

kanı müşrif) adlı dört divandan oluşuyordu. 
Sahib-i Divan-ı Saltanat veya hace-i bü
zürg denilen vezirler sadece sultana kar
şı sorumluydu. Vezirler hükümdarlar üze
rinde nüfuz sahibiydi, ayrıca sultanın mut
lak vekili sıfatıyla geniş yetkileri vardı ; çe
şitli makamlara tayinler yapıp azillerde bu
lunabiliyor, sultan nezdinde başkaları için 
şefaatçi olabiliyorlardı. Vezirler de hüküm
darlar gibi sembollere sahipti. Askeri se
ferlere katılmakta ve ordulara kumanda 
edebilmekteydiler. Selçuklu devlet teşkila
tında Divan-ı A'la'nın dışında başka divan
lar da vardı. Bunlardan Divan-ı Berld'in gö
revi eyaletlerle haberleşmeyi düzenlemek 
ve ülkede meydana gelen olayları merke
ze bildirmekti. Divan-ı Has hükümdarın sa
hip olduğu arazinin yönetiminden sorum
luydu. Divan-ı Evkaf-ı Memalik merkezde
ki vakıfların devlet tarafından kontrolünü 
sağlıyor ve gereği halinde yönetimlerini 
üstleniyordu. Haksız mal ve servet edinen
Ierin maliarına hükümdarın emriyle el ko
nulunca bunlarla ilgilenmek için oluşturu
lan kuruluşa Divan-ı Müsadere deniyordu. 
Selçuklu sultanlarının eşleri olan hatunla
rın emrinde de divanlar bulunuyordu. Ana
dolu Selçukluları'nda başında pervanenin 
olduğu Divan-ı Pervanegi vardı. Büyük di
vanda atabeg ve sultanın merkezde bu
lunmadığı sırada devlet işlerini idare eden 
naib-i saltanat gibi görevliler de yer alı
yordu. 

Taşra Teşkilatı . Selçuklular'da merkezin 
dışındaki bölgeler eyaletlere ayrılmıştı. 
EyaJetleri siyaseten şehzadeler, hanedan 
mensupları , gulam kumandanlar ve Türk
men beyleri, mülki açıdan ise merkezden 
tayin edilen amld veya valiler idare etmek
teydi. Amld sivil idarenin eyaJetteki en bü
yük temsilcisiydi. EyaJetlerde Divan-ı Eya
Jet mevcuttu. Bu divan merkezdekinin kü
çük bir örneğiydi. Taşra teşkilatında vergi 
işlerinden amil ve mutasarrıflar sorum
luydu. Şahne bazı büyük şehirlerde ve ka
bil eler arasında emniyeti sağlayan, aynı 
zamanda askeri vali sıfatıyla hükümdarın 
temsilcisi olarak görev yapan memurdu. 
Şahneler asker kökenli olup genelde Türk 
kumandanları arasından seçilirdi. EyaJet
lerde ve yerleşim merkezlerinde belediye 
hizmetlerini yürütmek muhtesiblerin gö
reviydi. Şehirlerde valinin emrinde bulu
nan reis sivil bir görevliydi. Reisler yerli 
halkın asil aileleri arasından tayin edilirdi. 
Anadolu Selçukluları 'nda eyalet merkez
lerinde emniyet ve asayiş subaşılar (ser
leşker) tarafından sağlanırdı. 

Ordu Teşkilatı. Büyük Selçuklular Orta
çağ'ın en büyük ordularından birine sahip-



ti. Türkler'den ve çeşitli milletlerden olu
şan bu ordunun esasını sultanı ve sarayı 
korumakla görevli saray gulamları ve has
sa ordusu oluşturuyordu. Saray gulamları 
Türk, Arap, Kürt, Deylemli gibi çeşitli ka
vimlere mensuptu. Küçük yaştan itibaren 
uzun süreli bir eğitim gören saray gulam
ları yılda dört defa maaş alırdı. Saray en 
büyük gulam yetiştirme merkeziydi. Gu
lamların sayısı yaklaşık 4000 kadardı. Irak, 
Kirman ve Anadolu Selçukluları'nda da ay
nı grup mevcuttu. Selçuklu askerlerinin 
savaşçı kısmını Hassa Ordusu oluşturur
du. Türkler'den ve muhtelif unsurlardan 
toplanan, isim ve künyeleri divan defter
lerinde kayıtlı bu ordu normalde başşehir
de bulunurdu. Salar denilen kumandanla
rı doğrudan sultarım emrindeydi. Haven
di'ye göre (Rahatü's-sudur, 1, 128) divan 
sicillerinde kayıtlı süvari kuvvetlerinin sa
yısı 46.000 idi. Böylesine büyük bir daimi 
orduyu beslemek hazineye ağır yük ge
tirdiği için sultanlar eyalet veya bölgeleri 
ikta olarak bağışladılar. İkta sahipleri de 
gelirlerinin karşılığında asker (sipahi) bes
lediler. Bunlar savaş zamanlarında sulta
nın ordusuna katılırlardı. Tuğrul Bey Bağ
dat'a girdiğinde ordusunda 50.000, diğer 
bir kayda göre 120.000 asker bulunuyor
du. Sultan Melikşah zamanında Selçuklu 
ordusu 400.000 kişiydi. Berkyaruk 495'
te ( 1102) İsfahan'a geldiğinde emrinde 
15.000 süvari ve 100.000 kişilik bir mai
yeti vardı . Kirman Selçukluları için tesbit 
edilen en büyük asker sayısı 6000'i atlı, 
1 O.OOO'i yaya olmak üzere 16.000 idi. Ana
dolu Selçukluları'nda bu sayı 50.000 ile 
180.000 arasında değişmektedir (Brosset, 
s. 404-405) . Büyük Selçuklular ile Kirman 
Selçukluları'nda ordunun başkumandam 
sipehsalar idi. Anadolu Selçukluları'nda ise 
başkumandan beylerbeyi (emlrü'l-ümera) 
unvanı taşıyordu. Ayrıca Selçuklu melik
lerinin ve emirlerin kendi orduları ve as
kerleri vardı . Bunlar savaş sırasında sul
tanın emriyle esas orduya katılırdı. Büyük 
Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminde as
keri güç bakımından başlıca dayanağını 
konar göçer Türkmenler oluşturuyordu. 
Türkmenler daha sonra ikinci planda kal
maya başlayınca sultanların emirlerine ita
at etmeyip olay çıkarmaya, zaman zaman 
da isyan eden hanedan mensuplarını des
teklemeye başlamış, İran ve Irak'ta mad
di zarariara sebebiyet vermeleri üzerine 
Anadolu ve Suriye'ye sevkedilmiştir. Ana
dolu Selçukluları 'nda da sınır bölgelerinde 
uç Türkmenler'i denilen Türkmen grupla
rı bulunmaktaydı. Tabi hükümdarlar, ya
pılan antlaşmalar gereği savaş zamanla-

rında daha önce belirlenen sayıda askeri 
Selçuklu ordusuna gönderiyordu. Özellik
le müslüman olmayan ülke ve devletlerle 
Haçlılar ve Batınller'e karşı yapılan sefer
ler sırasında halktan çok sayıda gönüllü 
Selçuklu ordusuna katılırdı. Anadolu Sel
çukluları gerektiğinde orduyu takviye için 
Frank, Harizmli, Grek, Rus, Kıpçak, Kürt, 
Arap ve Ermeniler gibi milletlerden üc
retli asker temin etmişlerdir. Selçuklu or
duları savaş meydanına devrin diğer Türk 
ve islam orduları gibi merkez, sağ kol. sol 
kol, öncü kuvvet ve artçı kuvvet şeklin
de yerleştirilirdi. Selçuklu tarihinde ilk de
niz aşırı seferi Kirman Meliki Kavurd Bey 
Uman'a yapmıştır. Büyük Selçuklular dö
neminde ilk gemi Sultan Berkyaruk za
manında Basra yöneticisi Emir Kumaç'ın 
(Kamaç) naibi İsmail b. Arslancık tarafın
dan inşa ettirilmiştir. Emir İsmail. Uman'ın 
yarısına ve bazı adalara sahip olan Ebu 
Sa'd Muhammed ile denizde de savaşmış
tır. Anadolu Selçukluları'nda donanınayla 
ilk ilgilenen yönetici ı. Süleyman Şah'ın ve
kili Ebü'l-Kasım'dır. Ebü'l-Kasım , Gemlik'
te (Kios) gemi inşa ettirmek istemiş. an
cak Bizanslılar bu gemileri daha yapıldığı 
sırada yakmıştır. Alaiye'nin ı. Keykubad 
tarafından fethi sırasında gemiler kulla
nılmış ve burada bir tersane yaptırılmış

tır. Sinop ve Antalya'da da tersane bulun
maktaydı. ı. Keykubad zamanında Suğ
dak'ın (Sudak) fethiyle Anadolu Selçuklu 
donanması deniz aşırı seferler gerçekleş
tirmiştir. Selçuklular'da donanma kuman
danlarına "reisü'l-bahr, melikü's-sevahil, 
emir-i sevahil" adı verilmiştir. 

Adiiye Teşkilatı. Selçuklu adiiye teşkila
tı, şer'! ve örfi olmak üzere ikiye ayrılmış
tl. Şer'! yargı sisteminde davalara kadılar 
bakmaktaydı. Kadı, evlenme ve boşanma 
işleri. nafaka, miras ve alacak davalarına 
bakar, yetimlerin, akıl hastalarının, erkek 
akrabası olmayan kadınların vaslliklerini 
üzerine alır, noter vazifesi görür, camile
ri ve bunlara ait tesisleri, vakıfları yöne
tir, vakfiyeleri tanzim ederdi. Kadılar alim 
ve zahid kişiler arasından seçilir, rüşvet 
almalarını önlemek için onlara rütbeleri
ne uygun maaş verilirdi. Kadılkudat deni
len başkadı sultan tarafından tayin edilir
di. Anadolu Selçukluları'nda Konya kadısı 
kadılkudat olarak görev yapıyordu. Şer'i 
davaların dışında kalan örfı davalara m
van-ı Mezalim denilen mahkeme bakıyor
du. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişilerin. 
malları gasbedilen tüccarın, yüksek rüt
beli memur ve kumandanlardan şikayeti 
olan halkın başvurduğu yer Divan-ı Meza
lim'di. Bu divanın en önemli özelliği hü-
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küm verme yetkisinin hükümdarda bu
lunmasıdır. Büyük Selçuklular'dan itibaren 
sultanlar haftada iki gün bu mahkemeye 
başkanlık etmiştir. Daha sonraki dönem
de devletin toprakları genişledikçe sultan
lar Divan-ı Mezalim başkanlığına vezir, ha
nedan mensupları ve kadıları vekil olarak 
tayin etmiştir. Suçluları ve gözden düşen 
emirleri sultan adına tutuklama ve ölüm 
cezası dahil sultan tarafından verilen buy
rukları yerine getirmek emir-i dadın gö
reviydi. 
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VII. MiMARİ 

a) Anadolu Dışı. Büyük Selçuklular'ın 
ele aldığı plan ve mimari formlar daha 
sonra İran ve Doğu İslam dünyasında de
vam etmiştir. Selçuklu yapıları genellikle 
tuğla malzemeyle inşa edilmiş, yer yer 
tuğla, alçı ve çini süslemelere sahip olmuş
tur. 

Camiler. Büyük Selçuklular, cami mima
risinde mihrap önündeki kubbeli mekan
ların gelişimiyle abidevi örnekler ortaya 
koymuştur. Mihrap önündeki kubbeli me
kanın bir eyvanla birleşmesinden oluşan 
köşk tipi cami yanında 113S'ten itibaren 
dört eyvanlı aviulu düzenleme vazgeçil
mez şema haline gelmişti r. XII. yüzyılın 
ortalarında mihraplarda yapılan alçı süs
lemeler kabarık ve girift bitkisel motifle
riyle dikkat çekicidir. İsfahan Cuma Ca
mii'nde 1080 tarihli Melikşah kubbesi (mih
rap önü kubbesi) ve bunun kuzeyindeki 1088 
tarihli Terken Hatun kubbeli mekfuıları yer 
almıştır. Mihrap önü kubbesinin üç yönde 
üçlü açıklıklı olması daha sonraki geliş
melere örnek teşkil etmiştir. Ayrıca 113S'
te Zeware Cuma Camii'nde uygulanan 
mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı revaklı 
aviulu şema İsfahan'da ve diğer yapılarda 
da uygulanmıştır. Gülpayigan Cuma Ca
mii (ll 08- ı ı 18, XIX. yüzyılda dört eyvan
lı avlu! u). Kazvin Cuma Camii (ll ı 3 veya 
ı ı ı 9). Kazvin Haydariye Camii (ı ı 05- ı ı 18) 

ve Erdistan Cuma Camii'nde (ı ı 58- ı ı 60) 

bu şema görülmektedir. Bersiyan Cuma 

392 

Bersiyan 
Cuma camii'nin 

mihrabı 

Camii'nde ise (ı 134) mihrap önü kubbeli 
mekanı üç yönde üçlü açıklıklıdır. Yanlar
da eklenen birimlerle bağlantılara işaret 
eden izler mevcut olup yalnızca mihrap 
önü kubbeli bölümü günümüze ulaşmış
tır. 

Minareler. Silindirik formlarıyla Kara
hanlılar'da başlayan gelişimi devam etti
ren Büyük Selçuklu minarelerinden Dam
gan Cuma Camii Minaresi (1058). mavi 
ve fırCıze sırlı kare parçalarla oluşmuş ka
bartma örgülü kCıfı yazısıyla erken tarihli 
çinili bir eser olarak dikkat çekmektedir. 
Save Cuma Camii Minaresi ( ı 06 ı ) . Zewa
re Pamenar M escidi Minaresi ( ı 068). Ka
şan Cuma Camii Minaresi ( ı 07 4). Sersi
yan Cuma Camii Minaresi (ı 098). Çar Mi
nare (ı ı ı 2) ve Sin Minare (I I 29) bu dö
nemdeki önemli eserlerdir. 

Medreseler. Büyük Selçuklular devrin
de ele alınmış olan medreseler eyvanlı av
Iulu şemalarıyla Karahanlılar'da başlayan 
gelişimi devam ettirmiştir. Bu dönemde 
nizarniye adı verilen çok sayıda medrese
nin yapıldığı bilinmektedir. Nlşabur'da Tuğ
rul Bey zamanında 1 046 yılında bir med
resenin inşa edilmekte olduğu TCıs , Basra, 
İsfahan. Herat, Belh ve Bağdat'ta 1067'
de medreselerin yapıldığı bilinmektedir. 
Bunlar günümüze ulaşmamıştır. Horasan'
daki Harcird ve Rey medreseleri Xl. yüz
yılın dördüncü çeyreğine tarihlendirilen ey
vanlı aviulu şemada yapılardır. 

Kervansaraylar. Ri bat adıyla tanınan Bü
yük Selçuklu kervansarayları genellikle ka
re planlı, dört eyvanlı revaklı aviulu şerna
da inşa edilmiştir. Ribat-ı EnCışirvan (ı 029-
1049) veRibat-ı Za'feranl (XL yüzyı l) bu 
şemaya uygun yapılardır. Ribat-ı EnCışir
van'da erken bir hamam yapısı, Ribat-ı 
Za'feranl'de kapalı mekanların arkasında-

ki tonozlu koridorlar Gazneli devrinden Ri
bat-ı Mahl'ye ( 10 ı 9- 1020) benzemektedir. 
Ri bat -ı Şerif'te ( I I I 4- I ı ı 5) arka arkaya re
vaklı eyvanlı iki avlu sıralanmış olup her iki 
avlunun girişinde solda birer mescid yer 
almaktadır. Eyvanların arkasındaki kare 
mekanların kubbeyle örtülü olması ve ey
vanlarla bağlantıları (eyvan-kubbe birleşimi) 

Ribat-ı Mahl'ye benzemektedir. 

Saraylar. Merv'de Sultankale denilen ka
lede bir Selçuklu sarayı yapılmıştır. 4 km2 '

lik alanda 1 S metrede bir 4 m. çaplı ya
rım yuvarlak kulelerle takviye edilmiş, 1 S 
m. yüksekliğindeki duvarlarla çevrili. önü 
hendekli bu kalede saraylar, kışlalar. yer
leşim birimleri, merkezde bir havuz. bü
yük bir cuma camisi ve Sultan Sencer'in 
türbesi bulunmaktadır. Xl. yüzyıla tarih
Ienen saraya ait çok gösterişli bir yapının 
4S x 39 m. ölçüsünde elli adalı olduğu ve 
16 x 16 m. ölçüsündeki avlusunun dört 
eyvanlı şemada ele alındığı bilinmektedir. 

Mezar Anıtları. Büyük Selçuklular dev
rinde mezar anıtları kümbet ve türbe ola
rak iki ayrı tipte gelişmiştir. Kümbetler 
genellikle altta bir mumyalık (kripta) katı 
bulunan silindirik ya da çokgen gövdeli ya
pılar olup üzerieri içten kubbe, dıştan kü
lahla örtülüdür. Türbeler ise kare planlı, 
üzerieri kubbeyle örtülü yapılardır ve krip
ta bulunmamaktadır. Damgan'da Kırkkız
lar Kümbeti (I 054- I 055) silindirik gövdeli 
bir yapıdır. EberkCıh'ta sekizgen planlı Küm
bed-i All (I 056- I 057) taş malzemesiyle 
dikkat çekmektedir. Harekan I ( 1067) ve 
Harekan ll (1093) kümbetleri sekizgen plan
lı ve köşe kuleli, cepheleri tuğlaların deği
şik istifiyle hareketlendirilmiş önemli ör
neklerdir. Demavend Kümbeti'nde (XI. yüz
yıl) zengin tuğla süslemeler görülmekte
dir. Dihistan bölgesinde yer alan kümbet-


