SELÇUKLU DEVLETININ KURULU~U
SIRASINDA HORASAN*
B. ZAHODER
Çeviren: ~SMAIL KAYNAK

~bn-i Miskaveyh Halifeli~in parçalan~nasm~~naklederken 936
(H. 325) y~l~~hâdiseleri aras~nda ~unlar~~kaydeder: "Böylece bütün
Islam alemi, vilâyetlerin hâkimi olan ve vergi topl~yarak memleketi
~nutlakiyetle idareye ba~layan müstevlilerin eline geçti". ~bn-i
Misk.aveyh'in bu kayd~~birçok Islam tarihçileri tarafmdan benimsenmi~~1; bunun tarihi ehemmiyeti Orta - ça~~h~ristiyan yazarlar~n~n
da nazarmdan kaçmanu~t~r 3.
X. yüzy~l sonlar~na do~ru halifeli~in inhitat~~daha çok h~zlanunsur. XI. yüzy~l~n birinci yar~s~nda Selçuklu devletinin kurulu~u
Orta ve Yak~n - Do~u memleketlerinde askeri - mülki bir te~kilat
olan ~kta müessesesinin ihdas~n~~sa~lam~~t~r ki, bu hadiseden ~üphe
etme~e mahal yoktur. Bir tarihçi için Selçuklu - Türkmen devleti
meselesinin nekadar alâka çekici oldu~u V. Barthold'un ~u sözleriyle
ifade edilmi~tir: "Selçuklu Imparatorlu~u'nun kurulu~u sayesinde
O~uz veya Türkmenler, Islam alemine, Orta-ça~da hiçbir Türk
halk~n~n sahip olmad~~~~ehenuniyeti k.azand~rm~~lard~r" 4.
Selçuklular'~n ehemmiyetine ra~men belki de Islam Orta-ça~~
iptidas~~tarihi hakk~nda bu kadar az maliimat ve müspet bilgiye
sahip oldu~umuz devre hemen hemen yoktur. Ba~ta Deyin ve d'Herbelaut olmak üzere, Avrupa ~nüste~riklerinin en çok umumi tarih* "Voprosi Istorü" dergisinden (1945, 5/6) tercüme edilmi~tir. Bu makalenin
tercüme edilmesine bizi te~vik eden ve yard~mlaruu esirgemiyen arkada~~m Dr.
Faruk Sümer'e te~ekkür etmeyi bir borç bilirim (çeviren).
"The Eclipse of the Abbasid Caliphate". Vols. I - IV, p. 366-367, Oxford,
1921.
2 Tekrarlamalar cedveli bk. Mez. A. "The Renaissance of Islam" s. 3, No. 1.
3 Nikifor Vrienniy "Vizantiyskiye istoriki (Bizans tarihçileri)" yunancadan
tercüme eden Sanktpetersburg ilâhiyat Akademisi mensubini, s. 22.
3 Barthold V. "Oçerk po istorii turkmenskago naroda (Türkmen tarihi muhtasar~)", "Turkmeniya" mecmuas~, I, s. 16.
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lerin yerini tutan tarih malzemeleri, Avrupa ilminde ilk defa olarak
ancak altm~~~sene önce ne~redilmi~ tir. Fakat bugüne kadar, hattâ
bu devre ait en mühim vesikalarm bile hepsi okunamanu~t~r; zamanmda arabist V. R. Rozen.'in Selçuklu terminolojisinin 5 tetkik
edilmesine dair temennisi de yerine getirilexnerni~tir. Selçuklu devletinin tetkiki Avrupa tarihçili~-in hizmetine verilemez; çünkü orada
son zamanlara kadar, hemen hemen Giobons'danberi, fas~las~z olarak, Selçuklular~ n ehemmiyetini, güya Türkler'e has olan, dini fanatizmleri yönünden tayin etme formülü hakirr~dir 6. Görülüyor ki,
geçen yüzy~l ba~~nda Avrupa ilminde Haçl~~seferlerine kar~~~beliren
alakan~n, —muhakkak olarak— Selçuklu devletinin kurulu~u ve inki~afi ile ilgili meseleleri tafsilâtiyle gözden geçirmeye sevketti~i görülüyor. Fakat Avrupa'daki merkeziyetçi texnayüller ve Haçl~~seferleri
tarihçilerinin ~ark dilleri ve tarihini az bilmeleri, meselenin bu ~ekilde halli için müsait ~artlar yaratmarru~t~ r. Ren Grousset'nin
güzel eseri müstesna, Haçl~~seferlerine hasredilen Avrupa tarihi eserlerinde x-ne~ hur Zibel'in talebesi V. Kugler'in Selçuklu devletinin
kurulu~unu en aç~k olarak ifade etti~i "iptidai - cengaver ordular~n
istilas~" ~eklinde vas~fland~ran görü~~hakimdir 7.
Yukar~da zikredilen görü~ün umuxniyetle kabul edilmi~~olmas~na
ra~men, yine de XIX. yüzy~ l sonundan itibaren ilimde (bu hususta)
ba~ka mütalaalar da ileri sürülme~e ba~lannu~t~r. Bu i~i ilk önce
ele alanlardan biri, müteveffa Iraniyatç~~V. A. Jukovskiy, Merv
tarihine dair eserinde Selçuklu devrinin Islam tarihindeki müstesna
ehmmiyetini kaydetmi~tirs.
Selçuklulann muvaffakiyetleri ve kurduklar~~imparatorlu~a
dair V. V. Barthold'un sözleri her nekadar tesadüfi ise de bunlar
5 Rozen V. "Obrazçik persidskago kantselyarskago sloga 6-go veka hicri
(VI. Hicri yüzy~lda Iran divan üslübu örnekleri)" ROA. ~arkiyat ~ubesi Notlar~~
(Ruznâmesi), VIII, S. 153-157.
Misaller çoktur: Len-Pul "Musulmanskiye dinastii (Islâm hânedanlar~)"
trc. V. Barthold, S. 123, 1888; Sykes R. "A history of Persia" vol. II, p. 28, ed. 2,
1931 and 3, 1930.
7 Kugler V. "Istoriya krestovih pohodov (Haçl~~seferleri tarihi)" almancadan trc., s. ~ , 1895; Siebel H. von "Geschichte des ersten Kreuzzuge", S. 242-243.
Leipzig, 1881.
Jukovskiy, V. "Razvalini starago Merva (Eski Merv harabeleri)" s. 27,
Sb., 1894.
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ne de olsa yeni bir fikir veriyorlar. N. Ya. Marr'~n lenguisti~e dair
eserleri büyük ehemmiyeti haiz bir meseleyi ortaya at~yor; ona göre,
Yak~n - Do~u'da yaln~ z Selçuklular'dan ayr~~ olarak de~il, hattâ
onlar~n tarih sahnesine ç~kmalar~ndan çok evvel Türk (aglutinativ)
eleman~~ mevcuttur g. Nihayet A. Yu. Yakubovskiy "XI. yüzy~lda
Selçuklu hareketi ve Türkmenler" 10 adl~~eseri V. A. Gordlevskiy
"Anadolu Selçuklular~~Devleti"
isimli monografik tetkiki ile ilk
olarak Selçuklu tarihinin hayati meselelerine dikkati çekrni~lerdir.
Bu makale yaln~z ilk Selçuklu devletinin men~eini ayd~nlatrn.ak
gayesini gütmektedir.
***

V. V. Barthold, Türkmenler'in tarihini gözden geçirirken, ~unlar~~kaydeder: "Arap co~rafya edebiyat~ ndan istifade etmek, onlar~n a~dal~~üslüb"iyle buna ba~l~~kronolojinin müphemli~i yüzünden biraz güçle~ iyor. Mesela bir müellifin eserini, X. yüzy~lda, di~erinin
ise XI. yüzy~lda yazm~~~oldu~unu bilmerniz bizi, ikincisinin hikayelerinin
nazaran daha sonraki zamana ait oldu~u
kanaatine sevketmemelidir; hemen bütün müellifler, istifa de ettikleri
kaynaklar~n ad~n~~zikretmeden ve onlar~n zaman~n~~tasrih etmeden
eser yazrru~lard~r ve çok defa, XI. yüzy~l eserlerinde, X. yüzy~l~nkilere nazaran, daha eski kaynaklardan istifade edildi~i görülmektedir.
Tetkikçi, çok mühim bir kaynak olan hukuki vesikalar~~incelemede daha da büyük mü~külâtla kar~~la~maktad~r; ilmi bak~mdan
nisbi bir tasnifi bile yap~lmayan bu vesikalarm "yanl~~~tarz~" co~rafya eserlerinden çok daha farkl~d~r: an'ane ve mazisine mukaddes
bir tarzda ba~l~~olan Islam hukuku, hemen hemen bugüne kadar en
eski manalarm~~muhafaza eden terimlerden istifade etmektedir. Bu
an'aneye ba~l~l~~~n (tradisyonalizm) di~er bir neticesi de: yerli hukuki ve iktisadi tabirler, nadiren hayatiyetini kaybeden do~matik ve
hukuki ~ernalarda yer bulmaktad~r.
Marr N. "Poyezdka po vostoçnomu Sredizerr~nomoriyu (Doku Akdeniz'de
bir seyahat)".
10 "Izvestiye ANSSSR. Otdeleniye ob~çestvennii~~nauk (ANSSSR Haberleri,
Içtimai ilimler ~ubesi)", numara 4, 1937, s. 921-946.
"Trudi Instituta Vostokovedeniya ANSSSR (ANSSSR, ~arkiyat Enstitüsü
yay~nlar~"), XXXIX, 1941, Retenziya (tan~tma) B. Zahoder, "Istoriçeskiy jurnal
(Tarih mecmuas~)" nr. 7-8, 1944, S. 82-87.
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Müellif taraf~ndan yap~ lan bu tetkikin esas~n~, daha ziyade
tarihi ve edebi hususiyetleri bulunan eserler te~kil etmektedir; yerleri
ciddiyetle tespit edilen bu hikayeler kendileriyle ilgili deyimlerle
tasrih edilmi~ tir. Birinci k~s~mda bahsi geçen, Gazneli memuru
Ebu'l-Faz1 Beyhakrnin Hat~rat'~, bu nevi eserlerdendir; burada
Türkmenlerin Horasan'~~zaptetti~i s~ rada hükümdar olan Sultan
Mesud (t o3o--to4~ ) zamanmdaki günlük hadiseler nakledilmektedir. Devlet muhaberat~m (Türkmenler ile olan muhabere dahil)
idare eden ve Türkmenler tarafmdan Gazneli ordusunun kati bir
hezimete u~rat~ lmasiyle ilgili bütün hadiselerin yak~n ~ahidi bulunan
Horasanl~~Beyhaki, Hat~rat'~nda, bundan önce kaleme al~nan tarih
ve co~rafya eserlerinde "a~dal~~bir üsltip"la yaz~lm~~~olan birçok
malûxnat~~anla~~l~r bir ~ekle koyup izah ediyor. Beyhaki, Hat~rat'~nda,
kendi ~ahsi görü~~ve kanaatini, kafi derecede tafsilat vermek suretiyle bize bildiriyor ve biz de Horasan'~~müellifin bu kanaatlerinin
~~~~~~alt~nda tan~yoruz.
Selçuklu veziri Nizamü'l-Mülk'ün kaleminden ç~kan Siyaseti-tante adl~~siyasi eser, biraz de~i~ik bir vas~f ta~~maktad~r. Beyhaki
gibi aslen Horasanl~~olup iki sultan zaman~nda fiilen devleti idare
eden Nizamü'l-Mülk bir nevi siyasi vasiyetname olan eserini, hemen
ölümünden biraz önce yazm~~t~r (Bât~niler taraf~ndan 1092 y~l~nda
öldürülmü~ tür). Zaman~n~ n siyasi durumu hakk~nda müellif, ileri
sürdü~ü fikirlerini birçok mütalâalar ve hikâyelerle izah etmektedir.
Bu sat~rlar~~yazan~n, Siyasetnâme hakk~ndaki tetkiklerinde izah etme~e çal~~t~~~~gibi ilim âlemin.de kabul edildi~i üzere vezire atfedilen birçok kay~ tlar Nizamül-Mülk'e ait de~ildir. Hattâ Siyasetnâme'nin bu k~s~mlar~~da calib-i dikkat de~ildir; çünkü bunlar kay~ts~z ~arts~z X. ve XI. yüzy~ llardaki Horasan edebiyat~ na aittir. Baz~lar~~ise, anla~~laca~~~gibi, bize kadar gelmeyen Beyhaki Hat~rat~'mn
ciltleriyle do~rudan do~ruya ba~l~d~ r. Tetkik mevzuu olan Süfi ~ey hi
Ebu - Said MeyheneWnin XIII. yüzy~l ba~~nda yaz~lan "~eyh Ebu Said'in Allah ile gizli münasebetleri" adl~~biyografisi, mahiyeti bak~m~ndan Siyasetnâme'ye çok yak~ nd~r. Siyasetnâme'de oldu~u gibi
"Gizli münasebetler"de de daha sonra yaz~lm~~~olmas~na ra~men,
~ üphesiz, bizi alâkadar eden devrin tarihini havi birçok hikayeler
vard~r.
12 Barthold, V. "Oçerk istorii turkmenskago naroda (Türkmen tarihi muhtasar~)", s. 16.
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"A~dal~~bir üslftp"la yaz~lm~~~olan mezkûr eserler ikinci nev'i
kayna~~~te~kil etmektedir. Bu eserler, müellifin evvelce kaydetti~i
gibi, co~rafya ilrninin inki~af~~ mevzuunda bilgimizin kifayetsizli~ine
ra~men, yine de, galiba "Orta - Asya co~rafyas~m hem malzeme
tanzimi, hem de baz~~k~s~ mlarda bu malzemenin hacmine göre tasnifi bak~m~ndan klâsik Arap co~rafyas~ndan kendine has hususiyetleriyle ayr~ld~~~"n~~13 ortaya koymak zaman~~gelmi~tir.
982-983 y~llar~nda Orta - Asya'da, "Hudud ul-âlem" adiyle
yaz~lm~~~olan anonim eser, bu gibi yerli edebiyat~n bir nürnunesini
te~ kil etmektedir. O zamanda hayati bir dil olan Farsça ile yaz~lan
bu Orta - Asya anonim co~rafyas~, klâsik Arap ve putperest co~rafya
eserleriyle mukayese edilirse, yaln~z çok k~ymetli hakiki malzeme
de~il, tetkikimizin gayesi için ehemmiyeti küçümsenmeyen terminoloji malzemesi de vermektedir.
X. yüzy~ lda Orta - Asya ve Horasan'da meydana gelen k~smen
yerli veya mahalli ismiyle maruf tarih eserlerinin k~ymeti de büyüktür; bunlar aras~ndan tetkikimiz için önemli olan XII. yüzy~lda
Ner~ahVnin adapte edip farsçaya tercüme etti~i "Buhara tarihi ile
ayn~~ yüzy~lda, yukar~da ad~~ geçen Hât~rat müellifinin hern~ehrisi,
Ebu'l-Hasan Beyhakrnin yazd~~~~"Beyhaki tarihi"nden faydalan~lm~~t~ r.
San~yoruz ki, tetkikçinin yaln~z Islam co~rafi ve hukuki eserlerine müracaat etti~i takdirde dü~ece~i anakronizm tehlikesinden
kurtulabildi~i takdirde faydalanabilece~i ba~l~ca kaynaklar bu nevidendir.
Bu gibi kaynaklardan faydalanmanm yarataca~~~noksanl~klar
tamamiyle a~ikard~ r. Ilk Islam Orta-ça~~~tetkikçisi için maalesef
eri~ilmez olan k~s~r fakat do~ru malüxnattan mahrum kalan bizler,
mecazi ifadeyle, tetkik mevzuunda vak'an~n tam tasfirinden ziyade
hayallerini görüyoruz. Buna ra~men bu gibi bir çal~~man~n da istikbal için faydas~z olmad~~~n~~ümit ediyoruz. Meçhul yerlerde seyahat
edenler de bu gaye ile önceden tertiplenmi~~yol haritalama nadiren
sahiptirler.
* * *
13 Zahoder, B. "Ye~ ço odno rannee musul'manskoye izvestiye o slavyanah
i rusah IX - X. vv. (IX. ve X. yüzy~llarda Slavyan ve Ruslar'a dair di~er bir eski
islâm kayna~~ )", "hvestiya vsesoyuznago geografiçeskago ob~çestva (S. B. Co~rafya Derne~i Yay~nlar~)", LXX, cuz 6, 1943, s. 33.

496

ISMAIL KAYNAK

Orta - Asya anonirn (Hudud ul-âlem) Horasan vilayeti bahsinde, onun hudutlann~, do~uda Hindistan, güneyde Kerges - kuh çölü,
Bat~da Gurgan ve "O~uz arazisi", Kuzeyde de Amu - Derya olarak,
göstermektedir 14 . Hat~rat'~m Anonim'den 20-30 y~l daha sonra
yazan Beyhaki, Horasan'~~Ni~apur'dan idare edilen ve Güney-Do~u
k~sm~~do~rudan do~ruya Gazne'ye tabi araziyle hemhudut olan bir
vilayet olarak tasvir etmektedir 15.
Horasan'~n iç bölümü hakk~ndaki malünnat~m~z daha da müphemdir. Halifelikte xneriyette olan xnülki ta.ksimata (~emaya) göre
bir veya birkaç camii bulunan (yani Cuma namaz~~k~lmabilen cami)
kasaba bir bütün te~kil etmektedir ". Bu nev'i bölümün ne gibi ~artlara ba~l~~olabilece~ini izah etmeme acaba lüzuxn var m~ ? Daha
X. yüzy~lda büyük camiler, çok kerre, nüfusu çok az olan mevkilerde de mevcuttu. Halifeli~in da~-lin-mum, müslüman cemâatinden
bir s~ra büyük mezheplerin ayr~lmas~~takip etmi~; bunlardan baz~lar~n~nki (mesela ~iilerinki) devletin resmi mezhebi olmu~tur. Nihayet halifeli~in bünyesine dahil vilâyetler, çok eskiden kalma kendine has (spesifik) hususiyetler arzetmi~tir ki, bunlar birkaç as~rl~k
~slam hakinnyetinden sonra bile tamamen ortadan kald~nlamanu~ t~r.
~u veya bu vilayetin iç bölümü hakk~nda, daha do~ru ve hakiki
tarihi vak~alara cevap verebilecek, bir fikir için bu vilâyette mevcut
mülki tâbirleri gözden geçirmek icabeder; bunlar~n, muayyen bir
zaman~n dilindeki tam manas~n~~izah etmek, mahalleri ciddiyetle
tesbit edilen yaz~l~~vesikalan tahlil etmeden imkans~zd~r. Ad~~geçen
Orta - Asya Anonimi bizim için böyle bir kaynak te~kil etmektedir.
Horasan bahsinde Anonim'de ~u tâbirler vard~r: rusta, nahiye, han,
kasabada ~ehir, ~ahrah ve dih.
Daha V. Barthold taraf~ndan, "rusta" (Arap ve putperest yazarlar "rustak") tâbirinin "daima bir grup köy manas~nda kullan~ld~~~" kaydedilmi~tir ve rusçaya kafi derecede do~ru olarak "volost 14 Hudud ul-âlem, Tumanskiy yazmas~, önsöz ve fihrist W. Barthold, 1930
(müteakip knalt~lm~s Hudud ul-âlem) 19-a. Ingilizce trc. Minorsky V. Gibb. Mem.
S. new series. XI., s. 162, 1937; rusça trc. "Materiali po istorii turkmen i Turkmenü (Türkmenler ve Türkmenistan tarihi malzemesi)", I, s. 211.
Beyhalel "Tarih-i Mesudi", s. 437, 1307 (1889-1890) (Müteakip k~saltmalar: Beyhaki TB).
14 Mez., A. "The Renaissance of Islam", ch. XXII.
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nahiye" kelimesiyle tercüme edilmi~tir". Kaynaklar~n i~aret ettiklerine göre, bu grup köyler, imzan ~ehirle mü~terek olan bir müdafaa
hatt~~ile çevrilir 18, bazan da ~ehirden çok uzak ayr~~ bir yer te~kil
etmektedir; ~ehirlilerin rusta'ya gitmeleri uzak bir seyahatla ~nuadil
tutulurmu~". Ner~ahi, bir Sasani ~ehzadesinin Buhara'ya kaçt~~~n~~
anlat~rken, mahalli rustan~n men~eini izah eder: Buhara rustas~~ av
için tesbit edilen yerlerde su kanallar~~sayesinde kurulmu~tur. Bu
kanallar~~ açt~ran ~ehzade, araziye köylüler iskân ederek kendine
miras kalan bu yeri rusta haline koymu~tur 20. Böylece, görünü~e
göre, rusta tabiriyle sun'i sulama vas~talarmdan faydalanan çiftçi
halkla meskûn bir arazinin kasdedildi~i anla~~lmaktad~r. Bu kelimeden te~ekkül eden rustai de "köylü", "köylü kafas~" manalarma
gelirdi; bu kelime manas~n~~Mo~ol devrinder~~sonra da muhafaza
etmi~tir 81.
Rusta'dan farkl~~ olarak Arap men~eli "nahiye" kelimesi bizim
kulland~~~m~z vilayet, bölge, m~ntaka tâbirlerine a~a~~~yukar~~yak~n
bir mana ta~~yordu. Orta - Asya Anonim'i Guzgan vilayetini tasvir
ederken ~u tâbirleri kullan~yor: "Bu nahiyede birçok rusta ve nahiyeler var"22. Bir eümlede ayn~~kelimenin iki ayr~~mânada kullan~l~~~~
bize, ba~ka dilden gelen bu kelimenin biraz müphem ve birkaç mana
ta~~d~~~n~~(polisemantik oldu~unu) göstermektedir. Rusta ile nahiyenin de ayr~~mânada kullan~ld~klar~~dikkati çekmektedir. Bu Guzgan nahiyelerinden bahseden Anonim, ahalisinin tamamen hayvanc~l~kla me~gul olduklar~n~~kaydeder.
Son zamanlarda yani ~bn-i Fadlan "Seyahatnâmesi"nin tercürnesiyle "Türkmenler ve Türkmenistan tarih malzemesi"nin tetkikinden sonra üçüncü bir tabir olup vilayet ve nuntaka demek olan
"han" keli~nesinin ba~ka mana ta~~d~~~~ispat edilmi~tir; De Goeje'nin
17 Barthold V. "Otçet o poezdke v Srednyuyu Aziyu v 1893--94 g.g. (189394 y~llar~~Orta-Asya seyahat raporu)", 15, not ~~o.
18 Ner~ahi "Tarih-i Buhara" frans~zca ne~ri Ch. Shefer, Paris, s. 32, 1892
(Müteakip k~saltmalarda: Ner~ahi) ; ~stahri, Biblioteca Geographorum Arabicorum (BGA), I, s. 260.
°2 Ebu Said "Tayni edineniya s bogom (Allah ile gizli münasebet)", n~ r.
V. A. Jukovskiy, s. 77, 1899 (Müteakip k~saltmalarda: Ebu Said).
20 Ner~ahi, 30.
21 Saadi "Bustan", Tahran tab'~, 12.
22 Hudud ul-âlem, zo-b.
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co~rafya tâbirleri lügat~na istinaden, yukar~da ad~~geçen birinci
eserde bu tabir "Ni~apur vilâyetinde ikinci derecede bir ~ehir" 23
manas~na geldi~i; ikinci eser ise bu tabiri Arap men~ eli "rub" kelimesine yakla~t~rarak "~ehrin dörtte biri" ~eklinde tercüme ediyor 24.
Zikredilen bu iki eserde, istifade edilmeyen Tarih-i Beyhak, ad~~geçen
tâbirin izahma yeni herhangi esasl~~bir~ey ilave et~niyerek, çok büyük
bir salâhiyetle buna benzer bir izah~~teyit ediyor; ad~~geçen esere
göre "rub" kelimesiyle ~ehrin semtlere ayr~lmas~na tekabül eden
"yayla ve da~larda"ki meskün yerler kasdedilmektedir 25 .
~üphesiz ki, yukar~da tahlilleri yap~lan tâbirlerin men~eini ve
bilâhare geçirdikleri mana de~i~ikliklerini de izah etmek icabederdi;
muhtelif devirlerde meydana gelen bu tâbirler, ~slam Orta-ça~~'mn
içtimai - iktisadi tâbirlerinin ekserisi gibi, çok defa ilk manasm~~kaybetmek suretiyle kullan~lmakta devam etmi~tir. Fakat ele ald~~~m~ z mesele çok daha k~sad~r ; yani yukar~da bahsedilen tâbirlerin, bölge, vilayet
ve m~ntakaya dair filoloji bak~m~ndan tesbit edilmi~~mevcut aç~ k bir
anlam~n ta.hlilin.i yapmakt~r. Bu bölge taksimatma dahil meskün
yerlerin nevini vas~fland~ran terminolojisinde yukar~da kaydetti~imiz
vuzuhun mevcut olmad~~~na, tetkikimizin gayesi için mühim oldu~undan keza i~aret edelim.
Orta - Asya Anonimi'nin bu gibi meskün yerleri tayin etmek
için kulland~~~~tâbirler rusçaya ekseriya küçük köy veya köy (dih),
~ehir (kasaba, ~ehr), kasaba (~ahrah) ~eklinde çevrilir, "~ehr" ( - ~ehr ~ehir: küçült~ne edat~) tasviri bir vas~f ta~~maktad~r; bu gibi tabirlere Anonim daima "büyük", "küçük" gibi tasvirl s~fatlar ilave
etmi~tir; ~üphesiz ki, bu keyfiyet kelime manalarm~n bir nev'i istikrars~zl~~m~~ve müphemli~ini göstermektedir. Kaydedilen bu olay
yaln~z Anonim'in hususi bir vasf~~de~ildir; ~u veya bu meskün yerin
tayininde kullan~lan tâbirlerin istikrars~zl~~~, çok defa bir tâbirin
yerine di~er birinin kullan~lmas~~Orta - ça~~~slam edebiyat~nda s~k
s~k görülen bir âdettir. Kelimelerin bu nev'i istikrars~zl~~~, yaln~z ~u
veya bu yerin ehemmiyetini de~i~tirmekle kalm~yor —ki bu da,
tabiatiyle, keza küçümsenemez—; fakat "~ehir" ~nefhumuyla Orta24

Ibn-i Fadlan, not 67, 1939.
"Türkmenler ve Türkmenistan tarihi malzemesi", I, S. 192, not 3; s. 198,

not 4.
25

Tarih-i Beyhak, Tahran tab'1, 1317 (1939), s. 34.
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ça~~Avrupa lûgatçesinde buna kar~~l~k olan "köy" tabiri, anla~~lan,
Orta-ça~~Islam tefekkürüne ehemmiyetli derecede yabanc~d~r. ~ehir
merkezinde urnumiyetle mü~ahede edilen san'at erbab~n~n yoklu~u
yukar~da kaydedilen malümat~~tayin etmektedir; Islam Orta-ça~~n~n
Do~u ~ehirleri yar~~ çiftçi bir vas~f ta~~maktad~r; köyler âdet oldu~u
üzere, ~u veya bu nev'i san'atla u~ra~~yorlard~.
Anonirn, Horasan'~n merkezi Ni~apur'u "en büyük ~ehir" olarak
vas~fland~rmaktad~r. ~ehir, Binalud - kuh da~~geçidinin güneyindeki
bir ovada bulunup bir fersah rnurabbal~k bir sahay~~i~gal ediyordu 26.
~ehir "eski kale" ad~n~~ ta~~yan bir iç - kale esas ~ehir (~ehristan)
ve varo~~(rabad)dan ibaretti: "Eski kale ~ehristana dahil olmay~p
onun yan~ nda bir tek hendekle ondan ayr~l~rm~~. X. yüzy~lda ~ehrin
hayati, ihtimal, ticaret ve sanayinin inki~af~~neticesi, tamamen varo~a (rabad) ve anla~~lan varo~un güney k~sm~na nakkledilmi~tir" 27.
V. Barthold'un bu kayd~m tamaml~yarak ilâve etmek icabeder ki,
eski kaleyle ~ehristan da ayn~~zamanda oldukça meskündu 28. Ni~apur, Hindistan ve Orta - Asya'dan bat~ya, Iran körfezinden kuzeye
Volga boylarma giden çok mühim ticaret yollar~n~n kav~a~~n~~ te~kil
ediyordu. Istahri, Ni~apur'un Islam memleketleri hudutlar~ndan çok
uzakta bulunan memleketlerle olan münasebetlerine i~aret eder;
Ni~apur dokumalar~~ "çok tan.r~l~~memleketler" e gönderilirdi 28. Iç
ticarete dair malfunat~m~z az olmas~na ra~men yine de onun çok
canl~~ oldu~u kaydedilmektedir; Bu~tafru~a nahiyesinden Ni~apur'a
çok miktarda üzüm getirilir 36, Ustuva nahiyesi de Ni~apur'a tah~l
verirdi 31. ~ehrin birçok pazar yerleri, kervansaraylar~, hanlar~~vard~ ;
bunlar canl~~bir ticaretin merkeziydi. Horasan ticaretinin merkezi
Ni~apur, ayn~~zamanda canl~~bir san'at faaliyetinin merkezini te~kil
ediyordu. ~ehir çinicilik ve demircili~iyle me~hurdu. Bilhassa dokumac~l~~~~çok inki~af etmi~. Ba~l~ca ketenle alâkal~~madde ile me~gul
olan halifeli~in bat~~vilâyetlerinden farkl~~olarak, burada en ziyade
pamuklu, ipekli ve yünlüler imal edilirdi. 32. Atölye ve san'ata taallük
28 BGA, I, 254; III, 316; Hudud ul-Alem, 19-a.
Barthold, V. "Istoriko geografiçeskiy ob~or Irana (Iran'~n tarihi ve co~rafi icmali)", s. 65-66.
28 BGA, I, 255.
22 Ayn~~yer.
30 Ayn~~yer, III, 317.
32 Ayn~~ yer, III, 316-319.
32 BGA, I, 255; III, 322-324; Mez. A, "The Rena~ssance of Islam", s. 459-465.
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eden bütün müesseseler ayr~~mahalleler te~kil ederlerdi. Mukaddesi
eserinde ~ehri medhetmekle beraber hakikate pek de uzak olmayan
~u sat~rlar~~da kaydeder: "Sokaklar çamurlu, hanlarda intizams~zl~k olup, hamamlar kirli, dükkânlar kötü ve duvarlar~~çarp~kt~r" ".
Ni~apur'da ~slam ~ehirlerinde mutad olan saray ve cami hayat~ndan
ziyade san'at ve ticaret hayat~n~n inki~af, ~ehir manzaras~n~n a~~rba~l~l~~~~ve intizamma al~~m~~~olan seyircide ho~~bir intiba b~ rakmam~~t~r.
Fakat san'at ve ticaret hayat~n~n bu derece a~ikâr bir üstünlü~ü
bile Ni~apur'un çiftçi vasf~n~~muhafaza etmesine mâni olamam~~t~r.
~stahri'nin bildirdi~ine göre, ~ehir duvarlar~n~n d~~~na ç~kan kanallar, halk~n topra~~n~~sulard~~ 34 ; Beyhaki'nin Ni~apur varo~undaki
sava~a dair hikâyesinden anla~~l~yor ki, bu arazide daha ziyade ba~~
ve meyve bahçeleri vard~~ 35 . ~ehrin mai ve ticari mahalleleri do~rudan do~ruya zirai nuntaka haline gelmi~tir. Zikredilen bu yer,
saray ve çiçek bahçelerini burada kural~~~ehrin ileri gelenlerini celbederdi. Bir taraftan ~ehrin kap~lar~~ yan~nda 36 olup di~er yandan
Horasan hükümdarlar~= çok sevdikleri ikametgâhlan, ~adyah'~n
biti~i~indeki Muhammed - âbâd kasabas~~ bunlar aras~nda bilhassa
me~hurdur. Muhammed - âbâd'da bir cuftvar (yer ölçüsü) arazi,
Beyhaki'ye göre bin dirhem k~ymetindeydi; a~açl~, ekili ve ba~l~k
olan ayn~~ ölçüdeki yerin bedeli üç bin dirheme kadar ç~kard~~ 37.
~âdyah'~n saraylan, zengin çiçek bahçeleri (parklar~) ve pavyonlan
~ehrin yan~nda bulunuyordu; bunlar aras~nda, Horasan'da Saffari
hanedan~nm ikinci ve sonuncu mümessili olan Amr ibn-i Leys'in
yapt~rd~~~~bahçe fevkalâdeli~iyle tefik olunurdu. Burada, ~ehirliler
ve ileri gelenlerin arazi içinde köylülere ait arazi ve evler de vard~.
Beyhaki'nin yak~nlar~ndan bir asilzâde, bahçesine biti~ik olan üç
köylünün arazisini onbin dirheme sat~n alm~~t~r. Yukar~da kaydetti~imiz k~ymete göre bu arazi üçden on cüftvar~~geçmemektedir.
~ehir civar~ndaki bu yerler hiç fark~na var~lmadan ayr~~nahiye,
daire, han ve rustalar halinde geliyorlard~. Bu~day, pirinç, arpa
tarlalar~, meyve bahçeleri ve ba~lar, Horasan'~n bu kuzey k~sm~na
Türkmen tarihi malzemesi trc. I, S. 197.
BGA, I, 255.
35 Beyhaki, TB, 436.
36 Yâkut, Mu'cem ul-Buldan, IV, 430.
37 Beyhaki, TB, 615.
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vilâyetin bu~day ambar~~demeye kafi bir delil say~l~ r. Fakat Ni~apur'un kap~s~ndan ç~kar ç~ kmaz seyyah~n tamamen bir zirai
rruntakaya girece~ini zar~netmek hiç te do~ru olmaz. Yukar~da zikredilen Ustuva, Guyan, Beyhak ve di~er nahiyeler, yaln~z çay~r ve
bahçeleriyle de~il, fakat dokumalariyle de tan~rmu~lard~r 38 .
Ner~ahi, Buhara'n~ n muhtelif kasaba ve köylerinde geni~~bir
tarzda imal edilmekte olan san'a t e~yas~~hakk~nda o kadar çok say~da
ve makm haberler vermektedir ki, biz onlar~~bu çal~~mam~zda kaydetmeyi lüzumlu görmüyoruz. Geçenlerde Tahran'da ne~redilmi~~
olan Tarih-i Beyhaki'de de bu gibi tasvirler çoktur: dokumac~l~k,
dericilik, çinicilik yaln~z ~ehir ve kasabalarda de~il, köy denilen
mahallerde bile ayn~~ ~ekilde yayg~nd~~ 39. Buna çok ikni~af etmi~~olan
dökümcülük san'at~n~~ (bak~ r, demir, gümü~, firûze)da ilâve etmek
icabeder. V. Barthold'un bildirdi~ine göre Ni~apur'un kuzey - bat~s~ndaki da~larda Kuçan yolu üzerinde bulunan firuze madenleri
bugüne kadar ehemmiyetini muhafaza etmektedir. I~letilmesi gelir
sa~layan bu maden ocaklar~~ dünyada e~siz zenginliktedir" 40.
Yukar~da bahsettikleriz-nizin neticesi olarak diyebiliriz ki, anla~~ lan, meskün yerlerin muhtelif isimlerini, bahsedilen zamanda tefrik
etme~e yarayan rniyar, tabiatiyle, ~u veya bu yerin eski ehemmiyetine ait tarihi hât~ ralarla birle~en dini ve mülki mefhumlard~r.
E~er arapçadan gelen "kasaba" tabiri, baz~~tetkikçilerin zannettikleri
gibi, "ba~~ehir" veya "ta~ra ba~~ehri" 41 demekse, o halde "~ehr"
ve ondan gelen "~ ehrah" kelimesinde eski farsçada hâkimiyet (imperium) mânas~na gelen k~atra kelimesinin nüans~n~~görmemiz
icabeder.
* * *

X. ve XI. yüzy~llarda, eskiden oldu~u gibi, topra~~n devlet ve
Islâm ~nüessesesinin mal~~olmas~~keyfiyeti toprak mülkiyetinin esas~n~~
te~ kil ediyordu. Fakat hâkim olan bu tarz, mülkiyetle birlikte geni~~
bir ~ekilde yay~lm~~~olan ~ahsi mülkiyetin mevcudiyetiyle kar~~la~maktay~ z. A. Yu. Yakubovskiy'in Sultan Mahmud'a dair eserinde
BGA, III, 318, 319.
Tarih-i Beyhak, 278, 279, 280 ve devam~.
49 Barthold V. "Iran'~n tarihi ve co~rafi icmali", s. 66-67.
41 Barthold, V. "K. istorii Merva (Merv tarihine dair)", 218. Mez, A. Op.
cit., ch. XXII.
38

39

502

~SMAIL KAYNAK

~u kay~t vard~ r: "Samani devrinde Orta - Asya'da, bütün halifelikte
oldu~u gibi, büyük arazi sahiplerinin mevcudiyetini kabul etmemiz
için bütün deliller meydandad~ r. Samaniler zaman~nda daha tamamen imha edilmiyen Iran asilzâde çocuklarm~n ba~~nda bulundu~u,
eski dihkân müessesesi, büyük arazi sahipleri hanedan~n~n dü~mesine
kadar mevcudiyetini muhafaza etmi~tir" 42.
Ni~apur m~ntakasmda Samaniler'den sonra da bu nev'i büyük
arazi mülkiyetinin mevcudiyeti hakk~nda Beyhaki bize misal vermektedir. Mikaill sülâlesi böyle bir mülk sahibi idi; bunlar~n asl~,
geçenlerde Sovyet arkeolog ve paleologlar~~ taraf~ndan ke~fedilen,
Sogd prensi Divasti'den gelmektedir 43.
Mikaill arazisi hakk~nda Beyhakrnin ~u hikayesi vard~r: malis~m
oldu~u üzere Sultan Mahmud öldü~ü zaman o~lu Mesud, isfehan'da
Gazne ba~~ehrinden uzakta bulunuyordu. Babas~n~n ölümünü haber
alan Mesud, ordusuyla derhal do~uya do~ru hareket etti; Mahxnud'un
di~er o~lunun o zamanda sultan ilan edildi~i ba~~ehire giderken,
Mesud bir müddet Ni~apur'da kal~p, karde~ine kar~~~müteakip askeri
harekât için kuvvet toplad~.
Horasan ileri gelen.lerinin sevgisini kazanmak için Mesud'un
N4apur'da tahakkuk ettirdi~i i~lerden biri de, Mikâili sülâlesinin
dedelerinden miras kalan "emlak"~n kendilerine iade edilmesi talebini yerine getirmek olmu~tur. Ölen sultan~n sab~k veziri Hasanak
zaman~nda bu arazi mahsulü (irtifa) ile beraber ad~~geçen vezir
taraf~ndan oldu~u gibi, di~er ~ah~slar taraf~ndan da zaptedilmi~tir.
"Di~er ~ah~slar" aras~nda Beyhaki, çiftçileri (ki~averz), vekâleten
araziyi idare edenleri (vekiller) ve nüfuzlu kimseleri de kasdetmektedir ".
Mikâili arazisinden bahsederken Beyhakrnin "irtifa" tâbirini
kullanmas~~bu topra~~n vasf~n~~tayin ediyor. "~rtifa" kelimesi rusçadaki "ver~, pover~ye"nin yani yükseklik (bolluk) kelimesinin kar~~l~~~d~r; "Kimya-i saadet"in yazma nüshas~ nda bu tâbir "tarladan
ahn~ p harman yerine ( harmangâh'a ) getirilen hasad"45 ~eklinde
42 Yakubovskiy, A. "Gazneli Mahmud", Firdevsi ~erefine ç~km~~~olan mecmuada, s. 59-60.
42 Tarih-i Beyhak, 117; sülâlenin ad~~ "Mikâili" diye an~lmakta ve cedleri
olan Divasti de Sasanilerdendir.
44 Beyhaki, TB, 36-37.
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izah edilmektedir; bu nev'i anlay~~~n misalleri Beyhaki'den önce ve
sonra da edebiyatta görülmü~tür 46 . Böylece Mikaili arazisi yaln~z
saray~~çevreleyen alelâde çiçek bahçelerinden ibaret olmay~p bu~day
mahsulü temin eden tarlalardan müte~ekkildir.
Öyle görülüyor ki, mutad olarak, bu yerler yaln~z bir tek sahada
de~ildir. Yaln~z bu hususla, Mikâili arazisindeki birçok idarecilerin
mevcudiyeti izah edilebilir. Siyasetnâme, gözden dü~en bir Azerbaycan valisinden bahsederken ~unlar~~da kaydetmektedir: "Horasan, ~rak, Fars ve Azerbaycan'da onun saray~, kervansaray~, gelir
kayna~~~ve bu~day depolar~~bulunmayan hiçbir kaza ve ~ehir yoktu"47.
Ayn~~keyfiyet Beyhaki'nin gözden dü~en saray erkan~ndan birine ait
emlâkin müsaderesine dair hikâyesinde de görülmektedir. Müsadere
edilen arazi Sistan ve di~er yerlerde bulunuyordu 48. Büyük arazi
sahiplerinin emlâki, haraç denilen devlet arazisine dahil edilmi~~veya
bu arazinin etraf~n~~küçük köylü arazisi çevirmi~ti; mesela: Bu~takan
köyü ahalisine ait arazinin sat~n almmasiyle meydana gelen Amr
ibn-i Leys'in çiftli~i gibi.
Elimizde bulunan kaynaklara istinad ederek bu malikânelerin
nekadar büyük oldu~unu söylemek güçtür. Beyhald'ye göre, Gazne
kazas~nda bulunan, Gazneli hanedanma ait arazinin on be~~y~ll~k
geliri onyedi milyon dirhem 49, yani y~lda ortalama bir milyon yüz
otuz üç bin dirhem tutarmdad~r. Bu gelir, IX. yüzy~lda Ni~apur'un
bütün harac arazisinden al~nan y~ll~k aidat~n takriben dörtte birinden
daha fazlad~r 50. Fakat Gazneli hanedan~na ait emlak, tabiatiyle,
ileri gelenlerin arazilerine nazaran en büyüktü. Tarih-i Beyhak,
hay~ rseverli~iyle tan~nm~~~biri olan Zeki Ebu't - Teyb Tahir'in hayat~n~~ anlat~rken, onun çok zengin bir kimse olmad~~~n~~söyler;
mülkünden temin etti~i gelir senede iki bin man hububat ve on
dinard~~(galiba alt~n) 51.
45 Gazzali, Moskova yazmas~, Institut mirovoy literaturi ANSSSR (ANSSSR
Dünya edebiyat~~enstitüsü).
46 Heft Iklim, 257, "Journal Asiatique", 1862, s. 167, ~~7o v.d.
47 Siyasetnâme, farsça metin, 34.
48 Beyhaki, TB, 417.
4° Ayn. yer, 125-126.
5° BGA, VII, 278.
51 Tarih-i Beyhak, ~~26- ~~2 7.
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Yukanda bahsetti~imiz gibi, Beyhaki, Mikâili sülâlesinin arazisini zaptedenler aras~ nda, araziyi idare edenler (vekiller) ve nüfuzlu
kimselerle beraber ki~ âverzleri (bu tâbiri biz çiftsürenler, çiftçiler
olarak çevirdik) zikreder. Bu hal kendili~inden ki~âverzlerin araziyi
idare edenler ve nüfuzlu kimselerle bir seviyeye ula~t~klar~ n~~göstermektedir. Hiç ~ üphe yok ki, Beyhakrnin tetkik edilebilen metninde
Mikaill emlâkini ya~ma eden çiftçilerle Muhammed - âbâd köyünde
yap~lan arazi taksimini tasvir ederken, bir yerde kedhüda ( ev
sahibi), ba~ka bir yerde ise dihkân olarak vas~fland~nlan, küçük
çiftlik sahipleri kasdedilmektedir 52. Ki~âverz, kedhüda ve dihkânlar
XI. yüzy~l~n serbest köylüleridir; yukar~da bahsedilen asil Mikâili
sülâlesi gibi bunlar~n asl~~da Islam devrinden önceki zamanlara
kadar gitmektedir. Beyhakrnin hikayeleri bu küçük arazi mülkiyetlerinin bir hayli yekûn tuttu~unu göstermektedir. Mesud'un Türkmenler'e kar~~~son sefer haz~rl~~~~ile ilgili olarak Muhammed - abad'~n
u~rad~~~~felaketleri anlat~rken Beyhaki, "çat~lann~~k~r~p, evleri satan"
küçük emlak sahiplerinin tamamen sefil kald~klar~n~~kaydeder. Bu
küçük çiftlikler ~ehre pek yak~n de~ildi. Siyasetnâme'de, âzad-merd
(asilzade) ismiyle zikredilen, böyle bir ~ahs~n ~ehirden çok uzak bir
mesafede bulundu~u bildirilir 53 .
Siyasetnâme'ye istinaden 54 yapm~~~oldu~umuz "âzad - merd"
tâbirinin tahlilinden Islam devrinden önce hür, imtiyazl~~s~n~f~~tavsif
eden bu kelimenin, Islam devrinde ilk manasm~~kaybederek, "asilzade", "merd" manas~n~~alm~~~oldu~u anla~~l~yor; fakat ~u farkla ki,
bu kelime, di~er tabirlerle kar~~la~t~r~ld~~~~zaman, yaln~z hürriyet
bak~m~ndan de~il mülkiyet bak~m~ ndan da kafi derecede müstakil
bir kimsenin içtimai durumunu belirtilmi~~olur.
Ayn~~eserin, asil, çok ihtiyar ve çocu~u olmayan bir dul kad~na
dair hikâyesinde, bu gibi arazinin nas~l i~letildi~ini ~u cümlelerle çok
güzel tasvir etmektedir: "yaln~z kal~nca o (yani dul kad~n) kendisine
miras kalan küçük bir arazi parças~n~n i~letilmesi için çiftçiye (berzkar'a) veriyordu; böylelikle elde etti~i mahsulden devletin hissesiyle
çiftçinin hakk~n~~verdikten sonra yeni mahsule kadar kendisine hergün
Beyhald, TB, 614-615.
Siyasetnâme, farsça metni, 71.
54 Ayn. yer, 26.
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dört ekmek temin edebilecek kadar hububat kal~yordu" 55. ~üphesiz ki, Mikâili sülâlesinin arazisi de bu ~ekilde i~letilmekteydi.
Ad~~geçen metinde görüldü~ü üzere "Berzkâr" tabiri yanc~~
çiftçiyi tavsif etmektedir. Berzkâr, arazi vergisiyle (harac~ ) sahibinin
hissesin (dihkân arazisini i~ledi~i takdirde) verdikten mâda daha
birçok mükellefiyetlere tabidir. Ha~ar da böylece bütün köylülerin
tabi oldu~u umumi bir müekellefiyetin "Ha~ara" tabiri, Mo~ol ve
Mo~ollar'dan sonraki kaynaklarda fethedilen memleketlerden cebren
toplanan köylü ihtiyat askeri demektir; fakat Mo~ollar'dan önceki
kay~tlarda bu mânada kullan~ld~~~~gibi 56 ayn~~zamanda umurniyetle
devlet veya bey hizmetinde bulunan köylülere de ha~ar denirdi.
Siyasetnâme'yle Beyhakrde bu kelime yaln~z son olarak kaydedilen
mânada kullan~lm~~t~r; Husrev Anu~irvan ile Mazdak'a dair hikâyede çiçek bahçelerinin düzenlenmesi ve hendekler kazd~ nlmas~~için
rusta'dan ha~ar celbedildi~inden bahsedilmektedir57. Beyhakrde ha~ar
Mesud'un Gazne'deki saray~n~n in~asiyle58, ya~an karlar~n yollardan
temizlenmesiyle me~gul olup", Sultanla tertipledi~i ayda yaban
hayvanlar~~kovalay~c~s~~ s~fatiy le i~tirak ederlerdi". Bu gibi umurni
mükellefiyetlerden ba~ka köylüler, memurlar~n mektuplann~~ götürmek gibi sair muhtelif hususi i~lerde de kullan~l~rd~". Bu hususi
hizmetlerde Beyhakrde "ha~ar" kelimesiyle beraber görülen "begâr"
veyahut "begari" tâbiriyle tavsif edilirmi~". Birkaç y~l önce Londra
~arkiyat Mecmuas~nda bu tâbir geni~~bir tahlile tabi tutulmu~tur.
Do~u (~slam) Orta-ça~~sanayi mamullerinin inki~afindaki hususi
~artlar üzerinde dururken, Avrupa'dakilerden farkl~~olarak "ticaret
ve sanat erbab~~olan ~ehir halk~n~ n, arazi sahibi derebeylerinin her~eye
hâkim vesayetinden ç~kamad~~~n~"" belirtmek firsat~n~~bulmu~tum.
Kaydedilen bu husus, ~kta sisteminin bütün Yak~n - Do~u ve Orta Ayn. yer, 33.
Tarih-i Sistan, 291.
57 Siyasetnâme, farsça metni, 180.
88 Beyhaki, .TB, 508.
59 Ayn. yer, 544.
60 Ayn. yer ve 275.
61 Siyasetnâme, farsça metni, 72.
82 BSOS, IX, s. 4; Minorsky V. "A soyourghal", s. 950, 954.
88 Zahoder B. "Istoriya vostoçnago srednevekov'ya (halifat i Blijniy Vostok)
~ark Orta-ça~~tarihi (Halifelik ve Yak~n - Do~u)", s. ~ o6, ~ g44.
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Do~u'da faikiy et kesbetti~i devre aittir. Fakat bu hadisenin ba~lang~c~, di~er bir tâbirle "kökü" Selçuklu devri öncesine aittir.
Islam Do~usu'nun ilk Orta-ça~~ nda para ve ticaret e~yasiyle
yap~lan münasebetin büyük inki~af~~arazi sahiplerinin de ticari i~lerle
ilgilenmelerine sebep olmu~ tur. Büyük Islam devletinin kurulu~u bu
münasebetlerin büyümesine yard~m etmi~, buna hakikaten cihan~umül bir vas~f vermi~ tir. Hem arazi ve hem de ticari müesseseler
sahibi bulunan, yukar~da ad~~geçen, Azerbaycan valisi bu hususta
bir istisna de~ildir. Ner~ahl, Çin ile daimi ticari münasebette
bulunan Buhara vilâyetindeki arazi sahiplerinin ticari i~lerini tafsilâtiyle anlat~r; Buhara'n~ n en büyük mülk sahibi, Buhar - hudada,
hemen hemen ~ ehrin bütün ticarethanelerine sahipdi; bu hususta o,
XI. yüzy~lda M~s~ r'da hüküm süren Fahmi halifesini hat~ rlatmaktad~r. Seyyah~ n hikâyesine göre, bu halifenin yaln~z hububat ticaretiyle dokumac~l~~~~eline almakla kalmay~p, ~ahs~na ait büyük bir
donanmas~, çok say~ da ticarethâneleri de vard~ ; hattâ evlerini ve
bunlar~n içinde bulunan odalar~~bile kiraya verirdi.
Halife Harunu'r-Re~id zaman~nda ç~kan me~hur arazi vergisine
dair kanunun müellifi Ebu - Yusuf Yakub, galiba ilk olarak ~u fikri
beyan etmi~ tir: "Toprak, benim fikrime göre, alt~ n demektir"64.
X. ve XI. yüzy~l yazarlar~~oir s~ra toprak fiat~~kaydederler. Beyhaki,
Ni~apur'a ait büyük arazide ihtikâr yap~ld~~~n~~kaydeder65. Eski
dihkân arazi mülkiyeti yan~ nda, hattâ muas~rlar~nca bile asl~~iyice
bilinmeyen kimselerin malikâneleri vard~ ; memur, tüccar, zengin
~ehirli yaln~z arazi sahibi olmakla kalmay~p hattâ idarecilerden bile
sarf~~nazar ederek, sat~n ald~klar~~yerleri kendileri idare ederlerdi 66 .
Siyasetnâme'de bir tacire dair her bak~ mdan alâka çekici bir
hikaye vard~r: "Ben, filan tacirin o~luyum, babam~n evi ~u ~ehirde
ve ~u mahallededir. Babam~n kim oldu~unu ve nekadar mülke sahip
oldu~unu herkes bilir. Babam~ n ölümünü müteakip birkaç y ~lda
kendimi hislerin~e terkederek, zevk u safaya dald~ m; bu yüzden a~~r
surette hastalanarak ya~ amaktan ümidimi kestim. Bu hastal~k esnas~nda iyile~ti~im takdirde hac~~olduktan sonra din için sava~a gidece~ime and içtim. Allah bana ~ ifa verdi... o zaman... sahipleri
84
85

Frans~zca trc. Fagnan, g~ .
Beyhalci, TB, 616.
Ayn. yer ve 364.
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bulundu~um köle ve cariycleri azad ettim; onlara alt~ n, arazi ve
evler verip hepsini evlendirdim; ev e~yasiyle ticarethânelerimi sat~p
elli bin dinar nakit para ald~m"67.
Toprak mülkiyetiyle ticaretin, çiftçilikle san'at~n yak~n münasebeti, ~slam do~usunda sanayinin bulundu~u hu hususi durumu kâfi
derecede izah etmektedir. ~ lk Orta-ça~~kaynaklarmda herhangi bir
esnaf te~ ekkülünün mevcudiyetine dair bir kayd~ n yoklu~u N,e esnaf
ileri gelenlerinin herhangi bir nüfuz icra edecek halde bulunmamas~,
bizim istifade etti~imiz yaln~z saray edebiyat~n~n bir eseri olmad~~~na
uzun müddet sanayinin "ba~~ nda" hep o kudretli mülk sahipleri
bulun mu~lard~ r.
Siyasetnâme'deki, Saffari bak~rc~~hanedan~= Sistan'daki asl~na dair hikâyede bu hanedan~ n kurucusu olan Yakub ibn-i Leys'in
~u sözleri vard~r: "Ben bak~rc~~ o~luyum, babamdan bak~ rc~l~k san'at~n~~ö~rendim; yedi~im bu~day ekme~i, bal~k, so~an ve sebze idi" 68.
Yakub'un bu otobiyografisinin kanaatimizce ~üphesiz uydurma
oldu~una temas etmiyerek, san'at erbab~n~ n durumunu aç~klamas~~
bak~m~ndan büyük ehenuniyetini kaydetmeden geçemiyece~iz. Malûm
oldu~u üzere Saffari hanedan~~kurucusu, Karni veya Karney ad~ndaki kasaba (~ahrah)dand~. Yukar~da kaydedilen sahte otobiyografideki sözler o yerde babadan o~ula geçen bir san'at~n bulundu~unu
göstermektedir; kaynaklara göre, bu yerin san'at bak~m~ndan ehemmiyeti, san'at erbab~n~n tatmin edilmemi~~olmas~ndan dolay~~ da
tamamen de~ersizdir.
Ner~ahl'nin Buhara'daki dokumac~l~~~~metheden mc~hur hikayesindeki ~u cümle yaln~z iyi san'atkarlar~n mevcudiyetini de~il, ayn~~
zamanda onlar~n hep bir yerde tcpland~klar~n~~da göstermektedir:
"öyle yüksek de~eri haizdiler ki, bir perdelik kuma~~için Buhara'n~n
bütün arazi geliri verilebilircli" 69. Pek tabii ki, bu derece yüksek
olan bir san'at~n, Orta-ça~~imalat~= ~artlar~~dahilinde, babadan
o~ula geçmi~~olmas~~imkans~zd~r. "Sahidcani" ", "paybaf" 71 , "rahSiyasetnâme, farsça metni, 69.
Ayn. yer ve 14.
69 Rusça trc. N. L~ko~ina, 2g.
7 ° Yani Mery'de imal edilen ~ahican kuma~lar~n~n taklidi.
71 ~bn-i Fadlan, not 193; "Hususi ayakl~~ tezgahta dokunan bir kuma~".
67

68
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tac", "tahtac" ", "attabi" 78, "mu~ti" 74 vesair gibi me~hur Ni~apur
dokumalar~n~n temelini te~kil eden ve nesilden nesile geçen adetlerden bahsetmek icabeder mi?
Bundan birkaç y~l önce etnograf A. N. Kondaurov, Tacikistan'~n
sarp da~l~k bir arazisinde yapm~~~oldu~u tetkikatm neticesi olarak
tan~mak f~rsat~n~~buldu~umuz Yagnoblar'a ait "ev i~i dokumalar~",
hususiyetleriyle bütün ~slam Do~usunda eskiden çok ra~bet gören
dokumalar~~hat~rlatmaktad~r 75. ~u veya bu Orta-ça~~Do~u san'atkarma büyük mükafatlar verildi~ine dair, elimizde k~s~mlar halinde
fakat çok aç~k malûmat vard~r; bunlar çok eski zamana ait ustah~~~
benimsedikleri için onlar~~himaye eden devlet ricalinin hayranl~k-m~~
kazanm~~lard~r. Fakat, tabiatiyle, bu malCunat san'at~n umuml durumunu bize aç~klayamaz.
Ticari münasebetlerin sür'ada inki~afi bütün Do~u sanayüne
hemen hemen halifeli~in ilk zamanlar~ndan beri umuml bir vas~f
vermi~tir. Bu ~artlar dahilinde san'at e~yas~~imalinde esas rol oynayan
san'atkar, yani üstadtan ziyade, Ni~apur'un san'at e~yas~~ pazarlann~~
tasvir ederken ~bn-i Havkal'~n kaydetti~i, ehlü'l-amel (yani "i~~
adam~")dir 7°; kanaatimize göre, bu kelime farsçadaki .muzdvar (i~~
kar~~l~~~~olarak muzd, yani ücret alan'~n muadiliydi. "Muzd" kelimesinin tahlili bizi, muzdvar veya ehlü'l-amel'in tarlada çal~~an
yanc~~- kardan tek fark~, imalathane ve i~~ocaklannda çal~~makta
oldu~u, kanaatine sevketmektedir. Ziraatte oldu~u gibi san'atta da
hem kad~n, hem erkek çah~~rd~~77. Ziraatte oldu~u gibi muzdvarm
vaziyeti çok kötü idi. Ebu - Said'in Hayat~'nda ~öyle denilmektedir:
Ni~apur esnafmdan bir kasab~n kalbini kazanmak için Ebû - Said
kendisini gücendiren bu zata, hamamda y~kat~ld~ktan sonra bir çift
ayakkab~, pamuklu bez ve sar~k verilmesini exnretmi~tir 78.
78 Ihtimal, farsçadaki "rah"=yol ve "tac".=~apka kelimelerinden gelmi~tir;
"tahtac" kelimesi de arapçala~t~r~lm~~~"tahtak" "tahte"=bir nevi örtü kelimesinin küçültülmü~~ ~eklidir.
lâtincesi attabi, ispanyolcas~~tabis olan ipekli yünlü dokuma
78 Orta-ça~~
(bk. Hudud ul-âlem, 29-a; J. a. XIX, s. 94; GHS, XI, 131. 4
74 Farsnâme, 122, Yezd mamulâtmdan bir dokuma olarak zikretmektedir.
76 Kondaurov, A. "Patriarhal'naya doma~nyaya ob~çina i ob~çinnie doma u
yagnobtsev (Yagnonlular'da patriarhal aile birli~i ve birlik evleri)", s. 13, 1940.
76 BGA, II, 311.
77 Beyhakf, TB, 205.
78 Eb~l Said, 149.
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Ner~ahrnin Buhara'daki dokuma atölyesine dair hikâyesinin
di~er cihetten de mühim oldu~una kaniyiz. I~in asl~nda Islam do~usunun bütün muazzam sanayii büyük bir atölye manzaras~n~~arzediyor ve burada da ayn~~arazi sahibi, ticari i~lerle ilgisi olup olmad~~~na bak~lmaks~z~n patronluk ediyordu. M~s~r dokuma tezgâhlann~~
gören Nâs~ r-~~ Husrev, M~s~rl~~dokumac~lan~un bütün mamullerinin
halifenin deposuna gitti~ini bildirmektedir. Farsnâme bize i~lenmi~~
mamullerin teslimi i~ine dair çok k~ymetli bir hikâye b~rakm~~t~r.
Dokuyuculann i~lemi~~olduklar~~bütün e~ya emirin ba ya ünvan~n~~
ta~~yan hususi bir kontrölürü taraf~ndan muayene edilir ve yaln~z
iyi kaliteli bulunanlar emirin deposuna gönderilirdi 79. San'at erbab~~
halk~n büyük arazi sahibleri taraf~ndan teklifsizce istismar~n~, ~u veya
bu emir, sultan veya halifenin arzusu üzerine san'at erbab~n~n ayn~~
muameleye tabi tutularak yerlerini de~i~tirme i~i takibediyordu.
Beyhaki, Sultan Mahmud'un ba~~ehri olan Gazne'yi sevdi~inden
i~inin erbab~~say d~~~~herkesi oraya yerle~tirdi~ini, anlat~yor ". Suni
sulama ihtiyac~~ve derebeyi zaman~ndaki tekni~in a~a~~~seviyede
olmas~~neticesi toprak yetersizli~i daima çiftçiyi san'at erbab~~kadrosunda çal~~ma~a mecbur ediyordu; bu esnaf~n durumu ise, tarihçi
Vakidrnin (IX. yüzy~l) ticarethanesinde sabahtan ak~ama kadar
çal~~an ve sahibine yüz dinarl~k bir gelir sa~layan kölelerin durumuna
çok benzemekteymi~~81.
X. ve XI. yüzy~l Horasan arazi sahiplerine ~artl~~olarak "asilzâde" yani dihkân ismi vererek bu ~ekilde onlar~n eski Iranl~~dihkânlardan farkh olduklar~na i~aret etmek istedik. San'at ve ticaretle
yak~ndan ilgili bulunan Horasan dihkânlan, hâkim s~n~f~n en müte~ebbis k~sm~n~~ te~kil ederlerdi. Samanrnin "Ensab kitab~" (XII.
yüzy~l) ile Tarih-i Beyhaki bize bu dihkân ailelerinin Horasan ve Orta - Asya'n~n ~ehir, kasaba ve köylerine da~~ld~klann~~kafi
derecede nakletmektedir; o zaman~n birçok tarihi ve edebi eserleri
ise, bu ailelerin temsilcilerinin vatan topraklar~ndan uzakta, hatta
Islam alemi hudutlar~~d~~~nda faal tüccar, murabahac~, elçi ve memur
s~fatiyle bulunduklar~na i~aret etmektedir. I~te, hâkim s~n~f~n bu
k~sm~ndan "mahalle ve pazarlar e~raf~" " ile her çe~it "~eyh" 83,
Farsnâme, 146.
Beyhaki, TB, 205.
81 Fihrist, 98.
82 Beyhaki, TB, 41.
83 BGA, III, 315.
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"pir "84 ve "reis" unvanlar~n~~ ta~~yanlar~n ~ahs~nda kendi kendini
idare etmenin ilk hakiki emmarelerini görüyoruz.
"Reis" tâbirinin rnânas~~üzerinde duran V. Barthold ~unu kaydetmektedir: "çok defa babadan okula geçen reislik yani ~ehir ve
m~ ntaka amiri, Mo~ol zaman~ndan önceki devirde ~imdiki polislik
vasf~n~~ haiz de~ildi. Reis, ~ehrin ba~kan~~ve onun menfaatlerinin
temsilcisidir; onun vas~ tasiyle sultan, iradesini halka bildirirdi.
Reis, galip ihtimalle, ilk zamanlarda en tan~nm~~~yerli sülâle
içinden tayin edilirdi 85 . Beyhaki'de " reis " kelimesinin daima
memur ve tan~nm~~~kirnselerle imtizac ettirildi~ini görüyoruz 86. Elçi
kabul etme merasimini tasvir eden Beyhaki'nin eserinden, reisin
birçok vazifeleri aras~ nda bayram yap~laca~~~vakit sokaklar~n süslenmesine ve âsayi~in teminine nezaret etti~i anla~~lmaktad~r 87.
Siyasetnâme, böyle bir m~ ntaka âmirinin yapt~~~~iyilikleri ~u ~ekilde
nakleder: "Ben falan m~ ntaka reisiydim. Evim daima misafir seyyah
ve münevverlere aç~kt~ . Ben xnütemadiyen sadaka da~~t~r ve layik
olanlar~n~~rütbesine göre mükafatland~r~rd~ m... Bana miras kalan
bütün mal ve mülkürnü hay~r i~ leri ve misafirlere sarfettim"88.
Bundan bir müddet evvel Tahran'da ne~redilen Sistan vekayinâmesi, (Tarih-i Sistan) az çok bu gibi muhtar idarelerin emrinde
bulunan askeri birlikler hakk~nda fikir edinilmesini ilk olarak mümkün k~lnu~ t~ r. Bunlar, gönüllülerden müte~ekkil ücretli asker imi~ler.
Kendileri taraf~ ndan seçilip ayyar ünvan~n~~ ta~~yan çavu~~(serheng)lar taraf~ ndan komuta edilirlerdi88. Onlar~n tabii ikametgah~~ ~ehirdeydi; ibnü'l-Esir Semerkand'daki "ayarlar kalesi"nden bahseder 80.
Yerli e~ rafin parasiyle te~ kil olunan bu birlikler onlar~n menfaatlerine
hizmet ederdi; ekseriya berzkâr ve muzdvarlardan te~ekkül eden bu
insanlar, idare eden s~n~f~n sad~k bir aleti iken çok defa derebeyi
anar~isinin en azg~ n unsuru haline gelirlerdi.
Siyasetnâme, farsça metni, 37 ve 51.
Barthold V. "Turkmeniya v epohu mpngol'skago na~estviya (Mo~ol istilâs~~
zaman~nda Türkistan)", 244.
86 Beyhaki, TB, 34, 419.
87 Ayn. yer ve 288, 375 v.d.
88 Siyasetnâme, farsça metni, 23.
89 Tarih-i Sistan, 161 ve not 3.
9°
- Esir, IX, ~~13.
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Art~ k birkaç defa iktibas edilen A. Mets'in eserinde, "~slam
rönesans~" diye isimlendirilen X. yüzy~ lda hemen bütün ~slam âleminde bariz bir kalk~ nma görülmektedir. Horasan ve Orta - Asya'da
bu hamle Samaniler'in kuvvetli bir devlet kurmasiyle izah edilmektedir. Bu devlet siyasi bak~ mdan tarihte ilk defa bu iki bölgenin
bir bütün te~ kil etmesini sa~lam~~, ilmi sahada isimleri hakkiyle
Orta-ça~~n me~hur ~ahsiyetleri yan~nda yer alan bir s~ra ilim
adam~~ yeti~tirmi~tir. Sikke resimleri, kaz~lar~n neticeleri, san'at eseri
âbidelerinin tetkiki, yaz~l~~kaynaklar~n hepsi büyük bir ilmi ve iktisadi kalk~nman~ n delilleridir. Horasan ve Orta - Asya san'atkarlar~~
uzak pazarlar için e~ya yaparlard~. Akdeniz bölgesi ve Uzak - Do~u
ile ticari münasebetler geli~mi~~ve devaml~~bir vas~f alm~~t~. Bu münasebetlere do~rudan do~ruya Volga m~ntakas~n~n (Bulgarlar~n) kat~lmas~~ bizim için bilhassa mühimdir; ~bn-i Fadlan seyahatinden tam
yüz y~l sonra, 1042-45 y~llar~nda Bulgar k~ral~~taraf~ndan, Ba~dad'a
ve Horasan'a ~sla~niyetin memleketlerinde yerle~rnesine yard~m
etmeleri için elçiler gönderilmi~ti91. Bu ~artlar dahilinde dihkân
ad~n~~ verdi~imiz bu talihli hâkim s~n~f geli~mi~tir. Devletin idare
~ekli meselesi geni~~halk tabakas~ n~n mali geli~mesini yak~ndan alâkadar ediyordu.
Horasan'~~içine alan Gazneli devletinin, Harunu'r-Re~id, Mernun
ve Mu'tas~m zaman~nda Abbasi halifelerinin tatbik ettikleri rejimi,
X. yüzy~ l sonunda, ~slam aleminin do~usunda yeniden ihya etmesi
bu yolda yap~lan son bir te~ebbüs olarak mü~ahede edilrnektedir.
Bütün kudretini ihraç topraklar~ ndaki gelirden sa~layan Gazneli
devleti en parlak devrine dirayetli Sultan Mahmud zaman~nda
(998-1 o3o) ula~m~~t~ r; bu devlet büyük arazi sahiplerine kar~~~
mücadele ederek siyasetinde idareyi merkezile~tirmek prensipini
güderdi. Siyasetnarne bu siyasetin esas~na dair ~u hikâyeyi nakleder:
"Sultan (Mahmud), evvelce büyük hâcib mevkiini i~gal eden emir
Altunta~'~~Harizm'e (Harezm~ah ünvaniyle) vali tayin etti". O,
Harizm'e yolland~ ; bu memleketin ibra" vergisi elli bin dinard~.
Harizm'e gelen Altunta~~o sene içinde altm~~~bin dinar câme (mü" Tarih-i Beyhak, 53.
92 Yüksek saray rütbesi, bir nevi saray kumandan~.
93 Beylik arazisinin y~ll~k ortalama geliri. Bk. Poliak A. "Some notes of the
fendae system of the Mamluks", s. 99.

512

~SMAIL KAYNAK

kâfat, "elbise masraflar~") vermesi ricas~nda bulunmak üzere kendi
adamlar~n~~Gazne'ye gönderdi; bunu divandan (devlet hazinesi)
de~il de do~rudan do~ruya Harizm'in (zikredilen) gelirlerinden almas~~için müsaade istedi. O zaman~n veziri ~emsü'l - Küfat Ahmed
b. Hasan Meymendi idi.
Harezm~all'~ n mektubunu okuduktan sonra o ~u cevab~~yazd~ :
"Yarl~~ayan ve ba~~~layan Ulu Tanr~'n~n adiyle emir Altunta~'~n
"Mahmud" (kelime oyunu: Mahmud, sultan~n ismi ve ayn~~zamanda
"methedilen" demektir) olmad~~~~malfunu olsun! Bu vergiler hiçbir
zaman ona b~rak~lamaz; bunlar toplan~r, sultan~n hazinesine yat~r~l~p makbuz al~n~r ve ondan sonra sana laz~m olan maa~~n verilmesi
için rica et"94. ~u veya bu Gazneli devlet adam~n~n mali durumunu
aç~kl~yan Beyhaki hât~rat~n~n dikkatlice tetkiki Gazneli "kalem
adamlar~" ve askeri ~ahsiyetlerinden büyük araziye sahip olanlar~na
nadir rastlan~p bunlar~n tipik olmad~klar~n~~göstermektedir. Bu durum,
hat~ra tta bilhassa s~k s~k tesadüf edilen Gazneli saray~nda mevcut,
iki hisseyle, yani azil ve mükafatland~r~lmalar~n tetkikiyle izah
edilrnektedir. Bunlar~n tasfirine Beyhaki, tabiatiyle, büyük önem
vermektedir.
Mazül devlet adam~n~n ölüm cezas~na çarpt~rma veya hapsettirme muamelesi, sultan~n emrini ifa eden kimselerin yaln~z gözden
dü~eni yakalamay~~bilmelerini icabettirmez, ayn~~zamanda mal~n~~
müsadere etmeyi de bilmeleri laz~md~r; mutad vechile mazûlün
mülküne dair ifadenin al~nmas~~kad~n~n huzurunda yap~l~ r ve müsadereye tâbi mülkün bütün nevilerini ihtiva eden bir zab~t tutulurdu 95 .
Bu cins haberlerin tetkiki müsadere edilen mallar~n ekserisinin alt~n,
gümü~, k~ymetli ta~lar 98 , köle ve cariyeler 97, ~ehir veya ~ehir civar~nda saray veya çiçek bahçeleri 98 oldu~unu göstermektedir. Beyhakrnin mükâfatland~r~lmalara dair kay~tlar~n~n tetkikinden de çok
küçük rütbeli birinin yüksek mevkilere tayini anla~~lmaktad~r. Kaide
olarak bu gibi xnükâfatland~r~lmalara "hil'at giydirme" denilirdi;
bunlar~n mahiyeti çok çe~itlidir; köleler, silahlar, harp fillerine kadar
varan 99 çe~itli hayvanlar da bu meyandad~ r; fakat bu mükâfatlar
Siyasetnâme, farsça metni, 206.
Beyhaki, TB, 182.
" Ayn. yer ve 156-158, 228, 235.
94

97

228, 235, 330.

98

Ayn. yer.
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aras~nda arazi, çiftlik veya köy gibi kelimelere hiçbir yerde rasda~ulma.maktad~r. Bizim esas durumumuzu teyid eden Gazneli mülkl ve
askeri erkan~= büyük bir k~sm~n~n gelir kaynaklar~n~~incelemek
iddianuz~n esas~n~~teyid eden sonuncu ve daha mühim bir dclildir.
Bu gelir kaynaklar~n~~mun.tazaman devlet hazinesinden al~nan ve
çok çe~itli isimleri ihtiva eden maa~~te~kil ediyordu; mesela yukar~da
zikredilen came veya camegi (giyim masraflar~), mü~aharat (ekseriya
ayni olarak verilen ayl~k), bistagani (asker maa~~) vesair gibi.
Daha Sultan Mahmud zaman~nda haraç mülkiyetinin rakiplerine kar~~~takip edilmekte olan siyaset, mülk sahipleriyle kaç~n~lmaz
aç~k bir mücadeleyi icabettirmekteydi; bunu birçok ölüm cezalar~,
müsadereler ve aziller takibetmi~tir. Mesud, saltanatuun ba~lang~c~ndaki muvakkat müsamahaya ra~men ( yukar~da kaydedilen
Mikaili meselesi) XI. yüzy~l~n otuzuncu y~llar~nda ayn~~siyasetin
takip edildi~ini görüyoruz. Gaznelilerin ~nuas~n Islam memleketlerin& art~k zaman~~geçmi~~rejimi yeniden tatbik etme~e çal~~an
Gaznelilerin en ~iddetli ~nuanz~, tabiatiyle, Horasan ayku olmu~tur.
Rejimin rk~lmas~mn kaç~n~lmaz oldu~u, yaln~z s~k s~k vuku bulan da~nuk Türkmen kabilelerinin hücumlarmdan ziyade devlet
hudutlan içinde cereyan eden di~er hâdiselerden de anla~~lmaktad~r.
Ölüm cezalar~n~n, tenkil kollar~n~n ve her taraf~~kontrol eden polis
faaliyetinin durdurulmas~na ra~men, Sultan Mahmud'un ölümü,
Gaznelilerin Orta - Asya ve Horasan'daki hakimiyetleri için felaket
olmu~tur. Mahmud'un askeri dehas~~sayesinde ba~~kald~ram~yan
Gazneli rejimi aleyhtarlar~~az kabiliyetli Mesud'un idaresi zaman~nda
harekete geçmi~lerdir. Türkmenler'in ~imal hudutlara dayanmalan
kar~~s~nda Türk göç sahras~nda Gazneli devletinin hudut kalesini
te~kil eden Harizm'in ayr~lmas~~bilhassa tehlike arzediyordu. Harizmdeki sad~k Gazneli valisi Altunta~'~n yerine geçen o~lu Harun, Sultan
Mahmud'un ölümünden sonra has~l olan durumdan faydalanmay~~
f~rsat bilmi~~ve 1°34-1035 (425-426 H.) y~l~nda kendini müstakil
hükümdar ilan ederek ayn~~zamanda Orta - Asya göçebeleriyle
ittifak yapm~~t~r.
Fakat Horasan'daki mücadele daha çok tehlikeli idi. Ortaça~'daki siyasi hareketlerin birço~u gibi asl~nda siyasi olan bu müAyn. yer; 344.
" Ebn Said, 68-6g.
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cadele de görünü~te dini ~nahiyet ta~~n~aktayd~. Gazneli muhalefeti
o zaman Sufili~in spesifik faaliyeti altmda gizlenmi~tir.
Tetkikin ba~~nda zikredilen dervi~~Ebu - Said'in müdafii biyografisi, bize, fevkalade mühim ve bu bak~mdan ~imdiye kadar istifade
edilmeyen malzeme temin etmektedir. Evet, bir ~ahsm ~n.üdafaas~na
hasredilen bir eser aslmda tek tarafl~~de~ildir; mesela Ebf~~- Said'in
~ahsiyeti esere okadar hakimdir ki, orada ad~~geçen bütün ~ah~slarm
ona tabi olduklar~~kanaati gayri ihtiyari meydana ç~kmaktad~r. Hakikatte, Horasan'da Ebu - Said ile birlikte di~er tam salâhiyetli dini
önderler de faaliyette bulunmu~lar; hattâ Ebû - Said de bizzat ustaca bir istihzayla manevi hakimiyetini, kendi hudutlar~~dahilinde
hüküm süren e~nirin maddi hükümranl~~lyla bir tutmu~tur.
Bu ~eyhin (Ebu - Said'in) ölümünden bir buçuk yüzy~ l sonra
meydana gelen bu eserdeki malûmattan ço~unun ~üphe uyand~rd~~~~
ve Gazneli zaman~ndan ziyade Selçuklu devrine ait olmas~~ihtimali
daha do~rudur. Fakat kanaatirnize göre, dervi~in torunlar~~tarafmdan gayretle toplanan hikâyelerin esas~~do~ru ve hayret verici tafsil:atla hakiki tarihi olaylar~~aksettirmektedir.
XI. yüzy~hn ilk yar~s~nda Horasan'daki Sufi tarikat~~çok kudretli bir te~kilâta sahip olup Avrupai mânada tam bir tarikat addedilerr~ez; bunun esaslar~~nefsi öldürmek ve dünyevi olan her~eyden
imtina etmektir. Bu ~eyhde çok eskiden kalm~~~olan kendi kendine
~zt~rap verme, sahrada münzevi bir hayat sürmek vas~flar~~vard~.
~eyh olunca o, dervi~lerin ba~~~olmaktan ziyade bir prense benzerdi.
Yüzden fazla müridten müte~ekkil bir maiyet taraf~ndan etraf~~çevrilmi~~oldu~u halde, at üstünde muhte~em bir sükf~nla yürüyen,
s~rt~nda Bizans kuma~~ndan mamul sufe (h~rk.a) ve ba~~nda k~ymetli
dastar~~(sanki) bulunan Ebu - Said, kendinden bahsederken yaln~z
üçüncü ~ah~s ço~ul ~eklini kullan~rchlili; onun emrinde ve maiyetinde, emirin emrinde oldu~u gibi, u~aklar,102 âyan
memurlar ve askeri ~ah~slar vard~.
Sufi hankah~~ yaln~z ibadet yeri de~il, ayn~~zamanda o zamana
mahsus siyasi bir m.ahfel idi. Zengin ve fakirler, ihtiyar ve çocuklar,
arazi sahipleri ve pazara simsarlar me~hur ;umm "sözünü" dinle1°1
102

Ayn. yer, I 2 .
Ebû Said, 76. Nedirnan-1 hass.
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mck için toplan~rlard~ ; dinleyiciler hankah'~n iç k~sm~n~~i~gal ederler,
dam üstüne ç~kar ve kap~ya birikirlerdi. Ebû - Said'in hayat~, ona
muadil h~ristiyan edebiyat~~eserlerinde oldu~u gibi, yasay~§ ve adetlen vas~fland~rmak için müstesna bir kaynakt~r. "Nutuk ve mücizeler"e hasredilen bu hikâyelerde biz muhtelif ~ah~slara tesadüf etmekteyiz; mesela gençli~inde büyük muvaffakiyetlere mazhar olan,
fakat ihtiyarl~~~nda mezarl~kta ya~amak mecburiyetinde kalan tamburac~yal", ~eriat kanur~lanna harfiyyen riayet edilmesine dikkat
eden ~ehir muhtesibine 1", zalim askeri ~ahsiyete 105, zengin elbiseler giyen kad~n ~ark~c~ya, tüccar mümessiline, memurlara, sünni
ulemaya rastlan~lmaktad~ r.
Tarikat~n istinad etti~i kuvvet de kafi derecede tavsif edilmi~tir.
Bizzat Ebû - Said, Meyhene'de gayn menkul sahibi ve ayn~~zamanda
ticaretle me~gul olan bir aileye mensubdu (Ebû - Said'in babas~~
~triyat taciriydi) 106. ~eyhin hayat~n~~anlatan eserde "büyük" bazan da "asil" s~fatlariyle vas~fland~nlan ayn~~hakim ve zengin asilzâdeler Ebû - Said'in bütün hayat~~boyunca ona refakat ederlerdi.
Tarikat~n elde etti~i hediye ve iânelerin k~ymetine dair malûmat
her nekadar tahmini ise de bunlar, Horasan sufileri'nin elinde bulunan gelirin büyüklü~ünü tasavvur etmemize imkan vermektedir.
Asilzadelefinin siyasi emellerinin ajan~~olan Sufilik tarikatinin
Gazneli rejimine kar~~~yönelen bir te~kilat oldu~u belirmektedir.
"Biyografi"nin meydana gelmesinden önceki, tamamen aydmlanmam~~~uzun bir zaman~n esas hadiselerini, yani Suf ile Gaznelilere kar~~~yönelen bu siyasetini aksettiren birçok hikayeler vard~r;
bunlardan Ni~apur'un sünni islam hocalar~~ Gazne'ye Sufiler'den
~ikayette bulunarak, hükümetin, bu yalanc~~dervi~lefin faaliyetlerini
yak~ndan takip etmesini teklif ettiklerini ö~reniyoruz; ~ikayetlerin
kanaatine göre, bu faaliyet "umumi bir isyan" halini almak tehlikesini arzediyordu. Bu hikâyelerden biri Sufiler'e "firça b~y~khlar" 107
lakab~n~~veren Mesud'un ~eyhin ikamet etti~i Meyhene'nin askerleri
taraf~ndan ku~at~l~p cenkle al~nmas~n~~en~retti~ini bildirmektedir
103 Ayn. yer, 139.
'" Ayn. yer, 134.
103 Ayn. yer, 44.
I" Ayn. yer, 13 ve 44.
107
Beyhaki, TB, 522; harfiyyen tercümesi: "burma b~y~k".
"1 Ebü - Said, 205: hikâyede kayda de~er olan cihet Mesud'un Suri, yani
zalim valinin adiyle an~lmas~d~ r. Ondan a~a~~da bahsedilecektir.
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Horasan Sufl siyaseti~~in esas vasfi, Selçuklu - Türkmen hanedan~~
mensuplariyle Sufilerin, ilk bak~~ta izalu güç olan münasebederini
bize aç~klamand~r. Türkmen beyleri Tu~rul ile Ça~r~~"f~rça b~y~khlar"m mistik görü~üne uygun bir ~ekilde o zamanm edebiyatmda
yer alm~~t~r. "Biyografi"de "Ça~r~~ile Tu~rul'un ~eyhi ziyaret ve
ibadet için Meyhene'ye gittikleri" anlat~l~naktad~r. Onlar ~eyhin
oturdu~u yere yakla~.m~~lar, "selâm" verip onun elini öpmü~ler ve
önünde ayakta durmu~lard~r. ~eyh, âdeti oldu~u üzere, ba~~m e~mi~~
ve bu vaziyette bir saat kadar kalm~~t~r. Bundan sonra Ça~n'ya
"biz sana Horasan hâkimiyetini veriyoruz" demi~tir; Tu~ruPa da:
"sana ~rak hâkimiyetini veriyoruz" demi~tir
Nüfuzlu mevkilerine ra~men Horasan asilleri, tabiatiyle, hat~r'
say~l~r derecede maddi ve askeri üstünlü~e sahip olan Gazneli su!tar~m hakk~ndan yaln~z ba~lar~na gelexnezlerdi. Beyhaki'nin bildirdi~ine göre, uzun bir müddet Selçuldulann ilk kat'i zaferine kadar
Horasan e~rafi "Maveraü'n-nehr (Orta - Asya)e mektup yaz~p elçiler
gönderiyor ve Türk beylerini (hücurna geçmek için) te~vik ediyorlard~" 11°. Horasan ile Orta - Asya Sufileri'nin 1" yak~n münasebetleri Horasan dihkâ~llan ile Türkmen - O~uz Beyleri arasmdaki
xnünasebette en esasl~~rol oynam~~~olabilir.
Gazneli tam= incisi Horasan'm elden ç~kmas~n~n sebepleri,
büyük baba= talihsiz o~lu Mesud'un kat'i hezimeti ve feci ak~betinden y~llarca sonra da münaka~a rr~evzuu olmu~tur. Beyhaki'nin
nakletti~i saray erkân~n~n sözleri ile kendisinin ileri sürdü~ü mülâhazalar, bu münaka~alarm eseridir. Beyhaki'ye göre, cennet diyan
Horasan'm Selçuklular eline geçmesinin esas müsebbibi büyük nüfuz
sahib olan Horasan'm sahibu'd-divan~~Ebu'l - Fazl Suri'dir; "Hat~rat"ta, galiba, iki yüzlülük intibam~~uyand~rma bak~m~ndan ondan
daha üstünü yoktur.
Halife Harunu'r - Re~id ile efsanevi zenginlikteki hediyeleriyle
onun büyük itimadma mazhar olup, koydu~u çok a~~r vergilerle
halk~n nefretini kazanan halifenin me~hur valisi (nâibi) Ali b. Isa'ya
dair Ilikâyelerinden müellifin görü~ü anla~~lmaktad~r. Ali b. Isa'n~n
mülki faaliyetlerinin neticesi Maveraü'n - nehr'de isyan ç~km~~t~r;
Ely~l Said, 20.
no Beyhaki, TB, 419.
111 Eb~l Said, 117, 306-307.
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bu hâdise birçok felâketlere ve bu arada isyan~~bast~rmak için bizzat
harekete geçmek mecburiyetinde kalan halifenin ölümüne sebep
olmu~tur112.
Beyhaki'de Ali b. Isa ile Ebu'l - Fazl Sûri, Harunu'r - Re~id
ile Mesud aras~ndaki mü~ahebet kafi derecede aç~klanm~~t~r. Ali b.
Isa gibi, Horasan sahibu'd - divan~~umumi yekûnu dört milyon dirheme varan çok k~ ymetli hediyelerle Gazne'ye, Mesud'un huzuruna
gidiyor'''. Hârun gibi Mesud da bu zat~n hareketlerinden ~üphelenmesini telkine çal~~anlar~~dinlemek istemiyerek, Ni~apur valisinin
adamlarm~ n meziyetine müsavi kimselerin kendisinde az bulundu~undan dolay~~üzüldü~ünü beyan etmi~tir. Beyhakrnin yak~n
dostu ve muhatab~ : "Bu hediyelerin tedariki asillerle halka neye mal
Oldu~unu Ni~apurlulara sor~nal~ " diyor. Beyhaki: "O (Suri), Horasan'daki e~raf ve reisleri lâ~vedip, pahas~~biçilmez servet elde etmi~~
ve onlar~~sefil b~rakm~~t~ r" diye kaydeder114.
Fakat bununla beraber yine Beyhaki, Surryi çok faal bir idareci
olarak vas~fland~r~yor. Suri, Tus'da Ali b. Musa er - R~za'n~n mezar~~
yan~na minare yapt~rm~~~ve bu camiye sat~n ald~~~~bir köyü vakfetmi~tir. Ni~apur'da, Beyhakrye göre, emirlerin bile yapt~rmad~klar~~
muhte~em bir musalla in~a ettirmi~tir. Seylâplardan halk~~usand~ran
derelerin sulama i~i ele almm~~t~ r. Surrnin in~aat faaliyeti Ni~apur
vilâyetini de a~m~~t~ r. Farave ile Nesa'da in~a ettirilen binalar, Beyhaki hât~rat~n~~yazd~~~~zaman dahi ~öhretini muhafaza etmekteydi.
Fakat, Beyhakrye göre Suri, bütün bu müspet faaliyetleriyle
"yapt~~~~zulmün günah~n~~affettirememi~" ve Ni~apur valisinin in~aat
faaliyetleri "kom~udan çal~ nan ekme~i kom~uya vermek" "'ten
ta~ka bir~eyi ifade etmemi~tir.
Beyhakrnin bu iki yüzlülü~ünü nas~ l izah etmeli? Sad~ k Gazneli
memuru Beyhaki, Surrnin faaliyetinde, Sultan Mahxnud idaresinin
d~~~parlakl~~~n~~ vas~fland~ ran siyasetin tecessümünü görüyor; ba~ta
bizzat Mesud olmak üzere Hât~ rat'ta "Mahmudiler" diye adland~r~ lan Sultan Mahmud taraftarlar~~(muakkibleri) bu siyaseti aynen
takip etmi~lerdir. Fakat bununla beraber Horasan ve dihkânlarma
112

Beyhalci, TB, 421-429.
ns Ayn. yer, 419.
na Ayn. yer, 418-420.
115 Ayn. yer, 421.
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vaziyetini çok iyi bilen Beyhaki'nin, yaln~z asilzade isyanlar~na de~il,
ayn~~zamanda büyük içtimai ihtilâflara sebep olan bu siyasetin feci
neticelerini görmemesi im.kans~zd~ r. Kirman ve Horasan isyanlarm~~
tasvir etmesi, Hât~ rat müellifinin tav~r ve tereddütlerini tamamen
izah etmektedir.
Sistan ve Horasan'a hakim olmak bak~m~ndan Gazneli stratejisinin mühim mevkii say~lan Kirman, daha Sultan Mahmud zaman~nda Gazne'ye tabi olmu~tur ". Zaman~nda vali olarak oraya
muhaf~z alay~n~n yüksek komuta mümessili, emsalsiz suvari ve nadir
bir cirit oyuncusu olan Ahmed b. Ali Nu~tegin gönderilmi~tir 117.
Nu~tegin'in Kirman'daki faaliyeti, ihtimal, Gazneli siyasetine uygun
bir tarzda cereyan etmi~tir. Beyhaki, "vergiye tabi olan halk~n sükûnet bulup vergi verme~e ba~lad~~~"n~~yazmaktad~r'. 1034 y~l~nda bu aldat~c~~sükûnet sona ermi~~ve Kirman ayn~~ aras~ndan
"Mahmudiler"i koymak için isyan ç~km~~t~r. Vukubulan çarp~~mada Gazneli ordusu tam bir hezimete u~rat~lm~~t~r. Saray memlûklerinden te~ekkül etmi~~olan ordunun esas k~sm~~ Ahmed b. Ali
Nu~tegin ile birlikte Kanna'dan Ni~apur'a hareket etmi~ ; vilayet
askeri Xleltran'a kaçm~~ ; orduda bulunan Hindli birlikler ise Sistan'a ve oradan da peri~an bir halde Gazne'ye gelmi~lerdir'. Kirman'da ma~lüp olan Nu~tegin'in Ni~apur'a gelmesi, hemen hemen
Selçuklu fütuhat~~devrinin en büyük hadisesini te~kil eden Horasan
isyan~~ zaman~na tesadüf etmi~tir.
Beyhaki'ye göre' Tuslular'~n ayaklanmasma, Ni~apurlular ile
aralar~nda mevcut çok eski bir husurnetin mevcudiyeti sebep olmu~tur. Tus ile Ni~apur'un dü~manca münasebetlerini Beyhaki'den çok
daha evvel Mukaddesi de zikretti~ini ve Tus'u asi ve e~kiya memleketi olarak vaas~fland~rd~~~n~~kaydetmek laz~md~r 121 . Ni~apur'un
Tus'a nazaran IX. yüzy~l~n ba~~ndanberi idare merkezi oldu~unu
unutmamak icabeder; bu ~ehre kar~~~beslenen kin, yaln~z her iki
~ehir (Tus - Ni~apur) halk~~ aras~ndaki mevcut dü~manl~kla de~il
Ayn. yer ve 434.
Ayn. yer.
118
Ay-n yer ve 438.
119 Ayn. yer ve 437-439.
120 Ayn. yer ve 434.
121 BGA, III, 319, "C" yazmas~~ nom.
116
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daha ziyade vergi tahsil ettiren ricalin bu ~ehirde (Ni~apur'da) bulunmalariyle izah edilebilir.
Isyan, yukar~da zikredilen hâdiselerle Suri'nin Ni~apur'dan
Gazne'ye Sultan Mesud'a gitmesini müteakip, yani 1034 y~l~~Temmuz
sonu ve A~ustos'un ba~~nda, binaenaleyh hasad toplama i~inin bitti~i
ve vergi toplama zamanmm geldi~i bir s~rada, ba~lam~~t~r. Hât~rat'ta
yap~lan izah, isyan~n s~n~fi bir vas~f ta~~d~~ma ~üphe b~rak~n~yor.
Beyhaki, isyan edenlerin Ni~apur'u ya~malamak için firsat~~ganimet
bilen "ahlâ'ks~zlar" olduklar~n~~söylüyor; onlar ba~lar~nda meçhul
birisi oldu~u halde, intizams~z bir ~ekilde Tus'tan yaya olarak hareket etmi~ler ve yolda o derece gürültü ç~kar~n~~lard~r ki, "sanki Ni~apur kervansaraylaruun bütün kap~lar~~aç~k kalm~~t~"; isyan edenlerin miktar~n~~Beyhaki kar~nca ve çekirgelerle mukayese ediyor.
Kirman'dan yeni gelen Ahmed b. Nu~ tegin memlûklar~~ile isyan
edenlere kar~~~yürümü~tür. Ikta sevkülcey~inin klâsik nizam~na göre
mevki alan muhaf~z askeri, âsilere kar~~~çok sevdikleri bir takti~i
tatbik etmi~ lerdir; harp hilesi bilmeyen isyanc~lar, sahte bir hareketle firar eder görünen öncülerin pe~ine dü~erek birinciler tarafindan çevrilip, bozguna u~rat~lm~~lard~ r. Esir edilenlerin cezaland~r~lmas~~için, Nu~ tegin'in emri ile, idam sehpalar~~kurulmu~~(bu nev'i
ölüm cezas~~asillere tatbik edilmez) ve sava~ta öldürülen asillerin
ba~lar~~ dar a~açlar~~ etraf~na konulmu~tur'''. Ebu'l - Fazl Suri,
alelâcele Gazne'den geriye Ni~apur'a gönderilmi~tirl".
1025-1026 (4.16 H.) y~l~nda, yani Sultan Mahmud, hâcibi
Arslan Câzib'in bütün nasihat ve ~srarlar~na ra~men, dört bin Türkmen'in Amu - Derya'y~~geçip ~imali Horasan'a yerle~melerine müsaade etti~i zaman'. Horasan'da Selçuklu hâkimiyetinin ba~lad~~~na dair Islâm tarihinde an'ane haline gelen temayüle, galiba,
ilk olarak (XV. yüzy~lda) Mirhond i~aret etmi~tir. Iki y~l sonra,
Türkmenlerin hücum ve ya~rrialarmdan halk~n daimi ~ikâyetlerinden
endi~elenen Sultan Mahmud onlara kar~~~sefer açm~~t~ r. Gazneli
ordusu taraf~ndan ma~lüp edilen Türkmenlerin bir k~sm~~Balhan
da~lar~na gitrni~ler; iki bin çad~rl~ k di~er bir k~sm~~ ise Isfahan'a ve
122 Beyhaki, mr#
123

433-437.
Ayn. yer ve 431.
Mirhondi "Historia Seldschukidorum" nr~. S. Vullers, S. 23, 1838.
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c adan da Azerbaycan'a geçmi~ler 125 ve o vilayetin hakimi Vahsudan'~n tabiiyetine girmi~lerdir 126 .
1037-1038 (429 H.) y~l~nda Türkmenler, halk~n bir ço~unu
öldürdükten sonra Meraga'y~~ele geçirmi~lerdir 127. Bundan sonra,
Azerbaycan'da tutunamad~klarmdan bir k~sm~~Mansur ve Göktaç'm
önderli~i alt~nda Hemedan'a, bir k~sm~~da ba~larmda Buka (Buga)
oldu~u halde Rey'e gitmi~lerdir 128 . Bat~ya geçen Türkmenlerin hareketleri münferit ak~nlar vasf~n~~ ta~~m~~, fakat bunlar oldukça geni~~
bir sahada yap~lm~~~olmalar~na ra~men bu vilâyetlerin içtimail ve
devlet te~kilâtmda ehemmiyetli de~i~iklikler yaratmam~~t~r. Saltanat~= ilk zamanlar~nda Horasan'~n ~imaline yerle~melerine müsaade
edip bilâhare beyleriyle gaddarca hesapla~an Mesud'un sahas~na,
yani bat~ya geçen ikinci Türkmen gurupunun hareketleri de bu veya
buna benzer vas~f ta~~maktad~r 122. Horasan'~n zapt~~ve Selçuklu Türkmen devletinin kurulu~u ile ilgili bulunan 1030 y~llar~~içinde
Türkmen hareketi esas itibariyle bütün ~slam aleminin mukadderat~~
için ehemmiyetlidir.
025-1 co26 y~lmm, Horasan fethinin ba~lang~c~~ve Türkmenlerin geni~~tarih sahnesine ç~k~~~~oldu~unu ~slam tarihçileri bir an'ane
olarak beni msemekte, Avrupal~ lar da bunu kabul etmektedirler;
halbuki bundan farkl~~olarak biz, Gazneli devlet kroniklerinin tesbit
etti~i Harizm'in elden ç~kmas~~ile Tus isyan~n~n vukubuldu~u 1034
y~l~n~, yukar~da zikredilen olay~n tarihi olarak kabul et~nekteyiz.
Harizm'in istiklâlini ilan etmesinden Altunta~'m o~lu Hami-1'a do~rudan do~ruya, ba~lar~nda bu asl~~esnada Selçuk'tan gelen beyler
bulunan Türkmenlerin, ihtimal, yard~m~~olmu~tur. Gazneli hükümetinin tahrikiyle 1035 y~lmda Harun'un öldürülmesi, Selçuklu Türkmenlerini Harun'dan ald~klar~~ ~urahan civar~ndaki yerleri
terketmek ve ~imali Horasan'a gitmek mecburiyetinde b~rakm~~t~r.
Türkmenler Merv'den geçerek Nesa civar~nda durmu~lar, davran~~Ibnü'l - Esir, IX, 266-267.
Ayn. yer ve 269; v materialah po istorii turkmen i Turkmenii (Türkmenler ve Türkmenistan tarihi materyelleri)nde, I, 363 ve yanl~~l~kla ~ah~s ismi yerine
Vaksudan yer ad~~olarak gösterilmi~tir. Bk. indeks.
127 Ayn. yer, 269.
128 Ayn. yer ve 270.
122 Barthold V. Oçerk po istorii turkn~ enskago naroda (Türkmen tarihi
muhtasar~), 24-25.
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lar~~Ebu'l - Fazl Surrye benzeyen Ni~apur valisi vas~tasiyle, onlara
Nesa ile Ferave ~ehirlerini terketmesi için Emir Mesud'a ricada
bul~mmu~lard~r 130.
Türkmen beylerinin Mesud'a gönderdikleri mektubun metni
aynen Beyhaki Hât~rat~'nda mevcuttur'; ~ekil itibariyle bu mektup, Horasan'a gelen Türkmenler'in kudret ve ehemmiyetini göstermesi bak~m~ndan, pek te mühim de~ildir. Mektubu imzalayan
Türk beyleri Yabgu 132 , Tu~rul ve Ça~r~~- Davud kendilerinden
bahsederken kul ve u~ak - köle 133 tâbirlerini kullan~p, teklif ettikleri
tâbili~e de "hizmet - kulluk" demektedirler. Bu nevi hizmetin kefaleti olarak Türkmen beyleri "bizlerden birixnizin sarayda" yani
Mesud'un nezdinde rehin olarak bulunmas~n~~teklif etmi~lerdir.
Tâbi kavimlerin beylerini saraylarda rehin olarak al~koymak âdeti
çok yayg~nd~r ve Siyasetnâmede bu mesele kat' yetle ~u cümlelerle
ifade edilmi~tir: "Arap, Kürd, Deylem, Rumi emirlerine ve tâbiiyet
alt~nda bulunan herkese o~lu veya karde~ini sarayda bulundurmalar~n' söylemeliyiz ki, böylece bunlar be~~yüz ki~iden az olmas~nlar.
Bir y~l sonra onlann yerine ba~kasm~~göndersinler, fakat bu de~i~tirme olmadan birincilerin geri dönmelerine müsaade verilmesin;
bu rehin.ler sayesinde hiç kimse sultana kar~~~isyan edemez'''.
Bununla beraber Türkmenler'in hizmet teklifinde bulunmalar~n~n tabii olmas~na ra~men, Nesa ve Ferave'yi istemeleri Gazneli Selçuklu münasebetlerinde yeni bir olay te~kil ediyordu. Beyhaki'ye
göre, vezir Ahmed b. Abdu's - Samed, Türkmen beylerinin mektubunu ~u ~ekilde hulâsa eder: "Evvelce çobanlarla u~ra~~rd~k,
~imdi (ba~~m~za) vilâyetleri fetheden emirler geldiler".135
Türkmen teklifine Gazneli hükümetinin müsait cevab~~vermesine
ra~men, bunlar galiba, Gazne saray~nu~~tereddütlerini haber alarak
askeri harekata haz~ r vaziyette mevki alm~~lard~ r. Bu tereddütler,
Ayn. yer.
Beyhaki, TB, 478-79. Türkmen tarihi malzemesi.
132 Metinde "beygu"; tâbirin mânas~~ için bk. ~bnü'l - Esir, IX, 321; "Türk
hükümdar~".
133 XI. yüzy~l bayraklar~nda "bende" ve "bendegi" tâbirleri tabiiyeti ifade
etmekle beraber ayn~~zamanda hükümdarl~k haklar~ndan faydalanan ~ah~slar~~ da
gösterirdi. Kar~~la~t~r~n~z: Siyasetnâme farsça metni, 25.
134 Siyasetnâme, farsça metni, 93.
135 Beyhaki, TB, 479.
130

131
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Selçuklu mektubunun gelmesinden birkaç gün sonra, Mesud'un
gitmi~~oldu~u Ni~apur'da en ziyade kendini göstermi~tir. Vezir ile
saray erkan~, Türkmen meselesinin sulh yolu ile halledilxnesi üzerinde kat'iyyetie duruyorlar; askeri parti ise Türkmenler'in Horasan'dan silAhli kuvvetle ko~ulmalanm istiyorlard~. Neticede askeri
parti galip geldi. Türkmenlere kar~~~vilayet askerinden onbe~~bin
ath ve iki bin saray memffikundan müte~ekkil bir ordu sevkedildi
ve hacib Be~do~du'nun kumandasmda, sultan~n maiyeti erkânmdan
on sarar (kumandan)~n idare etti~i bu ordunun, leva= âmirli~ine
Mesud'un dostu Hüseyin b. Ali Belhi tayin edilmi~tir ". Haziran
ay~nda Nesa'ya hareket eden Gazneli ordusu a~~r bir hezimete u~rat~lm~~t~r. Hüseyin b. Ali esir edilip, hacib Be~do~du ise Türkmen
addan= elinden güçlükle kurtulmu~tur. Galipler çok say~da silah
ve e~ya ele geçirmi~lerdir.
Türkmenlerin bu zaferiyle ilgili olarak, Beyhaki Hat~rat'~nda,
ke~ifçilerin verdi~i malüxx~ata göre, Türkmen beylerinin toplant~s~~
tasvir edilmektedir; bu tasvir kaynaklarda emsaline pek az rastlanan
nevidendir. Bu meclis, ayar~, komutan - mukaddem ve ihtiyar pirlerden müte~ekkildi. Bunlar, çad~rda topland~lar; tasvirde zikredilen tâbirlerden hiçbiri türkçe de~ildir".
Türkmenler bu içtima neticesi Gaznelilere sulh teklif etmi~lerdir. Uzun müzakerelerden sonra ayn~~y~l~n, yani ~~035 in A~ustos
ay~nda anla~maya var~lm~~t~r; bu müzakerelere, Gazneliler taraf~ndan, Sultan Mahmud zaman~nda uzun y~llar Maveraü'n-nehr'in
naz~n s~fatiyle vazife gören Gazi Ebu - Sini i~tirak etmi~tir. Türkmenler ad~na anla~may~, bizzat beyler de~il onlar taraf~ndan gönderilen
murahhaslar imzalam~~lard~r".
Bu anla~maya göre, Davud'a Dihistan, Tu~rul'a Nesa, Yabguya' da Ferave ~ehirleri verilmi~tir. Ad~~geçen bu üç Türkmen beyine
dihkan ve vali ünvanlan tevdi edilmi~tir. Gazneli sultan= tabileri
s~fatiyle her üçüne de, valilere verilmesi mutad olan, hil'at, külah,
bir küçük bayrak, süslü e~erli bir at, alt~n kemer ve kuma~lar hediye
edilmi~tir'. Hediyeler fevkaladeydi; bu nev'i hediyeler Gazneli
Ayn. yer, 4.90.
Ayn. yer ve 497.
138 Ayn. yer ve 500.
189 Ayr~. yer, 501.
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saray~nda yaln~z, kaideye göre, saray askeri komutanlar~~ aras~ndan
tayin edilen ba~komutan (salâr)a verilirdi. Yaln~z men~urda zikredilen ünvanlarm yüksekli~i de~il ayn~~zamanda verilen hediyelerin
mahiyeti de Türklerin ehemmiyetli derecede kuvvetlendiklerini göstermektedir. Horasan'~n ~imalinde kâfi derecede kudrete sahip bir
beylik meydana gelmi~tir; bunun ba~~nda bulunanlar herhangi bir
~ekilde Gazneli saray~na tabi olmad~klar~~gibi, ona kar~~~besledikleri
dü~manl~~~~da gizlemiyorlard~. Ebu - Nasr Sini'nin ifadesine göre
Türkmen beyleri gönderilen valilik alâmetlerine bile hürmet göstermiyorlar; gizli isti~arelerinde serpu~lar~n~~ ayaklariyle çi~niyorlard~~ 14°. Sulh yap~ld~ktan sonra da ~imall Horasar~'daki Türkmen
ak~nlar~na son verilmemi~tir.
Zikredilen andla~mamn akdinden be~~ay sonra, ~~o36 y~l~~ ~ubat~nda (427 H. y~l~~Rebiü'l - âh~ r'~nda) günden güne artmakta olan
Türkmen tehlikesi kar~~s~ nda Gazneliler, sulh bozup, onlara kar~~~
Hâcib Suba~~~komutas~nda onbin atl~~ve be~bin piyadeden müte~ekkil bir ordu gönderme~e karar vermi~lerdir '. Kaynaklar, bu komutan~n icraat~~hakk~nda muhtelif kanaattedirler. Suba~~'n~n yan~nda
bulunan habercilerin (muhabirlerin) kendisi hakk~ nda verdikleri
gayri müsait malümat~~nakleden Beyhaki, bu haberlerin do~ru olmad~~~n~~ ve Suba~~'n~n çok ihtiyatl~~ hareketlerde bulundu~u için
Türkmenlerin ona büyücü lâkab~ n~~verdiklerine i~aret etmektedir 142.
~bnü'l - Esir, Suba~~'n~n Türkmenler taraf~ndan rü~ vetle elde edildi~ine dair ~ayialar~~(rivayeticri) nakletmektedir 143. Suba~~'n~n davran~~lar~~ne olursa olsun, Horasan'a asker gönderilmesi Selçuklu
kudretinin seyrini durduramam~~t~ r. Ayn~~ y~l~n Kas~m ay~ nda Mesud'a gelen Türkmen elçileri art~ k beyliklerinin geni~ lemesi meselesini ortaya atarak Merv, Serahs ve Vaverd'in kendilerine verilmesini
istemi~lerdir 144 . Mesud'dan kaçamakl~~cevap alan Selçuklu beyleri,
müstakil bir devlet kurmak için son bir ad~ m atma~a karar vermi~lerdir. 22 Nisan 1037 (Recep, 428 H) y~l~nda Merv'i ele geçiren
H° Ayn. yer ve 502.
Ayn. yer ve 506: "Suba~~ " tabiriyle kabile ve ayn~~ zamanda vilayet kumandan~~ mânas~ na gelmektedir. Bk. Gordlevskiy V. "Gosudarstvo Sel'çukidov
Maloy Azii (Anadolu'da Selçuklu devleti)", 63 ve 144.
142 Beyhaki, TB, 545.
113 ~ br~ti'l - Esir, IX, 327.
144 Beyhaki, TB, 513.
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Selçuklular Cuma namaz~ nda Mesud'un yerine Davud'un ad~na
hutbe okunmasnu emretmi~lerdir. O tarihten itibaren Ça~r~~- Davud
Bey eski Iran ünvan~~olan "~ehin~ah" =padi~ahlar padi~ah~~ünvan~n~~
alm~~t~r 145.
Ibnü'l - Esir'e göre 146, Suba~~ 'mn emrindeki Gazneli ordusu
May~s veya Haziran (~aban) ay~nda yani Merv'in zapt~ru müteakip, Beyhaki'ye göre ise bundan bir y~l sonra, ~~o38 (428 H) y~ l~n~n
Haziran veya Texrunuz ay~nda kat'i hezimete u~rat~lm~~t~r 147 . Suba~~~
ma~lüp olduktan sonra yirmi bin me.mlüku ile çok ac~nacak bir halde
Herat'a gelmi~, on gün sonra Horasan'~n ba~~ehri Ni~apur da Türkler taraf~ndan zaptedilmi~tir.
Mesud ile Türkmenler aras~nda geçen mücadele zaman~na ait
Beyhaki'nin verdi~i malüxnat aras~nda, Ni~apur'un zaptedilmesine
dair vesika ~ üphesiz ki, en mühimlerindendir i". Bu, Ni~apur haberalma dairesi müdürü Ebu'l - Muzaffer Canahrnin Türkmenlerin
~ehri zaptettikleri s~ rada cereyan eden vak'alan gizlice mü~ahede
neticesinde haz~rlam~~~oldu~u vesikad~r. ~ehrin fethir~in hemen akabinde saraya gelen bu rapor, bütün vak'alann tafsilath tasfirini ihtiva
etmektedir. ~ehre ilk önce Ibrahim b. Inal 149, emrir~deki iki yüz
ki~ilik bir Türkmen k~t'as~~ile gelmi~~ve elçisi vas~ tasiyle Ni~apurlulara
sava~a devam etmek mi, yoksa hutbede Mesud'un ismini zikretmemek ~artiyle teslim olmak m~~istediklerini, kendisine bildirmelerini
talebetmi~ tir. Verilecek cevab~~müzakere etmek üzere Ni~apur âyân~~
Kad~~Said'in evinde toplanm~~ ; k~ sa süren bir müzakereden sonra
~ehri Türkmenlerin ya~malama tehlikesinden korumak cihetinden
Oldu~u kadar ~ehrin içinde ba~~gösteren kan~~ kl~ klan da gözönünde
tutarak, teslim olma& karar vermi~lerdir. ~ehrin teslimini müteakip
ilk Cuma günü Tu~rul ad~ na hutbe okunmu~tur., Bundan üç gün
Ibnül - Esir, IX, 327.
Ayn. yer ve 328.
147 Beyhaki, TB, 545 ve devam
~.
148 554 ve devam~
. Tahran tab~ nda 550 den sonraki sahifeler numaras~zd~r.
** Müellifin, bu ve di~er baz~~yerlerde Tu~rul Bey'in ana alan bir karde~i ve
ayn~~zamanda amcas~~(Yinal) Yusuf b. Selçuk'un o~lu olan Ibrahim'in Inal ünvan~n~,
onun babas~n~n ad~~olarak göstermesi hatal~d~r. Bizzat müellifin ba~~kayna~~~olan
Tarih-i Beyhaki'de bu Selçuklu ~ehzadesinden daima "Ibrahim Yinal" olarak
bahsedildi~i gibi, di~er kaynaklarda da (mesela S~ bt ibn ul-Cevzi, Ravendi, Ibnü'l - Esir) böyledir. Ayr~ ca bk.
Cahen, Melik-nâme et l'histoire des origins des
Seljukides, Oriens, II, S. 58 (Dr. Faruk Sümer).
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sonra bizzat Selçuklular~n ba~bu~u ~ehre gelmi~~ve Horasan valilerinin ikametgah~~ olan ~adyah'da konaklam~~t~r. ~bnü'l - Esir'e
göre, o zamandan beri o, "büyük sultan" ünvan~~ ile an~lma~a ba~lam~~t~r 149. Ni~apur haberalma müdürünün Gazne saray~na gönderdi~i raporda, Tu~rul'un tahta ç~kma merasimi ve sultan unvannu almas~na dair malürnat tabiatiyle, çok müphemdir.
Rapora göre, Ni~apur'un Türkmenler eline geçmesi hâdisesini,
bu gibi ~eylerde adet olan ya~malar~~takip etmedi~i gibi, bu ~ehrin
fethi Gazneli ordusunun Amul'ü zaptetmesiyle bile mukayese edilemiyecek derecede sakin olmu~tur. Ni~apurlular~n izhar ettikleri endi~elere, Selçuklu öncü k~t'as~~komutan~~ ~brahim ~nal, ~imali Horasan'da bundan önce vukubulan ya~malar~n tamamen askeri harekatla ilgili oldu~u cevab~n~~vermi~tir. Ni~apur halk~na kar~~~beslenilen
iyi niyet, ~ehrin ayan~na atfen bizzat Tu~ruFun yazm~~~oldu~u mektupta daha aç~k olarak görülmektedir; bu mektupta o, "çok iyi
~eyler" yapaca~~n~~vadetmektedir. Ni~apur'un zapt~nda ya~ma hadiseleri olmad~~~~ve her~eyin in.tizaml~~bir ~ekilde cereyan etti~i di~er
kaynaklar taraf~ndan da kaydedilmektedir 150.
~bnü'l - Esir, di~er Selçuklu beyi, Ça~r~~- Davud Bey'in Merv
~ehri halk~na kar~~~gösterdi~i buna benzer iyi niyetlerini anlatmaktad~r 151. Alman Haçl~~ seferleri müverrihlerinn~~ "cengaver barbar
ordular" diye vas~flar~d~rd~klar~~ Türkmen fütühatç~larm~n, zaman~nda Roma ~mparatorlu~u'na hücum eden Alman kavimlerinden
daha az barbar olduklar~~görülmü~tür. Bunu izah etmek için yaln~z,
Selçuklu ~mparatorlu~u'nun ilk kurucularm~~gösterdikleri devlet idaresindeki dirayetlerini söylemek kafi gelmez.
Daha V. Barthold'un kaydetmi~~oldu~u gibi "Selçuklu fütuhat~ndan önce ~slâmiyet Türkleri fethetmi~tir" 152 . Merv ve Ni~apur'u
ele geçirmi~~olan Türkmenler, Ba~dad elçisi ~bn-i Fadlan'a bundan
yüz y~ldan fazla bir zaman önce Orta - Asya çöllerinde rastlam~~~
oldu~u O~uz'lara, d~~~k~yafet bak~m~ndan bile pek az benzemekteydiler. Evet, bizzat beyleri ve maiyetlerinin giyini~leri, Samani ve
- Esir, IX, 328.
Bondari, 7.
151 ~ bnü'l - Esir, IX, 327.
152 Barthold V. "~storiya kul'turnoy jizni Turkestana (Türkistan'~!' kült~~r
tarihi)", s. 75.
149
150
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Gazneli saraylann~n ihti~anuna al~~m~~~ya~h kimseleri gözya~~~dökme~e mecbur ediyordu, fakat buna ra~men muzaffer Türkmenler,
askeri bak~mdan art~k da~~n~ k "deveci - çoban" k~t'alanna de~il,
esas~m üç bin z~rhl~~atl~= te~kil etti~i muntazam bir orduya sahiptiler.
Meselenin ikinci ve en esasl~~ izahm~~Türkmenlerin fütühatç~~
vasf~~ te~kil etmektedir. Ni~apur haber alma müdürünün raporu,
evvelce gizli olup, Ni~apur'un zaptedilmesi s~ras~nda a~ikâr olan
~eyleri aç~klamaktad~r. Evvelce kaydedildi~i gibi, Maveraü'n - nehr'deki Türk beyleriyle, onlar~~Mesud'a kar~~~ k~~k~rtmak maksadiyle
mektupla~an ve ~imdi de Ni~apur'un Selçuklular eline geçmesinde,
rapordaki ifadeye göre "büyük bir küstahl~lda fatihin tahtma sokulan", Ni~apur e~rafxrun hareketlerini tamamen izah etmektedir. Ni~apur dihkanlan ile Selçuklular~n i~birli~i yaln~z Horasan ayarl~~
taraf~ndan platonik bir ~ekilde Selçuklu hakimiyetinin tanmmasiyle
sa~lax-nla~t~nlrnam~~t~r. Ni~apur dihkâm müxnessilleri Selçuklularm
emrin.e silahl~~kuvvetler oldu~u kadar o zaman~n askeri mütehass~slann~~da vermi~lerdir. Ancak do~rudan do~ruya bu askeri mütehass~slar~n yard~m~~ile Selçuklular~n, Beyhaki'nin ifadesiyle "sultanlara mahsus" ~" bir takti~e malik olmalar~n~~izah etmek mümkündür. O zamandan itibaren Selçuklu ordusu kadrosuna ha~ar - vilayet
askeri de dahil edilmi~tir 154. Horasan dihkanlan Selçuklular~n idareyi ele almalar~ndan itibaren devlet hakimiyetinin te~kilatland~ nlmas~~ i~lerinde faal hizmetlerde bulunmu~lard~r. Ravendi ile ~bnii'l Esir'in bildirdiklerine göre, kendi hesab~na techiz etti~i dörtbin ki~ilik bir askeri k~t'ay~~ Tu~rul'un emrine veren Ebu'l - Kas~m, ba~~
vezir tayin edilmi~tir 155. Aralar~nda me~hur Nizarnü'l - Mülk'ün de
bulundu~u müteakip vezirler asl~nda ve an'anelerinde keza Horasanhyd~lar.
* * *
Selçuklular taraf~ndan Ni~apur'un zaptedilmesi Gazneli devletinin tam kalbine at~lan a~~r bir darbedir. 1038 y~l~~Ekiminde
Mesud, piyade, atl~~ve Hintli filli birliklerinden müte~ekkil k~rk - elli
bin ki~ilik bir kuvvetle Selçuklulara kar~~~harekete geçmi~tir. MesBeyhaki, TB, 584.
Ayn. yer.
155 Rahatu's-Sudur, 98 ve not 2. Ibnü'l - Esir, IX, 359; Beyhalci, TB, 561 de
Ebu'! - Kas~m'a "salâr-i buzurgân"= büyük kumandan ünvan~~verilmektedir.
153
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ud'un Selçuklular ile son sava~~~bir buçuk y~l devam etmi~~ve 1040
y~li May~s aymda (431 H. y~l~~Ramazan~nda Dendanekan (bugünkü
Ta~rabad)da vuku bulan meydan sava~~~Gaznelilerin kat' *i hezimetiyle sona ermi~tir 1 . Horasan, hemen bat~ya do~ru müteakip ileri
hareketleri devam ettiren Selçuklu sultanlarm~n, tamamen eline
geçmi~tir.
Bu tetkikimizde ara~t~rd~~~m~z ilk Türkmen devletinin men~ei,
onun müteakip muvaffakiyetlerini, ehemmiyetli derecede izah etmektedir. Selçuklu Imparatorlu~u'nun kurulu~u, kar~~~k bir durum
arzetmektedir: bunda içtima~~inki~af~~ do~uran ve siyasi emellere
sahip bulunan muhtelif te~ekküller müessir olmu~tur. Fakat ~üphesiz ki, burada mühim bir âmil bu birbirine z~d te~ekkülleri birle~tirmi~tir. Bu, Abbasiler'in evvelce tatbik etmi~~olduklar~~rejime kar~~~
olan mü~terek husumetten ileri gelmektedir. Bu muhtelif cereyanlar~n uzun bir faaliyeti neticesi meydana gelen ve "Büyük Selçuklular" adiyle maruf Türkmenler, Abbasi halifeli~ine tabi (Gazneli)
devletin yerine geçmi~lerdir.

154 Zahoder B. "Dendanekan", Istoriçeskiy jurnal (Tarih mecn~uasi)", nr.
3-4, 1943.
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