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dil kayna~~n~~(Arapça, Farsça, Mo~olca, vb.) belirleyerek, o soyad~n kökeni saptanmaktad~r. Sonuç olarak, yazar, o soyad~n kökenine ili~kin kendi görü~ünü vermektedir.
TÜTEN ÖZKAYA, Ph. D.
T. HODJAN~YAZOV: Denejnoe obragenie v gosudarstve Velikih Sel' djukov
(Büyük Selçuklu Devletinde Para Tedavülü) A~kabat 1977 "Ilim".
120 S. 17 tablo.
Bu kitapta Büyük Selçuklu Devleti'nde ilk sikke bas~nundan ba~layarak, Sultan
Sencer'in ölümüne dek, para tedavülünün tarihi ve nürnizmatik verilen!' ~~~~~~
alt~nda ülkenin siyasal tarihi incelenmektedir.
Kitap ~u bölümlerden olu~maktad~r: Selçuklu Devleti'nin ortaya ç~k~~~~ve ilk
sikkelerin bas~l~~~ ; XI. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Selçuklu Devleti'nde para tedavülü
(~ o63-1092); Melik~ah'~n ard~llan zaman~nda para tedavülü; Büyük Selçuklu Devleti'nde iç kar~~~kl~klar ve devletin parçalanmas~ ; ~ç kar~~~kl~klar döneminde para
tedavülü; Sultan Sencer döneminde para tedavülü; Sonuç. Kitab~n sonunda ise
ekler, tablolar ve bunlara ili~kin aç~klamalar; sikkelerin bas~ld~~~~darphaneler ve
bas~l~~~tarihleri; Büyük Selçuklu sultanlann~n ünvanlan ve k~saltmalar listesi yer
almaktad~r. Yazar, Büyük Selçuklu Devleti'nde para tedavülünün ~u a~amalardan
geçti~ini belirtmektedir : Birinci a~amada (1°37-1063), Selçuklu Devleti ~ o4~ 'de
kendi sikkelerini ç~karmaya ba~lam~~~ve "gümü~~buhram" dolay~s~yle yaln~z Tu~rul Bey ad~na alt~n dinarlar basm~~t~r. Ikinci a~amada (1063 - 092), devletin topraklar~~geni~lemi~, ülkenin siyasal ve ekonomik durumu güçlenmi~tir. Sultan Alp
Arslan yönetiminin ilk y~llar~ndan itibaren ve Melik~ah döneminde, özellikle Horasan'da çok say~da alt~n-gümü~~ala~~m~~dinarlann seri olarak bas~lrnasma geçilmi~tir.
Üçüncü a~amada (1092-1118), karde~~kavgalar~~yüzünden merkeze ba~l~~yönetim
çökmü~~ve alt~n~n tedavüldeki rolü artm~~t~r. Ba~~ms~z ya da ~eklen Sultana ba~l~~
meliklerin ortaya ç~kmas~~sonucu, çe~itli rütbe ve mevkilerdeki meliklerce çe~itli
a~~rl~k ve biçimde sikkeler bas~lm~~t~r. Dördüncü a~amada (~~118-1157), Büyük Selçuklu Devleti Bat~~ve Do~u olmak üzere ikiye ayr~lm~~~ve büyük boyutlara varan
gümü~~buhran~~ yüzünden Sultan Sencer baz~~para reformlar~~gerçelde~tirmi~tir.
Böylece Do~u Selçuklu Devleti'nde, eski alt~n-gümü~~ala~~m~~dinarlann yerine, bak~r
kat~~~kli (% 38) ve üzeri kolayca silinebilen ince alt~n tabakayla kapl~~gümü~~sikkelerin (bilon) ve ayr~ca saf bak~ r dirhemlerin bas~lmas~na geçilmi~tir. Yazara göre,
Büyük Selçuklu Devleti nümizmati~inin ba~l~ca özelli~i, birinci a~ama d~~~nda, sultan~n yan~s~ra meliklerin, taht varislerinin de alt~n ya da öteki de~erli madenlerden
sikke basabilmeleridir. Tüm a~amalara özgü niteli~i ise, alt~n, alt~n-gümü~~ala~~m~~
sikkeler, gümü~~dinarlar ve bak~r dirhemlerin düzgün biçirr~leri ve belli a~~rl~~~=
olmamas~d~r. Bu durum, Büyük Selçuklu Devleti'nde sikkelerin parça olarak de~il,
a~~rl~~~na göre geçerli oldu~u dü~üncesini uyand~rmaktad~r. Yazar, incelemeleri
sonunda, Büyük Selçuklu Devleti'nin sikke bas~m~nda, birinci a~ama d~~~nda, merkezi bir denetimin bulunmad~~~~sonucuna varmaktad~r.
TÜTEN ÖZKAYA Ph. D.

