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OSMANLILARDAN ÖNCEKI ANADOLU
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ÖNEMI
Yazan: FRIEDRICH KARL KIENITZ
Çeviren: MITHAT SAN *
26 A~ustos 1071 tarihinde, Selçuklu Hükümdar~~ Alp Arslan'la Bizans
Imparatoru IV. Romanos Diogenes'in ordular~, Anadolu'nun do~usunda
Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Malazgirt mevkiinde, kar~~~ kar~~ ya
gelmi~lerdi. O günün ak~am~ nda batan güne~, yaln~z Türklerin kesin
zaferine de~il, ayn~~zamanda, Bizans ordusunun imhas~na ve imparatorlar~n~ n da esaretine ~ahit olmu~ tu. Türk ak~nc~lar~~ Ege denizine kadar
ilerlediler.
Malazgirt Meydan Sava~~'n~ n cihan tarihinde büyük bir önemi vard~ r.
Zira, bu zafer Anadolu'nun kap~lar~n~~ ard~ na kadar Türklere açm~~~ve
zamanla Türklükte eriyen bu yar~ mada "Ebedi Türkiye" olmu~ tur. I~te bu
olu~, Anadolu'nun, bugüne kadar devam eden durumunu ve bugünden
sonraki gelece~ini ta o zamandan çizmi~tir J .
Anadolu, milattan 2000 y~l önce, yüksek bir Do~u Kültürü'nün, Hitit
kültürünün merkezi olmu~tu. Anadolu o zamanlar, cihan tarihi önünde,
politik ve kültür alanlar~ nda ola~anüstü bir düzeye ula~ m~~t~. Milattan 1 200
y~l önce Hitit devletinin çökü~üyle, özellikle politik durum kaybolmu~ tu.
* Dipnotlar çeviren taraf~ndan konulmu~tur.
I Malazgirt Meydan Sava~~'n~ n ayr~nt~lar~ na girecek de~ilim. Ancak, bu sava~~n
kaderiyle yak~ ndan ilgisi bulunan ve Milli karakterimizi göstermesi bak~ m~ ndan önemli
sayd~~~m iki noktay~~ belirtmek isterim:
Alp Arslan Türk geleneklerine uyarak, sava~~öncesi imparator Diogenes'e elçilerini
göndermi~~ve bar~~~istemi~tir. O devrin en güçlü H~ ristiyan devletinin imparatoru Diogenes,
Franklardan, Romenlerden, Slavlardan, Gürcülerden, Abazalardan, Ermenilerden, H~ristiyan Peçenek ve Uz Türklerinden olan 250.000 ki~ ilik ordusunun verdi~i gururla, Alp Arslan'~n
korktu~unu sanarak elçiye Rey'de bar~~~yapaca~~n~~ ve Isfahan'da k~~layaca~~ n~~söylemi~ti.
Malazgirt Sava~~~s~ ras~ nda Bizans ordusundaki Peçenekler ve Uzlar Alp Arslan'~n
ordusuna kat~lm~~lard~ r. Büyük milletler ola~anüstü durumlarda ve milli davalarda daima
birle~mi~ lerdir. Türk tarihi bunun birçok örnekleriyle doludur.
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Gerçi, eski Hitit kültürünün bir k~s~ m unsurlar~~ yüzeyde bir müddet daha
devam etti. Ancak, Anadolu, Hititler zamamndaki alt~ n devrini yüzy~llar
boyu bir daha ya~ayamad~.
Anadolu'nun, hemen hemen tarihsiz devri denilebilecek bu uzun
zaman içinde, milattan önce 8. ve 7. yüzy~ llarda, gerçi, merkezi Gordiyon
olan Firig devletiyle, Van gölü civar~ nda M.Ö. 9. ve 8. yüzy~llarda bir de
Urartu devleti vard~ . Bu iki devlet her ne kadar, zaman zaman varl~klar~n~~
hissettirdilerse de, hiçbir zaman gerek politik, gerekse kültür bak~m~ndan,
Hititlerin seviyesine yakla~acak bir duruma eri~emediler. M.Ö. 7. yüzy~ldan
6. yüzy~l~n ortalar~ na kadar süren Lidya Krall~~~, 546 y~l~nda Sard
kalesinden ak~ n eden Perslerin Ahamenid kral~~Kiros'un istilas~na u~ram~~~
ve krallar~~ Krezüs'ün esir dü~ mesiyle de Lidya devleti son bulmu~~oldu.
Asl~ nda Lidya devleti de tarihte, Firiglerden ve Urartulardan daha önemli
bir yer alamam~~t~.
Hititlerden sonra Anadolu, uzun y~llar kökü d~~ar~da bulunan
yabanc~lar~ n politika ve kültürlerinin etkisi alt~nda ya~amak talihsizli~ine
u~rad~ . Bu sürelerde, do~usuna Persler, bat~s~ na Grekler egemen oldular.
Greklerin uygulad~~~~yo~un bir sömürgecilik politikas~~ sonucunda, bat~da
Ege ~eridi ile kuzeyde Karadeniz ~ eridinde Yunan Dili yerle~mi~~ve baz~~Site
devletçikleri kurulmu~ tur. Do~u Anadolu ile Orta Anadolu, M.O. 6.
yüzy~ldan ba~layarak, özellikle, Ahamenid Kral~~ Kiros'un ölümünden
sonra, yava~~yava~~onun yerini alan Med devletinin egemenli~i alt~ na
girmi~tir.
Persler bu tarihten itibaren, Makedonyal~~iskender'in istilas~ na kadar
geçen zaman içinde, Anadolu'nun tamam~na yak~n bir k~sm~na hakim
olmu~lard~r. Greklerin ~yon siteleriyle da~l~ k bölgelerdeki ~ehirleri uzun
veya k~ sa bir zaman için, kendilerini Pers istilas~ ndan koruyabildiler. Gerçi
bu zaman zarf~ nda bile, eski Anadolu Kültürü tamam~yla silinmedi. Fakat
Greklerin ve Perslerin etkisi yeteri kadar kendini göstermi~~oldu.
Burada, tarih bak~m~ ndan önemli olan bir noktay~~ belirtmeden
geçmenin do~ru olmayaca~~ na inan~ yorum ki o: iskender'in Anadolu'yu
istila etti~i s~ rada, mantar gibi yerden biten ~ehir devletçikleri, onun
ölümünden hemen sonra, birbiri ard~ ndan yok olmu~lard~ r. Anadolu'da söz
edilmeye de~er Site devletlerinden, M.Ö. 3. ve 2. yüzy~ llarda, kültür ve
uygarl~~~ n~ n son basama~~na ç~ km~~~olan Bergama ba~ ta gelmektedir.
Pontus Krall~~~~ile Kapadokya'y~~ ve ~ ran'dan gelen Ermenileri bu arada
sayabiliriz. Bu süreler içinde dahi, Anadolu hiçbir zaman kendi kaderinin
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hakimi olamam~~ t~ r. Hele M.O. 2. yüzy~ldan ba~layarak, M.S. ~ . yüzy~la
kadar, Anadolu'nun Özgürlü~ü, d~~~bask~ lar~ n etkisi alt~ nda ezilerek, parça
parça Roma Imparatorlu~u'nun eyaletleri derecesine dü~mü~ tür.
Anadolu'nun bu durumu, M.S. 330 y~l~nda Do~u Roma Imparatoru
bulunan Konstantin'in, Tiber'den ayr~larak bugünkü Istanbul'un oldu~u
yerde kendi ad~ n~~ verdi~i Konstantinopolis ~ehrini kurdurarak oras~n~~
ba~kent yap~ ncaya kadar geçen bu uzun zaman içinde sürüp gitmi~tir.
Ancak, tarih bak~ m~ ndan önemli say~labilecek bu olay dahi, Anadolu'nun
kaderi üzerinde esash bir de~i~iklik yapamam~~t~r. Anadolu, yine de
d~~ar~dan idare edilmekten kendisini kurtaramam~~t~ r.
Alp Arslan'~ n zafer günü olan 26 A~ustos ~~07~~tarihine kadar, bu sefer
de Do~u Roma Imparatorlu~u'nun eyaleti olarak kald~. Anadolu'da, M.Ö.
2. bin y~lda do~an ve geli~erek zirveye varan ve yedi yüzy~l etrafina ~~~ k saçan
bir do~u kültür ve uygarl~~~ n~ n yarat~c~s~~olan Hititlerin tarih sahnesinden
çekilmesi üzerine, bu yar~ mada, ikibin y~la yak~ n bir zaman cihan tarihi
önünde, Politik bir rol oynamak imkâmndan yoksun kalm~~t~ . O devirlerde,
uygarl~ k ve kültürlerinin üst basama~~ na ç~km~~~olan Iyon sitelerinden
Bergama ile ekonomilerinin zirvesine ula~m~~~k~ y~~ ~eridindeki sitelerin var
olmas~~ dahi bu gerçe~i de~i~tiremez.
Anadolu, ancak Türkler taraf~ ndan fethedilerek yurt edinildikten
sonra, kendi topraklar~~ üzerinde bulunan bir ba~kentten yönetilme
mutlulu~una ermi~tir. Türklerin Anadolu'daki ilk ba~kenti yirmi y~l süreyle,
güneybat~da bulunan ve Türkler taraf~ndan Iznik ad~~ verilen Nikaea
olmu~ tu. Daha sonra, Iç Anadolu'da ve eski ad~~ Ikonion olan Konya ~ehri
Selçuk Devleti'nin Küçükasya'daki ba~kenti oldu.
Konya, uzun y~llar sonra, politik alanda maddi ve manevi güce sahip
bulunan bir devletin, Anadolu topraklar~~ üzerinde ba~kenti olmak
mutlulu~una ermi~ tir. Bu devletin kurucular~~ olan Selçuk Türkleri
d~~ar~dan gelmi~~olmalar~ na ra~men, ~~ 2. ve 13. yüzy~llar içinde, Anadolu'yu
Türkle~ tirmeyi ba~arm~~lard~ r. Bir milletin hayat~nda, göz aç~ p kapayacak
kadar k~sa say~lacak bir zamanda, Anadolu'nun Türkle~tirilmi~~olmas~,
Selçuk Türklerinin üstün bir karakteristik niteli~i olarak kabul edilmi~~ve
hatta bu ba~ar~~tarihin bir bilmecesi say~lm~~ t~r. Bu itibarla, 26 A~ustos ~~o7
günü Malazgirt'te batan güne~, gerçek anlamda, Anadolu için bir istilân~ n
de~il bir kurtulu~un ba~lang~c~~ olmu~tur.
Türk tarihi, Alp Arslan'~ n Anadolu'ya ayak bast~~~~tarihten çok daha
gerilere giden, uzun bir geçmi~e dayan~ r. Türkler Islam dünyas~yla
kar~~la~madan çok önceleri Asya'n~ n içlerinde, birçok büyük devletler
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kurmu~lard~ r. Ancak, ekonomisi hayvanc~l~~a dayanan ve yerle~ik olmayan
milletlerin kurduklar~~ devletlerin, uzun zaman, istikrarl~~ bir karaktere sahip
olamad~klar~na tarih tan~ kl~ k etmektedir.
Göktürklerin 6. yüzy~lda kurduklar~~ çifte devletin topraklar~, Hazer
Denizinden Japon Denizine kadar uzan~ yordu. Göktürklerin 731-734 y~llar~~
aras~ nda diktikleri Baykal Gölü'nün kuzeyinde bulunan Orhon Nehri
k~y~lar~ ndaki Orhon An~~ tlar~'nda, eski bir Türk lehçesiyle yaz~lm~~~kitabeler,
bize bu devletler hakk~ nda bilgi vermektedir. Uygurlar ve K~ rg~zlar, daha
sonralar~, Orta Asya'da büyük devletler kurmu~lard~ r. Türkler ~slam
dünyas~yla kar~~~ kar~~ya geldikleri zaman, kurduklar~~devletlerin cihan
tarihi önündeki önemi, kendini göstermi~ tir.
Halifelerin ba~lang~ç devirleri olan, 66 1 -75o y~llar~~ aras~ nda, Arap
ordular~, Türkistan s~n~ rlar~na kadar gelmi~ler ve bu arada ellerine
Türklerden esir dü~enler olmu~ tu. Türklerin Islamiyeti kabulünden sonra,
özellikle Abbasi halifeleri devrinde, 760 y~ llar~ ndan itibaren, orduda önemli
görevler alm~~lar ve idarede yüksek mevkilere getirilmi~lerdir. Halifelerin
hassa ordular~n~ n komutanlar~~ ve askerleri Türklerden seçiliyordu. 9.
yüzy~l~ n ortalar~ na do~ru, Abbasilerin gerileme devrinde, Türkler esasen, o
zaman t~ rmand~klar~~merdivenin üst basama~~na varm~~lard~. O derecede ki
birçok eyaletin valileri ba~~ ms~zl~ klar~ n~~ ilan ettiler. Bu davran~~~ n
öncülerinden olan Tuluno~lu Ahmet daha 868 y~l~nda, pratik olarak,
M~s~ r'~ n ve k~ sa bir zaman sonra da Suriye'nin mutlak hakimi oldu.
Türkler, ~~o. yüzy~l boyunca, M~s~ r ile Afganistan aras~nda, ~slam
dünyas~ n~n ~ uras~ nda veya buras~nda birçok büyük devletler kurmu~lard~ r.
Cihan tarihi önünde önemli bir yeri bulunan Gazneli Türk Devleti 998- o3o
y~llar~~ aras~ nda, Sultan Mahmut'un hükümdarl~~~~ s~ ras~ nda, kudret ve
ihti~am~n~ n zirvesine ç~ km~~, Afganistan ile ~ran'~n büyük bir k~sm~ n~~
topraklar~ na kalm~~ t~ r.
Selçuklulardan Tu~rul Bey, Sultan Mahmut'un ölümünden 1 o y~l
sonra, k~sa bir zaman içinde, s~ n~ rlar~~ Onasya'dan ba~lay~ p Bat~~
Arabistan'~ n içlerine kadar devam eden, Anadolu'yu kapsayan ve
Maveraünnehre uzanan büyük Selçuk Türk devletini kurdu. ii. yüzy~l ile
12. yüzy~l~ n ba~lar~ nda, Selçuk Türklerinin kurdu~u bu devlet, söz
götürmez bir ~ekilde, ~slam dünyas~n~ n en kudretli devleti oldu. O zamana
kadar Türkler tarafindan dünyan~ n birçok yerlerinde kurulan devletlerden
hiçbirinin topraklar~ n~n en ufak bir parças~~ bile "Ebedi Türkiye"
olamam~~t~ r. Ancak, bunun kati neticeli bir tek istisnas~m "Anadolu" te~kil
etmektedir.
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Alp Arslan, 1071 tarihinde Anadolu'nun kap~lar~n~~Türklere açt~ktan
sonra Selçuklar~n fethettikleri Anadolu topraklar~, k~sa bir süre içinde,
Büyük Selçuklular~n basit bir eyaleti görünümünden ç~ kt~. O tarihte
Anadolu Selçuklu Devleti Konya'da ba~~ms~z olarak egemenli~ini
sürdürüyor ve cihan tarihi önünde, politik bak~mdan güçlü bir durumda
bulunuyordu. Bu duruma göre, Anadolu'da meydana gelen bu de~i~menin
sebeplerini ba~ka yerde aramak gerekir. Bilindi~i gibi, Anadolu çok uzun bir
geçmi~e dayanan, çe~itli kültür ve uygarl~k hazinelerini ba~r~ nda ta~~yan bir
yar~madad~r. Selçuk Türklerinin, bu uygarl~klardan arta kalan elementlerden faydalanmas~n~~ bilmeleri, Anadolu'daki bu de~i~meyi meydana
getirmi~tir. Bu nokta, ilk önceleri gözden kaçm~~t~. Ancak, daha sonralar~,
Selçuklar~n, k~sa bir zaman içinde Anadolu'yu ta~~yla, topra~~yla, yap~s~yla,
halk~yla topyekün Türkle~tirmeleriyle bu gerçek meydana ç~km~~ t~ r.
Selçuklular, Anadolu'yu fethettikleri zaman, bu ülkede ya~ayan yerli
halk~n Asya'n~n içlerinden göç edenlerle olan aritmetik oranlar~ n~, bugün
için kesin bir ~ekilde tespit etme~e imkan yoksa da, yerlilerin gelenlerden
fazla oldu~unu söylemek yanl~~~say~lmaz 2. Ancak, bu alanda bütün yaz~lan
ve söylenenlerden daha kesin bir gerçek vard~ r ki o da: Ayr~~etnik gruplardan
olu~an ve çe~itli dini inan~~lara sahip bulunan, yerle~ik halk~ n, bir milletin
hayat~nda göz aç~ p kapayacak kadar k~sa say~lacak bir zaman içinde,
Türkle~tirilmeleri ve Türklükte erimi~~olmalar~d~r 3. Selçuk Türklerinin,
engin bir toleransa, üstün bir kültüre, inand~r~c~~ ve sürükleyici bir güce sahip
olduklar~n~~ kabul etmeden, tarihin bilmece hatta mucize sayd~~~~bu olay~~
izah imkan~~bulunamazd~.
Anadolu'nun içlerine kadar yay~lm~~~olan, özellikle Konya, Kayseri
Ni~de, Amasya, Tokat, Sivas, Divri~i'de ve daha birçok illerde, o zamanlar
yap~l~ p da bugüne kadar ayakta kalan eserleri bile, bizlere, Selçuk uygarl~~~~
ve mimarl~ k sanat~~ hakk~ nda fikir verebilir. Belki, Selçuklar~ n güçlerinin
zirvesine ula~t~ klar~~ zamanlarda bile, meydana getirdikleri eserlerinde,
Helenistik devrin ve çok daha gerilere giden Hititlerin etkilerinin görüldü~ü
söylenebilir. Selçuklar~n, ~ehirlerde yapt~klar~~camiler, medreseler (yüksek
ö~retim kurumlar~ ) darü~~~falar (t~ p fakültesi), bimarhaneler, imarethane2 Malazgirt Sava~~'ndan sonra Anadolu'da Türklerle, Türk olmayanlar aras~ nda
aritmetik oran hesab~~ yapmak yanl~~t~r. Çünkü Anadolu'ya Türk güçleri Malazgirt zaferinden
sonra büyük dalgalar halinde yüzy~llar boyu devam etmi~tir.
3 Yazar~n "Anadolu'nun Türkle~mesi" konusundaki bu görü~ü daha ~~91 6'da ba~layan ve
Fuat Köprülü taraf~ ndan bütünüyle çürüttilen Gibbans'un görü~ünü yans~ tmaktad~r. Bu
konuda daha geni~~bilgi yak~ nda Belleten'de yay~ nlanacak olan Yavuz Ercan'~ n "Anadolu ve
Balkanlarda Türkle~me ve Islâmla~ma" adl~~ makalesinde bulunabilir.
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ler, hamamlar ve daha di~er sosyal tesislerle ~ehirler aras~ndaki yollar,
köprüler, hanlar ve kervansaraylarda, Ortaasya Türk mimarisinin, Iran,
Anadolu'daki eski Yunan, Bizans ve Hititlerin b~ rakt~klar~~eser kal~nt~lar~n~ n
etkisi bulundu~u do~rudur.
Bu eserlerin tamam~, güzel sanatlar bak~ m~ ndan bir analize tabi
tutulacak olursa, o zaman, verilecek hüküm ve var~ lacak kesin sonuç, bir
mimari stilin yarat~lm~~~oldu~u ve eserlerinde Selçuk Türklerinin sanat ve
kültürlerinin damgas~n~~ ta~~d~~~d~r. Nitekim, Selçuklann 12. ve 13.
yüzy~llardaki sanat eserlerinin, uluslararas~~güzel sanatlar tarihinde üstün
bir yeri vard~r. Özellikle, hemen bütün yap~lar~n giri~~kap~lar~ndaki
muhte~em ta~~ve tahta oymac~l~~~, birer sanat ~aheseridir. Konya'daki
büyük Karatay Medresesi (yap~m tarihi 1257), Ince Minare Medresesi
(yap~ m tarihi 1265 /67), Kayseri'de Honat Hatun Medresesi (1237),
Sivas'ta Gök Medresesi (127 1), Çifte Mimare Medresesi (1272) yaln~z
ba~lar~na dahi, yukar~da söylediklerimizi ispat etmeye fazlas~ yla yeterlidir.
Selçuk Türklerinin, Ortaasya'dan birlikte getirdikleri sanat duygu ve
mükteseblerini Anadolu'da bulduklar~~ uygarl~k kal~nt~lanyla ahenkli bir
~ekilde bezemek suretiyle, yepyeni bir sanat stili meydana getirdiklerini
söylemek bile gerçe~i tam anlam~yla ifade etmeye yetmeyece~i gibi,
Selçuklar~n vas~flar~ n~~ da belirtme~e kafi de~ildir. Çünkü, Selçuklar~n
b~rakt~klar~~ eserlerin yap~ld~klar~~tarihler dikkate al~narak, bunlar objektif
bir surette incelenecek olurlarsa, o zaman, gözle görülüp anla~~lacak bir
gerçek ortaya ç~ kar ki, o da bu tekamülün Selçuk Türklerinin ya~ant~ lann~n
bütün ayr~nt~lar~nda kendini göstermi~~oldu~udur.
I~te bu olgunla~ ma sonucu olarak, Ortaasya'dan gelen Selçuk Türkleri,
Anadolu'nun eski yerlilerini, yava~~yava~~içlerinde eriterek, Anadolu Türk
tipini meydana getirmi~lerdir. Bu Türklerin torunlar~ , bugünkü Türkiye
Cumhuriyeti'nin Türklerini olu~ tururlar 4. Alp Arslan, Anadolu'yu
fethettikten uzun y~ llar sonra dahi, buralarda müslüman olmayan insanlar
ya~ad~ . Ancak, Türk Anadolu bir Islam ülkesi oldu ve bir islam ülkesi olarak
da kald~. ~~ o71 tarihinde, Anadolu'ya ak~ n eden Selçuklu hükümdan Alp
Arslan'~n askerleri, gaziler toplulu~unun birer mücahidi olarak, kendi
s~n~rlar~ n~~bask~~ alt~nda tutan ve varl~klar~n~~ tehdit eden, H~ristiyan Bizans
Imparatorlu~una kar~~~yürüyorlard~.
Selçuk Türklerinin, sonuna kadar, müslüman olarak kald~klar~~ söz
götürmez bir gerçektir. Ancak, hiçbir zaman ba~nazl~~a yer vermedikleri de
4 Art~k hiçbir geçerlili~i kalmam~~~olan Gibbans nazariyesinden kaynaklanan yazar
~n bu
görü~une kat~ lmak mümkün de~ildir.
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bir gerçektir. Selçuklar~n b~ rakt~klar~~ sanat eserleri bu iddiay~~ kan~tlayan
birer belgedir. Nitekim, Selçuklardan önce, ~slam dünyas~ n~ n hiçbir
yerindeki binalarda canl~lar~ n figürlerini ve heykellerini görmek mümkün
de~ildir. Halbuki Selçuklar Anadolu'nun her yerinde yapt~klar~~ binalarda
büyük plastik sanattan vazgeçmemi~lerdir.
Helmut Von Moltke 1838 y~llar~ nda, Konya surlar~ n~n eski
resimlerinde, giri~~kap~lar~n~ n duvarlar~ nda kanatl~~ melek figürlerinin
bulundu~unu ve kap~lar~n her iki tarafinda arslan heykellerinin oldu~unu
gördü~ünü yazmaktad~ r. Esasen bugün bile, eski devirlere ait heykellerin,
yap~lan binalar~ n kaidelerinde kullan~lm~~~oldu~unu görmek mümkündür.
Konya müzesindeki, çe~itli heykeller, Selçuklar~ n plastik sanat~na hiç de
yabanc~~ kalmad~ klar~n~~gösteren belgelerdir.
Selçuklar, cami yap~m~nda, islami anlay~~a ba~l~~ kalm~~lard~r. Ancak,
müslüman Selçuk Türklerinin taassuptan uzak olan vicdan hürriyetlerinin
yan~nda, engin dini inançlar~ mn, yaln~zca cami in~as~nda kendini
gösterdi~ini söylemek, gerçe~i ifade etmez. Celaleddini Rumi'nin 1228
tarihinde, Selçuklar~ n ba~kenti Konya'ya gelip orada yerle~mesi bir raslant~~
sonucu de~ildir. Mevlana, ölüm tarihi olan 1273 y~l~ na kadar Konya'da
kalm~~~ve eserlerini burada yazarak ayd~ nlat~c~~ ve yol gösterici çal~~malar~ n~~
da burada sürdürmü~ tür. ~ nsan sevgisini her~eyin üstünde tutan, bütün
dinlerin mensuplar~ na ve inanç sahiplerine, sonsuz bir tolerans gösterip
kucak açt~~~~tarih kitaplar~nda övgüyle kaydedilen bu büyük insan~n,
Selçuk hükümdarlar~n~n yak~ n bir dostu ve musahibi olarak kalmas~~ da bir
tesadüfe ba~lanamaz. Konya'daki dergâhmda yeti~en mür~itleri, üstadlar~n~ n felsefesini yaymak için bugün de çaba harcamaktad~ r. Konya'daki
dergâh~nda, Mevlana için her y~l yap~lan anma törenlerine dünyan~n her
yan~ndan, çe~itli dini inan~~lara sahip olan binlerce insan kat~lmaktad~ r.
Selçuklar Anadolu'ya geldikleri zaman, orada çe~itli etnik gruplardan
olu~an ve ayr~~ ayr~~ dini inan~~lara sahip bir halk bulmu~lard~. Bu kitlenin
k~sa zamanda Türk kültürü içinde erimi~~olmas~nda, islamiyetin ve
Selçuklar~ n gösterdikleri tolerans~ n büyük etkisi bulundu~unu kabul etmek
gerekir.
Selçuklar~n, Anadolu'da egemen olduklar~~ topraklardaki bütün
kentlerde yapt~klar~~ sosyal tesisler ve binalarla, ~ehirler aras~ndaki yollarda
yapt~klar~~köprüler, hanlar ve kervansaraylar~n kal~nt~lar~~bile, bu yerlerin o
zamanki zenginli~ini, halk~ n~n zenginli~ini gösteren belgelerdir. Anadolu'nun güneyinde Antalya ile Alanya aras~nda, merkezde Ankara, kuzeykuzeydo~uda Amasya ile Tokat aras~ nda bir köprü vard~r. Anadolu'nun her
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yan~nda bulunan han ve kervansaray kal~nt~lar~~ aras~nda özellikle, KonyaKayseri-Sivas karayollar~~ üzerindeki sultan hanlanyla, Bünyan Karatay
hani ve Kayseri'nin etraf~ ndaki kervansaraylar bunlar~n en muhte~emlerindendir.
Selçuklar, yaln~zca ba~kentlerini imar etmekle yetinmeyip, kültür
eserlerini ve sosyal tesislerini Anadolu topraklanna serpi~tirmi~lerdir. Bu da
Selçuklar~n en belirgin karakteristik niteliklerinden birisini te~kil eder. Bu
suretle de, Hititler taraf~ ndan yarat~lan ve onlar tarih sahnesinden
çekildikten sonra, uzun y~llar unutulan, Anadolu'nun uygarl~ k ve kültür
me~aleleri, Selçuk Türklerinin eliyle tekrar ~~~k vermeye ba~lad~. Belki bu
kültür ve uygarl~~~ n yerle~mesinde, Anadolu'daki kal~ nt~lar~n etkili
oldu~unu söyleyenler ç~ kabilir. Ancak, kesin olan bir ~ey vard~r ki, o da
Anadolu'nun alt~n ça~~na tekrar kavu~mas~, Malazgirt fatihleriyle onlar~n
torunlar~~Selçuk Türklerinin eseri oldu~udur.
1176 y~l~ nda, Sultan II. K~l~ç Arslan'~n ordusu, E~ridir Gölü'nün
kuzeyinde Miryokefalon (Gelendost) mevkiinde, Bizans Imparatoru
Emanuel'in ordusunu a~~r bir yenilgiye u~ratm~~t~~5. Bu zafer, Anadolu
Selçuk Devleti'nin gücünün zirvesine ç~ kmas~~ sonucunu do~urmu~,
s~ n~rlar~ n~n Bizans'a kar~~~emniyetini sa~lam~~~ve Anadolu'nun politik
bak~mdan da alt~n ça~~n~~yeniden açm~~t~ r. Zaferden k~sa bir zaman sonra,
Anadolu'daki müstakil beyliklerden, Dani~mendlerden, Erzurum'daki
Selçuklar ve Erzincan'daki Mengüçler Konya'ya ba~land~lar. 13. yüzy~l~n
ilk ~~o y~l~ndaki zaman içinde, Akdenizin önemli ticaret merkezlerinden olan
Antalya ile Alanya da Selçuk topraklar~na kat~ld~. özellikle, o zamanlar
Antalya'da yap~lan gemi in~aat tezgahlar~~ile sahil muhafaza tesisleri hâlâ
bugün bile görünür durumdad~rlar. Sultan I. Alaeddin Keykubad Anadolu
ile Italya aras~ ndaki deniz ticaretinin emniyetini sa~lamak için 1225 y~l~ nda
K~z~l Kule'yi yapt~ rm~~t~ r. Konya'da yapt~ rd~~~~kendi ad~n~~ ta~~yan camiin
s Bizans Imparatoru Emanuel, Malazgirt zaferinden 105 y~l sonra, Türkleri kesin olarak
Anadolu'dan atmak amac~ yla büyük bir ordu haz~ rlam~~t~. O tarihlerde, Avrupa H~ristiyan
devletlerinin en güçlü ordusuna sahip olan Emanuel, ordusunu ayr~ca S~rplar, Macarlar,
I talyanlar, Frans~zlar ile takviye etmi~ti. ~ l 76 tarihinde yürüyü~e geçen Emanuel'i K~l~ç Arslan
Miryokefalon (Gelendost) mevkiinde kar~~ lad~~ ve a~~r bir yenilgiye ugratt~. Gerek Türklerin,
gerek Bizansl~ lann kaderleri üzerinde son derece büyük rol oynayan Malazgirt ve Miryokefalon
sava~lar~ nda, talih Türklere gülmü~~tür. Her iki sava~~öncesinde Alp Arslan ve K~l~ç Arslan bar~~~
istemi~ ler, fakat bu istekleri Diogenes ve Emanuel taraf~ ndan kabul edilmemi~tir. Alp Arslan
Malazgirt ve Anadolu'nun kap~s~ n~~ Türklere açm~~, K~l~ ç Arslan Miryokefalon'da
Anadolu'nun "ebedi Türkiye" olmas~n~~sa~lam~~t~r. Bu olu~a, Bizans'~ n entrikalan, Ortodoks
Kilisesi'nin oyunlar~~ ve papalar~n düzenledikleri haçl~~seferleri engel olamam~~t~r.
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yap~m~na ~~ 219'da ba~lanm~~~1236'da bitirilmi~tir. Bu büyük cami
hükümdar sülalesi için türbeler külliyat~n~~ da ihtiva etmektedir.
Miryokefalon zaferinin üzerinden 67 y~l geçtikten sonra, Anadolu
Selçuklann~n ihti~am~~ sona eriyordu. Mo~ollar, Clnasya'n~n kültür
yarat~c~s~~olan Selçuk Türklerinin, ordusunu 26 Haziran 1243 tarihinde
Sivas'~n kuzeydo~usundaki Köseda~~mevkiinde yenmi~lerdi. Ancak, bu
yenilgi Selçuk Türklerinin sonu olmad~ . Gerçi, Selçuk Devleti politik
bak~mdan Mo~ollara ba~l~~bir duruma dü~ tü. Fakat Selçuklar, beylikleri
birbirine kar~~~6 kullanmak suretiyle, onlar~ n parçalanmadan kurtulu~lar~ n~~
sa~lamak basiretini gösterdiler. Di~er taraftan bir felaket say~lacak bu
durum dahi Selçuklar~ n imar ve kültür faaliyetlerini durduramad ~. Nitekim
birçok muhte~em eser Köseda~~yenilgisinden sonra yap~lm~~ t~ r. Bunlar
aras~ nda, özellikle, Konya'daki ~ nce Minare Medresesi'ni, Büyük Karatay Medresesi'ni, Sahip Ata Camii'ni, Kayseri'deki Sahibiye Medresesi'ni,
Amasya'daki Gök Medrese'yi, Sivas'taki Çifte Minare ve Gök Medrese'yi
sayabiliriz.
Bütün bu imar ve kültür hareketlerinin devam~na ra~men, Konya
Selçuklann~n alt~n ça~~n~n sona erdi~i ve kurduklar~~ devletin politik
bak~mdan yok oldu~u bir gerçektir. Ancak, önemli olan nokta, bu politik
yok olu~un dahi, Selçuk Türklerinin dünya tarihine vurmu~~olduklar~~
damgan~n silinmesi sonucunu do~urmam~~~olmas~d~r. Mo~ollann yüzeydeki
görünen egemenliklerine ra~men, Anadolu'da Selçuklann ba~latt~klar~~
kültür ve uygarl~k hareketleri ve köke inmi~~bulunan Türkle~tirme
faaliyetleri durmadan devam etti. 13. yüzy~l~n son yans~ nda, özellikle 13.
yüzy~l~~ 14. yüzy~la ba~layan tarihlerde, Anadolu'nun ~uras~nda veya
buras~nda, ba~~ms~z Türk beylikleri tarih sahnesinde görünmeye
ba~lam~~lard~r. Karamano~ullann~n öncülü~ünü yapt~~~~bu hareketi
Candaro~ullan, isfandiyaro~ullan, Ayd~ no~ullan, Karasio~ullan, Saruhano~ullan ve daha birçok di~er beylikler izledi.
Anadolu'da Selçuk Türklerinin kurdu~u devletin, tarih sahnesinden
çekilmesinden hemen sonra, bu beyliklerin meydana ç~kmas~, Anadolu'daki
Türkle~tirmenin köklerinin ne kadar derinli~e inmi~~oldu~unu gösteren en
güçlü delildir. Ba~lat~lm~~~olan imar ve kültür hareketlerinin, küçük çapta
dahi olsa, bu beylikler tarafindan devam ettirilrni~~olmas~, Selçuk
Türklerinin bu alanda att~ klan tohumlann filizlenmeye devam etti~ini
göstermesi bak~m~ ndan son derece önemlidir. Karamano~ullar~, Konya,
6
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Karaman ve Ni~de'de, Selçuklar~ n sanat ve kültür geleneklerine sad~k
kalarak çok de~erli eserler meydana getirmi~lerdir. Bat~da Ayd~ no~ullar~ n~ n
b~ rakt~ klar~~ eserler son derece de~erlidir. özellikle Efes'e yak~ n Selçuk
kasabas~ ndaki bugün bile hayranl~~~m~z~~ toplayan Isa Bey Camii'ni
sayabiliriz. Buraya 50 kilometre ötede Birgi köyündeki gözal~c~~eserler de o
devre aittir.
Yine o zamanlar yap~l~ p ela, bugüne kadar ayakta kalabilen
Bergama'daki bir tek minare bile, 14. yüzy~lda bu imar ve kültür
hareketlerinin durmadan devam etti~ini ispat etmeye yeterlidir.
Osmanl~lar ~~ 300 y~llar~nda, Anadolu'nun kuzeybat~s~nda, avuç içi
kadar bir toprak parças~ na sahip bir uçbeyli~i idiler. ~~4. yüzy~l~n ortalar~ nda
ba~latt~ klar~~ fetih hareketleri durmad~, son derece h~ zla geli~ti. 14. yüzy~ l~ n
sonlar~ nda Anadolu'da fiilen, Os~nanl~ lardan ba~ka, ba~~ ms~z Türk beyli~i
kalmam~~ t~ . 1390 y~ llar~ nda ba~layan ve ak~ n üzerine ak~ nlarla süren ~~o y~l
gibi k~ sa bir zaman içinde, Konya-Kayseri-Amasya-Tokat-Sivas ve daha
birçok di~er Selçuk kültür merkezleri birer birer Osmano~ ullar~ n~ n eline
dü~mü~ tür.
Mo~ol Timur'un, 20 Haziran ~~ 402 tarihinde, Ankara civar~nda,
Osmanl~~ordusunu imha derecesinde bir yenilgiye u~ratmas~~üzerine, bu
beylikler tekrar meydana ç~kt~lar ve Mo~ollara tabi oldular. Mo~ollar
çekildikten sonra da ba~~ms~zl~klar~n~~ilan ettiler. önceleri, ölmü~~say~lan,
Osmanl~lar, silkinerek aya~a kalkt~lar ve ikinci defa, daha büyük bir h~zla ve
kesin olarak bütün Anadolu'yu egemenlikleri alt~na ald~lar. 1453 y~l~ n~ n 29
May~s~ nda, Osmanl~~ padi~ah~~ Fatih Sultan Mehmet, Istanbul'un fethini
gerçekle~ tirdi.
16. yüzy~lda, güçlerinin en yüksek basama~~na ç~kan Osmanl~lar üç
k~ tada önemli topraklara sahip oldular. Yaln~z topraklar~n~n geni~li~iyle
de~il, halkalar~~son derece sa~lam olan bir organizasyon zincirine sahip
bulunmalar~~ sebebiyle, zaman zaman dünyan~n en kudretli devleti
durumuna gelen Osmanl~lar, etraflar~na korku ile kar~~~k bir hürmet telkin
ediyorlard~. Ancak, Osmanl~lar bu ola~anüstü ba~ar~lar~na ve politik
potansiyellerine ra~men, bir noktada, Selçuklar~n cihan tarihi önünde elde
ettikleri sonuca varmam~~lard~r. Uç k~tadaki geni~~topraklar~n~~bir tarafa
b~raksak dahi, Osmanl~lar yüzlerce y~l egemen olduklar~~yamba~lar~ndaki
Balkanlar~~ bile, içten ve kökten Türkle~tirerek, Anadolu'da oldu~u gibi, bir
vatan parças~~ yaratmaya muvaffak olamam~~lard~ r 7.
7 Osmanl~lar, Anadolu'daki kadar ba~ar~l~~ olmasa bile Balkanlar' da Türkle~tirme)i
ba~arm~~lar ancak, genel olarak bat~l~lar~ n, özel olarak Balkan uluslar~ n~ n Türklere kar~~~
besledikleri a~~r~~ kin ve dü~ manl~ k nedeniyle bölgedeki Türk unsuru büyük ölçüde azalm~~ t~ r.
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Birinci Dünya Sava~~~sonunda, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun y~k~l~~~~
s~ ras~nda, Anadolu'ya dayanmak mecburiyetinin duyulmas~~ bir tesadüf
eseri de~ildir. Son yüzy~llarda tamam~yla ihmale u~ram~~~olan Anadolu,
Mustafa Kemal Atatürk'ün liderli~i alt~ nda, 1919-1922 y~llar~~ aras~nda,
Kurtulu~~Sava~~ n~~ ba~ar~yla sona erdirmi~~ve Ankara da modern
Türkiye'nin ba~kenti olmu~tur. O zamandan beri, Türk yurdunun Anadolu
oldu~u ~uuru alt~nda bütünle~ilmi~tir. Selçuk Türklerinin politik ve kültür
merkezi olan Konya'dan 250 kilometre uzakl~kta bulunan ve Anadolu'nun
ortas~nda olan Ankara'n~n, Atatürk tarafindan Türkiye Cumhuriyeti'nin
ba~kenti olarak seçilmesi de, bir tesadüfe ba~lanamaz.
~imdi konuyu, bir daha k~saca toparlayal~m:
26 A~ustos ~~07 ~~'de Malazgirt'te kazan~lan Türk zaferi sonucu kurulan
Selçuk devleti, Anadolu'da yeni bir imar ve kültür devri yaratm~~t~r.
Anadolu'da, bu tarihlerden yüzlerce veya binlerce y~l önce, bu çe~itten
uygarl~klar~ n var oldu~unu ileri sürerek, Selçuk Türklerinin ba~ar~lar~n~n
gölgeye itilmesi için, hiç de çaba harcamaya gerek yoktur.
Her~ey bir tarafa, büyük Hitit devleti, tarih sahnesinden çekildikten
sonra, iz b~ rakarak geçip giden uygarl~ klardan hiçbirisinin sahibi, Selçuk
Türkleri kadar Anadolu ile ha~~r ne~ir olmam~~lar ve ona Hititler devrindeki
alt~ n ça~~n' bir daha ya~atmam~~lard~r.
Anadolu'nun "ebedi Türk yurdu" olmas~, buras~n~~fetheden Selçuk
Türklerinin engin kültürleri, geni~~toleranslar~, büyük bir inand~ r~c~~ ve
sürükleyici güçleri kar~~s~ nda, yerli halk~n Türk dilini, Türk dinini ve Türk
ülküsünü benimsemesi sonucunda meydana gelmi~tir.
Ancak, daha önce de söyledi~imiz gibi, tarihin bir mucize sayd~~~~bu
olu~un, daha önceleri veya daha sonralar~, Türkler taraf~ndan fethedilen
topraklardan hiçbirinde gerçekle~tirilememi~~olmas~, önemini ortaya
koymaktad~ r.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü sa~lam durumunu ve halk~n~n
tekvücut olu~unun çekirde~ini ve temelini, Selçuk Türklerinin kendi
devirlerinde Anadolu'ya vurduklar~~mührün sa~laml~~~nda aramak gerekir.
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