Konferanslar:
SELÇUKLULAR'DA DEVLET : III. TARIHI VE S~YAS~~
BAKIMLARDAN*
Prof. Dr. MEHMET ALTAY KÖYMEN
Konu~mama ba~lamadan önce, çok önem verdi~im bir noktaya,
müsaadenizle, temas etmek istiyorum.
Babam, Mustafa Kemal'in komutas~~ alt~ nda memleketini k~ l~c~~ ile savunurken, 4 karde~i ile birlikte, ben henüz 6 ayl~ k iken, Çanakkale'de ~ehit dü~tü. Ben de Türk tarih ve medeniyetine dair yazd~~~ m kitaplarla
hem ilim yapmaya çal~~t~ m, hem de kalemimle tek Türk devletinin manevi müdafaas~n~~ yapt~m ve ömrüm oldukça yapmaya devam edece~im.
Ileride, tarihten silinmek istenen Türklü~ü kurtaran bir kahraman olarak kar~~m~za ç~kacak olan Mustafa Kemal'in ad~~ geçmi~ken, onun hakk~ndaki ayn~~ zamanda hayat~ ma yön veren küçük bir hat~ram~~ anlatmama
müsaadenizi rica edece~im:
Y~l 1931. ~lk k~sm~ nda ö~renci bulundu~um Gazi E~itim Enstitüsü'nün konferans salonu, o zaman Ankara'da bulunan tek büyük salondu. Konferanslar çok defa burada verilirdi. O zaman sadece Gazi
ünvan~~ ile ça~r~lan Mustafa Kemal de ekseriya bu konferanslara ~eref verirdi. Biz ö~renciler, konferanslar~~ dinlemekten ziyade, daha sa~l~~~nda efsanevi bir kahraman haline gelen onu görebilmek için gelirdik.
Gazi Mustafa Kemal, arkeolog Alman profesörü Von der Osten'in bir
konferans~ n~~ da dinlemeye gelmi~ti. Almanca yüksek sesle ve heyecanla
konu~an profesörün hali ve tavr~~ ~ahsen beni çok etkilemi~ti. Buna kar~~l~k, Mustafa Kemal'in hocal~~~n~~ yapm~~~olan General Naci ~ldeniz'in ince
ve hafif bir sesle yapt~~~~tercümeyi görünce, "Ileride ilim adam~~ olursam,
ben de Alman profesörü gibi davranaca~~m, onun gibi yüksek sesle ve heyecanla konu~aca~~m” diye kendi kendime söz verdim. Üniversite ö~rencili~im ile birlikte yar~m asra varan yeti~me ve ö~retim hayat~mda, kendi
* 6 Ocak 1989 Cuma günü Türk Tarih Kurumu konferans salonunda yapt~~~m konu~ma metni.
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kendime verdi~im bu söze ba~l~~ kald~ m '. Ama size bu konu~may~~ yapt~~~ m s~ rada 73 ya~~ na gireli 6 gün oldu. Bu sebeple, yüksek huzurunuzda,
müsaadenizle, oturarak konu~aca~~m. E~er prensiplerime ba~l~~ kalmayarak, yüksek sesle ve heyecanla konu~amazsam kusuruma bakmay~ n, ya~l~l~~~ ma ba~~~lay~ n.
' Vakit darl~~~ndan dolay~~ konu~mam s~ras~nda veremedi~im buna dair birkaç misali
burada vermek isterim.
Birinci misal:
Daha Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi'nin ilk s~n~ flar~nda iken Doç. Dr. ~inasi Altunda~'~n ödev olarak verdi~i bir konuyu, s~n~ fta 1,5 saat irticalen anlatt~m. Konu~mam s~ras~nda Hoca büyülenmi~~gibi, gözünü k~rpmadan bana bak~yordu. Konu~mam bitince de, heyecanlanan 8o ki~ilik s~n~ f ö~rencileri beni uzun uzun alk~~lad~ . Ö~renciler, resmi bir derste
alk~~~olmayaca~~n~, kap~ld~klan heyecandan dolay~~ unutmu~lard~. Doç. Dr. ~inasi Altunda~,
ö~rencilere alk~~lann~~ kesmelerini söylemek ~öyle dursun; bana, "senden böyle bir konu~ma
beklemiyordum. Tarih meselelerini bir matematik problemi gibi çözüyorsun" diyerek, takdirlerini belirtti. Ben de "Efendim, ben asl~nda matematikçiyim. Gazi E~itim Enstitüsü'nün
Matematik bölümünde yat~l~~ ö~renci iken, beni yak~ndan tan~ yan arkada~lar~m~n ~ srarlar~~
ile oradan yeni aç~lm~~~olan buraya geçtim" dedim.
Ikinci misal:
~imdi Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dal~~ Ba~kan~~ olan
Prof. Dr. Mustafa Kafal~ , geçenlerde bir gün bana "Hocam, siz doçent iken Selçuklu Devri
Türk Tarihi'ni o kadar heyecanla anlat~rd~n~z ki, biz ö~rencileriniz de son derece heyecanlan~rd~k" dedi.
Üçüncü misal:
Malazgirt Meydan Muharebesi'nin y~ldönümü 1958'de mahallinde büyük bir devlet
töreni ile ilk defa kutland~. Zaman~n Milli E~itim Bakan~~ Tevfik ~leri, muhtelif üniversitelerde Türk tarihi okutan profesörleri makam~nda toplayarak, konu~ma konular~n~~ tespit etti.
Ankara Üniversitesi'ni temsilen seçilen bana "Türk Meydan Muharebeleri ve Bunlar Aras~nda Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Yeri" konusu dü~mü~tü (Bas~lm~~~olan bu konu~ma metni için bk. Türk Kültürü, Say~: 46 (1966), s. 851-53.)
Son derece kalabal~ k olan törende zaman~n Cumhurba~kan~~ Celal Bayar'~n huzurunda
birçok konu~malar yap~ld~. Benim on dakika kadar süren konu~mam boyunca Celal Bayar,
tasdik makam~nda hep ba~~n~~ sall~yordu. Konu~mam bitince, beni hararetle alk~~lad~; dönü~~
s~ras~nda da, uçakta beni yan~na oturtarak yol süresince, Istanbul'a kadar Türk tarihine dair benimle sohbet etti. Sorular sordu. Bu arada Alp Arslan'~n kemiklerinin nakli için Sovyetler nezdinde te~ebbüste bulunaca~~n~~ söyledi. i~~ burada bitmedi. Beni Cumhurba~kanl~~~~
kö~küne davet etti. Çok iyi hat~rl~ yorum: Kö~k'e ilk gitti~imde o zaman Genel Sekreter
olan Münis Faik Ozansoy "pervas~zca huzura kabul edilen bu adam kim?" dercesine hayretler içinde etraf~na bakm~yordu. Ben, Cumhurba~kan~~ Celal Bayar'~n adeta gayr-~~ resmi
Türk tarihi mü~aviri olmu~tum. Türk tarihinin baz~~ meselelerine dair benden yaz~l~~ rapor
isterdi. Kö~k'e u~ramam gecikti~i bir zamanda bana rastlayan bir bakan bir defas~nda "Say~n Cumhurba~kan~~ seni Kö~k'te bekliyor" dedi. Bir ara, bana imkanlar sa~layaca~~n~, d~~~
seyahatlerde yan~na alaca~~n~~ söyledi. Böylece gerçek Atatürkçü olan Celal Bayar, t~ pk~~ o
büyük adam gibi, Türk tarihine ve tarihçilerine de~er verdi~ini gösteriyordu. Anla~~ld~~~na
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Bizler, Atatürk devrini idrak eden son mutlu nesliz. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü gibi dünyaca tan~nm~~~bir bilim adam~n~ n takdirini
kazanan ö~rencisi olmak, ~ahsen bu mutlulu~umu daha da art~rmaktad~r. Biri siyaset ve askerlik alan~nda, öteki ilim ve fikir alan~ nda dâhi olan
bu iki büyük adam~n zaman~nda ya~amak, son derece büyük bahtiyarl~kt~ r. Zaten, ikisinin de etkisini üzerimizde dâima hissederdik. Onlar bizim
için ~evk ve heyecan kayna~~~idiler. Son olarak, ~unu da ilave edeyim ki,
Türk tarihinin hayran:, Türk tarihçilerinin takdirkdrz ve hârnisi2 olan Büyük
Atatürk sa~~olsayd~, Selçuklu Devleti'ne dair yapt~~~ m bu konu~malar~~
mutlaka ~ereflendirirdi.
Bu ufak giri~ten sonra, Selçuklular'la ilgili, daha aç~k deyimiyle, Selçuklu Devleti ile ilgili seri konu~malanm~ n üçüncüsüne, müsaadenizle
ba~l~yorum. ~kisi de yay~nlanan bundan önceki iki konu~mam~n birincisingöre, o bana kar~~, t~ pk~~ Atatürk'ün hocam Prof. M. Fuad Köprülü'ye davrand~~~~gibi davranmak istiyordu. 27 May~s 1960 ihtilali ile can~n~ n derdine dü~en Celal Bayar, sözünü yerine getirmek imkan~ n~~ bulamad~. Zaten, Atatürk'ün göçü~ünden beri Türk tarihçilerinin
bir nevi menkû' biyet hayat~~ sürdükleri tereddütsüz söylenebilir.
Dördüncü misal:
Bundan 15 y~l kadar önce Türk Tarihine dair konferanslar vermek üzere ~ran'a gitmi~tim. Bir y~l sonra da Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi Felsefe Bölümü ö~retim üyelerinden Prof. Dr. Sevim Tekeli ~ran'a gitmi~ti. Döndükten sonra bana "Hoca, ne yapt~ n ki,
Iran'~~ fethettin? Herkes senden bahsediyor" dedi.
Daha ~lk ö~retmen Okulu ö~rencisi iken, Atatürk'ün de bulundu~u bir konferans vesilesiyle kendi kendime verdi~im prensip karar~ n~n tatbikat~ ndan olarak, ö~rencilik ve doçentlik zaman~ ndan, yurt içi ve yurt d~~~~nutuk ve konferanslar~ mdan verdi~im birer misal
ile yetiniyorum.
2 Prof. Dr. Mehmed Fuat Köprülü harf ink~lab~ n~n, eski harfi eserlerin yeni Türk
harflerine çevrilmesinden sonra tedricen kabul edilmesi tezini savunuyordu. Atatürk ise,
had ink~lab~ n~ n birden yap~lmas~n~~ istiyordu. Bu yüzden iki büyük adam~n aras~~ aç~ld~.
Had ink~lab~ndan sonra Gazi Mustafa Kemal bir gün, Prof. Fuad Köprülü'nün Fatih-Akb~y~ k'daki evine motosikletli muhaf~zlar~~ ile ans~z~ n bir bask~ n yapt~. S~rt~ nda pijamas~~ oldu~u
halde çal~~makta olan Prof. Fuad Köprülü ~a~k~ na döndü; acele elbisesini giydi. ~ki buçuk
saat süren bu bulu~mada iki büyük adam~n bu süre içinde neler konu~tuklar~~ henüz bir
s~rd~ r. Daha sonraki belirtilerinden, Atatürk'ün kültür siyasetinin, bu arada Dil ve Tarih
kurumlar~~ ile Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nin kurulmas~~ meselelerinin konu~uldu~u anla~~l~yor.
As~l üzerinde durulacak nokta, dünyay~~ dize getiren Atatürk gibi bir liderin, bir ilim
adam~n~ n aya~~na kadar gitmesidir. Bu jest, Atatürk'ü daha da büyültmektedir (Bk. Mehmet Altay Köymen, Prof. Fuat Köprülü'nün Siyasi Hayat~, Yeni Forum, 11/48 (198 1), 5.1 3).
Bilindi~i gibi, bu bar~~madan sonra Atatürk, Prof. Fuad Köprülü'yü kültür siyasetinin
gerçekle~tirilmesine yard~m~ n~~sa~lamas~~ yan~ nda, nimetlere gark etti. ~~te Atatürk budur.
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de Anadolu'nun Türk vatan~~ olu~unu anlatt~m 3. Böylece, devletin iki temel unsurunu, insan ve ülke unsurunu ele alm~~~oldum. ~kinci konu~mamda devletin türlü meselelerine dâir geni~~bir giri~~yapt~ktan sonra,
Selçuklu devletinin hukuki ve medeni bak~mlardan de~erlendirmesini yatim 4 .
Bu konu~mamda Selçuklu Devleti'ni tarihi ve siyasi bak~ mdan ele alaca~~m.
Tarih metodolojisi her geçen gün geli~mektedir. Herhangi bir konuyu
incelerken metedolojik esaslar~~ dikkatle gözönünde bulundurmak laz~ md~ r.
Me~hur ~ slam hukukçusu Luis Gardet'nin bir eserinin önsözünde dedi~i
gibi, ~slam Hukuku'na de~irmene girilir gibi girilmez. Türk âmme hukuku konusu olan Selçuklu Devleti'ne elinizi konuluzu sallayarak giremezsiniz. Mesela, tarih metodolojisini uygularken, art~ k bilgi üretimi ile yetinilmemekte; üretilen bilgi, tabiri câizse, fikir ve görü~~üretiminde kullan~ lmaktad~ r.
Bir misal daha verelim:
Yeni tarih metodolojisine göre, d~~~tezâhürler olan siyasi ve askeri hadiseler, art~ k ayr~~ konular olarak ele al~ nmamakta; huzurunuzda yapt~~~m
konu~mada oldu~u gibi, iç tarih konular~ nda malzeme olarak kallan~lmaktad~r. ~imdiye kadar genellikle Türk devletleri, özellikle Selçuklu Devleti
bu ~ekilde ele al~nmam~~; ele al~nd~~~~zaman da, Osmanl~lardan öte geçilmemi~tir 5. Osmanl~~ öncesi Türk devletleri, hele Selçuklu Devleti hemen
hemen hiç ele al~nmam~~t~r6. ~lk defa biz Selçuklu Devleti'ni bir iç tarih
konusu, medeniyet tarihi konusu olarak ele al~yoruz.
Dünya tarihinin, en eski zamanlardan zaman~ m~za do~ru gittikçe h~zlanan bir ak~~~~ vard~r. Tarihi devirleri dikkate al~rsak, eskiça~~ortaça~dan,
ortaça~~yeniça~dan, yeniça~~yak~nça~dan daha uzundur. ~çinde bulundu~umuz zamanda ça~lar art~k birbirini as~rlarla de~il, adeta y~llarla takip
3 Prof. Mehmet Altay Köymen, Selçuklular ve Anadolu'nun Türkle~mesi Meselesi,
Selçuk Dergisi, say~: 2 (1986), S.21-15.

Prof. Mehmet Altay Köymen, Selçuklular'da Devlet, Belleten, say~: 2o ~~ (1987), s.
1359-1373.
Mesela, bk. Ord. Prof. Dr. Recai G. Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatlar~ ,
Birinci Kitap, Osmanl~~ Devleti'nin Kurulu~undan Y~ k~l~~~ na kadar, ~stanbul 1977 (491 Sayfa).
Bu hususta bundan önceki yaz~ m~zda bilgi verilmi~~ve de~erlendirme yap~lm~~t~ r:
bk. ad. geç. eser, s. 1359.
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ediyor, ve tarihçi olarak ne ad verece~imizi ~a~~ r~yoruz: Atom ça~~, arkas~ ndan Uzay ça~~, onun arkas~ ndan Bilgisayar ça~~~vs. birbirini kovallyor;
bir ça~~bitmeden yeni bir ça~~ba~l~yor.
Bunun yan~ nda tarihin belli bölgelerde, belli ça~larda, belli milletler
için de bir ak~~~~ vard~ r. Konumuzun daha iyi anla~~labilmesi için bu ak~~~~
sözkonusu etmek gerekti~i f~ krindeyiz. Ortaça~da, Orta ve Yak~ n Do~u'da
tarihin Türklük bak~m~ ndan ak~~~ n~ :
— ~ slam,
2—

Bizans,

3 — Avrupa'y~~ dikkate alarak bir de~erlendirmesini yapal~ m:
— Konumuzu do~rudan do~ruya ilgilendirmedi~i için, tarihin
Türklük bak~ m~ ndan Islam'da ak~~~~üzerinde fazla durmayaca~~z. Bu ak~~~ n gittikçe h~zlanarak, Türkler'in ~slam dünyas~n~ n pek büyük bir k~sm~ n~~
hâkimiyetleri alt~na ald~~~ n~ , islamiyeti iç ve d~~~ dü~manlara kar~~~savunduklar~ n~~ belirtmekle yetinece~iz". Büyük Selçuklu imparatorlu~u ve Osmanl~~ imparatorlu~u zaman~ nda, Islam'da Türk hakimiyeti dünya ve
Türk tarihi bak~mlar~ ndan oldu~u kadar, bizzat ~slam tarihi bak~ m~ ndan
da bir dönüm noktas~d~ r. Zira, baz~~ Türk tarihi uzmanlar~ n~n belirttikleri
gibi, Türkler olmasayd~~ ~slam dünyas~~ XX. as~ rda Osmanl~~ hâkimiyetinin
sona erdi~i zaman dü~tü~ü duruma, daha XI. as~ rda dü~erdi'. Zaten, Islam'da Arap hakimiyeti sadece 3,5 as~ r sürdü~ü halde, Türk hakimiyeti
o as~ rdan fazla sürmü~tür.
2 — Tarihin Türklük lehine ve Bizans aleyhine ak~~~ na gelince; ba~lang~ çta Bizans ~ mparatorlu~u'nu Do~u'dan Iran'da hakim Sasâniler, daha sonra Güney Do~u'dan Araplar s~ k~~t~ r~ rken, Bat~ 'da türlü adlarla Türk
soyundan kavimler s~ k~~t~ rd~ lar. Daha sonra, Do~u'dan Müslüman Selçuklu Türkleri, Bat~'dan ~amâni veya Budist Türkler s~ k~~t~ rmaya ba~lad~lar.

Daha önceki s~k~~t~ rmalar s~ ras~ nda Araplar Suriye'yi, Kuzey Afrika'y~~
ve ~spanya'y~~ almak suretiyle, Bizans ~ mparatorlu~ u'nun, tabiri caizse, kolunu kanad~ n~~ koparm~~lard~. Bizans'la mücadelenin bu safhas~ nda Selçuklu" Bk. H.D. Y~ ld~z, ~slamiyet ve Türkler, ~st. 1976; ayn~~ yazar, Türkler'in ~slam devleti
Hizmetine Girmeleri, Milli Kültür Say: 3 (1977) s.32-38; ~. Kafeso~lu, Abbasiler Zaman~ nda Türkler, Türk Dünyas~~ El Kitab~ , Ankara 1976, s. 792; ayn~~ yazar, Büyük Selçuklu ~ mparatorlu~u'nun Dünya Tarihindeki Rolü, V. Tl Kong. (1960) s. 267-278.
Mesela, bk. Prof. Osman Turan, Türkler ve ~slamiyet, ~st. 1971, S. 30.

408

MEHMET ALTAY )(ÖYMEN

lar Anadolu'yu fethetmek suretiyle ayn~~ imparatorlu~un gövdesini ele geçirdiler. Tarihin Türklük lehine ve Bizans aleyhine gittikçe daha büyük
bir h~zla nas~l akt~~~~dikkatinizi çekmi~tir san~ r~ m. Zira, zaman tünelinde
geriye do~ru giderek, bu safhada durup ileri do~ru bakmak mümkün olsa, Bizans'~n kaderini art~ k Türkler'in tayin edece~i sonucuna vanlabilir.
Nitekim, böyle olmu~tur. Buna b~r nevi tardu determ~n~zm denebilir. Bu safhadan sonra Bizans'~~ Do~u'dan da Bat~'dan da s~ k~~t~ ranlar, Selçuklular'~n
devam~~ olan Müslüman Osmanl~lard~ r. Osmanl~lar Bizans'~ n ba~~ n~~ da kopararak, onu tarihten silmi~lerdir.
3 — Tarihin bundan sonraki ak~~~~daha ziyade Osmanl~~ Cihan ~mparatorlu~u'nun Bat~~ ile münasebetlerini ilgilendirir. Çünkü, bu imparatorlu~un yönü Bat~'ya dönüktür. Osmanl~~ imparatorlu~u, Bakü'yü alarak
Hazer Denizi'ne kadar ula~m~~sa da, Orta Asya yolunu aç~ k tutmak için
fazla çaba göstermemi~tir. Don nehri ile Volga nehri aras~ nda kanal açma te~ebbüsü de yanda kald~.
Osmanl~~ imparatorlu~u o s~ n~ rs~z gücüyle Orta Asya yolunu açsayd~,
buradan gelecek yeni Türkmen/O~uz kitleleri ile yaln~z Anadolu de~il,
Orta Avrupa'ya kadar bütün Balkanlar Türlde~ebilirdi.
Osmanl~~ imparatorlu~u eleman k~ tl~~~ n~~ orijinal bir bulu~la telifi etmeye çal~~t~: Küçük ya~taki Hristiyan çocuklar~ n~~ Türk ve ~slam terbiyesine göre yeti~tirerek, onlardan orduda yararlanmak yolunu tuttu. "Yeniçeri" ad~ n~~ alan bu hassa ordusu mensuplar~, ba~lang~çta devlete iyi hizmet etmi~lerse de, duraklama ve gerileme devirlerinde seferlerden ve ak~ nlardan yeteri kadar ganimet gelmemeye ba~lay~ nca, gözlerini d~~tan içe çevirmi~ler; me~hur tabiriyle, kazan kald~ rarak, kendi soylanndan olmad~ klan için, sayg~~ duymad~ klan Osmanl~~ hükümdarlar~ ndan istemediklerini
tahttan indirip, istediklerini tahta ç~ karm~~lard~ r. Amaçlar~~ cülus bah~i~i almakt~ r. Bu yüzden, her yeni hükümdann tahta ç~ kar~l~~~ nda Osmanl~~ hazineleri adeta bo~allyordu. Böylece yeniçeriler, tarihin Osmanl~~ Devleti
aleyhine ak~~~nda da rol aynam~~lard~r. Nitekim, sonradan kald~nlm~~larKonumuzla do~rudan ilgili olmayan bu hâdiseyi anlatmaktan maksad~ m~z, tarihin Osmanl~lar aleyhine ak~~~ n~ n mukadder âk~ bete vanp varYeniçerilere düir ayl~null bilgi almak için ~imdi bk. Y. öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, IX, S. 351-394.

SELÇLJKLULAR'DA DEVLET

409

mayaca~~n~~ tesbit edebilmektir. Gerçekten, tarihe 1293 Türk-Rus sava~~~
olarak geçen sava~~Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yenilmesiyle neticelendi.
Durup dururken Osmanl~~ imparatorlu~u sava~a sokan Midhat Pa~a, imparatorlu~un büyük bir felakete u~ramas~na sebep oldu'. Hele ~ kinci
Me~rutiyet hareketinden sonra tarihin Türklük aleyhine son derece süratli
ak~~~, bu kanaati uyand~ rmaktad~r. Genç kurmay subay Mustafa Kemal'in
ikazlar~ na ra~men, Ittihat ve Terakki F~ rkas~'n~ n ba~~ nda bulunan acemi
politikac~ lar, Balkan Sava~~'ndan yeni yenik ç~ km~~~Osmanl~~ imparatorlu~'nu, esas itibariyle sömürgeci Avrupa büyük devletlerinin kendi aralannda hesapla,smalanndan ibaret olan Birinci Dünya Sava~~ 'na soktuk?' ve 1908 —
1918 y~ llar~~ aras~nda ~~ o y~lda ~~ o misli toprak kaybedilmesine sebep oldular". Bu, tarihin en süratli ak~~~d~r. Benzerine rastlamak güçtür. ~~in daha
da kötüsü, Türklü~ün tarihten büsbütün silinmesi tehlikesinin belirmesidir. Tarihin Türklük aleyhine ak~~~~bu safhaya gelince, bunu Türklük lehine çevirmek çok güçtür. Tarihte son derece nadirdir. Bu mucizeyi, Türk
milletinin ba~~na geçen Gazi Mustafa Kemal gerçekle~tirmi~tir: O, tarihin
Türklük aleyhine ak~~~ n~~ Türklük lehine çevirmi~, biraz sonra anlataca~~m~z gibi, Anadolu Selçuklu Devleti s~n~ rlar~ n~~ esas alan yepyeni milli bir
devlet kurmu~tur. Bu yeni devlet ile as~l konumuz olan Selçuklu Devleti
aras~ nda böylesine derin ba~~vard~r. ~~te bu sebeple tarihin Osmanl~~ devrindeki ak~~~n~~ da k~saca dile getirdik.
Anadolu Selçuklu Devleti'ni tarihi ve siyasi bak~mdan daha iyi anlamak ve anlatabilmek için onun sadece tarihin ak~~~~içindeki yerini söz konusu etmek kafi de~ildir. Bu Türk devletini, kuruldu~u ülke tarihi bak~m~ ndan da ele almak laz~md~ r. Konuyu bir soru ile ortaya koyal~ m:
Selçuklu Devleti'nin kendisinden önce Anadolu'da kurulmu~~devletler
aras~ ndaki yeri nedir? Daha aç~k deyi~le, aralar~ nda ne fark vard~ r?
93 Türk-Rus sava~~na dâir ayr~nt~l~~ bilgi için ~imdi bk. Y. Oztuna, Büyük Türkiye
Tarihi VII. s. 134-5, 138. Büyük tarihçi öztuna, bu sava~ta Midhat Pa~a'n~ n sorumlulu~unu kendisine has bir aç~ kl~ kla ortaya koymaktad~ r.
I° Büyük tarihçi Y~ lmaz ~~ztuna, bu hususta "imparatorlu~un harbe kat~lmas~~ tamamen mant~ ks~z ve Türk'ün bütün menfaatlerine ayk~ n idi" demek suretiyle bizi aç~ kça teyid
etmektedir. Bk.ad.geç.eser. s.296.
" Ba~kumandan Vekili Enver Pa~a'n~ n "hiç de lüzum yokken" Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nu, -Marne sava~lar~ nda Fransa ve müttefikleri taraf~ndan ma~lup edilen Almanya'n~ n
yan~nda sava~a sokma basiretsizli~ini göstermesine dâir ~imdi bk. Y. öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, VII. s. 288, 290 ("Birinci Cihan Harbi'ne, o harbin kaybedildi~ini gördükten
sonra girmi~izdir"). Ayr~ca bk. s. 296.
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Selçuklu Devleti'nden önceki Anadolu tarihi, ba~ka bir münasebetle
belirtti~im gibi, üç noktada özetlenebilir 12.
— Daha en eski ça~lardan itibaren birçok kavimler ve devletler
Anadolu'ya ak~nlar yapm~~lar veya buras~n~~ ba~tan ba~a geçerek ba~ka
ülkelere gitmi~lerdir. Bir k~sm~~ da burada devletler kurmu~lard~r. Ba~tan
ba~a geçenler veya ak~n yapanlar aras~nda Türklükleri ileri sürülen
Etrüskler ve Sakalar, hâlis Türk olan Hunlar da vard~r. Bat~'dan gelip geçenler, Makedonyal~~ ~skender ile Haçl~lard~r. Bu jeopolitik ve stratejik durumu dolay~s~yla Anadolu, Kavimler köpr~isii olarak adk~nd~rthr ve çok el de~i~tirmi~tir.
Anadolu, payitahtlar~~ bu ülkenin d~~~nda veya ucunda olan imparatorluklar~ n uzun süre eyaleti olarak kalm~~t~r. Anadolu bu s~fatla, bilhassa Bizans ve Osmanl~~ imparatorluklar~n~n bel kemi~ini te~kil etmi~tir.
2—

3 — Devlet ve hükümet merkezleri Anadolu'nun içinde bulunan birçok devlet kurulmu~tur. Bunlar~ n en büyü~ü ve uzun ömürlüsü Hitit Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti'dir.
Selçuklu öncesi Anadolu tarihinin özelli~i, burada ayn~~ zamanda birden
fazla devletin kurulmu~~bulunmas~d~r. Hititler bile Anadolu'nun bütününe
hâkim olamam~~lard~r. Urartu, ~yonya, Frigya ve Lidya burada kurulmu~~
krall~ldann baz~land~r.
Anadolu kap~ lar~ n~~ Türklü~e açan ~ o ~~ Malâzgirt zaferinden sonra
da, bu gelene~e uygun olarak, bu muharebenin geçti~i yerden Bat~'ya
do~ru, çok sevdi~im bir deyi~le, gittikçe büyüyen inci taneleri gibi, Türk
devletleri kurulmu~tur. Bunlar Erzurum'da Saltuklular (1071-1201), Erzincan'da Mengücekler ( o71- I 228), Sivas'ta Dâni~mendliler ( o7 - ~~I 74),
Konya-Iznik ve tekrar Konya'da Selçuklu devletleridir. Bunlara Diyarbak~r
Türk Artuklular Devleti'ni
-1231), Ahlat'ta Sökmenler Devleti'ni
(1 ~ c~o-~~ 2o7) ve ba~kalar~n~~ ilave edebiliriz 13. Böylece, inci gerdanl~~~~ tamamlan~r.
Bu devletler varl~ klar~ n~~ devam ettirselerdi, Anadolu'da ne parlak bir
medeniyet kurulabilir, ne de son derece yüksek bir ekonomik geli~me sa~Bk. Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Hükümdan Aleddin Keykubad ve Anadolu
Savunmas~, Belleten, LI1/2o6 (1988), S. 1541.
13 Bk. Prof. Osman Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, ~stanbul 1973.
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lanabilirdi. Hattâ, bütünlükten yoksun oldu~u için, daha önce oldu~u gibi, Anadolu'yu elde tutmak güçle~ebilirdi. Bununla Türklerin herkesçe bilinen cesaret ve kahramanl~klar~ n~ n bile, bütünlü~ü sa~lanmam~~~Anadolu'yu muhafaza etmek için yetmeyebilece~ini söylemek istiyoruz.
Böylece, yapt~~~m~z oldukça uzun, fakat zaruri bir Giri~'ten sonra as~ l
konumuza gelmi~~bulunuyoruz.
Bize göre, 1073 "; Prof. Osman Turan'a göre, 107515; Bat~l~~ alimlere
göre, 107816 y~l~nda kurulup, ~~3o8 y~l~ nda sessizsedas~ z tarih sahnesinden
çekilen, daha do~rusu Büyük Alâeddin Keykubad'~ n (1219-1236) yerine
geçen o~lu II. G~ yaseddin Keyhüsrev (1236-1246) gibi zay~f hükümdar zaman~ndan itibaren ~ran Mo~ollar~~ hâkimiyeti alt~ na giren ve onlar taraf~ndan ortadan kald~r~ lan (1308) Selçuklu Devleti ba~l~ ca üç devreye ayr~labilir:
~~— Büyük Selçuklu ~mparatorlu~u'nun vassal (tabi) 1 oldu~u devre
(1073-1157),
2 -

Ba~~ms~z oldu~u devre (1157-1243),

3 — ~ran Mo~ollar~ n~n hakim oldu~u devre (~~243-13o8) '7.
Burada bizi bilhassa I. ve

2.

devre ilgilendirmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki kurucusu Süleyman~ah (14372-1086)
ile I. K~l~ ç Arslan (1092-1106), Devlet daha Anadolu'da sa~lamca yerle~meden, Güney-Do~u'ya ve Do~u'ya do~ru geni~leme siyaseti takip etmi~ler ve hayatlar~n~~ bu siyaseti gerçekle~tirmeye çal~~~rken kaybetmi~lerdir 18.
Bk. Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 102, S.IO2. Konunun tart~~mas~~ için ~imdi bk. Prof. ~ brahim Kafeso~lu, Anadolu Selçuklu Devleti Hangi
Tarihte Kuruldu? Tarih Enstitüsü Dergisi, say~:~ o-~~ ~~(1979-8o), 5.1-28. (Prof. ~. Kafeso~lu,
Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1092 y~l~ nda kuruldu~u neticesine vanyor ki, kabul edilmesi
mümkün de~ildir).
15 Prof. Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, ~stanbul 1984 2. bask~, 5.659.
16 Bk. M. J. Laurent, Byzance et les origines du saltanat de Roum, Maanges Charles
s.~~7g-80.
Diehl, Paris 1930.
Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Türkiye Selçuklulan Devleti Tarihi, Tarihte Türk
Devletleri, I, 1987, s.377.
Bu hususta ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. Prof. Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, Ankara 1983.
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Bundan ders ald~ klar~~ anla~~lan halefleri, devletin siyasetinde de~i~iklik yaparak, gözlerini Anadolu'nun d~~~ ndan içine çevirmi~lerdir.
Selçuklu Devleti'nin d~~tan ve içten gelen hücumlara kar~~~bir seri savunma ve varl~~~n~~ koruma sava~lar~~ vermesi, bu siyaset de~i~ikli~inin ne
kadar yerinde oludu~unu göstermektedir.
Daha devletin kurucular~ ndan I. K~l~ç Arslan, ~ o8o y~ l~ nda Iznik'e
yerle~mesinden k~sa bir müddet sonra, ba~~ nda bulundu~u devleti Haçl~lar'a kar~~~korumak için Anadolu'da üç yerde, payitaht Iznik önünde, Eski~ehir civar~ nda ve Konya Er ~lisi'nde üç meydan muharebesi vermek
zorunda kald~. O, uygulad~~~~gerilla sava~lar~~ ile Haçl~ lar'da büyük can ve
mal kayb~ na sebebiyet verdi ise de, onlar~ n Anadolu'yu ba~tan ba~a geçerek, ~slâm Dünyas~ 'n~ n ortas~ nda adac~ klar halinde devletler kurmalar~ na
mani olamad~~ 19 Üstelik, payitaht Iznik ile beraber bütün Bat~~ Anadolu'yu
Bizans'a kapt~ rd~ . Selçuklu Devleti de ~~ o y~ l süre ile bir kara devleti olarak kald~. 2. ve 3. Haçl~~ Seferleri de Anadolu Selçuklu Devleti'ni u ~ra~t~ rd~~
ise de, I. Haçl~~ Seferi kadar ba~anl~~ olamad~ 20. Bu ~~~~ o y~ lda Selçuklu
Devleti büyük güçlüklerle kar~~ la~t~~21.
Devletin kendi varl~~~n~~ korumak için yapt~~~~meydan muharebelerinden ikisi son derece önemlidir. Bunlardan biri Bizans ~mparatorlu~u'na
kar~~, öteki ise Hârezm-~ah Celâleddin'e kar~~~( ~~220-123 I) yap~lm~~t~r.
Selçuklu Devleti'ni y~k~ p Türlder'i Anadolu'dan atmak için bir as~rdan
fazla (105 y~l) beklemi~~olan Bizans imparatorlu~u, Manuel Komnenos zaman~ nda bütün gücünü toplayarak, II. K~llçArslan'~ n (1156-1192) ba~~ nda
bulundu~u Anadolu Selçuklu Devleti'ne kar~~~birden hücuma geçti. Göller
bölgesinde Miryokefalon adl~~ yerde 1176 y~l~nda geçen Çetin bir sava~ta,
Birincisi Haçl~~ Seferlerine dair S. Runciman, The First Crusade: Constantinople to
Antioch, A History of Crusades, I The First Hundred Years, n~r. M.W. Baldwin, Philadelphia 1955, s.280-304; ayn.eser, H.S. Fink, The Foundation of the Latin States, 368-410.
The Cambridge Medieval History, cilt IV, The Byzantine Empire k~s~m 1, Byzantium
and its Neighbours, Cambridge, 1966, 0.215.
20 ~kinci ve Üçüncü Haçl~~ Seferi için bk. V.G. Berry, The Second Crusade, ayn. eser,
5.463-513. S. Painter, The Third Crusade, A History of the Crusades, II The Later Crusades, n~r. R.L. Wolff-H.W. Hazard, Philadelphia 1962 s.45-87; E.N. Johnson, The Crusades
of Fredric Barbarossa and Henry IV, ayn. eser, s. 87-123.
The Cambridge Medieval History, 5.227, 247' Bu hususta fikir edinmek için mesela bk. Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda
Türkiye Tarihi, 5.148-167.
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Bizans imparatorlu~u yenildi ve Anadolu'nun Türkler'in vatan~~ olmas~ n~~
kabul etmek zorunda kald122.
Alâeddin Keykubad'~n Hârezm~ah Celâleddin'e kar~~~1230 y~l~ nda kazand~~~~Yass~-Çimen Meydan Muharebesi ile bir Türk hükümdar~ ndan
devlete gelen tehlike önlendi'.
~kinci safhaya geçiyoruz:
Selçuklu hâkimiyeti alt~nda Anadolu biril~ini ve bütünlü~ünü kurmak
~eklinde formüle edilebilecek olan bu siyaseti gerçekle~tirmek, devletin,
varl~~~n~~ korumak için yapt~~~~meydan muharebeleri kadar önemlidir. Daha do~rusu, birbirini tamamlamaktad~ r.
~~ 175 y~l~nda Selçuklu Devleti'nin amans~z rakibi Türk Dani~mendliler
Devleti'ni ortadan kald~ rmak, bu yolda at~lan ilk ad~md~ r. Bunu gerçekle~tiren, yukar~da ad~ndan bahsetti~imiz II. K~llçArslan'd~r 24.
Halefi ve o~lu I. G~yâseddin Keyhüsrev (~~192-96;1204-1 2 10) 1 207 y~l~nda Antalya'y~, onun o~lu I. ~zzeddin Keykâvus da (1210-1219) 1214 y~l~nda Sinop'u fethederek, ayn~~ siyaseti devam ettirdiler 25.
Akdeniz ve Karadeniz'e aç~ lan bu iki pencere, yaln~z Anadolu'nun
Selçuklu hâkimiyeti alt~nda birle~tirilmesi bak~ m~ndan de~il, devletin ekonomik geli~mesi bak~m~ ndan da son derece önemlidir.
Anadolu'yu Selçuklu hâkimiyeti alt~nda birle~tirerek, bütünlü~ünü
sa~layan, Büyük Alâeddin Keykubad'd~ r. O, Erzincan Mengücelder Devleti'ni, Saltulclar~n yerini alm~~~olan Erzurum Selçuklu Kolu'nu ortadan kal22 ~imdi bk. Mehmed Altay Köymen, Miryokefalon Meydan Muharebesi, Milli
Kültür, 1/9 (1977), s.26-30; ayr~ca Abdulhaluk Çay, II. K~l~ç Arslan Ankara 1987. F. Chalandon, Essai sur le Regne d'Alexius I" Comnene Paris 19oo, s. 191-216. Miryokefalon sava~~n~ n önemine dair bk. S. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor
and The Process of Islamization, Berkeley, 1971, s. 1 25.
23 Yak~nda yay~mlayabilece~imizi umdu~umuz "Alaeddin Keykubad ve Zaman~" adl~~
büyük eserimiz gluncaya kadar ~imdilik bk. Osman Turan Selçuklular Zaman~ nda Türkiye
Tarihi, 5.369-374; H.L. Gottschalk, Al-Malik al-Kamil von Egypten Seine Zeit, Wiesbaden,
1958, s.186.
24
Dani~mendliler'in ortadan kald~ r~lmas~~ için mesela bk. Osman Turan, Selçuklular
Zaman~ nda Türkiye Tarihi, ~stanbul, 1984, S.200.
2 ' Bk. Mehmet Altay Köymen, Türkler'in Anadolu'da Denize ilk Ula~malar~, Milli
Kültür, 1/3 (1977), s.8-12; 1/4, s.13-15.
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d~ rmakla yetinmedi; Do~u ve Güney Do~u'daki birçok ~ehir ve kaleleri
fethetmek suretiyle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin s~n~rlar~n~~ çizmi~~oldu (Diyarbak~r o~lu ve halefi II. G~ yaseddin Keyhüsrev zaman~nda fethedildi).
O, ayr~ca Akdeniz sahillerindeki Kalonoros (Aliye), Alara vs. gibi kaleleri fethetti. Anadolu'nun Akdeniz sâhilinin fethini de tamamlad~~26.
Trabzon'daki ve ~znik'deki Rum devletlerinin, Çukurova'daki Ermeni
Devleti'nin, Selçuklu Devleti'nin vassallar~~ olduklar~~ gözönünde bulunduruldu~u taktirde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin bugünkü Türkiye Cumhuriyeti s~n~rlar~n~~ bundan 7-8 as~r önce çizmi~~oldu~u ortaya ç~kar. Selçuklu
Devleti bütünlü~ü sa~lad~ ktan sonra, Anadolu bir daha el de~i~tirmeyerek,
Türkiye Cumhuriyeti adl~~ —her bak~mdan süratle geli~en— bir devletin
ebedi ülkesi oldu.
Selçuklu Devleti çöktükten sonra Anadolu'da birçok Türk devletleri
kuruldu. Anadolu halk~ n~ n pek büyük ço~unlu~unu Türkmenler (O~uzlar)
te~kil etti~i için, kurulan bu devletler ayn~~ sosyal, kültürel ve ekonomik
yap~ya sahip idiler. Ayn~~ dine mensuptular. Aralar~nda derin farklar bulunmayan bu devletleri Osmanl~~ imparatorlu~u kolayca ortadan kald~ rarak kendi hâkimiyeti alt~ nda Anadolu birli~ini tekrar sa~lad~. Çünkü, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini birlik olduktan sonra, siyasi bölünmeyi ortadan kald~rmak güç de~ildir. Osmanl~lar, Selçuklu s~ n~rlar~na ula~t~ ktan
sonra Bakü'ye kadar, Azerbaycan'~~ ve bugünkü ~rak dâhil bütün Arabistan'~~ ve ba~ka ülkeleri de fethettiler. Bu arada Selçuldular zaman~ nda Selçuklu Devleti'nin vassal~~ oldu~unu gördü~ümüz Trabzon Rum Devleti'ni
ve Ermeni Devletini de ortadan kald~rd~ lar. Iznik Rum Devleti çok önceden ortadan kald~r~lm~~t~.
Böylece, Anadolu bu defa payitaht~~ bu ülkenin ucunda, Istanbul'da
olan büyük bir cihan imparatorlu~u'nun eyaleti haline geldi.
Asl~nda konu~ mam burada bitiyor. Fakat, bana birkaç dakika daha
müsaade ederseniz, Selçuklu Devleti zaman~ nda bütünlü~ün verdi~i müsait imkanlarla geli~en ekonomi sayesinde o zaman~ n, hattâ ~imdiki dünyan~ n en zengin ülkesi olan Anadolu'nun bir Osmanl~~ eyaleti olarak ne duruma dü~tü~ünü belirtmek istiyorum.
2" Mehmet Altay Köymen, Aleddin Keykubad ve Zaman~~ (Yak~nda ç~kacak).
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Osmanl~~ imparatorlu~u, ayr~ca sözkonusu etti~im Türk devlet anlay~~~ n~n tabii neticesi olarak, s~ n~ rlar~~ içinde ya~ayan, bütün insanlar~ , Türk
soyundan olup olmad~ klar~na bakmaks~z~ n, refah ve huzur içinde ya~atmak amac~ n~~ güdüyordu. Hattâ, duraklama ve gerileme devrelerinde Anadolu'nun insan ve servet kaynaklar~ n~, imparatorlu~u ayakta tutma yolunda bir mirasyedi gibi harc~ yordu. Bu yüzden, Mustafa Kemal bu son vatan parças~~ Anadolu'yu kurtarmak için buraya geçti~i zaman, adeta bo~~
bir kovan ile kar~~la~t~.
Halbuki, Bat~ l~lar bunun tam aksi bir siyaset takip ediyorlard~ . Meselâ, içlerinde tipik bir sömürgeci devlet olan ~ ngiltere, sömürgelerindeki birikmi~~serveti, Türkiye'nin üçte biri kadar olan adalara y~~~yordu. Türkiye
kadar nüfusu olan ~ ngiltere, hâlâ büyük devlet rolü oynuyor.
Osmanl~~ imparatorlu~u da Türk devlet anlay~~~ n~~ bir yana b~rakarak,
ayn~~ siyaseti takip etseydi, Atatürk'ün i~i, ~üphesiz, çok daha kolayla~~rd~.
Böylece, Selçuklular'~ n çizdi~i s~ n~ rlar içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni
kurarken, Atatürk'ün yapt~~~~ i~in büyüklü~ü bir kere daha ortaya ç~ k~yor
demektir. Görülüyor ki, Anadolu eyalet iken, Selçuklu devri ile asla mukayese edilemez:
Mo~ollar~ n Azerbaycan'a ta~~ makla bitiremedikleri serveti, Osmanl~ lar,
imparatorlu~u ayakta tutabilme yolunda bitirdiler.
Yapt~~~ m bu uzun, görünü~te da~~n~k konu~mada, Selçuklu Devleti ile
Atatürk'ün kurdu~u, merkezi Anadolu içinde Ankara'da bulunan Türkiye
Cumhuriyeti aras~ nda, san~ld~~~ ndan daha fazla s~k~~ bir ba~~n bulundu~u
görülmü~tür san~r~ m. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun de~il, Selçuklu Devleti'nin her bak~ mdan bir mirasç~s~~ oldu~u söylenebilir. Bundan ç~kar~ lacak nihâi netice ise, Anadolu
bütünlü~ünü sa~layan Selçuklu Devleti s~n~ rlar~ n~~ aynen elinde tutan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Selçuklu devrinden zaman~m~za kadar
oldu~u gibi, bundan sonra da ebediyete kadar ya~ayaca~~d~ r.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Anadolu'yu tek ba~~ na kald~~~~zaman ebediyete kadar nas~ l elinde tutaca~~, ayr~~ bir konu~ma konusudur.
Dünya ve Türk tarihinin ~~~~~~alt~nda gelece~e dönük bu önemli meseleyi
de konu~ma konusu yapmak, ilk görevimiz olacakt~r.
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