YEN~~PARALARIN I~I~INDA
KURULU~~DEVR~~SELÇUKLULARINDA
HÂK~M~YET MÜNASEBETLER~~HAKKINDA
BAZI DÜ~ÜNCELER.
OSMAN G. ÖZGÜDENL~.•
Selçuklu nümizmati~i ara~t~rmalar~na büyük
eme~i geçen merhum hocam Prof Dr. Co~kun
Alptekin (1942-1998)'in aziz hat~rasma.
Selçuklu kaynaklar~, Dandanakan Sava~~'n~~müteakiben toplanan kurultayda Tu~rul Bey'in sultan ilan edilerek hükümdarl~k tahuna ç~karuld~~nn~,
ard~ndan da takip edilecek fütûhat sistemine göre, fethedilecek memleketlerin hanedan üyeleri aras~nda taksim edildi~ini kaydederler. Bu taksime
göre, önce Ni~abür daha sonra ise Rey merkez olmak üzere Irak-~~Acem Tu~rul Bey'e, Merv merkez olmak üzere Horasan'~n büyük bir k~sm~~Ça~r~~Bey'e
ve Herât merkez olmak üzere Bust, Sista~
' ~~ve Kabulistan Tu~rul ve Ça~r~~Beylerin amcalar~~Musa Yabgu'ya verilmi~, Ça~r~~Bey'in o~lu Kavurd Bey'in ise
Kirman'a yönelik fütûhatta bulunmas~~kararla~ur~lm~~ur. Tu~rul ve Ça~r~~
Beylerin anne bir karde~leri ~brahim Y~nal ile Arslan Yabgu'nun o~lu Kutalm~~~gibi baz~~Selçuklu melikleri de Tu~rul Bey'in yan~nda bulunmakta idilerl.
Dandanakan Sava~~'n~~takip eden birkaç y~l içerisinde, bu taksim esas
al~narak her bir hanedan üyesinin kendi hakimiyet sahas~nda fütühat faali-

* Bu ara~t~rma için özel koleksiyonlarnu istifademize sunan Tahran'dan Say~n Abdullah
Ak~n' Beye, Muze-yi Bank-~~Sepah'dan Say~n G~yasi Bey'e; Muze-yi iran-bastan'dan Bayan
Asgariye, Muze-yi Melik'te bulunan paralar~n f~lmlerini istifademize sunan Say~n Abdullah
Kuçani Bey'e ve kitab~ndaki paralar~n negatiflerini istifademize sunan Tebriz'den Say~n C.
Turabi Tab~ltat~Ll Bey'e te~ekkiirii borç biliyorum.
** Dr. Marmara üniversitesi Atatürk E~itim Fakültesi Tarih Bölümü Ara~t~rma Görevlisi.
1 Râvendi, Râhatii's-Sudi'lr ve Ayetii's-Sunir, ne~r. M. lqbal, London 1921, 5.104; Re~idf~'ddin Fazlullah,
II/5, Selçulclular Tarihi, ne~r. Ahmed Ate~, Ankara 1960, 5.19-20
Ni~âbüri, Selçiik-nâme, ne~r. M. Ismail Han Af~ar, Tahran 133214, 5.18); Bundan,
~rak ve Horasan Selçukl~dan Tarihi, T. terc. K. Burslan, Ankara 1943, 5.6; Muhammed b. Ali b.
Muhammed ~ebk~kârei, Meana'57-Ensâb, ne~r. Mir Ha~im Muhaddis, Tahran 1363h~., 5.98.
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yetine giri~tiklerini ve Tu~rul Bey'in hükümdarl~~~ n~~ tan~mak ~art~yla iç i~lerinde müstakil hakimiyetler tesis ettiklerini görmekteyiz.
Selçuklu kaynaklar~~ bu te~ekküllerin kendi aralar~ndaki siyasi münasebetlere dair yeterli bilgi vermekten uzakurlar. Selçuklu hanedan üyelerinin
bu tarihten sonra birbirleriyle olan siyasi hakimiyet münasebetlerine dair
bilgimiz azd~r. Tarih-i Sistk~ 'da, Ça~r~~Beyin 25 Rebiül-ahir 448/12 Temmuz
1056 Cuma günü Sistan eyaletinde, Musa Yabgu'nun siyasi hakimiyetine ba~l~~
yerleri kendi eline geçirdi~i ve buralarda kendi ad~ na hutbe okutup, para
bast~ rd~~~~kaydedilmi~tir2. Ancak, Musa Yabgu'nun Sultan Tu~rul Bey nezdinde yapt~~~~itiraz neticesinde, Ça~r~~Bey uyar~larak Sistân eyaletinin haltimiyeti, burada hutbe okutma ve para basma hakk~yla birlikte yeniden Musa
Yabgu'ya verilmi~tir'. Selçuklu kaynaklar~ n~n ilgi alanlar~n~n d~~~ nda kalan
Ça~r~~Bey, Musa Yabgu ve Kavurd Bey'in hükümranl~k anlay~~lar~~ile Sultan
Tu~rul Bey ve di~er hanedan üyeleriyle olan siyasi münasebetlerine dair bilgilerimiz bununla s~n~ rl~d~r. Selçuklular~n ~ran co~rafyas~ndaki siyasi yap~ lanmalar~~ ve devlet anlay~~larm~~ ilgilendiren bu konuda, ara~t~rmac~lar~ n,
muahhar ve hakimiyet münasebetlerine yabanc~~siyasi tarih kitaplar~~yerine,
mevcut nümizmatik kaynaklar~~ de~erlendirmeleri daha faydal~~neticeler verecektir. ~~te bu makalede, siyasi tarih kitaplar~n~n son derece suskun kald~~~,
Tu~rul Bey'in ölümü (455/1063)'ne kadar, Selçuklu hanedan üyelerinin hakimiyet münasebetleri, nümizmatik kaynaklar~n ~~~~~nda ayd~nlaulmaya çal~ ~~lacakur.
**

Selçuklu Devleti'nin kurulu~~devrine ait paralar, bundan yakla~~k 25-30
y~l öncesine kadar, Tu~rul Bey'in kendi ad~na kestirdi~i sikkelerden ibaret
san~lmakta idi. Ancak son 25 y~l içerisinde Ça~r~~Beye ait ~U paralar yapmlanm~~t~r.
1. 445/1053-54 tarihinde Merv'de Ça~r~~ve Tu~rul Bey'in ad~na kesilen
ve ok ve yay tasvirli bir paran~n tan~ t~m~~(Alexander Morton'un özel koleksi-

Sistân, ne~r. Melikü'~-~u'ara Bahar, Tahran 1314h~, s.380.
Sistân, s.381; C.E. Bosworth, The History of the Saffarids of Sista]] and the Maliks
of Nimruz 247/861-949/1542-43, California-New York 1994, s.383-384; S.G. Agadshanov, Der
Staat der Seldschukiden und Mittelasien im 11.-12.Jahrhundert. Alm. terc. R. Schlet~er, Berlin
1994, s.92.
2 Tarih-1
3 Tarih-i
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yonundan) Richard W. Bulliet taraf~ndan yap~larak Selçuklu tarihi için ta~~ d~~~~ehemmiyet ortaya konulmu~tur4.
Ça~r~~Beye ait birkaç tane gümü~~paran~n (Merv 445/1053-54 tarihli)
tan~urm yap~lm~~urs.
Ça~r~~Bey ad~na kesilmi~~ve ok (ve yay?) tasvirli bas~m yeri ve tarihi
okunamayan (Say~ n Cemal Turabi Tabâtabâ'i ve Muhammed Hüseyin Medenrnin özel koleksiyonlar~ ndan) iki para Cemal Turabi Tabâtabâ'i ve Mansure Vas~ k taraf~ndan yaymlanm~~ ur6.
Ça~r~~Bey ad~na (4)3x/ (1038-1048) tarihinde Ni~âbür'da (?) 7 bas~lan
ve Tu~rul Bey'in ad~n~ n zikredilmedi~i ok ve yay tasvirli bir para Paris Bibliotheque National'den G. Hennequin taraf~ ndan ne~redilmi~tir8.
Ça~r~~ Bey'e ait bu paralardan ba~ka, o~ullar~~Kavurd (Kara Arslan) ve
Alp-Arslan taraf~ndan henüz Ça~r~~Bey'in sa~l~~~ nda darbedilen paralar da
konumuz aç~s~ndan dikkate de~er noktalar ta~~maktad~ r. Bir k~sm~~henüz yay~mlanmam~~~olan bu paralar kronolojik s~raya göre ~öyledir:
4 R.W. Bulliet, "Numismatic Evidence for the Relationship between Tughril Beg and
Chaghri Beg", Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History, Studies in
Honor of George C. Miles, Ed. A. Kouymjian, Beirut 1974, s.294.
Seaby's Coin and Medal Bulletin, April 1972, G648, R.W. Bulliet (ayn~~makale, s.296) ten
naklen.
6 C. Turabi Tabâtabâ'i-M.Vas~ k, Sikkeha-yi ~slâmi-yi ~ran, Tebriz 1373h~., 5.466,492. ~lk
sikke yanl~~l~kla Gazneli paralar~~aras~na konulmu~~ve Ça~r~~Bey'in ad~~okunamam~~t~r.
7 Ni~âbür kelimesi parada tam olarak okunamad~~~~için na~ir taraf~ndan soru i~areti
konulmu~tur. Bizim kanaatimize göre de paran~ n bas~ m yerinin, bu tarihte Ni~âbûr ~ehri
olmas~ na mani baz~~ hususlar bulunmaktad~ r. Her ~eyden önce, elimizde 433/1041-42 439/1047-48 tarihleri aras~nda, her y~l, bu ~ehirde Tu~rul Bey ad~na kesilmi~~çok say~da para
bulunmaktad~r.(Bkz. Abdullah Kuçani, Tarih-i Hukkâm-i Ni~âbür be-~stinad-i Sikkeha,
Bas~lmarm~~Y. Lisans Tezi, Pejuhe~gah-~~ Ulum-~~ insani ve Mutala'at-~~Ferhengi, Tahran
1375h~/1997, s.346-47; Y~ne bkz. C. Alptekin, "Selçuklu Paralar~", SAD, III, Ankara 1971., s.447450; G. Hennequin, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothque Nationale, Asie
Pr-Mongole, Les Salguqs et Leurs Successeurs, Paris 1985, s.16-21; C. Turabi Tabâtabâ'i,
Silckeha-y~~ ~ahan-1 ~slami-yi ~ran, Tebriz 1350h~. s.98.) Bu da ~ehrin Tu~rul Bey'in hâkimiyet
sahas~nda bulundu~unu gösterir. Esasen, 11 ~evval 437/21 Nisan 1046 tarininde Ni~âbür'dan
geçen Nâs~r-~~ Husrev, bu ~ehrin Tu~rul Bey'in hâkimiyetinde oldu~unu bildirmektedir.(Bkz.
Sefer-nâme, ne~r. M. Debir-Siyaki, Tahran 1375, s.3.). O halde, Tu~rul Bey'in hâkimiyetinde
olan bir ~ehirde Ça~r~~ Bey'in kendi ad~ na para bast~ rm~~~olmas~~ pek mümkün
gözükrnemektedir.
8 G. Hennequin, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Biblioth&lue Nationale, Asie
Pr&Mongole, Les Salguqs et Leurs Successeurs, Paris 1985, s.35. Y~ne bkz. S. Album, A Checklist
of Islamic Coins, Santa Rosa 1998, s. 85.
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444/1052-53 tarihinde Berdesir ve Ciruft'ta Kavurd (Kara Arslan) Bey
ad~ na bas~ lan ve Ça~r~~ Bey'in ad~n~ n zikredildi~i paralar9: "al-Malik
Kara Arslan Bek"; "al-Malik al-Mulük Ça~ri Bek," ilk para bir yüzünde ok ve
yay~ n sade, di~er yüzünde ise süslü bir tasviri ile birlikte (
ikinci para sade bir ok ve yay tasviri ile (
(T\
).
446/1054-55 tarihinde bas~m yeri okunamayan, Kavurd Bey ad~ na kesilen ve Ça~r~~Bey'in ad~n~ n zikredildi~i para11): "al-Malik
Kara Arslan
Bek"; "al-Malik al-Mulük Ça~r~~Bek" bir yüzünde ok ve yay~ n sade, di~er yüzünde ise süslü bir tasviri ile ( (T) ,
)•
447/ 1055-56 ve 448/1056-57 tarihlerinde Ciruft'ta Kavurd (Kara Arslan) Bey ad~ na bas~ lan ve Ça~r~~ Beyin ad~ n~n zikredildi~i para": "al-Malik aldil Kara Arslan Bek", "al-Malik al-Mulük Ça~ri Bek", bir yüzünde ok ve yay~ n sade , di~er yüzünde ise süslü bir tasviri ile ( (IN ,
).
44x tarihli para ile bas~ m yeri ve tarihi okunamayan Kavurd (Kara
Arslan) Bey ad~ na darbedilen Ça~r~~ Bey'in ad~ n~ n zikredildi~i para12: "Kara
Arslan Bek"; [al-Malik al-Mulü?[ k Ça~ri Bek", bir yüzünde ok ve yay~ n sade,
di~er yüzünde ise süslü bir tasviri ile ( (n
)•
450/1058-59 tarihinde Berdesir ve Bern'de Kavurd (Kara Arslan) Bey
ad~ na bas~ lan ve Ça~r~~ Bey'in ad~ n~ n zikredildi~i üç para'3: "al-Malik
Kara Arslan Bek"; "al-Malik al-MulF~ k Ça~ri Bek", biryüzünde ok ve yay~ n
sade , di~er yüzünde ise süslü bir tasviri ile (
,
).
451/1059-60 tarihinde Berdesir'de Kavurd Bey ad~ na kesilen Ça~r~~
Bey'in ad~ n~ n zikredildi~i para"; "al-Malik
Kara Arslan Bek" ; "al-Malik al-Mul~:
~ k Ça~ri Bek", sade bir ok ve yay tasviri ile birlikte
(

'T').

9 Muze-yi ~ran-bastan, (Tahran), defter, nr.405; C. Alptekin, "Selçuklu Paralar~", SAD, III,
Ankara 1971, s. 554 nr. 214.
1° C. Alptekin, ayn~~mak. , s. 555 nr. 215.
11 ~ lk para için bkz. Muze-yi ~ ran-bastan, (Tahran) nr.403; ~ kinci para için bkz. The
Coinage of Islam, Collection of William Kazan, Beirut 1983, s.424.(Burada Ça~r~~Bey'in ismi
yanl~~l~ kla Tu~rul olarak okunmu~tur.)
12 C. Alptekin, ayn~~mak. , s. 555 nr. 216, s. 560 nr. 225.
13 Muze-yi ~ran-bastan, (Tahran), nr.397; ikinci para C. Turabi Tabâtabâ'i -M. Vas~k, ayn~~
eser, s.505; C. Turabi Tabâtabâ'i, Sikkeha-y~~~ahan-~~~slami-yi Iran, Tebriz 1350h~. s.40; Bem'deki
para için bk. R.W. Bulliet, ayn~~mak., s.291.
14 Bkz. R.W. Bulliet, ayn~~mak. , s.291.
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451/1059-60, 453/1061, 457 (9?)/1065(1067?) tarihlerinde Bern'de 15;
454/1062, 456/1064 tarihlerinde ~irâz'da°6 ve 451/1059-60, 453/1061-62,
456/1064, 457/1065, 462/1069-70, 465/1072-73 ve 467/1079 75 tarihlerinde
Berdes~r'de 17 Kavurd Bey ad~na bas~lan paralarda, ölmü~~olmas~~dolay~s~yla,
art~k Ça~r~~ Beyin ad~na rastlanmaz: "al-Malik
Kari. Arslan Bek" veya
"al-Malik al Mu'azzam Kar - Arsra'n Bek" unvanlan ve ok ve yay tasvirleri ile
Kavurd Bey bu paralar~nda "al-Malik al-'dil" unva=dar~~ba~ka " '~n~ d al-Davla" elkab~ n~~kullanm~~ur.
450/1058-59 tarihinde HerâCta Alp-Arslan ad~na kesilen ve Ça~r~~Bey'in ad~n~n zikredildi~i para 18 : "Alp-ArsUn"; "Ça~r~~Bek", bir yüzünde yay tasyin ile birlikte (
).
453/1061-62 tarihinde Alp-Arslan'~ n Merv'de 18 ve 455/1063 tarihinde
HerâCta2° kendi ad~na kestirdi~i paralar:" 'AZud al-Davla va -n..c al-Amma".
Kendisinden ba~ka hiç bir isim zikredilmeden ve ok ve yay tasviri kullan~lmadan.
455/1063 tarihinde Kavurd Bey'in ~irâz'da bast~rd~~~~parada2' ve AlpArslan'~ n bas~m tarihi ve yeri okunamayan bir paras~nda22 Tu~rul Bey'in ismi
zikredilmi~tir: "al-Malik
Kars Arslan Bek '~nça-d al-Davla " ve "al-Sult:In
al- Mu'azzam Tu~rul Bek Rukn al-Din"; "al-Am~ r al-Acall Alp-Arsln", "al15 ~ lk iki para Say~ n Abdullah Akill Bey'in özel koleksiyonundan (Tahran) nr. 33,35;
Bern'de bas~lan üçüncü para için bltz. G. Hennequin, Catalogue des Monnaies Musulmanes de
la Bibliotheque Nationale, Asie Pre-Mongole, Les Sal~uqs et Leurs Successeurs, Paris 1985,
s.159.
16 St. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, III, Bologna 1967, s.
38; G. Henneq~~in, Catakgue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationak, Asie PreMongole, Les Sal~uqs et Leurs Successeurs, Paris 1985, s.161.
17 C. Turabi Tabâtabâ'i -M. Vas~ k; ayn~~eser, s.506; C. Alptekin, ayn~~mak., s. 556-59 nr. 217,
218, 220, 221, 223, 224. Kavurd Bey'in ölümünden sonra onun ad~na bas~ld~~~~anla~~lan baz~~
paralarla ilgili tart~~malar için bkz. E. Merçil, Kirman Selçuklular~, Ankara 1989, s. 151. n. 525.
18 D. Sourdel, "Un trösor de dinars Gaznawides et Sal~uqides ckcouvert en Afganistan",
Bulletin dEtudes Orientaks de 'Institut Français de Damas, XVIII, (1963-64), s.214.
18 D. Sourdel, ayn~~mak., s.215; C. Alptekin, ayn~~mak., s.479.
20 D. Sourdel, ayn~~ mak., s.215; C. Alptekin, ayn~~mak., 5.470. Kullan~lan unvanlardan
paran~ n Tu~rul Bey'in ölümünden sonra Alp-Arslan'~ n Sultan olmas~ ndan önce bas~ld~~~~
anla~~lmaktad~r.
21 G. Henneq~~in, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Asie
Pre-Mongole, Les Sal~uqs et Leurs Successeurs, Paris 1985, s. 160; N.M. Lowick, "Seljuk Coins",
Numismatic Chronicle , Seventh Series, X, 1970, s.25.
22 C. Alptekin, ayn~~mak., s.469.
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Sultn al-Mu'azzam Tu~rul Bek" her iki para da ok ve yay tasviri ile
(

).

Bu paralar~ n hepsinde; Ça~r~~ Beyin isminin, onun sa~l~~~ nda o~ullan
taraf~ ndan "al-Malik al-Mulük" unvarnyla zilu-edilmi~~oldu~u, ok ve yay motiflerinin muhtelif ~ekillerinden (
rfN
) istifade edildi~i
J • • alb,
ve Tu~rul Beyin ad~n~ n, 455/1063 tarihli para ve tarihi okunamayan bir
ba~ka para istisna say~l~ rsa hiç zikredilmedi~i görülmektedir.
Hanedan~ n di~er kolu Musa Yabgu ad~ na Herâteta 439/1047-48 ve SicisGu~'da da 443/1051-52 tarihlerinde23, o~lu Hasan Yabgu ad~na ise yine Herk'ta 443/1051-52 ve 446/1054-55 tarihlerinde bas~lan paralar mevcuttur24.
Yine ~brahim Y~ nal ad~na 441 tarihinde Hemedân'da bas~lan bir paran~n
varl~~~~bilinmektedir. ~brahim Y~ nal bu parada Tu~rul Bey'in ad~ n~~ zikretmezken kendisi için "~br5lim b. ~r~ r~c Yabgü" ve "Sayf al-Davla ve Kahf alAmma" unvanlar~n~~kullanm~~ur 25. Bunlardan ba~ka yine elimizde (4)x4 tarihinde Hemecian'da26 ve 455/1063 tarihinde Istzhr'da27 Tu~rul ve Ça~r~~
Beylerin amca o~ullar~~ve Kutalm~~~Bey'in karde~i Resul Tegin ad~na bas~lm~~~
paralar mevcuttur: ~lk parada Resul Tegin için unvan kullan~ lmazken Tu~rul
Bey; "al-SuUn al-Mu'azzam ~5.11r~~ h" unvanlanyla zikredilmi~tir. ~kinci pa23 Bkz. Stephen Album's List no.88 Temmuz 1992'den naklen C.E. Bosworth, The History
of the Saffarids of Sistan and the Malilcs of Nimruz, California-New York 1994, s.378n.1144,
383n.1162. S. Album, A C.hecklist of Islamic Coins, s. 85.
24 T. Hocaniyazov, Deneznoe obrakeniye v gosudarstve Velilcih Sel'dzukov, (Po Dann~m
Numizmatiki), A~kabad 1977, s.39. Ebu Ali Hasan, baz~~ Selçuklu kaynaklannda (Bundan, ~rak ve
Horasan Selçuldular~~Tarihi, s.6; Tera^rih-i Al-i Selçuk, ne~r. F.N. Uzluk, Ankara 1952, metin s.8)
Musa Yabgu'nun o~lu ve Sistân hakimi olarak gösterilmi~ tir. Musa Yabgu'nun o~lu Hasan'~ n
Anadolu'da Bizans gazalar~ nda 439/1047-48 tarihinde ~ehit edildi~i Selçuklu tarihi
ara~t~rmac~lar~~ taraf~ ndan kabul edildi~inden (bk~. A. Sevim, Anadolu'nun Fethi Selçuldular
Dönemi, Ankara 1993, s.49-50; t. Kafeso~lu, "Selçuklular",
s.364), bu ~ehid ~ehzade ile
443/1051-52, 446/1054-55 tarihli paralar~n sahibi Hasan Yabgu'nun ayn~~ ~ah~s olup olmad~~~,
e~er ayn~~ ~ah~s iseler paralar~ n bas~ m tarihi sorunu ~imdilik bir mesele olarak kalmaktad~r. Rus
tarihçi S.G. Agadshanov'un Musa Yabgu'nun çocuklar~~ hakk~ nda verdi~i izahat ise ortaya yeni
sorunlar ç~ karmaktan ba~ka bir i~e yaramam~~ ur. Bkz. Der Staat der Seldschukiden und
Mittelasien im 11.-12.Jahrhundert, Alm. tere. R Schletzer, Berlin 1994, s.92 n.40.
25 Bkz. Spink-Zürich, Coins of the Islamic World in Gold, Su ver and Copper. Auction, 31,
20 June 1989, s. 69.

G. Hennequin, ayn~~eser, s.28-29.
N.M. Lowick, "Fars'daki Selçuklu hâkimi Resul Tegin'in bir alt~ n sikkesi", T. tere. E.
Merçil, Tarih Dergisi, Say~~ 28-29, ~stanbul 1975, s.56-57. Nâ~ir, paran~n Tu~rul Bey hayatta iken
mi, yoksa onun ölümünden sonra m~~ bast~rdd~~~n~n aç~ k olmad~~~n~~beliruni~tir.
26

27
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rada ise Resul Tegin kendisi için; "al-An~ k al-Acall 1-.1us-~n al-Din Abii ~uc'
Rasül Tagin b. Mu'izz al-Davla" (kenar: "~araf al-Davla") unvanlar~ n~ " kullan~rken Tu~rul Beyin ad~~zikredilmemi~ tir. Paralarda ok ve yay tasviri kullan~lm~~ur29.
Bu paralar~ n ortak özellikleri ve Selçuklu tarihi için ta~~d~~~~manalar a~a~~da tek tek incelenecektir.
***

Bundan yakla~~ k yirmi be~~y~ l kadar önce Ebu'l-Feth Kahramani taraf~ndan, Iran'da ne~redilen "Huner u Merdom" dergisinde yay~nlanan bir makalede, Tahran'da "Muze-yi Bank-~~Sepah"ta Ça~r~~Bey ve Bigu (Musa Yabgu)'ya
ait baz~~ paralar~n bulundu~undan bahsedilmi~ti". Tahran'da baz~~ özel ve
resmi müzelerde 1996-97 lu~~ nda yapt~~~m~ z incelemelerde, Selçuklu Devleti'nin kurulu~~devriyle ilgili Kavurd Bey'in yukar~ da zilwetti~imiz be~~yeni paras~ndan ba~ka, üçü Ça~r~~Bey, ikisi Musa Yabgu ve biri de ~brahim Y~nal'a ait
alt~~yeni para daha tespit ettik. Maalesef bir tak~m güçlülderden dolay~~foto~raflar~n~~almaya muvaffak olamad~~~ m~z ve kurulu~~devri Selçuklu hâltimiyet
münasebetleri aç~s~ ndan çok önemli oldu~una inand~~~= bu paralar~~burada aynen yay~ml~yoruz:
Musa Yabgu ad~ na 435/1043-44 tarihinde Herât'ta bas~lm~~~alt~n para31 (ok ve
yay ile

'önyfiz:

/ J31.11,s-~~~~

/ 41JI

/ 41)

Arka yüz:
Musa Yabgu ad~ na 435/1043-44 tarihinde Herât'ta bas~lm~~~alt~n para32 (ok ve
yay ile fr\ ):

Bak~ r el-Hüseyni, "Derasetü tahliliyye ve ihsaiyyeti bi elkabu ~slâmiyye -2-" ,
Sumer, XXVIII/1-2, Ba~dad 1972, 155, 160.
29 Resul Tegin ad~ na kesilen ikinci parada Tu~rul Bey'in ad~ n~ n bulunmamas~~ paran~n
Tu~rul Bey'in ölümünden sonra bas~lm~~~olma ihtimalini dü~ündürtmektedir. Kaynaklar, Resul
Tegin'in, Tu~rul Bey'in ölümünden sonra karde~i Kutalm~~'~ n yan~ nda taht mücadelelerine
kat~ld~~~n~~bildirmektedir. Bh. O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk ~slam Medeniyeti, Ankara
1965, s.98.
Kayrniyet ve Azâdegi", Huner u Merdom, say~~104,
3° Ebu'l-Feth Kahramani, "Sikke;
28 Muhammed

Tahran 1350h~, s.29.
31 Muze-yi Sikke-yi Melik, (Tahran), nr. 284.
32 Muze-yi Sildte-yi Melik, (Tahran), t~r. 283.
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önyüz
Arka yüz:~l

/

[6,1.. j] <111 / >l aJ I /

Ça~r~~ Bey ad~ na 435/1043-44 tarihinde Herât'ta bas~ lan alt~n para 33 (ok ve üç
çiçek tasviri I *feb ):
J.2;11 ,—(1I 1 / ~
Önyüz

4.,

Arka yüz
-:

r.;LeJI / J

/ 1,1", 41.11 "II 4)1Y/ ~JJ

Ça~r~~ Bey ad~ na 445/1053-54 tarihinde Mery'de bas~ lan alt~n para" (ok ve yay
tasviri ile (

r)

Onyüz:

/

L.~J;4.- /

Çevre: Kuran, IX, 33.
Arka yüz:
U. 1 r Uil / 41
~ç çevre:

JI 4.L~~ /
/

41.11

4L11 / IJN /
JI:,..1.11

D~~~Çevre: Kuran,XXX, 4.
(geni~lik: 23mm.)
para35:

Ça~r~~ Bey ad~ na 45x tarihinde kesilen ve has~ m yeri okunamayan alt~n

Önyüz:
Çevre:L9
Arka yüz:
~ç Çevre: r51-11
D~~~Çevre: Kuran, IX, 33.
(geni~ lik: 23mm.)
~brahim Y~ nal ad~ na 439/1047-48 tarihinde kesilen ve bas~ m yeri silinmis olan
gümü~~para 36 (ok ve yay iieL
):

Muze-yi Sikke-yi Melik, (Tahran), nr. 286.
Muze-yi Bank-1 Sepah, (Tahran),Vitrin IV, nr.2.
35 Muze-yi Bank-t Sepah, (Tahran),Vitrin IV, nr.l.
36 A. AUL Beyin Özel Kolleksiyonu (Tahran), nr.47.
34
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/ JI

/ ~JJI
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/

Çevre:? (yaz~lar sekiz kö~eli bir y~ld~z içerisinde)
Arka yaz:
Çevre:

ii J • • • ;

(yaz~lar alugen içerisinde, her iki yanda k~l~ç tasviri ile)
(geni~lik: 22mm.)
* * *

Bu paralardan Musa Yabg-u'ya ait iki paran~n ve Ça~r~~Bey'e ait bir paran~n (nr. 3) Herât'ta 435/1043-44 tarihinde bast~nlm~~~olmas~~ilginçtir. Esasen
yukar~da bahsedildi~i gibi Dandanakan Sava~~'ndan sonra Herât, Musa Yabgu'nun hâlimiyetine b~rak~lm~~t~". Paralardan anla~~ld~~~na göre, Herât ~ehrinin hâkimiyeti bu tarihte iki kez el de~i~tirmi~~olmal~d~r. Kanaatimize göre,
ilk para 435/1043-44 tarihinde Musa Yabgu taraf~ndan Herât'ta bas~lm~~~(nr.
1), ard~ndan Herât'~n hfficimiyeti el de~i~tirmi~~ve Ça~r~~Bey "al-Malik alMan~fir" unvan~yla ayn~~tarih içerisinde Herât'taki ikinci paray~~basurm~~~
(nr.3), bu paradan sonra Herât ~ehrinin hâldmiyeti yeniden el de~i~tirerek
Musa Yabgu taraf~ndan bu ~ehirde ayn~~tarihteki üçüncü para basur~lm~~ur
(nr.2). Bu parada görülen 'Tatt~" (zafer) kelimesi, belki de Musa Yabgu'nun
elde etti~i böyle bir ba~ar~~üzerine paralara yaz~lm~~~olmal~d~r.
~u halde, Dandanakan Sava~~'ndan daha birkaç y~l sonra Ça~r~~Bey'in,
Musa Yabguenun hâltimiyet sahas~nda bulunan Herât ~ehrinde kendi ad~na
para basurm~~~olmas~, Musa Yabgu'nun hâkimiyetine dehalet anlam~na gelmektedir ve bize, Herât üzerine bu iki hanedan üyesi aras~nda bir mücadele
ya~anm~~~oldu~unu gösterir. Esasen, Tarih-i Sisdn'~n olaylara ça~da~~müellifinin verdi~i bilgiye göre, Selçuklu hanedan~~içerisinde benzer bir anla~mazl~k da Sistin üzerinde ya~anm~~, bu anla~mazl~k büyüyerek sava~a kadar gitmi~ti. Musa Yabgu, Sistân hâkimiyeti için önce Erta~~ve Ça~r~~'Bey'in o~lu Yakuti ile mücadeleye giri~mi~, daha sonra da bölgeye Ça~r~~Bey'in bizzat ken-

" Bkz. yukar~da s.1, n.l.
~ehrin Gaznelilerden 432/1040 tarihinde Musa Yabgu
taraf~ndan fethedildi~ini kaydetmektedir.
fi't-Tarih, T. terc. A. özayd~n, IX, ~stanbul
1987, 5.369.)
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disinin dehaletiyle kar~~ la~m~~ ur38. Ça~r~~ Bey'in Sistân'a hâkim olmas~~ve
hutbe ile paray~~ kendi ad~ na çevirmesi üzerine Musa Yabgu, Tu~rul Bey'e
ba~vurarak ona geçmi~teki sözlerini hat~ rlatrn~~~ve Ça~r~~Bey'i kendisine ~ikâyet etmi~tir. Bu durumda Tu~rul Bey, Sistân hâkimiyetini bir mektup ile
Musa Yabgu'ya vererek orada kendi ad~ na dinar ve dirhem basurabilece~ini
bildiren bir men~ür göndermi~~ve mektubunda Ça~r~~Bey'e "bir daha böyle
bir sayg~s~zl~k yapmamas~~ gerekti~ini yazd~~~n~~bildirmi~tir. Yine Tu~rul Bey'in mektubunda geçen bir cümle dikkate de~erdir: "E~er Ça~r~~(Bey'in) ordusu o tarafa gelirse ona itaat etmeyin" 39.
Bundan da anla~~ld~~~~gibi, Sistân hakimiyeti için Musa Yabgu ile, önce
Erta~~sonra Yakuti ve nihayet de Ça~r~~ Bey aras~nda bir rekabet ya~anm~~ur.
~imdi elimizde Herât'ta darbedilen üç farkl~~para benzer bir rekabetin Herât
üzerinde Musa Yabgu ile Ça~r~~Bey aras~nda ya~anm~~~oldu~unu ortaya koymaktad~ r. Selçuklu kaynaklar~~böyle bir anla~mazl~ k hakk~nda sessiz kalmaktad~rlar40.
Bu durumda, Musa Yabgu'nun Dandanakan Sava~~'ndan sonra toplanan
kurultaya göre fetih hakk~~olarak kendi pay~ na dü~en Herât'ta da -Sistân'da
448/ 1056-57 tarihinde oldu~u gibi- daha 435/1043-44 tarihinde Ça~r~~Bey'in
askeri-siyasi tecavüzü ile kar~~la~t~~~n~~dü~ünmek gerekecektir. Ancak, kaynaklar~n bu konuda sessiz kalmas~ndan dolay~~ bu buhran~n geli~imi ve neticelenmesiyle ilgili kati delillere sahip de~iliz. Elimizdeki mevcut nümizmatik
kaynaklar ve tarihi verilerin ~~~~~ nda bu ~ehrin 430 ve 440'11 y~llarda Musa
Yabgu'nun elinde bulundu~u anla~~lmaktad~ r'". Bu da 435/1043-44'te ya~anan mücadelenin Musa Yabgu lehine sonuçlanm~~~oldu~u ihtimalini kuvvet38 Tarih-i Sistân, 5.371-372; C.E. Bosworth, The History of the SalTarids of Sistan and the
Maliks of Nimruz 247/861-949/1542-43, 5.383-384.
39 Tarih-i Sistân, s.381.
40 ~ bni:~ l-Esir 435/1043-44 y~ l~~olaylar~ nda, Ça~r~~ Bey'in bu tarihte o~lu Alp-Arslan'~~
Gaznelilerle sava~a gönderdi~ini ve yap~lan sava~ta Selçuklular~n Gaznelileri ma~lup ettiklerini
kaydetmekteyse de, Alp-Arslan'~n kuvvetlerinin Musa Yabgu ile çat~~maya girdi~i veya Her ât'~~ele
geçirdi~ine dair herhangi bir bilgi vermemektedir. (blcz . el-K âmil, IX, s.395).
4 1 Yukar~da da ziltredildi~i gibi, elimizde Herât'ta Musa Yabgu ad~na 439/1047-48
tarihinde kesilen bir para ile, o~lu Hasan Yabgu ad~na 443/1051-52 ve 446/1054-55 tarihlerinde
kesilmi~~paralar mevcuttur. Yine Tarih-i Sistân'da, Musa Yabgu'nun Sist ân'a olan tecevilz
. lerinde
Her ât (Heri)'tan hareket etti~i ve yenilgi an~ nda da yine Her ât'a döndü~ü kaydedilmi~tir
(440/1048-49 ve 444/1052-53 tarihleri). Ayn~~kaynak Musa Yabgu'nun o~lu al-A~nir al-Acall .1Çlr
Arslân Börrnin hareket noktas~~olarak da Her â t gösterilmi~tir. (Tarih-i Sistân, s.370-372).
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lendirmektedir. Ancak, 450'li y~llar~n ba~~nda Herât'ta Alp-Arslan ad~ na kesilen paralar" bu ~ehrin hâkimiyetinin yeniden el de~i~tirdi~ini göstermektedir.
~u halde rahmetli M. A. Köymen'in, Musa Yabgu'nun, Selçuklu Devleti'nin kurulu~~devrinde siyasi yönden Ça~r~~ Beye ba~l~~ oldu~una dair yorumunun" da gerçekleri yans~ trnad~~~~ortaya ç~ kmaktad~ r. Zirâ, Musa Yabgu'nun
435/1043-44 tarihinde bast~rd~~~~paralarda Ça~r~~ Bey'in ad~~ geçmezken, 448
tarihinde de Sistân hâkimiyeti yüzünden Ça~r~~ Bey'le sava~a giri~mi~ti.
Yine, Musa Yabgu'nun paralar~ nda kullan~lan unvan ve lakaplar da dikve "Nâs~ r al-Din"
kate de~erdir. Musa Yabgu paralar~ nda "al-Malik
unvanlar~ n~~kullanmaktad~ r ki, bu unvanlar siyasi tarih kaynaklar~ nca zikredilmemi~tir". "al-Malik al-'dil" unvan~n~ n Kirmân'da Kavurd Bey taraf~ndan
paralarda düzenli bir ~ekilde kullan~ld~~~ n~~yukar~da zikretmi~tik. Bu yönde
Musa Yabgu ile Kavurd Bey aras~ nda görülen tek fark, Kavurd Bey babas~~
Ça~r~~ Bey'in ad~ n~~ "al-Malik al-Mulük" unvarnyla kendisine medya olarak zikrederken, Musa Yabgu'nun sadece kendi ismini ve unvanlar~ n~~kullanm~~~olmas~d~r. Yine, Musa Yabgu'nun paralar~ nda, onun ad~ n~n Musa yaz~lmaks~z~n
"Yab~rü" (veya Bigii-Paygü") ~eklinde kaydedilmi~~oldu~u görülmektedir.
Ça~r~~Bey'in 435/1043-44 tarihinde Herât'ta (nr. 3) bast~ rm~~~oldu~u paradaki unvan da dikkate de~erdir: "al-Malik al-Man~ür". Biz bu unvana Ça~r~~
Bey'in di~er paralar~ nda rastlayamamaktaya. Bu durum, unvan~n, Ça~r~~ Bey
ile Musa Yabgu aras~ ndaki mücadele ve Ça~r~~Bey'in ilk ba~ar~s~yla ilgili olabilece~ini akla getirmektedir.
Yay~mlad~~~ m~z dördüncü para Ça~r~~Bey taraf~ ndan 445/1053-54 tarihinde Merv'de bast~ r~lm~~t~r (nr.4). Bu özelli~iyle, Ça~r~~ Bey taraf~ ndan ayn~~
tarihte bast~ r~ lan ve elimize ula~an üçüncü paray~~ olu~turmaktad~ r. Tu~rul
Bey'in ismi bu parada zikredilmemi~ tir. Di~er iki parada oldu~u gibi bu pa-

42 Elimizde Alp-Arslan ad~ na 450-455/1058-1063 tarihleri aras~ nda Her â. t' ta kesilmi~~
muhtelif paralar mevcuttur. Bkz. D. Sourdel, "Un tr6or de dinars ~aznawides et Sal~uqides
ckcouvert en Afganistan". Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Français de Damas, XVIII,
(1963-64), 5.214.
43 Bkz. M. A Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1993, s.55.
44 Fasih-i HfI, Mucmel-i Fasihrde Musa Yabgu için "Mu'izz al-Davla" elkab~n~~zikret_mi~tir.
Bkz. C.E. Bosworth, ayn~~eser, s.383.
45 Bu okunu~~için bkz. C.E. Bosworth, "Paygu", FJ 2,VIII, s.288.
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rada da ok ve yay tasviri görülmektedir. Ça~r~~ Bey'in kendi ad~n~~ hiçbir unvan kullanmaks~z~n zikretmi~~olmas~~dikkate de~erdir.
Yay~mlad~~~ m~z be~inci paran~n bas~m tarihinin son rakam~~okunamamakla birlikte 450'li y~llarda bas~ld~~~~kesindir (45x). E~er, Ça~r~~Bey'in
451/1059 tarihinde vefat etti~i dü~ünülürse46, bu paran~n tarihinin de 450
veya 451 olmas~~gerekir. Dolay~s~yla üzerindeki ibareler Ça~r~~Bey'in hâkimiyet döneminin sonlar~ndaki siyasi durumuyla ilgili kabul edilmelidir. Para
üzerindeki baz~~ tasvirler (veya 1/44) ) silinmelerden dolay~~tam olarak
de~erlendirilememektedir. Tu~rul Bey'in ad~~bu parada da zikredilmemi~tir.
Ça~r~~Bey, di~er paralar~nda oldu~u gibi bu parada da kendi ad~n~~hiçbir unvan kullanmadan sade bir ~ekilde zikretmi~tir.
~brahim Y~nal'a ait para (nr. 6), Selçuklu hanedan~nda hâkimiyet münasebetlerinin bir di~er halkas~n~~ te~kil etmektedir. Selçuklu kaynaklar~nda
Tu~rul ve Ça~r~~Bey'lerin anne bir karde~leri ve ayn~~zamanda amcalar~~Yusuf
~nanç'~n o~lu olan ~brahim Y~nal'~n siyasi faliyetlerine dair bilgiler Ça~r~~Bey
ve Musa Yabgu'ya nazaran daha fazlad~r. Buna ra~men hiçbir kaynakta ~brahim Y~nal'~n kendi ad~na para basurd~~~na dair bir kayda raslan~lmam~~ur.
Ancak, onun üç kez isyan etti~i ve bu isyanlardan sonuncusunun onun katliyle neticelendi~i bilinmektedir47. Bu parada da dikkate de~er nokta, di~er
Selçuklu paralar~nda oldu~u gibi, Tu~rul Bey'in ad~n~ n hiç zikredilmemi~~
olmas~~ ve ok ve yay tasvirlerinin kullamlmas~d~ r. ~brahim Y~nal kendisi için
"al-Amir al-Acall" unvamn~~kullanm~~ur. Ayn~~ unvan bu paradan yakla~~ k 2-3
y~l öncesine kadar Tu~rul Bey ve 15-16 y~l kadar sonra da Alp-Arslan, Resul
Tegin ve Böri Tegin gibi Selçuklu ~ehzadeleri taraf~ndan da kullan~lm~~ t~r.
Bu arada ~brahim Y~nal'~n "al-Amir al-Acall" unvan~n~, "Abt~~~shak" künyesini,
"1:1usârn al-Din" ve "Sayf al-Davla" elkab~ n~~kulland~~~ 48 kendisini de "~brâlüm
b. W~suf inânç" ~eklinde zikretti~i görülmektedir. Baz~~siyasi tarih kitablar~~
48 Kaynaklar Ça~r~~ Beyin ölüm tarihi için 450-452 tarihlerini vermektedirler. Bu hususta
bkz. M.H. Y~ nanç, "Ça~r~~Bey" mad. lA., c.II, s.327; lu-~. C.E. Bosworth, "Saldjukids", E12, VIII, s.
940. Oysa o~lu Kavurd Bey'in paralar~ndan bu tarihi 451/1059 olarak tespit etmek mümkündür.
47 Muhammed b. Muhammed el-Huseyni, el-Urâza fi Hikâyeti's-Selçtlkiyye, ne~r. K.
Süssheim, Leiden 1909, s.39; ~bnü'l-Esir,
n1 IX, s. 422,484-489; ~ . Kafeso~lu, "Selçuk'un
o~ullar~~ve torunlar~", Türkiyat Mecmuast , XIII, ~stanbul 1958, s.125-128.
4 8 ~ brahim Y~ nal'~ n "Sayf al-Davla" elkab~ n~~ ta~~ d~~~~tarih kaynaklar~~ taraf~ ndan da
zikredilmi~tir. Bkz. Mucmelü't-Tevar ih ve7-K~sas, ne~r. Melikü'~-~u'ari Bahar, Tahran (tarihsiz),
s.407; Muhammed b. Munevver b. Sa'd Meyheni, Esrârü 't-Tevhid, ne~r. Zebihullah Safi, Tahran
1354, 5.247; A. Azzâvi, "~bn Hassul'un Türkler Hakk~nda Bir Eseri", T. terc. ~. Yaltkaya, Belleten,
IV/14-15, Ankara 1940, s. 264 (metin, s. 48).
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taraf~ndan ~brahim Y~nal'~n babas~~olarak zikredilen49 Yusuf ~nanç'~n ismi bu
para taraf~ndan da do~rulanmaktad~r. Paran~n ön yüzünün her iki taraf~nda
görülen k~l~ç tasviri de dikkate de~erdir.
Tu~rul Bey'in Dandanakan Zaferi'ni müteakiben sultan ilân edilerek hakimiyet taht~na oturtuldu~u, bu tarihten sonra da bütün hanedan üyeleri ve
yerli vassallar taraf~ ndan hükümdar olarak tan~nd~~~~gözönünde bulundumlursa, ~u sorulara cevap aramak gerekecektir: Selçuklu hanedan üyeleriyle
Tu~rul Bey'in siyasi münasebetleri hangi me~rü-hukuki temellere dayanmakta idi? ~lk devir Selçuklu paralar~n~n büyük bir k~sm~nda görülen ok ve
yay tasvirinin siyasi-hukuki manas~~ ne idi? Ça~r~~Bey'in o~ullar~~Kavurd ve
Alp-Arslan paralar~ nda niçin Sultan Tu~rul Bey'in de~il de babalar~~ Ça~r~~
Bey'in ad~n~~zikrediyorlard~? Selçuklu hanedan üyeleriyle Tu~rul Bey aras~ndaki siyasi-hukuki münasebetlerin Iranl~~yerel hâkimlerle Tu~rul Bey'in münasebederinden fark~~ ne idi?
Tu~rul Bey ile Selçuklu hanedan üyeleri aras~ndaki hâkimiyet münasebetlerini daha iyi anlayabilmek için Tu~rul Bey'in yerel hanedanlarla olan
hâkimiyet münasebetlerine ve Selçuklu Devleti'nin kurulu~~devri için karakteristik ve hususi bir mana ifade eden ok ve yay tasvirlerine dikkat etmek gerekecektir. Bu konuda Kâkûye hanedan~ndan Isfahân'~n yerel hâldmi Ferâmurz b. Muhammed b. Du~manzâr (veya Du~manziyâr)'a ait bir kaç para
i~imize yarayacakt~r50. 430 ve 440'11 y~llarda Isfahân' da basur~ld~klar~~anla~~lan
bu paralarda Tu~rul Bey'in ismi "al-Sultân al-Mu'azzam Tu~rul Bek" olarak
zikredilmi~~ve parada ok ve yay tasvirleri kullan~lm~~t~ r. Vassal kendi ad~n~~"alAmir Farâmurz" veya bir parada dasi sadece "Farâmurz" ~eklinde unvans~z
olarak zikretmi~tir. Paralar, Tu~rul Bey'in henüz Isfahân'a siyasi hâkimiyetinden önceki bir devre ait olduklar~~ için vassal-metbû münasebetleri aç~s~n4° Nec~nii'd-din Kummi, Tarihül-Vuzerâ, ne~r. Muhammed Taki Dâne~-pejüh, Tahran
1363,5.268; Tevârih-i Abi Selçuk, ne~r. F.N. Uzluk, Ankara 1952, s.3-4; (metin), s.8-9.
5° Bkz. Abdullah Aluli Bey'in özel kolleksiyonu (Tahran) nr.27. (Isfahân 435/1043-44
tarihli); G.C. Miles, "Another Kakwayhid Note", The A~nerican Numismatic Society, Museum
Notes,18,1972, s.142,147-148 (Isfahân 434/1042-43, 435/1043-44 ve 438/1046-47 tarihli); The
Coinage of Islam, Collection of William Kazan, Beirut 1983, s.411(Isfahân 434/1042-43 ve
435/1043-44 tarihli); R. Bulliet, ayn~~makale, s.290. (Isfahân 442/1050-51 tarihli); C.Turabi
Tabâtabâ'i-M. Vas~k, ayn~~eser, s.476; Yine Tahran'da Muze-yi ~ran-bastan'da Tu~rul ve Ferâmurz
ad~na kesilmi~~dört tane gümü~~para daha vard~r. Bk.nr.1183.
s' Abdullah Kuçani, Tarih-i Huldcâm-i Nisâbür be-~stinad-i Sikkeha, Bas~lmam~~~Y. Lisans
Tezi, Pejuhe~gah-~~ Ulum-~~ ~ nsani ve Mutala'at-~~Ferhengi, Tahran 1375h~/1997, s.345. (44X
tarihli).
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dan dikkate de~er noktalar ta~~maktad~ r. Burada Selçuklu hanedan~ ndan
olmayan Ferâmurz'un Tu~rul Bey'i "al-Sultân al-Mu'a??am" unvarn ile zikretmesi, di~er Selçuklu hanedan üyelerinin durumuna ayk~ r~d~r. Yine Ferâmurz'un paralar~nda kullan~lan "ok ve yay" tasviri bize Selçuklu paralarmda
görülen bu motifin hâkimiyet alâmeti olarak da kullan~ld~~~n~~göstermektedir. Zirâ, ok ve yay Selçuklu öncesi hiçbir Kfficüye paras~nda görülmemektedir.
Yine, ikinci bir örnek olarak, bas~m yeri ve tarihi okunamayan, ancak
Türk as~ll~~oldu~u anla~~lan Tu~rul Bey'in vassal~~Beg-Arslana ait paray~~52 göstermek mümkündür. Beg-Arslan metbü'unu "al-Sultân al-Mu'azam
~âhan~âh Tu~rul Bek Abü Tâlib" olarak zikrederken kendisi için "al-Amir alAcall" unvan~ n~~kullanm~~t~ r. Paran~n her iki yüzünde de ok ve yay tasviri görülür.
Bu durumda, Selçuklu paralar~nda görülen ok ve yay motifinin kimi ya
da neyi nitelemi~~oldu~u üzerine dü~ünmek gerekecektir. Selçuklu devri için
çok karekteristik bir özellik ta~~yan, Selçuklu paralar~n~n yan~~s~ra madalyonlarda53 ve devrin resmi muhaberat~n~ n ba~~nda tugra olarak kullan~ld~~~~anla~~lan" ve Türkiye Selçuldular~~vas~ tas~yla da Anadolu'ya giren 55 ok ve yay, siyasi önemine binaen birçok kaynak taraf~ndan zikredilmi~tir56. Kaynaklarda
s~ k bir ~ekilde zikredilen bu motif Selçuklu tarihi ara~t~rmac~lar~~taraf~ndan
aç~klanmaya çal~~~lm~~t~ r. Buna göre; ok ve yay~n eski Türk tarihinden beri
hususi ve hukuki bir mana ta~~d~~~, ilkinin tâbiyi ikincisinin ise hâkimi ve hâ52 G. Hennequin, ayn~~eser, s.33. Burada vassal~ n Azerbaycan haltimi olma ihtimali
belirtilmi~tir.
53 Tu~rul Bey'e ait ok ve yay motifi ta~~yan Ba~dad 455 tarihli böyle bir madalyon için bkz.
Do~u ile Bat~~Aras~nda Bir Gök Ku~a~~~-2, Selçuklu Sikkeleri, Yap~~Kredi Bankas~~Yay~nlar~,
~stanbul 1994, s.19.
54 O. Turan, Türkiye Selçuklulan Hakk~nda Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s. 24-25.
55 Türkiye Selçuklu paralar~ nda da biz ok ve yay~n daha tekamül etmi~~ ~ekillerini
görmekteyiz. H. Erkiletlio~lu - O. Güler, Türkiye Selçuklu Sultanlan ve Sikkeleri. Kayseri 1996,
5.26-27. Bu motifle ilgili bkz. S. Mülayim, "Selçuklu Sikkelerinde Yaz~-D~~~~Unsurlar," Antalya V.
Selçuklu Semineri, Antalya 1998, s.I2-15.
56 Ebu'l-Hasan el-Beyhaki, Ni~abür ~ehrine giri~i esnas~nda Tu~rul Bey'in elinde üç tane
ok, kolunda ise bir yay bulundu~unu bildirmektedir. Bkz. Tarih-i Beyhakl, ne~r. A. Ekber
Feyyaz, Tahran 1375/1996, s.732. Iranl~~müellifler için anla~~lmas~~zor olan bu bozlur hakimiyet
alametinin baz~~müellifler taraf~ ndan kar~~t~ r~larak yay~n hilal, okun ise çomak zannedildi~i
görülmektedir. bkz. Ravendi, Rihatifs-Sudür ve Ayeui's-Surûr, s.98. Yay-hilal için bkz. S~raceddin
Segci divan~ ndan naklen bkz. ~. ~erik Emin, Ferheng-i Isulahat-~~Devre-yi Mogol, Tahran
1357h~, s.169.
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kimiyet anlay~~~n' temsil etti~i ve Selçuldular devrinde "ta~nga" olarak kullan~ld~~~~O. Turan ve Cl. Cahen taraf~ndan ortaya konulmu~tur57. F. Köprülü
ise, okun K~ n~k boyunun tamgas~~oldu~unu ifade etmi~tir. Ok ve yay~n Tu~rul Bey'in siyasi hâlcimiyet ifade eden ~ahsi ta~ng-as~~ oldu~una dair bir ba~ka
görü~~ise R. Bulliet taraf~ndan ileri sürülmü~tür59.
Tu~rul Bey'in Ni~âbür'da bast~rd~~~~paralar istisna edilirse di~er bütün
paralar~ nda ve onun yan~~s~ra Selçuklu hanedan üyeleri ve vassallanmn paralarmda görülen bu ta~ngan~ n, bizim ~ahsi kanaatimize göre belki de Dultak'~n demir yayh lakabma kadar uzanan bir geçmi~te, Tu~rul Bey'in ~ahsi iktidar~n~~ a~arak, bütün Selçuk ailesine te~mil olacak bir ~ekilde, hukuki bir
sembol olarak kullan~lm~~~olmas~~ muhtemeldir. Ok ve yaya hemen hemen
bütün Selçuklu hanedan üyelerinin paras~ nda rastlan~lmas~~ve bu tamgan~n
Tu~rul Bey'in ölümünden sonra da di~er hanedan üyeleri taraf~ndan kullan~lmas~~ bunu do~rular. Burada, ok ve yay motifleri, henüz ~ran co~rafyas~na
yeni dahil olan O~uzlar için sembolik olarak siyasi kudret ve hâkimiyeti temsil etmi~~olmal~d~ r. Okuma yazma bilmeyen bir O~uz'un, bu tasvir üzerinden
siyasi hâltim veya paran~n sahibini anlamas~~mümkün gözültmektedir8°. Ça~r~~
Bey'in paralar~nda görülen ok-yay veya sadece ok ile Kavurd Bey'in paralar~ nda bir süre göze çarpan ve ku~u and~ ran süslü bir ok ve yay motifinin 61 de
ayn~~~ekilde tamga olarak bu kimseler taraf~ ndan kullan~lm~~~oldu~u anla~~l~ yor. Dolay~s~yla da, Ça~r~~ Bey'e ait elimizdeki son para -belki de silinmeler
sebebiyle- istisna say~l~ rsa, takriben bütün Selçuklu paralar~ nda "ok ve yay"~n
ya da bunlardan sadece birisinin ta~nga olarak kullan~ld~~~~görülmektedir.
~u halde, ailenin hâkimiyet alâmeti olan ok ve yay tamgas~n~~ kullanmak,
yerel vassallar için Selçuklu hâkimiyetini tan~ mak demek olan bir zorunluluk
iken, Selçuklu hanedan üyeleri için, Selçuk ailesinin hâltimiyetini ifade eden
5 7 Bkz. O. Turan, "Eski Türklerde okun hukuki bir sembol olarak kullan~ lmas~,"
Belleten ,IX/ 35, Ankara 1945, s.315-316; Cl. Cahen, "La Tugra Seljukide", JA, CCXXXIV , (194345), s.286; C.E. Bosworth, "Saljiukids", E/2, c.VIII, s.940.
58 F. Köprillii, Bizans Miiesseselerinin Osmanl~~Miies.seselerine Tesiri, ~stanbul 1981, s.61.
R.W. Bulliet, "Numismatic Evidence for the Relationship between Tughril Beg and
Chaghri Beg", Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History. Studies in
Honor of George C. Miles, Ed. A. Kouymjian, Beirut 1974, 5.290. Yine Bulliet'e dayanarak S.
Divitçio~lu, Otuz'dan Selçuklu'ya (Boy, Konat ve Devlet), ~stanbul 1994, s.102.
6'0 RW. Bulliet, ayn~~makale, s.292,294.
61 Bkz. yukar~da Kavurd Bey'in paralar~. Ayn~~ motifi ~ran~ah ve Arslan~ah devrindeki
Kirmân Selçuklu paralar~ nda da görmek mümkündür. Bkz. Muze-y~~ ~ran-bastan, nr.1282 (Bem
487/1094 tarihli), nr.1284. (Arslan~ah'a ait)
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bir sembol olmal~d~r. Buna ra~men, yerel hakimler sadece "tamga" ile Selçuklu hakimiyetini tan~ makla kalmam~~, paralar~nda metbular~ n~ n ad~ n~~ da
zikret~ni~lerdir. Selçuklu hanedan üyeleri ise, kendi siyasi konumlar~ na göre,
Tu~rul Bey'in ad~ n~ , 4x4 tarihinde Resul Tegin'in sikkesinde oldu~u gibi paralar~ nda zikretmekte, ya da ~brahim Y~ nal ve Musa Yabgu örne~inde oldu~u
gibi zikret~nemekte idiler. Burada ~u soruya cevap aramak gerekmektedir;
Acaba, Tu~rul Bey'in ad~ n~ n Selçuklu paralar~ nda zikredilmesi ya da zikredilmemesi hangi siyasi-idari gelene~e dayanmakta idi ve Selçuklu hanedan
üyelerinin Tu~rul Bey'le olan münasebetlerinde hangi siyasi teamüller geçerli idi?
Esasen elimizdeki mevcut paralardan, Musa Yabgu, Ça~r~~ Bey, Kavurd
Bey ve ~brahim Y~ nal gibi devletin kurulu~unda ilk fütuhat~~yürütmü~~olan
Selçuklu hanedan üyelerinin paralar~ nda Tu~rul Bey'in ad~ n~~ zikretmeye gerek duymad~ klar~~ anla~~lmaktad~ r. Bu durum ku~kusuz, fetih hakk~ na dayanan ve ülkeyi hanedan üyelerinin mü~ terek mesuliyetinde addeden Eski
Türk devlet gelene~i ile, Dandanakan Sava~~ 'n~~ müteakib toplanan kurultayda al~ nan kararlara ba~l~ l~~~ n tabii bir sonucu olsa gerektir. Buna göre,
her bir hanedan üyesi, Dandanakan Sava~~~sonras~~ yap~lan taksimde pay~ na
dü~en co~rafyada kendi ad~ na hutbe okut~na ve para bast~rma hakk~ na sahip
olmu~ tur. Bu durumda, hanedan üyeleri Tu~rul Bey'in hakimiyetini tan~ makla birlikte paralar~ nda onun ad~ n~~zikretmek mecburiyetinde kalmam~~ lard~ r. Ancak, 455/1063 tarihinde Siraz'da Kavurd Bey ad~ na bas~lan para
iie62 Alp-Arslan'~ n bas~ m tarihi ve yeri okunamayan bir, paras
~ nda63 Tu~rul
Bey'in ismi zikredilme yoluna gidilmi~ tir. Kanaatimize göre bu durum, daha
önce kendilerine metbu olarak babalar~ n~~tan~yan ve paralannda onun ad~ n~~
zikreden Kavurd Bey ve Alp-Arslan'a, muhtemelen daha merkezi bir sisteme
geçmek isteyen Tu~rul Bey'in telkiniyle gerçekle~mi~ tir. Ancak, Tu~rul Bey'in
hayat~ n~ n son y~ llar~ nda gerçekle~ tirmek istedi~i bu te~ebbüsün onun ölümüyle birlikte terk edildi~i anla~~lmaktad~ r. Alp-Arslan, Tu~rul Bey'in yerine
hükümdarl~ k tahuna ç~ karken, karde~ i Kavurd Bey de, fetih hakk~ na göre
kendi pay~ na dü~mü~~olan Kirman'da bast~ rd~~~~paralarda, yeniden, sadece
kendi ad~ n~~ "Malik al-'dil" unvan~~ ile zikret~neye ba~lam~~~ve hükümdarl~ -

62 G. Hennequin, ayn~~ eser, s. 160; N.M. Lowick, "Seljuk Coins", Nunnsmatic Chronicle,
Seventh Series, X, 1970, s.25.
63 C. Alptekin ayn~~ mak., s.469.
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~~n~~zahiren kabul etmekle birlikte Alp-Arslan'~n ad~n~~paralar~na koymam~~ t~r.
Bu durum Selçuklu hükümdarlar~mn, devletin kurulu~unda yap~lan taksime, -daha merkezi bir devlet anlay~~~ na geçme temayüllerine ra~men- sonraki tarihlerde de riayet ettiklerini gösterir. Alp-Arslan ve Melik~ah devrinden itibaren Selçuklu hanedan üyelerinin, kestirdikleri paralarda hükümdar~n ad~n~~zikretmelerine ra~men, Kavurd Bey ve o~ullar~= idaresinde bulunan Kirmân'da bas~lan paralarda Selçuklu Sultan~n~n ad~na raslan~lmamas~~
da bunu gösterir.
Kutalm~~, Resul Tegin, Erta~~ve Yakuti gibi Dandanakan Sava~~~sonras~~
yap~lan taksimde ülkede muayyen bir m~nukan~n idaresini üstlenmeyen hanedan üyelerinin merkez ile olan hâkimiyet münasebetlerine dair bilgimiz
daha azd~ r. Anla~~ld~~~na göre, bu hanedan üyelerinin Tu~rul Bey ile olan
münasebetleri daha s~ k~~esaslara ba~l~~ bulunmakta idi. Nitekim, Resul Tegin
ad~na kesilen bir parada"-di~er hanedan üyelerinin hilaf~na- Sultan Tu~rul
Bey'in ad~n~n zikredilmi~~olmas~~ bunu göstermektedir. Buna ra~men elimizde di~er hanedan üyelerine ait paralar bulunmamas~, bu konuda daha
fazla yorum yapmam~z~~ engellemektedir.
O halde ilk devir Selçuklu paralar~ ndan ~u neticeleri ç~ kartmak gerekecektir:
1. Ça~r~~Bey'in o~ullar~~Kavurd Bey ve Alp-Arslan, babalar~n~n sa~l~~~nda
paralar~nda kendileri için Melik ve Emir unvanlar~n~~kullanmakta (al-Malik
al-Amir al-Acall) ve kendilerine "al-Malik al-Mulük" unvamyla babalar~n~~ metbü tan~ makta idiler. Tu~rul Bey'in ad~n~~ paralar~nda..zikretmiyorlard~. Paralardan anla~~ld~~~na göre, Alp-Arslan daha Ça~r~~Bey'in sa~l~~~ nda
Merv ve Herât ~ehirlerinin hâkimiydi ve babas~n~n yerine veliaht konumunda
bulunmaktayd~. Ça~r~~Bey'in vefaundan sonra (451/1059), Kavurd Bey paralar~nda ok ve yay tasviri ile sadece kendi ad~n~~ve unvanlarm~~zikretmekte idi.
("al-Malik al-dil" veya "al-Malik al-Mu'azzarn"). Kavurd Bey ve Alp Arslan ilk
defa muhtemelen 454/1062 veya 455/1063 tarihlerinde, Tu~rul Bey'in ismini de paralar~ nda zikretmeye ba~lam~~lard~r. Ancak ayn~~y~l Tu~rul Bey'in
vefauyla bu uygulama sona ermi~tir. Bu tarihten sonra Kavurd Bey'in paralar~nda ok ve yay tasviri, kendi ad~~ve unvan~ ndan ba~ka hiçbir kimsenin ismi

64

G. Hennequin, ayn~~eser, 5.28-29.
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geçmemi~tir. Alp-Arslan baz~~paralar~ nda kendisi için" 'AZud al-Davla Tc alAmma" elkab~ n~~ kullan~ rken Kavurd Bey'i '~mad al-Davla" elkab~ndan istifade
etmi~tir.
Ça~r~~Bey, paralar~ nda, 435/1043-44 tarihinde bir kez kulland~~~~"alMalik al-Mansür" istisna say~l~ rsa kendisi için hiçbir unvan kullanm~yor ve
kendi ad~ n~~ son derece sade bir ~ekilde zikrediyordu: 'Ça~r~~Bek Davüd". Paralar~nda Tu~rul Bey'in ad~ n~~ sadece bir kez -istisnai bir ~ekilde- zikretmi~tir.
Paralar~ nda umumiyetle tamga olarak ok ve yay~~kullanm~~ur. Kendisi için
unvan kullanmamakla birlikte o~ullar~n~ n onun için kulland~ klar~~"al-Malik
al-Mulük" unvan~n~~kabul etti~i anla~~lmaktad~r. Onun paralardaki siyasi statüsü, "Sultan" Tu~rul Bey'in alt~ nda, Melik veya Emir unvanlar~ n~~ ta~~yan
Musa Yabgu, ~brahim Y~ nal, Resul Tegin gibi di~er hanedan üyelerinin üzerindedir. Kendisi için bir unvan kullanmarnas~~belki de konumuna uygun bir
unvan bulunmamas~ ndan olmal~d~ r. Hâkimiyetinin as~l merkezi Merv olmas~ na ra~men, Sistân eyaleti ile Herât ~ehrinin de zaman zaman onun idaresine girdi~i anla~~lmaktad~ r. Yine paralar, daha önce ortaya konuldu~u gibi 65,
Kavurd Bey'in idaresinde bulunan Kirmân'~ n Ça~r~~Bey'e ba~l~~ tabi devlet
konumunda bulundu~unu göstermektedir.
Tu~rul ve Ça~r~~ Beylerin amcalar~~Musa Yabgu kendisi için "al-Malik
al-' dil" unvan~ n~~ kullanmakta idi. Paralar~ ndan anla~~ ld~~~ na göre,
435/1043-44 tarihinde Herât hakimiyeti için Ça~r~~Bey'le mücadele halinde
idi. 430 ve 440'11 y~ llarda Herât ha-kimi oldu~u anla~~lmaktaysa da, 450'li y~ llar~ n ba~~ nda bu ~ehirde Alp-Arslan ad~ na kesilen paralar ~ehrin hâkimiyetinin
el de~i~tirmi~~oldu~unu göstermektedir.
Tu~rul ve Ça~r~~ Beylerin anne bir karde~leri ~brahim Y~ nal kendisi
için "al-Amir al-Acall" 66 unvan~n~~kullanmakta ve ok ve yay tasviri ile Tu~rul
Bey'in halimiyetini tan~d~~~ n~~ göstermekteydi. Bunlardan ba~ka, babas~~Yusuf
~nanç'~n ismini de paras~na getiriyor ve "Abii ~shak" künyesiyle "Sayf al-Davla"

65 Bkz.

E. Merçil, Kirman Selçuklulan, s. 150.
Tu~rul Bey'in 432-437/1040-1045 tarihleri aras~nda basurd~~~~paralarda da görülen bu
unvan ~ brahim Y~ nal'dan yakla~~k 15-16 y~l kadar sonra, Resul Tegin ve Alp-Arslan'~n paralar~ nda
da görülmektedir. Yine Tarih-i Sisdn'a göre (5.372), Musa Yabgu'nun o~lu Kara Arslan Böri de
ayn~~unvan~~ta~~ makta idi. Bu ünvan için bkz. Muhammed Bak~r el-Hüseyni, "Derasetü tahliliyye
ve ihsaiyyeti 111 elkabu ~slâmiyye -2-", Sumer,XXVIII/1-2, Ba~dad 1972, s. 154, 155, 160.
66
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elkab~ n~~ kullan~ yordu". Siyasi konumu Ça~n Bey'in alt~ndad~ r ve daha çok
Kavurd ve Alp-Arslana benzemektedir. Ancak hâkim olarak paras~ nda kimsenin ad~ n~~ zikretmemi~tir.
Selçuklu hanedan~ n bir di~er üyesi Resul Tegin'in, mevcut paralara
göre (4)x4 tarihinde Hemedân ve 455/1063 tarihinde Fars eyaletinde bulunan Istahr'~ n hâkimi oldu~u anla~~lmaktad~ r. ~lk para da Tu~rul Beyin ad~ n~~
"al-Sult:an al-Mu'azzam ~M~an~ h Tu~rul Bek" ~eklinde zikrederken, ikinci
parada kendi ad~ ndan ba~ka hiçbir isim zikretmemi~tir. Onun paralar~ nda
kendisi için; "al-Amir al-Acall" unvan~ n~, "AbF~~~uc ' künyesini ve "Husrn alDin" elkab~ m kulland~~~~anla~~lmaktad~ r.
Türk as~ ll~~ Beg Arslan paralar~ nda ok ve yay ile metbu'u Tu~rul Bey'in
ad~ n~~tam bir ~ekilde zikrederken kendisi için "al-Amir al-Acall" unvan~ n~~ kullanmakta idi. Selçuklu hanedan üyeleri taraf~ ndan da kullan~lmakta olan bu
unvan onun önemini göstermektedir.
Kâküye hanedan~ n~ ndan Isfahân'~ n yerel hâkimi Ferâmurz, paralar~ nda hem Tu~rul Beyin ad~ n~~ hem de ok ve yay tasvirlerini kullanmakta idi.
Kendisi için ise, ya "al-Amir" unvan~ n~~ kullan~yor ya da ad~ n~~ unvans~z zikrediyordu. Siyasi konumu, Selçuklu hanedan üyelerinin alt~ nda gözükmektedir.

Sayf al-Davla
67 ~brahim Y~ nal'~ n ça~da~~~~ bn Hassul, onun ünvanlar~ n~~"al-Amir
Abi ~shak ~ b~l.him b. Yf~suf' ~eklinde zikretmekle bilgilerimizi teyid eder. Bkz. A. Azzâvi, "~ bn
Hassul'un Türkler Hakk~ nda Bir Eseri", s. 264 (metin, s. 48).
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Paralara göre Selçuklu hanedan üyeleri ve vassallar~ n hiyerar~ik yap~s~:
I-TU~RUL BEY
433-437 al-Arnir al-Acall, al-Amir al-Sayykl
437-455 al-Sult5.n al-Mu'azzam
- Ça~r~~Bey Davud
435- al-Malik al-Mansür
44545x
ili - Kavurd Bey
444-451 al-Malik aliA. dil
451 al-Malik al-Mu'azzam
451-467 al-Malik al-'dil
'~md al-Davla

r~~~- ~brahim Ymal
439 al-An~ir al-Acall
Sayf al-Davla
Abü ~shak
441 Ab~:
~~ ~shak

131 - Alp-Arslan
450 al-Amir al-Acall
453 'Azud al-Davla
Tc al-Amma
455
III- Musa Yabgu
435 al-Malik
N.~~ r al-Din

IV - Resul Tegin
4X4 Plusm al-Din
455 al-Amir al-Acall
Flus .m al-Din
V - Beg Arslan
4XX al-Amir al-Acall
VI - Ferâmurz
434, 435, 438, 442 al-Amir
44X
(Farmurz)
Hanedan üyelerine ait bu paralar, ayn~~zamanda Dandanakan Sava~~'n~~
müteakiben toplanan kurultayda al~ nan kararlara binaen siyasi yap~lanmas~ n~~
gerçekle~tiren Selçuklu hanedan üyelerinin, kendi fütûhat hakk~ na dayanan
bölgelerde adem-i merkezi bir ~ekilde yap~lanmaya girdiklerini ve sava~~~taki-
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beden 15-20 y~l zarf~nda da -Musa Yabgu'nun hâkimiyet sahas~~istisna say~~l~ rsa- kurultayda al~nan kararlara azami ölçüde riayet ettiklerini göstermektedir.
Ne yaz~k ki, elimizde ~u anda daha fazla yoruma elveri~li para bulunmamas~~bu münasebetlerin her yönüyle ayd~nlat~lmas~n~~engellemektedir. Ancak, ~u ana kadar, Selçuklu Devleti'nin siyasi yap~lanmas~n~~gerçekle~tirdi~i
~ran co~rafyas~ndaki zengin para kolleksiyonlar~n~ n henüz envanterlerinin
dahi ç~kart~lmam~~~olmas~, bu yöndeki ümitlerimizi taze tutmaktad~r.
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