(ATEBETC' L - KETEBE'YE GÖRE SANCAR
IMPARATORLU~UNUN YÖNETIMI
Ann K. S. LAMBTON
Çeviren: N. KAYMAZ
Iran'daki Islam kurumlar~n~n incelenmesi belgelerin eksikli~i
yüzünden güçle~mektedir. Bu eksikli~in nedeni, bir zamanlar var
olan belgelerin tümden yok olmu~~bulunmas~~da de~ildir. Bir çok
yasal ba~~tlar ve i~lemler, özellikle ~er<1 yasaya kar~~n, töre ile ilgili
olanlar, yaz~lmaks~z~n yap~lm~~t~. Üstelik yerel sorunlar söz konusu
oldu~unda, tutanak tutma yöntemi, ba~ka yerlerde oldu~u gibi, Iran'da da yorucu bir yöntemdi; sonra, her köy ya~l~s~mn bildi~ini kayda geçirmek gereksiz görünmü~~olmal~d~r. ~ran'daki Islam kurumlar~n~~incelerken kar~~m~za ç~kan ba~ka bir güçlük de, kaynaklar~n terimleri
s~k s~k kar~~~k bir biçimde kullanmas~d~ r. Bunlar~n baz~lar~~hem genel,
hem teknik bir anlamda kullan~l~rlar. Tek bir terim, ayr~~ ayr~~bir
tak~m kurumlar~~gösterebildi~i gibi, her hangi bir terimin anlam~~hem
zamana, hem de yere göre de~i~ebilmektedir. Üzerinde durulacak
devir için özellikle söz konusu olan bu belirsizli~in örnekleri, ~l.cpi<,
nd'ib, ~at~ne* ve re'ts'dir. Bir ba~ka kar~~~kl~k da, ek görev uygulamas~n~n
genel olu~u ve bir ki~inin üzerinde birden çok görev bulundu~u
zaman, kaynaklar~n bu görevlerin her birini ilgilendiren nitelik ve
i~levleri (fonksiyonlar~) her zaman aç~kça ay~rdetmeyi~idir.
Bununla birlikte elimizde, Müeyyidü'd-Devle Müntecebü'd-DIn
Bedl< Atabeg el-Cüveynrnin yazm~~~ oldu~u (Atebetü'l-ketebe'de,
~~7-57) ola~anüstü zenginlikte bir
Sancar'~ n saltanat~~için (5 ~~ -52
belgeler koleksiyonu var. Farsça metin, Mirza Muhammed KazvInrnin yazd~~~~bir giri~~ile birlikte, 'Abbas Nbal taraf~ndan yay~nlanm~~t~r'. Buradaki belgelerin bir k~sm~, Mün~a' dt-~~`ahd-~~Selcübi ve
livdrezm~dIddn ve evö'il-i ahd-~~ Mu~ul 2 denen koleksiyonun içinde de
* Yazar makalede bu kelimeyi ~ilme biçiminde yazmaktadir. [çeviren].
Tahran, 1950.
2 Bkz. V. Rosen, Les manuscrits persans de l'Institut des Langues Orientales, Petrograd,
1886, No. 26, S. 146-59.
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vard~r. Bu iki koleksiyonun içeri~ini Mehmed Köymen 'Selçuklu Devri
Kaynaklar~na dair Ara~t~rmalar, /'de 3 anlatm~~t~r. `Atebetü'l-ketebe'nin
yazar~~Müntecebü'd-Din H. 516'da, katip (debir) olmak niyeti ile
Merv'e geldi; sonunda Sancar'~n divdnu'l-in~d'un~n ba~~~oldu. <Avfl,
onun bir yazar olarak belagat~ndan söz eder 4. Mütecebü'd-Din,
<Atebetü'l-ketebe'yi yazmay~, görünü~e göre, El:Al-Feti:1 Na~~ru'd-Din
Tahir b. Fahru'l-Mülk b. Nizamu'l-Mülk'ün buyru~u ile üzerine
ald~. Ebii'l-Feth Nas~ru'd-Din Tahir, H. 528'de Sancar'~n veziri oldu
ve yirmi y~l bu makamda kald~. Mirza Muhammed Kazvini'ye göre,
yaz~l~§ tarihi H. 528 ile 548 y~llar~~aras~nda olabilir 3. <Atebetü'l-ketebe,
bir resmi belgeler ve özel mektuplar koleksiyonundan olu~maktad~r 6.
Resmi belgeler, ba~l~ca, fermanlar (men~ ~f r), atama kararnameleri
(tatlid) ve yetkilendirme belgeleri (misö/)'dir. Çe~itli askeri, sivil ve
dini memuriyetlere ili~kin olan bu belgeler, Sancar'~n yönetim sistemiyle, kontrolunu elde tutmaya ya da kurmaya çal~~t~~~~merkezi
hükümet yöntemini büyük ölçüde ayd~nl~~a kavu~turur.
Din görevlilerinin atanmas~, askerlerinki gibi normal olarak
merkezi hükümetçe yap~l~rd~. Hükümlerinin yürütülmesi için, bunlar,
eskiden oldu~u gibi askeri memurlara dayarnyorlard~ ; her zaman
de~ilse bile, bazan illerdeki yerel görevlilerin yönetimi alt~na veriliyorlard~. örne~in, Esterabad Mzs~, /3atibi ve mulytesibi olarak ?~yau'Din Mecdül-Islam'a verilen bir bd,;:i'u'/-1.cur~ t atama kararnamesinde,
emblere, isfehsdldrlara, mulcg<lara, muta~arr~flara ve memurlara, ~er`i
i~leri ve IscWmn mahkemesini ilgilendiren her hususta ona otorite ve
sayg~~sa~lanmas~, camilerin, n~inberlerin, türbelerin ve ibadet yerlerinin kendisine b~rak~lmas~, onun izni ve r~zas~~olmaks~z~n hiç kimsenin va~z vermesine müsaade edilmemesi; I.cilirun mahkemesi huzurunda yarg~lanmay~~istemeyen kimselerin b(W ad~na zorla getirtilmesi
ve cezaland~r~lmas~, özellikle evbdf~n yönetimi hususunda onun
3 Ankara, 1951. Sancar devrinin ayr~nt~l~~bir tarihi, ayn~~yazar~n, Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi, II, (Ankara, 1954) adl~~kitab~nda bulunur.
4 Lub~lbu'l-albdb of Muhammad ‘Awfi, yay. E. G. Browne ve Mirz5. Muhammed
London, Leyden, 1906, I, 78-80.
5 Bunlar ve ba~ka aynntilar için <Atabetü'l-ketebe'nin Farsça bask~s~n~n giri~ine
bak~n~z.
Bu mektuplar~n en az iki tanesi Sancar'~n ölümünden sonraki devre aittir ve
orijinal derleme yap~ld~ktan sonra eklenmi~~olmas~~gerekir (bkz. Farsça metnin
giri~i).
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k ontrolunun güçlendirilmesi buyurulur 7. Aym ~ekilde, IVI.zenderk~~
mulytesibli~i ile ilgili olarak Evhadu'd-Din'e verilmi~~bir ferman (mer~p7r)
da Afizendern'~n ~al~nelerine, oradaki valilerin (vu/dt) vekillerine,
mul.ctil`lara, vergi tahsildarlarma (muta~arnftm), bölgenin seçkin ki~ilerine, ritescisma ve ileri gelenlerine (ayiin), yüklendi~i i~ler bak~m~ndan
kendisine riayet edilmesi ve destek olunmas~~buyru~u verilir 8. GurOn
kenti ile çevresinde bulunan evid~f~r~~mütevellilik görevi için <Azizü'dDin adl~~birisine verilen bir yetki belgesi (tefv1z) de, yine vekillere
(nuvv~7b), valilere (vu/t~t), mukg<lara ve ~ajmelere <Azizü'd-Din'in vekili
Z~yWu'd-Din'e destek olmalar~~yönergesini (direktifini) verir; ayr~ca
çevresinin ünlü ve sayg~de~er sey.yidlerine, Icr~5larma, imt~mlar~na, rü'est~sma, toprak sahiplerine (dehillcin), vekillerine (num, öb) ve mulcK~`lar~na,
onun mevki ve yetkisine tam olarak uyulmas~m emreder 9.
Yürütme yetkisi `dünyevi hükümet' in memurlar~n~n elinde olmakla birlikte, suçlular~n cezaland~r~lmas~nda kendilerinden, im~lmlar~n, müftilerin ve `~demön~n r~zas~m sormalar~~ve almalar~~beldenirdi".
Yaranku~'un Cüveyn ~almeli~ine ait bir atama kararnamesinde, ona,
sözkonusu kimselerin uygun görü~ünü almadan ve kendilerine
dam~madan divtma (~alme &dm) ili~kin bir i~i görmemesi için buyruk
verilir n. Aym ~ekilde, Gulp4reg5,n ~alyne vekiline, bu yerin *cWs~~
olarak atanan Mecdü'd-Din Muhammed için verilmi~~bir yetkilendirme belgesinde, diya mevkiinin gerektirdi~i yüksek sayg~y~~göstermesi,
dinsel i~lerin öncelik ve ivedilikle yürütülmesi ve Is~i5n~n mahkemesinde
(meclis-i lyakem) verilen kararlar~n uygulanmas~na ili~kin hususlarda canla ba~la çal~~mas~~emredilir 12. Ebül-Peth Yasuf b. tiv.rezm~W~, Rey
nteibli~ine atanmas~~ile ilgili bir belgede, kendisine verilen buyru~a
göre, ayn~~~ekilde, vekillerine, kentin ve ilin i~lerinde soyidlerle,
imdmlarla, do~ru ki~ilerle, dindarlarla ve ~eyblerle dan~~malar~~
için yönerge verecekti 13.
Maliye memurlar~n~n durumu de~i~ikti. Merv'in müstevfilik makam~~için Zeynü'd-Din'e verilmi~~bir atama kararnamesinde, emir
isfehsökir~n (yani yerel askeri komutamn) vekillerine (nuvvib), ona her
çe~it sayg~y~~göstermeleri buyuruluyordu; kendisine re'lsin ikametgâh~ndan elden gelen her türlü yard~m ve destek sa~lanacakt~~; konul'AK, 52.
'AK, 79.
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mas~~kaç~n~lmaz olan her vergi ve zorunlu olan her istek, onun vekili
taraf~ndan kaydedilecekti (yani vekili taraf~ndan onaylanmadan hiç
bir tarh ve talep i~lemi yap~lmayacakt~) 14 . Mu'Inü'd-Din, &ön
temsilcisi olarak Merv'e <dmi/ atand~~~nda verilen fermanda, kentin
ve ilin hükümet dairesi (d(vdn-~~eydlet), re"islik makam~, kÖ mahkemesi,
din yöneticileri ve ileri gelenlerince ona sayg~~gösterilmesi, bunlar~n
"ad~~geçen ilde vekilimiz (nd'ib) olarak" onu saymalar~, &dna ili~kin
i~lerde kendisine ba~vurmalar~~ve vergilerin toplanmas~nda onunla
i~birli~i yapmalar~~gerekti~i belirtiliyordu 15. Ancak, imparatorlu~un
merkezlerinden biri olmas~~ bak~m~ndan Merv'in özel bir durumu
vard~ ". Bununla birlikte Tâcü'd-Din Eb~l'l-Mekârim Ahmed b.
el-<Abbâs'~n Mâzenderân re'isli~ine atanmas~na ait kararname `r~mili,
re'is'in yönetimi ve denetimi alt~na koymakta idi ".
Ba~l~ca üç tip yerel ellvdn bulundu~u görünüyor: ~er<I i~lerle ilgili
olan Win~n mahkemesi (divdn~), ba~l~ca görevi vergi koyma ve toplama i~lemini ilgilendiren konular olan divdn-~~riyöset (bkz. a~a~~)
ve esas olarak genel güvenli~e ili~kin i~lerle u~ra~an ~al.zne dairesi
(divr~ n~). Hepsinde olmasa bile, kimi illerde, bu üç dköna eklenecek
bir de divön-~~medlim vard~. Gurgân valili~i (<amet) için düzenlenmi~~
bir atama kararnamesinde Mes<fid b. Muhammed'e, diVdn-~~mgdlim
ba~kan~na, görevlerinde dikkatli olmas~~için yönerge vermesi buyurulmaktad~r 15 . Seyyidler bile, bir korporasyon olarak, seyyidler nalcibinin
özel yetkisi alt~na verilmi~~buluyorlard~. Gurg5.n, Dihistn ve EsterW:Ad
seyyidlerinin nakibi s~fat~~ile Murtaiâ Cemâlu'd-Din için yaz~lm~~~bir
men~ör, kentin ve oraya ba~l~~yerlerin &ön temsilcilerine (nuvvöb) ve
memurlar~na, seyyidleri ilgilendiren i~lerin ona b~rak~lmas~n~~ ve bu
i~lere kar~~~lmamas~n~~buyurur 19
Bununla birlikte, ta~ra (eyalet) yönetimi üzerinde kurulmu~~etkili
bir kontrol sistemi yoktu. Görevin yapt~r~m~~(müeyyidesi) yaln~z ahlâka
ve do~rulu~a dayan~yordu ve bunlar~n da uygulamada yetersiz kald~~~~belli oluyordu. Ço~u zaman güçlü olan, iktidar~~zorla elde edebilmekte idi; Sancar'~n saltanat~~ s~ras~nda, kendileri için oturduklar~~
makamlar~n gerektirdi~i yetkinin çok üstünde yetki elde etmek
iddias~nda bulunan emtrler ve memurlarla ilgili bir çok örnekler vard~r.
Nitekim, Belty valisi ve ~al~nesi olarak Ebii'l-Fetly (Imâclu'd-Din b.
14
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Ebi Bekr <Alü. ed-Din b. <Im5.ded-Din R.umüc için verilmi~~bir ferman,
ad~~geçen ki~iye, büyük ve nazik bir görev yüklenmi~~oldu~unu,
yapaca~~~ya da söyleyece~i her ~eyin saray~n iznine ya da takdirine
ba~l~~bulunaca~~n~, öteki dünyada da kendisinden hesap sorulaca~~n~,
iyi söz ve eylemlerinden dolay~~ödüllendirilece~ini, kötü olanlar için
cezaland~r~laca~~n~~unutmamas~n~~bildirir 2°. T~pk~~bunun gibi, EbülFetly Yiisuf b. tiv5sezm~üh'~n Rey nd'ibli~ine atanmas~~ hakk~ndaki
belge de, söz konusu ki~iyi, yapt~~~~iyi ya da kötü ~eylere göre öteki
dünyada kar~~l~k bulaca~~n~~ve sorguya çekilece~ini hat~rlatarak,
uyar~r 21. Bu tür uyar~lar, Tücü'd-Din Ebü'l Mek5.rim'in Müzender5.n re'isli~ine atanma kararnamesinde ve kendisine verilen buyruk
(misal) da da görülür. Ona, hiç bir s~rr~n~n Tanr~~için gizli olmad~~~~
ve söyledi~i, yapt~~~~ve dü~ündü~ü ~eylerden dolay~, gerek bu dünyada
gerek öteki dünyada hak etti~i kar~~l~~~~görece~i haber verilir 22.
Mecdü'd-Din Mulyammed'in Gulpüyagün 1;ail~~~~hakk~ndaki buyruk
da, ad~~geçeni, "Yaratan'~n yarg~çl~k yapaca~~~büyük gün"ü dü~ünmesi için uyar~r 23 .
Görünü~teki çe~itli görevleri "dengelemek" çabas~na ra~men,
otoritenin niteli~i kurumsal olmaktan çok, ki~ iseldi. Bu, ayn~~makam~~
ba~ka ba~ka yerlerde ve çe~itli miinasebetlerle i~gal eden ki~ilere
birbirinden çok farkl~~yetkiler verilmi~~olmas~yla ortaya ç~kmaktad~r.
Ek görev uygulamas~~—Ni5,rnü'l-Mülk'ün Siydset-ndme' de reddetmesine
kar~~l~k— hiç de genelle~memi~~gibi görünmüyor. Yukar~da ad~~geçen
21y5.t~'d-Dev1e ve'd-Din, vezfr vekilli~i görevini yapt~~~~gibi &dn-~~
p~~rii'mn da ba~~nda bulunuyordu 24 . Divön-~~istffcrn~n ba~kan~~ olan
~erefü'd-Din, ayn~~zamanda Best ~n re'[sli~ine atand~. Gerçi o ikinci
görevi do~rudan do~ruya yapmad~ , kendisine verilen sahklara uyarak
Re~idü'd-Din'i vekil tayin etti. Bu vekil, Bastüm'da yaln~z re's vekilli~i
de~il, müstafilik de yapacakt~~23 . Zeynü'd-Din Ebü'l- <Alü Sa<id b. eltiiiseyin, y~llarca Merv'in müstaft vekilli~ini üzerinde tuttu; ama kendisi "en nazik görev"i yaparak sarayda kald~ ; bu arada bir vekil onun
ad~na müstevfilik görevini yerine getirdi 26 .« Ancak bu tatmin edici bir
çözüm yolu olmad~ ; dolay~s~~ile, Z~ yüu'd-Din yeniden atand~~ve
Merv'e yolland~~27 . Rey ncribli~ine atanan l ~v5.mu'd - Din ~nanç
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Enfi~irev, bir yandan da divün-~~<~~r
Kutlu Belld
(asker toplama ve yoklama dairesi) in ba~~nda bulunuyor ve bu sonuncu
görevi vekili arac~l~~~~ile yürütüyordu 28. Din görevlileri aras~nda da
ek göreve ait örnekler vard~r. Z~yu'd-Din Mecdül-IsMm EsterülAd'm
hem d.6s~, hem liaribi hem de mul~tesibi idi"; TAcü'l-/sUm Ebü
Sa`d b. Muhammed b. Man~~ir es-Sem<Ani, Merv ~afiTerinin re'lsi
oldu~u gibi, çe~itli medreselerin hafibli~ini ve müderrisli~ini yap~yordu 30.
M.zanderün seyyidlerinin nalsibi olan Zahlrü'd-Dln, Belh' de birkaç
medresenin müderrisi idi ".
Çe~itli belgelerde, "eski" aileleri memuriyede öldüllendirme
yönünde genel bir e~ilim bulundu~unu gösteren anlaumlar vard~r.
Memuriyederin irsi olmas~~ile ilgili bu e~ilim yeni olmad~~~~gibi,
Sancar'~n saltanat~~zamamna özge bir durum da de~ildi; ama ister
kamu görevinde olsun, ister iktd<larda olsun, irsen intikal herhangi bir
hak de~il, e~er gasp edilmemi~se, bir lütuf olarak sultan taraf~ndan
ba~~~lanan bir arma~and~. Örne~in, Ebü'l-Feth b. Ebi Bekr b. Kufr~ c'a, kendisinden önce babas~~tarafindan i~gal edilmi~~makam olan
babamn makam
Belh valili~i ve ~al~neli~i için verilen fermanda, "
ve payesini okula vermek ve onlar~~içten ilgi ve ihtimam (dolu)
. saltanat~m~z~n töreleri aras~ndachr" densinemizde yeti~tirmek
mektedir 32. Yine bunun gibi, Gurgün valili~i (camel) için Mes<C~d b.
Mahammed'e tevcih edilen bir belgede, Gurgün valili~inin emir
Muhammed Yül Aba taraf~ndan i~gal edilmi~~oldu~u, o öldü~ü zaman
Sancar'~n ayn~~makam~~onun o~lu Hasan'a vermi~~bulundu~u ve
"babas~n~n hizmet yolunda ve izinde yürüyece~ini umarak, kendisine,
arma~anlar ve lütuflarla, özel bir muamele gösterdi~i. . ." ama gerçekte Hasan'~n isyan etti~i ve Sancar'~n da onun üzerine yürüyüp yendi~i
belirtilir 33. Serahs rafine verilmi~~bir buyrukta, bura halk~~için
beslenen sevgi dolay~sile, "biz onlar~n re'lsinin ve liderinin, önemli
i~leri görebilecek yeterlikte köklü bir aileye mensup bir ki~i olmas~n~~
istiyoruz ..." denmektedir ". Gurgn kenti ve çevresinin
makanum M~~hu'd-Din'e veren bir belge, "onun köken bak~m~ndan
ünlü bir aileye dayand~~~, büyük ~eyler ba~arm~~, alull~l~~~n~~ve do~rulu~unu kan~tlam~~~bulundu~u" için söz konusu makama getirilmi~~
B° `AK, 72, 73.
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oldu~unu bildirir". Mazederan re7sli~ine atanan Tacü'd-Din Eba'l
Mekarim b. el-(Abbas da gene, "atalar~~Selçuklu yönetiminde ayn~~
makam~~ i~gal etmi~~olan" bir aileden geliyordu 36 . Ayn~~ ~ekilde bir
irsiyet e~ilimi C~ ilar aras~nda da vard~~37.
<Atebetü'l-ketebe'deki belgelerde, her s~n~f~n kendi özel yerinde
tutulmas~n~n ve her birinin derecesinin ve durumunun korunmas~n~n
sal~k verildi~i de görülmektedir. inanc Belka'n~n Mazenderan yalili'gine atanma kararnamesinde ~u sözler yer al~r: "Allah 'Biz derece
bak~m~ndan baz~lar~na ötekilerin üzerinde yer verdik' demi~tir. . ;
~u halde halk~n her s~n~f~~ (~~nf) kendine ait bir s~raya ve dereceye
sahiptir; bu belli ve aç~k oldu~una göre, herkes Allah~n ona lütfetti~i
s~ra ve yerde Allah taraf~ndan kendisine ayr~lm~~~o ba~~~~ve arma~anlarla (yetinip), Veren'e ~ükretmeye çal~~mal~d~ r 38 ." Gene bunun gibi,
Belh valili~i ve ~alyneli~ine getirilen Ebü'l Feth b. EbT. Bekr b. R.umac'a,
atama ferman~nda, her s~n~f~n kendi özel yeri ve s~ras~~içinde tutulmas~na, zorunlu görevlerinden biri olarak uyulmas~~buyrulur 3°.
Bununla birlikte, bu bir feodal hiyerar~inin var oldu~u anlam~na
gelmez; tersine, bu durum, ~slami toplumun tutucu niteli~inden ve
yekvucut yap~s~ndan gelir 40.
Sancar ile em/rleri aras~ndaki ili~kiler efendi-yasal ili~kileri de~ildi;
bütün yetki ya da toprak tevcihlerinin kayna~~, sultan~n kesin egemenli~i idi. Emfrler ço~unlukla memlök ya da azath kölelerdi. Örne~in,
sultan~n n~Vibi (bkz. a~a~~) olan ve H. 490 da Berkyaruk taraf~ndan
Sancar'a atöbeg tayin edilmi~~bulunan lumac 41, bir memlök idi. Gerçi,
bir memlök, kökeninde, statü bak~m~ndan özgür do~mu~~bir me/ikinkine
e~it sosyal duruma sahip de~ildi, ama bu statü, hiç bir özel damga
ile damgalanm~yordu; bir memlök devletin en yüksek mevkilerine
yükselebilirdi; yükselmi~tir de. Nitekim, Belb valili~i ve ~alyneli~i için
Eba'l Feth b. Ebi Bekr b. 1.un~ac'a verilen fermanda,
"memblklerden biri olmas~na kar~~n bir melik çabas~na (himmet) sahip
36 'AK, 21.
'AK, 6o.
kr~. 'AK, ~ o, I l, 65 ve keza bizim makalemiz `Quis custodiet custodes',
Studia Islamica, V ve VI, 1956.
38 'AK, 13-14.
39 'AK, 78.
40 Bu hususta yap~lan daha geni~~bir tart~~ma için bkz. bizim dersimizin metni,
Islamic Society in Persia, London, School of Oriental and African Studies, 1954.
el
-td'rlh (yay. Tornberg), X, ~~80.
35
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bulundu~u ve bu nedenle hükümdarhk ve imparatorlukda payda~~
ve ortak oldu~u" belirtilir ". Bununla birlikte, büyük mevkileri
tutanlann ço~unun teknik bak~m~ndan köle olmas~, içinde bir vasall~k
ve timar birli~i bulunan bir feodal toplumun do~mas~m önleyen
etkenlerden biriydi. ~slam hukukuna göre, bir memliik öldü~ünde,
onun sahip oldu~u ~eyler efendisine kal~rd~ . Uygulamada, Kumac ve
Ebü'l Feth'in ölümlerinde oldu~u gibi, bir saray memiükü öldü~ü
zaman, ço~u kez Sultan ona ait mallar~~ahfad~ndan birine ba~~~hyordu.
Illerde valilikler elde etmi~~olan bir çok emirler ve akibegler gerçekten
irsi hanedanlar kurmay~~ba~and~lar; ama bunu yasal olarak de~il,
gasbetme yolu ile yapt~lar. Emir ya da memlak, ister bir il valisi, ister
bir "idari" ~lsg<, ya da bir "askeri" ~bt~r sahibi olsun, sultana itaat ve
hizmet zorunlu~u ile yükümlü idi; ama, sultan~~koruma ya da gözetme
gibi bir zorunluluk yoktu. Gerçekte, böyle bir göreve öylesine az
gerek duyuluyordu ki, bazan ayn~~yerin ayn~~zamanda iki ki~iye birden
verildi~i oluyordu. (Atebetü'l-ketebe'deki belgelerin baz~lar~nda, gasp
edilmi~~ zOI <lar~n geri al~nmas~na ili~kin yönergelere raslamr; ama bu
bir koruma görevi olmaya varacak ölçüde de~ildir. Kar~~l~kl~~olarak
uymay~~gerektiren bir ba~~t yoktu. Sultan, her Müslüman gibi, kuramsal (teorik) olarak ~ert<ata ba~hyd~ ; ama uygulamada bunun böyle
olmas~n~~sa~l~yacak hiç bir yöntem kurulmad~. Bunun sonucu olarak,
bir mulstr~ <~n sultana kar~~~ihkak-~~hak edebilmesi için, zor kullanmaktan ba~ka bir yol yoktu. Sultan emirlerden hizmet istiyor ve hizmet
kar~~l~~~~olarak bir z4j< ba~~~hyordu. Ama bu ba~~~~keyfi idi; belirsiz
aralarla yenilenebilir ve bir neden gösterilmeksizin
Ba~~~~bir emire de yap~lsa, bir memlüke de yap~lsa, bir melike de yap~lsa
durum bu idi. Ba~lang~çta melik terimi ve statüsü yaln~z Selçuklu
ailesi üyeleri için söz konusuydu; ama Sancar zaman~nda melik ile
emir aras~ndaki fark belirgin olmaktan ç~km~~t~. ~leri gelen emirler
zaten yükselmi~ler ve baz~~hallerde melik statüsü kazanm~~lard~. Bu
statü de~i~ikli~ini akibeglik kurumu kolayla~t~rd~ : atr~beg, kendisine
yeti~tirmesi ve gözetmesi için emanet edilen Selçuklu melikinin annesi
ile evleniyordu; onlara, t~pk~~sultamn kendi akrabalar~na oldu~u
gibi, "karde~" ya da "evlat" gözüyle bak~hyordu ".
'AK, 75.
Kr~. 'AK, 30, 35, 39, 82. Ni~kyax Ica7Us~~ olarak atanan Burhanu'd-DIn'e
verilmi~~kararnamede, ona 'karde~' ~eklinde hitabedilir. (<AA", 57).
42
43
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/1.ctr~ < terimi <Atebetü'l-ketebe' de,(i) askeri hizmet kar~~l~~~~olarak;
(ii) maa~~yerine yap~lan bir ba~~~~için kullan~l~r. Terimin, Ibnü'lEsIr ve ba~kalar~~ taraf~ndan s~k s~k kullan~ld~~~~anlamda, bir eyâlet
valili~i kar~~l~~~~olarak kullan~ld~~~na dair hiç bir örnek yoktur 44.
Askeri ~l.ctr~ clar Büveyhliler zaman~ nda oldu~u gibi 45 iki k~sma ayr~l~rlar:
aralar~nda si pehsülür ya da isfehsülürlann bulundu~u büyük em[rlere
tevcil~~edilenler ve belgelerde kendilerinden mukki< olarak sözedilen
daha küçük emirlere verilenler. Belgelerde askeri s~mflar~n mensuplar~n~~göstermek için kullan~lan çe~itli terimlerin tam anlam~~ aç~kça
belli de~ildir. Örne~in, ha~em teriminin, sultan~n ya da valilerinin
askeri maiyetini göstermek için kullan~ld~~~~ve dolay~s~yla, belki de
yaln~z memlitkleri ve azatl~~köleleri de~il, ayn~~zamanda kabile reislerini
de içine ald~~~~anla~~lmaktad~ r. Görünü~e göre, terim, baz~~hallerde
bir valinin genel olarak askeri kuvvetlerini göstermek için kullan~lmakta, baz~lar~nda ise, bu terimle, belki yaln~zca valinin "a~iret"
mensuplar~~ anlat~lmak istenmektedir. Mütecennide, sipültb)ak, gulümün
ve ecnüd terimleri, emirlerden ayr~~olarak asker tak~ m~m (erat~) belirtmek
için kullan~l~r. ~lk iki terimin genel bir anlamda kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Ecnüd ötekilere oranla seyrek olarak kullan~l~r. Bu terim
belki de yerel birlikleri anlatmaktad~r; ancak, metinlerden aç~k bir
anlam ç~km~yor. Gulümün, askeri kölelerdi.
Büyük emIrlere ~ktü< ba~~~~~gelecekteki hizmetler için oldu~u kadar,
geçmi~~için de söz konusuydu. Mâzenderân ~~ fehbudu Emir-i ~sfehsülür
Sirâcü'd-Din Necmül-~slâm'a Mâzenderân'da verilmi~~3.000 Ni~âpür
dinün de~erindeki bir ~ktr~ `a ait ferman aç~kça gösterir ki, yap~lan ba~~~,
her ~ eyden önce, onun hem sarayda, hem de askeri seferlerde yerine
getirdi~i hizmetler için bir ödül idi 46. Bir ~lytd<~n hak olarak elde
edilmesi söz konusu de~ildi. Tersine, sultan'~n bir lis~ tfu olarak ba~~~lan~ yordu. Sirâcü'd-Din'e verilen fermanda, onun iyi hizmetlerine,
i~bilirli~ine ve üstün yetene~ine uygun bir ~l.ctr~ <~n, bir incitm ve ikrüm
olarak kendisine ba~~~lanm~~~oldu~u anlat~l~r 47. Gine ayn~~fermanda,
ad~~geçen ki~inin saraya gelmi~, sultana hizmet görevlerini (~erü<it-i
bendegt) yerine getirmi~~oldu~u ve hükümdar~n özel ilgisini görmek
" Prof. Claude Cahen `Evolution de l'iqtW' adl~~de~erli makalesinde, bu devre
ait Do~u iran belgelerinde vilaye, 14ü< ve mülk'ün dikkatle birbirinden ayr~lm~~~
oldu~unu belirtir (Annales, Economie-SocieWs - Civilisations, 5953, 43).
46 Kr~. C. Cahen, `Evolution de
47 ibid.
46 'AK, 84.
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~erefine eri~mi~~bulundu~u belirtilir 48 . Bununla birlikte üslü' pta
kar~~l~kl~~ bir ba~~tm varl~~~na dair hiç bir ima yoktur.
Yap~lan bir ba~~~~ n belirli bir süre için yap~ld~~~n~~gösteren bir
belirti yoktur; ama bundan, ba~~~ lar~n irsi ya da ömür boyunca
oldu~u sonucu ç~kar~lmamal~d~ r. Ebü Bekr b. cimadü'd-Din'e ait bir
ferman, bu ki~inin div5.n-~~
kay~tlar~na göre ~4d< ve ödenek (icdb)
~eklinde ve belgeler ve hüccetler uyar~ nca kullan~m~nda (tasarrufunda)
bulunan mal mülk (esbdb ve emlölc) olarak neyi varsa hepsinin kendisine
temlikini onaylar 49. Bu durum, bir ~l.c~d'~ n ömür boyu süren bir ba~~~~
olmad~~~~fikrini verir. Ebü Bekr'in o~lu Ebül Fetly babas~n~n ve dedesinin ~kg<lar~n~~ve emlâkini tasarruf etti; ama bu da bir irsi hakk~n
de~il, sultan taraf~ndan yap~lm~~~bir ba~~~lama i~leminin sonucu idi.
Babas~n~ n ve dedesinin ölümünden sonra bu emlak Ebü'l Fetly'e tahsis
edildi~i zaman 50, onlar~n ordusunda (fevc) bulunmu~~olan atlar
(4myü/), a~iretlerden toplanan asker (l~a~em) ve askeri köleler (guld~ndn)
de ona b~rak~ld~~51.
Büyük emirlere yap~lan ba~~~lar bazan muafiyetler ve yarg~~yetkileri ile birlikte yap~l~ yordu. Örne~in, Sira.cü'd-DIn'e verilmi~~olan
yukar~da söz konusu etti~imiz fermanda, bütün merkezi hükümet
görevlilerinin onun ~4ei`~n~~ muaf tutmalar~~ ve tüm halk~n bu ~lciel`
üzerinde her hangi bir istekte bulunmaktan sak~nmalar~~gerekti~i
belirtilir 52. Bir ~brd< sahibi ~almenin, nd' ibin, ya da völlnin durumunda
oldu~u gibi, ayn~~yerde bir de resmi mevki tuttu~u zaman, ola ki
~bp~ <~nda yarg~~yetkilerini fiilen kullan~ yordu. Ebü'! Feti> b. Ebi Bekr
49 'AK,
42 ibid.
39-4°.
50 BundürPnin, Kumüc ve o~lunun H. 548 de O~uzlar~ n Sancar'~~ tutsak
ettikleri sava~ta öldürüldüklerini söylemesine ra~men (Zubdat an-nusrat we nukhbat
al`usrat, yay. M. T. Houtsma, Leyden, 1889, s. 283), <Atebetü'l-ketebe'deki belgelerden
anla~~lmaktad~r ki, Kurnüt ve o~lu Ebü Bekr daha önceki bir sava~ta öldürülmü~lerdir. Bundüri, gerçekten, Kurnüc'~n o~ullar~ndan birinin 548'den önce O~uzlar
taraf~ndan öldürüldü~ünden söz eder (s. 282). ibnü'l-E.sir, Kumüc'~ n 548 den önce
O~uzlardan Merv'e kaçt~~~n~~(XI, 116) ve kendisi ile o~lu Ebü Bekr'in 548 sava~~nda
öldürüldü~ünü söyler (XI. ~~18). Gene ayn~~yazar, Muhammed b. Ebü Bekr (b.)
Kumüc'~n bu, sava~~s~ras~nda Sancar'la birlikte bulundu~unu bildirir (XI, ~~18).
Bununla birlikte, RüvendI, Kumüc'~n ve o~lunun 548 sava~~ndan evvel O~uzlar'ca
öldürüldü~ünü ifade eder (Rdhatu's-suddr we dyat-us-suriir, yay. Muhammed Iqbül
(GMS), London, Leyden 1921, ~~17-18). Bkz. ayr~ca bizim Landlord and Peasant in
Persina, O. U. P., 1953, 58-9.
02 'AK, 84.
61 'AK, 76.
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b. KumL'~ n Belb'in valilik mevkiine ve ~at~neli~ine atanmas~~ile ilgili
fermanda, söz konusu ki~iye kendi babas~~ve dedesince tasarruf edilmi~~
~lc~delar~n ayr~lm~~~oldu~u ve fermamn, "onun ~le/de& ve em/dleini 53
eline alabilmesi için" yaz~lm~~~ve tu~ralanm~~~bulundu~u belirtilir.
Fermandan aç~kça anla~~ lmaktad~ r ki, Ebü'l Fetly, valilik alan~ nda
mali durumun yönetiminden sorumlu idi. Bu sorumlulu~un, onun
kendi ~ l4delarma ve em/dleine de raci oldu~unu dü~ ünmemek için hiç bir
sebep yoktur. Yukar~da Ebti'l Feth'e verilmi~~oldu~u söz konusu
edilen ferman onun ~4delar~ na ve mülklerine (esbr~ b ve emlök) sahip
olmas~n~~onayhyor; bunlar için kendisine tam muafl~k ba~~~hyordu ".
Küçük emirlere ba~~~lanan ~ le/delar da, büyük emirlere verilenler
de diz~ön-~~car'da kaydedilirdi. /14delar normal olarak merkezi hükümetçe tahsis edilirdi; ama divr~ n-~~`ar.'~n yönergesinin yerine getirilmesinden yerel yönetici (vali) sorumluydu. E~er birlikler sultan taraf~ndan hizmete ça~~r~l~ rlarsa, vali muhtemelen onlara da kumanda
ederdi. Gurgn valili~ine atanan eMudu'd-DIn için düzenlenen
kararnamede, ad~~geçene, mu/4(7'1am ~le/der~ t~ m dikkatle incelemesi,
hizmette bulunan herhangi bir kimsenin ~ le/demi eski kayda göre
saptamas~~ve kendisinin ya da Sancar'~n buyru~u olmaks~z~ n hile ile
zaptedilmi~~her ~ eyin eski durumuna getirilmesi buyru~u verilir ve
denir ki: "bizim (Sancar'~n) N/I.ver,ünnehir'e yapt~~~m~z sefer dolay~s~~ ile" 55 inhilâ1 etmi~~bulunan herhangi bir ba~~~~ &dna aittir,
eAiudu'd-DIn onu tutacak ve sultan~n buyru~u ve karar~~olmaks~z~n
herhangi bir mutasarr~f~ n tasarrufuna vermiyecektir. 56 Dkön-~~ in~ö
ba~kan~~ve imparatorluk mii~rifi olan Müntecebü'd-Din de, ayr~ca,
`Mudu'd-DIn'e Sancar'~ n yönetime ili~kin görü~lerini bildirmek için
GurOn'a yolland~ . Müntecebü'd-Din'e ayn~~nitelikte olan ~u yönerge
53 'AK, 76-7. Emlcik özel müklerdir ve bunlar miras olarak intikal ederdi. I.un~Ac, yukar~da belirtildi~i gibi, bir memlük idi. Yani, ölümünde onun mallar~, fiilen
de~ilse de, nazari olarak sultana kalacakt~~(miri olacakt~) ve IumZ~.c'~n ardalar~,
sultan kendilerine resmen bir ba~~~ta bulunmad~ kça, hukuken onlara tasarruf
edemezlerdi.
54 'AK, 39-40.
bir kar~~~k55 Söz konusu `~VUverünnehir seferi'nin imparatorluk i~lerinde
l~~~n cereyan etti~i s~rada vukubuldu~u görülmektedir. Bu nedenle, bununla, daha
~ t'aylar
k~sa süren ve daha ba~ar~ l~~olan H. 524 seferinden çok, Sancar'~ n Iar
taraf~ndan yenilgiye u~rat~ld~~~~H. 535-6 seferinin kastedilmi~~olmas~~muhtemeldir.
55

'AK,

21.
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verildi. "Bir ~lcg< ve dirlik (rdinpöre) sahibi olan ve düzenli biçimde
hizmette bulunan herkesin eski riskler onaylans~n; kimse ona kar~~~
ç~kmas~n; herkes elindeki ile yetinsin ve daha fazla hizmette ve itaatta bulunsun ki, hem lütfumuzu (incöm), hem de onun rIstr~ c~m artt~rahm. IVliverâünnehir seferimiz dolay~s~~ile inhilâl etmi~~olan her ~lskr
saltanat (Hacim emrine al~ns~n. Tek bir menn tah~l, ya da bir tek alt~n
dinür tahsis edilmesin; çünkü, bütün ordu (l~a,~em) huzura geldi~i
zaman, (bi Ifidmet resend) her bir ki~iye [divön emrinde bulunan]
bak~yeden bir ~lsgc, usulüne uygun olarak verilecektir." 57 Ayr~l belgede, Müntecebü'd-Din'e, Gurgân'a ula~~nca eyaletin
mulcg`lar~m, askerlerini (sipöhlyön) ve önderlerini (mutaddimön) kazanmaya
çal~~mas~, onlara nezaket, lütuf ve daha fazla 'kg< ve tahsisat vaad
etmesi buyru~u verilmekteydi. "
Askerin maa~~~da yine divön-~~<art taraf~ndan verilirdi. Belli valili~i
ve ~al~neli~i için Ebül Feti." b. Ebi Bekr ad~na düzenlenen ferman ~u
anlat~mlar~~içerir: "Biz Horasan Erniri (Ebül Feti)) chnklu'd-Din'in
vekillerine —yetkileri devam etsin— a~iret birliklerinin ve askeri kölelerin
(1.1a~em ve gulömön) ücretleri için konmu~~düzene göre meblâ~lar ödemelerini emrediyoruz." 69 Sultamn nö'ibi olarak Rey'e atanm~~~olan
~nânc Rutlu~~Belkâ. için verilen ferman daha dikkat çekicidir. Bu
fermanda, "bizim kölelerimiz olan emirlerin ve isfehsaörlar~n bütün
maiyyetleri (ita~em), çe~itli asker s~mflan (esnlif-~~mütecennide) ve Rey'deki
tleg~< sahiplerine", onun (nö'ibin] saptad~k' ve yetkilendircliki biçimde,
onun r~zas~~ve onay~~ile dirliklerini (nönpöra), almalar~~buyuruluyordu. Çünkü o, orada [yani Rey'de] nö<ib olma ~erefini ta~~makla
birlikte, sarayda da divön'~~ 'are~n ba~kan~yd~~60. Bu aç~kça gösterir ki,
askeri tahsisler normal olarak yerel vali tarafindan de~il, divön-~~ careca
yap~l~yordu. Öte yandan, Gurgân valili~i için Mes<üd b. Muk~ammed'e
verilen atama kararnamesi, valiye, herkese ait ~lsg<lar~, ödene~i (mevi~kib), tahsilsât~~(artiilc) saptamas~~ve tevcih etmesi yönergesini verir. 61
57
58

'AK, 69.
'AK, 68. E~er biz bu belgenin tarihinin Sancar'm Kar. I:14y yenilgisinden

dörunesinden sonraya ait oldu~unu kabul ederken do~ru dü~ünüyorsak, böyle bir
belge, ko~ullar~n hiç de normal olmad~~~~bir zamanda ç~kar~lm~~~demektir. 536 da
Nigpilr'da öutbe Hvrtrezzr~~ikh Ats~z'm ad~na okunmu~tu ve Horasan'm baz~~k~s~mlar~~ile çevresinde kar~~~kl~klar olmu~, kan dökühnü~tü.
GO .AK, 73.
59 'AK, 77.
el 'AK, 20. Bu ba~~~~yap~ld~~~~zaman da, ko~ullar~n biraz bozuk oldu~u anla~~ll-
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Sancar'~n saltanat~nda, ondan önceki ve sonraki birçok ba~ka
sultanlar~n zamarunda oldu~u gibi, ba~~~lar maa~~yerine yap~l~yordu; bunlara bazan ~#451` da deniyordu 62 . Baz~~durumlarda belli bir
alamn [~4fr edilmek için kullan~lmak üzere] belli bir makama ba~lanmas~~mümkün oluyordu 63; ancak bu normal bir uygulama haline gelmi~~gibi görünmemektedir. Türkmenlerin ~alffieli~ine atanan
isfehst~ldr CemMü'd-Din için düzenlenmi~~bir fermamn içeri~inde ~u anlat~ma rastlan~r:" biz (bu ki~i için) GurOn dolaylarmda
kendi ad~na olup da, ~lsgY~t kayd~na ve düzenine giren ne varsa, ona
göre tahsiste bulunduk ve Dihistn ~ai~neli~i ile bu eyaletin vali vekilli~ini (niy~bet-i eyaet) kendisine ba~~~lad~k" 64. Bununla birlikte,
belgenin anlat~m~ndan, bu ~lstd<dt~n ona, tuttu~u makam için maa~~
yerine mi, yoksa yaln~zca onun bir emir olmas~~dolay~s~~ile mi ba~~~land~~~~aç~k olarak anla~~lmamaktad~r. ~al~nelik makam~~genellikle bir
emir taraf~ndan tutulmakta idi; böyle birisi de her halde bir "askeri"
zW`a sahip olurdu. Böyle bir anlam belirsizli~i R.umAc ve torununa ait
olan, yukar~da sözünü etti~imiz ba~~~lar için de söz konusudur ".
yor. Çünkü belge, Mes‘C~d'a, "hizmette olanlar~n kalplerinin k~r~lmatnas~~ve hizmetten uzakla~m~~~bulunanlar~n cesaret bulup geri dönmeleri için, aç~k seçik bir hata
bul~mmad~kça hiç kimsenin cezaland~r~lmas~na ve ay~planmas~na izin verilmeyece~inin hat~rlanmas~~direktifini verir. Mes<C~d çe~itli vesilelerle GurgWda bulundu;
ama bu belgenin bunlardan hangisine ait oldu~u belli de~ildir. 513 ile 521 y~llar~~
aras~nda, onun Sancar taraf~ndan iki kez Gurg
yollanm~~~oldu~u görülüyor
(bkz. Zahlrü'd-DIn Mar<a~l, Tdrth-i Taberistdn ve Rdydn ve Mtizenderdn, yay. <AbbLI,
~ y.n, Tahran, 1955, 160 v.d.). 522 dolaylarmda Sancar'~n yan~nda Horasan'a
gitti (BundkrI, 154) ve onunla birlikte kald~~~~bu yerden 524'de ayr~ld~. Sonra
Kirm&~~M~k~'da Mahmad b. Muhammedge görü~tü; bu sonuncu ki~i ona Gence'yi
verdi (Ibnü'l-EsIr, X, 469). Ama ertesi y~ l Mes<üd'un yine Gurg 'a gitmi~~oldu~u
anla~~lmaktad~r; çünkü Ibnü'l-EsIr, Mahmad'un ölümü üzerine onun TebrIz'e
gitmek için Gurg 'dan yola ç~kt~~~m söylüyor (X, 474).
42 Örne~in 563 tarihli bir belgede nu2stevfid'l-rnemdlik'e ait bir ~4d`dan söz edilir
(Man~a'~lt-t cahd-t Selcdicf ve Ilvdrez~n~dhicin ve
<ahd-s Magni, v. 22 b).
48 Nitekim Hamdullah MüstevfI v'rezm'in (der vech-i) ta~tjuine5e "tahsis
edilmi~" bulundu~unu ve Ana~te~in ki,stddr (ibrik ta~~y~c~) oldu~u için Ilvrezm
~almeli~inin ona ait bulundu~unu belirtir (The Ta'rfkh-i-guzfda, yay. E. G. Browne
(GMS), Leyden, London, 1910, 486).
44 'AK, 85.
Muzaffer Tu~ril ~ah b.
$5 Kr~• gene Kirm.n Selçuklu hükümdar~~
Muhammed (551-63/1156-67)'in dlvdn'indan ç~km~~~ve dddbeglik makam~~için verilmi~~
olan bir ferman ki, içinde ba~~~~yap~lanm 4cpr~~ve tahsisat~~ile birlikte dödbeglik
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<Atebetü'l-ketebe'de, bir ta~ra hükümetini (il) belirtmek için eyiilet
ya da vileiyet terimi kullamhr. <Amel, riyeiset ve niyr~bet terimlerinin de
(her zaman olmamakla birlikte), bir ta~ra hükümetininkine (eyidet)
e~it bir anlamda kullarnkliklan olur. Nitekim, Sancar'~n ye~eni
Mes<üd b. Muliammed'e, Gurgân valili~i (camel) için verilen yukar~da
an~lan atama karamamesi, bir valininkinden a~a~~~olmayan bir yetkilendirme belgesidir. Belgede ~u anlat~m vard~r: "Onun (Mescr~d'un)
sahverme ve tutuklama, alikoyma ve uzakla~t~rma, verme ve yoksun
b~rakma, i~e son verme ve atama, ba~~~lama ve cezaland~rma, tutma
ve ko~ma hususundaki eylemlerinin bizim verdi~imiz bir hüküm ve
iradeden fark~~yoktur ve ona b~rak~lan i~lerde, onun buyruk ve yasaklanmn t~pk~~bizim buyruk ve yasaklar~= gibi (say~lmas~~gerekti~i)
buyru~umuzdur ". Bu basit bir yetki ya da vekâlet verme i~iydi;
burada bir efendi ile vasahn durumunda oldu~u gibi ba~~tsal olarak
Sancar'm Mes' %cila ili~kileri sorunu yoktur. Hem bütün hisarlar,
kaleler ve müstahkem mevkiler, hem de ovalardan ve da~lardan, karadan ve denizden gelen vergiler ve gelir, Mes<le~d'a tevdi ediliyordu 67.
Sancar taraf~ndan ona havale edilmi~~olan görevler, bir Müslüman
hükümdann ola~an görevleridir. Yapt~r~mlar (müeyyideler) yaln~zca
ahlâki yat~nmlard~r. Mes<üd'a, her ~eyde en önemli i~in Allah~n iste~ini
yerine getirmek, kendini Allaha emanet etmek ve böylece iki cihanda
güvenli~ini sa~lamak oldu~unu hat~nndan ç~karmamas~~buyurulur ".
Ortaça~da bir ~slâmI hükümetin amac~, kuramsal olarak, münainin
bir Müslüman için gerekli olan me~ru ya~am~m sürdürebilmesi ko~ullar~n~n yarat~lmaslyd~. Bundan dolay~, dinin ve dinsel smilarm
korunmas~mn Mescr~d'a yüklenen ilk görev olmas~~do~ald~r. Kendisine,
~eri<at hükümlerini canl~~tutmak ve din yasalanm güçlendirmek için
çaba göstermesi, "Peygamberin varisleri olan" Isdilara, inuimlara ve
`u/~nulya sayg~l~~ve hürmetkâr davranmas~, onlar~~görevlerinde desteklemesi ve Dihistân dolaylan ile Mink~~lak çöllerindeki kafirlere
kar~~~yap~lan kutsal sava~~(eildd)'da canla ba~la dö~ü~mesi buyru~u
verilir ". Öte yandan, bir Ortaça~~~slam hükümetinin temel i~levi,
düzenin ve d~~~savunmamn sürdürülmesiydi; dolay~s~yla, Mes <ild'a yüklenen ikinci görev do~al olarak kamu düzenini ilgilendirecekti. Ona,
makam~na ait ödentiler (rüsrim) de zikredilir

OH& ve evd'il-i <ahd-~~Mu~ul, v. 30 a).
87 'AK, 18.
'AK, tg.

(Mün~a'dt-t<ahd-I Selet7Ici ve tIvelrezm-

88 'AK, tg.

69 'AK, tg.
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kara ve deniz yolculuklar~mn güvenli~inin sa~lanmas~~için her çabay~~
sarfetmesi, bu konuda çevre bölgelerdeki muWa<lar ve ~alynelerle birlikte
gerekli tedbiri almas~~ve uyamkl~~~~göstermesi buyru~u verilir. Ahlaks~zlarla kötüleri, h~rs~zlar~, kar~~t~r~c~lar~~ve yol kesicileri cezaland~rmak i~i de, onun zorunlu görevlerden sayaca~~~yükümlülükleri idi 7°.
Bundan ba~ka, hak iste~inde bulunanlar~n anlatt~ klar~n~~dinlerken
dikkatli ve uyan~k bulunmas~, haks~zl~~~~ortaya ç~karmas~~ve mazlumun
hakk~n~~onu gasp edenden geri almas~~için, kendi &ön-t me0/im'inin
ba~kan~na yönerge verecekti n . Her ne kadar vergi toplama yetkisi
Mes`üd'a b~rak~lmaktaysa da, vergi oramn~~de~i~tirme yetkisi yoktu.
Ona, ljartic, a<~r~r ve tektW-i clivrml_yenin güleryüzle ve belirli zamanda 72,
önceden saptanm~~~ve konmu~~oldu~u biçimde istenmesi ve ola~anüstü
isteklerde bulunulmamas~~için bütün valileri (vulc-it), mubiö'lar~~ve memurlar~~uyarmas~~yolunda yönerge verilmi~ti. Ayr~ca, yönetiminde
temel olarak sevecenli~e (~efkate) ve "kalp kazanma"ya önem vermesi
ve kendi askeri çevresi ile maiyyeti (13c~ dem) ya da kölelerle azathlar
aras~nda ç~kan anla~mazl~k ve çeki~meleri önlemesi buyurulmu~tu ".
Emirlere ve memurlara yap~lan ödemeler (maa~, ücret v. b.) onun
onay~ndan geçecekti. Kararname, ayr~ca, Gurgân, Taberist5m, Dihistân, Bestârn ve Dâmgân'~n tüm emirlerine, yetkililerine (evliyö) ve ileri
gelenlerine, ödenek (mevöcib) ve dirlik (nönpr~ re) konusundaki bütün
istekler için onun ~llvdn~na ve nd'iblerine ba~vurmalar~m ve söz konusu
yerlerin bütün önderlerine, ünlü ki~ilerine ve halk~na 74 onun iradesi ve
buyru~u üzerine vergileri (emval), ödentileri (rüsöm) ve tekâlif-i divniyeyi (111114) mul.ctr~ <lara ve vergi toplama memurlar~na (mut~arr~jdn)
ödemelerini emreder 75.
Mes<üd'a verilen buyruklar aras~nda dan~~ma (me~veret) zorunlu~u
da bulunuyordu. Bunun ancak iki kaynaktan gelme olas~l~~~~vard~r: (i)
imparatorlu~un do~u k~sm~nda canl~l~~~n~~sürdürmü~~olan step gele71 'AK, 20.
ibid.
Siyisat-ndme, yay. Schefer, Paris, 1891, 18.
Kr~.
73 'AK, 20.
74 Re'öyr
~'mn tam kar~~l~~~~tebaa, uyruklard~r. Bu terimin belgelerde ço~unlukla,
askeri ve resmi s~n~flar kar~~s~nda genel halk~~(avam) ifade etmek için kullan~ld~~~~
görülmektedir. Biz de, bu anlamda kullan~ld~~~~görülen yerlerde onu (tebaa veya
uyrukdan ziyade) halk olarak çevirdik. Rdiyyet'in ço~unlukla askeri nüfusa kar~~ l~k
"sivil" nüfusu ifade etti~i görülmektedir.
75 'AK, 2 I.
70

72
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ne~i, (ii) "I~leri görürken kendileri ile isti~are et" diyen Kur>ân ilkesi.
Ama bu "me~veret" de yine sultan tarafindan ba~~~lanan bir lütuftu.
Bat~~feodalizminde oldu~u gibi herhangi bir kar~~l~kl~~yükümlülük
gerektirmemektedir. Kararname, Mes<fid'a, Horasanl~, Irakl~~ ve
1\4.zender5.nl~~em/dere ve ünlü ki~ilere, askeri giri~imlerinde, rütbelerine
ve s~n~flar~= göre sayg~~göstermesi, onlarla dan~~maya dikkat etmesi,
herhangi birinin söyledi~i bir ~eyi can kula~~~ile dinleyip ilgi göstermesi ve sad~k ve tecrübeli adamlar~~ile dan~~arak en uygun tedbiri
saptad~ktan sonra uygulamaya koymas~n~~buyurur ". Kararnamede
ayn~~zamanda, Sancar'~n, 1\~lesT~d'u atamaya karar vermeden önce,
ilgili eyaletlerin asker ve sivil ünlü ki~ileri ile görü~mü~~bulundu~u
belirtilir 77. Güngörmü~~önderler ve yerel soylularla dan~~ma ve
görü~me yap~lmas~na ili~kin buyruk, t~pk~~buradaki gibi ba~ka belgelerde de yer almaktad~r 78 .
Bir eyalet valili~i, sultan~n yetkisinin devredilmesi oldu~una göre,
eyalet valisine havale edilen yetkiler aras~nda, ona tevdi edilen bölgenin çe~itli kesimlerine kendi maiyyetindeki daha küçük yöneticileri
ve ~alyneleri atamak yetkisinin de bulunabilece~i aç~kt~r. Sultan~n
buyru~u alt~nda yetki sahibi olan bir melik için ayn~~durum söz konusuydu. Kendisi bizzat sultan taraf~ndan atanm~~~bulunan bir Selçuklu
me/ikinin I\1zendern valili~i için (eyrilet ve vilayet) imzalad~~~~anla~~lan
bir atama kararnamesi, adalet ve güvenli~in sa~lanmas~~ile ilgili bir
görü~le, ba~~~ç~mn 1\15.zendern valili~ini isfehsaldr In(n)c
b~rakmaya ve In5.nc'~~Müslümanlar~n ç~karlar~mn korunmas~~ve asker
sivil (t- a< iyyet), varl~kl~~yoksul, soylu avam her kime ait olursa olsun o
bölgenin i~lerinin düzene konmas~~için kendine vekil yapmaya karar
vermi~~oldu~unu belirtir 79. Bu da aç~kça, basit bir yetki havalesidir ;
yoksa ba~~mliya bir feodal hak tan~ma durumu söz konusu de~ildir.
Sancar'~n I\/Mverünnehir'den dönmesinden sonra ç~kar~lm~~~bulunan ve <Audu'd-DIn'in GurOn valili~ine atanmas~na ili~kin kararname 8°, söz konusu ki~iye Sancar'~n vekili olarak yetki verir: "onun
oradaki statüsü aynen bizim statümüzdür (mekdn-i ü öncd mekan-i mö est)" ;
'AK, 20.
77 'AK, 18.
Örne~in ‘~~ndü'd-Din Ebf~'l Feth b. Ebi Bekr Kurc'a Belt~~valili~i ve
~almeli~i için verilen fermanda (s. 78-9). Kr~• yine, Tu~tegin ad~na D~me~ls re"isli~i
için Muhammed b. es-SüfTnin o~ullar~na yaz~lm~~~bir ferman~n özeti (ibn al-Qa15.nisi, History of Damascus, yay. H. F. Amedroz, Beyrut, 1908, 144-5).
79 'AK, 15.
99 Bk. yk. S. 1 2, n 55.
76

79
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divün ve halk ile, ister Türk olsun ister olmas~n, subaylarla ve erat
(mütecennide) ile ilgili her ~ey ona havale edilmi~tir 81 . O, memur
(karkunün) ve vergi tahsildarlar~~ (muta~arrfdn) 'n~~ atayacakt~. ilin sipahileri ve erat~~(sipühlyün ve metecennide), mulstd<lar~, halk~~ve vergi yükümlüleri onun yönetim ve dikkatine b~raluliyordu. ildeki emirlere, isfrhsülürlara, mu07<lara, ileri gelen ki~ilere, yerel birliklere (ecn~ld), seyyidlere, Ic~kilara, ind~mlara, ~ey131ere ve halka s~ra ile buyruk veriliyor ve ona
boyun e~meleri, ihtiyaç ve dileklerini bildirmek ve bunlar~n yerine
getirilmesini rica etmek için kendisine ba~vurmalar~~gerekti~i belirtiliyordu ".
Rey kentinin vali vekilli~i (niyübet-i eyalet) makam~~için Ebf~'l
Fail Yr~suf b. tivârezm~âh'a verilmi~~bir belge de 83, ola~an bir valilik
ya da bir ~alp~elik makam~~için verilenle e~~de~erde bir yetki havalenamesinden ba~ka bir ~ey de~ildir. ~leri gelen emirler, seyyidler, ~tölar
ve ü/dualar, e~n4f ve askerin (mütecennide) yöneticileri, kent ve çevre
halk~n~n önderleri ve ya~l~lar~~~ahnelik makam~n' ilgilendiren herhangi
bir hususta onun (vali nd'ibinin) &dama ve vekillerinin (nuzmöb)
ikametgâhma ba~vuracaklar ve onu, tevcihi yapan~n Rey ?ur ibi sayacaklard~; kentin ve ilin tüm halk~~ve memurlar, ~alp~elik makam~na
verilecek ödentileri (mersümüt) eski âdete göre ödeyeceklerdi". Ona
kentin ve ilin yönetim görevi verilir; özellikle kentte düzenin korunmas~, yollarda güvenli~in sa~lanmas~~ve zulmün önlenmesi üzerinde
önemle durulur. O kötü ve gaddar olanlar~, haydutlar~~ve yol kesicileri ezmek ve Ict~.dlar, in~d~nlar ve ileri gelenlerle darn~t~ktan sonra,
onlar~~cezaland~rmak için her türlü çabay~~sarfedecekti 88. Yollar~~
güven içinde tutacak ve tüccarlara 88, seyyahlara ve yabanc~lara huzur
sa~layacakt~. Ayr~ca, yiyecek maddelerinin fiyat~, tarti ve ölçülerin
22 'AK, 31-2.
'AK, 3 I .
Bu belgeyi kimin ç~kard~~~~belli de~ildir. Rey eyaletini Muhammed b.
Melik.~ffi~'dan tevarüs etmi~~oldu~unu iddia etti~ine göre, ba~~~ç~~belki de bir Selçuk
~neliki idi. Belge ayn~~zamanda, Sancar'~n, Rey'in ona aidiyetini onaylam~~~oldu~unu
ve Mes<fid'un eyaleti ona yeniden ba~~~lam~~~bulundu~unu belirtir. Rey, Sancar'm
saltanat~~zaman~nda özel bir duruma sahip oldu. 513'de Mahmüd b. Muhammed'i
Rey yak~n~nda yemi~~olan bu hükümdar, Matur~nd'un tekrar ayaklanmasma
kar~~~bir tedbir olarak, Rey'i kendi egemenli~i alt~nda tuttu (ibnül-Eslr, el-Kömil,X,
389).
84 ,AK, 44.
85 `AK, 43.
88 ciltebetü'l-ketebe'deki belgelerde tüccarlar~n nadiren söz konusu edilmesi
dikkat çekicidir.
81
88
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düzene konmas~~hususunda dikkat göstermesi buyruluyordu. Nerede
bir hasar ya da kötülük meydana gelebileccginden ku~kulamrsa, oraya
bir gece bekçisi (cases) atayacakt~. Ayn~~ zamanda dinin güçlendirilmesini ve ~erl<at kurallanmn yerine getirilmesini kendisi için zorunlu
bir görev sayacakt~~".
Xerib terimi, `Atebetü'l-ketebe'de, genel bir anlamda kendine yetki
tevdi edilmi~~bir ki~iyi ve özel bir anlamda sulta~nn vekilini belirtmek
için kullan~l~r. Örne~in, cimâdu'-Din Rumâc'~n, "bizim (yani Sancar'~n) vekilimiz " olarak ün yap~ncaya "ve bu mertebe ve büyük
nam ile akranlan ve çevre bölgelerin pehlevitnlart, ordu yöneticileri
ve vekilleri aras~nda temayüz" edinceye de~in yükselmeye devam
etti~i söylenir 88. inânc R.utlu~~Belkâ'ya Rey valili~i için verilen ferman, sultan ad~na (ber sebil-i
l~aret) 89, bilkuvve bir yöneticinin
bütün i~levlerini ona havale eder. Sultan'~n saray~nda yeti~mi~~bir
kimse olan Inânc'a ", hem maiyyetindeki asker ki~ilerin i~leri ve ba~l~hklanmn sa~lanmas~~görevi, hem de Rey ilinin bütün yönetimi,
vergilerin ve gelirin denetimi (ta~arruf), saltanat haslanmn (esba-t
1„töss) ve kay~p ya da dü~man olan kimselerin emlâkinin, kentsel
resimlerin ", müsadere edilmi~~(mili olmu~, mahlül) mülklerin (tayyaröt") ve avtu~ca konmu~~vergilerin (abvdb-t md/ 88) gözetimi görevleri
verilmi~ti. ünlü emirlerin ve isfehsidörlann baz~lar~~da kendisi ile birlikte atannu~t~. Bunlar Inânc'a boyun e~ecekler ve ilin yönetiminde,
divömn i~lerinin daha çabuk ve iyi yürütülmesinde ve halka yüklenmi~~
yüklerin hafifletilmesinde kendisi ile i~birli~i yapacaklar& ". O bölgeye hareket etmi~~bulunan bütün sultan kölelerine (bendegön), askeri
maiyyet mensuplar~na ve zaten orada olan maiyyetin ileri gelen29
90

*1

, AK, 44.
88 'AK, 75.
Sancar zaman~nda Rey'in özel durumu için bkz. n 83.

'AK, 71.
~ehr. Metinden bu terimin kesin anlam~~belli olmamaktad~r. Burada

~nast~stillde~~ifade etmek için kullan~lm~~~olmas~~akla yak~nd~r: yani dükkân, hamam,
kervansaray gibi, ~ehirlerde olup kiralanabilen emlâk RövendI Sancar'm, 313 de
Mahm~ld'u yenmesinden sonra, saltanat azd~n için ~rak'da ve ba~l~ca bölgelerde
emlâk (tyd6 ) ve ,crfl~e kiralad~~uu belirtir (Rdhat-u~-~udür ve ~lyet-us-surffr,
92 Ya da tesadüfen gelen, beklenmeyen gelirler. Tayyört
~ t teriminin anlam~na
ili~kin bir tart~~ma için bkz. M. Minovi ve Minorsky, `Na~Ir al-Din Tr~sI on finance'
BSOAS, X, 3, 1341, 774) Ayr. bkz. /bn Belbi, Fdrs-wr~ne, yay. G. Le Strange ve
R. A. Nic.hoh~on (GMS), London, 1324 132.
92

'AK, 72.

92 'AK, 72-3.
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lerine de, ayn~~ ~ekilde ona itaat etme ve kendisiyle i~birli~i yapma
buyru~u verilmi~tir 95. Atama ve i~ten uzakla~t~rma hususunda bunlar
In.nc'~n iste~ine göre hareket edeceklerdi; çünkü bu konularda
ona yetki verilmi~~ve hükümdar mühürü (1fflem-i 1,~ ö~~) kendisine
emanet edilmi~ti 96. ~alynelik makam~~ve vergi dairesi (divr~ n-~~(amel ve
esl~db-~~ lyr~~~) onun oturdu~u yerde yerle~tirilecekti. Bid'at (alydds)
erbab~n~n cezaland~r~lmas~~ i~ i ve cinayetlerde kan bedeli al~ nmas~~
onun r~zas~na ba~l~~olacakt~~97.Dlvdn vergilerini, do~rudan do~ruya
al~nmas~~gereken kaynaklar~ ndan isteyecek, onlar~~hesaba geçirecek,
sultan~n kölelerine (bendegr~ n) ayr~lm~~~vergilerin devlet ad~na kendidilerine ne oranda verilmesi gerekti~ini saptayacak, onu verecek
ve diviina ait olan miktar~, kullan~lmas~na ile~kin emir gelinceye de~in
elde tutacakt~, Vergi dairesine (diudn-~~<amel), yönetimi ile halka huzur
(dsr~ de) sa~layacak ve kendisinin (~rflinc'~ n) öteki nazik i~lere bakabilmesi için, vergileri de gerekti~i gibi toplayabilecek birini vekil atayacakt~. Ayr~ca, dinsel s~n~flara sayg~~göstermesi de buyuruluyordu 98 .
Bir çok terimler gibi, ~alyne sözcü~ü de Selçuklu devrine ait kaynaklarda birbirine yak~n olan çe~itli anlamlarda kullan~l~ r. Elimizde
ayn~~ki~iye, ~alyne, vd/1 ya da mulqd< gibi türlü ~ekillerde at~fta bulunuldu~unu gösteren örnekler vard~r. 99 Bununla birlikte, büyük bir eyaleti
yöneten bir ki~iye ~alyne ad~~çok seyrek olarak verilmekteydi. Örne~in
<Abb.as adl~~ernire ibnü'l-Cevzi taraf~ndan Rey ~alynesi denirken, 190 Avliy5, U1151 Amull ondan Rey vd/rsi diye sözetmektedir ; 101 bununla birlikte, Bunffixi, Rey'in, orada vdrilik yapm~~~olan el-Mulprreb Cevher'in
~i.cki`~~ oldu~unu ve Cevher öldükten sonra <Abbs'~ n onu kendi mülkiyetine geçirmi~~bulundu~unu söyler. 102 ibnü'l-Esir
104
Bel h mul*-1<1. der; 193 oysa ki, R.5.vendi ondan vd/1 diye bahseder ;
<Atebetü'l-ketebe'deki bir belgede ise, kendisine ~alyne olarak at~fta
96 'AK, 73-4'
97 'AK, 73.
'AK, 73.
'AK, 72.
99 Büyük Selçuklu devrinin sonuna do~ru dddbeg teriminin de ~abrze anlam~na
kullan~lmas~~ olas~l~~~~vard~r. Mamafih yukar~da s. 14, n 65 de söz konusu edilen
dddbeglik makam~~ile ilgili belge, bu makam~n s~ra bak~m~ndan atdbeglik makam~n~n
arkas~ndan geldi~ini belirtmektedir.
~oo El-Muntazam, Haydarabad, H. ~~357-9, X, 102.
797 Tdriblz-i Rüyön (yay. <Abbas ljalill, Tehran, 1934-5), 89.
102 Zubdat an-nusra we nubbat al-`u~rat, 191.
793 El-Kömil, Xl. 116.
102 Rdbat-us-~udur ve dyat-us-surdr,. 177.
95
98
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bulunulur 106 . RâvendI, ayn~~ ki~inin ~uzz ~alynesi olarak atand~~~n~~
da belirtir. 106 Gerçekten, lumâc'~n BelVde ve çevresinde ~lcki<lar~~
vard~ ; Belb'e bir vali yetkisiyle atand~~ve kendisine çevredeki ~uzz
a~iretleriyle ilgilenmek görevi verildi. Dolay~siyle, her üç unvan da
ayn~~ölçüde do~rudur. <Atebetii'/-ketebe deki bir belgede, I.unfâc'~n
Sancar'~n na'ibi oldu~u da belirtilir. 107 Genel olarak, ~alyne, bir ilin
askeri valisiydi; buna sultan~ n özel temsilcisi olma i~levini de katabilirdi. 1138 Ba~dâd ~alynesinin durumu böyleydi; kendisi, hem kentin askeri
valisi, hem de halife yan~nda sultan~n temsilcisiydi. ~alyne terimi,
asl~nda a~iret bölgesi olan bir alanda, kendisine a~ iretlerin yönetimi
verilmi~~bir görevliyi belirtmek için de kullan~ lmaktayd~. Örne~in,
Gurgân'da Türkmenlerin bir ~alynesi vard~. Sancar'~n saltanat~~ s~ras~nda, ~alynelik makam~~ ile valilik makam~m birle~tirmek için bir
e~ilim oldu~una ihtimal verilebilir. Nitekim, `Imâdü'd-DIn
b. EbI Bekr b. R.umâc'a ili~kin (yukar~da söz konusu edilen)
ferman, Beli) ile oraya ba~l~~yerlerin valili~i (eyalet) ve ~alynelik makam~~içindi. 109 Söz konusu iki makam, gerçekte ayr~~ayr~~olup, bir ki~inin
üzerinde yaln~zca geçici olarak m~~birle~tirilmi~ti? Farmandan bunun
böyle olup olmad~~~n~~tam olarak anlamak olana~~~yoksa da, böyle
olmas~~daha büyük bir olas~l~kt~r; çünkü ferman, Ebf~'l Feth'e, ~alyne
i~lerini yönetmek için, do~ru, davran~~lar~~övgüye de~er, sa~görülü (basireti) ve tecrübeli bir vekil atamas~~için buyruk verir. n°
Görünü~e göre, bu durumda ~alyne vekilinin görevi, suçlular~n cezaland~r~lmas~, zulüm ve fesad~n önlenmesi, do~ru ve iyi ahlâkl~mn desteklenmesi, yollar~n güvenli~inin sa~lanmas~~ve karga~ahk ve e~kiya
tehdidi bulunan yerlere, haberdar olduklar~~ ~eyleri eyalet makam~n~n
(valinin) vekillerine bildirecek güvenilir muhaf~zlar (rulcaba-i umna)
atanmas~~gibi i~ler olacakt~. 111
Fetly'e, eyaleti korumak, halka
adil davranmak ve e~itli~i gözönünde tutup zulmü önlemek hususunda
verilen genel yönergeler, 112 ihtimal, onun vali olarak yapmas~~ge105 'AK, 77.
Rdl~at-u~-~uddr ve dyat-surdr, 177.
107 'AK, 75.
108 Nitekim Mut~ammed ~brahim'in, hem sultan~n `mümessili', hem de bir
vali olarak ~alme kelimesini kulland~~~~görülüyor (Tdrili-i Selculskin-~~Kirmdn, yay.
M. T. Houtsma, Leyden, 1886, ~ o, 26, 33, 147, 153, ve 169.)
109 'AK, 77.
170 'AK, 79.
in 'AK, 79.
112 'AK, 78.
ise
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reken görevlerini ilgilendirmektedir. Makamlar~n birle~tirilmesine
ait a~a~~~yukar~~buna benzeyen bir örne~e, Dihist5m ~alynesi ve vali
vekili olarak atanan isfehsdlör Ce~nlü'd-Din için düzenlenmi~~belgede
de rastlan~r. 113
Genellikle öyle görünüyor ki, ~alynenin görevleri büyük ölçüde
genel güvenli~i ilgilendirmekteydi. Cüveyn ~alyneli~i için Seyfü'd-Din
Yaranku~'a verilen ferman, bu ki~iye, halk~n çe~itli s~n~flar~na iyi
davranmas~n~, onlara tecavüz etmekten, uygunsuz ya da ola~anüstü
isteklerle bask~~yapmaktan kaç~nmas~n~, askerlerden ve seyyahlardan
gelecek zararlara kar~~~onlar~~korumas~n~, haydutlar~, yol kesicileri
ve h~rs~zlar~~yok etmesini ve bu gibilere yatakl~ k edenleri cezaland~rmas~n~~buyurur 114 .
T~pk~~sultan~n (ya da valinin) ~alyneye belli i~lerde yetki vermesi gibi
o (~alyne) da yetkisini vekillere havale edebilirdi. Nitekim, Seyfü'd-Din
Yaranku~'a ait fermanda, ondan "evvelce kendisinin vekilleri olan
ve halka s~k~nt~~çektirmi~~bulunan ki~ileri i~~ba~~ndan uzakla~t~rmas~~
ve bunlar~n divr~ n(-1 ~alyne)a ilinkin herhangi bir i~e kar~~malar~na izin
vermemesi" istenir 1". Öte yandan, ayn~~belgede, önceden Seyfü'dDin'in vekilli~ini yapm~~~olan S~lptu'l-~sl ~n'~n ~alyne ~llvdn~~ketlyuddl~~~~
makam~na atand~~~~belirtilir u6 ; yani, onun atanma i~lemi sultan
taraf~ndan yap~lm~~~ya da en az~ndan onaylanm~~t~r; oysa Seyfü'dDin'in vekilleri için durum böyle olmu~~de~ildir. T5.cu'd-Din Eb~ll
Melxim'e 1\45.zender5.n re'isli~ine atand~~~~zaman verilen yönergelere
bak~l~rsa, ~alynenin divan~n~n halka adaletsiz davranaca~~~kesin bir
kan~~haline gelmi~~gibidir 117 .
~alyneye verilecek ödentiler gelene~e göre toplanmakta idi. <irr~ dü'd-DIn Ebin Feth için yukar~da söz konusu edilen fermanda, genel
olarak dinsel s~n~flara, askerlere ve halka, ~alynenin vekillerine verilmek
üzere toplanan ola~an resimleri ödemeleri buyru~u verilir 118. Ayn~~
~ekilde Türkmenlerin ~alyneli~ine atanan in5.r~c Belk. Ulu~~C.nd5.r
Be~~için yaz~lan fermanda da, Türkmen emirlerine ve liderlerine, ~alynelik makam~na ait resimleri ~al~nenin vekillerine ödemeleri buyrulur 119 .
ne 'AK, 85.
" 'AK, 61. Fermana göre, ~al~nelik makam~~Sancar'~n k~z karde~i l'cü'dDevle ve'd-Din Nür Belk'n~n d~'vdn~na teslim edilmi~~bulunuyordu ve Seyfu'dDin Yaranku~~bu prenses taraf~ndan atanm~~ti. Bu ferman onun atanmas~n~~onaylar.
115 'AK, 61.
~le ibid.
118 'AK, 80.
117 Bkz. a~. S. 27-9.
119 'AK, 82.
1

Belirten C. XXXVII, 25
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Türkmenler Selçuklular için özel bir sorun yarat~yordu 120; do~al
olarak, onlar~n yo~un ve egemen olduklar~~alanlar~n yönetimi için özel
tertibat al~nmas~~gerekti. inanc Belka Ulu~~Candar Be~'i Türkmenlerin ~alp~eli~ine atayan ferman, onlar~n özel bir s~n~f olu~turdu~unu"'
teslim etti~i gibi, gene onlar~n belki de do~al olarak ba~kald~rmaya
e~ilimli kimseler olduklar~n~~kabul eder. ~nAnc, Türkmen ~eflerinin
ba~kalar~na ait emlald zaptetmelerine ya da bunlara zarar vermelerine
yahut kar~~~kl~k (vaket) ç~karmalarma engel olacakt~. Ayr~ca Türkmenler aras~ndaki ya~l~~ve dürüst ki~ilere sayg~h davranacak, kar~~t~r~c~l~k ve zalimlik yapanlar~~önleyip bast~racak, de~erli ve adil vekiller
atayacak, ~alp~eli~e ait ödentileri ödenmesi gereken zamanda isteyecek,
yeni ödentiler koymayacak ve her Türkmen ~efine ailesinin ve adamlar~n~n say~s~na göre otlak ve su arracakt~~ Cemalu'd-DIn Dihistan
~almesi ve vali vekili olarak atand~~mda, göçebeler, yerle~ik halk ve
askerler onun yönetim ve gözetimine b~rak~ld~lar; Mink~~lak, ~ehristan ve öteki yerlerin emirleri, ileri gelenleri, a~iret ~efleri (söljnin) ve
tüm Dihistan halk~~ona boyun e~eceklerdi 123.
Sultan, savunma ve genel düzenin korunmas~~ile ilgili olan i~levlerini önce —zaten, pratikte her zaman askeri s~mflarm bir üyesi
olan— valiye (ya da ~alzneye) tevdi ediyordu. Yarg~ç olarak ve dinsel
cemaatin önderi olarak sahip bulundu~u i~levlerini bir ölçüde A41lara havale ediyorsa da, "halk~n çobam" olmaya ili~kin i~levlerini de
k~smen re'ls denen bir memura b~rak~yordu. Nitekim, Tacu'd-DIn
Ebül Mekarim Ahmed b. el-cAbbas b. Al.~med'in Mazenderan,
Gurgan, Dihistan, Esterab5.d, Bestam ve Gülpayegan re'lsi olarak
atanmas~na ili~kin kararname, ad~~geçen ki~iye, her ~eyde Allah'~n
r~zas~m istemesini, "halka iyi davranmak hususunda ve halk~~[hem]
me~ru olan ödentiler ve [hem] insafs~z bid'atlar ve haks~z istelder
[ile ilgili adaletsiz muamele] den korumak için içten bir istek göstermesini" buyurur ve "çünkü, biz onlar~n (halk~n) birçok hakk~n~~
onun sorumlulu~u alt~na koymu~~bulunuyoruz ve, selam üzerine
olsun, onun (Peygamberin) 'sizin her birimiz bir çobans~n~z ve her
birimiz kendi sürünüz hakk~nda hesap vereceksiniz' ifadesinde oldu~u
gibi, onlar~n (halk~n) i~leri için bu dünyada ve öteki dünyada kendisi
sorumlu olacakt~r" der 124. Tacü'd-DIn için yine o s~rada yaz~lm~~~
122
122

Kr~. Siyerset-~t~ime, 34.
'AK, 82.

M

'AK, 81.
'AK, 85.

1"

124

'AK, 23.
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olmas~~olas~l~~~~bulunan bir ferman, Sancar'~n, Allah taraf~ndan
kendisine emanet edilmi~~halk~, T5.cü'd-Din'e emanet etmi~~oldu~unu
ve onun (T.cü'd-Din) kendilerine özen göstermesi ve iyi davranmas~~
gerekti~ini bildirir 125. Ayn~~ ~ekilde Serat~s re'Isli~i için Necmü'd-Din
ad~na düzenlenen kararname, ad~~geçene, "bütün halk~n (yükünün)
hafiflemesini sa~layan ve süld~n ve rahata kavu~mas~na yard~m
eden her i~i yapmay~, güçlünün güçsüze yük yüklemesini ve varl~kl~mn yoksula egemen olmas~n~~önlemek için çaba sarfetmeyi zorunlu
~eyler aras~nda saymas~m; ileri gelen asker ki~iler, bölgeden geçen
kimseler (müctüzün) 126, erat (mütecennide) ya da ellerinde divün
havaleleri ta~~yanlarca halktan vergi (<avür~ ) yahut yem (<alef)
isteklerinde bulunulmas~ na izin vermemesini böylece yeni vergiler
yüklenmesine ve mülklerine el uzat~ lmas~na kar~~~onlar~n (halk~n)
muafl~~~n~n korunmas~~yolunu bulmas~n~" buyurur 127. Gene ayn~~
~ekilde, Besm re'isli~i için Serefü'd-Din'e verilen bir ferman ~u
ifadeleri ta~~r: "Biz onu Ulu Tanr~'dan bir emanet olan halk~n
ç~karlar~ na hizmet etmek görevi ile yükümlü k~ld~k.... O, korkutulup kaç~r~lm~~~olanlar~n (remidegün) günüllerinin kazaml~p geri
getirilmelerine çal~~ acak ve soylu yahut avam, asker yahut sivil
(sipüld ve ra<iyyet) herkese iyi davran~~, ilgi, sayg~, kolayl~k, yumu~akl~k
ve meclisimizden arma~anlar vaad edecek, böylece onlar~~güçlendirmeye, adalet ve e~itlik kanad~~alt~na almaya çal~~acak; iyi kurallar
koyman~n ve bask~~yöntemlerinin kökünü kaz~ mamn yolunu arayacakt~r" 128. Belge, ayn~~zamanda, divün i~lerinin tam bir düzen içinde
yürümesini ve halk~ n dertlerinin giderilmesini din ve devletin ilgilenece~i ba~l~ca konular aras~nda sayar 129.
`Atebetü'l-ketebe'de re'is terimi, hem yerel olarak atanan nisbeten
önemsiz bir yerel görevliyi, hem de bir kente ya da ile, geni~~yetkiler
verilerek, sultan taraf~ndan atanm~~, askeri ve dinsel hiyerar~iye
kar~~n "sivil" hiyerar~iyle ilgili olan bir görevliyi belirtmek için kulMek5.rim'e verilmi~~olan ve yukar~da söz
lan~l~r. l'cüd'-Din
konusu edilen atama kararnamesi, ad~~geçen ki~iye, askeri s~n~flar
d~~~ndaki halk~~ilgilendiren her ~ey için tam yetki verir ve re'is olarak
125
128

'AK,

28.

Bu terimin burada s~ radan yolculardan çok, bölge içinden geçen hükümet
memurlar~n~~ve asker görevlilerini (subaylar~) ifade etmesi olas~l~~~~vard~r.
127 ,AK, 4/.

128

'AK,

56.

129

'AK, 55.
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saraydan Mazenderan'a gönderildi~inde, "biz ona, dünyadaki soylulara ya da imparatorlu~un (çe~itli) bölgelerindeki rü'esfflira verilmesi
ola~an olmayan bir arma~an (te~r~f), yani görkemli (muhte~em) bir
giysi, üzerinde alt~n bir dizgin (ba~l~k tak~m~) ve mücevher kak~lm~~~
bir gerdanl~k bulunan cins bir at ve silahlar verdik "der 13°. Serahs
ve ona ba~h olan yerlerin reisli~i için Necmü'd-DIn'e verilen bir yetki
belgesi de, bu büyük görevin daima devletin ayan ve e~rafindan
olan kimselerin uhdesinde kalm~~~bulundu~unu belirterek, re'islik
makam~n~n önemi üzerinde ~srarla durur. Belge, ayr~ca, Ser*
rekli~inin imparatorluk içindeki öteki ritesj üzerinde her zaman bir
üstünlü~e sahip bulunmu~~oldu~unu da anlat~r 181.
Tacü'd-DIn için düzenlenen atama kararnamesi, ona, yaln~z
mali i~lerin de~il, ayn~~zamanda dini i~lerin ve genel güvenli~in
gözetim ve denetimi ile görevlendirilmi~~bulundu~u için, bir relsin
do~al olarak sahip oldu~undan daha geni~~yetkiler verir. Bundan
ba~ka, melik Tu~ril b. Muhammed'in memurlarma, emir 1.~ jcib olan
Necmü'd-Devle ve'd-DIn'in ve embin-ümerii olan R.utbu'd-DIn'in
vekillerine, Tacü'd-DIn'i saymalan, onuruna yara~~r bir biçimde davranmalar~, kendilerini ona boyun e~mekle yükümlü bilmeleri, eyaletin
i~lerinde ve ç~karlarmda onun makam~na ba~vurmalan için uyar~da
bulunur. Onlara, Tacü'd-DIn'in görü~ünü ya da onay~n~~almadan,
ister vergi konusu (? mu'dmiljt-~~resmi) ister ~eri<at ile ilgili olsun, herherhangi bir i~e giri~memelerini söyler. Her hususta, onun, gerek aç~k,
gerek özel konu~malarinda söyledi~i sözleri dikkatle dinleyerek,
onlara göre davranmalar~~ve o bölgeleri ilgilendiren i~lerde kendisinin
kararlar~n~~geçerli saymalan gere~ini belirtir 132.
Reis bir dereceye kadar hükümet ile halk aras~nda bak kuran
bir arac~yd~~ve halk~n hükümetle ili~kileri de ba~l~ca vergi alan~nda
oldu~u için, bu, rehin görevlerinin büyük ölçüde mali i~leri ilgilendirmesi sonucunu veriyordu. T.cü'd-DIn Ebr~'l Mekarim için verilen
atama kararnamesi ve ferman, melik Tu~ril'in, emir I~ikib'in ve emirif 1amerri'mn memurlanna divdn-~~mucdmikit ve kumet'i (yani, toptan bir
para olarak yap~lan ola~anüstü vergi isteklerinin genel muamelat~~
ve tahsisi ile u~ra~an daire) Tacü'd-DIn'in ikametgah~nda tutmalarnu
ve onun iste~i ve onay~~d~~~nda herhangi bir tahsis yapmamalann~~
AK, 23.

1110 ,

111

'AK, 41.

4x; 25.

1112 ,4.
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buyurur "3. T5.cü'd-DIn'in, kendisine, ilin 13, aröc~ndan ve bunun takdir
ve tarh~~i~inden sorumlu güvenilir bir ki~i atamas~~buyru~u verilir 134 .
T5.cü'd-DIn, yerle~ik halktan ve göçebelerden, divdna borçlu olduklar~~ Ijarr~c, ö~ür (cu~r), odak vergisi, v.s, ~eklinde ve mülklerini, yük
hayvanlar~n~~ve sürülerini kanunsuz talep ve müdahalelerden muaf
tutmak için ödemeleri gereken ~eyleri tam zaman~nda ödemi~~iseler,
bunun d~~~nda ayr~ca hiç bir istekte bulunulmas~na izin vermiyecekti 134 .
Fermamn verdi~i buyru~a göre, o, yerle~ik halktan ve göçebelerden
ola~anüstü olarak para, erzak, asker yard~mlar~~ve fazladan istekler
için yap~lan ça~r~lara elden geldi~ince izin vermeyecekti; ancak,
böyle istekler çok gerekli ise ve yerine getirilmesinden ba~ka ç~kar yol
yoksa, o zaman bunlar~~tam bir hakkaniyet içinde ve e~it olarak
payla~t~rd~p, öyle yapacakt~~ "6. Büyük bir olas~l~kla, re'isin görevlerinden biri, kendisinin atand~~~~alan üzerinde toptan para olarak
kesilen ola~anüstü ödenti ve vergilerin tek tek vergi yükümlüleri
aras~nda payla~t~r~lmaslyd~.
Baz~~durumlarda re'is ile mali yönetim aras~ndaki ba~~belirlidir.
Best ~n re'isi olarak atanan ~erefü'd-DIn görünü~e göre dir~dn-~~istff(n~n ba~~yd~~ve her ne kadar Bestffin re'isli~i makam~na getirilmi~se de,
oraya bizzat gelmemi~, kendi ad~na Besfa'~n'da, hem re'ls vekilli~i hem
müstevfl vekilli~i yapmak üzere, Re~Idü'd-DIn ad~nda birini ncrib
olarak atam~~t~r. Söz konusu yerin re'tsli~i için ~erefü'd-DIn'e verilen
yetki belgesi, memurlara ve vergi tahsildarlarma (muta~arr~flin)
Re~Idü'd-DIn'e dan~~maks~z~n hiç bir ~ey yapmamalar~m buyurur "7.
Re'lsin dinsel konularda da baz~~denetim yetkileri kullanm~~~
oldu~u görülmektedir. Bu, onun özellikle halk~~ilgilendiren i~lerle
u~ra~mas~n~n do~al sonucudur. Çünkü, halk ile hükümet aras~nda
Ebül
ili~kiyi do~uran ikinci en önemli alan, dini i~lerdir.
Mek5xim için verilen ferman, ~u sözlerle biter: "Gurg5.n ve çevresinin
~alyne ve e~raf~~için (uygun) tutum, bunlar~n T5.cü'd-DIn'in
ula~mas~~ile büyük sevinç duymalar~, önder ve ba~kan olarak onu
ellerinden geldi~ince desteklemeleridir ... Bunlar~n T5.cü'd-DIn'e dam~maks~z~n, onun r~zas~m almaks~z~n hiç bir ~ey yapmamalar~, o sahk
vermedikçe ve onaylamad~kça herhangi bir ~er<I sorun, ya da genel
i~lem konusunda giri~imde bulunmamalar~~ve bizden bir istekleri olur133

136

'AK, 26.
'AK, 27.

134
13?

'AK, 23.
'AK, 56.

1.35 ibid.
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sa, bunu 'ncü'd-DIn'in tezkereleri ve mektuplar~~arac~l~~~yla yapmalar~~gerekir.. ." 138 Gene ferman,
~erl'at ve dinle ilgili
i~lerde kar~~~kl~k ç~kmamas~~ve hiç bir hakk~n ortadan kald~nlmamas~~
için basiret göstermesini buyurur ve "çünkü bundan do~acak zarar,
bir Müslüman~n haklar~na dokunabilir ve onun hesab~~da sorgu sual
gününde bize sorulabilir" der 189. Atama kararnamesi, onun seyyidlere
imffinlara, td.dlara `ulenulya ve askerlere (ehl-i silöh) sayg~~göstermesini,
çe~itli halk s~n~flar= kendi farkl~~durumlariyle yerli yerinde tutmas~n~~
ve yarg~~verirken onlar aras~nda adalet ve e~itlik gözetmesini, yanh~~n
düzeltilmesini isteyenlerin sözlerini dinlemek ve mazlumun hakk~n~~
zalimden almak hususunda çok çaba harcama= ister 14°. Buna benzer
buyruldar, onun ad~na ç~kar~lan fermanda da yer al~r. Bu fermanda,
TAcü'd-DIn'e, bir yandan dinsel s~mflarla e~raf aras~nda, öte yandan
vergi tahsildarlan (muta~arnfön) ile memurlar ve ba~kalar~~aras~nda
mü~fik bir arac~~oldu~unu göstermesini, sonuncularm halka bask~~yapmas~na ya da halk~n birbirine kar~~~adaletsizce davranmas~na izin vermemesini buyurur 141. Serabs re'isli~i için Necmü'd-DIn'e verilen atama
kararnamesi, ayn~~~ekilde, ad~~geçene, bölgenin ind~mlanna, <u/em~ls~na,
~eylilerine ve e~rafina sayg~~göstermesini buyurur ve Serahsh e~rafin,
ileri gelen imdmlann, lcd5lann, seyyidlerin ve ~eAlerin de ona sayg~da
kusur etmemeleri, kendisini re'ls ve önderleri olarak tan~malar~,
sorunlar~n çözümünde onun makam~na ba~vurmalan ve r~zas~~hilafina
davranmamalan, vekiline sayg~l~~olmalar~~ve &dna ait hususlarda
ona müracaat etmeleri gerekti~ini belirtir 142.
Do~al olarak,
ile re'is aras~nda bir yarg~~hakk~~ayr~l~~~~bulundu~u görülüyor. ~er<1 i~ler normal olarak birinciye aitti. Belli valisi ve
~ahnesi olarak Ebül Feth b. EbI Bekr b. 1.ut'.c ad~na düzenlenen
fermanda, söz konusu ki~iye ~er<I i~leri M,dn~n mahkemesine ve vergi
toplamaya (? resmiyyöt), genel i~lemlere ve &dna ili~kin i~leri divön-~~
riyösete havale etmesi buyurulur 143. Best'm re'Isli~i için ~erefü'd-DIn'e
verilen yetki belgesinde dirdin-~~riyöset ve istflaya yap~lan bir at~f 144 bize
vergi ve gelirle ilgili hususlann dkön-~~riyösete ait oldu~unu ima eder.
Ayn~~belge içinde yer alan dirdn-~~riyöset ve memölik teriminin ne anlama
geldi~i daha az aç~kt~r.

'AK, 29.
'AK, 27.
144 'AK, 56.
I"

139

I"

142 ,

lbid.
AK, 41.

.40 'AK, 23.
.AK, 79.
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Mekârime'e dinsel
1\452ender5.n re'isi olarak Tâcü'd-Din
ler
üzerinde
denetim
için
verilen
yetkiler
normal
durumda oldu~uni~
tlar
ve
Okimlere, kendi~
dan daha geni~ ti. Atama kararnamesi ona, 1.cr
lerinin hükümlerinin yerine getirilmesinde ve haklar~n geri verilmesinde yol göstermesi, daima onlar~n i~lerinden haberdar olmas~~ve
ba~lar~nda bulunduklar~~mahkemelere bilgin, iyi yeti~mi~~(? mutah,arrac) ve uyan~k birer vekil atamas~~buyru~unu verir. Bu vekil, i~lerin
~ericata uygun olarak yönetilmesine nezaret edecek ve düzene konmas~~
gereken, ama kendisinin çare bulamad~~~~her hangi bir hususu Tâcü'dDIn'e arzedecekti. Tâcü'd-Din vasiyet ve miras konular~nda büyük
dikkat gösterecekti. Varisi ortada olmayan mülke ait ayr~nt~lar güvenilir ki~ilerin eline b~rak~lacak, bunlar, gerçek varis ortaya ç~k~ ncaya
de~in, sözkonusu mülkü, Tâcü'd-Din'in ve I.cd.dn~ n güvencesi alt~nda
koruyacaklard~~ "9. Verilen yönergeye göre, Tâcü'd-Din ayn~~zamanda
durumunu inceleyecek, bunlann kârlann~n kurulu~~amaçlar~na
evicdfin
sarfedilmesine dikkat edecekti 146 . Kendisi ya da vekili, yönetim alanlar~nda ç~kacak herhangi bir kar~~~kl~~a çözüm yolu bulacaklar,
rü~vete tevessül eden herhangi bir mütevelliyi ya da yöneticiyi (muta~arr~f) uzakla~t~ racaklar ve ellerinden geldi~ince bozulan ve çöken
ez~lc4fi yeniden canland~racaklard~~"7. T5.cü'd-Din, camiler ve medreseler üzerinde de denetim yetkisine sahip olacak, kentin ve çevresinin
camilerine uygun kimseler atayacak ve gerekli bilgiye, inanç sa~laml~~~na, erdeme, temizli~e ve do~rulu~a sahip olmayan herhangi bir
kimsenin söz konusu görevleri yapmas~n~~önleyecekti
Tâcü'd-Din Mâzenderân re'isi olarak, belki de normal re'Islik
i~levlerinin d~~~ nda bulunan bir görev oldu~u halde, genel düzenin
denetiminden de sorumluydu. Kendisi için düzenlenen atama kararnamesi, ona, yollar~n güvenli~ini sa~lamas~n~, Müslümanlar~n ve
seyyahlarm can ve mallar~n~~korumas~n~~ve ilin tWlan, imr~ mlan ve
ileri gelenleri ile i~birli~i ederek, h~rs~zlar~~ve yol kesicileri cezaland~ rmas~m buyurun "9 Tâcü'd-Din, kendi yetki alan~~içindeki kentlerde
her ~atmenin yan~ na, onun ikametgâh~ nda bulunmak üzere (ber her
145 , AK, 2 4 Ferman ona ayn~~zamanda yetimlerin mülkü hakk~ nda gereken
dikkati sarfetmesi yönergesini de verir (s. 29).
148 'AK, 24-5, 29.
147 'AK, 24, 28-9.
148 'AK, 24.
148 'AK, 25,28. Re' rsin baz~~ durumlarda tutuklama yetkisine sahip bulundu~u
görünüyor. Bir keresinde, Gaz5.1i H. 499 da atanm~~~oldu~u Ni~4fir NizAmiyye
medresesi müderrisli~inde bulunurken, Horasan re'Isi bir adam~~tutuklad~. Bu adam
•
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der-i serd-yi ~ahneg() güvenilir bir ki~ i atayacakt~~; "öyle ki, yap~lan her
~ey onun fikrine uygun ve bilgisi içinde yap~lm~~~olacak", cezalar
i~lenen suça uyacak ~ekilde verilecek, a~ ikâr bir suç i~lememi~~[suçu
tebeyyün etmemi~] bulunan hiç kimse cezaland~r~lmayacakt~ ; böylece
de, o (~ahne), Müslümanlar~ n haremelerine tecavüze, aç~kça ya da
ba~ ka türlü yalan yanl~~~suçlamalarda bulunmaya, halk~n mal~na el
uzatmaya ya da ak~ls~ zca aramalara giri~meye kalk~~~ rken uyan~ k
olacakt~ ; kesin kan~ t ve ispat olmaks~z~ n harekete de geçemeyecekti. 150
~alyneler kendi adlar~ na, ilk önce hareketin ondan gelmesini bekliyeceklerdi [inisiyatifi ona b~rakacaklard~] ; Tâcü'd-Din'in vekilinin
haberi ve buyru~u olmaks~z~n hiç bir ~ ey yapmayacaklar ve nalcibleri
ve <asesleri, ancak onun r~zas~n~~ ald~ ktan sonra atayacaklard~~
Necmü'd-Din'in Serabs re"isli~i ile ilgili yetkilendirme belgesi, ~alyne
&dm temsilcisinin i~~görürken Necmü'd-Din'in vekilinin r~zas~n~~
almas~~ve halk~n ç~karlar~n~~birlikte korumalar~~gerekti~ini belirtir. 152
Genellikle mulytesib taraf~ndan görülen çe~itli i~ler, ayn~~zamanda
Tâcü'd-Din'in de denetimi alt~na konmu~~bulunuyordu. Bu ona, dinsel
ve 'sivil' memurlar üzerinde genel denetim yetkisi verilmesi hususunun
yaratt~~~~do~al bir sonuçtu. Ona, Müslümanlar~ n kirpik ve hileli
(züyf~f ve nebehrecdt) paralardan dolay~~zarara u~ramamas~~için, sikkelerin ayarlanmas~~ve bas~lmas~~konusunda büyük dikkat göstermesi ve
bir do~al âfet olmadan, istifçiler ve tekelcilerin yol açaca~~~hiç bir
de~i~ikli~e ve ucuzlu~un darl~~a ve pahal~l~~a dönü~ mesine olanak
verilmemesi için, her zaman fiyatlar~~denetlemesi buyrulur. Bundan
ba~ka tart~~ve ölçüleri de o denetleyecekti. 153 Ad~na ç~kar~lm~~~ferman, ona, istifçili~in ve tekelcili~in önlenmesi için, pazarba~~ lar~~
(zu'amd) çaba göstermeleri hususunda uyarmas~~ buyru~unu verir
Ayn~~belge, köylerin re'islerine ve ~eflerine (rü'esd ve zu'amd), onun
(Tâcü'd-Din'in) divdn~ ndan berat istemelerini buyurur, ondan (Tâcü'dDin'den) izin almaks~z~a re'islik makam~~için iddiada bulunmay~~
yasaklar ve zalimce i~ler yapmaktan ve ba~lar~na buyruk davranGazWI'nin eserlerinden ikisinin metnini gizlice de~i~tirmi~~ve Sünn ilik aleyhdarlar~n~ n ona kar~~~hücumlar~n~~ daha hakl~~ gösterebilmelerini sa~lamak için, söz
konusu yaz~lar~~ Gaz5.II'ye imzalatmaya te~ebbüs etmi~ti (Mekdtfb-i
Gazdli
bl-ndm-i Fed'il-endm, yay. 'Abbas Ikbal, Tehran, 1954-5, ~ -~~2.)
15 ° 'AK, 25. Ayr. bkz. s. 26.
151 'AK, 26, 29.
152 'AK, 4.1.
153 'AK, 25, 28.
154 'AK, 28.
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maktan kaç~nmalar~~yönergesini verir. "6 Tacü'd-DIn, halk~n i~lerinin
adalet ve dürüstlükle yönetilmesi, vergiler toplan~ rken emlak ve arazide
mal sahipleri ile ortaklar aras~nda e~itli~in korunmas~~ve böylece
güçlünün güçsüzü ezmesine olanak verilmemesi için, her kente, her
bölgeye ve her yere (meud), do~ru, dindar ve "hak yolundan ayr~lmayan" bir vekil atayacakt~. "6
Re'is, ba~ka bir çok memurlar gibi, kendi makam~na ait olan
ödentileri (rüsdn~) toplamaya da yetkiliydi. Örne~in, Mazenderan
re'isli~i için Ta.cü'd-DIn'e verilen ferman, köy re'tslerinin, re'tse ait
ödentileri ola~an kaynaklardan tam olarak ödemelerini emreder. 157
Bununla birlikte, kent sakinlerinden al~nan ödentilerin, fermanda da,
atama kararnamesinde de sözü edilmez. Ferman~n ~u son sat~rlannda
belirtildi~ine göre, Tacü'd-DIn'e baz~~muafiyetler de verilmekteydi:
"Bütün memurlar~= Tacü'd-DIn'e sayg~~ve itibar gösterecekler,
onun adamlar~n~~ (vükeld-y~~esbdb), rençberlerini (berzigerdn) ve kentlerdeki emlaki içinde ya~~yanlar~~ (müste~illdt) tehditleriden (nuMr)
ve vergilerden muaf ve müsellem tutacaklar. . .,, 158
`Atabetü'l-ketebe'deki belgeler üzerinde yap~lan bu k~sa inceleme,
sultan~n, kendi yetkisini, askerler, merkzi hükümet memurlar~, dinsel
kurumlar~n görevlileri ve il merkezlerindeki memurlar aras~nda
"taksim edilmi~" bir denetim sistemi arac~l~~~yla korumak için gösterdi~i çabay~~ortaya koyar. Belgelerde, sultan ile tebaas~~aras~nda
kar~~l~kl~~ ya da ba~~tsal olarak uymay~~gerektiren yükümlülükler
bulundu~unu gösteren hiç bir belirti yoktur. Yetki konusunda, geleneksel bir ~slami kavram, yani tüm yetkinin vekile tevdi edilmi~~
yetki olmas~~esast~r. Etkili yapt~r~mlardan (müeyyidelerden) yoksun
olan bu "taksim edilmi~" denetim sistemi, olsa olsa sultan~n egemenli~inin ve askeri s~mflarm nüfuzunun keyfi niteli~ini bir ölçüye kadar
s~n~rlam~~~olabilir; daha fazlas~n~~sa~lam~~~olmas~~olas~l~k d~~~~görünüyor. Gerçekte, belgelere, iyi hükümet olman~n, tebaan~n dirli~'i için
özen ve çaba gösterme~e ba~l~~bulundu~u hakk~nda bir kan~~egemendir ki, bu, hükümdar~~kendi halk~n~n çoban~~sayan görü~ten ç~kan bir
kan~d~r. Bunun, keyfi davran~~lara kar~~~ ba~hba~~na etkili bir engel
görevi yapabilmi~~oldu~unu söylemek belki çok güçtür; ama, hiç bir
rolü olmam~~t~r da denemez. Hiç de~ilse ara s~ra, münferit memurlar~n
155
1"

'AK, 29'30.
'AK, 30.
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'AK, 23-4, 29.
'AK, 30.
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davran~~lar~na ku~kusuz yön veriyordu. Böylece, otoritenin, özü
olmas~~dolay~s~yla, tebaa, genellikle sorumsuz ve keyfi yetki uygulamas~na maruz kalmakla birlikte, gene de zaman zaman, ç~karlar~n~~
savunmaya haz~r bir memurun atanma= umabilirdi.
Belgeler, egemen s~mfin askerlerden olu~tu~u bir toplum tasviri
sunmaktad~r. Bu egemen s~n~f, ço~unlukla azadi kölelerden ve kölelerden olu~up, geri kalan nüfusun kar~~s~nda ayr~cal~kl~~bir s~n~f te~kil
ediyordu; bunlar aras~ndaki fark apaç~k görünüyordu. Genel olarak
memur s~mflan ile bu s~ruflann d~~~nda kalan halk ve Türklerle Türk
olmayanlar aras~nda bir fark bulundu~unu gösteren belirtiler de
vard~r. Sultamn bütün tebaas~mn "Allah~n kullan" ve bir çoban~n
yönetti~i "bir sürü" olarak e~it statüde bulunmas~na ra~men, toplumun kurulu~u pratikte hiyerar~ikti. Ne yaz~k ki, belgeler bize halk~n
(avamm) ya~am~~ya da çe~itli s~mflann birbirleri ile ili~kileri hakk~nda az bilgi verirler. Bununla birlikte, asi a~iret guruplannm, tah~l
tekelcili~inin, karga~al~~m, ~iddetin ve genel güvensizli~in, hele hele
devlet memurlar~n~n haks~z davranma, yerel memurlar~n adi zorbalar
olma ve genellikle en küçük denetim gev~emesinde halk~n birbirinin
hakk~na el uzatma hususunda tekrar tekrar gösterdikleri bir e~ilimin
varl~~~n~~aç~k olarak gözlerimizin önüne sererler. Ama, do~al olarak,
ço~unlukla asayi~~bozuklu~u ve buyruklarm uygulanmas~na ili~kin
olan bu belgelerin, durumu tümüyle yans~tt~~~~dü~ünülmemelidir. **

** Ingilizceden çevirmi~~oldu~umuz bu rnakalenin asit "The administration
of Sanjar's Empire as illustrated in the `Atabat al-Kataba" için bkz. BSOAS,
s. 367-88.
vol. XX, 1957,
Sancar devri Selçuklu Imparatorlu~unun yönetimi hakk~nda, kaynak olarak
bir mün~a't mecmuasm~~inceleyip bu de~erli makaleyi yazan Prof. Lambton, daha
yeni bir yaz~s~nda, Büyük Selçuklu Imparatorlu~unun iç yap~s~n~~bütünü ile genel
olarak ele alm~~t~r [The Internal Structure of Saljuq Empire, 77~e Cambridge History
of Iran, vol. V (The Saljuq and Mongol Periods), ed. by J. A. Boyle, 1968, s. 203-282).
Yazar~n 1939 da Londra Üniversitesinde yap~lm~~~"Contributions to the Study of Saljuq
Institutions" adl~~bas~lmam~~~bir doktora tezi de vard~r. Bu konuda ba~ka bir önemli
ara~t~rma H. Horst taraf~ndan yap~lm~~t~r (Die Staatsverwaltung der GrosseQuqen and
Horaz~nlahs (1038-1231), Wiesbaden, 1964). Sonuncu yap~tm geni~~bir Türkçe tan~tmas~~Prof. M. A. Köymen taraf~ndan yap~lm~~t~r. [Selçuklu Devri Türk Tarihi Ara~t~rmalar~~II, Selçuklu Devri Devlet Tq;;kilâtma Dair Yaz~lm~~~Bir Eser Münasebetiyle, Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi, C. II, say~: 2-3 (Ankara, 1966), s. 303-380). [çeviren].

