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5.3. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

 Oğuz Yabgu Devleti’nden ayrılarak 

Cent şehrine gelerek İslamiyet’i 

kabul eden Selçuk Bey’den ismini 

almıştır. Horasan bölgesine 

yerleşmeye çalıştıkları için Gazne

hükümdarı Mahmut, Selçuk Beyin 

oğlu Arslan Yabgu’yu tutuklatarak 

hapsetmiştir.
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Tuğrul ve Çağrı 

beyler Dandanakan

Muharebesi’nde 

Gaznelileri yenerek 

devletlerini 

kurmuşlardır.
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Tuğrul Bey (1038-1063)

Devletin ilk hükümdarıdır. Dandanakan

Meydan Muharebesi’nde Gaznelileri

yenerek devleti fiilen kurmuştur. Anadolu 

için ilk ciddi savaş olan Pasinler Savaşı’nda 

Bizans ordusu yenilgiye uğratılmıştır.(1048)
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 1054 yılında Anadolu’ya sefer 

düzenleyerek bazı bölgeleri ele 

geçirmiştir. Bağdat’a iki sefer 

düzenleyerek Bağdat Abbasi 

Halifesi’ni Şii Büveyhoğullarının

baskısından kurtarmıştır. 

Halifenin siyasi yetkilerini 

elinden almıştır. İbrahim Yınal

ayaklanmasını bastırmıştır.



 1058 yılında tekrar Bağdat’a 

giden Tuğrul Bey 

Büveyhoğulları Devleti’ne son 

vererek Halifeyi bu devletin 

baskısından kurtarmış, 

Halifenin kızıyla siyasi bir evlilik 

yapmıştır. Çağrı Bey 1061, 

Tuğrul Bey’de 1063 yılında 

vefat etti.
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Alparslan (1063-1072)

 Ağabeyi Süleyman’ın 

hükümdarlığını kabul etmeyen 

Alparslan tahta geçti. Kutalmış

da ayaklandı ise de bunu 

hayatıyla ödedi.1064 yılında 

çıktığı Anadolu ve Kafkasya 

seferinde Kars ve Ani kalelerini 

ele geçirdi. Ağabeyi Kavurt’un

isyanını bastırdı.
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 1071 yılında Bizanslılarla 

yaptığı Malazgirt Savaşı’nı 

kazanmıştır. Bu savaştan 

sonra Anadolu’nun 

kapıları Türklere açıldı. 
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 Haçlı seferlerine yol açtı.

Anadolu’ da ilk Türk 

devletleri kuruldu. Türkiye 

tarihi başladı. Anadolu 

Türkleşmeye başladı. Batı 

Karahanlılar üzerine yaptığı 

bir sefer sırasında şehit 

edildi.
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Sultan Alparslan’ın Merv şehrindeki 

türbe kitabesi şu şekildedir. “Ey 

Alparslan’ın göklere yükselmiş şan ve 

şöhretini görenler, gelin de onun nasıl 

toz toprak olduğunu görün.”



Melikşah (1072-1092)

 Amcası Kavurt isyanını bastırdı.

Suriye, Anadolu ve Yemen’e 

kadar olan yerleri fethetti.

Anadolu tamamen bir Türk 

yurdu haline geldi. Bağdat 

Abbasi halifesini ziyaret etti.
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 Sultan Melikşah Dönemi’nin önemli 

sorunlarından birisi de Selçuklu Devleti 

içinde Bâtıni faaliyet merkezlerinin 

ortaya çıkmasıydı. Hasan Sabbah’ın gizli 

olarak yürüttüğü faaliyetler neticesinde 

Bâtıniler, 1090’da Kazvin yakınındaki 

Elburz Dağları’nda Alamut Kalesi’ni ele 

geçirdi. Sultan Melikşah, Bâtınilere karşı 

mücadele etmesi için komutanlarını 

gönderse de 1092’de ölümüyle harekât 

durmuştur.



Öldüğünde sınırlar Orta Asya’dan Marmara ve Akdeniz 

kıyılarına , Kafkaslardan ve Aral gölünden Hint Denizine ve 

Yemene kadar uzanıyordu. 
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Büyük Selçuklu Devleti’nde Güç ve Yönetim Yapısı

 İslamiyet’ten önceki Türk devlet 

geleneğinde olduğu gibi Büyük 

Selçuklu Devleti’nde de ülke, 

hükümdar ailesinin ortak malı kabul 

edilmiştir. Selçuklularda devletin tek 

temsilcisi sultandır. Töre ve yasaya aykırı 

olmamak şartıyla her hususta mutlak 

hâkim olan hükümdar, hiçbir zaman 

kutsal ve sorumsuz değildir.



 İlk Türk devletlerindeki kut anlayışı 

Selçuklularda da devam etmiştir. Buna 

göre hükümdarın emretme yetkisini 

doğrudan Allah’tan aldığına ve Allah 

adına hüküm sürdüğüne inanılmıştır. 

Sultan, halkının itaatine karşılık, onların 

huzur ve güvenini temin ederek halkına 

hizmet etmektedir. Sultanlar, tarafından 

yayınlanan fermanlar kanun 

niteliğindeydi ve halk bu fermanlara 

uymak zorundaydı.



 Büyük Selçuklu Devleti’nde 

sultan adına para bastırılır, 

fermanlara tuğrası çekilir ve 

ülkenin her tarafında adına 

hutbe okunurdu. Savaşlarda 

ve gezilerde hükümdarın 

başının üstünde çetr tutulurdu. 

Ayrıca namaz vakitlerinde 

nevbet çalınırdı.



 En üst kademesinde sultanın bulunduğu 

Selçuklu devlet teşkilatı; saray, hükümet, 

adliye ve ordu unsurlarından oluşmuştur. 

Hükümdar, ailesi ve maiyeti ile birlikte 

sarayda yaşardı. Hükümdarın şahsına bağlı 

olan saray, aynı zamanda devletin 

yönetildiği yerdi. Saray teşkilatında çaşnigir, 

candar, camedar gibi çeşitli görevliler yer 

alırdı. Saray teşkilatında çalışanların başında 

olan ve onları denetleyen kişiye “hâcibü’l -

hüccâb” denirdi.



 Büyük Selçuklularda bütün devlet işleri “Büyük 

Divan” tarafından yürütülürdü. “Divan-ı 

Saltanat” da denilen Büyük Divan’ın başında 

vezir bulunurdu. Vezir, sultandan sonra 

divanın en büyük görevlisi ve onun mutlak 

vekiliydi. Selçuklularda, Büyük Divan’a bağlı 

dört divan daha vardı. Bunlar; devletin iç ve 

dış yazışmalarını yapan Divan-ı İnşa (tuğra), 

bütün mali işlerinden sorumlu olan Divan-ı 

İstifa, mali ve idari işleri teftiş eden Divan-ı İşraf 

ve devletin askerî işleriyle ilgilenen Divan-ı 

Arz’dı.



 Ayrıca Büyük Divan’a bağlı 

olmayan posta ve 

haberleşmeden sorumlu 

Divan-ı Berid, adalet

işlerinden sorumlu Divan-ı 

Mezalim ve hatunun

emrinde hizmet veren 

Divan-ı Hatun gibi divanlar 

bulunurdu.



 Selçuklu adalet teşkilatı diğer Türk-İslam devletlerindeki 

gibi şer’i ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Şer’i 

hukuk sisteminde, davalara kadılar bakardı. Din ile ilgili 

bütün işlerde yetkili olan kadılar evlenme ve boşanma 

işlemleri, nafaka, miras ve alacak davalarına bakarlar 

ayrıca noter vazifesi görürler ve vakıfları yönetirlerdi. 

Kadıların başına kadiü’l-kudat denilir ve sultan 

tarafından tayin edilirdi. Örfi hukuk sisteminde davalara 

emir-i dad bakardı. Asayişi bozan ve kanunlara itaat 

etmeyenler örfi hukuka göre yargılanırdı. Bugünkü 

adalet bakanı gibi olan emir-i dad, gerektiğinde 

tutuklamalarda bulunabilirdi. Siyasi suçlar sultanın 

başkanlığındaki mahkeme olan Divan-ı Mezalim’de

hükme bağlanırdı.



 Büyük Selçuklu Devleti, özellikle Sultan Melikşah Dönemi’nde Orta Çağ’ın en büyük askerî gücü 

hâline gelmişti. Devletin kuruluşu sırasında rol oynayan Türkmenler zamanla ordudan tasfiye edilmiş 

ve yerleri gulam sistemine göre yetişmiş askerler getirilmiştir. 



 Ordunun çoğunluğu süvarilerden oluşurdu. Savaşlarda kendi yaptıkları 

ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak ve hançer gibi hafif silahlar; kuşatmalarda 

da arrade (hafif taşlar atan silah) ve mancınık gibi ağır silah kullanırlardı. 



 Ordu savaş sırasında; merkez, sağ kol, sol kol, öncü ve artçı şeklinde 

tertiplenirdi. Orduya harekât esnasında sultan veya vezir, emir verirdi.



 Horasan merkezli kurulan Büyük Selçuklu 

Devleti, Türkler ve İranlılar olmak üzere 

başlıca iki gruptan oluşuyordu. Bu 

yüzden devlet teşkilatında iki grubun da 

etkisi görülürdü. Selçuklularda vezirlik 

kurumunda Abbasi, Sasani ve Gazne

tesiri vardı. Devletin mülki teşkilatına 

İranlılar, askerî teşkilatına Türkler hâkim 

olmuştur. Böylece Selçuklu devlet 

teşkilatlanmasında İslam-İran geleneği 

de yer almıştır.



 Nizamülmülk’ün, Siyasetname adlı 

eserine göre Selçuklularda hükûmet 

teşkilatı ve ordu kurulurken İslam-İran

geleneği esas alınmıştır. Bu gelenek 

Selçuklulardan sonraki Türk-İslam 

devletlerine de örnek olmuştur. 

Selçuklularda devlet teşkilatında 

İran etkisi görülmesine karşın; 

atabey, subaşı, tuğra, çavuş gibi 

teşkilatla ilgili Türkçe terimler 

kullanılmıştır.



Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı

 Sultan Melikşah 38 yaşında öldüğünde 

geride Kaşgar’dan Marmara Denizi’ne, 

Kafkaslardan Yemen ve Aden’e kadar 

uzanan büyük bir imparatorluk bırakmıştı. 

Melikşah’ın ölümünden hemen sonra taht 

kavgaları başladı. Hanımı Terken Hatun, 

halifenin onayını alarak 1092’de 4 yaşındaki 

oğlu adına Bağdat’ta hutbe okuttu. 

Nizâmülmülk taraftarlarının desteklediği 

Melikşah’ın diğer oğlu Berkyaruk, kardeşiyle 

girdiği taht mücadelesini kazanarak tahta 

çıktı. 

Sultan Melikşah 



 Ancak Terken Hatun, saltanatı 

ele geçirmek için önce 

Berkyaruk’un dayısı İsmail 

Yakuti’yi daha sonra da 

amcası Tutuş’u yönetime karşı 

isyan ettirdi. Ülkenin batısındaki 

bu taht mücadelelerini 

kazanan Berkyaruk, bu kez de 

devletin doğusunda isyan 

eden diğer amcası Arslan 

Argun’u bertaraf etti ve 

böylece hâkimiyetini pekiştirdi. 



 Sultan Berkyaruk Dönemi’nin önemli olaylarından birisi de Haçlı Seferleri’nin 

başlamasıdır. Türkleri Anadolu’dan atmak ve Kudüs’ü ele geçirmek amacıyla 

Avrupa’dan harekete geçen I. Haçlı ordusu Antakya’ya kadar ilerleyerek 

burayı kuşattı. Şehrin Valisi, Berkyaruk’tan yardım istedi. Berkyaruk, Musul 

emirini bu işle görevlendirdi. Ancak Musul emiri, Haçlılarla yapılan savaşı 

kaybetti. Böylece Antakya’yı ele geçiren Haçlılar, Kudüs’e kadar ilerledi.



 Sultan Berkyaruk’un ülkede 

iç düzeni sağlamasından 

sonra bu kez de kardeşi 

Mehmet Tapar 1099’da 

isyan etti. Kardeşler arasında 

meydana gelen savaşlar 

sonucunda Azerbaycan sınır 

olmak üzere Büyük Selçuklu 

Devleti ikiye bölündü. 



 Batı kısmına Mehmet 

Tapar, doğu kısmında ise 

Berkyaruk sultan oldu. 

Sultan Berkyaruk, on iki yıl 

süren saltanatı boyunca 

sürekli taht kavgaları 

yaşamış ve 1104 yılında 

daha 25 yaşındayken 

ölmüştür.



 Berkyaruk’un ölümünden sonra Mehmet 

Tapar Selçuklu tahtını 1105’te ele geçirdi. 

Ardından hanedan üyelerinin isyanlarını 

bastırdı. Bu dönemde Suriye ve 

civarındaki Haçlı devletleri ile mücadele 

edildi. Ayrıca Sultan Mehmet Tapar, 

gittikçe gelişen ve devlet için tehdit 

haline gelen Bâtınî faaliyetlerine karşı 

ciddi tedbirler aldı ve Bâtınileri rahatsız 

edici seferler düzenlendi. Ancak Mehmet 

Tapar’ın 1118 yılında ölümü üzerine bu 

seferler sonuçsuz kaldı.



 Mehmet Tapar öldükten sonra kardeşi 

Sencer tahtı ele geçirdi. Sultan Sencer, 

Selçuklu Devleti’ni yeniden düzenleyerek 

“Sultan- ı Azam” unvanını aldı. Bu dönemde 

Selçuklular, Gaznelilere ve Karahanlılara 

karşı yeniden hâkimiyet sağladı. Karahanlı 

Hükümdarı Mahmut ile idaresi altındaki Türk 

boylarından olan Karluklar arasında 

anlaşmazlık çıktı. Mahmut, Sultan 

Sencer’den yardım isterken Karluklar da 

Karahitaylardan yardım istedi. 



 Sonuçta Selçuklu ve Karahitay

kuvvetleri arasında 9 Eylül 1141’de 

Katvan Savaşı meydana geldi. 

Hayatındaki ilk yenilgisini burada 

alan Sultan Sencer’in ordusu, bu 

savaşta tamamıyla dağıldı ve 

Karahitaylar bütün Maveraünnehir’i

istila etti. Bu mağlubiyet Selçuklu 

Devleti ve İslam dünyası için ağır bir 

yenilgi oldu ve Selçuklular yıkılma 

sürecine girdi.
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 Sultan Sencer, bu süreçte ülkesinde 

yaşayan Oğuzlar ile vergi ödeme 

konusunda bir anlaşmazlık yaşadı. 

Bu anlaşmazlık sonucunda iki taraf 

arasında Belh’te (1153) meydana 

gelen savaşı Sencer kaybetti ve 

Oğuzlara esir düştü. 1156’da 

esaretten kurtulan Sencer’in 1157 

yılında ölmesiyle Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu tarih sahnesinden 

çekildi.
Sultan Sencer Türbesi



SELÇUKLULARA BAĞLI DEVLETLER

 Horasan Selçukluları ve Irak Selçukluları : Sultan Sencer’in yeğen Mahmut 

tarafından kuruldu. Başkenti Merv idi. Harzemşahlar tarafından yıkıldı.

 Suriye Selçukluları : Melikşah’ın kardeşi Tutuş tarafından Suriye’de kuruldu. 

Başkenti Şam’dı.

 Kirman Selçukluları : Alparslan’ın kardeşi Kavurd tarafından Kirman 

bölgesinde kuruldu. Oğuz beylerinden Melik Dinar tarafından yıkıldı.

 Türkiye Selçukluları: 1077 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 

merkezi İznik olmak üzere Anadolu’da kuruldu.
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SELÇUKLULARA BAĞLI ATABEYLİKLER

 Zengiler Atabeyliği : Halep-Musul 

 İldenizliler : Azerbaycan Atabeyliği

 Salgurlular : Şiraz

 Börililer : Şam

 Beğ-Teginoğulları: Erbil
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