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6.4.Oğuzların İslamiyet’i Kabulü



 X. yüzyıl başlarında Oğuzların elinde Yeni-kent, Huvare ve Cend gibi 

şehirlerin yanı sıra Karlukların idaresindeki bazı yerlerde Müslüman gruplar 

yaşamıştır. Bu gruplar, bulundukları bölgelerdeki Türkler ile iyi münasebetler 

kurmuştur. Oğuzlar, medeni seviyesi yüksek olan bu Müslümanlardan İslam 

dininin esaslarını öğrenmiştir. Dolayısıyla X. Yüzyılın ikinci yarısında, Oğuzlar 

arasında İslamiyet’in yayılmaya başladığı söylenebilir. Samanoğulları

şehzadesi Ebu İbrahim (Muntasır), Maveraünnehir’i Karahanlıların elinden 

almak için Oğuz yabgusu ile bir antlaşma yapmış ve bir süre sonra yabgu, 

Müslüman olmuştur.





 Oğuzlar arasında İslamiyet ancak XI. yüzyılda hâkim bir din 

hâline gelebilmiştir. Oğuz boylarından Müslümanlığı kabul 

edenleri, etmeyenlerden ayırmak için onlara Türkmen adı 

verilmiştir. XIII. yüzyıl başlarından itibaren artık Türkmen tabiri 

her yerde Oğuz’un yerini almıştır.



 Oğuzlar, Tuğrul Bey önderliğinde yeni bir Müslüman Türk devleti 

olan Selçuklu Devleti’ni Kurmuştur. Selçuklu Devleti’nin 

kurulmasından birkaç yıl sonra on bin çadırlık bir Türk topluluğu 

Müslüman olmuştur. 1040 Dandanakan Savaşı’nı kazanarak 

İran’da tek siyasi güç hâline gelen Tuğrul Bey, Şii Büveyhilerin

baskı altında tuttukları Abbasi halifesini bu baskıdan kurtararak 

bozulan İslam birliğini yeniden sağlamıştır. 



 Selçukluların Anadolu’ya hâkim olmaya başlaması ve burayı İslamlaştırması 

üzerine papa önderliğindeki Batı dünyası, Türk İslam dünyası üzerine Haçlı 

Seferleri düzenlemiştir. Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti’nin 

parçalanması üzerine Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’da bağımsızlığını 

kazanmıştır. Türkiye Selçukluları, Suriye ve Filistin’deki diğer Türk emirlikleriyle 

birlikte Haçlı Seferleri’ne karşı İslam dünyasını başarılı bir şekilde korumuştur. 

Ayrıca Türkiye Selçukluları, yaptıkları imar faaliyetleri ile Anadolu’yu 

bayındır hâle getirdi.



 Selçuklularla kısmen sağlanan İslam birliği XIII ve XIV. Yüzyıllarda 

tekrar bozulmaya başlamıştır. Doğudan gelen Moğol İstilası, 

Türkiye Selçuklu Devleti’nin parçalanmasına neden olmuş ve 

Anadolu’da birçok beylik ortaya çıkmıştır. Bu beyliklerden birisi 

olan Osmanlı Beyliği süratle gelişerek bir cihan devleti hâline 

gelmiştir. Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri olarak 

Avrupa’da İslam kültürünün yayılmasını sağlamıştır.



 Oğuzların, Horasan’dan batıya göç hareketleri iki dalga hâlinde 

gerçekleşmiştir. Türkler, daha önce IV. yüzyılda Hunlar ve VII. yüzyılda da 

Sabarlar ile Anadolu’ya akınlar düzenlemiştir. Ancak bu akınlar genellikle 

Doğu Roma İmparatorluğu’na karşı ganimet amaçlı olup Anadolu’yu 

yurt edinme düşünülmemiştir. Abbasiler Dönemi’nde, Bizans’a karşı askerî 

güçlerinden yaralanmak için Anadolu’ya getirilen Türkler, Abbasilerden 

sonra da X. yüzyılın ikinci yarısına kadar burada gaza ve cihad

hareketlerinde bulunmuştur. Bu dönemden itibaren Anadolu toprakları, 

Selçuklu Türkleri tarafından hedef alınmıştır.



 Birinci dalga göçler, XI. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Anadolu’ya kitleler 

hâlinde başlamış ve Malazgirt 

Savaşı’ndan sonra yoğunluk 

kazanarak devam etmiştir. Bu Oğuz 

göçlerinin önceki dönemlerde 

yapılanlardan farkı, büyük kafileler 

hâlinde yaşanması ve Anadolu’yu 

yurt edinme amaçlı olmasıdır.



 1015-1021 yılları arasında Anadolu’ya 

yapılan ilk Selçuklu seferleri keşif ve 

ganimet kazanma niteliği taşırken 

Malazgirt Zaferi sonrası Horasan’dan 

gelen Oğuzlar, ele geçirdikleri 

bölgeleri yurt edinmeye başladı. Tuğrul 

Bey, yerleşik halk içinde sorun olmaya 

başlayan Türkmen gruplardan 

yararlanma yoluna gidip soydaşlarına 

yerleşmek için Anadolu’yu hedef 

gösterdi.



 Birinci dalga göçlerin genel sebepleri 

arasında Karahitayların, Moğolistan 

coğrafyasını ele geçirmesi, Kıpçak 

boylarının baskısı ve Selçukluların bir devlet 

politikası olarak göçleri teşvik etmesi kabul 

edilebilir. Önce Sultan Alp Arslan ve sonra 

da Sultan Melikşah’ın şekillendirdiği Selçuklu 

Devleti’nin batı yönlü fetih politikası, 

Anadolu’daki fetih hareketlerini 

hızlandırmıştır. Ardından Anadolu’da 

kurulan ilk Türk beylikleri burada Türklerin 

kalıcı olmasını sağlamıştır.



 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans’ın gücünün kırılmasıyla Oğuzlar

Anadolu’yu yurt edinmek için buralara göç etmeye başlamıştır. Bu durum 

bir Gürcü kaynağında şöyle anlatılmıştır: “Türklerin kudreti dolayısıyla 

Rumlar şarktaki bütün şehir ve kalelerini bırakıp gidiyor; bu bölgeleri onlara 

terk ediyor ve onların yerleşmelerine imkân veriyorlar.”



 Malazgirt Zaferi’nden sonra kısa 

bir süre içerisinde Anadolu’da 

Danişmentliler, Mengücekliler, 

Saltuklular, Artuklular ve Çaka gibi 

beylikler kurulmuştur. Bu beyliklerin 

kurulmasıyla XI. yüzyılın ikinci 

yarısında Anadolu’da, Beylikler 

Dönemi başlamıştır. Sonrasında 

Anadolu’daki Türk hâkimiyeti 

Türkiye Selçukluları ile kalıcı hâle 

gelmiştir. Anadolu’ya 

Türkistan’dan gelmeye devam 

eden Türkmen kitleleri de bu 

yerleşmeyi desteklemiş ve 

Anadolu’da kalıcılığı sağlamıştır.
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 İkinci dalga göçler ise Anadolu’ya 1220’den 

itibaren başlamış ve XIV. yüzyıl başlarına kadar 

yaklaşık bir asır devam etmiştir. İkinci dalga göç 

hareketlerinin temel sebebi Türkistan’da 

yaşanan Moğol istilasıdır. Büyük Selçuklu 

Devleti’nin çöküşü ve Harezmşahların, Moğollar 

tarafından mağlup edilmesi ile Moğollar 

bölgede etkinliğini artırmıştır. 1220-1221 yıllarında 

Horasan üzerinden Irak-ı Acem ve 

Azerbaycan’a giren Moğollar, birçok şehri 

yağmalamış ve buradaki Türkler, Moğol 

baskısından kaçarak Anadolu’ya geçmiştir. 

Böylece Anadolu’daki Türk nüfusu daha da 

artırmıştır.



 XI. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bazen 

yoğunlaşıp dalgalar hâlinde, bazen de nispeten 

yavaşlayan fakat kesintiye uğramayan Oğuz 

göçleri, Anadolu’nun çehresini tamamen 

değiştirmiştir. Bölgeye gelen Türklerin 

karşılaştıkları durumlar onlar için umut vericidir. 

Anadolu’da, Bizans İmparatorluğu başta olmak 

üzere Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Hristiyanlar 

ve Türkler bulunmaktadır. Bizans, her ne kadar 

taht kavgaları ve iç meseleleriyle mücadele 

etse de topraklarında otoritesi bozulmuş olsa da 

Anadolu’da hâlâ egemen siyasi güçtür.

Van Akdamar Adası-

Akdamar Kilisesi



 Anadolu’ya kitleler hâlinde göçlerin yaşandığı 

dönemde Bizans İmparatorluğu siyasi olarak 

hâkim durumunda olsa da Anadolu 

topraklarında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu 

dönemde Anadolu, Bizans İmparatorluğu ile 

Sasani Devleti arasındaki savaşlardan; 

Emevilerin ve daha sonra da Abbasilerin 

düzenlemiş oldukları seferlerden dolayı oldukça 

harap olmuş durumdadır. İnsanlar, kalelere 

sığınarak yaşamlarını sürdürmektedir. 

Anadolu’da boş köyler ve şehirler bulunmakta, 

ıssız ve geniş araziler yer almaktadır.



 Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini 

kolaylaştıran nedenler; Bizans’ta sık sık 

imparatorun değişmesi, yaşanan 

iktidar mücadeleleri, düzenli bir 

ordunun olmayışı, sefalet içinde 

bulunan halka zulmedilmesi, dinî 

hoşgörü ve adaletli bir yönetimin

olmamasıdır. Ayrıca Anadolu’daki 

geçit ve vadilerin Selçuklular 

tarafından iyi bilinmesi, Türklerin 

Anadolu’yu yurt edinmesini 

kolaylaştıran diğer bir etmendir.



 Anadolu’da halkın üzerinde 

siyasi ve dinî baskı kurması, 

halkta Bizans İmparatorluğu’na 

karşı tepki oluşturmuştur.

Selçuklular da bu durumu, 

Anadolu’yu yurt edinmek için 

avantaja dönüştürmeyi bilmiştir. 

Türkler, Anadolu’da yaşayan 

halkın kültür ve inançlarına 

saygı göstermiştir. 



 Bunun sonucunda da 

Bizans’ın baskısından bıkan 

Anadolu halkı, Türkleri 

kurtarıcısı gibi görmüş ve 

kolaylıkla benimsemiştir.

 Yapılan bu göç hareketleri 

sonucunda Anadolu’da Türk 

nüfusu artmış, Ege ve 

Marmara sahillerine kadar 

olan bölgelerin Türkleşmesi ve 

Müslümanlaşması sağlanmıştır.



 XI. yüzyılda Anadolu’yu yurt edinen 

Türkler, burada kurdukları devletleri 

daha çok kurucularının veya 

bölgenin adıyla anmıştır. Türkiye adı 

ise ilk defa Bizans kaynaklarında 

görülmüş ve Anadolu XII. yüzyıldan 

itibaren Batılılar tarafından Türkiye 

olarak anılmaya başlanmıştır. Arap 

kaynaklarında da Berrü’t-Türkiyye

ifadesi XIV. yüzyıl başlarında 

kullanılmıştır.



Marco Polo

İbn-i Batuta
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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.



OĞUZLAR

BOZOKLAR

GÜN HAN

KAYI

BAYAT

ALKA EVLİ

KARA EVLİ

AY HAN

YAZIR

DÖĞER

DODURGA

YAPARLI

YILDIZ HAN

AFŞAR

KIZIK

BEĞ DİLİ

KARKIN

ÜÇOKLAR

GÖK HAN

BAYINDIR

PEÇENEK

ÇAVULDIR

ÇEPNİ

DAĞ HAN

SALUR

EYMÜR

ALANYUTLU

YÜREĞİR

DENİZ HAN

İĞDİR

BÜĞDÜZ

YİVA

KINIK
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Dukak Bey

Selçuk Bey

Mikail

Tuğrul ve Çağrı 
Beyler

Büyük Selçuklu 
Devleti

Yusuf (İsrafil) Musa Arslan(İsrail)

Kutalmış

Süleyman Şah

Türkiye Selçuklu 
Devleti



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’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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