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Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde 
Selçuklu Türkiyesi

1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kesin 
fethinin başlangıcı
Malazgirt Savaşı sonucunda ve Anadolu (Türkiye) Sel-
çuklu Devleti zamanında meydana gelen gelişmelere ön-
celikle kısa başlıklar halinde bakalım. Malazgirt Savaşı 
sonucunda;

a. Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuş,
b. Doğudan gelen Türk grupları sınır boylarına yerleşti-

rilmiş,
c. Bizansın Anadolu’da otoritesi azalmış,
d. Anadolu’daki Türk ilerleyişini durdurabilmek için Haçlı 

Seferleri düzenlenmiştir.
 1077 yılında İznik merkez olmak üzere Kutalmışoğlu 

Süleyman Bey tarafından kurulan Anadolu Selçuklu 
Devleti, Anadolu’da siyasi birliği sağlamak için Türk 
beylikleri ile mücadele etmiş ve Bizans’la yapılan Mir-
yokefalon Savaşı ile Anadolunun kesin Türk yurdu 
haline gelmesini sağlamıştır.

 Anadolu Selçuklu Devleti 1230 yılında Harzemşahlar 
Devleti ile Yassıçemen Savaşını yapmıştır.

 Doğudan gelen Moğolların önünden kaçarak 
Anadolu’ya gelen Türkmen grupları sosyal ve ekono-
mik ihtiyaçları ile ilgilenilmediği bahanesi ile Babiller 
isyanını çıkartmış ve bu isyan Anadolu Selçuklu Dev-
leti tarafından güçlükle bastırılmıştır.

 Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında Moğollarla 
yaptığı Kösedağ Savaşını kaybederek Moğollara (İl-
hanlı) bağlı bir devlet haline gelmiş, merkezi otorite 
zayıflamıştır.

 Bu durumun sonucunda özellikle Batı Anadolu’daki 
Türkmen beylikleri bağımsız hareket etmeye başla-
mıştır.

 Moğolların önünden kaçarak Anadolu’nun batısına 
gelen ulema, sanatkar, tüccar, esnaf grupları, çiftçi-
ler, Batı Anadolu’daki Türkmen beyliklerinin iktisadi 
bakımdan altyapısının oluşmasında önemli roller üst-
lendiler. Ayrıca ahilik taşkilatı ve mesnevilik bu beylik-
lerin şekillenmesinde önemli pay sahibi olmuştur.

 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu mira-
sına sahip çıkan Karamanoğulları devletin merkezine 
hakim olup diğer beylikler arasında üstün bir mev-
ki kazandılar. Selçuklu varisi olma iddialarına diğer 
Türkmen beyliklerine karşı uyguladılar.

 Karamanoğulları Türkçeyi ilk defa resmi dil olarak ka-
bul ettiler.

 Batı Anadoluda kurulan beyliklerden Karesi, Aydın 
ve Saruhanoğulları ve Karadeniz kıyısında bulunan 
Candaroğulları denizcilik faaliyetlerinde bulundular.

Haçlı Seferleri
Öncelikle Haçlı Seferleri’nin nedenleriyle ilgili aşağıdaki 
tabloyu inceleyelim.

HAÇLI SEFERLERİNİN SEBEPLERİ

D
İN

İ

 Hristiyanların kutsal saydıkları yerleri, özelliklede 
Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak istemesi

 Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanla-
rı Müslümanlara karşı kışkırtması

 Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak iste-
meleri

S
İY

A
S

İ  Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans 
İmparatorluğu’nun Avrupa’dan yardım istemesi

 Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve 
Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi

 Senyör ve şövalyelerin macera arzuları
E

K
O

N
O

M
İK

 Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hâkim 
olmak istemesi

 Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak 
elde etmek istemesi

 Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak 
istemesi

Şimdi de seferlerin sonuçlarına göz atalım.

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

D
İN

İ

 Avrupa’da Katolik Kilisesi’ne ve rahiplere duyulan 
güven azalmıştır.

 Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler, yine Müs-
lümanların egemenliğinde kalmıştır.

 Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıklar 
daha da derinleşmiştir.

S
İY

A
S

İ

 Seferler sırasında bir çok soylunun ölmesi Avru-
pa’daki toprakların sahipsiz kalmasına, bu da feo-
dalitenin zayıflamasına neden olmuştur.

 Anadolu Selçuklu Devleti bir kısım topraklarını kay-
bederek, Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre 
için durmuştur.

 Haçlılarla yapılan mücadeleler, İslâm dünyasını 
Moğol saldırıları karşısında güçsüz bırakmıştır.

 Haçlılara karşı büyük başarılar elde eden Türklerin 
İslam dünyasındaki saygınlıkları artmıştır.
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EK

O
NO

M
İK

 Akdeniz’de ticaret gelişmiş, Marsilya, Venedik ve 
Cenova limanları önem kazanmıştır.

 Papaların ve kralların seferlere mali destek sağla-
mak için İtalyan bankerlerine başvurmaları bankacı-
lığı geliştirmiştir.

 Avrupa’da hayat standartları yükselmiş, ticaretle uğ-
raşan burjuva sınıfı ön plana çıkmıştır.

 Anadolu, Suriye ve Filistin’deki birçok yer Haçlılar 
tarafından tahrip edildi.

B
İL

İM

 Avrupalılar pusula, barut ve kâğıt yapımını Müslü-
manlardan öğrenmiştir.

 Avrupalılar İslâm medeniyetini yakından tanıdılar ve 
faydalandırmışlardır.

 Avrupalılar, Türk - İslam şehirlerinden kullanılan köp-
rü, kemer ve kervansaray yapım tekniklerini öğren-
mişlerdir.

 Avrupalılar dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğ-
renmişlerdir.

Haçlılar ve Eyyubiler
 Selâhaddîn Eyyûbî, 1171 yılında, Şiî Fâtımî idâresini 

tamâmiyle ortadan kaldırmış 1175’te Eyyûbî Devleti’nin 
temellerini atmıştır.

 Selâhaddîn Eyyûbî, Abbâsî halîfesi tarafından Su-
riye, Yemen, Filistin ve Kuzey Afrika’nın sultânı îlân 
edilmiştir.

 Mısır’da din ve eğitimde kuvvetli bir siyâsetin teşvik 
ve uygulayıcısı olmuş, Şiîliğin yerine Sünnî mezhebi-
ni yaymaya başlamış, başarılı olmuştur.

 Haçlılara karşı cihâd hareketini başlatılmış, mukad-
des şehir Kudüs Hıttin Savaşı’yla alınmıştır.

 Haçlılar bu yenilgi sonrasında Üçüncü Haçlı Seferi’ni 
başlatmışlarsa da başarılı olamamışlar böylece Se-
lahattin Eyyûbî Ortadoğu-İslâm dünyasının kudretini 
bütün Avrupa’ya göstermiştir.

 Selâhaddîn Eyyûbî, ölmeden önce devletinin çeşitli 
bölgelerini oğullarına iktâ olarak dağıtmış, zamanla 
Eyyûbîlerin siyasî hayatı sona ermiştir.

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti 
(1077 - 1308)
Kuruluş Dönemi
Süleyman Şah Dönemi
 Türkiye Selçuklu Devleti 1077 yılında İznik merkez 

olmak üzere Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 
kurulmuştur.

 Kocaeli Yarımadasını İstanbul Boğazına kadar haki-
miyet altına alan Süleyman Şah İstanbul Boğazından 
geçen gemilerden vergi almaya başlamıştır.

 1081 yılında Bizans ile Dragos çayını iki devlet ara-
sında sınır kabul eden Dragos Antlaşmasını yapmış-
tır.

 Batı sınırlarını güvenlik altına alan Süleyman Şah 
Tarsus, Adana ve Antakya’yı almıştır.

 Halep’i kuşatınca, Suriye Selçukluları ile ilişkileri bu-
zulmuştur. İki taraf arasında yaşanan savaşta Sü-
leyman Şah Tutuş’a yenilerek ölmüştür. (1086) Sü-
leyman Şah’ın mezarı Fırat nehri kıyısında yer alan 
Caber Kalesi’nde bulunmaktadır.

Süleyman Şah Doğu yönüne sefere çıkarken ko-
mutanlarından Ebulkasım’ı yerine vekil bırakmıştır. 
Süleyman Şah’ın oğlu I. Kılıçarslan tahta çıkıncaya 
kadar altı yıl boyunca Ebul Kasım devleti yönetmiştir.

NOT

l. Kılıçaslan Dönemi

 Bizans üzerinde baskı kuran I. Kılıçarslan, Çaka 
Beyi’in kızıyla evlenmiştir. Bu ittifaktan rahatsız olan 
Bizans’ın kışkırtmaları ile Çaka Bey’i öldürmüştür.

 I. Kılıçarslan Kudüs’ü hedef alan I. Haçlı Seferi kar-
şısında büyük mücadele vermiş, kalabalık Haçlılar 
karşısında vur - kaç taktiğini kullanarak, Haçlı ordula-
rının büyük oranda güçlerini kırmasına rağmen haçlı 
ordularını durduramamıştır. Başkent İznik’i kaybedin-
ce devletin devletin merkezini Konya’ya taşımıştır.

 Bizansla antlaşma yaparak doğuya yönelen I. Kılı-
çarslan Malatya ve Musul’u ele geçirmiştir. Bu geliş-
meler üzerine endişeye kapılan Büyük Selçukluluar I. 
Kılıçarslan üzerine bir ordu göndermişler ve yapılan 
savaşı Türkiye Selçukluları kaybetmiş, I. Kılıçarslan 
Habur ırmağında boğularak ölmüştür.
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Şahin Şah

 Babasının ölümü üzerine Şahin Şah hükümdar olsa 
da kardeşi I. Mesud ile giriştiği taht mücadelesini kay-
betmiştir.

I. Mesut

 Taht mücadelesinin yaşandığı dönemde kaybedilen 
toprakları Bizanstan geri almıştır.

 Danişmentlilerin taht kavgalarından yararlanarak An-
kara, Çankırı, Kastamonu ve Elbistan’ı ele geçirmiştir.

 II. Haçlı Seferi ordusunu Eskişehir yakınlarında yenil-
giye uğratmıştır. Bunun üzerinde Haçlılar güzergah-
larını değiştirerek Antalya üzerinden gemilerle Akka 
kıyılarına geçmek zorunda  kalmışlardır. 

 Danişmentlilerden Sivas ve Malatya’yı alan Sultan 
Mesut 1155’te Konya’da ölmüştür.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Süreci
ll. Kılıçaslan Dönemi

 Sultan l. Mesut ölünce yerine oğlu II. Kılıçarslan geç-
miş, verâset ayaklanmalarını bastırıp otoriteyi sağla-
mıştır.

 Danişmentliler Beyliği’ne son vermiştir.
 Haçlıların III. seferlerinde Anadolu’ya zarar vermeleri 

engellenmiştir.

Miryokefalon Savaşı 

 Bizans İmparatorluğu, Haçlılarla işbirliği yapıp 
Anadolu’daki bazı yerleri ele geçirmiş ve Türkleri 
Anadolu’dan çıkarmaya çalışmış ancak başarılı ola-
mamıştır.

 Malazgirt Zaferi; Anadolu’nun kapısını Türklere açar-
ken, Miryokefalon Zaferi, Anadolu’nun Türk yurdu ol-
duğunu ve Türklerden bir daha geri alınmayacağını 
bütün dünyaya gösterilmiştir.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev

 Samsun ve Antalya’yı alarak Akdeniz ve Karadeniz 
ticaretinde söz sahibi olunmuştur.

 Antalya’da gemi yapımı için tersaneler kurdurup bu-
rada güçlü bir deniz gücü oluşturulmuştur.

İzzeddin Keykavus

 Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan Kastamonu ve 
Sinop’u alarak Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini 
sağlamıştır.

 Sinop, ithalat ve ihracat limanı hâline getirilmiştir.
 Trabzon Rum İmparatorluğu vergiye bağlanmıştır.

Alâeddin Keykubad

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin her yönden en parlak 
devridir.

 Antalya yakınlarındaki Alanya Kalesi alınmış ve bura-
ya Alâiye denilmiş, tersane kurulmuştur.

 Doğu Anadolu’ya bir sefer yaparak Mengüceklilerin 
Erzincan Kemah koluna son verilmiştir.

 Anadolu bir yönetim altında birleştirilmiştir.
 Kırım’a bir donanma gönderilip Suğdak Limanı ele 

geçirilmiştir.
 Moğol saldırısı ihtimaline karşı surlar güçlendirilmiş, 

Eyyûbîlerle ittifak anlaşması yapılmıştır.

Yassıçemen Savaşı (1230)

 Harzemşahların Anadolu Selçuklularının elindeki 
Ahlat kalesini ele geçirmesi üzerine başlayan savaşı 
Türkiye Selçukluları kazanmıştır.

 Alaeddin Keykubad Kayseri’de verdiği bir ziyafette 
zehirlenerek vefat etti.

Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılış Süreci
II. Gıyaseddin Keyhüsrev

 Bu dönemde iyi idare sergilenememiş, ekonomi bo-
zulmuş, vergiler artmıştır.

 Vezir Sadedin Köpek’in devlete önemli hizmetleri ol-
muş devlet adamlarını öldürtmesi düzeni bozmuştur.

 Bu dönemde çıkan Baba İshak Ayaklanması güçlükle 
bastırılmıştır.
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Kösedağ Savaşı (1243)

 Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine  girdiği 
Kösedağ Savaşı’yla;

 •  Anadolu Türk siyasal birliği bozulmuş, Türk beylikle-
ri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

 •  Moğollar Anadolu’da pek çok kültür merkezini (Si-
vas, Kayseri gibi) tahrip etmişlerdir.

 •  Moğolların ağır vergileri ve asayişin bozulması 
Anadolu’da büyük bir ekonomik buhrana neden ol-
muştur.

 1308 de Anadolu Selçukluları tarihten silindi. Bundan 
sonra Anadolu toprakları üzerinde birçok beylik kurul-
muştur.

Türkiye Selçukluları’nda Kültür ve Medeniyet
Devlet Yönetimi

 Türk devlet geleneğine göre Anadolu Selçukluları’nda 
“Ülke, hanedanın ortak mülkü” kabul edilmiş ve şeh-
zadeler (melikler) vilayetlere yönetici olarak gönderil-
miştir.

 Türkiye Selçukluları, merkeziyetçi bir idare kurma 
konusunda kısmen başarılı olmalarında etkili olan et-
menleri aşağıdaki grafikte inceleyelim.

Tanınmayan
hak

Tanınmayan
hak

Tanınmayan
hak

Meliklere para bastırma
hakkı tanınmaması

Meliklere savaş açma hakkı
verilmemesi

Meliklere siyasî görüşme
yapma hakkı tanınmaması

 Türkiye Selçuklu sultanları, çocuklarını “melik” unva-
nıyla vilayetlere yönetici olarak gönderirlerdi. Melikle-
rin yanlarına atabey adı verilen devlet adamları gön-
derilirdi. Atabeyler meliklerin yetişmesine, yönetim ve 
askerlik alanında tecrübe kazanmasına ve vilayetler-
de işlerinin yürütülmesine yardım ederlerdi.

 Türkiye Selçuklularında devlet işleri, Büyük Büyük 
Divan’da görüşülür ve karara bağlanırdı. Divan’a sul-
tan veya vezir başkanlık yapardı.

Türkiye Selçukluları’nda Kültür ve Medeniyet

Aşağıda verilen divân ve görevleri tablosunu inceleyelim.

BÜYÜK DİVÂN’A BAĞLI DİVANLAR VE GÖREVLERİ

Görevi Başkanı

Divân-ı 
Tuğra 
(İnşa)

İç ve dış yazışmalardan so-
rumludur.

Tuğraî veya 
Münşî’dir.

Divân-ı 
Arz

mezâlim

Askerî ve hukuki işler dışında 
her türlü faaliyetlerin deneti-
mini yapmıştır.

Müşrif’tir.

Divân-ı
Mezalim

Askerî işlerden sorumlu di-
vandır.

Arz’ül Ceyş 
ve

Emir-i Arz’dır.

Divân-ı 
Arz

Malî işlere bakan divandır. Sultan’dır.

Niyâbet-i
Saltanat

Sultan merkezde olmadığı 
zaman yerine bakan divan-
dır.

Naip’tir.

Divân-ı
Pervane

Arazi defterlerini tutan, ikta 
dağıtımını yapan divandır.

Pervaneci’dir.

Divân-ı 
Berid

İstihbarat ve postacılık göre-
vini yerine getiren divandır.

Sahib-i
Berid’dir.
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Toprak Yönetimi

 Selçuklularda toprak yönetimi askeri ve idari kurum-
ların en önemlilerindendi. Anadolu Selçukluları’nda 
toprağın mülkiyeti devlete aitti. 

 Türkiye Selçukluları ikta sistemini uygulamıştır.

İktâ sisteminin faydalarını aşağıdaki grafikte inceleyelim.

Eyalet
ordusunun

oluşturulması

Üretimin
arttırılması

Konargöçerlerin
yerleşik hayata

geçirilmesi

Ekonomik Hayat
 Anadolu’da ticaretin gelişmesi için Türkiye Selçuklu-

ları döneminde şu tedbirler alınmıştır:
 •  Ticarette kullanılmak üzere yollar yapılmış ve bu 

yollarda güvenlik sağlanmıştır.
 •  Ticaret yolları üzerinde tüccarların konaklaması ve 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kervansaraylar 
yapılmıştır.

 •  Tüccarların korsan, eşkıya ve tabii afetlerden dolayı 
uğrayacağı zararları karşılamak üzere bir çeşit dev-
let sigortası yapılmıştır.

 •  Büyük ticaret merkezlerinde hanlar ve kapalı çarşı-
lar yapılmıştır.

 •  Ticareti geliştirmek amacıyla Akdeniz ve 
Karadeniz’de fetihler yapılmıştır (Antalya, Alanya, 
Sinop, Suğdak).

 •  Kıbrıs Krallığı ve Latin (İtalyan) Cumhuriyetleriyle 
ticaret anlaşmaları yapılmıştır.

 • Gümrük vergileri hafifletilmiştir.
 •  Ticarî önemi olan merkezlere Türk ve Müslüman 

tüccarlar yerleştirilmiştir.
 Ahilik, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde ortaya 

çıkmış, esnaf ve zanaatkârların ticari hayatını şekil-
lendiren sosyal bir teşkilattır.

 Ahilik teşkilatı;
 •  Müslüman esnaf arasında dayanışmayı sağlamıştır.
 •  Meslekî eğitim sonucunda çırak, kalfa ve usta yetiş-

tirerek bunlara diploma vermiştir.
 •  Üyelerinin dinî, ahlakî ve diğer alanlardaki bilgileri-

nin artırılmasını sağlamıştır.
 •  Üretim kalitesinin artırılmasına çalışmış ve fiyatları 

ayarlamıştır.
 •  Moğol istilasından sonra Anadolu’da huzur ve gü-

venliği sağlamaya çalışmıştır.

Bilim
 Türkiye Selçuklu sultanları, bilim ve sanat faaliyetleri-

ne önem vermişler, bilim adamları ve sanatkârları koru-
muşlardır. 

 Konya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Tokat, Amasya ve 
Mardin gibi kentlerde kurulan medreseler, bilim ve fi-
kir hayatının gelişmesini sağlamıştır

Dil ve Edebiyat
 Türkiye Selçukluları’nda bilim dili Arapça, edebiyat ve 

devlet dili Farsça, saray ve halk dili Türkçe’ydi.

Anadolu’da Tarikatlar
 Türkiye Selçukluları, Türkmenlerin fetih duygula-

rıyla İslamiyet’in gaza inancını birleştiren bir devlet 
olmuştur. Gaza ve gazilik geleneği Anadolu’da fetih 
hareketleri kahramanlık, İslâmiyet’i yayma ve Türkleri 
bölgeye yerleştirme amacına yönelik olarak yürütül-
müştür.

 Anadolu’da tasavvuf hareketlerine Mevlânâ, Hacı 
Bektaş-ı Velî, Muhyiddin-i Arabî, Yunus Emre gibi ta-
nınmış âlim ve mutasavvıflar öncülük etmiştir.

 Anadolu’da bu tarikatlardan başka Nakşibendîlik, 
Kadirîlik, Rufaîlik, Kübrevîlik gibi birçok tarikat hizmet 
ve faaliyette bulunmuştur.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi


