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SELCUKLULAR VE ANADOLU'NUN 

TURKLESMESi MESELESi 

Prof. Dr. Mehmet Altay KOYMEN l*l 

•Selc;uklular ve Anadolu'nun Tiirkle§mesi Meselesi» lwnusunda
ki yaz1ma Ataturk'un bir vecizesi ile baglayacagim. Bu buyiik dev 
let adam1 bir defasmda • Tiirk, i:iviin, c;alr§ giiven• demi~ti. Bu vecize 
:;,u ~ekilde yorumlanabilir : •Tiirk, parlak !Jir tarih ve medeniyetin 
vardn·. Bununla oviinebilirsin. Eu tarih ve medeniyete lay1k olmak 
ic;in c;ok c;ali~mahsm. c;:air~tJ.ktan sonra da gelecege giiven!e !Jakabi
lirsin.• yani Selc;uklular devrinde oldugu gibi bugiin de, -Ataturk'un 
Turk milletine hedef olarak gosterdigi- c;agda~ medeniyet seviy~si
nin ustune t;Ikabilirsin. 

Gerc;ekten, Atatiirk Turk tarihine son derece onem vermi~tir: 
Tiirk milletinin destegiyle memleketi kurtanp, Cumhuriyeti kurduk
tan sonra, hayatmm son 10 y1hm Turk tarih ve medeniyeti ile bizzat 
ara:;;trrmaya vermi:;;ti. 

Bununla beraber, konumuz olan Selc;uklu devri ara:;>tirmalan 
ha!a 6zlenen seviyede olmaktan uzaktir. Bu hususta bir fikir ver
mek uzere, Prof. Serif BASLA V'm bir si:izunii. aktaracag1m: Ata
turk'un kurdugu Dil ve Tarih- Cografya Fakiiltesi'nin ilk mezunla
rmdan olup, 6grenimini Macaristan'da tamamlayan Prof. Serif BAS
LA V, bir defasmda, ·Macar.lann elinde Ka§garh Mahmud'un yazdt
g-, Divanii Liigati't-Tiirk gibi bir kaynak eseri olsa, yiizlerce Macar 
ilim adam1 bu eseri incelemekle me§gul olurdu• demi~ti. Bilindigi gi
bi, Turk as1lh Macarlar kuc;uciik vatanlarmm tarihini ara:;>tinrlar
ken, Turk tarihinin aydmlatilmasmda da buyiik hizmetlerde bulun
mu~lardir. 

Kaggarh Mahmud'un eseri ic;in durum boyle olunca, tiirlu ba
kimlardan son derece 6nemli olan Selc;uklu devri Tiirk Tarihi ve 
medeniyeti ile kac; ara:;,tmcmm me1;1gul olmas1 gerektigi kendiligin-

(*) Ankara tJniversitesi Dil Tarih ve Cografya Fakilltesl 



22 S e I~ u k De r g~i:.os~i:__ __________ _ 

den anla~1hr. Halbuki, bugun dogrudan dogruya Sel<;uklu devri ile 
ugra~an Turk ara§t1nc1larmm say1s1 yanm duzineyi gec;;mez (1). Bu 
ihmal bugune mahsus degildir. Ara~tlnc1lar, son derece geni~ Tfuk 
tarlhinin herhangi safhasm1 ara0trrmak igin, birkac;; istisna ile, ili~ki 
halinde bulunduklan milletlerin kaynaklarma ba~vurmak zorunda
drrlar. 

Nitekim, yerine gec;;tigimiz Bizans devri tarihi ile butUn dunya 
ilim adamlan me0gul olmakta ve 6lmu~ Bizans imparatorlugu'nu 
adeta kag1t uzerinde diriltmektedirler. Halbuki, tarihin milletlerin 
hayatlarmda oynad1g1 rol malumdur. Fuad KoprUlu hocam1zm ders
lerinde s1k s1k tekrar ettigi gibi, XIX. yuzylla tarih asn ad1 verilmi~
tir. Bizce, tarih maziden zamamm1za ve gelecek zamana tutuhnu~ 
bir projekttirdfu. Onun aydmhg1 ohnadan, hic;;bir ~ey yap1lamaz. 
Atatfuk'un Turk tarihine verdigi 6nem sebepsiz degildir. 

TUrk tarih ve medeniyetine hayran olan ilim adamlarmdan biri 
de bizi yeti~tiren Prof. Dr. M. Fuad KOPRULl) idi. Derslerinde bu 
hayranhg1m daima dile getirirdi : ·Tiirkiye Tarihio adll ku<;uk, fakat 
degerli kitabmda, Turk tarihi ic;;in •muhayyiru'l-ukuull !ak1llara 
hayret verenl ibaresini kullanml§tlr (2) • 

Bu k1sa giri9ten sonra, akla gelen ilk soru, neden bu kadar ge
ni§ bir konuyu sec;;tigimdir. Bunun birinci sebebi, ikisi !Prot Osman 
TURAN ve Prof. ibrahim KAFESOGLUl aram1zdan aynlm19 olan 
Selc;;uklu devri Turk tarihc;;ilerinin ana meselelerde bile kendi arala
nnda anla§amamaland1r. Halbuki, Selc;:uklu tarihc;:ileri kendi arala
nnda fikir birligine vard1ktan sonra, anla~t1klan noktalar buttin ta
rihc;;iler ve aydmlar tarafmdan benimsenmelidir. Buna dair bir mi
sal verelim. Prof. ibrahim KAFESOGLU, ·bir Tiirk-islam cemiyeti
nin yaratllma»smdan soz etmi§tir (3). ilk bak19ta c;;ekici gortinen bu 
rl19, gazetelerde k6§e yazarlan tarafmdan hemen benimsenmi§tir 
(Tfuk-islam sentezi!l. Gerc;;ek §Udur: Turkler, uzun tarihleri boyun-

(!) Prof. Osman TURAN ile Prof. ibrahim KAFESOGLU'nun vcfatlarmdan son
ra meydana gelen bosluk siittip gitmektedir. Yerlerinin daha uzun sUre 
soldurulamiyacagl anlaf;nhyor. Selc;uklu devri Tiirk tarihi ile ugra§anlar 
hakmda bir fikir edinmek i9in bk. Prof !brahim KAFESOGLU, Tfirkiye'de 
Sell;uklu Tarihc;llH:~:i, Cumhuriyetin 50. y1hna Armagan, tstanbUI, 1973, 
s. 83-92. Aynca bk. M. STROHMEiER'in a§agJda sozkonusu cdilecek alan 
eseri. 

(2) istanbul, 1922. Bu eser, Atattirk ta.raflndan son derece takdirle kar~.alan· 
m1~ ve miiellifi hareretle tebrik edilmi§ti. 

(3) Prof. ibrahim KAFESOGLU, Tiirk Mill! Kiiltiirii, Ankara, 1977, s. 298 
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ca birc;ok medeniyet c;:evrelerine oldugu gibi, islam medeniyeti c;ev
resine de girmif)ler, islam dunyasmm buyiik bir k1sm1na 1000 Yildan 
fazla hakim olmueylardrr. XVII. asrrdan itibaren tiirlu amillerin tesi
riyle, medeni ve siyasi ustlinluk yeniden Dogu'dan Bat1'ya get;:mieytir. 
XX. as1rda Bat1 Avrupa medeniyeti dlinyay1 kaplamieytir. Ataturk, 
Turkiye'yl islam medeniyeti <;:evresinden <;:Ikararak Bat1 medeniyeti 
<;:evresine sokmu0tur. Ote yandan, yine Ataturk, Turkler'in daha on
ce Kuzey yolu ile Avrupa medeniyeti <;:evresine giren TUrkler gibi, 
or;melerini 6nlemek uzere, Turk killtfulinu koruyacak tedbirleri al
mi§ti. Onun g6<;:ueyunden sonra, bu tedbirlere geregi kadar 6nem ve
rilmemi0se, c;:are islam medeniyetine geri d6nmek degildir. <;:are, o 
tedbirleri ieyletmektir. Zira, Ziya GOKALP'in dedigi gibi, kultur 
·rnilli»; medeniyet ise, ·beynelmilehdir. Mesela, hepsi de Bati mede
niyeti i<;:inde bulunan lngiilzler'in, Almanlar'm, Fransizlar'm v. b. 
kendilerine mahsus kultiirleri vardir. islam medeniyeti i<;:inde iken 
biz Turkler'in de arab ve acem'den farkh kendimize mahsus kultu
rumuz vardi. Buna ragmen, eskiden Turk sanati ya Arab'a, ya da 
Acem'e mal edilirdi. $imdi baeyta rahmetli dostum Ord. Prof. Suud 
Kemal Yetkin olmak uzere, Turk sanat tariht;:ilerinin gayrelteriyle, 
mustakil bir Turk sanatmm varhgmi butiin dunya kabul etmi0tir 
Ama, tarlhimize gelince, dunyaca meeyhur Cambridge, tarih serisin
de Buyuk Sel<;:uklu imparatorlugu, iran tarihi serisi ic;:inde (4); Ana
dolu Selt;:uklulan tarihi ise, islam tarihi serisinde ele ahnmiotir (5J . 

Turk tarihi araeytrriCilan, Prof. Osman TURAN ve Prof. ibrahim 
KAFESOGLU mustesna, islam tarih ve medeniyetinden ayn bir TUrk 
tarih ve medeniyetinin varligmi ortaya koymaya butun guc;:leri ile 
<;:alieymaktadirlar. 

Boyle geniey bir konuyu sec;:memizin ikinci sebebi, Dr. M. STROH
MEiER adli bir Alman tarihc;:isinin yazdig1, •Selc;:uklu tarihi ve Tur
lriye'da Selc;:uklu Tarihc;:iligi; Modem Tiirk Tarihc;:ilerinin Vardiklari 
neticelere gore Seh;uklular• adh kitapt1r (6l. Bilindigi gibi, bir ko
nuda yeterli ara0t1nna yap1lmca, bazen bir ilim adam1 t;:Ikar vanlan 
neticeleri belirtir, degerlendirir; varsa, noksanlarmi tamamlar Bu 

(4) The Cambridge History of Iran, vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods, 
ed. by A. Boyle, Cambridge, 1968. 

(5) The Cambridge History of Islam, vol. 1. Anatolia in the Period of the Sel
juks and the Bey!iks, s. 231-262. 

(6) Dr. M. STROHMEIER, Seldschukische Geschichte und tiirkische Ge,chic
teswissenschaft. Die seldschuken im Urteil moderner ttirkischer Historiker 
Berlin, 1984. 
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<;e§it <;a!I§malar, ilmi faaliyetleri daha da kolayla§tmr. Clinku aym 
konu U.zerinde ara~trrmalara devam edecek bir ilim adam1, bu de
gerlendirmeyi hareket noktas1 olarak ahr; vakitten ve emekten ta
sarruf eder. i§te bu du§uncelerle bu Alman'm kitabmi yaz1mm ko
nusu yapacaktim. Fakat, kitab1 getirtip okuyunca, ele almaya deg
medigini gordum. Ba§hca Fuad KOPROLO, Mukrimin Halil Yi
NAN<;, Mehmet Altay KOYMEN, Osman TURAN ve ibrahim KA
FESOGLU uzerinde duran Alman tarihc;isi bilhassa son U.<; tarihc;inin 
Selguklu devri Tli.rk tarihi ile ilgili eserlerini degerlendirecek yerde, 
gfulllik olaylara dair yazd1klan yazilan ele almakta, bunlardan sa
dece Prof. Dr. Mehmet Altay KOYMEN'i Atatlirkc;u olarak kabul et
mektedir. Ataturk'tm •smrfsrz toplum yapiSI• ilkesine uygun olarak, 
Oguzlar'm smifs1z toplum yap1sma sahip olduklan yolundaki KOY
MEN'm g6rii.§UnU uzun uzun tesbit etmekte, aklmca geli§kiler ya
kalamaktadrr. Dr. M. STROHMEiER kitabmin ba§ka bir yerinde ay- · 
nen §oyle demektedir. •KOYMEN, Atatiirk'lin ·HalkfJilik• ilkesine 
tarihi hir temel hazrrlamak istiyor• [7) . 

Alman tarihgi, yerli ve yabanci belli bir temaylilun (Sol'unl 
temsilcilerine dayanarak, KOYMEN'i tenkit ediyor, Turk tarih<;iligi
ni bu temayllle gore degerlendiriyor (8). 

Alman tarihc;;isinin bu eserinin Selguklular balummdan ele ali
nacak ilmi huviyete sabip olmadigmi g6runce, yeni bir komi se.;me
miz gerekiyordu. Meseta, Buyuk Selguklu imparatorlugu i<;:in kaba
taslak §6yle bir plan ortaya konabilir. 

imparatorlugun, 

1 - Hukuki ve siyasi yap1s1, 
2 - Etnik yaprs1, 
3 - !dare Felsefesi veya sistemi, 
4 - Kliltu.r siyaseti 
5 - Sosyal siyaseti 
6 - Ekonomik politikasi 
7 - Dini siyaseti; nihayet 
8 - Tarihteki ro!U. 

Bunlardan hepsini bir yaz1ya s1gd1rmak imkans1zd1r. Herbiri bir
kag ara§tlrma konusu te§kil edecek kadar uzundur. Biz, bu yazimiz
da bir nevi sonug mahiyetinde alan BuyUk Selc;:uklu !mparatorlugu'-

(7) Ad. ge<;. eser, s. 151. 
(8) Ad. ge<;. eser, s. 149. 
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nun rolunden soz edecegiz. Bu konu tartr§mah, aktuel bir konudur; 
ate yan(lan son derece onemlidir. 

Buyuk Selr;:uklu tmparatorlugu'nun Tiirk tarihi bakrmmdan en 
ba§ta gelen rollerinden biri anavatan Orta-Asya'dan binlerce kilo
metre uzaktaki Anadolu'da yeni bir anavatan kurmasrdrr. 

Hocamrz M. Fuad KOPRULO'nun c;ok sevdigi bir deyi§le, •get,;• 
mi§te bir Turk devleti tarih sahnesinden c;ekilir-c;ekilmez, birbirin· 
den c;ok uzak cografi sahalarda 3-5 Tiirk devleti birden kurulurdu.• 
Turk kryrmr asn alan XX. asrrda, c;rg gibi c;ogalarak ha.len 54 mil
yon Tiirk'iin ya§adrgr Anadolu'da sadece Turkiye Cumhuriyeti, Sel
c;uklular'm kurduklan vatanda bagrmsrz bir devlet olarak varhgmr 
surdiirmektedir. Bunu iyi idrak etmek gerekir. 

Asrl konuya bir soru ile giriyoruz : Anadolu nasrl Tiirk vatam ol
mu§tur? Bu hususta ba§hca u<;: gorii§ vardrr : 

Birinci goru§e gore, bugunku Turkler, Etiler'in torunlandrrlar. 
Etiler'in Turk soyundan olduklan yolundaki Ataturk'iin tezi, mo
dern tarih ve arkeologlar tarafmdan kabul edilmediginden, bu go
rii§e gore, bugiinku Tiirkler, Etiler'den donmedir. 

tkinci gorii§e gore, Anadolu, yerli Rum halkmm Turkleeymesi vc 
tslamlaeymasr neticesinde, Turk vatam haline gehni§tir. 

· 0 c;iincu goru§ ise, §oyledir : Anadolu dr§arrdan go<;:! erie dalga 
da'ga gelen Oguzlar sayesinde Turk vatam olmu§tur (g). 

Birinci gorii§un savunulacak hic;bir tarafr yoktur. Etiler'den son 
ra Bnadolu'dan silindir gibi gec;en, eski Yunan, Roma, 1ran ve Bizans 
hakimiyeti yuzunden Etiler etnik varhklanm tamamiyle kaybetmi§
lerdir. Bu gorueyu savunanlar arasmda Tiirk ilim adamlarmm bulun
masr son derece hazindir (101. 

(9) Bu hususta bir fikir edinmek !~In meselii. bk. Prof. Osman TURAN, Sel~uk
lular Tarihi ve Tiirk-islam Medeniyeti; istanbul, 1969, s. 231 vdd. Prof. Os
man TURAN, Sel9uklular Zamanmda Tiirkiye, istanbul, 1971, s. 37 vdd. Ay
nca bk. Prof. Osman TURAN, L'Islamisation dans Ia Turquie du Moyenage, 
Studla !slarnica, X, 1959. 

(10) Bu tezin Tiirkiye'de ba~ savunucusu Prof. Dr. Ekrern AKURGAL'dlr. Yeni 
Tarih Kurumu'nun kurulmasi arefesinde verdigi bir konferansta «Hatti
Jer'den, Etiler; Etiler'den de Tiirkler gelmi!}tir» demi§tir. O'nun Hattiler'in 
de, Etiler'in de Tiirk soyundan olmadiklanni bilhassa belirtUgi gOz:Ontinje 
tutulacak olursa, bugiinkti Ttirkler «dtinme» demektir. Bu gOrti§lin :yanhs-

llgml ortaya koyrnak i9in bu sat1rlarm yazan Prof. Mehmet Altay KOY
MEN sOz ald1; konusturulmadl. Dinleyicilerin konu~;imaclyt l)iddetle alkt§
laP:Iklanna bak1nca, bir k1s1m ayd1nlann «dOnme» olmaktan pek memnun 
olduklan sonucuna varllabilir. 
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Netice bakrmmdan birinci goru~le birle~tirilebilecek alan ikinci 
gorii§e, yani Rumlar'm Tiirkle~meleri ve islamla~malan ile Anado 
lu'nun Tiirk vatam haline geli~i goru~iine gelince, Oguzlar Anado
lu'yu istilaya ba~ladrklan zaman, burada Bizans imparatorlugu ha-· 
kimiyeti altmda ba~ka soydan, ba~ka medeniyetten ve ba~ka dinden 
insan kitleleri ya~ryorlardi. Ancak, bunlarm a~agrda ac;aklanacagr 
gibi, kitle halinde ve toptan islamla~trklan ve Turkle~tikleri asia s6y
lenemez. 

Anadolu'nun yerli halkm Tiirkle~mesi ve islamla~masr ile Turk 
vatam haline geldigi goru~iinun son savunucusu, Yunan asrlh Ame
rikah ilim adamr Speros VRYONiS'tir. 0, ·Kii<;:iik Asya'da Orta<;:ag 
Helenizrninin <;:okii~ii ve islamla§masJ V etiresi» adli eserinde, bir 
yandan Tiirkler'in fetih srrasmda yerli halkr asrp kestiklerinden soz 
ediyor; ote yandan da, ayni yerli halkm islamla§tigmr, Tiirkle~tigini 
ileri suriiyor (11). 

Selc;:uklu devri Turk tarihc;ilerinin savundugu iic;uncu goruGii 
ele almadan once, burada bir an durarak, Bizans hakimiyeti altm
daki ulkeleri, Selc;:uklular'dan once fethe giri~en Araplarm istilasr 
ile Turk istilasr aarsmdaki farkr krsaca belirtelim : 

Arap istilasr ile Turk istilasr arasmda ba~hca iki fark vardrr: 

1 - Araplar, Bizans'r Guneydogu'dan ve Giiney'den slkr~trrdr7 
lar, sonuc;: alamadr!ar. Selc;:uklular Dogu'dan srkr~trrdr!ar ve sonuc; 
aldrlar. 

2 - Araplar, Kuzey Afrika, Endulus ve Suriye'yi almak sure
tiyle, tabiri caizse, Bizans'm kolunu, kamtdmr kopardrktan sonra, 
payitahtr istanbul'u almak ic;:in denizden ve karadan hucuma gec;:ti. 
ler (12). Selc;uklul~.r ise, ilk merhalede Bizans imparatorlugu'nun 
belkemigini te§kil eden Anadolu'yu almak amacm.1 guttiiler (13!, ba
§ardrlar. Govdeyi ele gec;irmeden, ba~I koparmaya c;:ah~an _ Arap si7 

yasetinin yanh§hgr meydandadrr. 

(II) S. Vryonls, The Decline Of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Pro
cess of 1slamlsation from the Eleventh through the Fifteenth Century, 
Berkeley-London, 1971. 

(12) M. Canard, Les expeditions des Arabes contre Constantinople dans l'hls
toire et dans les h'~gende, Byzance et ~es musulmans du Proche Orient, 
London, 1973, I/5-121. 

(13) Anado!u'nun fethine dair f!kir edinmek !~in bk. Mehmet Altay KOYMEN. 
Alp Ars!an ve Zamam, Ankara, 1983, L s. 24-75 (2. bask1l. 
Mehmet Altay KOYMEN, Sel~uklu Devri TUrk Tarlhi, Ankara. 1982, •. 239 -
287 (2. baskr). Ayr1ca bk. Cl. Cahen, La Premiere Penentrat!on Turque en 
As!emineure, Byzantion, XIII (1946-48), s. 5-67. 
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Bizans'a kar~1 fetih ve istila siyasetinden siiz agllm1~ iken bir 
mu~ahedemizi k1saca ortaya koyallm: 

Bizans imparatorlugu'nu, Gliney-Dogu'dan ve Giiney'den, Arap
lar Slln~trrrrken, Bat1dan da tiirlu adlar altmda Tiirk kavimleri Sl
kl~trrlyorlardl. Selguklular zamanmda aym Bizans imparatorlugu'
nu Dogu'dan da, Bat1'dan da s1k~t1ranlar, farkll dinlerdeki Tiirkler 
idi. Bu, tarihin Bizans aleyhine, Tiirkler lehine ak1~mm h1zland1gm1 
giistermektedir. Osmanlllar zamanmda Bizans'1 Dogu'dan da Batl'
dan da s1k1~trran aym devlettir; Osmanll imparatorlugu. Tarihin Bi
zans aleyhine daha da h1zh akl~1 dikkati gekmektedir. Nitekim, ba
~1 da bu imparatorluk tarafmdan kopanlarak, Bizans 1mparatorlu
gu'na son verilmi~tir. 

Anadolu'nun Tiirk vatam olu~unu ole alabilmek igin, fetih ve is
tila hareketini giizden gegirmek gerek. Vaktiyle yazd1g1m1z gibt !14). 
Anadolu'nun Tiirkler tarafmdan fethi, birbirinden farkll iiQ safha 
arzeder. 

Daha Biiyiik Sel<;;uklu imparatorluiiu'nun kurulmasmdan once, 
Oguzlar'm, Dogu ve Guney-Dogu Anadolu ile Yukan Mezopotamya'
ya <;;olak gocuklan ve suriileri ile yapt1klan giigler ilk safhaYl te~kil 
eder. Bu giigler pek ba$anh olmam1~sa da, Bizans'm direnme giiciinii 
zayrl1att1g1 iQin, daha sonraki istilalan bir dereceye kadar kolayla~-
tlrml~tlr denebilir. ' 

Buyiik Selguklu Sultan'larmm, ~ehzadelerinin ve komutanlan
nm duzenli ordularla giri~tikleri fetih ve istila hareketleri, ikinci saf. 
haYl te~kil eder. Bu istila hareketleri srrasmda amag, daha ziyade 
mumkiin oldugu kadar fazla •ganimet• elde etmektir. Bu akmlara 
bir son vermek isteyen Bizans imparatoru Romanos Diogenes, top
ladlgl biiyiik bir ordu ile, haz1rhks1z yakaladlg1 Selguklu Sultam Alp 
Arslan'a kar~1 Malazgird'de yaptlg1 sava~1 kaybetti (15). Bu buyiik 
meydan sava~mdan sonra, Anadolu'nun kapllan Tiirkler iQin ardl
na kadar ag1ld1. Daha once 25 y1lda Orta Anadolu'yu zor gegen Tiirk
ler'in bu sava~tan sonra gegen iki y1l iginde Anadolu'da ayak basma
dlklan yer kalmad1, denizlere kadar uzand1lar. 

Anadolu'nun fethinde ve Tiirk vatam yapllmasmda ugiincii saf
ha, Malazgirt meydan sava~mdan sonra Anadolu'nun iginde kuru 
lan Tiirk devletlerinin giri~tikleri hareketlerdir. 

(14) Bk. Yukandaki not. 
(15) Bk. Mehmet Altya KOYMEN, ad. ge~. eser. 
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Bu devletlerin ba~hcalan, sava§m yapllchg1 bii!geden itibaren 
Dogu'dan Batl'ya dogru gittik<;e buyuyen inci taneleri gibi, Erzu
rum'da Saltuklar (takr. 1071-1201), Erzincan ve Divrigi'de Mengu 
cekler (takr. 1071-1174), niha.yet iznik ve Konya'da Anadolu veya 
Tfukiye Selc;;uklulan (takr. 1073-1308) drr. Bunlara Diyarbakrr bol 
gesinde kurulan Artuk-ogullan Devleti (1101-1231) ile Ahlat'ta ku
rulmu§ olan Sokmenler Devleti 11100-1207) ni de eklemek gere
kir (16). 

Bu devletlerin kurulu§larmdan itibaren, vatan kurma hareketi 
ile, kurulan vatanm -ba,llca Bizans aleyhine- geni§letilmesi hareketi 
birlikte yfuutUllir. 

Adlan gec;;en Tlirk devletlerinden ilk 4 devlet. bulunduklan bOI
gelerde Slmrlanm Bizans aleyhine -bazen de birbirleri aleyhine" ge
ni§letme c;:abas1 ic;;indedirler; zaman zaman Karadeniz'e, Adalar De
mzi'ne kadar uzamrlar. 

Bundan sonra, s1ra vatan butlinlugunun saglanmasma gelmek
tedir. 

Ba§langtc;:ta Anadolu Selc;:uklulan Devleti suratle geli§ir. istan
bul'a c;:ok yakm olan iznik'i devlet merkezi yaparak, Adalar Denizi'
ne kadar Batt Anadolu'yu fethe giri'lir; bu arada, yukan Mezopotam
ya'ya kadar Dogu'ya ve Guney-Dogu'ya dogru da geni§lemeye c;:ah
'lir. iki kurucu hukumdarmt, Suleyman Sah (1077-1086) ile I. K1h9 
Arslan't (1092-1107) bu siyaseti gerc;:ekle§tirme srrasmda kaybettikten 
sonra, halefleri, gozlerini Anadolu'nun dt§mdan i<;ine <;evirdiler. Bu 
arada, Birinci Hac;:h Seferi, bu gene;: ve dinamik devlete buyllk bir dar 
be vurdu: Selc;:uklu Devleti, payitahtt iznik ile beraber Bat1 Anadolu'
yu kaybetti, Konya'ya c;:ekildi ve uzun sure bir kara devleti olarak 
kaldl; ba§hca, karde'l devlet Dani'lmendliler Devleti ile mucadele yu' 
zlinden zor zamanlar yaqadl. 

II. K1h9 Arslan (1156-1192) m 1174 ytlmda Daniqmendliler Devle
ti'ni ortadan kaldtrmast, Anadolu'nun Sel<;:uklu hakimiyeti altmda bir
leqtirilmesi i<;in buyuk bir merhaledir. Anadolu'da guc;:ler dengesinin 
kendi lehinde devamma, selefleri gibi, son derece dikkat eden Bizans 
iml'aratoru Manuel Komnenos Selc;;uklu Devleti'nin birdenbire kuv
vetlendigini g6runce, payitaht Konya'y1 fethetmek ve Tlirkler'i yeni 
V!l.tanlan Anadolu'dan atmak ic;;in buy(ik bir ordu ile harekete gec;:ti. 

(16) Bu devletlere dair fikir. edinmek igin §imdi bk. Prof. Osman TURAN, Dogu 
Anadolu Tiirk Devletleri Tarihi, istanbul, 1973. 
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Goller bolgesinde Myriokefalon adh yerde Bizans imparatorunu kesin 
bir maglubiyete ugratan It. Kilu;: Arslan, Anadolu'nun ebedi Turk va
tam oldugunu Bizans'a kabul ve tasdik ettirdi 071. Bundan sonra 
Sel9uklu Devleti yeniden suratle geli~ti : I. G1yaseddin Keyhusrev 1207 

y1lmda Antalya'y1, oglu I. izzeddin Keykavus 1214 yrlmda Sinop'u 
almca, Akdeniz'e ve Karadeniz'e a91lan bu iki pencere ile devlet ge
ni~ bir nefes ald1 (18). 

Sel<;:uklu hakimiyeti altmda Anadolu birliginin saglanmas1 ve bu
gunku TUrkiye sm1rlarma ula§t1ri1mas1, I. AlaeddL'l Keykubad (1219-
12371 a nasip olmu~tur: 0, Mengucekler'i ve Saltuklar'm yerine ge9-
mi~ olan Erzurum Selc;:uklu Devleti'ni ortadan kalthrdrgr gibi, Selc;:uk
lu smrrlanm Dogu'ya ve Guney-Dogu'ya dogru geni~letti; Anadolu'
nun Akdeniz sahilini, ele ge9irdi (19). Anadolu'da vatan kurma hare
keti dl§tan ic;:e nakledildikten sonra boylece tamamlandr. 

TUrk devletlerinin kuruldugu her yerde mutlaka bir Tlirk vatam 
te§ekkill etmedigine gore, §oyle bir soruyu tekrar sormamn yeridir 
samnz: Anadolu'nun Turkle~mesi ve Turk vatam haline gelmesi adr 
ge9en ara~trrmacrlarm dedikleri gibi, bir ic;: geli~me ile mi, yani ya
bancr soydan yerli halkm Tlirkle~mesi ve islamla§masr ile mi olmuG
tur; dl§tan gelen Oguz guc;:leri ile mi olmu§tur; yoksa hem i9 gPli§me 
ile, hem dl§tan gelen Turk goc;:leri ile mi olmu~tur? ;;imdi bu sorularm 

cevabmr vermeye 9ah~ahm. Once ikinci soruya cevap verelim. Bunun 
i9in, yerle~ik halka dayanan klasik bir Turk-islam impatorlugu hali
ne gelen Buyuk Selc;:uklu imparatorlugu'nun -ya~ayi§ tarzlan ve eko
nomik faaliyetleri dolayrsiyle- hakimiyetleri altmdaki yerle~ik halkla 
gec;:inemiyen -kendi soyundan- giigebe Oguz!ar'1, iran'm Dogu'sundan 
ve ic;:inden Batr'ya dogru sevkedip iskan etme siyasetini hatrrlamanm 
zamamdrr. Bu, Anadolu'nun di§tan giic;:le Turkle~mesini giisteren ilk 
harekettir. 

ikinci Oguz Turkmen goc;:u, Mogol istilasr ile olmu~tur. Yalmz, bu 

( 17) Myriokefalon Meydan Sava§I lcin §imdilik bk. Mehmct Altay KOYMEN; 
MUll Ktiltiir, I/9 (1977), s. 26 vdd; aynca bale Doc. Dr. Abdulhalilk QAY, 
Karamtkbeli (Myrikefalon) sava§I, I. TUrk Ktiltiirii, 245 (1983), s. 565-579; 
II. ayn. dergi, 246, s. 653-670. 

(18) Bu fetihler icin bk. Prof. 03man TURAN, Selcuklular Zamamnda Ttirkl
ye, istanbul 1971. Ayrtca bk. Pro!. Mehmet Altay KOYMEN, «Ttirklerln 
Anadolu'da Denize ilk Ula:;malan ve Ttirlc Deh<ls1n1n Jeopolitik'ten Fay
dalanarak Mcdenlyet Kurmada Gosterdigl trstiinliik,> Milli Kiiltiir, I/3 
(1977). s. 8-13; l/4, s. 13-16. 

(19) AHieddin Keykubad hakkmda yakmda yaytmlayabileceglmizi umdugumuz 
biiyiik eserde geni§ bilgi vardtr. 
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defa go<;:ebe Oguzlar'la birilkte yerle§ik hayata ge<;:mi~ Turkler de gel
mi~lerdir (20) . 

Ote yandan, Bizans imparatorlugu da daha VII. ve Vlii. aSirlar
dan itibaren, Turkler'i, bu arada Bulgarlar'I, Pe<;:enekler'i, Kumanlar'I 
Anadolu'ya naklederek, muhtelif yerlere yerle§tirmi§ler, burasmm 
Tlirkle§mesine yardim etmi§lerdir (20") . 

Prof. M. Fuad KOPRULU, bir ara§tirmasmda (21), Osmanlilar'm 
iQinden Qiktiklan -24 Oguz boyundan biri olan- Kay1 boyunu inceler
ken, yaz1h kaynaklarm verdikleri bilgilerle •toponomhyi birlikte kul
lanir. Biz bunlara ·Demografilr Metodu• eklemek istiyoruz. Sel<;:uklu 
devrinde TU.rkiye'nin bilhassa •Uc· biilgelerinde ne kadar go<;:ebe 
Oguz/TUrkmen bulundugunu biliyoruz: Arap CografyaciSI ibn Said'e 
gore Denizli merkez olmak uzere sol kol Uc Beylerbeyligi bolgesinde 
>XIII. asrm ortalarmda 200.000 <;:adirllk Oguz/Turkmen ya~Iyordu. Yi 
ne ayn1 kaynaga gore, sag kol Uc Beylerbeyligi'nin merkezi oldugu
nu bildigimiz Kastamoni 9evresinde 100.000 9ad1rhk Turkmen/Oguz 
bulunuyordu. Karabuli ad1 ile ge9en Ankara Kuzey'indeki daghk hir 
biilgede 30.000 9adrrhk TUrkmen/Oguz dola§Iyordu (22). Oguzlar'm 
geni~ aile tipini temsil ettikleri gozonlinde tutulacak olursa, Denizli 
·Uc· unda 2 milyon; Kastamoni ·Uc• unda 1 milyon; sonuncu bolge
de 300 bin ki~i ya§Iyor demektir. Toplam 3 milyon 300 bin eder. Bun
larm 24 Oguz boyundan olduklan bilinmektedir. XVI. asrrda yerle§ik 
hayata ge9en 24 Oguz boyunun ad1m ta§Iyan koy sayiSI 890 kadard1 
(23). Bug(in bu say1 444'e du~mu~tur (24). Bunlar, sadece, Kay1 Av~ar, 
Bayat v.s. gibi Oguz boylarmm adlanm ta~Iyan koylerdir. 

(20) Prof. Faruk SfiMER, «Anadolu'ya Yalmz Go~ebe TUrkler ml Geldi?> Bel
leten, XXII. s. 567-594. 

(20 8
) P. Charanis, The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine 

Empire, Comparative Studies and History, III/2 (1960-61), s. 143,. 149-50; 
P. Charanis, The Slavic Element in Byzantine Asia Minor, Byzantion, 18 
(1946-8), s. 73. 

(21) Prof. M. Fuad Kl>PRfiLfi, Osmanll imparatorlugu'nun Etnik Men~ei Me
seleleri, Osmanlr imparatorlugu'nun Kurulu~u. istanbul, 1981, s. 185-307. 

(22) ibn Sa'id, Kitabii'l-Cugrafiyya, n~r. ismail el-'Arabi, Beyrut, 1970, s. 185; 
ingilizce terciimesi !~in bk. ibn Sa'id sur L'Asie Mineure Se!juquide, TAD 

(1968), s. 42 vd. 

(23) Prof. Faruk SfiMER, Oguzlar, Ankara, 1967, s. 450. 
(24) Ayn. eser. 
(25) Koylerimiz, Ankara, 1982, s. 135. 
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Bu boylardan aynlan <;:ankh, (5 adetl (25), Turgud ve Turgutlu 
(16 adetl (26!, Bozdogan (5 adetl (27) gibi koyleri bunlara eklemek 
gerekir. Aynca, daha Anadolu'nun ilk isti!as1 s1rasmdaki hanedan 
kurucularmm, biiyiik komutanlarm adlanm ta§Iyan koyleri de ekler
sek, bu say1 kolayca birkac;: misline 91kabi!ir. Bu hususta birkac,: misal 
vermekle yetiniyoruz : Bugiin Tiirkiye'de devlete ve hanedana adm1 
veren •Selc;:uk• adm1 ta§Iyan 5 koy vardrr (28). Dani§rnendliler Dev
leti'nin kurucusu ·Dimi§mend, Dilni§mendler, Di'tni§mendli• adlanm 
ta§1yan 20 k6y (29); ·Saltik, Saltuklu• adlarm1 ta§Iyan 4 koy (30!; 
Dulkadir adm1 ta§Iyan 1 k6y (31!; Germiyan adm1 ta§Iyan 2 koy (32); 
hele .Aydm ve Aydmlar• adlanm ta§Iyan 1 7k6y vard1r (33!. Bu mi
salleri daha da c;:ogaltmak miimkiindiir. 

Bunlardan ba§ka, Biiyiik Selc;:uklu Devleti komutanlarmdan olup, 
§U veya bu §ekilde Anadolu'da rol oynarnl§ Bey'lerin adlarm1 ta§Iyan 
k6yler de vardrr: 

<;:ubuk ve <;:ubuklu adlanm ta§Iyan 14 (34; 
<;:ali§ ve <;:ah§lar adlanm ta§Iyan a k6y (35!; 
Sungur adm1 ta§Iyan 3 k6y (36) ; 
Aksungur adm1 ta§wan 2 k6y (371; 
<;:1tak adm1 ta§Iyan 6 k6y (38) ; 
Bazan adm1 ta§Iyan 7 k6y (391; 
Yag1basan adm1 ta§lyan 7 k6y (40l; 
Tutak arum ta§lyan 2 k6y (411 

bulunmaktadir. Biitiin bunlar g6z6niinde bulunduruldugu takdirde, 
bugiin Tiirkiye s1mrlan ic;:inde on binlerce k6yiin halis Oguz/Tiirk
men oldugu kesinlikle s6ylenebilir. 

(26) Ayn. eser, 529. 
(27) Ayn. eser, s. 102. 
(28) Ayn. eser, s. '480 (Selclk), Selcik, Selcikler v.b.) 
(29) Ayn. cser, s. 168. 
(30) Ayn. eser, s. 465. 
(31) Ayn. eser, s. 197. 
(32) Koylerimiz, Ankara, 1968, s. 227. 
(33) Ayn. eser, s. 60-61. 
(34) Ayn. eser, s. 157-8. 
(35) Ayn. cser, s. 123-4. 
(36) Ayn. eser, s. 487. 
(37) Ayn. eser, s. 28. 
(38) Ayn. eser, s. 148. 
(39) Ayn. eser, s. 100. 
(40) Ayn. eser, s. 539. 
(41) Ayn. eser, s. 520. 
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Bi!indigi gibi, baz1 ki:iylerin adlan degi~tirilerek, Tiirk ad1 veril
mi~tir. Bunlarm say:ISI, 12.000 kadardrr (42l. Bu, Tiirkiy.:;'de varhgmi 
bildigimiz 45.COO kadar ki:iyun 1/4 ini te~kil eder. Degi~tirilen ki:iy ad
Ian listesine bir gi:iz a tildigi zaman hazen, 

Bayban (4.3), 
Bayki:iy (44), 
Ayki:iy (45l, 
Dugenli (46) muvenli yap1lm1§l, 
Gelesin(47l CBurdur'dal, 
Guven (48) CBolu'dal rGuvem yap1lm1~l, 

glbi Turk k6ylerinin de adlan degi§tirilmi§tir. 

i§in daha garip alan taraf1, 
Turkbakacak (49) (C::anakkale'del, 
Tiirkhuyftk (50) (Haymana'dal, 
Turksogutlu (5ll (Kars'tal, 
TUrk§erefli (52) CHaymana'dal 

gibi Turk k6ylerinin ba§mda ·Tiirk» kelimesi kaldrrilarak, s1ra ile, 
Eskibakacak, 
Huyuk, 
SogudiU, 

Serefli haline getiirlmi~tir (53) Buna benzer mise.lleri daha da 
gogaltmak mftmkftndur. Bunlar da dikkate almrrsa. adlan degi§tiri
len kay say1smm 12 binin c;ok daha altma du§ecegi kendiliginden an
la§lhr. Bundan Qikarilabilecek neticeye gore, Anadolu'da ki:iylerin en 
fazla 1/5 inde Tiirk olmayan yerli halk ya§ami§tlr denebilir. Bu ki:iy
lerden Konya civarmdaki Sille gibi baz1 ki:iylerin Osmanh devrinde 
TUrkle~mi§ olduklan gi:iriilmektedir. 

(42) Ayn. eser, s. 595-790. 
(43) Ayn. eser, s. 617. 
(44) Ayn. yer. 
(45) Ayn. escr, s. 611. 
(46) Ayn. eser, s. 645. 
(47) Ayn. eser, s. 655. 
(48) Ayn. eser, s. 664. 
(49) Koylerimiz, Ankara, 1982, s. 790. 

(50) Ayn. eser, s. 790. 

(51) Ayn. eser, s. 791. 
(52) Ayn. yer. 
(53) Yukanda ayn. yerler. 
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$ehirlere gelince, zamanla ~ehirlerde de Turkler'in c;:ogunluk 
sagladiklan vakf1yelerden anla~Ilmaktadir. !)ehirlerde vak1f Simrla
n sayihrken, pek az gayr-i Turk admm gec;:mesi bu kanaati uyandir
maktadir. Selc;:uklu Sultanlan'nm yeni fethedilen ~ehirlere ba~ka 

yerlerden Turk nakletmelerinin buralarda c;:ogunlugu saglamaya 
yardrmCI oldugu siiylenebilir: Sultan I. izzeddin Keykavus, Sinop'u 
1214 yilmda fethettigi zaman, Anadolu'nun i<;:lerinden buraya tuccar 
aileler naklettirmi~ti (53'). 

$imdi Anadolu'da 300 y1ldan fazla suren Selc;:uklu hakimiyeti 
s1rasmda Turkle§me ve islamla~ma olup olmadigi meselesini tarti
~abiliriz. Once, '?U hususu kesinlikle belirtmek gerek: Anadolu'da 
yerli halkm kitle halinde Turkle~mesi asla siizkonusu degildir. Me
sJla £60 y!lmda Orta-Asya'da Karahanhlar zamanmda 200.000 c;:ad:r 
halJn toptan musliiman olmu§tu (54l. Eger Anadolu'da da boyle kit· 
le ha!inde Tiirkle~me ve islamla~ma olsaydi, Anadolu'dan geqen 
Simon de Saint-Quintin ve Rubruck gibi bati11 seyyahlar, Mevlana'
nm msnk1bsvi hayatmdan siizeden M9nakibu'l-ArifD.n ve el-Evami
ru'l-Ala'iyye <ibn Bibil gibi mufassal kaynaklar mutlaka kaydeder
lerdi. Mcssla Anonim bir Suryani kaynagi, Musul Atabeyi imaded
din Zengi, ikinci Hac;:h Seferi'nin baqlamasma sebep olan Urfa'y1 
fathettigi zaman, bir y1l ic,;inde yiizden fazla hristiyan kadmm Tiirk
ler'le evlendigini yalnnarak kaydetmektedir (55). Anadolu'da bu c;:e-
0it olaylar giirulmemektedir. Bununla beraber, hiikiimdarlar dahil 
c-lmak uzere, bin;:ok devlet adammm ve iizel 0ah1slarm, hristiyan ka
dmlarla evlendikleri 'Jiiphesizdir (56). Selc;:uklu hiikumdatlan ile ev
hmen hristiyan kadmlan hazen bir sure dinlerini muhafaza edebi
liyorlardi (57l. Ote yandan, Bizans hiikumdar siilalesinden ve aris
tokratlardan baz1larmm daha ilk zamanlardan itibaren Sel<;uklu 
Devleti hizmetine girdiklerini, kendi dinlerini uzun sure koruduktan 
som·a islamla'ltlklanm biliyoruz : 

I. Giyaseddin Keyhusrev'in istanbul'daki siirgun hayati sirasm
da k1z1 ile evlendigi Komnenos hanedanmdan Mavrozomos, ikinci 

(53a) MeseHi bk. Prof. 0Jman TURAN, E0Icuklular ZaJ:naninja TUrkiye, s. 305-6. 
(54) V. V. Barthold, Mogol sitilasma kadar Tiirkistan, btanbul, 19031, s. 322 

<ibni.i'l-Esir'e dayanarak). 
(55) The First anj Seconj CrusadeJ from an Anonymou:; Syriac Chron~cle, 

tram., A. S. Tritton, JRAS, 1933, II, s. 289. 
(56) Me:olii. bk. Prof. Osman TURAN, Sel~uklular Zamamnda Tli<'k!yo, :btmbul, 

1971, s. 403. 
(57) Prof. Osman TURAN, ad. ge~. eser, s. 455. 
(F.: 3) 
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defa SelQuklu tahtma Qiktrgi zaman, bu SelQuklu hukumdan ile gel
mil? I. Alaeddin Keykubat zamanmda yap1lan toplu «Umera» lBey
lerl tasfiyesi srrasmda SelQuklu hizmetinde hristiyan bir komutan 
olarak bliyllk rol oynam19t1 (58). 

Trabzon Rum Devleti ileri gelenlerinden Gavras ailesi daha II. 
KihQ Arslan zamanmda SelQuklu Devleti hizmetine girmi9, bu aile
dan ihtiyareddin Hasan ad1 ile musluman alan biri.si bu me9hur Ssl
Quklu hukumdarmm veziri olmu9 ve devlete buyi\k hizmetlerde bu 
lunmu9tur (59l. 

G6runli93 gore, bir dereceye kadar daha kesif Tlirkle9me ve is
himla>;ma, Uc'lar vas1tasiyle olmu9tur: Sag kol Uc Bsylerbeyi Hu
s:}meddin Goban Bey ile, Sol kol Uc Beylerbeyi oldugu anla§Ilan Sey
feddin K1z1l Bey'in, Bizans'a yaptiklan akmlar s1rasmda ald1klan 
genQler, daha sonra «gulam»hktan yeti0me asker ve komutan olarak 
Se!Quklu tarihinde buyuk roller oynami§lardrr (60) . 

E'ag kol Uc Beylerbeyi Husameddin Goban Bey, aynca I. Alaed
din Keykubad'm emriyle yapt1g1 deniz a9rr1 K1nm seferinden sonra 
bir kiSim KipQaklar'I getirerek, Sinop Qevresine yerle9tirmi9ti. Bu 
Tlirkler, 9ivelerini bugiin bile korumaktadirlar (61). 

SelQuklu ordusunda Frenkler v.s. yanmda g6riilen ucretli Rus 
askerlerinin ad1 geQen Husameddin Goban Bey'in Kmm Seferi so
nunda SelQuklu Devleti hizmetine almdiklan anla91hyor. 

Sonuc;:: 

OldukQa uzun suren bu aQiklamalardan som·a, bugiinku Turk
ler'in Etiler'den ve yerli Rum halkmdan geldikleri art1k iddia edile-

(53) Cl. Chan, Une Famile Byzantin~ au ~crvice des Seljulrides, Turcobyzantine 
et Oriens Chyristanus, London, 1974, XIII/146; P. Wittak, L'ep:taphed'un 
Comn§nca Kania, Byzantion, X (1935), s. 505-515; P. W.ittek, Encore 1'epi
taphe d'un Comnene iL Kania, Byzantion XII (1937), s. 207-211. 

(59) Cl. Cahen, ayn. eser, XIII/147 vd. Ayrmtiii bilgl i~'n bk. A. Bryer, A Byzan
tin~J Family : The Ga.brade.s, The Empire of Trebi:wnt ant the Ponto:;, Lon
don, 1980, III a/164-187; A. Bryer, A Byzantine Family: The Gabrades. 

An additional Note, III b/33-45. 

(60) Bu husuJta yakinda (.;Ikacak alan 'cAl3.eddin Kcykubat ve Zamam» adll bii
ytik eserimizde geni§ bilgi vardu. 

(61) Bu husuota geni§ bilgi almak i~in §cmdi bk. Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, 
Bart1n ve YOresi Agizlanndaki Lch~e Tabakala:;;masi, Ttirkoloji Dergisi 
II/1 (1935) s. 240 vdd. Sel~uklu kaynaklarmdaki b:lgHeri vormek suretiyle 
bu mtikemme1 araf;:tirmaya, katklda bulundugum i~in mutluyum. 
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miyecektir samnz. Tekrar ediyoruz: Asrl anavatan Orta-Asya'dan 
binlerce ve binlerce kilometre uzakta yeni bir Tiirk vatanmr kuran
lar. dedelerimiz Oguzlar'drr. Alp Arslan'm 1071 Malazgirt zaferi ile 
kurulan, II. Krlr<;: Arslan'm 1176 Myriokefalon zaferi ile korunan, Ma
re~al Gazi Mustafa Kemal'in 1922 Ba~komutanlrk zaferi ile kurtan
lan Tiirk vatanmm ebedi bek<;:ileri ve savunuculanyrz. 


