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Ozet: 

Orta~Q boyunca bi~k lJehir sahip olduQu verimli topraklan, ticaret yollan uzerinde kurulmas1, 
savunmasmm kolay olmas1, ilmT ve iktisadT ac1dan sahip olduQu deQerler sebebiyle surekli goz 
onunde olmu~tur. Bununla birlikte her guzellik beraberinde bir tak1m zorlugu da getirmektedir. 
HAkimiyet sahalarm1 genilJietmeyi du~unen butun hanedanllklann gozleri bu ~ehirlerin uzerinde 
olmu~tur. Bunun bir sonucu olarak ortac;agm onemll ~ehirleri biryok kez farkll hanedanlarm haki
miyetine girmi~tir. Bu durum hem §ehir hem de sakinleri ic;in olumlu sonuc;larla birlikte istenmeyen 
durumlan da beraberinde getirmi!jtir. $ehirler bir taraftan imar edilip kalkmdmllrken bir taraftan da 
siyasal istikrars1zllklann ya!jandlgl donemlerde harap edilmekteydiler. Bu §ehirlerde ya!jamlanm 
surdurenler de bir taraftan zenginligi, refah1 son derece derinden ya§arlarken bahsedilen zor 
donemlerde de k1tllg1, vah~eti ve de yoklugu en ac1 §ekilde hissediyorlardl. 
Hayatm ic;erisinde var olan biryok z1tllg1 bir arada ya!janan bu !jehirlerden birisi de Merv'dir. Biz de 
bu c;all§mam1zda Buyuk Seh;uklu Doneminde Merv'de ya§anan olaylarm arkasmda yatan siyasi, 
dini/mezhebi ve iktisadi gerekc;eleri ana kaynaklar l§lgmda incelemeye c;all§acag1z. 

Anahtar Kelimeler: Merv, Buyuk Selc;uklular, Oguzlar, Ba§kent, Sencer 

The Adventure of a City: The Political History of Marw in the Great Seljuk Period 

Abstract: 

Throughout the Middle Ages, many cities have been always considering because of their fertile 
lands, establishing on the trade routes, easy to defend, scientific and economic values. However, 
every glory brings with it a certain difficulty. The eyes of all the dynasties who were considering 
extending the fields of dominion were above these cities. As a result of this, important cities ofthe 
Middle Ages have often been dominated by different dynasties. This has brought positive results 
not only the city's itself but also its inhabitants undesirable situations. On the one side, while the 
cities were being rebuilt and developed, on the other hand they were being destroyed during 
the political instability periods. People who lives in these cities on one side was feeling the rich 
in wealth and welfare very deeply, on the other side, during the difficult times which mentioned, 
famine, the brutality and the poverty. 
Marw was the one of those cities which many opposites that existed in life that lived together 
in. In this study, will be discussed political, religious/sectarian and economic reasons behind the 
incidents in Marw during the Seljuk period, in the light of main sources. 

Keywords: Marw, Great Seljuks, Oghuz Turks, Capital, Sanjar 

Girl~ 

Kurulu~ tarihi hakkmda kesin bir bilgiye sahip olmadt~mtz Merv giiniimiiz
de Turkmenistan smrrlan ic;erisinde yer ahr. Jeopolitik olarak iran ve Hazar 
denizi ktydanru Orta Asya ~ehirlerine baglayan stratejik bir konumdaki Merv, 
Ortac;ag boyunca Horasan'm en onemli siyasi, idari, ti.cari ve kiiltiirel merkez-
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lerinden birisi olmu~tur. i~lek bir ti.caret yolu iizerinde yer alan ~ehir, albn c;ag
larmdan birini Biiyiik Selc;uklular doneminde ya~aiiU§br. 

Selc;uk Bey (o. 397/1007)'in vefabrun ardmdan ona bagh Oguzlar kendi
lerine yeni yurt olarak Maveraiinnehir1 bOlgesini sec;tiler. Bununla birlikte, 
bOlgedeki siyasal ortam hie; de ic; a9c1 degildi. Samanilerin (819-1005) yll<ll
mast ve Karahanhlann (840-1212) istikrarstz yaptsrmn neden oldugu kaos or
tammdan zarar goren halkm devrin giic;lii hiikiimdan Gazneli Mahmud (o. 
421/1030)'a Maveraiinnehir'e gel c;agns1, bolgedeki siyasi ortamm iyice i9Jl
den c;Ikdmaz bir hal almasma sebep oldu.2 

Sel~ularm Maveraiinnehir'de tutunma c;abalar1 bolgedeki miittefik
lerini kaybetmelerinin ardmdan3 c;ok zorla§mi§h. Bunun iizerine Sel~ular 
geleceklerine dair onemli bir karar abp Gaznelilerin yonetimindeki Horasan 
Bolgesi'ne gec;tiler.4 Selc;uklularm 426/1035 yilinda bolgeye gec;i§i sadece ken
di tarihleri ac;tsmdan degil, aym zamanda hem Gazneliler hem de bOlge tarihi 
a9smdan da son derece biiyiik onem arz etmektedir. Horasan'a ge~ten son
ra Gaznelilerle yapttldan kii¢k c;aph miicadeleler Selc;uklulara Nesa, Fera
ve ve Dihistan'm yonetimini saglamt§hr.5 Ancak elde edilen topraklar daha 
biiyiik hedefler pe~inde olan ba~ta Tugrul ve \=agn karde~ler olmak iizere 
Selc;uklular1 tatmin etmemi~ti.r. 

1 islam tarih9 ve cografyacrlan tarafmdan Ceyhun nehrinin kuzey ve dogusunda kalan 
bolgeye verilen isimdir. Bk. Osman G. Ozgiidenli, "Maveraiinnehir", DiA, istanbul, 2003, 
XXVIII, 177-180. 

2 Osman G. Ozgiidenli, Sel~klular I. Cilt: BiiyU.k Selfuklu Devleti Tarihi (1040-1157), isAM Ya
ymlan, istanbul 2013, s . 54. 

3 Selr;ul<lulan himaye eden Harizm hakimi Harun Gazneliler taraftndan tertip edilen bir su
ikast sonucunda oldiiriilm~, ardmdan da Buhara hakimi Ali Tegin'in vefat etmi11tir. Bk. 
Beyhaki, Ebu'l-Fazl Muhammed b. Hiiseyin, Tarih-i Beyhakl, ne11r.: Said Nefis1, I-III, Tahran 
1326~, ss. 832-833i Mehmet Altay Koymen, Biiyiik Selfuklu imparatorlugu Tarihi, I. Cilt: Ku
rulU§ Devri, 4. basla, TfK., Ankara 2011, s. 149, 159i Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 60. 

4 Beyhaki, Tarih, ss. 386-837i Koymen,. Kurulu~ Devri, s. 161i Ozgiidenli, Sel~klular, s. 60. 

5 iki taraf arasmda Nesa yakmlarmda 19 ~aban 426 I 29 Haziran 1035 tarihinde ger~kle
~ sav~ Selr;uklularm galibiyeti ile neticelendi. Kazarulan zaferin ardmdan Selr;uklular 
ile Gaznelilere arasmda vanlan anla11ma geregmce Nesa, Ferave ve Dihistan_ Selr;uklula
ra brralaldt. ilaveten siyasi varhgm sembolii olarak Selr;uklu liderlerine hil'at, m~ur ve 
sancak gonderildi. Selr;uklu liderleri elde ettikleri ba11armm ardmdan hakimiyet bolgeleri
nin taksimini kararla~itll'dtlar. Buna gore, Dihistan <;agn Bey'in, Ferave Musa Yabgu'nun, 
Nesa'da Tugrul Bey'in oldu. Bk. Hiiseyni, Sadre'd-Din Ebu'l-Hasan Ali b. N.asrr, Ahba
ru'd-Devleti's-.Selfukiyye, c;ev.: Necati LugaL TfK. Basnnevi, Ankara 1999, ss. 3-4; lbnii'l-Esir, 
Ebu'l-Has~ Izzeddin Ali b. Muhammeg b. Abdiilkerim, el-Kamil ft't-Tarih, Beyrut 1966, c. 
IX, s. 478, Islam Tarihi, ~v.: Abdiilkerim Ozaydm. Bahar Yaymlan, Istanbul19~7, terc.: c. IX, 
s . 3fi?.i Mehmet Altay Koymen,. Tugrul Bey ve Zamant, Milli Egitim Basrmevi, Istanbul1976, 
s. 7i Ozgiidenli, Selr;uklular, ss. 69-70. Payla~anun tahlili i9n Koymen,. KurulU§ Devri, ss. 226-
228. 
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Merv'in Biiyiik Sel~uklu Hakimiyetine Girmesi ve <;agn Bey Donemi 

Gazneliler kar§ISmda elde ettikleri biiyiik zaferlere kadar Sel~klular, siyasl 
giic; ve etkilerinin dii§iikliigu sebebiyle donemin miiverrihlerinin ilgi alaruna 
girmemi§lerdir. Bu durum Selc;uklulann erken donemine ait bilgi eksikligi
nin temel sebebidir. ilaveten varhklanru ispat etme doneminde Selc;uklularm 
stratejilerini kiic;iik adrmlarla ilerlemelerine olanak saglayan vur-kac; taktigi 
iizerine kurgulamalan ve kendilerini giivende hissetmediklerinde geri c;eki
lip, ya§am ko§ullanna a§ina olduklan c;ole stgmmalar1 Selt;Uklularm ne za
man nerede olduklan hakkmdaki bilgilerdeki c;eli§ki olarak goriinebilecek 
zaman farkhhklanrun ac;Ildamas1dir. 

Bahsi gec;en kafa kan§Ikhgt Selt;Uklularm Merv'deki varbgt ic;in de gec;er
lidir. Selc;uklulann Merv'e ne zaman geldigi, §ehrin Dandanakan Sava~n'na 
kadar ki siirec;te Selt;Uklularla Gazneliler arasmda kac; defa ve nasil el degi§
tirdigi ve de bu siirec;te §ehirde ya§ananlan kurgulamak c;ok kolay goriinme
mektedir. Bunda yukanda bahsettigimiz Selc;uklulann erken donemine dair 
malumat eksikliginin yam s1ra gee; donemde kaleme ahnan eserlerin bilgi ek
sikligini yazild1klan donemin siyasl §artlan ve eldeki verilerden hareketle zi
hinlerinde §ekillendirdikleri Selt;UklU imaji ile doldurmaya c;ah§malan onemli 
bir etkendir.6 Burada kaynak tahliline girip c;ah§mayi odak noktasmdan sap
brmadan, uygun bir kurgu c;erc;evesinde Merv'in Selc;uklu hakimiyetine girl§ 
siirecini degerlendirmeye c;ah§acag1z. 

Kaynaklanmtza gore Selc;uklular Merv'e ilk olarak 427/1036 yilmda ken
dilerine tuzak kuran Harezm§ah Harun'un iizerlerine gonderdigi Cend Emiri 
$ah-Melik7 tarafmdan maglup edilince Nesa iizerinden gelmi§ler ve ciddi bir 
direni§le kar§Ila§madan §ehre hakim olmu§lardtr. Onlar da halka iyi davran
mi§lardu.8 hmii'l-Eslr'in aktardiklanndan9 bu suada §ehirde Gazneli asker
lerinin oldugu ve iki tara£ arasmda ya§anan c;ab§malarda Selt;Uklulann galip 
geldikleri anla§Ilmaktadu. 

6 A.C.S. Peacock, Selfuklu Devleti'nin KurulU$U yeni bir yorum, ~ev.: Zeynep Rona, Tiirkiye i§ 
Bankas1 Kiiltiir Yaymlan, istanbul 2016, s. 108. 

7 Sel!;uklularma azth dii§manlanndandtr. Muhtemelen Oguz Yabgusu'nun ogiudur. Bk. Ci
han, Piyadeoglu, Gune~ Ulkesi Horasan Buyuk Sel~klular Donemi, Bilge Kiiltiir Sanat, istan
bul2012, s. 37. 

8 i:bnii'l-Esir, el-Kdmil, c. IX, s. 477, terc.: c. IX, s. 364; Peacock, Selfuklu Devleti'nin Kurulu~u, s. 
106. 

9 i:bnii1-Esir, el-Kdmil, c. IX, s. 479, terc.: c. IX, s. 366. 

Hitit Oniversitesi llahiyat Fakliltesi Dergisi, 201711, c. 16, say1: 31 



154 I Nurullah YAZAR 

Her ne kadar Selc;uklularm halka iyi davrandtgt aktanlsa da, Selc;uklula
nn Merv iizerindeki hakimiyeti bolgede tahribata yol a~. Diizenin bozulma
Sl sebebiyle ticaret kervanlanrun ula~urunda giic;liikler ya~and1. Bu durum, 
halkm ihtiyac;lanru kar~damasm1 zorla~hrd1. Selc;uklularm halka hayah giic;
le~tirmeye yonelik uygulamalan ganimet kaygtsmdan c;ok, daha kahcr bir c;O
ziim olarak bolge halkmm itaatini saglama c;abastydt.10 

Merv §ehri Gaznelilerin kolay kolay vazgec;ilebilecegi bir ~ehir degildi. 
Gazneli Suba§l'mn Merv'e diizenledigi baskm iizerine ~agn Bey §ehirden 
c;tkarak sava§a tutu§IDU§ ancak bozguna ugrarm§hr.11 Tekrar el degi§tiren §e
hirde giic;lii bir Gazneli asken varhgt tesis edilmi~tir.12 

Selc;uklularm da Merv'den vazgec;:meye niyetleri yoktu. Merv onlerine 
gelen <;agn Bey, surlarm dt§mdaki koyleri yagmalad1. <;agn Bey kar§tsm
da, biraz once bahsettigimiz silahh kuvvetlerin §ehirden aynlmasl hasebiyle, 
§ehri savunacak askeri giic; eksikliginin farkmda olan Merv ulemas1 Gazneli 
Suba§t'ndan yardtm talep etti. Ancak Selc;uklu kuvvetleri kar§tsmda maglup 
olan Suba§l ~ehre stgmmak zorunda kald1. Ardmdan da, muhtemelen ~agr1 
Bey kar~1smda direnc; gosteremeyecegini dii§iinerek, Ni§abur'a hareket etti. 
Suba§t'run §ehri terk ettigi anla§lhnca Selc;uklular, Merv'i muhasara altma 
aldL Ku§atmarun ardmdan §ehrin onde gelen iic; alimi surlann dt§ma c;tkarak 
Selc;uklular1 me§ru kabul ettiklerini belirttiler .13 Bununla bir likte Selc;uklularm 
sahip olduklar1 yagmac1 imajmdan duyduklar1 tedirginligi de ifade etmekten 
geri durmaduar ve §ehrin teslimini askerlerin halka zarar vermemesi ko§ulu
na bagladdar.14 

Sartlarl kabul eden Selc;uklular sebep olduklan zarann temini ic;in 
ad1m athlar. Zarar goren emlak ve akarm tamirini sagladdar ve bu konu ile 

10 S. G. Agacanov, Self;uklular, Rus~'dan c;ev.: Ekber N. Necef I Ahmet R. Annaberdiyev, Oti.iu 
ken Ne~riyat, istanbul2006, s. 88. 

11 ibnii1-Esir, el-Kdmil, c. IX, s. 479, terc.: c. IX, s. 366. 

12 Peacock, Sel0lklu Devleti'nin KurulU§u, s. 106. 

13 MirhancL Mir Muhammed b. Seyyid Burhaneddin Hand§ah, Ravzatii.'s-safd, Tahran 
1339/1960, c. IV, ss. 249-250, ~v.: Erkan GOksu, 1TK. Ankara, 2015 s. 54. 

14 MirhancL Ravzatii.'s-safd, c. IV, s. 250; terc.: s . 55; Peacock, Self;uklu Devleti'nin Kurulu~u, s. 107. 
Selc;uklulan kar!iillayan alimler: " ... $imdi biz kesinlikle biliyoruz lei Selfuklular, te'yid-i llahl'nin 
yardzm ve muvafokatiyle pad~ah olmu~lardzr. Bayle beldeleri tahrib ve ~er-i ~de bulunan kullara 
azap vermek caiz degildir. $imdi siz, ~eriat gii.ne~ine sanltn ve temiz bir millet olun. Hii.kii.mdarlzkta 
dahi bunlar reva degildir. Hii.kii.mdarltk iddia etmenize ragmen, cihanzn en gii.zel ma'muresi olan 
Harasan bu hadisede harap oldu. Merv vilayetinin halkz, itaat ve baglllzk dii.~ii.ncesindedirler ve sizin 
lii.tfii.nii.zii. ii.mit ekmektedirler." Bk. Mirhand, Ravzatii.'s-safa, c. IV, s. 250, terc.: s. 55. 
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ilgilenmesi ic;in isimler gorevlendirdiler. Aynca ~ehirden aynlanlarm geri 
donmesi ic;in istima.Ietnfune kaleme aldudtlar.15 c;agn Bey'in geli§i Mervliler 
tarafmdan memnuniyetle kar§tlarum§br. Ya§ananlar ~ehirden aynlan halk1 da 
geri donme hususunda te§vik etmi§tir.16 

Merv gibi onemli bir §ehrin kontroliiniin de eklenmesiyle birlikte Selc;uk
lular, bir anlamda stgmmact olarak geldikleri Horasan'da bOlgenin yakla§lk 
iic;te birinde hakimiyet saglam1~lardl ve Gazneliler ac;tsmdan durdurulmas1 
gereken bir giic; haline gelmi§lerdir. Sultan Mesud'un emriyle Gazneliler adl
na harekete gec;en Hacib Suba§l, o strada Merv yakmlarmda olan Selc;uklulara 
kar§l hiicuma gec;ti. Gazneli ordusunun iizerlerine gelmekte oldugunu haber 
alan Selc;uklular, kendileriyle gorii§en Mervli alimlerle bir kez daha gorii~tii
ler. Bu sefer, muhtemelen Suba§l'nm §ehre gelmesi halinde Mervlilerin na
sli bir tav1r takmacaklarrm gormek ic;in, halkm icraatlarmdan memnun olup 
olmad1klarrm sordular. Sorunun maksadrm anlayan alimler, halkm Selc;uklu 
yonetiminden gayet memnun oldugunu, herhangi bir §ekilde bir isyan veya 
ihanet hareketi ic;erisinde olmad1klarrm c;iinkii Selc;uklulann §ehre diizen ve 
bereket getirdiklerini belirttiler.17 Bununla birlikte Selc;uklular agtrbklarrm 
Merv c;oliinde giivence albna alarak Serahs'a gittiler. 25 Saban 429/1 Hazi
ran 1038 tarihinde iki ordu Serahs yakmlarmda kar§l kar§Iya geldi. Giin boyu 
siiren sava§ta Selc;uklular, c;agn Bey'in iistiin ba§ans1yla18 Gazneli ordusunu 
maglup etti.19 Sava§ sonucunda Selc;uklular birc;ok mal ve ganimet elde etti.20 

Gazneliler kar§lSmda elde edilen zafer Selc;uklular ic;in yeni bir ba§langt
cm ilk adumyd1. Sava§m ardmdan Horasan Bolgesi'nin biiyiik bir klsm1 Sel
c;uklu hakimiyetine girdi. Elde edilen her zafer veya obanm genelini ilgilendi
ren olaym ardmdan, mutat oldugu iizere, bu sava~m ardmdan da Selc;uklular 
bir kurultay topladtlar. Tiirk toresi geregi toplanan kurultayda ele gec;irilen 
ve ele gec;irilmesi muhtemel hakimiyet sahalannm payla§lml karara bagland1. 

15 Mirhand, Ravzatu's-safo, c. IV, s. 250; terc.: s. 55; Peacock, Selfuklu Devleti'nin Kurulu~u, s. 
107. 

16 Hiiseyni, Ahbar, s. 6; Peacock, SelfUklu Devleti'nin Kurulu~u, s. 107. 

17 MlrhancL RavzatU's-safo, c. IV, s. 250; terc.: s. 56. 

18 Beyhaki, Tarih, ss. 660-661; ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. IX, s. 480, terc.: c. IX, s. 367; Ozgiidenli, 
Selfuklular, ss. 73-74. 

19 Beyhaki, Tarih, ss. 660-661; Ozgiidenli, SelfUklular, ss. 73-74. 

20 MlrhancL RavzatU's-safo, c. IV, s. 251; terc.: s. 56; Ozgiidenli, Selfuklular, s. 74. 
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Neticede \=agn Bey, Merv ~ehrini aldt21 ve ~ehirde hutbe 11melikii1-miiluk" 
s:tfahyla \=agn Bey adma okunmaya ba§landt.22 Merv'de \=agn Bey adma 
ilk hutbenin 428 yilt Receb aymm ilk Cuma giinii (22 Nisan 1037) "meli
kii1-mii1Uk" unvan~yla adma hutbe okundugu kaydedilmi§tir.23 Ancak hut
benin bir hiikiimdarhk alameti oldugu dii.~iiniildii.gunde bu tarihin 428/1037 

yilt degil, Serahs'ta elde edilen zafer sonrasma denk gelen 429/1038 yilt olarak 
kabul edilmesi daha uygundur, ki devletin ba~ma gec;ecek olan Tugrui Bey 
adma hutbe okunmast da aym donemdir.24 Pe§ pe~e iki karde~in adlarma hut
be okutmalan o ona kadar kendi halinde hiikiim siiren ve devlet olma giiciinii 
kendinde gormeyen Selc;uklularm, Serahs'ta meydana gelen sava~tan sonra 
yeni bir baki§ ac;~srm benimsediklerini ve Gaznelileri konumlandtrmalarmm 
degi§tigini gostermektedir. 

Selc;uklular elde ettikleri askeri ba§artlarla Horasan' m onemli bir kismrm 
kontrolleri altma almayt ba~armt§larsa da, Gazneli Mesud'un Horasan gibi 
biiyiik oneme sahip bir bOlgeyi kolay kolay Selc;uklu hakimiyetine brrakmaya 
niyeti yoktu. Bu sebeptendir ki, Sultan Mesud, kendi sonunu haziiladtgmm 
bilincinde olmadan, Selc;uklulart tarih sahnesinden tamamen silme adma, 
4 Muharrem 430/6 Ekim 1038 tarihinde yakla§tk 300 sava§ fili ile takviye ettigi 
50.000 ki§ilik ordusuna topyekiln ileri harekat emrini verdi.25 

Sultan Mesud'un bu hamlesi ilk etapta kendisi ic;in olumlu netice verdi 

21 Ravendi, Muhammed b. Ali b. Siileyman, Rahatu's-Sudflr ve Ayetii's-Surur, edit. Muham
med ikbal, Leyden, 1921, s. 104, ~ev.: Ahmed Ate~, TIK. Basrmevi, Ankara, 1957, c. I, s. 
102; Re§idiiddin, Fazlullah, Cami'ut-Tevarih, yay. Ahmed Ate§, T. T. K. Basrmevi, Ankara, 
1960, s. 18-19, ~v.: Erkan Goksu-H. Hiiseyin Giine~, Selenge Yaymlan, istanbul, 2011, s. 94; 
Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 74. 

22 i:bnii'l-Esir, el-Kdmil, c. IX, s. 480, terc.: c. IX, s. 366; Hiiseyni, Ahbar, s. 6; Ozgiidenli, Sel
~klular, s. 80. Baz1 kaynaklarda Merv'in Sel~u hakimiyetine ge~ tarihi 428 yih Receb 
aymm ilk cumas1 (22 Nisan 1037) olarak kaydedildiyse de (Hiiseyru, Ahbar, s. 6), bu tarihin 
6 Receb 429 I 14 Nisan 1038 olarak diizeltilmesi gerekir. Bk. Koymen, Kurulu~ Devri, s. 264; 
Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 125. 

23 i:bnii'l-Esir, el-Kdmil, c. IX, s. 480, terc.: c. IX,. s. 366; Hiiseyru, Ahbar, s. 6; Ahmed b. Mahmud, 
Sel~uk-name I-II, haz. Erdogan Mer¢, Kervan Kitap9hk, istanbul1977, c. I, s. 20; Koymen, 
Kurulu~ Drori, s. 264; Cihan Piyadeoglu, Sel~klular'm Kurul~ Hikayesi (:agn Bey, Tima§ Ya
ymlan, istanbul, 2014, s. 58. 

24 Bk. Koymen, Kurulu~ Drori, s. 264. 

25 Beyhaki, Tarih, s. 679; i:bnii'l-Esir, el-Kdmil, c. IX, s. 481, terc.: c. IX,. s. 367; Koymen, Kurulu~ 
Drori, s. 278; Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 81. ~ol, Gazneliler kar§tsmda ne zaman zora dii§se
ler Sel~ular i~ onemli bir Slgm_ak durumundayru. Sel~klular ~Qlfrn agu ya§am ko~ul
larma daha uyumlu bir yap1daydllar. Aynca Sel~klular .;01 ortammda diizenli ve hantal 
Gazneli ordusu kar§ISmda vur-ka~ taktigi ile kii~k ve devinimli birlikler halinde hareket 
ederek dii§mana anemli kaytplar verdirmekteydi. 
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ve Zilhicce 430/Agustos-Eyliil1039 tarihinde iki tara£ bir kez daha anla~ma 
masasma oturdular. Vanlan anla~ma uyannca Selc;uklular Merv, Ni§abur ve 
Serahs'm hakimiyetini Gaznelilere buak1p Horasan'a ilk girdiklerinde iskan 
edildikleri Nesa, Ferave ve Baverd'e raz1 olacak; Gazneli ordusu da Herat'a 
~ekilecekti. 26 

Gaznelilerle yaphklan, bir anlamda zoraki, anla§ma Sel~klular ic;in bir 
kaytp niteligindeydi. <;iinkii Merv gibi stratejik a9dan onemli ve biiyiik bir 
§ehir kontrollerinden ~lkmt§b. Ancak bu durum ~ok uzun siirmedi. Sultan 
Mesud'un bolgeden aynhp Herat'a gitmesini miiteakiben Merv bir kez daha 
Sel~klularm hedefindeydi. Her ne kadar §ehrin ileri gelenleri Sel~ulan 
destekleseler de ayak takmu olarak nitelendirilebilecek bir grup Sel~klulara 
direnmi~lerdir. ~hirde Sel~klu hakimiyeti ancak 7 ayhk bir ku§atmarun ar
dmdan tesis edilebilmi§tir.27 Merv'in Sel~u hakimiyetine girmesi aym za
manda Gaznelilerle vanlan anla~may1 da hiikiimsiiz klhyordu. 

Goriildiigu iizere Sel~klu-Gazneli miicadelesinde uzunca bir siire iki 
tara£ i~n de net bir iistiinliikten bahsetmek miimkiin degildir. Bunda Gaz
neli Mesud'un Sel~klularla miicadeleyi ~ok ciddiye almamas1 ve anl1k 
~oziim arayt§lan onemli bir etkendir. Aynca siirekli ba§kent Gazne'de ol
mak istemesi ve, biiyiik ihtimalle babasmm elde ettigi ba§anlarm etkisiyle, 
Hindistan seferlerine ~1kmas1 kendisi a~1smdan Sel~klu sorununu temelden 
halletmemesi anlamma geliyordu. iki tara£ arasmdaki gii~ miicadelesinin 
Sel~klular lehine net bir §ekilde sonu~lanmas1 Dandanakan Sava§l ile ol
mu§tur. 6 Ramazan 431/21 Mayts 1040 tarihinde ba~layan ve ii~ giin siiren bu 
sava§m ardmdan Gazneliler varhklann1 siirdiirmeyi devam ettirseler de bir 
daha eski parlak giinlerine donemediler. Selc;uklular ise Horasan'm tek giicii 
olma yolunda onemli bir rakibi maglup etmenin verdigi ozgiiven ile luzh bir 
yiikseli§ siirecine girdiler. 

Gazneliler kar~1smda kazarulan bu biiyiik zaferin ardmdan Sel~klu ku
rultayt yeni geli§melerin 1~ugmda Merv'de bir kez daha topland1. Tugrul Bey' in 
Horasan emiri olarak Sel~klu tahtma ge¢gi bu kurultayda bOlgedeki diger 
devletlere fetihnameler gonderilmesi kararla§brdd1. Boylelikle Sel~ular 
devlet olduklanm ilan ediyorlard1. Eldeki topraklarm ve hakimiyet kurulmas1 
muhtemelen bolgelerin payla§tmmm da yaplldtgt Sel~klu kurultaymda 

26 Beyhaki, Tarih, ss. 711-712; Agacanov, Self(uklular, s. 93; Ozgiidenli, Self(Uklular, ss. 81-82. 

27 ibnii'l-Esir, el-Kt2mil, c. IX, ss. 481-482, terc.: c. IX, s. 368; Mirhand, Ravzatii.'s-saft2, c. IV, s. 253, 
terc.: s. 62; Agacanov, Self(Uklular, s. 93; Peacock, Self(Uklu Devleti'nin Kurulu~u, s. 108. 
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Merv merkez olmak iizere Serahs ve Belh'i de ic;erisine alan Horasan'm Cey
hun ile Gazne arasmda bulunan dogu kesiminin hakimiyeti ~agn Bey'e bt
raktldt.28 Bu donemde Ni~abur'dan sonra Horasan'm en onemli ~hri olan 
Merv'in ~agn Bey' in hakimiyetine verilmesi hanedan ic;erisinde <;agn Bey' in 
konumunun amcast Musa Yabgu'nun iizerinde oldugunun bir gostergesidir.29 

Goc;ebe Seh;uklularm bolgenin siiper giicii olarak degerlendirilebilecek 
Gaznelilere kar~I uyguladiklari vur-kac; taktigi, kendileri ac;1smdan, son de
rece ba~arth bir yontemdi. Ancak siirece ~ehirler ac;tsmdan bakacak olursak 
durum c;ok da ic; ac;tct degildi. Self;Uklular ile Gazneliler arasmda uzun yillar 
devam eden miicadeleler Horasan BO!gesi'nde diizen ve istikrarm kaybolma
sma sebep oldu. Bu durum bolgenin ekonomik yap1smi da derinden sarsh. 
Birc;ok ~ehirde tanm yaptlamamas1 sebebiyle c;iftc;ilerin onemli bir kisrm top
raklanru c;ok ucuz meblaglarla ellerinden c;tkarmak zorunda kaldt. ~ehirle
rin el degi~tirmesi, yagma giri~imlerinin artmast, bOlgenin yeni hakimlerinin 
sahip olduklart cografyalardaki hayvanlara el koymas1 ve zirai iiriin eksikli
ginin hayvansal gtda tiiketimini artbrmast neticesinde topragt i~lemek ic;in 
gerekli olan okiiz, e~ek ve deve gibi biiyiik ba~ hayvan fiyatlan artb.30 

Horasan'm birc;ok ~hrinde oldugu gibi Merv'in de siirekli el degi~tirme
si, ki basit bir hesapla 5 ytlda 5 defa el degi~tirmi~tir, sakinlerini son derece 
derinden etkilemi~tir. Ba~langtc;ta memnuniyetle kar~tlanan Self;Uklulara iler
leyen siirec;te direnc; gosterilmesinin sebebi de budur. 

Self;Uklular hakim olduklart saharun bozulan ekonomik yaptsrm tslah et
mek ic;in bir taktm tedbirlere ba~vurmu~lardtr. Merv §ehri ac;tsmdan baktldt
gmda, ~agrt Bey tahrip olan koyleri imar ettirmi§ ve §ehirden bir siire ile vergi 
almamt§hr.31 Esasen vergi muafiyeti Self;Uklulann ~ehirlerin ekonomisini can
landtrma adma uyguladtklan ana stratejilerden birisiydi. Tugrul Bey Muhar
rem 443/Mayts 1051 tarihinde isfahan't ele gec;irdikten sonra hem toplum ile 
bir yakinltk tesis etmek hem de yakla§lk bir sene siiren ku§atmarun etkilerini 
silmek adma halktan iic; yil siire ile vergi alinmayacagrm bildirmi§ti. 32 

28 Ozgiidenli, Sel~klular, s. 87; Ravendi, Rahatu's-Sudur, s. 104, terc.: c. I, s. 102; Re§idi.iddin, 
Cami'ut-Tevarih, ss. 19-20, terc.: ss. 94-95; Kazvini, Hamdullah b. Ebu Bekir b. Ahmed Ham
dullah Mi.istevfi, Tarih-i Giizide, Abdulhiiseyin Nevayi, Emir Kebir, Tahran 136411§., s. 428; 
Osman Turan. Sel,uklular Tarihi ve Turk-jslam Medeniyeti, Otiiken Ne§riyat, istanbul2013, s. 
107; Piyadeoglu, Horasan, s. 44. 

29 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 111. 

30 Agacanov, Sel,uklular, ss. 120-121. 

31 Agacanov, Selfuklular, s. 121. 

32 Nasrr-1 Hi.isrev, Sefernllme-i nastr husrev, lnti~arat-1 Zevare, Tahran, 1381h§., s. 166. 
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Merv ~ehri Devlet'in dogusunda, bir anlamda, miistakil bir idareci gibi 
hareket eden c;agn Bey'in ikametgaln ve yonetim sahasmm merkezi konu
mundaydt.33 c;agn Bey seferlere buradan c;tkiyor yine seferlerden sonra bu 
~ehre doniiyordu. Bu donemde Merv'de gerc;ekle§en bir olay, Selc;uklu Dev
leti tarihinin seyrini degi§tirecek kadar onemlidir. Diinya tarihinin gordiigu 
en dirayetli ve yetenekli vezirlerden biri olan Nizamiilmiilk'iin Selc;uklularm 
hizmetine girmesi Merv'de gerc;ekle§mi§tir. c;agn Bey huzuruna gelen Niza
miilmiilk'e oglu Alparslan'1 teslim etmi§, Alparslan'a da Nizamiilmiilk'ii bir 
baba olarak kabul etmesini, ona muhalefet etmemesini ogutlemi~tir.34 c;agn 
Bey, Merv'in yonetimini saghgmda oglu Alparslan'a buakmt§ olsa da35 vefat 
edene kadar onun kontroliinde kaldt. 

Alparslan Doneminde Merv 

Amcast Tugrul Bey'in vefabrun ardmdan Biiyiik Selc;uklu tahbna oturan 
Alparslan doneminde iilkenin strurlart bab yoniinde htzla geni~lemi§, Ana
dolu'ya kadar uzanmt~ olsa da Selc;uklulann Horasan ve dolaytstyla Merv'e 
gosterdikleri ihtimamda bir degi§iklik olmarm§br. Bunda Sultan'm meliklik 
donemini bu bOlgede gec;irmi~ olmast ve kendini bu bOlgeye ait hissetmesi 
onemli bir etkendi. Alparslan'm sultanltgt doneminde Horasan'm yonetimini 
iistlenen Selc;uklu meliklerinin merkezi konumunda olan Merv ~ehri, birc;ok 
miihim olaya sahne olmu~tur. 

Bu donemde Merv c;ok onemli bir evlilik merasimine ev sahipligi yapb. 
Evlilik kurumu bazt durumlarda iki ki~inin birlikte bir ya~ama yelken ac;ma
smdan c;ok daha derin anlamlan muhtevasmda banndtrabilmektedir. Siyasi 
evlilik olarak da isimlendirilen bu tiir evliliklerin maksatlan arasmda iki bi
reyin mutlulugunu saglamaktan ziyade giic;lii bir ittifak kurmak, srmrlan gii
vence albna almak veya ileride kar§lla§llabilecek sorunlarm onleyici tedbirini 
almak zikredilebilir. Farkh donem ve cografyalarda kar§da§bgtrmz bu evlilik
lerden birisi de Alparslan doneminde gerc;ekle§tirildi. 

Karde§i Kirman hakimi Kavurd'un isyanrm basbrdtktan sonra 456/1064 

yllmda Merv'e gelen Sultan Alparslan, burada Selc;uklu-Karahanh-Gazneli 
devletlerini kapsayan biiyiik bir diigiin merasimi tertip etti. Uc; diigiiniin bir-

33 Mirhand, RavzatU's-safo, c. IV, s. 257, terc.: s. 72. 

34 ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, ss. 207-208, terc.: c. X, s. 179; Mirhand, Ravzatu's-safl, c. IV, s. 286, 
terc.: s. 132. 

35 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 127. 
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den gerc;ekle~tigi merasimde Sultan'm oglu Melik§ah, Karahanh ilig Han'm 
oglu ibrahim Tamgac;'m lo.z1 Terken Hatun ile evlendi. Aynca Alparslan, bir 
diger oglu Arslan§ah't da Gazneli hiikiimdan ibrahim'in lo.z1 ile nikahlad1. 
Sultan, kendi lo.zm1 da Gazneli ibrahim'in ogluna vererek devletleraras1 akra
bahk bagt tesis etti.36 Ertesi yrl da Kadir Han'm lo.zr ve Mahmud b. Mesud b. 
Sebuktekin'in eski e~i ile yine Merv'de evlendi.37 

Alparslan'm hiikiimdarbgt doneminde Merv'de ya§anan bir diger onem
li olay Sultan'm, Abbasi halifesinin de uygun gormesinin ardmdan oglu Me
lik§ah't kendisinden sonra Biiyiik Self;Uklu tahb ic;in veliaht tayin etmesidir.38 

Merv yakmlarmda gerc;ekle~tirilen bu toren suasmda Biiyiik Self;Uklu top
raklan iizerindeki yonetim kadrosu da yeniden ~ekillendirildi. Bu baglam
da Merv'in yonetimini oglu Arslan~ah'a tevdi etti.39 Merv'in yonetimi Melik
§ah' m sultanhgmm ilk donemine kadar Arsl~ah'm elinde kald1. 40 

Merv §ehrinde kestirilen sikkelerden §ehrin yonetiminin 453/1061-62 ile 
vefat etigi 465/1072 yrllan arasmda Sultan Alparslan'm elinde bulundugu 
soylenebilir.41 465/1072-73 ydmda Arslan§ah adma Merv'de bas1lmt§ bir sikke 
giiniimiize ula§tm§br. Merv'de darb edilen ve elimize ula§an bir diger sikke 
474/1081-82 yrlma ait olup Togan§ah b. Alparslan admadrr ve Mervu'r-niz'da 
kestirilrni§tir. Adt gec;en iki §ehrin birbirine olan yakmhklan goz oniine alm
dtgmda birinin hakiminin digerine de hakim olmas1 biiyiik bir olaslhkbr. Bu 
noktadan hareketle Togan§ah'm Arslan§ah'tan sonra Merv'e hakim oldugu 
soylenebilir. 42 

36 ibnii'l-Esir, el-K8mil, c. X, s. 41, terc.: c. X, s. 52; ibrahim Kafesoglu, Sultan Melik§ah Devrinde 
BayUk Selplklu imparatorlugu, Otiiken Ne§riyat, istanbul, 2014, s. 43. 

37 Stbt, ibnii1-Cevzi, Mir'htu'z-Zeman fi Tarihi1-Ayan, yay. Ali Sevim, TTK. Basnnevi, Ankara, 

1968, ss. 123-124. 

38 ibnii'l-Esir, el-K8mil, c. X, s. 50, terc.: c. X, s. 59; Mehmet Altay Koymen, Buyak Selfuklu 
imparatorlugu Tarihi III. Cilt: Alparslan ve Zamam, TIK. Bastmevi, Ankara 2011, c. ill, s. 48; 
Agacanov, Selfuklular, s. 140; Ozgiidenli, Selfuklular, s. 144. 

39 ibnii'l-Esir, el-K8mil, c. X, s. 50, terc.: c. X, s. 59; Koymen, Alparslan ve Zamant, s. 48; Ozgiidenli, 
Selfuklular, s. 144. Bu taksimat esnasmda Sultan Alparsl~ Mazenderan'1 Emir inan.; Ya
bgu'ya; Belh'i karde§i Siileyman'a, Harezm'i oglu Arslan'a Argun'a; Merv'i Arslan ~ah'a; 
Saganiyan ve Toharistan't karde§i ilyas'a; Horasan Bolgesi'nde bulunan Ba§gur ve civarmt 
ibrahim Ymal'm karde§i Erta§'m oglu Mesud'a; isfizar't Erta§'m diger oglu Mevdud'a tev
cih etti. Bk. ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 50, terc.: c. X, s. 59; Koymen, Alparslan ve Zamant, s. 
48; Agacanov, Selfuklular, s. 140; Piyadeoglu, Horasan, s. 55; Ozgiidenli, Selfuklular, s. 144. 

40 Ozgiidenli, Selfuklular, s. 144. 

41 Piyadeoglu, Horasan, s. 57; Erdogan Mer~il, Selplklular'da Hiikiimdarhk Alametleri, TTK. 
Basrmevi, Ankara 2007, s. 90. 

42 Piyadeoglu, Horasan, s. 66. 

Hitit Oniversitesi llahiyat FakUitesi Dergisi, 201711, c. 16, say1: 31 



Bir ~ehrin Seruveni: Buyuk Selvuklular Doneminde Merv'in Siyasi Tarihi 1 161 

\=1km1~ oldugu Maveraiinnehir seferi suasmda Berzem Kalesi komutaru 
Yusuf el-Harizmi'nin suikast giri~iminde agu yaralanan ve 10 Rebiiilevvel 
465/24 Kasrm 1072 yllmda vefat eden Alparslan'm na§I babas1 \=agrt Bey' in 
mezarrmn yanmda Merv'e defnedilmi~tir.43 Ytllar sonra yegeni Berkyaruk 
ile giri§tigi taht miicadelesini kaybeden Melik Tutu§ da bu tiirbeye defne
dilmi§tir. 44 

Melik§ah Doneminde Merv 

Alparslan'm ardmdan Biiyiik Sel~klu tahtma ge~en Melik§ah'm 
yonetiminde Devlet'in merkezi daha bahya Cibal BOlgesi'ne kayd1. Bunda 
devletin srmrlanrun geni~lemesiyle birlikte Horasan'm arhk iilkenin dogusu 
konumunda olmasmm yam sua Alparslan'm Horasan'a hissettigi aidiyetin 
bir benzerini Meli~ah'm meliklik donemini ge~irdigi ve ardmdan iilkenin 
ba§kenti yaphgt isfahan' a hissetmesi yatmaktadu. 

Biiyiik Sel~klu merkezinin bahya kaymast Merv gibi onemli Horasan 
~ehirlerinin siyasi onemini azaltm1~ gibi goriinse de Sel~klularm bu bolgeye 
olan sevgileri ve hizmetlerinde bir eksilme ya§anmamt§hr. Sel~klular ikti
darlanru saglamla~hrmarun yolunun hakim olduklan yerlerdeki insanlarm 
memnuniyetini saglamaktan ge~tiginin farkmdayddar. Bu baglamda §ehirler 
hem imar edilmi§ hem de vergi muafiyetleri getirilerek ekonomik kalkmma
nm saglanmas1 adma onemli adtmlar ahlmi§hr. Merv §ehri de sahip oldugu 
imkaruar ile Sel~ularm erken donemlerden itibaren iizerinde ehemmi
yetle durdugu §ehirlerden birisi konumundayd1. Melik§ah'm hiikiimranhgt 
doneminde Murgab Nehri iizerinde tahrip olan su bentleri, me§akkatli bir 
siirecin sonunda, tamir edilerek zarar goren ekin alanlan yeniden tanma el
veri§li hale getirilmi§tir. Boylelikle tarim istihdam1 saglarurken, sulama siste
minin baktm, onanm ve kontrolii i9fl de 10.000 civarmda insan i§ ba§I yaph
ruarak45 halka ekonomik katki da saglanmt§hr. Melik§ah doneminde §ehrin 
surlan yenilenerek savunma giicii arfunlrm§hr.46 

43 Ravendi, Rahatu's-Sudur, s. 121, terc.: c. I, ss. 118-119; Hiiseyni, Ahbar, ss. 37-38; ibnii'l-Esir, 
el-Kamil, c. X, ss. 73-74, terc.: c. X, ss. 78-79; Bundfui, El-Feth Ali b. Muhammed, Zubde
tii.'n-Nusra ve Nuhbetii.1-Usra: Irak ve Horasan Sel~uklulan Tarihi, ~v.: Klvameddin Burslan, 
Maarif Matbaast, istanbul, 1943, s. 48; Ahmed b. Mahmud, Sel~uk-name, c. I, s. 114. 

44 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 204. 

45 Agacanov, Selfuklular, ss. 166-167. 

46 Osman Gazi Ozgiidenli, "Merv", vjA, istanbul, 2004, XXIX, 222. 
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Selc;uklu hanedan mensuplan kurulu§ doneminden itibaren uygulanma
ya c;ah~nlan merkeziyetc;i yonetim anlayt§Im kabullenmekte zorluk c;ekmi§ler
dir. Bu sebeptendir ki birc;ok hanedan iiyesi isyan giri§iminde bulunmu§tur. 
Melik§ah doneminde ya§anan taht miicadeleleri suasmda Merv §ehri, sahip 
oldugu ozellikler dolayisiyla Biiyiik Selc;uklu tahtma hakim olma dii§iincesiy
le harekete gec;en hanedan iiyelerinin hedefinde olmu§tur. Melik§ah'm karde
§i Teki§ de, Merv'in oneminin farkmdaki isimlerden birisidir. 474/1081-1082 

ydmda karde§ine kar§l isyan eden Teki§, Merv'e gelmi§ ancak halk kapdan 
kapatarak onu §ehre almamt§hr. Bunun iizerine Teki§, Venec kalesine c;ekil
mek zorunda kalmt§hr.47 Ardmdan da ba§anh olamayacagrm anladtgt isyan 
giri§iminden vazgec;ti. 

Aradan gec;en 3 ydm ardmdan 477/1084-85 yilinda Sultan Melik§ah'm 
Musul'da olmasmdan istifade eden Teki§ bir kez daha isyan etti. Teki§'in 
hedefinde Tiirkmenlerin yogunlukla ikamet ettikleri Horasan Bolgesi vard1. 
Bolge §ehirlerinin birc;oguna hakim olan Teki§, bir hile ile Merv'i de kontrol 
alhna ald1. Merv §ehrinin ileri gelenlerini tutuklahp mallarma el koydu48 ve 
ardmdan da §ehri 3 giin boyunca yagmalath. 49 Bu sure zarfmda, Miisliiman 
kadm ve c;ocuklara tecaviiz edildi. Hic;bir kutsala saygt duymayan askerler 
tarafmdan Ramazan aymda illu Cami'de §arap ic;ildi.50 Teki§'in isyan giri§imi 
9 Cemaziyelahir 478/2 Ekim 1085 Per§embe giinii yapdan sava§ta yakalantp, 
Damgan'da Firuzkfih admdaki kaleye gonderilmesi ve orada hapsedilmesiyle 
son buldu.51 

Bu donemde Merv'de gerc;ekle§en bir diger olay sonuc;lan itibariyle Sel
c;uklu tarihinde derin izler buakrm§hr. Sultan Melik§ah ile Nizamillmiilk ara
smda ya§anan gerilimin su ustiine c;tkartan ve iki tara£ arasmda bir anlamda 
iplerin kopmasma yol ac;an ve bir rivayete gore52 Sultan'm Unlii vezirin ortadan 
kaldtnlmasrm emretmesiyle sonuc;lanan olaylar silsilesinde Nizamiilmiilk'i.in 
Merv valisi olan oglu ~emsiilmiilk Osman'm payt biiyiikrur. ~msiilmiilk'i.in 

47 Bundari, Zii.bdetii'n-Nusra, s. 71; ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 137-138, terc.: c. X, ss. 127-128; 
Miineccimbil§l, Ahmet b. Liitfullah, Camiu'd-Dii.vel, yay. Ali Ongiil, Akademi Kitabevi, iz
mir, 2000, s. 56; Kafesoglu, Sultan Melik§ah, s. 58-59. 

48 S1bt, Mir'atii.'z-Zeman, s. 230. 

49 Ahmed b . Mahmud, Selfuk-name, c. I, s. 146; Piyadeoglu, Horasan, s. 61. 

50 Ahmed b. Mahmud, Selfuk-name, c. I, s. 145. 

51 Ahmed b . Mahmud, Selfuk-name, c. I, ss.l48-149. 

52 ibnii'l-Cevzi, Ebii'l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali, el-Muntazam fi Tevarihi'l- Mii.liik 
ve'l-iimem, Dairetii'l-Maarifi'l-Osmaniyye, Haydarabad, 1359h., c. IX, ss. 64-68. 
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Merv valisi oldugu suada Sultan Melik§ah, devletin ileri gelen emirlerinden 
Kodan'1 Merv §ahnesi olarak gorevlendirmi§ti. ~ahneye kar§I dii§manca bir 
taVIr takman ~msiilmiilk, tecriibesizliginin etkisi ve dedesinin isminin bii
yiikliigune olan giiveni sebebiyle,53 onu tahk.ir etmi§ ardmdan da yakalatmi§
br. 54 Ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenden dolayt serbest buakmt§br. 
~ahnenin ba§mdan ge~enleri Sultan'a anlatmas1 kendisine aktarllan olumsuz 
bilgilerden dolayt Nizamiilmiilk'e kar§I zihninde bir taklm soru i§aretleri olu
§an sultan i~ Merv'de ya§ananlar bardagt ta§Iran son damla oldu.55 

Fetret Doneminde Ya~anan Siyasi Olaylann Merv'e Etkisi 

Biiyiik Sel~lu Devleti'nin tarihine, bir diger deyi§le ya§am oykiisiine, bakb
guruzda kurucu unsurun hakimiyet telakkisinin devletin tarihinde son derece 
derin etkileri oldugunu gormekteyiz. Kut anlayt§l adi verilen hakimiyet teo
risine gore, devlet hanedan iiyelerinin ortak mah kabul edilir ve hanedanm 
biitiin iiyeleri devlet iizerinde hak iddia edebilirler. Bu anlayt§, devleti teme
linden sarsan bir~ok miicadelenin de dayanak noktastydt. Nitekim kendisin
de sultan olabilme giiciinii goren ve yeterli askeri kuvvete sahip olduguna 
inanan hanedan iiyeleri, fusat bulduklarmda saltanat makarmm ele ge9rmek 
i~in harekete get;mi§lerdir. 

Melik§ah'm yerine ge~ecek ismi belirlemeden vefab Biiyiik Sel~ular 
i~in, uzun ydlar siirecek taht miicadeleleri sebebiyle, fetret doneminin ba§
lamasi anlamma geliyordu. Ya§anan siyasi istikrarstzhk iilkeyi her anlamda 
olumsuz etkiliyordu. Bir~ok hanedan iiyesinin taht iizerinde hak iddia ederek 

53 i:bnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, ss. 204-20550, terc.: c. X, s. 177. 

54 Abdiilkerim Ozaydm, Berkyaruk Devri, s. 7. 

55 i:bnii'l-Cevzi, el-Muntazam, c. IX,. s. 67. Bu olaym ardmdan Sultarlt Nizamillmillk i9Jl "Hace 
Hasan'a gidin ve benim adtma ona "Sen hiikiimdarbkta benim ortagtm mtsm? Bu durum 
i9Jl bir karar gerek.ir. Yok eger sen bana tabi isen hadd.inin geregm, yapman gerek.ir. Senin 
4j;Ocuklarm olanlar illkenin biiyiik bir bOliimiiniin yOn.etimini ele ge~irmi~er. Hatta onlar, 
bana olan hiirmet ve saygtdan aynlmama hususunda ikna olunamadllar." demi§tir. Ni
zamillmillk de bu sozle mukabelen "Sultana soyleyin 0, devletin yonetiminde kendisinin 
ortagt oldugumu biliyor mu? 0, benim, devlet yonetimindeki onlemlerim sayesinde bu 
makama geldigini ve babasmm oldiiriildiigu zaman her kesin kendi aleyhine birle§tigini 
bilmiyor mu? 0 orduyla Amuderya 1rma~ ge4j;ip memleketler fethettigi zaman Se14j;Uklu 
illkesi, yiikselmek amacryla reva4j;ta olanlarla korkudan fukek duruma gelenler arasmda, 
ancak benim aldtgun yerinde ve iyi Onlemler sayesinde bu duruma geldi. i§te bundan sona 
ona sayleyip bildiriniz ki hiikiimdarhk tacmm devam1, ancak vezirlik divitinin (hokka) be
nim elimde olmasma baghdrr. Bu divit, kapabldtgt takdirde o ta4j; da yok olur." demi§tir. 
Aynnblar i~in bk. i:bnii'l-Cevzl, el-Muntazam, c. IX, s. 67; Ravendi, Rahatu's-Sudur, ss. 133-
134, terc.: c. I, ss. 130-131; i:bnii'l-Esir, el-Kamil, c. ~ ss. 204-205, terc.: c. X, ss. 177-178; Bun
dart, Zubdetil'n-Nusra, ss. 62-63; Mirhand, Ravzatu's-saja, c. IV, s. 284, terc.: s. 127; Ahmed b. 
Mahmud., Sel0lk-ndme, c. II, s. 14. 
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giri~mi~ olduklan faaliyetler devleti biiyiik bir kaosun i~erisine siiriiklemi~ti. 
Diizenin bozulmasr, can ve mal giivenliginin kaybolmasr anlamma geliyordu. 
Bu durumdan en ~ok etkilenen yerler de iilkenin biiyiik ve onemli ~ehirleriydi. 

Melik§ah'm ogullan ve karde~leri ba~ta olmak iizere bir~ok hanedan 
iiyesinin harekete ge~tigi bu donemde Merv, ilk olarak Arslan Argun'un56 

hedefinde olmu~tur. Horasan h.akimiyeti i~in harekete ge~en Arslan Argun, 
Ni~abur halkr tarafmdan §ehre sokulmaymca Merv'e ~ekilmek zorunda kal
d1.57 Seh;uklu §ahnesi Emir Kodan ve Emir Yarukta~, §ehri ona teslim edip 
kendileri de asker leriyle emrine girdiler. 58 

Merv'den hareketle Belh, Tirmiz gibi ~ehirleri de ele ge~irip, Horasan'm 
tamamma hakim olan Arslan Argun,59 Melik~ah'm ~ocuklan arasmdaki en 
gii~lii taht miiddeiyi Berkyaruk'a mektup gondererek, zamarunda dedesi 
<;agrr Bey' in iktar olan Ni~abur hari~ biitiin Horasan'm ayru ~ekilde kendisi
ne ikta olarak verilmesi §arhyla sultanl1grm taruyacaguu ve yiiksek meblagda 
para gonderip hiikiimdarhk i9fl miicadeleye girmeyecegini bildirdi. 60 Esasen 
bu tekliften Arslan Argun'un Sel~klu sultanlrg.tru degil Horasan hakimiyeti
ni hedefledigi 9kartrlabilir. Bununla birlikte Horasan hakimiyeti Tiirkmenle
rin kontrolii anlamma geliyordu. Bu da bir siire sonra taht i9fl gii9ii bir ordu 
ve dayanak demekti. 

Ba§langr~a bu teklif kar§lsmda sessiz kalan61 Berkyaruk, daha sonra am
casr Bori-Pars yonetiminde bir orduyu Arslan Argun iizerine gonderdi. iki 
tara£ arasmdaki ilk sava§ta Bori-Pars, Arslan Argun'u bozguna ugratarak 
Merv ile birlikte Horasan'm biiyiik bir krsmma hakim oldu. Sava§I kaybeden 
Arslan Argun ise Belh'e ~ekilmek zorunda kald1.62 Tiirkmenlerin destegi ile 

56 Arslan Argun, babas1 Alparslan'm hiikiimdarhgt suasmda Harezm bolgesinin valiligini 
yiiriiti.iyordu. Karde~i Melik§ah'm saltanabnm ilk yillarma kadar bu bolgede kalan Arslan 
Argun, daha sonra Hemedan ve Save bolgesinde 7.000 dinarhk iktama ge¢.. Bk. Hiiseyni, 
Ahb8r, s. 59; Bundan, Zubdetii'n-Nusra, s. 233; ibnu'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 262, terc.: c. X, s. 
219. 

57 Hiiseyni, Ahbar, s. 59; Bundfui, Zubdetii'n-Nusra, s. 233; Koymen, Selfuklu Devri Turk Tarihi, 
s. 77; Ozaydm, Berkyaruk Devri, ss. 47-48. ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 262, terc.: c. X, s. 219. 

58 ibnii1-Esir, el-Kamil, c. X, s. 262, terc.: c. X, s. 219. 

59 ibnii1-Esir, el-Kamil, c. X, s. 263, terc.: c. X, s. 220; Bundfui, Zubdetii'n-Nusra, s. 233; Ahmed 
b. Mahmud, SelfUk-name, II, 35; Ozaydm, Berkyaruk Devri, s. 48. 

60 Hiiseyni, Ahbar, s. 59; ibnii1-Esir, el-Kamil, c. X, s. 263, terc.: c. X, s. 220; Bundan, Zubde
tii'n-Nusra, s. 233; Ahmed b. Mahmud, SelfUk-name, c. II, s. 35. 

61 ibnii1-Esir, el-Kamil, c. X, s. 263, terc.: c. X, s. 220. 

62 Hiiseyni, Ahbar, s. 60; ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 263, terc.: c. X, s. 220; Bundfui, Zubde
tii'n-Nusra, s. 234; Ahmed b. Mahmud, Selfuk-name, c. II, s. 35. 
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giic;lenen Arslan Argun, bir kez daha Merv iizerine yiiriidii ve birkac; giinliik 
ku~abnarun ardmdan ~ehirdeki hakimiyetini yeniden tesis etti. Ancak Ars
lan Argun1un yonetimi Merv ic;in hie; iyi sonuc;lar dogurmad1. ~ehrin surlan 
ydahrken halkm biiyiik bir ktsmi da oldi.iriildi.i.63 

Arslan Argun askerlerine kar§l sert davrarur1 onlan ki.ic;i.imser ve ceza
landirmayt severdi. Bu sebeple askerler1 kendisinden c;ekinirlerdi. Arslan Ar
gun~ 17 Safer 490/3 ~ubat 1097 tarihinde64 Mervde oldugu s1rada65 yine bir 
askeri yaruna c;ag-trd1. Askerin huzuruna gee; girmesi i.izerine onu azarladt; 
asker oziir dilediyse de bunu kabul ebnedi ve onu cezalandrrd1. Bunun iizeri
ne asker~ b1c;ag-tru c;ekerek Arslan Argun1u oldi.irdii.66 Asker yakalarup Arslan 
Argun1u nic;in Oldiirdi.igu soruldugunda1 "Halkl onun zulmi.inden kurtarmak 
ic;in11 cevabrm verdi.67 Boylelikle hal-i hazudaki sultan Berkyaruk onemli bir 
hanedan i.iyesinin muhalefetinden kurtulmu§ oluyordu. 

Sel~ular ic;in Horasan BOlgesi'nin onemi c;ok biiyiikti.ir. Sultan Berk
yaruk1 bolgedeki kontroli.in saglanmasmda biiyiik katklsrm gordiigu karde§i 
Sencer'i1 Horasan'm yoneticisi olarak tayin etti. Melik Sencer'in bu donem
deki idare merkezi devletin ba§ma gec;tikten sonra ba§kent yapacag-t Merv 
§ehriydi. 68 

Sencer Doneminde Merv 

Taht miicadelelerinden olumsuz etkilenen Horasan §ehirleri Sencer'in bOlge
nin hakimiyetini ele almasmm ardmdan huzura kavu§mU§ ve ozellikle Merv1 
Sultan Sencer doneminde bi.iyiik bir kalkmma ya§ami§hr. 

63 Hiiseyru, Ahbar, ss. 59-60; :ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 263, terc.: c. X, s. 220; Bundan, Zubde
til'n-Nusra, ss. 232-234; Agacanov, Selfuklular, s. 190; Ozgiidenli, SelfUklular, s. 206. 

64 Hiiseyru, Ahbilr, s. 60; Ahmed b. Mahmud, Selfuk-name, c. II, s. 36. :ibnii'l-Esir (el-Kamil, c. X, 
s . 262, terc.: c. X, s . 219) ve Miineccimb~1 (Camiu'd-Duvel, ss. 77-78), Arslan Argun'un oliim 
tarihi olarak Muharrem 490 olarak kaydetmi§lerdir. 

65 Ravendi, Rahatu's-Sudur, s. 143, terc.: c. I, s. 140; Re§idiiddin, Cami'ut-Tevarih, s. 60, terc.: s. 
143. 

66 Hiiseyru, Ahbar, s. 60; Ravend1, Rahatu's-Sudur, s. 143, terc.: c. I, s. 140; :ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. 
X, s. 262, terc.: c. X, s. 219; Bundan, Zubdetu'n-Nusra, s. 234; Ni§aburi, s. 37; Ebu'l-Fida, ismail 
b. Ali b. Muhammed, Tarihu Ebu7-Fida: el-Muhtasar fi Ahbari7-Be~er, Darii't-Tlbaati'l-Amire 
1286, c. II, s. 219; Kazvini, s. 441. Ahmed b. Mahmud (Selfuk-name, c. II, s. 36), Arslan Ar
gun'un yapml§ oldugu ahlakslZ teklif yiiziinden oldiiriildiigunii kaydetmektedir. 

67 Hiiseyru, Ahbar, s. 60; :ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. X, s. 262, terc.: c. X, s. 219; Bundan, Zubde
til'n-Nusra, s. 235; Ahmed b. Mahmud, Selfuk-name, c. II, s. 36. 

68 Ozgiidenli, Selfuklular, s. 207; Turan, Selfuklular Tarihi, s. 227. 
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Sencer, Berkyaruk'tan sonra Selc;uklu tahtma ge~en karde~i Muhammed 
Tapar doneminde de iilkenin dogusunu kontrolii altmda tutmaktayd1. Ancak 
karde~i Muhammed Tapar'm ardmdan Sel~klu tahtma ge~en yegeni Mah
mud'un sultanhgmt tan1mad1 ve Save yakmlarmda Cemaziyelevvel 513/11 

Agustos 1119 tarihinde ger~ekle~en sava~ta yegenini maglup ederek Biiyiik 
Sel~klu tahtma ge~ti.69 Sultan olduktan sonra Biiyiik Sel~klu Devleti'nin 
ba~kentini Merv'e ta~1yarak melikligini ge~irdigi Horasan'1 devletin merkezi 
haline getirdi.70 Sultan Sencer'in ba~kent olarak, geni§ Sel~klu cografyasmm 
dogusunda kalan ve illkenin bahsmda ya~ananlara miidahale imkan ve ruzrm 
azaltan Merv'i tercih etmesini Biiyiik Selc;uklular'm yOOh§ sebepler arasmda 
kabul edilmi~tir. 71 

Sencer'in sultanhgt doneminde ~ehir biiyiik geli~me gostermi§tir. Bu dO
nemde surlann d1~mda kalan rabazm ~evresine yeni surlar irt§a edilmek su
retiyle yeni Merv (Sultan Kal'a) ortaya ~1kh. Ba~kentlik payesini almak zaten 
Horasan'm en onemli §ehirlerinden birisi olan Merv'in her a~1dan son derece 
geli§mesine sebebiyet vermi~tir. Geli§me alanlanndan birisi de ilim olmu§tur. 
$ehirde bulunan bir~ok medrese ve kiiti.iphane sayesinde yiiksek diizeyli bir 
ilim ortam1 olu§turuldu. 72 Bu donemde ~ehrin dort bir yam saraylar, ko§kler, 
camiler, hanlar, medreseler ve i~erisinde 12.000 cilt kitap bulunan kiiti.ipha
neler ile ~evrilmi~tir. Kiiti.iphanelerin ~ogundan rehinsiz kitap veriliyordu.73 

<;agn Bey'den itibaren Sel~klu sultan ve meliklerinin zahire ve 
hazineleriyle dolup ta§an Merv/' Sencer doneminden itibaren ba§kent olmu§ 
ve miicevherlerle, hazinelerle, mallarla, miikemmel mamullerle dolup ta~
maktaydi. $ehirde o kadar zengin vard1 ki, onlarm sayilanm belirlemek im

kansiZdi. Yakla~Ik 150.000 ki~inin ikamet ettigi ~ehrin 4 kap1s1 bulunuyordu 
ve ~ehir iki ana yol ile 4 kisma ayrilmi~h. Orta sm1f tek kath evlerde ikamet 
ederken, gelir seviyesi yiiksek aileler ~ift kath ko~klerde ikamet etmekteydi
ler. Evlerin duvarlar1 renkli stvalarla, nalo~larla ve de cilah levhalarla siisleni-

69 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 236. 

70 Ozgiidenli, Sel~klular, s 237. Erdogan Mer9J.'e gore Sencer Horasan BOlgesine bagllgmdan 
dola}'l devletin b~kentini Merv'e t~uru§br ve bu durum devletin ylkl.h§liUil temel sebep
lerindendir (bk. Erdogan Mer¢, Sel~klular -Makaleler-, Bilge Kiiltiir Sanat, istanbul, 2011). 
Osman Gazi Ozgiidenli ise, bu durumu hayranhktan ziyade, imparatorlugun a§m bi.iyii
mii§ olmasma baglamaktadrr. Ozgiiden]L Sel~klular, s. 237. 

71 Mer¢, Sel~uklular -Makaleler-, ss. 131-132. 

72 Ozgiidenli, "Merv'', c. XXIX, s. 222. 

73 Turan, Sel~ular Tarihi, s. 330. 

74 Re§idiiddin, Cami'ut-Tevarih, s. 96, terc.: 179. 
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yordu. Aynca ~ehirde ~ok sa}'lda cami ve de medrese bulunmaktaydt. ~ehrin 
rasathanesi ve 10 biiyiik kiitii.phanesi de vard1. Merv'de yiiksek kaliteli tekstil 
iiriinleri iiretilmekteydi. Ozellikle Mulham kuma~mdan imal edilen ipek el
biseler biiyiik bir iine sahipti. Aynca Mervli ustalarca hayat verilen ~omlekler 
talep goriiyorlardt.75 Diizenin tesisi Merv'in imarma imkan saglarm§h. Aynca 
ba§kentlik payesini de uhdesine almasl bu geli§mede onemli bir etkendir. 

XL ve XII. yiiz}'ll gii~ dengelerinin ~ok hassas oldugu ve bir sava~m kay
bmm devleti derin etkiledigi bir donemdir. 536/1141 ydmda Karalutaylar 
kar~1smda kaybedilen Katavan Sava~1 da Biiyiik Sel~klu tarihinin en onemli 
olaylarmdan birisidir. Sava§ta muktedir Sel~lu emirleriyle birlikte ordu
nun biiyiik bir klsrm hayabru kaybetti. Sultan'm hanrm1 Arslan Han'm klzt 
Terken Hatun, Emir Kamac ve Taceddin Ebu'l-Fazl Nasr gibi bir~ok onemli 
isim esir dii§tii.76 Onemli oranda gii~ kaybeden Sultan Sencer yakla§Ik bir yd 
sure ile ba§kent Merv'e donemedi.77 Sultan'm i~erisine dii§mii§ oldugu bu zor 
durumdan istifade etmek isteyen Harizm§ah Ats1z, Horasan'1 ele ge~irme adt
na elde ettigi frrsah kullanmakta hi~ vakit kaybetmedi. Rebiiilevvel536/Ekim 
1141 tarihinde once Serahs'1 ele ge~irdi. Ardmdan da gen~ligini ge~digi78 

ba§kent Merv iizerine yiiriidii. 79 

Harizm§ah Atstz'm §ehrin oniine gelmesinin ardmdan sozii dinlenir ilim 
adamlanndan Ahmed el-Baharzi, halkm zarar gormemesi i~in §efaat talep 
etti. Talebe olumlu yarut veren Harizm§ah Ats1z §ehir dt§mda konaklamaya 
ba§ladt. Buna mukabil Merv halkmdan bir ziimrenin isyan ederek80 Harizm 
askerlerinden bir ktsmrm oldiirmeleri iizerine harekete ge~en Harizm§ah At
stz, 17 Rebiiilevvel536/20 Ekim 1141 giinii yaptlan sava§m ardmdan §ehri ele 
ge9rdi. Ats1z ~ehre girdikten sonra, ~afii fakih Thrahim el-Mervezi ve a.lim 
Ali b. Muhammed b. Arslan ve e§-~erif Ali b. ishak el-Musevi'yi muhalefeti 

75 Agacanov, Sel~uklular, s. 227vd. 

76 Hiiseyni, Ahbar, s. 66; Ahmed b. Mahmud, SelfUk-name, c. II, s. 51. Terken Hatun 500.00 
dinar, Emir Kamac ve oglu 100.00 dinar kar~:t.hgmda serbest brraktlnu~trr (Hiiseyni, Ahbtlr, 
s. 66; Bundan, Ziibdetii.'n-Nusra, s. 249, Ahmed b . Mahmud, Sel~uk-name, c. II, s. 52) 

77 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 275. 

78 Mehrnet Altay Koyrnen, Biiyiik SelfUklu imparatorlugu Tarihi: hdnci imparatorluk Devri, II. cilt, 
TI'K. Basrmevi, Ankara, 2011, s. 312. 

79 ibnii1-Esir, el-Kamil, c. XI, s. 87, terc.: c. XI, s. 85; Ahmed b. Mahrnud, SelfUk-name, c. II, ss. 
52-53; KOyrnen, lldnci imparatorluk Devri, ss. 337-338. 

80 Koymen isyan sebebi olarak, Atstz'm me~hur Hanefi fakihi Ebu'l-Fazl Kirmamyi rehin olas 
rak yanmda tutrnak isternesini gostermi~tir. Bk. Koymen, lldnci imparatorluk Devri, s. 337. 
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organize ettikleri gerekc;esiyle idam ettirdi.81 ~hrin yagmalanmasma ses c;t

karmayan Atsxz, Selc;uklu hazinesine de el koydu.82 

AtsiZ'm Merv'e reva gordiigu muamele §ehrin ilmi ortamma da biiyiik 
zarar verdi. Sultan'm saray kiitiiphanesi yagmalamadan nasibini alan yerler 
arasmdayd1.83 Aynca §ehirden aynhrken o suada Merv'de bulunan Ebu1-
Fazl Kirmani, Ebu Mansur el-Abbadi, Bahaeddin Ebu Muhammed el-Ha
rakl ve Kadx Hiiseyin b. Muhammed el-Ersabendi gibi B.limleri de yanma 
alarak Harizm'e gotiirdii.84 Boylelikle §ehirde ilmi ortam onemli bir inkitaya 
ugrarm§ oldu. 

Sava§m ardmdan c;ok zor durumda kalan Sultan Sencer, yeni bir ordu 
kurduktan sonra kaybettigi ba§kentini geri almak ic;in harekete gec;ti. Merv'in 
hakimiyeti tesis eden Sencer, 5 Muharrem 537/31 Temmuz 1142 giinii hutbeyi 
tekrar kendi adma okutmayt ba§ardx.85 Ardmdan da Horasan'm tamammda 
tekrar ha.I<imiyetini sagladx. 

Giiciinii toparlayan Sultan, Atsxz iizerine sefere c;tkh ve Hezaresb Kale
si'ni ku§ath. iki tara£ arasmda varxlan anla§marun ardmdan Ats1z, Merv hazi
nesinden aldxgx Sultan'm miihriiyle miihiirlenmi§ miicevher sandxklanru iade 
etti.86 Herne kadar Sultan kendi hazinesini geri almx§sa da AtsiZ'm Merv'e 
verdigi maddi ve manevi zarann tazmini miimkiin degildir. 87 

Dike ic;erisinde diizenin tekrar tesis edildigi donemde Belh'te ya§anan 
bir olay iyi yonetilememesi sebebiyle biitiin Selc;uklu cografyasrm etkileyen 
bir hal almx§hr. Katavan Sava§t'nm ardmdan bolgede ya§ayan Oguzlar, Kara
hxtaylar'm basklsxyla Belh yakmlanndaki Huttelan'a gelerek ya§amaya ba§la
mt§lardt. Oguzlar; Dinar, Bahtiyar, Arslan gibi emirlerin riyasetinde Selc;uklu
lara diizenli vergi odeyip devlete kar§l sorumluluklan tam olarak yerine getir
mekteydiler. Bununla birlikte Selc;uklu valisi Emir Kamac'm gorevlendirdigi 

81 Hiiseyru, Ahbar, s. 67; ibnii1-Es1r, el-Kamil, c. XI, ss. 87-88, terc.: c. XI, s. 85; Bundan, 
Zubdetii'n-Nusra, s. 251; Ahmed b. Mahmud, Sel~uk-ndme, c. II, ss. 52-53; Koymen, ilcinci 
imparatorluk Devri, ss. 337-338. 

82 Re§idiiddiin,. Cami'ut-Tevarih, s. 87, terc.: s . 172; Bundari, Zubdetii'n-Nusra, s. 251; Ozgi.idenli, 
Sel~uklular, s. 275. 

83 Ozgi.idenli, Sel~uklular, s. 276. 

84 ibnii1-Esir, el-Kamil, c. XI, ss. 87-88, terc.: c. XI, s. 85; Ozgi.idenli, Sel~klular, s. 276. 

85 ibnii1-Esir, el-Kamil, c. XI, s. 88, terc.: c. XI, s. 85. 

86 Hiiseyru, Ahbar, s. 67; Bundar1, Zubdetii'n-Nusra, s . 251; Merc;il, Sel~klular'da HukUmdarltk 
Alametleri, s. 203. 

87 Piyadeoglu, Horasan, s . 145. 
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vergi memurunun, bir rivayete gore, Oguzlara hakaret edip kotii davranmas1 
iizerine88 oldiiriilmesi bir anda Emir ile Oguzlann arasmm a\Ilmasma se
bebiyet verdi.89 Ardmdan Kamac'm gorevlendirdigi bir ~ahnenin Oguzlar 
tarafmdan kovulmas1 Kamac i\in bardagt ta~Iran son damla oldu.90 

Belh'te ya~anan bu olay, beklenmedik bir ~ekilde, Biiyiik Sel~lular'm 
sonunu getiren olaylar zincirinin ba§lang1a olarak degerlendirilebilir. Ata
digi §ahne Oguzlar tarafmdan kovulan Kamac, Oguzlan cezaland1rmak i\in 
iizerlerine yiiriidii. Bununla birlikte yapdan sava~ Oguzlann iistiinliiguyle 
sonu\land1. A yr1ca had bildirmek ir;in yola \Ikan Kamac da canmdan oldu. 
Bu hadise Sel~lu idarecileriyle Oguzlar arasmdaki gerginligi daha da art
hrdt. Ya§ananlan kendisine kar~I bir isyan olarak degerlendiren Sultan, ba§ta 
Emir Miieyyed Ay-aba olmak iizere baz1 Sel\Uklu kumandanlannm etkisiy
le Oguzlardan iilkesini terk etmelerini istedikten sonra iizerlerine yiiriidii. 
Sel\Uklu ordusu Belh yakmlanna geldiklerinde Oguzlar, kadm ve \Ocuklan 
onde olmak iizere Sencer'den bagt§lanmalarmt istediler. Sultan, kendi soy
da§larmt affetmeye yakmd1. Bununla birlikte hahri say1hr emirlerden bazdan, 
bu suada geri donmenin \Ok yanlt§ olacagt hususunda 1srar ettiler.91 Neticede 
yakla§Ik 100.000 askerden olu§an Sel\Uklu ordusu, 548/1153 yd1 ilkbaharmda 
40.000 ~aduhk Oguzlar iizerine taarruza ge¢. Belh civannda yaptlan muha
rebeyi Oguzlar kazanddar. Sel\Uklu ordusunun agtr zayiat verdigi sava§ so
nucunda Sultan Sencer de esir edilmekten kurtulamadt.92 

Oguzlar ba§langt\ta Sultan'a kar§I hiirmette kusur etmediler. Hatta Sen
cer'i tahta oturtarak oniinde tazimle egildiler. Sultan Sencer i\erisine dii§IDU§ 
oldugu durumun ciddiyetinin, belki de ihtiyarhgmdan dolay1, 93 farkmda de
gildi. Ancak ya§anan bir olay ac1 da olsa Sultan'a ger\ekleri gosterdi. Oguz 
reislerinden Bahtiyar, Merv §ehri yaklnlarmdaki bir arazinin kendisine ikta 
edilmesini talep etmi~ti. Sultan bahis mevzuu olan arazinin hazine-i hassa 
oldugunu, bu yiizden de ikta edilemeyecegini soyledi. Bu cevap Oguz reisle
rinin sultan ile alay etmelerine sebep oldu. Gii\siizliiguniin ve i\erisinde bu-

88 Ravendi, Rahatu's-Sudur, s. 177, terc.: c. I, s. 173; Piyadeoglu, Horasan, s. 82. 

89 Bundan, Ziibdetu'n-Nusra, s. 252-253; Mlrhand, Ravzatii's-safa, c. IV, s. 315, terc.: s. 189. 

90 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 281. 

91 Koymen, ikinci imparatorluk Devri, s. 410. 

92 Hiiseyni, Ahbar, s. 86; ibnii'l-Es1r, el-Kamil, c. XI, ss. 176-177, terc.: c. XI, ss. 154-155; Bundan, 
Ziibdetii'n-Nusra, ss. 252-253; Ahmed b. Mahmud, Sel~k-name, c. II, s. 78; Mlrhand, Ravza
tii's-safo, c. IV, s. 317, terc.: s. 193. 

93 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 283. 

Hitit Oniversitesi llahiyat Fakliltesi Dergisi, 201711, c. 16, say1: 31 



170 I Nurullah YAZAR 

lundugu durumun c;aresizliginin farkma varan Sultan, Merv'deki bir hankaha 
kapanarak zahiri hukumdarhktan vazgec;ti.94 

Kazandudan zaferin ardmdan Oguzlar, Sencer'in saltanabna dokunma
salar da devletin idaresini uzerlerine aldllar. Goc;ebe Oguzlar, ba~ta Merv ve 
Ni§abur olmak uzere Horasan'm onemli §ehirlerini yagmalayarak tahrip et
tiler. Oguzlar, 12 Receb 548/31 Eyliil1153 tarihinden itibaren95 yagmaladlk
lan Selc;uklu ba~kentinde cinsiyet, makam, meslek, itibar aynm1 yapmadan 
birc;ok ki§i hayatrm kaybetti.96 Oguzlar ilk giin albn ve giimii§ e§yalar ile ipek 
ve diger degerli kuma§lan, ikinci giin pirinc;, tunc;, bak1r, bronz ve demirden 
imal edilmi§ e§yalan, iic;iincii iin ise yatak, yashk, kupler, c;omlekler, hah, 
battaniyeler ve kalan yagmalanmaya deger e~yalan ele gec;irdi. 3 giiniin 
sonunda §ehirde hic;bir §ey kalmaml§b. Oyle ki, yatak ve yasbk i9erini, kup ve 
c;omlekleri, kapilan dahi alrm§lardi. Oguz istilas1 Mervliler ic;in sadece maddi 
kaytpla sonuc;lanmad1. ~ehrin varhk!I insanlan sahip olduklarm1 vermeye 
zorlandilar. <;ok say1da Mervli bu istila suresince sakladlklan mallarm1 ver
meleri ic;in i§kence gordu ve Olduriildu.97 ~ehirde bulunan a!im, §eyh, fakih, 
hatip ve imamlar da Oguzlann gazabmdan paylarma dii§eni alddar. Ka
du1-Kudat Hiiseyin b. Muhammed, Kad1 Ali b. Mesud gibi din adamlan Ol
diiriildii.98 Oguzlan zmd1k olarak tarumlayan ve kanlarmm dokulmesinin caiz 
olduguna dair fetva veren Muhammed b. Yahya agzma toprak doldurularak 
katledildi.99 Murgab Nehri iizerindeki su seddinin ytkllmasi Merv'de biiyiik 
bir su slkmhs1 ve kurakl1k ya§anmasma yol ac;h. ~ehrin ya§am ko§ullarmm 
agula§masmm ardmdan halk Merv'i terk etmeye ba§lad1.100 ~ehirden aynlan 
Oguzlar; Ni§abur, Tus, Belh gibi biiyiik §ehirleri yaglamadlktan sonra tekrar 
Merv'e geldiler ve §ehre bir kez daha sald1rdilar. 

94 ibnii'l-Esir, el-Kamil, c. XI, ss. 177, terc.: c. XI, ss. 155; Koym.en, ikinci imparatorluk Devri, 415; 
Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 283; Piyadeoglu, Horasan, s. 83. 

95 Koymen, ikinci imparatorluk Devri, ss. 432-434. 

96 Ahmed b. Mahmud, Selfuk-name, II, 78-79. 

97 Bundari, Zubdetii.'n-Nusra, s. 254 Ravendi, Rahatu's-Sudar, s. 180, terc.: c. I, s.176; Re§idiid-
din, Cami'ut-Tevarih, s. 96, terc.: 179; Agacanov, SelfUklular, ss. 312-313. 

98 Ahmed b. Mahmud, Selfuk-name, c. II, s. 79. 

99 Agacanov, Selfuklular, ss. 312-313. 

100 Ozgiidenli, Sel~uklular, s. 283. 
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Sultan Sencer'in 3 yd siiren esareti Ramazan 551/Ekim-Kastm 1156 tari
hinde son buldu.101 Ba~kentine gelen Sultan bir tak1m diizenlemeler yapbysa 
da muhteris komutanlar, Sultan'm ilerleyen ya~1 ve yerine brrakacak bir erkek 
evladmm olmamas1 gibi etkenler Devlet'in tekrar eski giiciinii toparlamasma 
mani oldu. Neticede Sultan'm yakalandtgt kulum; hastahgt sebebiyle Rebiii
levvel552/Nisan-Mayts 1157 tarihinde vefab ayru zamanda Biiyiik Sel\llklu
larm tarih sahnesinden ~ekilmesi anlamma geliyordu. Sultan'm na~x heniiz 
hayatta iken kendisi i~ ~a ettirdigi 11 daru'l-ahiret'' veya 11 devlet-hane" adh 
tiirbeye defnedildi.102 Halen ayakta duran Sultan Sencer'in tiirbesi, orta~ag 
mimarisinin en gorkemli tiirbe omeklerinden birisidir .103 

Sel~ularm yxkllmasx, Horasan' m bir~ok ~ehri i~ oldugu gibi, Merv 
i~in de son derece onemli sonu9ar ortaya ~1karm1~br. Oguzlar tarafmdan 
yakla~1k on ytl boyunca yagmalanan bolge §ehirleri bir daha eski parlak 
giinlerine donememi~lerdir. 

Sonu~ 

~ehirleri onemli kxlan ve ona deger katan bir taklm ozellikler vardu. Bunlarm 
ba§mda ticaret yollarma yakmhk, cografi konum, ik1im giizelligi, iktisadl 
kalklnm~~hk gelmektedir. Bu ozellikler siyasl gii~le birle§tiginde onemli 
kiiltiir ve medeniyet havzalan meydana gelmi§tir. Merv'e bakbgtmiZda da bu 
durumu gormekteyiz. Sel\llklular ~ehrin sahip oldugu oneme deger katm1~ 
lardxr. Sencer doneminden itibaren ba§kentlik payesini de uhdesine almas1 
Merv'i devrin en onemli, en miireffeh ve kiiltiir seviyesi en yiiksek §ehirlerin
den birisi haline getirmi§tir. Bununla birlikte orta~agm seriivenine hem siyasl 
gii~-refah seviyesi hem de siyasi gii~-ilmi diizey ili§kisi apsmdan bakbgtmiZ
da dogru oranbh bir yap1 ortaya 9krnaktadu. 

Devletlerin siyasl gii9erinin zirvesinde olduklan zaman dilimlerinde 
elde edilen ekonomik bolluk §ehirlerin imar1, tezyini ve baymdtrhk faaliyetle
ri i~ harcanmt§br. Bu faaliyetlerden en fazla payt alanlarda onemli §ehirler 
olmu§tur. Merv apsmdan bakbgtmiZda hem Horasan merkezli bir yonetimin 
siirdiiriildiigu ilk donemlerde hem de payitaht oldugu son donemlerde ~ehir 
devletin zenginliginden ve giiciinden istifade etmi~tir. 

101 Hiiseyni, Ahb8r, s. 87; ibnii'l-Esir, el-Kdmil, c. XI, s. 210, terc.: c. XI, ss. 179-180; Ahmed 
b. Mahmud, Sel~k-n8me, c. II, s. 79; Agacanov, Sel{:uklular, s. 322; Piyadeoglu, Horasan, 
s. 92-93. 

102 Re§idiiddin, Cami'ut-Tevarih, s. 102, terc.: s . 184. Hiiseyni, Ahbar, s. 87; Ahmed b. Mahmud, 
Sel{:uk-name, c. IL s. 81; Agacanov, Sel~klular, s. 322. 

103 Ozgiidenli, Sel{:uklular, s. 284. 
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ilmi yapt a~tsmdan da durum farkh degildir. Bu donemde §ehir bir~ok 
ilim adarm yeti§tirirken, devrin pek ~ok miihim ilim adammm yolu da 
Merv'den ge~mi§ ve §ehir ilim talebiyle ~an yolculuklarda ugrak noktala
rmdan biri olmu§tur. Bununla birlikte orta~agda ilim, siyasi otoritenin takip
~isi durumundaydt, ki islam diinyasmm fark11 siyas1 merkezlerinin oldugu 
X.-XII. yiizytl arasmda bir~ok ilim merkezinden bahsedilmesinin temel se
beplerinden birisi de budur. Merv de Sel~klular doneminde sahip oldugu 
ilm1 ortam1 devletin ytkllmasmm ardmdan kaybetmi§tir. Esasen §ehirlerin 
kai§l kar§tya kaldtgt tahribatlar kii.ltii.r ve medeniyet aktarlmtrun oniindeki 
en onemli engellerden birisidir. Maddi kiiltii.riin omekleri binalar veya yapt 
unsurlan ytkduken, manevi kiiltii.riin unsurlart olan or£, adet, gelenek gibi 
sosyal unsurlarda insanm temel hedefi olan ya§ammt siirdiirme tela§l i~eri
sinde onemini kaybetmi§tir. 

Sel~ularm ytktlmas1, Horasan' m bir~ok §ehri i9n oldugu gibi, Merv 
i~in de son derece onemli sonu9ar ortaya ~tkarmt§hr. Oguzlar tarafmdan 
yakla§tk on ytl boyunca yagmalanan bolge §ehirleri bir daha eski parlak 
giinlerine donememi§lerdir. 
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