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Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi’nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, 
serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan 
izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak 
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ilgili yıla ait sayı tamamlanır. 
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Esra AKSOY ∗ 

Selçuklular Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları adlı eser, Erkan Göksu tarafından yazılmış ve ya-
zar ile yapılan nehir söyleşisinden doğmuştur. Eser soru cevap şeklinde ilerlemiş ve önsözle birlikte 
dokuz bölümden meydana gelmiştir. Bölümler kronolojik bir şekilde ilerleyerek, yedi Selçuklu Sul-
tanı ve Ünlü vezir Nizamülmülk hakkında bilgiler vermiştir. Eserin sonunda ise Dizin ve Seçilmiş 
Bibliyografya yer almaktadır. 

Eserin birinci bölümünü oluşturan: Selçuk Bey (15-34) bölümünde yazara yöneltilen sorular 
öncelikle kurucu olan Selçuk beyin babası Dukak ile başlamış ardından Selçuk beyle devam etmiş-
tir. Yazar yöneltilen sorulara paralel olarak, Selçuklu devletinin kurulduğu coğrafyadan ve coğraf-
yanın genel özelliklerinden, komşu devletlerden, kuruluş aşamasındaki mücadelelerden ve bu mü-
cadeleleri gerçekleştiren kurucu isimler hakkında bilgiler vermiştir. Türk kültür geleneği ve sem-
bolleri de örneklerle açıklanmıştır. Dikkat çeken başka bir nokta da devletin önemli bir sembolü 
olarak görülen çift başlı kartal figürünün yazar tarafından sorgulanması olmuştur. 

Tuğrul ve Çağrı Beyler (35-86) adlı bölümde, yazar Selçukluların kısmi ve ayrı olarak teşkilat-
landıkları döneme değinerek Tuğrul ve Çağrı beyler hakkında detaylı bilgi vermekle beraber, Sel-
çuklu tarihi açısından önem arz eden Anadolu seferlerini ele almış ve Tuğrul ve Çağrı beyin ayrı bir 
teşkilatlanma içerisinde Türkmenleri etrafına toplamalarına değinmiştir. Bu çerçevede Selçuklula-
rın yurt bulma amacıyla yaptıkları göçlerine, komşu devletlerle ve özellikle Gaznelilerle olan mü-
cadelesine sık sık değinen yazar buna paralel olarak Nesa ve Serahs savaşları hakkında bilgi ver-
miştir. Bunlardan sonra devletin kuruluşunu teşkil eden Dandanakan Zaferi’nden söz eden yazar, 
ilerleyen süreçte de hızla gelişen Selçuklu devletine ve iç siyasette gelişen olaylara yer verdikten 
sonra bölümü Tuğrul Beyin ölümü ile kapatmıştır. 

Üçüncü bölümü oluşturan, Sultan Alp Arslan (87-133) bölümünde yazar öncelikle Alp Arslan’ın 
taht mücadelelerine değinmiş, ardından Selçuklu tarihinde önemi olan doğu seferlerine ve Ani 
Kalesi’nin fethine kadar bütün stratejik savaşları anlatmıştır. Ancak soru cevap şeklinde ilerleyen 
eserin bu bölümünde Türk tarihi için dönüm noktası olarak görülen, Malazgirt Savaşı yazar tara-
fından ayrı bir dikkatle; hazırlık, savaş anı ve sonrası olarak detaylı bir şekilde işlenmiştir. Savaş 
sonrası gelişmeler ve yapılan antlaşmalara yer veren yazar, Alp Arslan’ın kişisel özellikleri hakkında 
da bilgiler vermiştir. 

Sultan Melikşah (135-150) adlı dördüncü bölümde devlette her sultanın ölümünden sonra 
gerçekleşen taht kavgaları anlatılmış, fakat vasiyet üzerine ve vezir Nizamülmülk’ün yardımları ile 
Melikşah’ın tahta geçişine değinilmiştir. Bundan sonra yazar, devletin diğer devletlerle olan mü-
nasebetine ve emirler tarafından devam ettirilen Anadolu fetihlerine yer vermiştir. Bundan sonra 
Melikşah döneminin önemli sorunlarından olan Batınilik olayı anlatılmış, Hasan Sabbah’ın izlediği 
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siyaset ve Selçuklular aleyhindeki faaliyetleri açıklanmıştır. Ardından vezir Nizamülmülk ve kısa bir 
süre sonra Sultan Melİkşah’ın şaibeli ölümüne dikkat çekerek bu noktadaki şüphelerini açıklayarak 
bölümü bitirmiştir. 

Eserin beşinci bölümü olan, Nizamülmülk (151-179) başlığında Selçuklu devlet hayatında sem-
bol haline gelen ve devletin temel taşlarından sayılan, Sultan Alp Arslan ve Melikşah’ın da vezirli-
ğini yapan ünlü vezir Nizamülmük konu edilmiştir. Bu bölümde Nizamülmülk’ün çocukluk yılların-
dan eğitim hayatından, Çağrı bey ile başlayan Selçuklu idaresine geçişine kadar olaylar sıralı bir 
şekilde açıklanmaktadır. Aynı zamanda sultanların vezir ile güven ilişkisine özellikle değinen yazar, 
özellikle dönemin ilim merkezi olan ve Nizamülmülk başkanlığında kurulan Nizamiye Medrese-
leri’ne yer vermiştir. Bu medreselerin Şii faaliyetlere karşı Sünniliği geliştirmek amacıyla açıldığına 
dikkat çeken yazar, aynı zamanda vezirin yazdığı siyasetnameden de bahsetmiş ve bu eserin tarihi 
önemine dayanarak beşinci bölüme son vermiştir. 

Sultan Berkyaruk (181-191) adlı altıncı bölümde, Melikşah’ın ölümünden sonra badireli taht 
kavgaları neticesinde başa geçen Sultan Berkyaruk dönemi detaylıca anlatılmıştır. Özellikle yazar, 
Melikşah’ın eşi Terken Hatun ile Berkyaruk ve dolaylı olarak Nizamülmülk çerçevesinde olan mü-
cadeleden ve bunun devlete verdiği zararlardan bahsetmiştir. Uzun mücadelelerin yaşandığı bir 
dönemde yazar, “Talihsiz Hükümdar” olarak bahsettiği Beryaruk’un devlet işlerini düzene soktuğu 
dönemde veremden dolayı öldüğünü de belirtmiş ve bölümü kapatmıştır. 

Sultan Muhammed Tapar (193-200) isimli yedinci bölümde, Berkyaruk’un kardeşi olan Mu-
hammed Tapar’ın tahta geçişi ve ardından Batıniler ile yaşanan yoğun mücadelelerden söz edil-
miştir. Yazar, bu dönemde önemli bir sorun haline gelen Batınilik faaliyetlerine dikkat çekmiş ve 
Batınilerin başında bulunan Ahmet Bin Attaş’ın faaliyetleri neticesinde gelişen mücadeleleri anlat-
mıştır. Ayrıca bu dönemde Haçlıların ortaya çıkmasıyla Selçuklu devletinin almaya çalıştığı tedbir-
lere de değinilmiştir. 

Sekizinci bölümü oluşturan Sultan Sencer (201-220) başlığında Melikşah’ın oğullarından olan 
Sencer’in tahta çıkışı ve devlet yapısında gerçekleşen yeni teşkilatlanmalardan bahsedilmektedir. 
Öyle ki yazarın “İkinci İmparatorluk Dönemi” olarak bahsettiği bu dönemde Sultanın hanedanın 
diğer üyelerinin kendi hakimiyet bölgesinde serbest bıraktığını ancak Büyük Sultan olarak kendi-
sine tabi olduklarına vurgu yapılır. Bununla birlikte devletin en geniş sınırlarına ulaştığı bu dö-
nemde yazar Selçuklular’ın Karahanlılar, Gazneliler ve Halifelik ile ilgili münasebetlere değinerek 
Batınilerle olan mücadelelere de değinmiştir. Yazar bundan sonra, Katvan Savaşı’yla sarsılan dev-
letin Atsız İsyanı ve ardından devletin yıkılışına sebep olan Oğuz İsyanı’nı detaylı bir şekilde ele 
almıştır. Oğuz İsyanı neticesinde esir alınan Sultan Sencer’den ve ardından Selçuklu devletinin ta-
mamen çöküşüne değinen yazar, Sencer’in ölümüyle birlikte Büyük Selçuklu Devleti’nin tarih sah-
nesinden çekilişine vurgu yapmıştır. Yazar, bölümün sonunda diğer Selçuklu şubelerini de açıkla-
yarak eserine son vermiştir. 

Eser Selçuklu Devletini bütün yönleriyle ele almakla birlikte, özellikle devletin dönüm noktaları 
üzerinde durmuş ve bütünsel bir devlet portresi çizmiştir. Soru cevap şeklinde derlenen eserde, 
Selçuklu tarihi hakkında temel merak edilen sorular sorulmuş ve yazar soruları teferruatlarıyla 
açıklamış ve okuyucuyu da aydınlatmıştır. Yazarın kullandığı açık ve akıcı dil eserin daha kolay an-
laşılmasına vesile olmuş aynı zamanda kronolojik olarak ilerleyen olay ve şahsiyetlerle bir bütün 
şeklinde Selçuklu Devleti incelenebilmiştir. Eser Selçuklu Devleti’nin siyasi hayatına değinmekle 
birlikte kurum ve devlet teşkilatının tanınmasında da önemli katkı sağlamıştır. Selçuklu Devleti ile 
ilgili bilinen birçok yanlışa kaynaklarla açıklık getirilen bu eser, Büyük Selçuklu Devleti’nin yeniden 
tanınması adına önem arz etmektedir. 
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