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BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI 

İslamiyet Sonrası Türk Kültür ve Uygarlığı 

Devlet Örgütü 

-Türk devlet geleneğinin temelini oluşturan Selçuklu devlet örgütü; Karahanlı, Samanlı, Gazneli ve 

Abbasi devletlerinin örgütlerinden büyük ölçüde yararlanmış ve bunları kendi bünyesine uygulamıştır 

-Hükümdarlar egemenlikleri Tanrı’dan aldıklarına inanırlardı. 

-Karahanlılar hükümdarlarına “Han” olan Türkçe unvan vermişlerdir. 

-“Sultan” unvanını ilk kez Gazneliler kullanmış ve diğer Türk Devletleri de aynı unvanı kullanmışlardır. 

-Devletin tümünde merkezi yapı görülmemektedir. 

-İslam – İran etkisi ile Divan örgütünü ilk kez kullanan devlet, Gazneliler olmuştur. 

-Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklulardan farklı olarak Farsça hükümdar unvanları kullanmışlardır.  

-Şehzadeler, Melik unvanı ile eyaletleri yönetmişlerdir. 

-Türk devletlerinde hutbe okutmak, para bastırmak, Çetr denilen hükümdar şemsiyesi, tuğ, Sancak, Otağ 

denilen hükümdar çadırı ve nevbet ve mühür bağımsızlık sembolleri olarak kullanılmıştır. 

Memleket Yönetimi 

-Türk-İslam Devletlerinin tümünde ülke eyaletlere ayrılmıştı. 

-Devlet yönetimine yetiştirilmek üzere eyaletlere gönderilen “Şehzadelerin”  yanına “Atabey” verilirdi. 

Atabeylik: Eyaletlere gönderilen şehzadelerin askerlik, siyaset ve devlet yönetimi hakkında eğitilmesini 

sağlayan öğretmen valilerdir. Geniş yetkileri vardır. Merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlıklarını 

ilan etmişlerdir. 

Ordu 

-Karahan ordusu tamamen Türklerden oluşuyordu.  

- Aşiret ordu anlayışı 

- Gazne ordusu, farklı etnik toplumlardan oluşuyordu. 

- Çok uluslu ordu 

-Selçuklularda ise; devlet ordu anlayışı bulunuyordu. 

-Selçuklularda ordu:  

- Saray muhafızları (Gulâman-ı Saray) 



- Hassa ordusu (savaş esirleri) 

- Eyalet ordusu (Dirlik askerleri), olarak üç bölüme ayrılıyordu. 

-İlk Türk denizcisi “Çaka Bey’dir.” 

- Sinop ve Alanya’nın alınması ile donanma oluşturulmuştur. 

-Bazı Türk Beyliklerinin de donanmaları bulunmaktadır. 

Hukuk 

-İslam hukuk kurallarının yanında, geleneksel Türk -hukuk kuralları da uygulanmaktaydı. Adli örgüt;  

-Şer’i Yargı 

-Örfi Yargı, olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 

-Şer’i davalara kadı, örfi davalara ise emir-i dad bakardı. 

-Evlenme, boşanma, miras vb. davalar şer’i yargının konusuydu. 

-Disiplinsizlik, askerden kaçma vb. gibi davalar örfi yargının konusuydu. 

-Asker olan kişilerin şer’i davalarına ise kazasker (kadı – asker) bakardı.  

Toplumsal Yaşam 

-İslamiyet’in kabulünden sonra Türk sosyal yaşamında büyük değişiklikler olmuştur. 

-Türklerde toplumsal yaşam Avrupa'dan farklıdır, 

-Köylü özgürdür ve devlet korumasında çalışarak vergisini öderdi. 

-Mülk topraklar miras yoluyla çocuklarına geçebilirdi. 

-Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya Türk göçleri arttı. Bunun sonucunda; 

-Kırsal kesime yerleşen Türkler tarım ve hayvancılık yapmaya başladılar. 

-Anadolu'da yer adları Türkleşti. 

-Halk konar-göçer, köylü ve şehirli olarak üçe ayrılırdı 

-Sosyal yaşamın en canlı örnekleri vakıflardır. 

-Bunun yan ısıra; Kervansaray, han, hamam, camii, medrese, köprü, çeşme, hastane gibi sosyal yapılar 

bulunmakla beraber masrafları da vakıflarca karşılanmaktaydı. 


