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IBNÜ1L-CEVZ~'N~N
EL-MUNTAZAM ADLI ESERINDEK~~
SELÇUKLULARLA ILGILI BILGILER
(H.430 - 485 = 1038 - 1092)
AL~~SEV~M
Dedesi Cafer b. Abdullah el-Cevzi'nin ad~ndan esinlenerek ~ bnülCevzi ad~ylatan~nm~~ olanEbu'l-FerecAbdurrahman b.Alib.Muhammed
Cemal üddin el-Ba ~ dadI, bilimle ili~kisi olmayan zengin bir ailenin çocu~u olarak
1116 y~l~nda Ba~dadla dünyaya gelmi~tir. Çok küçük ya~ta babas~n~~ kaybeden ~b nül-Cevzi,
amcas~n~n destek ve yard~m~, ayr~ca, babas~ndan kalan maddi servete sahip olmas~~sonucunda,
dönemin töresi uyar~nca birçok seyahatler yaparak de~erli bilim adamlar~ndan çe~itli dersler alm~~,
böylece devrin de~erli bilginleri aras~nda önemli bir yere sahip olma imkan~n~~ kazanm~~t~r. Daha
sonra Ba~dad'a gelip yerle~en ~b n ü 1 - C e v zi, çe~itli medreselerde ders okutmak, camilerde ve
di~er çe~itli mekanlarda kalabal~k halk topluluklar~na etkili vaazlar vermek ve eserler (300 kadar)
yazmakla me~gul olmu~tur. Hanbeli mezhebine mensup olmas~na ra~men hiçbir zaman sert dü~ünce
ve hareketlerde bulunmam~~t~r. Abbasi halifelerinden el-Mukte fi (1096-1160) ve e 1 M üstencid (1116-1170)'in vezirliklerinde bulunmu~~olan A vnüddin Ebu'lM uz a ffer Yahya b. H ube yre (1096/97-1165), gerçek bir evlad~~ gibi gördü~ü Türk
yeti~tirmesi Hüsameddin K ~ zo ~ lu'nu ~ bnül-Cevzi'nin k~z~~ Râbia ile
evlendirmi~~ve bu evlenmeden ünlü tarihçi ~~em süddin Ebu'l-Muzaffer Yusuf
dünyaya gelmi~tir. ~~ bnül-Cev zi, küçük ya~ta babas~~ ölen torunu Yusuf 'un yeti~ip
dönemin say~l~~ bir bilim adam~~ olmas~nda büyük çaba göstermi~tir. Yusuf, dedesi ~ bnüldevrin ileri gelen bir bilgini olmas~~ dolay~s~yla S~bt ~bnii'l-Cevzi (~~ bnül-Cevz
Cevz
nin torunu) lakab~n~~ alm~~t~r!. Ömrünü bilimsel çal~~malar yapmak ve etkili vaazlar vermekle geçiren
~~ bnül-Cev z i, 16 Haziran 1201'de Ba~dadla vefat etmi~tir.

S ~ bt ~ bn ü'l-Ce v z rnin hayat~~ ve eserleri hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bk. Ali Sevim, Mir'âtü'z-Zaman Fi
Taribil-Ayan (Kay~p Uy~lnü't-Tevârih'ten naklen Selçuklularla Ilgili Bölümler, S~bt ibnü'l- Cevzi), Belgeler, Türk Tarih
Belgeleri Dergisi, Cilt XIV, Say~~ 18 (1992), Arapça metin, s. 3-12. Bu Arapça metnin Türkçe kapsam~~ ve tahlilleri için bk. a.g.
Dergi, XVIII, XIX ve XX. Ciltler (1998-2000).
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Genellikle dini eserler yazm ~~~olan ~ bnül-Cevz i, tarih ve biyograf~~ alanlar~ nda da
eserler kaleme alm~~t~r. Bunlar aras~ nda, makalemizin konusunu olu~turan el-Muntazam fi Tarihi'lMiilâk ve'l-Clmem (Ya da Kitabu'l-Muntazam ve Miiltekatiil-Multazam fi Ahbâril-Mülük ve'l-Omen~)
adl~~ eseri, genel bir vekayinâme olup hilkatten (Evrenin ve insan~ n yarat~ l~~~ ) ba~lay~ p 1179 y~ l~ na
de~in cereyan etmi~~olan çe~itli olaylar~~ kapsamaktad~ r. Eser, y~ l esas~ na göre düzenlenmi~~olup
olaylar~ n anlat~ m~ ndan sonra özellikle her y~ lda vefat eden de~erli kimselerin (Bilim adamlar~~ ve
siyasi ki~ilerin) biyografilerini ayr~ nt~ l~~ olarak içermektedir. Bu arada eserde, tabii olarak Selçuklular
tarihi ve özellikle onlar~n Abbasi Halifeli~i ile olan çe~itli ili~kileri hakk~ nda da bilgiler yer
almaktad~ r2 . Biz, bu makalemizde, eserde yer alan Selçuklularla ilgili bilgileri, eserin
Muhammed Abdülkadir Ata ve Mustafa Abdülkadir Ata taraf~ ndan
yay~ nlanan (Beyrut 1992, 1995, indeks, ~ brahim ~ emseddi n, Beyrut 1993-95 I-XVIII cilt)
nüshas~ ndan yararlanarak ortaya koymaya çal ~~aca~~z. ~ imdi bu bilgileri, öteki ilgili kaynak
(Özellikle S ~~ b t'~ n Mir'âtii'z-zaman adl~~ eserinden) ve ara~t~ rn~alardan yararlanmak suretiyle y~ l
esas~ na göre ortaya koyup de~erlendirmelerini yapmaya çal~~aca~~z.

CILT XV.
H. 430 (1038/39) Y~ l~~Olaylar~~
Bu y~ l~ n Ocak/~ubat ay~ nda, Selçu k3, Horasan ve Cebe!' (Cibâ1).e3a hâkim ve sahip oldu,
bunun üzerine Gazne hükümdar~~ Mesud b. Mahmud b. Sebüktek in buradan kaçt~,
böylece Selçuklular da Gazne ülkesine hâkim oldular. Mikail 'in çocuklar~~ Ebü Ta lib
Muhammed Tu ~ rul Bey ve karde~i Davud(Ça ~ r ~~ Bey)ileNiruz4, Gazne
ülkesine hakim olup aralar~ nda bölü~tüler.
Selçuklularm devlet kurma yolunda Samano~ullart devletiyle olan ili~kileri ve özellikle
Gazneli ve Karahanh devletleriyle giri~tikleri mücadeleleri, Gaznelilere kar~~~kazand~ klar~~ 1035 ve
ba~~ms~zl~ k zaferini olu~turan 1038 zaferi metinde yer almam ~~t~ r5.

H. 432 (1040/1041) Y~ l~~Olaylar~~
Metinde, son derecede genel olarak O~uzlarm Rey kentine gelip konaklad~ klar~, Gazne
hükümdar~~ Mesu d'un Gazne'ye gitti~i, Tu ~ rul Be y'in de Nisabur'a döndü~ü, Selçuklularm
bu ba~ar~ l~~ hareketleri sonucunda kuvvet, kudret, ha~met, heybet ve azametlerinin son derecede
artt~~~ , bu arada içinde bilginlerin de bulundu~u bir grup insan~~ öldürdükleri, fakat baz~~ bilginlere
yumu~ak davrand~ klar~, befirtilmi~tir6.
2 ~~ bn ül-Ce v z
hayat~~ ve eserleri hakk~ nda daha ayr~ nt~l~~ bilgiler için bk. ~A. (Türkiye Diyanet Vakf~ ), "~ bnülCevzi, Ebül-Ferec" mad.; ~ A. "~ bnüleevzi, Abd al-Rahman b. Ali b. Muhammed. Abul-Farac" mad.; Ramazan se~en,
Müslümanlarda Tarih-Co~rafya Yaz~ c~ l~~~~(~ stanbul 1998 (ISA R yay.), s. 122.
3 Metinde verilen Selçu k'un, Seic~rkhdar olmas~~ gerekir; çünkü Selçu k, a~a~~~yukar~~ 1007 y~ l~nda Cend kentinde
vefat etmi~tir.
3a Do~uda Horasan çölü ve Fars eyaleti, bat~ da Azerbaycan, kuzeyde Elbürz da~lar~~ ve güneyde Arap Irak, ve Htizis~an
ile s~n~rlanan bir eyalet (~ A. "Cibal" mad.).
4 Metinde yanl~~~olarak kaydedilen bu ad, bilindi~i üzere Musa

~ nanç Yabgu olmas~~ gerekir.

Bütün bu hususlarda ayr~nt~ l~~ bilgiler için bk. A. Sevim - E.Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi. Siyaset, Te~kilat ve Kültür
(Ankara 1995 = TTK yay.), s. 16-24.
6 Bu son derecede k~ sa olarak verilen bilgilerle. Selçuklu kuvvetlerinin Gaznelilere kar~~~kazand~ klar~~ ve ba~~ms~ zl~ k elde
ettikleri 1038 Zaferinden iki y~ l sonra 24 May~ s 1040'da yine Gaznelilere kar~~~kazand~ klar~~ Dandanakan Zaferi, Büyük
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H. 434 (1042/43) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ lda Tu ~ rul Be yin Ni~abur'u ele geçirdi~i7 ve karde~i Y ~ nal ad~ yla ünlü olan
Yusu fun o~lu ~ brahi mi Rey ve Cebel (Cilx-1)'e gönderip ele geçirtti~i, kaydedilmi~tir8.
H. 435 (1043/44) Y~l~~Olaylar~~
Cebere
Bu y~l~n ilk olay~~ olarak, metinde, Sultan Tu ~ rul Be y'in Rey'den hareketle
belirtilen
sefere ç~k~~~~kaydedilmi~tir. Tu ~ rul Be yin, kendi yak~ n adam~~ oldu~u
(Büveyhilerden) Celâlüddevle Ebû Tahir (b. Bahâüddevle)'e bir mektup
gönderdi~i, bu mektupta Ceberin (Ba~~bo~~O~uzlar taraf~ ndan) tahrip edildi~ini, bu yüzden burada üç
rul
bin ki~inin kald~~~ n~, mescitlerin kap~ lar~n~n kapat~ld~~~ n~, kaydedilmi~tir. Bundan sonra Tu ~
Bunun
~ti.
B e y, Celülüddev I e'den "Kendisine 'Ulu hükümdar' diye hitap etmesini bildirmi
üzerine Celülüddev le' den ona, "Ulu hükümdar ve mü'minlerin emirinin koruyucusu"
A m d üddev le (b.
s~ fatlarlyla hitap etmi~ti. Celâlüddev 1 e, ayr~ ca (Hilâfet vezin)
Tâlib
Muhammed
~l
Cehir,yadaCüheyr)'yede "En ~erejli insaner-Reis Eb
b. Ey y ûb" s~ fatlarlyla hitap etmi~ti. Öte yandan halife (e I-K âim Biemrilla h), Halifelik
Divatu'ndan bir tevki ç~ kart~ p bir mektupla kad~ lar~n en do~ru hüküm vereni olan ~erdi
(Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib) ile Sultan Tu ~ rul Bey'e
gönderdi. Bu mektupta halife, "Ülkesinde halka kar~~~yapt~~~~kötü muameleleri yapmamas~n~, onlara
rul Be y'e gidip
kar~~~lütuf ve ihsanlarda bulunmas~n~ " emrediyordu. M âv erd i, Sultan Tu ~
Rey kentine yakla~~ nca sultan, halifenin mektubuna sayg~~göstermek amac~yla onu Rey'e dört fersah
uzakl~ kta kar~~~lad~9.
Bu kay~ tlardan sonra metinde ~u bilgiler yer almaktad~ r:

~lar~~ için bk. A. SevimSelçuklu Devleti'nin kurulu~u s~ras~ nda cereyan eden olaylara de~inilmektedir. Bütün bu olaylann aynnt
E.Merçil. a.g.e., s. 23-27.
Be y, Ni~abur'u 1038 Ba~~ms~zl~k
7 Metinde, 1042/43 y~l~ nda verilen bu bilgiler, yanl~~ t~r. Esas~nda Tu ~ rul
Gazneli hükürndan Mesu t'un
Zaferi' nden sonra ele geçirmi~, fakat ~ehir Dandanakan Sava~~'nda önce k~sa bir süre
hükimiyetinin
al~nm~~~ve devletin ba~kenti
Selçuklu
hükimiyetine geçmi~, Dandanakan Sava~~'ndan sonra da tamamen
yap~ lm~~t~r (Aynnt~l~~ bilgi için bk. A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 24-27.
nal (Y usu f Y ~~ nal O ~ lu)
8 Öteki kay~ tlarda oldu~u gibi, sultan Tu ~ rul Be y'in ~ brahim b. Y ~
Dandanakan Zaferrnden ve
Esas~nda
bilgi
verilmi~tir.
~sa
fetihlerde görevlendim~esi hakk~ nda da metinde son derecede k
geni~letmek amac~ yla -Men,
~n~rlar~n~~
ndan
sonra
Sultan
T
ugr
u
1,
devletin
s
kurulmas~
dolay~ s~ yla Büyük Selçuklu Devleti'nin
na ve emirlerine görevler vermi~, bu arada
hanedan
mensuplar~
Selçuklu
rultusundabirçok
kararlar
do~
al~nan
Kurultay~'nda
na la vermi~tir. Hattü çok geçmeden Sultan
He~nedan. Cil~al ve Rey kent ve yörelerinin fethini de Ibrahim b. Y ~
na
I,
K uta Im ~~ve Ça ~ r ~~ Bey 'in o~lu
~
brahim
p.
Y
Tu ~ ru I, bütün ~ran' ~n fethini tamamlamalan için ~
bilgi
için
bk.
A.
Sevim-E.
Merçil, a.g.e., s. 30).
l~~
(Bu
hususta
ayr~nt~
~tir
Kav urt Be y'i görevlendirmi
Biemrillah,
halife el-Küim
9 Bu konuda metinde verilen bilgiler. çok genel niteliktedir. Esas~nda
O~uz beylerine de
nlarda
bulunan
bölgesine
ak~
ve
Cibid
Tu ~ rul Bey 'den ba~ka Ça ~ r ~~ Be ye ve Rey. Hemedan
Bunun üzerine Sultan
~tir.
a
ve
tahrip
etmemelerini,
aksine
imar
etmelerini"
bildirmi
yagn~
ayr~~ ayr~~ elçiler göndermi~, "Buralar~~
"Gazne hükümdar~~
Tu ~ rul da Selçuklular ve O~uzlar ad~ na halifeye bir mektupla elçi gönderdi. Bu mektupta sultan,
için yönetimi üstlendiklerini, halka adaletle muamele yapt~klar~n~~
M esu d'un halka kar~~~hükümdarl~ k görevlerini yapmad~~~~
bilgiler için bk. M.
ve özellikle ülkeyi koruma hususunda halifenin kölesi olduklar~n~ " bildirmi~tir [Bu konuda daha ayr~nt~l~~
stanbul
1976),
s.
34-37;
O.
Turan,
Selçuklular
Tarihi ve Türkyay.,
~
(Kültür
Bakanl~~~~
Altay Köymen. Tu~rul Bey ve Zan~an~~
rma
Enstitüsü
yay.,
Ankara
1965).
s.
69-70].
~t~
~ slâm Medeniyeti (Türk Kültürünü Ara
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Bu y~lda, O~uzlar, emir K ar v a ~~(b. Mukalled )1~ n yönetiminde bulunan
MusuPu ele
geçirdiler, bu arada K ar v a ~'~n saray~n~~ da i~gal ettiler ve ~ehirde fesat ve kar~~~kl~klar ç~kard~lar.
Bunun üzerine E bû Câfer es-S imnân rnin yak~n arkada~~~(Ya da evlâtl~~~ ) olan
Ebu'l-Berekâ t, O~uz/ana sava~~için Ba~dad'a halifeye geldi; daha sonra ~erif Ebu'lHa san b. Câfer en -Nessâbe de Musul'dan kaç~ p halifeye geldi. Çok geçmeden
K arva ~~ve Dübeys b. A 1 i b. Mez ye d, kuvvetleriyle harekete geçip O~uzlari
yenilgiye
u~ratt~lar ve onlar~n büyük bir bölümünü öldürdülerl°.
H. 437 (1045/46) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ lda, çok genel nitelikte metinde, Tu ~ rul Be y'in karde~i ~ brahim b.
Y ~ nal 'in Karmisin'e (Kirman~ah) yürüyüp buras~n~~(bölge emin) Ebue ~ - ~
evk Fâris b.
Muhamme d! 'den ald~~~ , daha sonra da Hulvan I2 'a gidip ~ehri bir süre tamir ettirdi~i haberinin
Ba~dad'a geldi~i, kaydedilmi~tir13.
H. 438 (1046/47) Y~l~~Olay lar~~
Bu y~ lda metinde verilen bilgiler Hulvan ve yöreleri emin Südi b. Fâris hakk~nda olup
~öyledir:
S C~~ d b. F ü ri s, amcas~~ Mühelhil' den ayr~l~p O~udara kat~ld~~ve onlardan ald~~~~
kuvvetlerle Hulvan'a yurilyüp ele geçirdi ve burada ~ brahim b. Y ~ nal ve kendi ad~
na hutbe
okuttu. Fakat bir ay sonra harekete geçen Mühelhi I, Hulvan'a yeniden hâkim oldu ise de S ü d
ve O~uzlar, Hulvan'a yurtlyüp ~ehri ya~ma ettiler. Bu arada B edr ân b. Sultan b. Simâ 1
e 1-Hafâc ?'nin ölümü üzerine Receb b. M e ni b. Simâ 1, Hafâceo~ullarmin ba~~na geçti.
Çok geçmeden R ece b, harekete geçip S ür hâb b. Muhammed ve karde~ini Hâ lid b.
Ömer 'i ve Sudi b.Füri s'i tutsak ald~~ ve S û d ryi ok (Ya da ta~) att~rmak, iki o~lunu da
ast~ rmak suretiyle öldürttü".
H. 440 (1048/49) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~l içinde ~ brahim b. Y ~ na l'~ n -tabii Kut a lm ~~~'la birlikte- beraberlerinde
O~uz kitleleri oldu~u Mide, Bizans yönetimindeki Do~u Anadolu'ya sefere ç~k~
p fetihlerde
bulunduklar~~anlat~ lmakta ve bu konuda ~u bilgiler verilmektedir:
O~uzlardan pekço~u, ffiverâiinnehriden ~ brahim b. Y ~ nal 'a geldi; ibrahimb.
Y ~ na I, onlara "Biz, sizlerin bizim yan~m~zda kalman~ zdan (yiyecek ve di~er ~eyler
bak~m~ ndan)
10 Anas ~ o ~ lu,Bo ~ a,O ~ uzo ~ lu Mansur Beylerinkumandas
~ alt~ndakiözellikleArslan
Ya bg u'ya ba~l~~ O~uzlardan (Türkmen) bir bölümünün Güney-do~u Anadolu'dan
daha güneye inip Musulu i~gal (1043),
fakat sonra Karva ~~ve müttefiklerine yenilmeleri üzerine de Anadolu'ya
geri dönmeleri ve Tu ~ rul Be y'le ili~kileri
hakk~ nda bk. A.Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 31-33; O. Turan, a.g.e., s. 73-75.
11 Bu emir hakk~ nda genel bilgi için bk. ~ A. "Fâris b. Muhammed" mad.
12 Zagros

geçidinin giri~inde eski bir kent (Genel bilgi için bk. 1A. "Hulvan" mad.).

13 Ibrahim b.
Muhammed" mad.

Y ~ na l'~n giri~ti~i fetihler hakk~ nda bk. A.Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 34-35; iA. "Fâris b.

14 Bu hususta genel bilgi için bk. 1A. "Fâris b. Muhammed" mad.
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dolay~~ s~k~nt~ya dü~üp tedirgin oluyoruz. Bu nedenle bizim sizlerle birlikte Rum (Anadolu)'a gidip
orada cihat yapmam~z, en iyi, do~ru ve isabetli bir i~~olur" dedi. Bunun üzerine O~uzlar, Anadolu'ya
yöneldiler, daha sonra ~ brahim b. Y ~ nal da Anadolu'ya yönelip ileri harekât~na devamla
Istanbul'a 15 günlük uzakl~~a kadar yakla~t~ . Bu harekât~~ s~ras~ nda ~ brahim b. Y ~ na 1,
Bizanshlardan 100 binden fazla tutsak ve koyun ele geçirdi; ald~~~~tutsaklardan da dört bin z~rh ald~;
daha sonra o, kendisine getirilen 10 bin s~~~r ile ülkesine geri döndü ° 5.
H. 443 (1051/52) Y~ l~~Olaylar~~
Metinde, bu y~ lda Sultan Tu ~ rul Bey 'le ilgili ~u ilginç bilgiler yer alm~~t~r, ~öyle ki:
Bu y~lda, Sultan Tu ~ rul Be y, ~sfahan'~~ ku~at~p ~ehre girdi16. Daha önce Rey kentini
güzel bir ~ekilde imar ettiren Tu ~ rul Be y, ~sfahanida bir binay~~ y~kt~rd~ ; bu y~k~lan binan~n
içinde, de~erli mücevherler, süslenmi~~(küçük) gemiler (Ta~~t araçlar~), alt~ n ibrikler, nefis
mücevherlerle dolu topraktan yap~lm~~~iki tane Çin kab~~ ve büyük bir def~ ne bulundu, ayr~ca kapal~~
bir mekânda, içinde 10 bin alt~n~n bulundu~u çatlay~p ayr~lm~~~bir toprak kap da bulundu17.
H. 445 (1053/54) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~la ait çok k~ sa olarak metinde verilen tek bilgi, O~uzlar~n Irak'a gitmek üzere Hulvan'a
yöneldikleri haberinin Ba~dad'a ula~t~~~d~rl 8.
H. 446 (1054/55) Y~ l~~Olaylar~~
Bu y~ lda, metinde, Ba~dad ~ihnesi Arslan Besüsirl 'nin Ba~clad'~~ i~galinden önce
cereyan eden olaylar hakk~ nda ~u bilgiler yer almaktad~ r19:
Ba~dad'h Türk askerleri, kendilerine maa~lar~n~~vermeyen son ~rak Büveyhi hükümdar~~ olan
M e lik ürrahi m'in vezirine kar~~~ ~ ikâyette bulunmak amac~yla bir araya geldiler. Ba~clad'h
Türklerin kendisine kar~~~harekete geçmeleri üzerine vezir, halife el-Kâim Biemrilla h'~n
Harimrne20s~~~ ndi. Bununla birlikte Ba~dad'h Türkler, huzursuzluk ve karga~a ç~ karmak amac~yla
Azerbaycan Genel Valisi ~ brahim b.
15 Çok genel çizgilerle ve biraz da abart ~l~~ olarak metinde ifade edilen olay,
Hasankale Zafeddir (18 Eylül
yörelerinde
kazand~klan
Y ~ nal ve K utalm ~~ ~'~n, Bizans ordusuna kar~~~ Hasankale
r.
Metinde,
bütün
bu olaylar, son derecede kapal~~
lm~~t~
yap~
anla~mas~~
1048). Gerçekten bu zafer sonunda Bizansla bir ban~~
bilgi
için
bk.
M.
Altay
Köymen,
a.g.e..
s. 55-57; O. Turan, a.g.e., s. 76l~~
[Bu
hususta
ayr~nt~
lm~~t~r
ifadelerde anlat~lmaya çal~~~
79; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 34-36; A. Sevim, Anadolu'nun Fethi, Selçuklular Dönemi (Ankara 2000, geni~letilmi~~3. Bask~~
= TTk. Yay.,), s. 49-53].
16 ~sfahan'~n fethinin nedeni, metinde belirtilmemi~tir. Esas~ nda Selçuklu yasal] isfahan emiri Deyleml ailesinden
~birli~ine giri~mesi
K k ü ye o ~ lu F eramur z'un Büveyhi hükümdan M e 1 ik ürrahim ile kendi aleyhine i
,
böylece
buradaki
F
e
ra
m
urz
yönetimine son
nedeniyle Sultan Tu ~ rul Be y, isfahan'~~ ku~at~ p ~ehre girmi~
~ p~irli (~ stanbul
slam
Devletleri
Tarihi,
çev.
E.
Merçil-M.
~
vermi~ tir (Bu hususta bk. O. Turan, a.g.e, s. 80; C.E. Bosworth,
1980), s. 125-26.
17 Bu ilginç kay~t, ilgili ara~t~rmalara yans~t~lmam~~t~ r.
n dini ba~ kenti durumunda olan
18 Genellikle Selçuklu ülkesinde cereyan eden çe~itli olaylar, sünni islâm dünyas~ n~
lideri olan halifeye arz edilmektedir.
de
sünni
islam
dünyas~n~n
böylece
~nlmakta,
yollardan
ula~t
çe~itli
Ba~dada,
~t~rmalara dayanarak
19 Metinde bu konuda verilen bilgiler çok az, yetersiz ve eksik oldu~u için biz, özellikle ilgili ara
k.
çal~~t~
sa~lamaya
n~~
cereyan eden olaylar~n aç~ kl~~a kavu~mas~
de denir
Harimu
20 Ba~dadm üçte biri kadar büyüklükte olup etraf~~ surlarla çevrili halifeye ait bir yer; buraya
II,
2891.
[Yakut el-Hamavi, $ihabüddin Eba Abdullah, Mu'cemü'l-büldan (Yay. Ferid Abdülaziz el-Cundi, Beyrut-Lübnan),
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~ehre da~~l~ p vezire kar~~~bask~ lar~ n~~ sürdürmeye çal~~t~ lar; bu cümleden olarak onlar,
Dicle Irma~~~
k~y~s~nda çad~ rlar kurduktan sonra silâhlan~p atlar~ na bindiler. Bunlardan bir grup, halifenin
Divan~'na
giderek vezirle aralar~ ndaki sorunlar~~ konu~tular ve Halifeden, vezir onlar~n sorunlar~
yla ilgilenmesi
hususunda destek olmas~n~ " söylediler; daha sonra da atlar~ na binip harekete geçtiler. Bu nedenle
~ehirde dedikodular artt~, onlar~n kar~~~ kl~k ve f~tne ç~ karacaklar~~ her yana yay~
ld~ . Bunun üzerine
sokaklar ve geçit yerleri kapat~ ld~. Bu olay~ n Cuma günü cereyan etmesi nedeniyle
Kasr (Saray) ve
öteki camilerde Cuma namaz~~ k~ l~ nmad~ . Bu arada halk, mallar~ n~~ Halifelik Saray~'n~n
kap~ lanndan
olan Bdbu'n-nübe21 ve Bdbutl-merdtib'e naklettiler, halk~ n bu hareketi ~a~~
lacak bir ~ey idi. Esas~nda
buralar da Türklerin sald~ r~s~ na u~rayan yerlerdendi. Bu arada ülkede "Vezirin, bir kimsenin evinde
ne zaman bulunursa onun kan~~ ve mal~~ helâ1 ve mubah ve onu gösterenin de alaca~~~
mükâfat iyi olur"
sözleri münadilerle halka ilân edildi. Bu ilândan hemen sonra Türkler, silâhlanyla atlar~ na binip
Ddru'r-R~-~ m mahallesine gittiler. Burada Besüsiri 'nin kâtibinin ve ba~kalar~n~
n evleri vard~.
Türkler, buralar~~ ya~ma ettikten ba~ka buradaki kiliseye girip pek çok mal ele geçirdiler, daha sonra
da kilise ile birlikte birkaç evi de ate~e verdiler; avâm tabakas~~ ise Türklerle sava~t~
lar. Kerh
mahallesi22, Kaldin23, Nehrü Tdbek24 ve Harbiyye25 halk~n~~ korumak amac~
yla da Bdbü'l-garebe'ye26
geçtiler. Öte yandan halife el-K üim Biemrilla h, Türklere haber gönderip "Sizlerin, veziri
bizden istedi~inizi biliyoruz; biz, onun adamlar~n~~ yakalatt~ k, bu, bizim için mümkün olan bir amaçt
~,
fakat can~~ tehlikeye atan fitr~ e ve fesattan hiçbir eser kalmad~. E~er bu durum, sizin arzu etti
~iniz gibi
olursa bu husustaki hakk~ m~z~n anla~~ lmas~ na kadar bize mühlet veriniz" dedi. Bunun üzerine
Türkler,
"Buna itaat edecekleri" hususunda halifeye cevap gönderdiler, halifelikçe "Türklere baz~~ ~eylerin
verilmesi" kararla~t~r~ ld~, böylece Türkler de sâkinle~tiler. Bunun üzerine vezir, ortaya ç
~ kt~~ ve talep
edilmesi üzerine de bir b~ çakla kendini yaralad~ . Daha sonra da o, Besüsiri 'ye teslim edildi.
Vezirlik görevini ise Ebu'l-Hüsey in b. Abdurrahim üzerine ald~".
Bu olay~n anlat~m~ ndan sonra hiçbir bilgi verilmeden yaln~zca "Sultan Tu ~
rul B e y'in

Rum (Anadolu) ülkesine gazaya ç~ kt~~~"28 ifade edildikten sonra Ebu'l-Hüris elMuzafferel-Besüsiri' nin faaliyetleri hakk~nda ~ u bilgiler verilmektedir:

Besüsiri, Türklerin sözkonusu edilen davran~~~ve hareketlerinden sonra beraberinde
Hafdceo~ullar~29 oldu~u halde, Ba~dad'a döndü ve ~ehrin bat~~
kesimindeki evine gitti. O, bu hareketi

nedeniyle halife taraf~ndan azarlanmad~ , o da bundan sonra halifeye hizmetten geri durmad
~. Fakat
bununla birlikte ondan halifeye kar~~~birtak~ m nefret davran~~ lar~~ görülmeye ba~ land~
. Çok geçmeden
Besüsiri, Duceyl ~rma~130 taraf~ na gitti, bu s~ rada halifenin veziri
Reisürrüesâ ~ bnü'lMüslime 'nin baz~~ yak~ nlar~n~n ~ehrin kar~~~kesimine geçirilmesi için bir gemi haz
~rland~ . Fakat
21 Bk. (Yakut, a.g.e., I, 370-71.
22 Ba~dadta
özellikle ~iilerin oturdugu bir mahalle (Yakut, a.g.e., IV, s. 508-09).
23 Yeri tespit edilememi~tir.
24 Nehru

~-Tabek ~mlas~yla da yaz~lan Ba~dact~n güney-bat~~
kesiminde bir mahalle (Yakut, a.g.e., V, 371).
25 Ba~~
dadla büyük ve ünlü bir mahalle (Yakut, a.g.e., II, 274).
26 Ba~~
da~tta Halifelik Saray~'n~n büyük kap~~ lar~ ndan biri (Yakut, a.g.e., IV, 218).
27 Bu konuda ~ bnirl-Esir (el-Kâmil frt-Tarih, Beyrut 1966, IX, 597-98)'de oldukça ayr
~nt~l~~ bilgiler yer almaktad~r; bütün
bu olaylan kar~. F. Sümer, Arslan el-Besüsid [Türk Dünyas~, Ara~t~rmalar
~~ (~ stanbul 1986), s. 102].
28 Bu konuda ayr~nt~ l~~
bilgiler için bk. O. Turan, a.g.e., s. 82-85; A.Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 36-37; A. Sevim,
Anadolu'nun Fethi, s. 53-54; M. A. Köymen, a.g.e., s. 57-58.
29 Ukaylo~ullar~~ kabilesinin Hewizin koluna mensup bir Arap
kabilesi (Genel bilgi için bk. ~ A. "Hafâce" mad.).
30 Bu ~rmak hakk~ nda bk. Yakut, a.g.e., Il, 505.
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Besüsiri, gümrük vergisi isteyerek buna engel oldu. Bu arada da huzursuzluk yaratan
propagandalar artmaya ba~lad~ . Bunun üzerine halife, Besüsiri 'ye kalbini ho~~tutan haberler
gönderdi. Besâs r i de halifeye "Benim Hilâfet Divan~'nda görevli nâibten ba~ka hiçbir sorun ve
~ikâyetim yoktur" diye haber yollad~. Daha sonra da o. Horasan yoluna gitti ve Hilâfet Divan~ 'na ait
arazi ve di~er yerlerle ilgili i~lerin yürütülmesini a~~rla~t~ rd~31.
Bu y~ l~ n Zülhicce (Mart) ay~nda Besüsiri, Enbâr'a32 yönelince yanda~lar~~ olan Ba~dad
Türkleri ve avam tabakas~, ya~ma amac~ yla Ba~dad'tan ç~ k~ p ona kat~ ld~ lar. Çok geçmeden
beraberinde Dübeys b. Ali b. Mezyed oldu~u hâlde Besüsiri, Enbdr'a ula~~p buras~ n~~
ele geçirdi ve burada bulunan bilgin bir kimsenin ellerini kesti. Daha sonra Besüsiri, Ba~dad'a
döndü ve onun halifece Beytü'n-nübe'ye gelmesi istendi; o, burada haz~ r olunca da kendisine hil'at
giydirildi ve sonra da Beytü'n-nübe'nin hizas~ na gidip halifeye hizmet ve ululamada bulunduktan
sonra buradan ayr~ ld~, fakat ~ehrin Dicle ~ rma~~n~ n öte yakas~ ndaki kesimine geçmedi33.
H. 447 (1055/56) Y~l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~ n ilk olay~~ olarak, Rebiülâh~r (Haziran) ay~nda Besüsir i'ye içinde ~arap bulunan
birteknenin Bâbin-Ezec'e34 geldi~i ve ~ bnSükkereel-Hâ ~ imiveAbdüssamed'in
adamlar~ ndan bir grubun gelip bu tekneyi parçalad~~~~kaydedilmi~tir35. Bu kay~ ttan sonra metinde,
Ba~dad'ta cereyan eden fitne ve fesat olaylar~~ hakk~nda da ~u bilgiler verilmi~tir:
Yahya37 halk~~ aras~ nda f~ tne ve fesat hareketleri sürüp gitti. Sâhibü'sile
B dbii't-tâk36
'
surta (Güvenlik kuvvetleri yetkilisi) ve Türkler, bu fitne ve fesad~~ bast~rmak için atlar~ na binip
harekete geçtilerse de bu, bir yarar sa~lamad~ . ~ ki taraf aras~ ndaki bu mücadele, Bâbü'l-Basra
(Ba~dad'taki Basra Kap~s~ ) ve Kantarateyt~'deki38 Kerh mahallesi halk~na da s~ çrad~. Öte yandan
Besüsirl', Halifelik Divan~ 'na getirilip "Halifeye sadakat ve ba~l ~ l~ kla itaat edece~i" hususunda
ant içirildi. Daha sonra Türkler, Besüsiri 'nin önünde ba~~r~ p ça~~ rmak suretiyle gürültü
ç~ kard~ lar ve "Haklar~ n~ n kendilerine ula~t~ r~ lmad~~~ n~ " söylediler ve ondan "Kendilerine yard~ m
yap~ lmas~ " hususunda izin vermesini istediler, o da onlara bu izni verdi. Bu arada halifenin veziri
Reisürrüesâ (Ebu'l-Küs ~ m Ali ~ bnü'l-Müslime), Besâsirrye dil uzat~p
"onun tutum ve davran~~lar~ n~n iyi olmad~~~n~; M~s~r halifesiyle mektupla~t~~~ n~ ; Abbasi halifesine
kar~~~dü~manca hisler besledi~ ini" halifeye söyledi. Bunun üzerine halife, ona "B esüsir ryi ne
yapal~ m?" sorusunu sordu. Vezir de ona "Onun ~imdi öldürülmesi uygun olmaz" cevab~ n~~ verdi39.
31 Bütün bu olaylar, Besasiri "nin yava~~yava~~liali~e hâkim olma giri~imlerine ba~lad~~~n~~ göstermektedir. Bu
hususta genel olarak bk. M. A. Köymen, a.g.e., s. 36-37; F. Sümer, a.g. makl., s. 102; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 40; ayr~ca
bk.

a.g.e.. IX. 601-02.
32 Irak'~ n kuzey-do~u kesiminde F~rat ~ rma~~n~ n sol k~ y~ s~ nda bir kent (Genel bilgi için bk. ~ A. "Enbâr" mad.).

33 Besâ siri, metinde belirtilmemekle birlikte ~ii M~s~r FatuniIeriyle i~birli~i yaparak yava~~yava~~ Abbasi
Halifeli~ine hakim olmak amac~ yla harekete geçmek suretiyle Enbâr'~~ ele geçirmi~tir. Bu konuda daha ayr~nt~ l~~ bilgi için bk.
a.g.e., IX, 601-02.
34 Ba~dad~n bat~~ kesiminde büyük bir mahalle (Yakut, a.g.e., I, 200).
35 Bu hususta daha aç~ k bilgi için ~ bnü'l-Esir, a.g.e., IX, 608; F. Sümer, a.g.e. makl., s. 103.
36 Ba~dad~n bat~~ kesiminde büyük bir mahalle (Yakut, a.g.e., I, 366).
37 Ba~dad ~n bat~~ kesiminde Rasii. fe-Darii'l-~nendeke (Sultanl~k Saray~) aras~ nda bir mahalle (Yakut,a.g.e., 111, 323).
38 ~ki Kantara ve ötekiler (Mahalleler) hakk~nda bk. Yakut, a.g.e.,IV, 459-62.
39 Metinde Besâsir rnin yava~~yava~~Abbasi Halikli~i'ne hakim olma hareketlerinin devam~ n~~ gösterdi~inin ifade
a.g.e.. IX, 608; ayr~ca bk. Not nr. 33

edildi~i bu olaylar hakk~nda da bk.
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Bu kay~ tlardan sonra ~ bnül-Cevz i, yaln ~zca Abdurrahman ad~yla bahsetti~i
Ebü Mansur Abdurrahman el-Kazzârarac~ l~~~ ylaEbü Bekr b.Ali elHatib (e I-Ba ~ dadi Men -eseri olan Tarihli Ba~dad'~~ belirtmeksizin- ~u bilgileri
nakletmektedir:
Besüsiri ad~ yla bilinen Arslan et-Türki 'nin ha~ met, kuvvet ve otoritesi büyüdü
ve Türklerin ileri gelenleri aras~ nda e~i ve benzeri olmamas~~ nedeniyle güçlendi ve herkesi korkutucu
ve ürkütücü oldu. ~~ te bu nedenle o, memleketleri istilâ ile ele geçirdi, böylece onun ad ~ , Arap ve
Acem emirleri aras~ nda dola~ maya (söylenmeye) ba~lad~ . Çok geçmeden de onun ad~ na, ~rak,
Ahvaz(Ehvaz)40 ve yöreleri camileri minberlerinde hutbe okundu ve o, buralardan vergi ald~. Halife
el-K â i m Biemrilla h, onsuz herhangi bir ~ eye karar veremezdi. Fakat bir süre sonra
Besüsiri 'nin kötü niyeti ve Ba~dad'taki Türklerden bir grubun onunla i~birli~i yapt~~~, halife
taraf~ ndan tespit edilip ortaya ç~ kar~ ld~; çok geçmeden de o, Vâsn'ta41 bulundu~u s~ ralarda Hilâfet
Saray~'n~~ ya~ ma ve halifeyi yakalama plânlar~~ yapmaya ba~lad~ . Bunun üzerine halife, bu s~ rada Rey
kenti yörelerinde bulunan ve Tu ~ rul Bey ad~yla bilinen O~uz emini E b ü Tâ 1 ib
Muhammed b. Miküi le mektup yaz~ p onu Irak'a gelme hususunda te~vik etti. Halifenin bu
giri~imini ö~renen Besâsiri 'nin yanda~lar~ ndan büyük bir bölümü, ondan ayr~ l~ p Ba~dad'a
döndü ve aralar~ nda fikir ve i~birli~i yapt~ ktan sonra Harin~ii'z-zâhiri (Tâhirifnin yak~ n~ nda bulunan
Derbü Sâlil~42 ad~ yla bilinen yerdeki Besüsir rnin oturdu~u yere sald~ rarark buradaki binalar~~
ate~e verip moloz y~~~ n~~ hâline getirdiler. Öte yandan Tu ~ rul Be y, Ramazan 447
(Kas~ m/Aral~ k 1055)'de Ba~dad'a gelince Besüsiri, F~rat irma~~~k~ y~s~ndaki Rahbe'ye43 gitti. Bu
arada kendisine Ba~dad Türklerinden büyük bir kitle de kat~ ld~; i~te bu s~ rada Besüsiri, M~s~r
Fat~mi halifesi (e 1-Mustans ~ r
Billa h) ile mektupla~~ p "Kendisine itaat hâlinde
bulundu~unu ve Irak'ta ad~ na hutbe (~ii) okutaca~~n~ " bildirdi. Bunun üzerine M~s~r halifesi, ona para
yard~ m~ nda bulundu ve Rahbe (Fat~n~l) emirli~ine atad~44.
Hatib Ba ~ dadi 'den yap~ lan bu nakilden sonra metinde, "Musannif (Yani lb ~lülCevz i) diyor ki" ba~l~~~~alt~ nda ~u bilgiler verilmektedir:
Tu ~ rul Be y, Ba~dad'a yakla~~ nca askerleri Horasan yolu üzerinde yay~ ld~ lar. Bu
nedenle halk, tedirgin ve huzursuz oldu ve onlar~~ korku ald~. Bu arada ~ehir d~~~nda oturan halk,
Hileifet Saray~ 'na gittiler. Öte yandan Tu ~ rul B e y'in elçisi, a~a~~ -yukar~~ 30 O~uzla birlikte
Hileifet Divan~'na geldi. Bunu ho~~kar~~ lamayan ve huzursuz olan askerler, silâhlan ~ p atlar~na bindiler.
Elçi, Tu ~ rul Be y'in halifeye olan mektubunu Hilâfet mensuplar~ na teslim etti. Mektupta,
40 Abl~asi Halifeli~i'nin bir eyaleti olup do~u ve güneyden Fars eyâleti, kuzeyden de Cihdl eyletiyle çevrilmi~tir
(Genel
bilgi için bk. ~ A. "Ehvâz" mad.).
41

e ~ rmag~~ üzerinde Irak' ~n orta kesiminde, kuzey, güney ve do~u yönlerine giden ana yollann ba~lang~ç noktas~nda

bulunan bu tarihi kent hakk~nda bk. ~ A. "Vas~ t" mad.
42 Ba~dad

~n bat~~ kesiminde bulunan güvenli bir yer (Yakut, a.g.e., Il, 289).

43 F~rat ~rma~~n~ n sa~~k~ y~s~ nda bir kent. ~imdiki ad~~ el-Miyiidi~~'dir (Bk. ~ A. "Rahbe" mad.).
44 ~~ bnül-Cevzi 'nin, Besâsiri olay~na tan~ k olan Ha tib Ba ~ dadi 'nin eserinden yapt~~~~
bu
nakil, son derecede azd~ r. Bu s~ralarda Ba~da~lla bulunan ve cereyan eden bütün olaylara bizzat tan~ k olan Hatib
Ba ~ dad rnin eserinde [Tarih. Ba~dad (Yay. M. Emin el-Hanc~ , Kahire 1931), IX, 399-404], bu konuda aynnt
~ l~~ bilgiler
yer almaktad~ r. ~ bnü'l-Adim, Bugyetü't-taleb fi Tarih-i Haleb adl~~ eserine [A. Sevim, Biyografilerle Selçuklular
Tarihi. Bugye çev. (Ankara 1989, 2. bask ~ ). s. 3-7] Hatib BaQdadi 'nin ad~~ geçen eserinden bu konular~~ içeren
k~ s~ mlar~~ hiç eksiksiz olarak nakletmi~tir.
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"Halife hazretlerini görmek ve ondan inayet istemek için gelece~ini, daha sonra da yollar~n~~onartmak
için Hacca gidece~ini; buradan da Suriye halk~~ ve do~ru yoldan sap~p direni~e geçenlerle mücadele
edece~ini" bildiriyordu. Bu arada önce Tu ~ rul Be y'in, daha sonra da (Büveyhi hükümdar~)
M el ikürrahi m'in adlar~~ hutbelerde okutuldu. Bu s~ralarda Hilâfet veziri Reisürrüesâ
(~~bnül-Müslime ), beraberinde bir topluluk oldu~u hâlde, Tu ~ rul Be y'i kar~~ lamaya
ç~ kt~; veziri, bir Türk toplulu~u ve özel bir atla (~ehri) sultan~n hâcibi kar~~lay~ p özel at~~ona takdim
ederek "Bu, sultan~ n özel binitlerinden bir att~n senin buna birkaç gün binmen, sultan taraf~ ndan
istendi" dedi. Bunun üzerine Reisürrüesd, kat~r~ndan inip bu ata bindi. Bundan sonra da sultan~n
veziriAmidüddevleEbü Nasr el-Kündürigeldi, Reisürrüesâ, onukar~~lad~;vezir,
at~ndan inip yaya yürümek istedi. Fakat Reisürrüesâ, buna engel oldu; böylece her ikisi, binitleri
üzerinde olduklar~~ hâlde, kucakla~t~ lar. Daha sonra da her ikisi, Nehrevan'a45 gittiler. Reisürriiesâ,
sultan~~ kar~~lay~p ona "Halife ad~ na iyi ve güzel sözler söyledi". Bunun üzerine sultan, bu sözler için
halifeye te~ekkür etti. Bu arada Reisürrüesâ, halifeyi ululamas~~için yer öpmesi hususunda sultana
i~arette bulundu. Daha sonra sultan, "Ben, buraya ancak halifenin iyi i~lerinden, yüksek ve de~erli
âdet ve törelerine uyup itaat etmek ve bu ~erefli hizmetin gerçekle~mesi dolay~s~yla öteki Horasan
hükümdarlanndan ayr~~ konumda olmak, halifeli~in dü~manlar~ ndan öç almak, fethedip hâkim olmak
amac~yla Suriye ülkesine gitmek için geldim. Ayr~ca Hac yollar~n~~yapmak üzere de geri dönece~im"
dedi. Bunun üzerine Reisürrüesâ, sultana "U 1 u Tanr ~~ sana bütünüyle dünyay~~verdi, bu nedenle
nefsini, bu nimetin baz~lar~yla sat~n al! (Yani bu nimeti iyi kullan!). Tanr ~~ 'n~n sana verece~i
dürül-âh~reti (âhiret mekân~n~, öbür dünyay~ ) arzu et!" dedi ve sultandan "M el ikür rahim 'in
çocuklar~n~ n gitmek istedikeri yere gönderilmesini" istedi ve hemen Melik ürrahim sultana
teslim etti. Böylece o, tutsak al~nm~~~oldu ve bu y~l~n Ramazan ay~n~n sonunda (Aral~k sonlar~) da
onun ad~, hutbelerden ç~kar~ld~~ve bir kaleye" gönderilip orada hapsedildi47.
Bu kay~tlardan sonra metinde, yine "Musannif (~bnii'l-Cevzi) diyor ki" ba~l~~~~alt~nda Tu~rul
Bey'in Selçuklu Türklednin ilk hükümdar~~ oldu~u ve Selçuklular devletini bina edip kurdu~u,
Melikürrahim ad~yla adland~r~lan kimsenin ise Deylem emirlerinin ve Büveyho~ullar~~
hükümdarlar~= sonuncusu oldu~u, kaydedilmi~tir. Bu kay~ttan sonra da Ramazan (Aral~k) ay~nda
Besâsirrninkâtibi ~ bnül-Hasen Said b. Nasr en-Nasrâni'nin tutukland~~~, Hilâfet Saray~~ ve di~er yerlerdeki mal ve hazinesinin mühürlendi~i, kaydedilmi~tir.
Bu küçük, fakat öteki ilgili kaynaklarda yer almayan kay~ ttan sonra metinde, 2 ~evval (25
Aral~k)'de Tu ~ rul Be y'in yan~nda sekiz fil oldu~u hâlde Ddrül-memleke (Sultanhk SaraWye
girdi~i ve askerlerinin de Ba~dad'ta-ki Türkerin evlerine da~~l~p yerle~tikleri belirtilmi~tir48.

45 Ba~dad-Iiiis~t aras~nda küçük bir ilçe (köy). Bk. Yakut, a.g.e., V, 375 vd.
46 S ~~ bt tbnü'l-Cevz rnin, Ba~dadta cereyan eden bütün olaylara tan~ k olan halifenin in~a Divan~'nda görevli
Gar s un ni 'me'nin kay~p Uyiinü't-tevdrih adl~~eserinden yapt~~~~nakillerde, M el ik ürr ahi m'in sultan~n buyru~uyla,
önce ~irvan kalesinde, daha sonra Rey kalesinde, son olarak da Taberek kalesinde hapse at~ld~~~, kaydedilmi~tir. Bu hususta bk.
Ali Sevim, S~bt ~ bnül-Cevanin Mirltirz-zaman fi Tarihi'l-âyan Adl~~ Eserindeki Selçuklularla ilgili Bilgiler, I. Sultan Tu~rul
Bey Dönemi (Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XV111/22, 1998), s.7.
47 Bu olaylar~n ayr~nt~lar~~ için bk. o. Turan, a.g.e., s. 85; M.A.Kbymen, a.g.e., s. 34 vd.; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 4043; F. Sümer, a.g.makl., s. 104-105; bu olaylar~n daha çok ayr~nt~ lar~~ için bk. A. Sevim, Biyograf~ lerle Selçuklular Tarihi, s. 1
vd.
48 Bu konuda daha ayr~ nt~ l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, a.g. makl. s. 8; ayr~ca bk. A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 41; O.
Turan, a.g.e., s. 86; M.A.Köymen, a.g.e., s. 39.
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Bu kay~ ttan sonra 10 Zülkade Sal~~ günü (31 Ocak 1056 Çar~amba), Dan~ganh E b û
Abdullah Muha n~~m e d b. A 1 i'nin Kadi'l-kudâthk (Ba~kad~ ) görevine atand~~~~ve ona
hil'at giydirildi~i, daha sonra Çar~amba günü (1 ~ubat) Tu ~ rul Be y'e de hil'at
bundan sonra ise Ebû Abdullah Muhammed 'in, önünde borular ve davullar çal ~ nd~~~~
halde evine döndü~ü kaydedilmi~tir.
Bu çok k~sa kay~ ttan sonra metinde, Ça ~ r ~~ Be y'in k~z~~ Hatice ArslanHatu n'la
evlenmesi kararla~t~ r~ lan halifenin o~lu Zahiretüddin Ebu'l-Abbas Muhammed'
in öldü~ü (Zülkade = Ocak/ ~ubat) kaydedilmektedir ki, bu husustaki bilgiler Selçuklu/ana ilgili
olmad~~~~için biz burada onlardan bahsetmiyoruz.

Cilt XVI.
H. 448 (1056/57) Y~l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~ n ilk olay~~ olarak metinde, ~u bilgiler verilmi~tir:
Muharrem ay~ n~ n ba~lang~c~ nda (Mart 1056 sonlar~ ) Tu~ rul Bey'in veziri A midülm ül k
/ Ebû Nasr (Mansur b. Muhammed) el-Kündüri,(Tâcii'l-mülük Ebû Kalicar)
Hezareb b. Bikir (Bengir) b. lyad el-Kürdi ile Basra, Ahvaz ve buralara ba~l~~ yerlerin
vergisini tahsili etmesi için bu y~ l (H. 448) için, 360 bin sultan alt~ n~~ kar~~l~~~ nda bir anla~ma (Tabii
sultan ad~ na) yapt~ . O da bu yerlerin vergilerine el koydu; ayr~ ca ona "Ahvaz'da (Tabii halife ve
sultan~ n adlar~ ndan sonra) kendi ad~ na hutbe okutmas~~ hususunda izin verildi50.
Bu kay~ ttan sonra, Ba~dad'a gelen bir k~s~ m Selçuklu askerlerinin halk~ n evlerine
yerle~tirilmeleri sonucunda, ortaya ç~ kan huzursuzluklar ve al~ nan önlemler hakk~ nda ~u bilgiler
verilmi~tir:
Bu y~ l içinde, Selçuklu askerlerinin Ba~dad halk~ n~ n evlerine girip yerle~ meleri dolay~s~yla
~ehirde huzursuzluk ve zarar yayg~nla~t~ . Bunun üzerine halife el-Kâim Biemrilla h, veziri
Reisiirriies61 ~ bnü'l-Müslime'ye, "Sultan Tu ~ rul Bey'in veziri Amidülmülk
Kündür ryi ça~~rmas~n~~ ve bu huzursuzlu~u onunla konu~mas~ n~, kendisinin bu huzursuzluktan
endi~elendi~ini bildirmesini; e~er sultan~n, Ulu Tanr ~'n~ n yerine getirilmesini kesinlikle gerekli
(vâcib) gördü~ü ~eylere itimad etti~ i takdirde halka yap~ lan bu kötü ~eyler hususunda bize yard~ mc~~
olmas~~ hususunu bildirmesini" emretti. Bunun üzerine Reisiirriiesd, "Kat~ na gelmesi" hususunda
K ündür i'ye bir mektup yazd~. Reisiirrüesâ, çok geçmeden yan~ na gelen Kündür i'ye, halka
yap~ lan kötülükleri anlatt~ . Bunun üzerine K ündür i, derhal sultana gidip durumu arzetti. Sultan
ona "Askerlerin çoklu~u nedeniyle onlar~~ kontrol etmeye pek gücüm yetmiyor" dedi. Fakat k~sa bir
süre sonra sultan, bir gece, veziri K ündür iyi yan~ na ça~~r~ p ona ~unlar~~ söyledi:

49 Metinde belirtilmeyen Sultan Tu ~ rul Be y' e. Sincar'da Besastri ve yanda~lar~ na kar~~~kazand~~~~zaferden
sonra (1057) halife el-K â i rn Biemri I lah taraf~ndan görkemli bir törenle hil'at giydirildi~i, ba~~na bir taç, beline
alt ~n bir k~l~ç tak~ ld~~~,sancak ve de~erli arma~anlar verilip çe~itli lâkaplar ile an~ l~ d~~~~hakk~nda bk. A. Sevim-E. Merçil, a.g.e.,
s. 40-43; O. Turan, a.g.e., s. 87-89.
50 Bu konuda daha ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim. a.g.makl. s. 3 ve ayn~~ sayfadaki not nr. 8. S ~ bt, bu husustaki
ayr~nt~ l~~ kay~ tlar~ . Garsunnr m e 'nin kay~ p eseri Uylinii'l-telyiril~~ ten nakletmi~tir.
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"Ben, bir gece, bana bu anlat~lanlar nedeniyle, Ulu Tanr ~'n~n korkusu ve tedirginlik beni
sarm~~~oldu~u hâlde, uykuya dald~m; riiyamda bir ~ah~s gördüm; bunun -U luTanr ~'n~n salât ve
selâm~~ üzerine olsun- Tanr ~'n~n elçisi (H z. Peygamber) oldu~unu hissettim; o, güya
ICdbe'nin kap~s~ nda ayakta duruyordu; ben, bu s~ rada ona selâm verdim; fakat o, bana hiç iltifat edip
yak~nl~k göstermedi ve bana 'T a n r ~, kendi memleketleri ve buralardaki kullan hakk~ nda sana emir
ve hüküm veriyor, fakat sen, onun ululu~una ra~men bunlara uymamaktas~n ve dolay~s~yla yerine
getirmekten çekiniyorsun. ~imdi derhal halifenin Divan~'na git ve Emirül-mii'minin'in (Halifenin),
kendisine kaat edilmesi hususundaki emir ve isteklerine bak!" dedi. Sultan~n bu rüyas~, halifenin
veziri Reisiirrüesâbla bildirildi. Bunun üzerine Divan 'dan Tu ~ rul Be y'in, Efendimiz Tanr ~~
elçisini -T a n r ~'n~n salât ve selâm~~ üzerine olsun- rûyada görmesi müjdesi nedeniyle bir zevki ç~kt~.
Reisiirrüesâ, bu zevki ile sultana gitti ve tevkii ona verdi. Sultan bu tevkii okuyunca a~lad~~ ve
"Selçuklu askerlerinin halk~n evlerinden ç~kar~lmas~n~~ve bu husustaki buyru~unu kendi ad~na yerine
getirecek birinin gönderilmesini" emretti51.
Bu kay~tlardan sonra Sultan Tu ~ rul Be y'in Ba~dadtaki baz~~faaliyetleri hakk~nda ~u
bilgiler verilmi~tir:
Bu y~l içinde Sultan Tu ~ rul Be y, korunmas~~gereken kimselerin (kad~n, çocuk vs.)
içine girip s~~~nmalar~~için uzun bir sur ve ayr~ca bu surun içine evler yap~lmas~n~~isteyip, i~i ba~latt~.
Bu arada Sultan, De~nn-memleketil-Adudiyye'nin yenilenmesi için ustalar toplad~~ ve buraya yak~n
olan Ba~dad'~n do~u kesimindeki evleri, mahalle, çar~~~ve yollan y~kt~rd~. Bu i~leri gerçekle~tirmek
amac~yla, gerekli malzemeleri sa~lamak için, Türklerin oturduklar~~ bir k~s~m evler y~k~larak ah~ap
k~s~mlar~~ ç~kar~l~p al~nd~ , bunu önlemek isteyen bu evlerde oturan halk, kulland~klar~~ e~yan~n ah~ap
k~s~mlann~~al~p mobilyac~lara ve f~nnc~lara satt~lar52.
Bu kay~ttan sonra Ça ~ r ~~ Be y'in k~z~~ile halifenin evlenmesi anlat~lmakta ve ~u bilgiler
verilmektedir:
Bu y~l~n Muharrem ay~na sekiz gün kala, Per~embe günü (13 Mart 1056 Çar~amba), halife
el-Kâim Biemrillah'~n, Sultan Tu ~ rul Bey'in karde~inin (Ça ~ r ~~ Bey) k~z~~
Hatice (A rslan Hatun) ile 100 bin alt~n mihr kar~~l~~~nda nikah~~ k~y~ld~. Nikâhta Kadi'lkudiu E b ü Abdullah ed-Damgâni,Ba~kad~ Ebu'l-Hasenel-Müverdive
nikah hutbesini okuyan Reisürrües Ebu'l-Küs ~ mibnül-Mûslime haz~r bulundular.
Bir süre sonra ibnüil-Müslim e, "Efendimiz ve büyü~ümüz Emirül-mü'minin lûtfedip nikâh~~
uygun görüp kabul buyururlarsa nikâh~~ k~yanm" dedi. Bunun üzerine halife, "Bu nikâh~~ bu mihrle
(100 bin at~n) kabul ettik" dedi. ~aban ay~~ (Ekim) girdi~i zaman t b n ü '1-Müs1im e, sultana
gidip Emirül-mii'minin, sana ~unlar~~ söyledi dedi: "U lu Tanr I, 'emanetleri ehline veriniz53' diye
size buyuruyor. De~erli emanet Aziz e'nin (A r sl anHa tu n)Hilüfet Sarayfna nakli hususunda
taraf~m~zdan izin verilmi~tir". Bunun üzerine sultan, "Ba~üstüne" dedi. Daha sonra halifenin annesi,
Ddrin-memleke (Sultanhk Saray~)'ye gitti ve "Arslan Hatun'un Hildfet Saray~ina
51 1 b n ü '1-Cevz1, torunu (k~z~n~n o~lu) S ~~ bt I b n ti 'I -Ce v z rnin bu konuda çok ayr~nt~l~~ nakiller
yapt~~~~Garsunni'm e'nin kaybolan eserinden bu konuda -az da olsa- nakiller yapm~~, fakat Garsunni'm e'nin
ad~n~~ve eserinin ad~n~~belirtme~ni~tir. S ~~ b t'~n bu husustaki son derecede ayr~nt~l~~ve ilginç nakilleri için bk. A. Sevim, a.g.
makl., s. 8-10 ve bu sayfalardaki 22, 24, 25 ve 26 numaral~~notlar.

52 Bu bilgilerin aç~kl~~a kavu~turulup daha iyi anla~~lmas~~ için bk. A. Sevim, as.makl., s. 5.
53 Kur'an. Nisd suresi, ayet nr. 58.
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gönderilmesi" haberini bildirdi ve Arslan Hatun da ona teslim edildi. Böylece ikisi birlikte
ak~am saatlerinde Bâbül-garebe' 54ye gittiler. Selçuklu veziri A midülmülk Kündür
Arslan Hatu n'la birlikte içeri girip yer öptü ve dedi ki: "Sizin hâdiminiz Rükneddin
(T u ~ rul
Be y), emanetin (gelin Arslan Hatu n'un) Hilâfet Saray~'na getirilmesi
hususunda sizin yüksek törelerinize uymu~tur. O, gelin hususunda ulu ki~ ili~inize s~~~ n~ p para ve
di~er ~eylerin verilmemesinden sak~ n~ lmas~ n~~ istiyor". Daha sonra onlar, saraydan ayr~ ld~ lar. Bundan
sonra gelin Arslan Hatun, birkaç kez yer öptü. Bu arada halife el-Kâim
Biemri Ila h, onu kendine çekip yakla~t~rd~~ ve kendi taraf~nda yan~ na oturttu. Bu arada ona,
alt~nla i~lenmi~~bir ferace giydirdi ve ba~~ na mücevherlerle i~lenmi~~bir taç koydu. Halife, ertesi gün
de geline, 100 ipekli giysi ve alt~ n i~ lemeli keten bezi (Ya da simli ~erit) ve üzerinde, yakut ve firüze
bulunan küçük ç~ k~ nt~ l~~ alt~ n bir tas verdi ve ayr~ ca da Dicle irma~~~(Timar, zeâ~net) gelirinden 12 bin
alt~ n tahsis etti54a.
Bu kay~ tlardan sonra metinde, Ba~dad'ta, yiyecek ve öteki mal ve mülk f~ yatlar~n~ n a~~ r~~
derecede yükseldi~i; özellikle yiyecek maddeleri alamayan fakir halktan pek çok insan ~ n yayg~ nla~an
veba hastal~~~ na yakalan~ p hayatlar~n~~ kaybetti~i; ölülerin y~ kanmadan ve kefensiz olarak
gömüldükleri; bir günde bin insan~ n öldü~ü; ölümlerin Receb (Eylül/Ekim) ve ~aban (Ekim/Kas~ m)
aylar~nda daha da artt~~~ ; bu nedenle Sultan Tu ~ rul Be yin kendi paras~ ndan 18 bin ki~iyi
kefenletip gömdürdü~ü; bu arada 4-5 ki~ inin bir tabuta konulup defnedildi~i ve nihayet pahal~ l~k ve
veba hastal~~~ n~n M~s~r, Mekke, Hicaz, Diyarbak~ r, Musul, Cibâl, Horasan ve daha pek çok yerlere
yay~ ld~~~~belirtilmi~tir55.
Bu kay~ttan sonra metinde, Reisürriiesâ Ebu'l-Kâs ~ m Ali b. el-Hasen
~ bnü'l-Müslim e'nin Ba~dad'taki (~iilerin oturdu~u) Kerh mahallesine (Sünnilerin simgesi)
siyah bayraklar~ n aç~ lmas~n~ " emretti~i; bunun üzerine mahalle halk~ n~ n rahats~z ve tedirgin oldu~u;
tbnül-Müslim e'nin, onlar~ n s~ k~ nt~~ ve üzüntülerini art~ rmak hususunda pek çok çaba
gösterdi~i; fakat Tu ~ rul Be y'in veziri Amidülmül kKündür rnin, buna engel oldu~u
kaydedilmi~tir56.
Bu kay~ttan sonra metinde, muhtesib Ebti Mansur b. Nâs~ r es-Siyârrnin, zimmet sahiplerinin
(Zimmilerin) hesaplar~ n~~ kontrol edip el koydu~u; onlar~, boyal~~ (Renkli) sar~klar giymeye mecbur
etti~i; onun bunu sultan~ n emri üzerine dolay~~ yapt~~~ ; fakat Aslan Hatun'un, bu mecburiyeti onlardan
kald~r~ld~~~, dolay~s~yla da muhtesibi bu uygulamadan men etti~i belirtilmi~tir57.

54 Bu~dadta Hilâfet Saray~'n~n büyük kap~ lar~ndan birisi (Yakut, a.g.e., IV, 218).
54a
Halifenin, Ça ~ r ~~ Be yin k~ z~~ Hatice Arslan H a t u n'la evlenmesi hususunda, görgü tan~~~~
Garsunni'm e'nin eserinden naklen S ~~ bt ~~ bn ül-Ce vz Pnin eserindeki son derecede ayr~ nt~ l~~ bilgiler için
bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 4-5 ve bu sayfalardaki notlarda gösterilen bibliyografya.
55 Bu hususta ayr~ca bk. ~ bnü'l-Esir, a.g.e., IX, 631.
56 Ba~dadtaki Kerh mahallesinde ço~unlu~u Türk olan ve Be sâ sir i yanda~lar~~ bulunan ~iiler otu~-makta idiler.
Hilâfet veziri ~~ bnü'l-Müslim e, sünni/erin siyah bayra~~n~~ (~iilerin bayra~~~beyaz renkli) oraya diktirmekle onlar~~
bask~~ alt~na almaya ba~lad~. Fakat Selçuklu Devleti'nin huzursuzluk ç~ karmamalar~~ durumunda, çe~itli mezhep yanda~lar~na e~it
muamele yapma siyaseti gere~i Selçuklu vezirii bnül-Müslim e'nin bu hareketine engel olmu~tur (Bu hususta bk. A.
Sevim, a.g.makl., s. 5).

57 Metinde kaydedilen bu ilginç kay~ t, ilgili ara~t~ rma ve kaynaklarda yer almam~~ t~ r.
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Bu kay~tlardan sonra metinde, Sultan Tu ~ rul Be y'in Ba~dadtan ayr~l~p M~s~r Fat~mi
halifesiyle i~~birli~i yapan Arslan Besüsiri ve beraberindekilere kar~~~harekata ba~lad~~~~
hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
Bu y~lda Sultan Tu ~ rul Be y, Musura yönelmek için Ba~dadtan ayr~ld~, beraberinde,
marangozlar ile büyük ve küçük manc~n~k yapan ustalar vard~. Sultan, Ba~dadta 13 ay, 13 gün
kalm~~t~. Halife, kendisinin Ba~dadla kalmas~~için pek çok çaba gösterdi ise de sultan, Ba~dadta
kalmay~p ordusuyla harekete geçip Evânâ58, Ukberâ59 ve yörelerine ak~nlarda bulundu ve tutsaklar
ald~; bu arada Tekrit'ew de yönelip kalesini ku~att~. Sultan~n bu harekât~~nedeniyle ülkenin s~n~r
bölgelerinde pahal~l~k yayg~nla~t~; öyleki 6 e~ek yükü (1 kür) bu~day 190 alt~na yükseldi; fiyatlar
Selçuklu askerleri aras~nda da artt~ . Bu nedenle 3.202 gram (1 ratl) ekmek 1 dirhemin alt~ da birinin
(Dânak) yar~s~na sat~ld~m
H. 449 (1057/1058) Y~ l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olay~~olarak Sultan Tu ~ rul Be y'in halife el-Kâim Biemrillah ile
bulu~mas~~ anlat~lmakta olup ~öyledir:
Bu y~lda Sultan Tu~rul Bey, halife el-Kâim Biemrillah ile bulu~tu. Esas~nda
sultan, bu bulu~man~n Zülkade (Ocak) ay~nda gerçekle~mesi için halifeden istekte bulunmu~tu.
Hilâfet veziri Reisürriiesâ ibnü'l-Müslime, önünde hâcipler oldu~u hâlde, Sahnü's-selâm
Kadi'l-kudât
(Selâmhk) revak~n~n ba~~taraf~nda bir yere oturdu ve Nakibii'l-Abbâsiyyin
~
rul
Bey 'e
olunca
ibnü'l-Müslime,
Sultan
Tu
ve sâhidleri yan~na ça~~rd~. Ö~le
fi
ailesinden
Hâsit~
ini"
bildirdi
ve
bu
mektubu
mektup yaz~p "Halifenin, huzuruna kabul izninin içeri~
el-Meirne~n'un iki o~lu, Hâs Hâdim ve Hâcibler ile sultana gönderdi. Sultan, bu mektubu al~p
okuyunca derhal, kendisine halife taraf~ndan gönderilmi~~olan süslü bir deniz arac~na bindi; sultanla
birlikte birkaç nehir teknesi, bunlar~n arkas~nda da karadan iki fil, sultan~~n hizas~nda ilerliyorlard~. Bir
süre sonra sultan, önünde yürüyen (E b ü Külicür b. Bûye 'nin) çocuklar~~ (E bü Ali
ve Ebû Tâlib Kâmurâ ), emirler ve melikler ve a~a~~~yukar~~500 Türk gulam oldu~u hâlde,
Hilâfet Saray~'na girdi ve Sahnü's-selâm'~n dehlizinin önüne ula~t~. Burada at~n~n üzerinde uzun süre
bekledi. Nihayet kap~~aç~ld~. Bunun üzerine sultan, at~ndan inip yürüyerek Sahnü's-selâm'a girdi. Bu
s~rada Reisürrüesâ, ortaya ç~k~p sultan~~kar~~lad~. Çok geçmeden sultan, yerden a~a~~~yukar~~7 ar~~ n
(4.76 m.) yükseklikte bir taht~ n üzerinde oturmakta olan halifenin bulundu~u yere girdi. Halfenin
üzerinde, sade uzun bir gömlek, ba~~ nda bir sank, omuzunda, Peygamber'in -T anr ~~'n~n salât
(Rahmet) ve selâm (Selâmeti)'~~üzerine olsun- cübbesi ve elinde bir deynek vard~. Sultan, halifeyi
görünce birkaç kez yer öptü ve halifenin oturdu~u yere yakla~~nca Reisürrüesâ, onu halifenin
oturdu~u taht'tan ba~ka, ondan yakla~~k üç ayak uzakl~ktaki güzel ve ho~~görünümlü bir taht'a götürüp
oturttu. Daha sonra da halife Reisürriiesii:ya "Rükneddin (Sultan)'i senin taraf~na al!" dedi. Fakat
sultanla birlikte vezin Amidülmülk Muhammed b. Mansur el-Kündüri
de vard~; böylece Reisürriiesâ, her ikisini de kendi taraf~na ald~~ve yan~ndaki bir kürsüye sultan
58 Tekrit yönünde Ba~dad'a 10 fersah uzakl~ kta küçük bir belde (Yakut, a.g.e., I, 326).
59 Ba~dad'a 10 fersah uzakl~ kta küçük bir belde (Yakut, a.g.e., IV, 160-61).
60 Musul-Ba~dad aras~ nda ünlü bir belde (Yakut, a.g.e., II, 45-46).
61 Metinde verilen bu çok az ve son derecede yetersiz bilgilerin aynnt~lan ve daha iyi anla~~labilmesi için bk. A.Sevim,
a.g. makl. s. 12-16; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 42; O. Turan, a.g.e., s. 87-28; M.A. Köymen, a.g.e., s. 48 vd.; F. Sümer,
a.g.makl., s. 107 vd.
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oturdu. Daha sonra halife, Reisürrüesâ'ya "T u ~ rul Bey 'e söyle ey A 1 i ! 'Halife, senin çal~~ma,
davran~~~ve çabalanndan dolay~~seninle ö~ünüyor; erdemli olman nedeniyle de sana te~ekkür ediyor;
senin kendisine yak~nla~mandan dolay~~ ho~lan~ yor ve sana olan sevgisi art~ yor. Ulu Tanr 1 'n~n
kendisine verdi~i bütün ülkelerin görevlendirmelerinin hepsini sana veriyor ve böylece de seni
oralarda görevlendiriyor ve oralarda ya~ayan kullanna ihtimam gösterme i~ini sana veriyor. Seni
görevlendirip sorumlu k~ld~~~~~eylerden dolay~~ Tanr ~~' dan korkup bu sorumluluktan çekinmeni ve
sana verdi~i nimetlerin de~erini ve bu husustaki kullu~unu iyi bilmeni, ülkelerin iman ve kullar~n
i~lerini yürütmede, adaletin yay~ lmas~~ve zulmün bertaraf edilmesi hususlannda çaba göstermeni
istiyor" dedi. Halifenin Reisürrüesâ taraf~ ndan nakledilen bu sözlerini vezir A midülmülk
K ündüri, sultana Türkçeye çevirmek suretiyle aç~klad~ . Bunun üzerine sultan, aya~a kalk~p yer
öptü ve "Ben, halifenin hizmetkân ve kölesiyim, onun buyruk ve yasaklar~n' yerine getirip uygulayan
görevli bir insan~ m ve bu hususta beni kendisine ehil kabul edip görevlendirmesiyle ve U 1 u
Tanr ~~'dan yard~m, tevfik ve do~ru yolu aramakla ~eref duyanm" dedi. Sultan, bu konu~mas~ndan
hemen sonra yerinden kalk~p hil'at giydirilmesine halifece izin verilmesi üzerine beraberinde, veziri
A midül mülk K ündüri oldu~u halde, Selâmhk (Kabul salonu)'~n yan~ndaki bir odaya
girdi. Çok geçmeden sultana ayn~~ türde yedi hil'at giydirildi ve ba~~ na da taç kondu; böylece sultan,
odadan ç~k~p halifenin ön taraf~ na oturdu. Bu arada da yer öpmek istedi ise de ba~~ndaki taç nedeniyle
bunu yapamad~ . Bu arada halife, önünde bulunan özel k~l~c~~ al~p sultana ku~att~~ve ona "Do~u'nun ve
Bat~'n~n (Yani dünyan~ n) hükümdan" unvamyla hitap etti. Daha sonra halife, üç bayrak getirtti,
bunlardan ikisi, üzerinde, sar~~ yaz~larla, biri de alt~n i~lemeli yaz~larla, "~ükür" yaz~l~~bayraklar idi.
Halife, "~ükür" yaz~l~~bayra~~~eliyle ba~lad~~ve getirtti~i ahidnâme ile birlikte sultana verdi. Sultan da
bu ahd'e sadakatle ba~l~~kalaca~~na söz verdi. ~~te tam bu s~ rada sultana halife taraf~ ndan "Bizim
(Halife) sana verilen bu ahidnâmemiz, bizim buyru~umuzun gerektirdi~i ~eyleri yapman için sana
tercüme edilip okunsun. Tanr ~ , bize ve sana, bütün Müslümanlar için bizim yapt~~~m~z ve tesis
etti~imiz ~eyleri hay~rl~~ k~ls~n. Tan ~- 1 'n~n emir buyurdu~u ~eyleri yapman için halife, sana ö~üt
verip emrediyor. Tanr ~~ 'n~ n yapmaman için senden uzak tuttu~u ~eylerden sen de kendini uzak tut!
Bu Reisürrüesâ Mansur b. Ahmed, bizim senin yan~ ndaki nâib, vekil, emanet ve temsilcimizdir; onu
koru ve gözet! Çünkü o, kamil ve güvenilir bir insand~r. Ulu Tanr ~~'n~n ad~n~~ kendine dost,
arkada~~ve koruyucu bilerek hareket et!" dedi. Halifenin, kendisine bildirilen bu konu~mas~ndan sonra
sultan, halifeye te~ekkür edip iyi niyet, itaat ve sadakat~n~~göstermek için yer öptü ve halifenin ~erefii
ve kutsal elini öpmek istedi. Halife de ondan ayr~ lmadan önce elini iki kez ona uzatt~. Sultan onun
elini öpüp gözlerine sürdü. Daha sonra orada bulunan ve cereyan eden her ~eye tan~ k olan büyük ve
küçük devlet ve hilafet ileri gelenlerinin hepsi, odadan ç~k~p ba~ka bir mekana girdiler. Sultan da
halifelik saray~n~ n avlusuna ç~k~ p önünde bayraklar oldu~u halde, at~na binerek oradan ayr~ld~ . Bu
s~rada Sele:mit/tim dam~ndan Beytü'n-nübe'nin penceresine kadar uzanan bayraklar as~ld~. Reisürrüesâ,
Pazartesi günü, sultana gidip, halife ad~na, onu kutlad~~ ve ona "Halife, nimetinden sana bol bol
vermek, kendisine ait görevleri sana devrederek seni görevlendirmek ve sana hil'at vermek için
kutlama törenine kat~lman~~istiyor" dedi. Bunun üzerine sultan, aya~a kalk~p yer öptü ve "Halifenin,
te~ekkürü ve ömrünün geri kalan k~sm~ nda kendisine kulluk yapaca~~n~~bir rütbeye ve alt~nla i~lenmi~~
bir divan~~bana göndermeye beni lay~ k görmü~tür" dedi. Bunun üzerine Reisürrüesâ, sultana "Halife,
bu hil'an giymen ve ~erefli meclise gelip oturman~~ sana emrediyor; halifenin nimet ve lütufiann~n
sürekli olu~unu görebilmeleri için ilgili kimselere izin vermeni senden istiyor" dedi. Böylece sultan,
halifenin, kendisine olan bu yak~nl~~~ na sevindi. Daha sonra sultan, halifenin, kendisine kar~~~olan bu
güzel tutum ve davran~~~ na kar~~l~k olarak ona k~l~ ç ve kemerleri tak~l~ , at üstünde 50 Türk askeri, 20
at, 50 bin alt~ n ve 50 parça giysi gönderdi62.
62 Sultan Tugru I Be y'in Ba~dad'a gelip halife el-K âim Biemril la h'Ia bulu~mas~,
bu s~rada yap~lan
tören ve halifeyle sultan~n kar~~ l~kl~~konu~malar~n~ n daha aç~ k ifadelerini kapsayan bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl. s. 25-27
ve s. 27'deki 62 numaral~~ nottaki kaynak ve eserler.
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H. 450 (1058/59) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n en önemli olaylar~ ndan olan Tu ~ rul B e y'in karde~i ~ brahim (b.)
Y Inal 'in isyan~, bu arada Besüsir 'nin Ba~dad'~~ i~gali ve bu s~ralarda cereyan eden ilginç ve
çe~itli olaylar metinde ~öylece verilmi~tir:
Sultan Tu ~ rul Bey, beraberinde karde~i ~ brahim b. Y ~ nal oldu~u hâlde (önce
esüsiri ve müttefikleri taraf~ndan i~gal edilen) Musura, daha sonra da Nusaybin'e yöneldi. Bu
s~ ralarda ~ brahim b. Y ~ na 1, Tu ~ rul Be y'e isyan ile beraberinde büyük ordusu oldu~u
hâlde, Tu ~ rul B e y'den ayr~ l~ p Rey ketinde do~ru yöneldi. Bu arada Besüsiri de
~ brahim b. Y ~ na l'a mektup gönderip Tu ~ rul Be y'e isyana devamla tek ba~~na Selçuklu
Devleti hükümdar~~ olmas~~ hususunda onu h~ rsland~r~p k~~k~rtt~~ ve kendisine yard~ m sözü verdi. Bu
durum kar~~s~ nda Sultan Tu ~ rul Bey ordusunu geride b~ rak~p ~ brahim b. Y ~ na l'~~
izlemeye ba~lad~. Bu arada da veziri Kündür i, o~ullu~u Enü ~ ir v an ve e~i Hatun
(A ltunca n)'u geride b~rakt~~~~askerlerle bu y~ l~n ~evval (Kas~m/Aral~ k) ay~ nda Ba~dad'a
gönderdi. Bir süre sonra "T u ~ rul Be y'in, karde~i ~ brahim b. Y ~~ nal ile Hemedan'da
sava~a tutu~tu~u ve ~ brahim b. Y ~ na 1 '~ n Tu ~ rul Be y'e galip geldi~i ve onu Hemedan'da
ku~att~~~" haberi, Ba~dad'ta yay~ ld~. Bunun üzerine sultan~n e~i Ha tu n, o~lu Enü ~ i r v an ve
vezir Kündür i, Hemedan'a gitmek istediler. Onlar~ n bu karar~~ üzerine Ba~dad'ta durum, son
derecede ~st~rap verici bir hâl ald~. Bu arada uydurmac~~ insanlar, "B esüsir rnin Ba~dad'a
yakla~makta oldu~u" haberini etrafa yay~p Ba~dad'ta korku ve heyecan yaratt~ lar. Bunun üzerine
ündür i, Tu ~ rul Be y'e yard~ ma gitmekten vazgeçti. Onun bu karar ve tutumu üzerine
at u n, K ünd üri ve onunla birlik olan o~lunu yakalat~ p tutuklamaya giri~ti. Bu nedenle onlar,
Ba~da~f ~ n bat~~ kesimine kaçt~lar ve üzerinden geçtikleri Dicle köprüsünü parçalay~ p tahrip ettiler, bu
arada onlar~ n Ba~dadlaki evleri ya~ma edildi. Öte yandan Batu n'la beraber olan O~uzlar,
Hatun 'un beraberinde bulunan silâh, giysi ve di~er çe~itli mallar~~ ald~ lar. Çok geçmeten Hatu n,
kendisine kat~ lan ordunun büyük bir bölümüyle birlikte Hemedan'a yöneldi. Bu arada K ündüri ve
Enü ~ irva n, art~ k güvenli olarak Ahvaz yoluna ç~kt~ lar. Böylece Ba~dad askerden bo~al~nca halk,
tedirgin olup korku ve telâ~a kap~ ld~. Bunun üzerine halka "Kim ~ehirden ç~ kmak isterse ç~ ks~n"
denildi. Fakat halk ve çocuklar buna a~lad~ lar. Bu arada halk~n büyük bir bölümü Ba~dad'~n bat~~
kesimine gitti, bu nedenle oraya geçi~~fiyat~~ 1, 2 ve 3 alt~na yükseldi. Bu gece, halifenin saray~n~ n
üstünde a~a~~~yukar~~ 10 bayku~, toplu hâlde rahats~ z edici ve huzuru bozan sesler ç~kar~yorlard~.
Bunun üzerine Ebu'l-Agar (D übey s) b. M ezye d, Reisiirrüesdya "Bizim yan~m~zda,
ortaya ç~ kacak kötü olaylara kar~~~koyacak bir askeri kuvvet yok, bu nedenle halifenin Ba~dad'tan
ç~ k~p a~a~~~memleketlere gitmesi, iyi olur" dedi. Halife, kendisine bildirilen bu öneriye olumlu yan~t
verdi ise de sonradan, saray~ndan ç~k~p ayr~lmak, kendisine çok a~~r geldi. Bu nedenle de bu fikrinden
vazgeçti. Fakat Reisürriiesa, halifeye, Ba~dad'tan ayr~ lma fikrini kabul etmesi için pek çok çaba
gösterdi. Bu arada avam tabakas~ ndan baz~~ kimseler, dü~manlar~ m~za kar~~~sava~~ n uygun ve yerinde
olaca~~~dü~üncesiyle toplanm~~lard~. Bu s~ ralarda Reisürrüesâ ve Amidü'l-lrak (E b ü Nasr
Ahmedel-Müstev fi ) Dârül-memleke (Sultanl~k Saray~)'ye giderek silühlar~ n iyi olanlar~n~~
olarak geri kalanlar~ n~~ ate~e verip yakt~ lar. 6 Zülkade Cuma günü (25 Aral~ k Cuma) halk,
Besüsir rnin Enbâr'da oldu~u haberinin do~ru oldu~unu tespit ettirdi ve hemen Mansur
Camii'ne Cuma günü sald~rd~ lar. Bu nedenle imam, camiye gitmedi, müezzinler de minarelerde ezan
okuyup hemen a~a~~~indiler ve "B esüsir rnin askerlerinin Dâru'r-rakik63 soka~~~hizas~na gelmi~~
63 Ba~dadta Harimii't-Tahlriye biti~ik bir mahalle (Yakut, a.g.e., II, 479-80).
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olduklar~n~~ gördüklerini" haber verdiler. Bu nedenle halk, Cuma namaz~n~~ hutbe okunmaks~z~n k~ ld~ .
Ertesi günü (Cumartesi) önce, a~a~~~yukar~~ 200 atl~~ Ba~dad'a geldi. Sonra da Zülhicce (Ocak/~ubat)
ay~nda, Pazartesi günü, beraberinde M~s~r bayraklar~~ oldu~u hâlde Besüsiri, Ba~dad'a girdi. Bu
s~ rada da Dicle Irma~~~k~ y~s~nda kösler vuruldu. Kerh mahallesi halk~, Besüsir ryi kar~~ lad~; halk,
Besüsiri 'nin at~n~n önünde durup, kendilerinin yan~ nda kalmas~~ için ona dua ve niyazda
bulundu. Daha sonra Kerh mahallesine giren Besüsiri, buradan da Mesraatü'r-revâyâ'ya giderek
burada çad~r kurdurup oturdu. Besüsir rnin ön taraf~nda, üzerinde "el-~mam e I Mustans ~ r Billah Eb~i Temini Muaddu Emiril-~nü'minin" yaz~ l~~ bayraklar vard~. Bu arada
Besüsiri, ayak tak~ m~~ ve alelâde insanlar~~toplay~ p, onlar~~ halifenin saray~ n~~ ya~ma etmeleri için
k~~k~rtt~. Esas~nda halk, çok zor durumda olup nerdeyse ac~ndan ölmek üzere idi. ~~te bu s~ rada
K urey ~~b. Bedra n, a~a~~~yukar~~ 200 atl~~ ile gelip Bâbül-Basra'n~n su yolu üzerinde konaklad~.
Besüsir rnin askerleriyle Ba~dad'a gelip konaklamas~~ üzerine Amidii'l-lrak, Ba~dad'~n do~u
kesiminde, beraberinde askerler, devlete ait yak~ nlar~, Hâsimiler, avam tabakas~~ ve Türkler oldu~u
hâlde, ak~ama de~in at üstünde bekledi. Besüsir rnin askerleri, onlarla kar~~~kar~~ya geldilerse de
aralar~nda herhangi bir ~ey olmad~ . Bu s~rada Kadi'l-kudat Ebâ Abdullah edDamgan Vnin evi, Besüsiri yanda~lar~~ taraf~ndan ya~maland~. Evde bulunan sicillerin büyük
bir bölümü ile hukuk kitaplar~~ telef oldu; bunlardan baz~ lar~~ attarlara sat~ld~; bu arada halifeye ait
evler de ya~ma edildi. Ayr~ca mezhep ayr~ l~~~~nedeniyle öç olmak için Bâbü'l-Basra'n~n büyük bir
bölümü de ya~ma edildi. Bu nedenle burada oturan halk, ç~ r~ l ç~plak evlerini terkedip buradan Süku'lMâristan'a gittiler, beraberlerinde kad~ n ve çocuklar oldu~u hâlde, yollara oturdular. Hava da bu
s~ralarda çok so~uk idi. Kerh mahallesi halk~, ezanlar~na (~ii simgesi) "Hayya alâ hayri'l-amel (Hadi
iyi i~~yapmaya)" cümlesini eklediler. Bu nedenle onlarda büyük bir sevinç, ne~e ve mutluluk has~ l
oldu. Bu arada onlar, beyaz bayrak haz~ rlay~p Kerh mahallesinin ortas~na diktiler. Ayr~ca bu bayra~~n
üzerine de "e 1-Mustans ~ r B illa h" ad~n~~ yazd~lar ve bu bayra~~n bulundu~u yere hep
birlikte oturdular; i~te bu s~ralarda da Dicle irma~~~üzerinde bulunan teknelerde çarp~~malar olmakta
idi. 13 Zülkade Cuma günü (1 Ocak 1059 Cuma) olunca Mansur Camii'nde M~s~r hâkimi (Halife
el-Mustans ~ r B illa h) ad~na ~ii hutbesi okundu ve ezana da "Hayya alâ hayri'l-amel"
cümlesi eklendi. Bu s~ralarda Besâs'iri, Dicle Irma~~~üzerindeki köprünün onar~ lmas~n~~ ba~latt~.
Bu nedenle Bâbü't-tük geçi~e kapat~ ld~. Çok geçmeden Besüsir 'i 'nin askerleri, onar~lan köprüden
geçip ez-Zâhir semtinde konaklad~ lar ve 20 Zülkade Cuma günü (8 Ocak 1059 Cuma) Rusâfe
Camii'ne gidip namaz k~ld~ lar, bu camide M~s~r halifesi ad~na hutbe (~ii) okutuldu. Öte yandan halife
el-Kâim Biemrilla h, saray~n~n çevresine ve Nehrii'l-Muallâ'ya64 hendekler kazd~rd~.
Ayr~ca Halbe'ye65 de kuyular kazd~rd~~ ve buraya sava~~için gelecek olanlar~n içine dü~mesi amac~yla
bu kuyular~n üzerleri örtüldü. Ayr~ca halifenin saray~n~n surlanna, burçlar in~a edildi. Reisürrüesâ,
saraydan d~~ar~~ ç~k~ p Bâbül-Halbe'nin a~a~~~taraf~nda durarak oradakilere ok da~~tt~~ ve onlara kap~y~~
açt~. Bu s~ rada Besüsiri, geri çekilmek suretiyle onlar~~ kendi taraf~na çekti. Daha sonra da onlara
âniden sald~r~p bozguna u~ratt~. Bu nedenle saray~n bu kap~s~~ ölülerin cesetleriyle doldu, Reisürrüesâ
ise korkusundan halifenin saray~na kaçt~. Bu arada halifenin haremindekiler, haremden kaçarak
Ba~dad'~n bat~~ kesimine gittiler. Bu s~ rada avam tabakas~, Nehrü'l-Muallâ ve Divanü'l-Hâss'~~ ifade
edilemeyecek ölçüde ya~ma ettiler. Çar~~lar~~ da ate~e verdiler. Bunun üzerine halife, kara bir giysi
giyip omuzunda H z. P ey gambe r'in h~rkas~, ön taraf~nda sancak, elinde k~ n~ ndan s~yr~ lm~~~bir
k~ l~ç, çevresinde Hâsimilerden bir zümre, ba~lar~~ aç~ k ve saçlar~~ da~~n~ k, ellerinde alt~ n iplerle
ba~lanm~~~ Kur'anlar olan câriyeler, önünde k~ l~çlar' çekilmi~~hâdimler oldu~u hâlde, at~ na bindi. Bu
Hal~ fen~n büyük saray~n~n da içinde bulundu~u Ba~dadta bir mahalle (Yakut, a.g.e., V, 374).
65 Ba~dad' ~n do~u
kesiminde büyük bir mahalle (Yakut, a.g.e., ~l, 333).
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s~rada Amidii'l-lrak (Eb() Nasr Ahmed el-Müstev fi) halifenin Kurey ~~ b.
B e dr a n'~ n himayesi alt~na al~nmas~~ iste~ine tan~k oldu. K ur e y ~~ise Besüsirl ile bir
anla~ma yap~ p onunla birlik oldu. Bu arada halife, kendisine ait olan ve üzerinde çevrenin
seyredilebilece~i saray~n~n Manzara k~sm~ na ç~kt~. Bu arada halifelik veziri Ebu'l-Kas ~ m
~ bnü'l-Müslim e, ortaya ç~k~ p göründü ve Kur e y ~~'e "Ey A tem üddi n, halife, senin
buraya yakla~man~~ istiyor" diye seslenince K urey ~~de Manzardya yakla~t~~ ve ~ bnü'lMüslime ona "T a n r 1, sana, hiç kimsenin nâil olamad~~~~bir rütbe versin. Çünkü halife, kendi
can~, ailesi ve yak~n adamlar~~ için UluTanr ~~ ve onun elçisi -Tanr ~'n~n salât ve selâm~~ üzerine
olsun- ve Arap milletinin kefaletiyle senin himayene girmek istiyor" dedi. Bunun üzerine Kur e y
ona "Ulu T anr 1, onu himayesine alm~~t~r" dedi. Bunun üzerine ~ bnül-Müslim e, ona
"Onunla (Halifeyle) beraber olanlar, bu himayeye dahil mi?" diye sorunca o da "Evet" dedi ve
sar~~~n~ n alt~ndaki külâh~n~~ ç~ kar~ p kefâlet olarak halifeye verdi. Bunun üzerine ~ bnüilMüslim e, a~a~~dan gözlerini onlara dikip bakt~. Halife a~a~~~inince Halbe Kap~sfn~n kar~~s~ndaki
kap~~ aç~ ld~, o da oraya girdi. Bunun üzerine K ur e y ~, onun önünde birkaç kez yer öptü. Daha
sonra Besüsiri, söz konusu kefaleti haber al~ nca K ur e y ~'e, haber gönderip "Sen, aram~zda
ant içti~imiz hâlde, her ikisine, kefalet mi verdin?" dedi. Esas~ nda Besüsiri ile K ur e y 5,
"Birbirlerinden habersiz hareket etmeme, karar vermeme ve ülkeden elde edilecek olan bütün mal ve
paralar~, aralar~nda bölü~me" hususunda ant içmi~ lerdi. Bunun üzerine Kur e y ~, ona "Ben,
aram~zda kararla~t~ r~ lan ~eylerden dönmedim. Senin dü~man~n, ~ bnü'l-Müslim e'dir, al onu!,
Ben de buna kar~~l~k halifeyi al~r~ m" dedi. Bu öneriyi benimseyen Besüsiri 'ye ~ bnü'lMüslim e'yi getirip teslim etti. B esüsiri, onu görünce "Merhaba, devletleri y~k~p milletleri,
ülkeleri ve içindeki insanlar~~ mahveden!" dedi. Bunun üzerine ~ bnü'l-Müslime "Ey emir,
kudret ve kuvvet sahibi oldu~undan dolay~~ beni affet!" dedi. Besüsiri, cevap olarak ona "Sen,
kuvvet ve kudret sahibi idin. Esas~ nda sen, sancak sahibi olan bir tâcir idin; o zaman kad~ n, çocuk ve
askerleri asla affetmedin. Ben, böylece k~ l~ç sahibi olarak seni nas~l affederim? Sen, benim mallar~m~~
al~p e~imi cezalan~rd~n ve beni, Ba~dad'tan sürüp uzakla~t~rd~n, düzenimi bozdun ve evimi tahrip
ettin. ~~te bütün bunlar, senin kötü kusurlar~ ndan ve yetersiz akl~ndan has~l olmu~tur" dedi. Bu arada
halk, toplan~p ~ bnül-Müslim e'yi yakalayarak öldürmek istedi. Bunun üzerine Besüsiri,
halk~n bu hareketinden kayg~ya dü~erek onu yan~na ald~~ ve kendisinden özür dilerken de onu sürekli
olarak azarlad~. Bu arada ~ bnül-Müslim e'nin bindi~i at~n üzengisini tutan adam, onu yere
dü~ürmek amac~yla at~n kolan~n~~ çözdü, halk da ona yard~m etmi~ti; çok geçmeden ~ bnü'lMüslime yere dü~tü, derhal at~ndan inen Besüsiri, onu halk~n sald~r~s~ndan korumak için
kendi at~na bindirdi ve kendi ota~~na götürüp ba~lad~. Sonra da ba~lar~n~~ çözüp dövdü ve onu yeniden
ba~lad~ . Daha sonra Besâs 1 r 1, halifenin e~ i Melik e Hatun (A rs 1 an Ha t u n)'u ele
geçirdi. Ona izzet ve ikramda bulunduktan sonra onu E 13 ü Abdul lah t bnC er e d e'ye teslim
etti. Öte yandan K ur e y ~, halifeye, Ba~dad'~n do~u kesimindeki evinin hizas~nda bir çad~r
kurdurdu. Halife de buraya girip yerle~ti. Bu arada Kur e y ~, ~~b n Cered e'yi himayesine ald~.
Çünkü o, daha önce kendi evini ve buraya s~~~ nan tâcirleri korudu~u için K ur e y ~'e 10 bin alt~n
verme taahhüdünde bulunmu~ tu. Öte yandan avam tak~ m~, halifenin saray~n~~ ya~ma edip pek çok
kuma~, cevâhir ve yakut ele geçirdiler. Bu arada Ebü S a'd es-S ü f 1 'nin ribat~n~~ ve ~~b n
Yusuf (~~bn C er ed e)'un da evini ate~e verip yakt~lar. Fakat sonra "Ya~man~ n durdurulmas~"
emredildi. Öte yandan Besüsiri, binitiyle askerlerine gitti. Daha sonra da bu askerlerinin hepsini
ele geçirmek istedi~i Harimü't-TâNdye götürdü. 4 Zülhicce Cuma günü (22 Ocak Cuma) halifenin
camiinde hutbe okunmad~ , öteki camilerde ise M~s~r hâkimi ad~na ~ii hutbesi okundu. Ayn~~ gün,
halifenin Ba~dad'ta kalma iste~i, yerinde görülmedi. Bu nedenle Besüsirl ve Kur e y ~~b.
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Bedran aras~ nda "halifenin Ba~dad'tan nakli ve onun ikisinden birinin elinde kalmamas~, Hadisetü
A-ne66 hâkimi Muhâri ~~ad~ yla bilinen bedeviye teslimi ve her ikisinin, halife hakk~ ndaki kararlar~~
kesinle~inceye kadar Hadisetü Âne'de göz alt~ na al~nmas~" hususunda müzakereler cereyan etti.
Halife, bunu ö~renince K urey ~~'e haber gönderip kendisine s~~~ naca~~n~~ bildirdi. Fakat o,
halifenin bu önerisini kabul etmedi. Bunun üzerine halife, kalk~ p K ur ey ~~'in çad~ r~ na gitti ve onu
görünce ete~ine yap~~~ p dedi ki: "Benim senden uzakla~t~r~ lmam ve senin himayenden ç~kar~ lmamla
ne yap~ lmak istendi~ ini, bilmiyorum. Ben, kendi can~ m~, benim hakk~ mda gerekli olan kefaleti bana
vermen ~art~ yla ancak sana teslim ederim. Ben, ~u anda sana geldim. Böylece senin beni himayene
alman gerekir. Tanr ~~ 'ya ant olsun ki Tanr 1, benim içimdedir. Beni Besüsiri 'ye teslim
edersen o zaman beni mahvedip yok etmi~~olursun. Essas~ nda böyle bir davran~~, Arap töresinde
yoktur". Bunun üzerine K urey ~, "Sana hiçbir zarar, ziyan ve kötülük yap~ lmayacakt~ r, fakat bu
çad~ r senin gibi ulu birisinin kalmas~ na uygun de~ildir; Besâsiri, senin burada kalmana raz~~
olmaz. Bu nedenle ben, seni Hadisetü i~ne'ye nakledip dindar bir insan olan amca o~lum
Muhari ~'e teslim edece~im. Benim himayeme güven ve çad~ r~na dön!" dedi. Onun bu sözleri
üzerine halife, ümitsizli~e dü~üp aya~a kalkarak "Karar, Tanr ~'ya aittir, çünkü Tanr I, her ~eyin
en iyisini ve do~rusunu yapar. UluTanr ~'n~ n güç, kuvvet ve kudretinden ba~ka hiçbir güç, kuvvet
ve kudret yoktur" dedi. Öte yandan Kurey ~, 9 Zülhicce Çar~amba (2 7 Ocak Çar~amba) gecesi
Ba~dad'~n bat~~ kesimine geçti ve Mansur Camii'nin yak~n~ na çad~ rm~~ kurdu ve halifeyi de Mekabir-i
Kurey~'teki67 Meshed'e götürdü ve ona "Geceyi burada geçir!" dedi. Fakat halife "Bana dü~man olan
Aleviler burada oturuyorlar" diyerek bunu kabul etmedi ise de sonunda mecburen Meshed'e girip
geceyi bir türbe evinde geçirdi. Ertesi gün, Besüsiri ve K urey ~'in adamlar~ ndan bir grup,
halifeyi kald~~~~yerden al~p bir deve üzerindeki kubbeli çad~ra (Taht~revan) oturtarak önce Enbâr'a,
daha sonra da F~rat Irma~~~üzerindeki Hadisetü A'ne'ye gönderdiler. Buran~n hâkimi, iyi ahlâkl~,
do~ru, dürüst ve halifeye hizmet üstlenen Muhüri ~ el-Bedevi idi. Halife, Enbâr'a ula~~ nca
ü~üyüp so~uktan ~ikâyette bulundu. Bunun üzerine Enbâr ileri gelenlerinden olan ~~ b n
Mehdeviy ye (~~ bn Mehdüy e) ad~ yla bilinen bir kimse, halifeye kolsuz gömlek, çar~af,
battaniye ve pamuklu bir h~ rka (cübbe) gönderdi. Bu arada halife, Enbâr'dan Ba~dad'a bir mesaj
gönderdi; o, bu mesaj~nda Besüsiri ve K urey ~'e "Kendisine lütuf ve ihsanda bulunup
Ba~dad'a geri döndürmelerini, kendisine ait bütün yerlerin korunmas~~ hususunda ciddi bir ant
içmelerini" bildirdi. Fakat onun bu isteklerine hiç ald~r~~~edilmedi~i gibi kendisine bu hususta
herhangi bir cevap da verilmedi. Bunun üzerine halife, Hadisetü A-ne'ye gidip orada ikamete ba~lad~.
Hemedanl~~ Abdülmelik b. Muhammed,68 halife el-Kâim Biemrillah' ~ n
yak~ nlar~n~ n birinden naklen ~unlar~~ söyledi: Halife demi~tir ki: Hadisetü A-ne'de bulundu~um zaman
bir gece namaz için kalkt~ m. Kalbimde Tanr ~~ 'ya bir münacaat~ n (yalvar~p yakarma) s~cakl~~~ n~~ ve
tatl~ l~~~n~~ hissettim. Bu nedenle de bana lütfedip kolayl~k göstermesi için Ulu Tanr ~~ ya duada
bulundum ve ~öyle dedim: Tanr ~ m, beni yurduma döndür. Benimle ailem ve çocuklar~ m
aras~ ndaki mesafeyi kapat! Böylece onlarla bir araya gelmemi, kolayla~t~ r, onlarla eza ve cefadan
yorulmu~~oldu~umuz hâlde, ünsiyet bahçelerine bizi geri döndür! Bunun üzerine F~rat
Irma~~~kenar~ nda, birisinin yüksek sesle "Evet, evet" dedi~ini, duydum ve kendi kendime "Bu adam,
ba~ka birisine hitap ediyor" dedim. Sonra da Tanr ~~ 'dan dilek tutmaya ve ona yalvar~p yakarmaya
66 F~rat Irma~~~k~ y~ s~nda
sa~lam kalesi olan tarihi bir kent (Yakut, a.g.e., Il, 266-67).
67 Ba~dacf ta ünlü bir mahalle (Yakut, a.g.e., V. 191).
68 Ba~dadta

ünlü bir mahalle (Yakut, a.g.e., V. 191).
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ba~lad~ m. Fakat çok geçmeden o bana ba~~ ran~~ gördüm. Böylece UluTanr ~~ 'n~n, bizim ba~~ m~za
gelen bu olaylar dolay~ s~ yla o adam~~ gizli olarak konu~turdu~unu anlad~ m. Halifenin saray~ ndan
ç~ k~~~, a~a~~~yukar~~ Zülkade (Aral~ k/Ocak) ay~ nda idi, saray~ na dönü~ü de yine ayn~~ ayda olmu~tur69.
isfahanl~~ M ahmud b. e I-Fa zl (b. E b ü N a s r), halife hakk~ nda ~unlar~~ rivayet
etmi~tir: Halife el-Kâim B iemr illah, göz alt~nda bulundu~u zaman bir dua yaz~ p bir
bedeviye vererek ona "Bu duay~~ K"abe'ye götürüp asmas~ n~" emretti. Bu dua ~öyledir:
Zavall~~ Kulundan Ulu Tanr~'ya
Tanr ~ m! Sen, saklanan gizli s~ rlar~~ kesinlikle bilirsin. Tanr ~~ m! Senin bu bilinen ve
kendi yaratt~ klar~ n~ n -bunlar~ n içinde ben de var~ m- i~ lerine, benim bildirmemden daha çok vak ~ fs~n.
Kullar~ ndan bir kul (B es asiri ), senin nimetine kar~~~nankörlük yap~ p ~ükür etmedi, ak~betleri
hiçe say~p dikkate almad~ . Senin sab~ rl~~ olman kar~~s~ nda o, gururlu ve ~iddet sahibi bir insan oldu.
Kötülük yapmak için bize sald~ rd~, dü~manca ve ~iddetli hareket ve davran~~larda bulundu.
Tanr ~~ m! Bize yard~ m edenler azald~ ; zalim, kuvvet ve kudret buldu. Sen, her ~eyi bilen, adil ve
insafl~~ bir hâkimsin. Biz, ona kar~~~ancak senin yard~ m ve inayetinle galip gelebiliriz. Onun ~er ve
fesad~ndan ancak sana s~~~ n~ r~z. O, senin yarat~ klar~ nla kuvvet bulmu~, biz ise yaln~ z seninle kuvvet
buluruz ey alemlerin Rabbi! Tar ~ m! Biz, onu, senin yarg~ lamana havale edip sana b~rakt~ k. Onun
hakk~ nda, adaletin yerine getirilmesi için seni bizim yerimize vekil yapt~ k. Bu nedenle benim ve onun
aras~ nda hükmünü ver! Çünkü sen, hakimlerin en hâkimisin! Tanr ~~ m! Onun hakk~ nda kuvvet ve
kudretini ve senden diledigimiz dilekleri bize göster! Tan r ~~ m! O, günah i~ leyerek kuvvet buldu~u
için onun kuvvetini çek al! Ve kudretinle bizi, onun kudretine güçlü k~ l ey merhametlilerin en
merhametlisi olan Tanr ~~ m!"
Bedevi'nin bu duay~~ götürüp ~Câbe'ye ast~~~~gün, Besasiri 'nin öldürüldü~ü tespit edildi ve
bu tarihten yedi gün sonra da onun kesik ba~~~ Ba~dad'a getirildi76.
Öte yandan B esasiri, 10 Zülhicce Per~embe günü (28 Ocak Per~ embe), Ba~dad'~n do~u
kesimindeki Musalldya önünde bayraklar oldu~u halde gidip burada kurban kesip bayram~~ kutlad~.
Onun önünde, âdet edindi~i üzere, kendisine aman verdi~i halifenin hacibi E b ü Mansur b.
Bekranvard~ .Besasiri, Mansur CamdndekiminbereEbu'l-Hasen(Muhammed
b. A h me d) b. el-Mühted iyi atam ~~t~ . Hatibler ve müezzinler, (~ii simgesi) beyaz elbiseler
giydiler. Bu arada Besâ siri, askerlerini Ba~dad'~ n bat~~ kesimindeki Me~raatül-Mâristan'a
nakletti ve el-Mustans~riyye ad~ n~~ verdi~i alt~n paralar bast~ rd~ . Paran~ n bir yüzünde "Bir Ta nr ~'dan
ba~ ka MI yoktur, onun bir orta~~~da yoktur. Ta nr ~'n~ n yak~n~~ olan M uhamm e d, Tan r ~'n~ n
elçisidir", öteki yüzünde de "T a n r ~'n~n kulu ve onun yak~ n~~ el-1 mam Eb ü Temim el M aa d el-M ustans ~~ r B i Ila h, Emirül-müminin" yaz~ lm~~t~ r. Be sasiri, kendisini
öldürmeye azmeden baz~~ kimseleri yakalat~ p gece ~rmakta bo~durtmak suretiyle öldürttü. Bu arada
halk, halifenin Harim ve Saray~ ndan d~~ar~~ ç~kt~ lar. Çünkü buralarda, her ~ey ya~ma edildi~i için
. A. Sevim, a.g.makl., s. 53-54).
69 Bu kay~ tlar Garsunni'm eden naklen S ~ bt 'ta da verilmi~tir (Kr~
70 Bu dua metni. ~~ bnü'l- Adi m'de (A. Sevim, Biyograf~ lerle Selçuklular Tarihi, s. 8-9), birçok müelliflerin
nakledilmi~tir
ifadelerine dayamlarak verilmi~tir; bu dua metni. ayr~ ca Garsunni'm e'nin eserinden de S ~ bt taraf~ndan
(Bk. A. Sevim a.c..makl.. s. 54).
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hiçbir ~ey kalmam~~ t~ . Öte yandan Zülhicce ay~ n~ n bitimine iki gece kala (I 5 ~
ubat), E b u ' 1 Küs ~ m ~~ bnü'l-Müslim e, eli ba~l~~ olarak hapiste kald~~~~ Harimü't-Tâhiri'den
ç~ kar~ ld~ .
Üzerinde yün bir cübbe, ba ~~ nda k~ rm~ z~~ keçeden bir külâh, boynunda da muska gibi deriden bir
tasma vard~ . Böylece o, bir deveye bindirilip Ba~dad'~ n bat~~ kesiminde dola~t~ r~ ld~ . Arkas~~
s~ ra birisi
ona bir deri parças~ yla sürekli olarak vurmakta idi. ~ bnü'l-Müslime ise bu s~
rada "Söyle, Ey
Tanr ~~ m, mülk sahibi olan sen, mülke sahipsin ve onu istedi~ine verirsin, diledi~
inden al~ rs~ n.
Diledi~ini aziz, diledi~ini zelil k~ lars~ n."7 I âyetini okuyordu. O, Ba~dad'ta
gezdirilip halka gösterildi
ve Kerh mahallesi halk~ , ona eski, y~ pranm~~~elbiseleri (Paçavralar) f~
rlatt~ lar. Her yerde yüzüne
tükürerek Iânetleyip küfrettiler. ~~ bnü'l-Müslim e, halifenin saray~ n~ n kar~~~taraf~ nda bir süre
konduruldu. Daha sonra da ordugâha geri gönderildi; onun için Horasan Kap~s~ nda bir tahta (kalas)
dikildi ve deveden a~a~~~indirildi. Yeni soyulmu~~bir öküz derisi kendisine giydirildi ve öküzün
boynuzlar~~ da ba~~ na geçirildi, omuzlar~ ndan geçirilen demir bir halkayla tahtaya diri diri as
~ ld~ .
Esas~ nda Besâsiri, ~~ bnü'l-M üslim e'nin durumunu gözetlemek amac
~ yla birkaç gün
daha ya~amas~~ için "Köprücük kemi~indeki iki kancan~ n ç~ kar~ lmas~ n~ ", ayr~
ca "Aç kalmamas~~ için
de her gün iki tane somun verilmesini" emretmi~ti. Bu emri alan ki~ i, Besâsiri 'nin onu
ba~~~ layaca~~ndan korkmu~tu. ~~te bu kimse, ~~ bnü'l-Müslim e'nin omuzundaki o iki kancay
~~
vurarak ç~ karm~~t~ . ~~ bnü'l-Müslim e, ölümü s~ ras~ nda "Beni mutlu olarak yaratan ve
~ehid
olarak öldüren Tan r ~ 'ya ~ ükürler olsun. Tanr I, seni (B esüsiri ), benim hakk ~ mda murad~
na
erdirdi. Sana nas~ l hizmet edece~imi görebilmen için beni yan~ na al! E~
er beni öldürürsen belki de
Horasan Sultam (T u ~ rul Be y)'n~ n elinden bu ülkeyi ve halk~~ helâk edecek bir musibet ç
~ kar"
dedi. Öte yandan halk, ona sövüp sayd ~; ~~ bnü'l-M üslim e, ak~ama de~in böyle ç~ rp~ n~ p durdu
ve sonunda öldü72.
Besüsiri isyan~~ hakk~ nda verilen bu bilgilerden sonra metinde, Sultan Tu ~
rul
B e y'in Hemedan'dan ç~ k~ p karde~i ~ brahim b. Y ~ na l'~ n kuvvetlerini yenilgiye u
~ratt~~~~
kaydedilmi~tir73.
~ brahim b. Y ~ nal '~ n isyan~ n~ n bast~ r~ lmas~~ hakk~ nda verilen bu çok k~
sa kay~ ttan sonra
metinde Batâ'ih'in (Batihâ = Batakl~ k çukur yerler)74 bir yöresi kumandan~~
olan A 1 i b. E b i ' 1 ha yr '~ n Tu ~ rul Be y'e isyan etti~i, içinde Amidii'l-lrak E b ü N a s r'~
n da bulundu~u
Tu ~ rul B e y'in kuvvetlerinin onu yenilgiye u~ratt~~~~belirtilmi~
, bundan sonra da ya~ça
Tu ~ rul Be y'den büyük olan Davud Ça ~ r ~ Bey 'in vefat etti~
i kaydedilmi~tir75.
Bu y~ l~ n son olay~~ olarak Hilâfet veziri ~~ bnül-Müslim e'nin öldürülmesi hakk
~ nda ~u
bilgiler verilmektedir:
71 Kur'an, .Ii ~mran

suresi, âyet nr. 26.

72

A rslanBesâs ~ r rnin isyan~ , Ba~dad'~~ i~gali, halifenin
Hadisetti ~ine'ye nakli ve cereyan eden öteki olaylar~ n
ayr~ nt~ lar~~ için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 27-40, 54; ayn ~~
müellif, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, s. 1-10; ~ bnül-Esir a.g.e.,
IX, 640; M.A. Köyrnen. a.g.e., s. 46 vd.; O. Turan. a.g.e., s. 89-91; F. Sümer, a.g.makl. s. 101-114; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s.
43-45.

73

~ brahim b. Y ~ nal isyan~~ ve bast~ r~ lmas~~ hakk ~
nda bk. M.A. Köymen, a.g.e., s. 58 vd.; O. Turan, a.g.e., s. 89-90;

A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 43-44.

74 Dicle-F~rat ~ nnaklarm~ n a~a~~~mecras~~ olan ve Vas~t-Basra aras~ ndaki yerler. Bk. ~
A. "Batiha" mad.
75 ilgili

kaynak ve ara~t~ rmalarda Ça ~ r ~~

Be y'in Safer 452 (Mart 1060).de öldü~ü kaydedilmi~, fakat metinde,
B e y'in ölüm tarihi 450 (105 8/59) y~ l~~ olarak verilmi~tir. Ça ~ r ~~
Be y'in faaliyetleri
hakk ~ nda genel bilgi içi~~~ bk. ~ A. "Ça~r~~ Bey" mad.

görüldü~ü üzere, Ça ~ r ~~
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Ali b. el-Hasen b. Ahmed b. Muhammed b. Ömer Ebu'l-Kâs ~ m
~ ndan
~ bnü'l-Müslime 18 Zilhicce Pazartesi günü (5 ~ubat Cuma) Besüsiri taraf
.
Tarihçi
Muhammed
b.
Abdülmelik
elöldürüldü ve ba~~~ Ba~dad'ta dola~t~r~ld~
H emedani (Kay~ p) eserinde, bu hususta ~unlar~~ zikrediyor:
~ bnü'l-Müslim e, vezirlige atand~~~~zaman hil'at giydikten sonra Mansur Camii'ne
gitti ve camiin tepesine ç~ k~ p beraberindekilerle birlikte orada iki rek'at namaz k~ ld~~ ve "Bu yer, kutsal
bir yerdir; buras~ , eskiden bir ibadet evi idi; burada el-Hüseyin b. Mansurel-Hallâc
as~ lm~~t~"76 dedi. Daha sonra ~ bnü'l-Müslim e, burada, ~iddetli bir gök gürültüsü duydu ve
dediler.
burada bulunan halk, ~ bnül-Müslim e'ye "Hallâcü'l-mezheb (Hallâc mezhebinden)"
.
Bu
olaydan
sonra
halk,
daha
ld~
~
O, vezaret makam~ nda 12 y~ l 1 ay kald~~ ve ayn~~ makamda iken de as
l, 5
;
onun
ömrü
52
y~
unu
anlad~
önceki gök gürültüsünün, onun burada as~ lm~~~olmas~yla ilgili oldu~
ay idi77.

H. 451 (1059/60) Y~l~~ Olaylar~~

Bu y~ l~ n ilk olay~~ olarak metinde, halifenin annesinin, sakland~~~~yerden BesüsIri 'ye bir
pusula yaz~ p "Fakirlik, zarar, eza ve cefaya u~rad~~~n~, öyle ki bir parça yiyece~in dahi bir mazeret
uydurulup kendisine verilmedi~ini" bildirdi~i, bunun üzerine Besüsir rnin Ermeni bir câriye
olan ve 91 ya~~ na yakla~an, hattâ biraz daha geçen bu kad~ n~~ yan~na getirtti~i, daha sonra da ona
ca ona her gün 12 r~ tl
Harin~ii't-Mhiri'de özel bir oda ve hizmet için de iki câriye tahsis ettirdi~i, ayr~
(480 dirhem) ekmek ve 4 r~ tl (160 dirhem) da et tahsis etti~i, kaydedilmi~tir78.
Bu kay~ ttan sonra metinde, ~u bilgiler yer almaktad~r:
12 Safer Pazartesi günü (30 Mart 1059 Sal~) Besüsiri, Kadil-kudat Ebü Abdul I ah
ed-Damgani,EbüMansurb.Yusuf,Ebu'l-Hüseyinel-Hâ ~ imive Abbas/
ileri gelenlerinden bir grubu yan~na ça~~r~ p onlardan "e I- Must ans ~ r Bi 1 la h'~~ resmen
tan~malar~ n~~ (Mat)" zorla istedi ve bu hususta onlardan ant ald~ , birkaç gün sonra da onlarla birlikte
halifenin saray~ na girdi".
~ m
Bu kay~ ttan sonra metinde, 2 Rebiülevvel Pazar gecesi (18 Nisan Pazar), Ebu'l-Kas
Dicle
na
getirilip
burada
yak~nlar~
~~ bnü'l-Müslim e'nin cesedinin Harimü't-Tâhidnin
~ rma~~na at~ ld~~~, belirtilmi~ tir. Bu kay~ ttan sonra ise metinde, ~u bilgiler verilmektedir:
Besüsiri, Rebitilevvel ay~n~ n 4. Sal~~ günü (20 Nisan Sal~), Kûfe'deki Meshed (Meshed-i
~yla
Ali)'i ziyaret için Ba~dad'tan ayr~ l~ p Wisit'a gitti, beraberinde, teknenin içinde el-Alkami ad
tmak
için
-o,
bunu
yerine
getirmeyi,
kendine
bir
vefa
borcu
(411 11) bilinen irma~~~ Meshed'e ak~
(Sar~ k) kald~ rmak için
saym~~ t~- baz~~ âletler ve i~ çiler vard~ . Besüsiri, halifenin buradaki tâc~n~~
birisini gönderdi ve tâc~n bulundu~u yerin bir k~sm~~ y~k~ ld~; bu s~ rada Besüsiri 'ye "Bunun hiçbir
n bulundu~u yerin
anlam~~ yok; bu, yarardan daha çok bir suç say~ l~ r" denildi, bunun üzerine tâc~
y~ k~m~~ durduruldu.
~ ), "Hallâc-I Mansûr" mad.
76 H a I lâc- ~~ Mansur un hayat~~ ve öldürülmesi hakk ~ nda bk. ~ A. (Türkiye Diyanet Vakf
bnül-Müslime"
mad.,
ve
buradaki
bibliyografya.
77 ~~ bnü'l-Müslime hakk~ nda genel bilgi için bk. ~ A. "~
78 Bu hususta bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 41.
s~ yla Halifeli~e ba~l~~ bütün memleketlerde
79 Böylece art~ k sünni Abbasi Hahfili~i'nin ba~kenti Ba~dadta ve dolay~
.
A.
Sevim,
a.g.makl., s. 41).
kr~
resmen ~ii M~s~r Halikli~i, hâkim duruma getirilmi~~oldu (Bu kay~ tlar~~
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Besâsiri 'nin bir k~s~ m faaliyetleri hakk~ nda verilen bu bilgilerden sonra Sultan
Tu ~ rul Be y'in ~ brahim b. Y ~ na l'~~ yenilgiye u~rat~
p öldürtmek suretiyle bertaraf etmesi
ve daha sonraki faaliyetleri hakk~ nda ~ u bilgiler yer alm~~t~ r:
Sultan Tu ~ rul Bey, karde~i ~ brahim b. Y ~ nal' ~~ yenilgiye u~rat-t~
ktan sonra
tutsak al~ p öldürttü. Ayr~ ca ona ba~l ~~ olan Türk~nenleri
de öldürtmek suretiyle bertaraf etti". Bu
zaferden sonra sultan, Kurey ~~'e haber gönderip "Halifenin e~
i Arslan Hatu n'u kendisine
göndermesini ve halifenin de saray~ na iadesini" istedi. Bunun üzerine K ur ey ~,
Arslan
Hatu n'u sultan~ n istedi~i yere gönderdikten sonra sultana "Halifeyle ilgili olarak cereyan etmi
~~olan
bütün olaylar ~~bnü'l-Müslim e'nin hareket ve davran~~ lar~ ndan huselle gelmi~
tir; o (halife), ne
zaman bir olay ortaya ç~ ksa hemen Ba~dad'tan ayr~ l~p Irak'~n ba~
ka kentlerine gitmek istiyor.
Esas~ nda ben, halifenin ba~~ na kötü bir ~eyin gelece~ine inanm~ yorum. Biz, sana kar
~~~durup, seninle
sava~acak de~iliz. Ancak seni buraya davet etmeyip senden uzak duraca~~z.
Sizin askerleriniz, bu
memlekete her geli~ lerinde küçük su kanallar~ n~~ ele geçiriyor ve buradaki ekili topraklar
~~ tahrip
ediyorlar. Ben, ~ahsen Besâsiri 'den gelebilecek bütün istekler hususunda arac~ l~
k yapar~ m" dedi.
Bu arada K urey ~, Besâsir i'ye haber gönderip "Sultan Tu ~
rul Bey'in istek ve
arzular~n~~ yerine getirmesi ve buna kar~~~ ç~ kmas~ ndan sak~ nmas~
" hususunda uyar~da bulundu ve
"Ben, sultan~~ 600 fersah uzakl~ kta iken ça~~ rarak davet etmi~, böylece de ona hizmette bulunmu
~tum.
Biz, onunla tahmin edilemeyecek derecede yararl ~~ ve iyi i~ler yapt~ k. Öte yandan Irak'~~
ele
geçirmemizin üzerinden alt~~ ay geçmesine ra~men M~s~r halifesinden bize hiçbir haber, mektup ve
te~ekkür gelmedi~i gibi, onun, bizim hakk ~ m~zdaki fikir ve dü~üncelerini de ö~
renemedik. Bizim ona
gönderdi~imiz elçiler, bir y~ l sonra geri döndüler. Böylece ondan bize, sadece mali ve askeri yard
~m
gönderildi. Bizde ne zaman bir sorun ortaya ç~ ksa M~s~r halifesi, zahmet edip bununla hiç ilgilenmez.
Ancak zahmeti, sen ve ben çekeriz. ~~ te bu nedenle bizim yapaca~~m~z en do~ru i~, bar~~~
yap~ p halife
el-Kâim Biemrilla h'~ n makam~ na dönmesini sa~lamak, bizim, onun itaat~~ alt~
na girmemiz,
bunu da onun güvendi~i birisiyle kendisine mektupla bildirmemizdir" dedi. K urey
~~b.
Bedran '~ n bu y~ l~n ~evval ay~ nda (Kas~ m/Aral~ k), sultana gönderdi~
i elçisine, sultan taraf~ ndan
"Sultan Hazretleri'nden yard~ m alacakt~ r" sözü söylenmi~tir. Esas~ nda K urey ~
, bu elçiyi halife
el-Kim Biemrillah'~ n e~ i Seyyide Arslan Hatun ile birlikte sultana
göndermi~ti. Ayr~ ca K ur ey ~, bu elçiyle gönderdi~i mektupta sultana "Halifenin, saray
~ na geri
getirilmesini ve bunu, yak~ nda yerine getirece~ini" bildirmi~ tir. Bir süre sonra da sultandan
Kurey ~ 'e bir mektup gelmi~ ti. Bu mektubun ba~l~~~~ ~öyle idi: "Büyük ~ahlar
~ah!, Do~u'nun ve
Bat~'n~n (Dünyan~ n) Hiikiimdan Tu ~ rul
BeyEbâ TâlibMuhammedb.Mikâilb.
Selçuk'tan, E~nirül-mü'~ninin'in kölesi Ulu EmirAlemüddinEbu'l-meâliKurey
~~
b. Bedra n'a". Bu mektubun ba~~taraf~ nda, sultan~ n kendi el yaz~s~yla "Hasbiyallah
=Tanr 1,
bana yeter" yaz~s~~ vard~ . Bu mektubun kapsam ~~ aynen ~öyledir:
"Kader, bizi, din ve saltanat dü~man~~ olanlarla kar~~~kar~~ya getirdi. Bizim yapaca~~m~
z tek
görev, efendimiz ve önderimiz mü'minlerin emin el-Kâim Biemrilla ha hizmet etmek ve
onun halifeli~ inin ululu~unu, oturaca~~~tahtta göstermektir. Bizim esas yapmam
~z gereken ~ey de
budur ve bu hususta bo~a geçirilecek bir saatlik vaktimiz bile yoktur. Biz, Do~u'nun
atl~ lar~~ olarak bu
büyük görev için geldik. De~erli emir Alemüddin (K urey ~~b. Bedra n)'den yaln
~ z ba~~ na
üstlenip ba~ar~ l~~ oldu~u i~i sonuçland~ rmas~n~~ istiyoruz. Esasen bu iste
~imiz, efendimiz ve
büyü~ümüz halife el-Kâim Biemril la h'a olan hizmet ve ba~l~ l~~ina
sad~ k kalmas~d~ r. Bunu
da ~u iki ~~ ktan birisini seçerek yapmas~~ gerekmektedir. ilki, halifenin ~an~
n~~ yüceltmeyi, önderli~inin
80

bra hi ~n b. Y ~ na l'~n isyan~~ ve bertaraf edilmesi hakk ~
nda bk. not nr. 73.
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konumunu ve Ba~dad'taki halifelik makam~n' resmen kabul etmeyi ye~leyecek, onun huzurunda,
kendisine verilen görevleri ve hükümleri üstlenecek, hem k~ l~c~n~ , hem de kalemini kald~ racak
(Hâkimiyetini kabullenecek), esasen kendisinden istenen ~ey de budur. Bu farz olan hizmette bizim
halifemiz de odur; deniziyle karas~yla bütün ~rak onun yönetimine b~rak~ lacak, yabanc~lar~n atlar~n~n
t~ rnaklar~, yaln~zca ondan yard~ m isteme durumu d~~~ nda, bu topraklar~ n bir kar~s~na bile
basmayacaklard~r; ikincisi ise biz, kenisine hizmete gelip yeti~ inceye de~in onu (halifeyi) kaleden
(Hadisetü Âne) memleketine (Ba~dad) nakletmek, ya da kalede muhafaza ederek onun yüce ve
sayg~n zat~na ba~l~~ kalacakt~ r. Biz de onu makam~ na geri getirmeyi üstlenece~iz. De~erli emir
(K u re y ~) isterse bizimle bir araya gelir, ya da istedi~i yere gider. Biz, Irak'~n yönetimini ona verip
halifelik makam~n~n hizmetinde olarak onu halef seçece~iz. Atlar~m~z~ n dizginlerini de Do~u
ülkelerine çevirece~iz. Bizim bütün çabalar~m~z, bu amac~~ gerçekle~ti~-mekten ba~ka bir ~ey de~ildir;
bu memleketlerden hiçbirisine göz dikmeyece~iz; bütün çabalar~ m~z, dini amaçl~d~ r, kendisi de
(K urey ~) - Tanr 1, gücünü daim k~ls~ n- anlatmak istedi~imiz ~eyleri anlayabiliyor ve bu
mektuptan sonra bu bilinen sebepten dolay~~ gelece~imizi, bunun d~~~ nda ba~ka hiçbir amac~m~z~n
olmad~~~ n~, biliyor; a~iretlerinin kalbi asla korku ve endi~eye kap~ lmas~ n. Onlar~n hepsi, bizim
karde~lerimizdir ve bizim korumam~z alt~nda bulunmaktad~rlar. De~erli emirin (K ur e y ~) bize olan
dostlu~una ba~l~~ kald~ klar~~ sürece onlar~~ gözetip korumak için Tanr ~~ad~na söz ve and~m~z vard~r.
Öteki Arap, Acem ve di~er uluslardan her kim onlara kat~l~rsa onlar~~ da korumam~z alt~na al~r~z. Bu
arada Irak'taki bütün sap~ klara yapt~ klar~~ kötü hareketlerden dolay~~ affedip aman veririz, fakat
Besâsiri, bu aff~ n d~~~ndad~r. Ona, ne aman veririz, ne de af sözü; o, ~eytana ve onun aldat~c~~
kötülüklerine uyup kap~ lm~~t~r, Tanr ~~ dinine kar~~~büyük bir günah i~lemi~tir, in~aallah o,
görüldü~ü yerde yakalanacak ve i~ledikleri suçtan dolay~~ cezaland~ r~ lacakt~r. O, içinde besledi~i kötü
fikir ve dü~üncelerinden dolay~~çok say~da insan~n kan~na girmi~tir. Böylece onun bütün bu yapt~klar~~
kötü ~eyler, onun inanc~n~n bozuklu~unu göstermi~tir. O, yerin dibine dahi girse aln~na yaz~ lm~~~olan
kader kesinlikle gerçekle~ecektir, kar~~m~za ç~kacak olsa o zaman can~ndan olacakt~r. UluTanr 1,
yüce emini (K urey ~) dinin ç~ karlar~~ ve halifenin hizmetleri u~runa giri~ti~i bütün çabalardan
dolay~~ ödüllendirsin. Biz, bu mesaj~ m~z~~ ula~t~rma görevini, üstad bilgin EbüB ek r Ahm ed b.
Muhammed b. Eyyt~ b b. Fürek ile Mütemedüddev le Ebu'l-Vefâ
Zil- ek 'e verdik. Kendisi (K u re y ~), onlar~~ dinleyip onlara güvenecek ve efendimiz halifenin
meclisinde hizmette bulunmalar~~ için onlar~~ Hadisetü Âne kalesine gönderecektir. Bu mektup
Ramazan 451 (May~s/Haziran 1059)'de yaz~lm~~tn-81.
S ultan T u ~~r u 1 Be yin, adlar~~ geçen iki elçiyle birlikte hizmette bulunmak amac~yla
halifeye 40 çe~ it giysi ve 10 paket k~sa giysi ve be~~bin alt~n gönderdi~i, ayr~ca halifenin e~i
Ars 1 anHatun 'un da e~ine be~~k~sa giysi gönderdi~i, metinde kaydedilmi~tir82.
Bu kay~ tlardan sonra ~u bilgiler verilmektedir:

81 Sultan Tu ~ rul Bey - K urey ~~ ili~kileri hakk~ nda metinde verilen bu bilgiler, görgü tan~~~~
Garsunni'm e'nin kay~p eserinden nakiller yapan S ~~ b t'~n eserinde daha aynnt~l~~ ve aç~ kl~ k getiren ifadelerle
kaydedilmi~tir (Kr~. A. Sevim, a.g.makl., s. 44-45, 49-50).
82 Sultan Tu ~ rul Be yin K urey ~'e gönderdi~i bu son derecede ilginç mektup, gerçekten çok anlaml~ d~r.
Mektuptaki ifadelerden anla~~ ld~~~na göre sultan~n. Besüstr rnin öteki müttefiklerinin ve olaylara kar~~anlar~n hepsinin
affedilece~ini aç~klamas~, sultan~n ileri siyasal bir görü~ü oldu~unu, aç~kça göstermektedir. Bu mektubun daha ayr~ nt~l~~ ve
aç~kl~ k getiren metni, görgü tan~~~~Garsunni'm eden naklen S ~ bt taraf~ndan kaydedilmi~tir. Bu hususta bk. A. Sevim,
a.g. makl., s. 49-50.
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Emir K ur ey ~'e söylendigine göre, Sultan Tu ~ rul Be y, kalabal~k bir orduyla
Heinedan'da bulunuyormu~~ve Hadisetü ~i~~e'de bulunan halifeyi Ba~dad'a döndürmek için harekete
geçme niyetinde imi~. Bu haber üzerine Kurey ~, endi~elenip korkuya kap~ ld~. Bu nedenle birkaç
deve sat~ n ald~~ ve birçok evi de onart~p düzelttirdi; o, ayr~ ca kendisinin gidip oturabilecegi mekânlar
yapt~ rmak amac~ ya birisini çöle gönderdi; daha sonra da sultandan kendisine yard~m sözünü ihtiva
eden bir mektubu gerekeni yapmas~~ için Besüsir i'ye Ba~dad'a gönderdi. Mektubu al~ p içerigine
vak~ f olan Besüsir 1, binitlerini, develerini ve gerekli e~yas~n~~ kendisinin oturma yeri olan Vdsit'a
gönderdi. Bu arada da yanda~lar~ na mektup yaz~p "K ur e y ~'in Irak'a yürümemesi gerçekle~ti~i
takdirde ben, harekete geçip sizleri yan~ ma al~r~m" demek suretiyle onlar~ n kalblerini ho~~tutup
rahatlatt~ . Çok geçmeden de halifenin Ba~dad'taki makam~ na dönmesini kabul etti, fakat bununla
birlikte ~unlar~~ ~art ko~tu:
1 - Kendisinin halifenin, saray~nda yaln~z ba~~ na nâib ve hâdimi olmas~,
2 - Halifenin eskiden oldu~u gibi Hüzistan ve Basra'n~n yönetimini, kendisine vermesi,
3 - Sultan~n ad~~ olmaks~z~ n sadece halife ad~ na hutbe okutulmas~,
4 - Sultan Tu ~ rul Be y'in, halifeye, bu ~artlar~~ kabul etti~ine dair elçiler gönderip ant
içim~esi.
Bu arada, sultan~n Ba~dad'a yakla~makta oldu~unu ö~renen Besüsir 1, Basra'da bulunan
adamlar~ na "Kuvvetleriyle birlikte süratle Ba~dad'a yönelmelerini" bildirdi, i~te bu s~ rada da
Besüsir rnin e~i, çocuklar~, bunlar~ n yak~ nlar~, Kerh mahallesi halk~~ ve daha baz~~ kimseler, ö~le
vakti, Dicle Irma~~~yoluyla Ba~dad'tan ayr~ ld~ lar, bu nedenle Nümüniyye'ye83 gidi~~ücreti 10 alt~ na
yükseldi. Bu s~ralarda Araplar ve Kürtler yaya olarak gitmekte olan insanlar~~ ya~malad~ lar; bu yaya
yürüyenler, Sarsar'am ula~t~ klar~~ s~rada, bunlardan bir k~sm ~, kar~~ya geçi~~s~ras~ nda kanalda bo~uldu.
Büyük bir bölümü de kar~~ ya geçmeyip olduklar~~ yerde kald~ lar. Bu s~rada da Arap ~eybano~ullan
kabilesi, onlara sald~ r~p ya~malad~ lar. Büyük bir k~sm~ n~~ da öldürdüler; kad~ nlara utanç verici
kötülükler yapt~ lar ve kad~ nlar~n bir k~sm~ n~~ tutsak al~ p kendi topraklar~ na götürdüler.
Besâ s i r i 'nin adamlar~n~n Ba~dadlan ç~ k~~lar~~ 6 Zülkade (14 Aral~ k) idi. Böylece onlar~n
Ba~dad'a hâkim olu~lar~ , tam bir y~l sürmü~tür. Bu arada Hâsimiler ve Bübü'l-Basra halk~, Kerh
mahallesine sald~r~p ya~malad~ lar. Çar~~ , yol ve sokaklar~~ ate~e verip yakt~ lar. Bu arada da vezir
Sâbur (S a p u r) b. Erde ~ ir 'in H. 383 (993/94)'de vakfettigi, içinde pek çok kitap bulunan
kitapl~ k da yand185. Ayr~ca Derbii'z-Z4ferâni86 de yand~ . Bu semtte, her birinin de~eri 1200 alt~n olan
evler vard~. Bu s~rada Küfe de a~a~~~yukar~~ 70 gün süreyle ya~ma edildi87.
Bu kay~ tlardan sonra halife el-Kâim Biemrilla h'~n Hadisetü iine'deki durumu ve
bununla ilgili olarak cereyan eden çe~ itli olaylar zikredilmekte ve ~ u bilgiler yer verilmektedir:

83 Vas~t ve Ba~dad aras~nda, halk~~ ~ii olan küçük bir belde (Yakut, a.g.e., V, 339-40).
84 Ba~dad

yöresinde iki köy (Ayr~nt~~ için bk. Yakut, a.g.e., 111, 455-46).

85 Bu kitapl~k hakk~ nda bk. Heribert Busse, Chalif und Grosskönig, Die Buyiden im lraq (945-1055), Beirut 1969,
525 vd.
86 Ba~dadla

tkir ve mal sahiplerinin oturduklar~~ semt (Yakut, a.g.e., VII, 510).

87 Metinde verilen bu bilgileri kr~. A. Sevim, a.g.makl.,s. 50-51.

s.
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Hadisetü ~l.ne kalesi hâkimi Muhâri ~ el-Ukayli, yan~ nda emanet olarak kalan halife
el-K âim B iemrillah 'a "Hayat~ n~~ koruyaca~~~ve dü~mana (B esâsiri 'ye) teslim
etmeyece~i" hususunda ant içti. Esas~ nda Muhâri ~, kendisine vadetti~i bir ~eyi yerine
getirmemesi nedeniyle Besâsiri hakk~ndaki fikrini ve güvenini de~i~tirmi~ti. Bu arada Musul'e
gitmek üzere çöl yoluna sapan K ure y ~, Muhari ~'e gönderdi~i bir elçiyle (E bu'l-Hasen
b. Müferric) ~unlar~~ bildirdi:
"Bizim, senin, emanetine güvenilir bir kimse olman dolay~s~ yla halifeyi senin yan~nda kalmak
üzere, sana emanet etmi~~oldu~umuzu biliyorsun. Fakat ~imdi ise onun senden istemi~lerdir. E~er
onlar (Sultan ve O~uzlar), onu senden almak amac~ yla sana yönelip seni ku~atacak olurlarsa o zaman
halifeyi o~lunla bana gönder. Çünkü onlar, halifenin bizim elimizde oldu~unu ö~renirlerse Irak'a
yönelmezler. Böylece biz, daha önce kararla~t~r~ld~~~~üzere, halifenin yeniden Ba~dad'a dönmesi
hususunu onlarla anla~~ p karara ba~lar~z. Dolay~s~yla onlar~n herhangi bir sald~r~ s~ndan emin olup
güvenceye kavu~mu~~oluruz. Ayr~ ca biz, halifenin onlara gönderilmesine kar~~l~ k onlar~ n tehdit ve
tehlikesinden kurtulmak istedi~ imizi, onlara söyleriz. Bu durumda da halife, ~imdiye kadar oldu~u
gibi, ~imdilik senin yan~ nda kal~r ve böylece de onlar~ n halifeyi bizim elimizden kuvvet zoruyla
almalar~n~~ engellemi~~oluruz". Bunun üzerine Muhâri ~ , Kur e y ~~'in elçisine ~unlar~~ söyledi:
"Sen, K ure y ~~'e söyle: B es â siri bana gadretti ve bana verdi~i para hiçbir yarar
sa~lamad~ . Ben, halifeyi Ba~dad'a gönderece~imi, ona söylemi~tim. ~imdi benim sizler için
boynumun borcu olan hiçbir and~m kalmam~~~oldu. Ben, K ure y ~~'e 'Bana adam gönderip benim
yan~ mda bulunan halifeyi teslim al~n' demi~ tim, fakat o, bunu yapmad~ . Halife, benim boynumun
borcu olan ant'tan kurtuldu~umu anlay~ nca benden kendi can~~ için ant ald~ . Böylece bana, bozulmas~~
mümkün olmayan bir güven duydu". Daha sonra Muhâri ~, yan~nda bulunan halifeye ~unlar~~
söyledi:
"Senin için en do~ru i~, bizim buradan ayr~ l~ p Bedr b. Mühelhi 1 'in obas~na
gitmemizdir, böylece buraya gelmekte olan sultan~ n haber ve tavsiyelerini kolayca alabiliriz, bu
durumda da biz, güvenli bir yerde olur ve yapaca~~m~z i~leri, gerekli ~ekilde yönetiriz. Ben,
Besâ sir rnin buraya gelmeyece~inden pek emin de~ilim; esasen o, bizi beraberine al~ p götürürse
o zaman biz, istedi~imizi yapmaya muktedir olamay~ z". Bunun üzerine halife, ona "Nas~ l uygun
görüyorsan öyle yap!" dedi. Daha sonra her ikisi, Hadisetü ~ine'den 11 Zülkade Pazartesi günü (19
Aral~k Pazar) ayr~larak Tellü Ukberâ kalesine gittiler. Onlar~, burada bulunan ~ bnFürek (E b
B ekr b. Ahmed b. E y y ü b) kar~~lad~~ ve sultan~n, halifeye arma~an olarak takdim etmesi için
kendisine verdi~i ~eyleri halifeye verdi. Çok geçmeden ~ bn Fürek, sultana bir mektup yaz~ p
durumu bildirdi ve ondan halife için "Bir büyük çad~r (Ota~), çad~ rlar ve yataklar göndermesini"
istedi. Sultan da bu s~ralarda Ba~dad'a ula~m~~t~. ~ bn F ü r e k'in mektubunu alan sultan, sevinip
ferahlad~. Bu arada sultan~n askerleri, Nehru't-Tâblk, Bâbü'l-Basra ve di~er yerleri ya~malad~ lar.
Fakat halifenin birçok yerleri bo~~durumda bulunan Harim'i (Halifelik Saray~'nda ikamet yerleri)
ya~malanmad~. Ya~ma edilen yerlerdeki halk, çok zor durumlara dü~tü. Öte yandan Sultan
Tu ~ rul Be y, veziri AmidülmülkKündür I'yi, ileri gelen Selçuklu hâcib ve emirlerini
a~a~~~yukar~~ 300 ki~ilik bir askeri birlikle halifeye gönderdi; bunlarla birlikte üzerlerinde, büyük
ota~lar, ayr~ ca büyük çad~ rlar, âlet-edevât ve yataklar bulunan 14 Horasan devesi, bunlardan ba~ka
üzerlerinde, elbise ve kapkacak bulunan 6 kat ~ r, yine üzerine örtü örtülmü~~bir be~ik bulunan bir deve
ve alt~ n arabalarla üç at gönderdi. Bu hususta ~ bnFüre k, ~unlar~~ söylemi~tir:
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Ben, onlar~~ kar~~lad~~~ m zaman vezir Amidülmül k, vukubulan olaylar~~ aç~ klamam~~
istedi. Ben de ona her ~eyi aç~klad~ m.Bunun üzerine o, bana "Git ota~~ve çad~rlar~~ kurdur ve
kendisiyle bulu~mam~z~~ gerçekle~tirmek için
çad~rlara naklettir. Aksi takdirde biz,
görü~ mek için hemen gelirsek bu hususta halifeden ç~kacak izin saatlerce gecikebilir" dedi. Bunun
üzerine ben, derhal gidip vezirin istediklerini yapt~ m. Çok gemeden de o, halifenin çad~ nna girip
halifeye "Sultan~ n, Ulu Tanr ~~ 'n~ n onun kurtulu~unu kolayla~t~ rmas~~ dolay~s~yla duydu~u sevinci
ve kendisine olan iyi tutum ve davran~~lar~ndan dolay~~ Muhâri ~~'e te~ekkür etti~ini" söyledi.
Halife, bizim gitmemizi istedi ise de biz (~~bn Füre k), iki gün dinlendikten sonra halifenin
yan~ ndan ayr~ld~ k. Böylece yorgunluktan kurtulup rahata kavu~mu~~olduk". Daha sonra
A midülmülkK ü n d ü ri, sultana bir mektup yazarak durumu arz edip aç~ klad~. Bu mektubun
ba~~taraf~na, mektubu tasdik niteli~inde, halifenin el yaz~s~ n~~ koydurmak istedi. Fakat halifenin
yan~nda hokka-kalem (Divit) olmad~~~~için A m 1 dülmül k, kendi çad~r~ nda bulunan diviti, süslü
bir k~l~ çla birlikte getirip halifenin önüne koydu ve "Bu, Mansur b. Muhammed (Yani
kendisi)'in bir hizmettir, böylece Selçuklu devletinde k~l~ ç ve kalem bir araya gelmi~tir" dedi. Bunun
üzerine halife, ona te~ekkür etti. ~~ te böylece onlar, iki gün burada oturdular, daha sonra da buradan
hareket ederek 24 Zülkade Pazar günü (1 Ocak 1060 Cumartesi) Nehrevan'a ula~t~lar". Bu durum,
sultana bildirilince sultan, "E bil Nasr A midülmül k'e söyleyin, halife gelinceye ve namaz
k~l~p yemek yeyinceye de~in onu oturup beklesin ve gözetlesin. Sonra da halifeye gelip hizmette
bulunmam~~ bana bildirsin" dedi. ikindi vakti olunca Amidülmül k, halifenin, kendisiyle
görü~mek için izin vermesinden hemen sonra durumu sultana bildirdi. Bunun üzerine sultan, at~na
binip ilerledi ve halifenin ota~~n~~ görür görmez de at~ ndan inip halifeye ula~~ncaya de~in yaya yürüdü.
Sonunda halifenin ota~~ na girip yedi kez yer öptü. Bunun üzerine halife, yast~klar~ndan birini al~p
sultan~ n önüne att~~ ve "Bunun üzerine otur" dedi, sultan da bu yast~~~~al~p öptü. Sonra da yere koyup
üzerine oturdu ve hemen kaftan~n~ n ku~a~~ndan Büveyho~ullar~~ hükümdar~na ait olan k~rm~z~~ yakutla
örülmü~~ipi ç~ kar~p halifenin önüne att~ . Bundan hemen sonra da sekizer kö~eli de~erli 12 büyük inci
ç~ kart~p "Bunlar da e~ iniz Arslan Hatun 'un arma~an~d~n o, bunlar~~ size gönderdi ve sizin
bunlar~~ tesbih yapman~z~~ istedi" dedi. Sultan, bütün bu sözleri veziri Amidülmül k'e söylüyor, o
da bunlar~~ Arapçaya çevirip halifeye söylüyordu. Sultan, bu arada karde~i ~ brahim b. Y ~ na l'~n
isyan~~ nedeniyle Serefli Hazretlerini sald~r~ dan kurtarmaya gelmede geç kald~~~~için halifeden özür
diledikten sonra ona ~unlar~~söyledi:
"K~skanç kade~ lerimden birisi olan ~ brahim b. Y ~ na 1, birkaç kez isyan etti. Fakat ben,
onu affettim. Buna ra~men o, bu (son) isyana ~srarla ba~lad~ . Onun bu seferki isyan~, Emirülmü'minin, ~slâm dini ve Abbasi devletine zarar verdi~i için onu, yay~n~ n kiri~iyle bo~durup89
öldürttilm. Fakat ben, en büyük karde~im Davud Ça ~ r ~~ Be y'in ölümü nedeniyle ~ brahim
b. Y ~ na l'~n çocuklar~ n~~ affedip onlara, onun yerine görev vermeyi ye~ledim. ~~te bu nedenle de
senin hizmetine gelmem mümkün olmad~. Daha sonra Hadisetü ~ine'ye ula~~p sizin ~erefli zât~n~za
hizmet amac~yla haz~rlan~ yordum. Bununla birlikte bana, "U lu Tanr ~~ 'n~n lütuf ve ihsan~yla
M uhâri ~'in do~ru ve süd~k inançl~~ ve sizin kurtulu~ unuza hizmette bulundu~u" haberi ula~t~.
Ben, in~aallah o köpe~in (B esüsiri) arkas~na dü~üp onu yakalayaca~~m. Daha sonra da Suriye'ye
yönelerek Besüsiri 'ye yapt~~~~yard~ m nedeniyle M~s~r hükümdar~n~n cezas~n~~verece~im". Bunun
üzerine halife, sultana duada bulunup te~ekkür etti ve eliyle onun beline k~l~ç ku~att~. Sultan da
88 Bu cümleden sonra metinde eksiklikler vard~r, tamam~~ için bk. A. Sevim, a.g.e makl., s. 52.
89 Bilindi~i üzere, Uzak-Do~u kültür çevrelerinde yürürlükte olan ve Selçuklularda da görülen hanedan mensuplann~
n
öldürülmesinde kan ak~ tmama töresi uygulann~aktad~ r. Bu konuda bk. M.F. Köprillü, Türk ve Mo~ol Sülâlesinde Hanedan
Azas~n~n ~dam~ nda Kan Dökme memnüiyeti, Türk Hukuk Tarihi Dergisi ( 1941/42), I, 1-9.
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"Emirül-müsminin'e saraydan ç~kt~~~~s~rada bu k~l~çtan ba~ka hiçbir ~ey verilmedi~i gibi, hiç güvence
de verilmedi" dedi, ve bu k~l~c~n kendisine ku~at~lmas~ndan dolay~~çok memnun oldu. Bu nedenle de
yer öptü, Daha sonra Selçuklu askerlerinin kendisini tazim etmeleri için halifeden izin istedi. Halife de
bu izni ona verdi. Bunun üzerine askerler, halifenin ota~~na dört bir yandan girdiler ve kapal~~örtüsü
aç~lan halifeyi görünce hizmet ve tazimde bulundulctan sonra d~~ar~~ ç~k~p oradan ayr~ld~lar. Ertesi gün
de halife, buradan ayr~l~p Ba~dada gidecekti. Bu arada halife, sultan~n karargâh~nda kendisi için bir
çad~r kurulmas~n~~ istedi ve "Ben, Tanr ~'n~n, bu lânetlenmi~'in (B e s âsiri) durumu hususunda bana
yard~mc~~oluncaya de~in sultanla birlikte olmak istiyorum" dedi. Fakat sultan~n esas~nda halifeye
~erefli bir hizmet yap~labilmesi, ba~ka uygun bir yerde oturmas~ yla mümkün ve güvenli olmazd~.
Halifenin bu iste~i üzerine sultan, "A IlahAlla h, böyle bir iste~in yap~lmas~, do~ru de~ildir. Biz,
sava~~, seferi, hücumu ve tehlikeli olan i~leri Eitiirül-mii'minin'siz yapar~z. E~er o, bizzat bizimle
birlikte sefere ç~ kmak isterse o takdirde biz, her türlü hizmet hükümlerini yerine getiririz; böylece biz,
onun bu iste~ine cevap vermekten çekinmemi~~oluruz" dedi. Bunun üzerine halife, geri dönüp ota~~na
girdi. Çok geçmeden sultan, çevresinde askerler oldu~u hâlde, Bâbü'n-nübe'ye gidip halife gelinceye
de~in hâcibin bulundu~u yerdeki kürsüsüne oturup bekledi. Esasen Ba~dadta kadil-kudât ile üç
~uluid (Hukuk i~lerini yüniten)'clan ba~ka halifeyi kar~~layacak kimse yoktu. Çünkü halk ve di~er
kimseler, kötülük, zuliim ve ya~malar sebebiyle ~ehirden kaç~p uzakla~m~~lard~. Bir süre sonra sultan,
saray~na ula~an halifenin binitinin yulann~~ Bâbül-hücre'ye90 gelinceye de~in tuttu, bu olay,
Zülhicce'nin bitimine 5 gün kala (1 ~ubat 1060 Sal~) idi. Halife, binitinden inince sultan ona hizmette
bulundu. Daha sonra Besüsiri 'nin pe~ine dü~mek için ondan izin istedi. Halifenin izin vermesi
üzerine sultan, ayr~l~p ordugâha gitti. I~te bu s~rada Hafâceo~ullari kabilesinin ileri gelen emin olan
S erâ ya b. M e n I, sultana geldi ve ona "Ey sultan beni, Küfe yoluna iki bin askerle göndermen
isabetli olur, böylece ben, Besüsiri 'nin Suriye'ye gitmesine engel olur, senin de onun arkas~ndan
gelebilmeni sa~lam~~~olurum" dedi. Sultan, onun bu önerisini yad~rgamamakla birlikte kabul etmedi.
Bununla birlikte ona takdir amac~yla hil'at giydirip 700 alt~n verdi ve onu ordusuna ald~. Fakat gece
yar~s~~ uykudan uyanan sultan, Humartek in (et-Tu ~ râyi )1i yan~na ça~~rt~p ona "Ben,
gecenin bir vaktinde gördü~üm rüyada, güya B e s ft siri 'yi yakalay~p öldürmü~üm. Senin,
Serâya 'n~n bana önerdi~i gibi, Besüsir i'ye kar~~~ Küfe yolundan asker sevketmen yerinde
olur. Bu takdirde hemen askerlerle harekete geçmelisin" dedi. Humartekin de sultana "Ba~~
üstüne" diyerek cevap verdi. Daha sonra o, beraberinde Enû ~~ir v an ve birkaç emir oldu~u hâlde,
hareket etti, sultan da 29 Zülkade Cuma günü (6 Ocak 1060 Per~embe), onlar~n arkas~ndan hareket
etti. Muhâri ~~'e gelince o, bu durum kar~~s~nda son derecede kaba ve garip bir tav~r tak~l~&
Bunun üzerine sultan, ona 10 bin alt~n verdi. Fakat o, buna raz~~olmad~. öte yandan Veirdta oturan
B esüsiri, toplad~~~~hurma ve di~er yiyecek maddeleriyle Ba~dad'a gitmeye haz~rlan~yordu; çok
geçmeden o, e~i ve çocu~unun Ba~dadtan ayr~~Id~klann~~ ve Selçuklu askerlerinin (O~uzlar) de ~ehre
girdiklerini haber al~nca berabe-rindeki yiyecek maddeleriyle gemilere binip Nümâniyye'ye hareket
etti. Fakat bu arada o, sultan~n Ba~dad'a girdi~ini haber al~nca (D übey s) lt~ n Mezy ed 'e bir
mektup yaz~p "Arap kuvvetlerini toplamas~n~" bildirdi. Esas~nda Besüsiri, sultan~n Ba~dad'a
gelmek niyetinde olaca~~n~, hiç dü~ünmilyordu. Bu arada harekete geçip yolun yar~s~na de~in
ilerleyen Dûbey s, bir ara geri döndü ise de yeniden harekete geçti. Fakat sonra korku ve
isteksizli~i nedeniyle yeniden gitmekten vazgeçip geri döndü. Bunun üzerine Ebû Mansur b.
Yusuf 'a kendi yerine vekâlet vermi~~olan B e $ ii siri,Dübey s'e do~ru harekete geçti. Fakat
bu arada Ebû Mansur 'a verdi~i vekâleti geri ald~~ ve ona "Bu, son derecede kötülenecek bir
zamand~r" dedi ve Dübey s'in bu davran~~~~kar~~s~nda ondan ~üpheleniyor idiyse de yine mecburen
onu ç~kan için kullan~yordu. öte yandan Araplar, sultan~n, kendilerine Suriye vâdilerinde sald~rma
90 Ba~dadtaki Hildjet Saray~'nda bir yer (Yakut, a.g.e., I, 365).

28

AL~~SEVIM

niyetinde oldu~unu biliyorlard~ . Bu nedenle onlar, kendilerine kar~~~bir askeri birli~in gelmekte
oldu~unu farkettikleri için da~~ l~ p gittiler; bu olay, Küfe yolunda 8 Zülhicce Cumartesi günü (15 Ocak
1060 Cumartesi) vuku buldu. Bunun üzerine Besasiri,Dübey s'e "En iyisi, bizim onlara gece
sald~m~am~zd~ r, çünkü onlar, yorgun ve bitkin bir halde olacaklard ~ r" dedi. Fakat Dübey s, bunu
kabul etmeyip "Ancak onlarla yar~ n sabah erken sava~~r~ z" demekle yetindi. Öte yandan
Enü ~ irva n, Dübeys 'e haber gönderip "Kendisiyle bulu~mak istedi~ini" bildirdi. O da bunu
kabul edince her ikisi bulu~tular. Enû ~ ir va n, ona "Vezir A midülmülkK ündüri, sana
selam söylüyor; o, sultana 'senin durumunun yararl~~ ve iyi oldu~unu, senin, ona itaatli ve tabi
bulundu~unu biliyor" deyip onu inand~ rm~~t~; i~te bu nedenle senin bu adam~~ (B esasiri) sultana
teslim etmen ve senin daha önce söz verdi~in her ~eyi yerine getirmen gerekir. Sultan~ n senden
Besasir i'ye dü~ man durumunda olmandan ba~ka bir iste~i yoktur, çünkü o, büyük bir suç ve
günah i~lemi~tir. E~er sen, bunu yapmak istemezsen o zaman senin üzerine dü~en Arap ~ rk~na ve
onlar~ n kefaletine, sana olan sevgi ve gösterilen yak~ nl~~a kar~~~gelmi~~olursun' diyor" dedi. Bunun
üzerine Düb ey s, Enü ~~ir va n'a "Ben, ancak ve ancak sultan Bedevilerin ba~l~~ olduklar~~
hükümlerin d~~~ na ç~ kmad~ kça onun itaatli bir hâdimi olurum. Bu adam (B esüsiri ), bana gelip
s~~~ nm~~t~ r. Bu, benim etkim ve iste~imle olmam~~t~r; esas~ nda ben, ondan ikrah etmekteyim. Bence
do~ru olan~ , bizim, Besüsiri 'nin durumunu düzeltmek ve onu hizmetimize almakt~ r" dedi.
Enû ~ ir v an da ona, "Bizim yapmam~z gereken i~in do~rusu, bizim sizden bir konak
uzakla~mam~z, sizin de ayn~~ ~ekilde bizden uzakla~ man~ zd~ r. Böylece birbirimizin yoluna girmemi~~
oluruz. Ben, bu görü~ ümü, yani seninle olan görü~meleri sultana bildirece~im; esas~nda sultan bizimle
birle~me niyetindedir; Onun Nümâniyye'ye gelece~inden hiçbir ~ek ve ~üphe yoktur. Biz, senin fikir
ve görü~üne kar~~~ de~iliz" dedi. Esas~ nda Dübey s, durumun gerçekle~mesine ve sultan~ n
kuvvetlerinin kendisinden uzakla~mas~ na de~in kendini savunmak niyetinde idi. Bu nedenle o, a~iret
kuvvetleriyle, kendini güvencede görmek amac~ yla çöle yöneldi. Böylece kuvvetlerinin
Besüsiri 'den ayr~ lmas~~ hususunda önlem alm~~~oldu. Bu arada Enû ~ irva n, Dübeys ve
beraberindeki kuvvetlerin kendisinden uzakla~ma-lar~ n~~ sa~lamak amac~ya onlar~ n dönü~~yolunu
geçti; böylece onlar, çekilmeye ba~lay~ nca onlar~~ izlemeye ba~lad~ ; çok geçmeden de onlar~ n
kendisiyle sava~tan uzakla~ makla me~ gul olduklar~~ s~ rada harekete geçerek onlar~~ bast~ r~ p
s~k~~t~ rmaya ba~lad~ . Bunun üzerine Dübey s, dönüp Besüsiri 'ye giderek ona, cereyan eden
olaylar hakk~ nda bilgi verdi ve bu hususta önlem alma i~ini ona b~ rakt~. Bunun üzerine Besüsiri,
"Bu i~, senin i~ indir" dedi. Bu arada askerleri, binek hayvanlar~ n~~ ve yemleri toparlay~p haz~ rlad~ lar.
Çok geçmeden D üb eys ve Besasiri, 11 Zülhicce Sal~~ günü (18 Ocak 1060 Sal~), kendilerini
gözetlemekte olan Türklere (Selçuklu kuvvetleri) kar~~~harekâta ba~lad~ lar; fakat Selçuklu askerleri de
onlar~ n bu harekat~ n~~izlemekte idiler; çok geçmeden iki taraf aras~nda sava~~ba~lad~ . Besüsiri ve
beraberindekiler, bir süre direndiler. Bu arada Dübey s, süratle harekete geçip kendisinden ayr~ lan
askerlerini sava~a tev~ik etti ise de Araplar, ona kar~~~ ç~ k~p sava~mad~ lar. Çok geçmeden
Dübey s'in o~ullar~~ M ansu r, Be dr an ve onlara ba~l~~ bir grup asker, Selçuklu kuvvetleri
taraf~ ndan tutsak al~nd~ lar; bu arada Besasiri at~ na binip geri çekilmeye çal ~~t~~ ise de
kurtulamad~, i~te bu s~ rada at~ na bir ok isabet etti ve at yere y~ k~ ld~~~~anda da bir Selçuklu askeri,
Besüsir i'ye yeti~ ip yüzüne bir darbe indirdi. Esas~nda bu asker, onu hiç tan~ m~ yordu. Çok
geçmeden vezir Amidülmülk 'ün Divitddr~~ Gümü ~ teki n, Besüsiri 'yi tutsak ald~~ ve
hemen ba~~n~~ kesip sultana gönderdi. Bu arada Selçuklu askerleri, çok miktarda mal ele geçirdiler.
Öyle ki onlar~~ ta~~ maktan aciz duruma dü~ tüler. Bu arada Besüsir rnin beraberinde bulunan çok
say~daki Ba~dadl~ lar da mahvolup gittiler. Onlar~ n mallar~~ ele geçirildi, canlar~n~~ kurtarabilenler de
çöllere ve kalelere kaçt~ lar. Bunlardan bir grup da tutsak al~nd~ . Daha önce de söz konusu etti~imiz
gibi Besüsiri 'nin yanda~lar~~ Ba~dad'a Zülkade 450 (Ocak 1059) Cuma günü girmi~ lerdi; onlar
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Ba~dad'tan yine Zülkade 451 (Ocak 1060) Cuma günü ç~k~p gittiler; onlar~n Ba~dad'a hâkimiyetleri
tam bir y~ l idi. Halife de saray~ndan 18 Kânemusâni 450 Sal~~ günü (6 Ocak 1058) ç~kar~lm~~t~,
Besüsiri 'nin de öldürülmesi, gelecek y~l~n (451 = 1059) ayn~~ ay~n~n (18 Zülkade = 26 Aral~k
1059 Pazar) Sal~~ gününde idi. Bu, çok ilginç bir tesadüftür. Besüsiri 'nin ba~~, sultana getirildi~i
zaman onu tutsak alan kimse, sultana "B esüsir i• 'nin cebinde 5 alt~ n buldu~unu" söyledi ve bunu
sultana getirdi. Bunun üzerine sultan, ona "B esüsir Unin beynini ç~ kar~ lmas~n~" emretti. Daha
sonra sultan, bu kesik ba~~~halifenin saray~na gönderdi; bu ba~, Zülhicce ay~n~ n ortas~nda Cuma günü
(22 Ocak 1060 Cumartesi) saraya ula~t~r~ ld~; ba~, y~ kan~p temizlendikten sonra ertesi gün, su
kanal~n~ n önünde davul ve trampetler vurulmak suretiyle halka gösterildi. Bu arada kad~ nlar, neftçiler
ve di~erleri, önlerinde ~ark~c~ lar olduklar~~ hâlde, bir araya gelip topland~ lar. Daha sonra bu kesik ba~,
bir süre halifenin saray~n~n hizas~ndaki yüksek bir yerin tepesine as~ld~, daha sonra da saraya al~nd~ .
Öte yandan Düb ey s, Batihalya kaçt~. Onunla birlikte Besüsiri 'nin o~lu, k~z~, iki küçük
karde~i ve bunlar~ n annesi de böylece kaç~p kurtuldular. Bu s~rada Araplar, onlar~~ ya~malad~ lar.
Bunun üzerine D übe y s, Araplar~~ bu kötü hareketlerinden dolay~~ k~nad~~ ve ele geçirdikleri ~eyleri
al~ p sahiplerine geri verdi. Bu arada Besüsir rnin o~lu Haleb'e kaçt~; Düb ey s'in, tutsak
çocuklar~~ için sultana ricada bulunmas~~ üzerine sultan, onun çocuklar~n~~ ve karde~lerini serbest
b~rakt~. Bunun üzerine Dübey s, gelip sultan~n huzuruna ç~kt~~ve onunla birlikte Ba~dad'a gitti. Bu
arada Selçuklu askerleri Kis~t, Basra ve Ahvaz aras~ndaki memleketleri ya~malad~lar91.
Besüsiri isyan~~ ve bast~ r~ lmas~yla ilgili bu kay~tlardan sonra metinde, Sultan Tu ~ rul
Bey'in, halifenin annesi, emir Ebu'l-Kâs ~ m Uddetüddin b. Zahiretüddin'in
annesiveVisülül-Kahramanetyi rds~tlan Ba~dad'a gönderdi~i,ayr~caBesüsiri'nin
tutsakl~~~nda bulunan erkek, kad~nlar~n ve Besüsiri isyan~~ s~ras~nda yakalanan bir grup insan~n
da Ba~dad'a geldi~i, kaydedilmi~tir92.
Bu kay~tlardan sonra, bu y~ l~n son olaylar~~ olarak, "M uhammed b. Ab dül m e 1 ik
el-Hemedani diyor ki" ba~l~~~~alt~nda ~u bilgiler verilmektedir:
1 - Halife el-Kâim Biemrilla h, Hadisetü i~ne'den Ba~dad'a döndü~ü zaman bir
dö~ek üzerine yat~p uyuyamad~ . Temizlikçi ve kendisine kahvalt~~ getiren kimseler de dahil olmak
üzere, hiç kimsenin gelip kendisine yakla~mas~~ mümkün olmad~. Çünkü o, kendini, ba~~na gelen
kötülük ve dü~manl~klardan dolay~~ Tanr ~'n~n afv ve ba~~~lanmas~yla me~guldü. Böylece o,
Tanr ~'ya içti~i and~~ yerine getirmi~~oldu.
2 - Bu y~lda, Muzafferlâkapl~~ Arslan Ebu'l-hâris Besâsiri etT ürki, öldürüldü. O, Türklerin ileri gelen bir kumandan~~ idi. Halife el-K âim
B iemri 1 la h, onun görü~ünü almadan hiçbir ~eye karar vermezdi. Bu nedenle Besâs 1 r 1,
gururlan~p halifeyi hiçe saymaya ba~lad~. Bunun sonucunda da devleti (Abbasi Halifeli~i) de~i~tirmek
istedi. Daha sonra bu f~kirini aç~klad~ . Dolay~s~yla M~s~r/dar (Halifeli~~) için (~ii) hutbe okuttu. Biz,
onun öldürülmesine de~in cereyan eden olaylar~~ daha önce zikretmi~tik93.
91 Besüs T r isyan~, bast~nlmas~~ ve bu s~ralarda cereyan eden çe~itli olaylar~n ayr~nt~lar~~ hakk~ndaki bibliyografya için
bk. Not nr. 72; aynca bk. A. Sevim, a.g. makl., s. 54-57 (özellikle S ~ bt 'ta görgü tan~klar~n~n ifadeleri,
Garsunn i'm eden naklen bütün aynnt~lanyla verilmi~tir, fakat ibnül-Cevz1 'deki sözkonusu kay~tlarda,
eksiklik ve zaman zaman da kar~~~ kl~ klar yer almaktad~r).
92 Bu bilgilerin daha ayr~nt~l~~ olanlar~~ için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 60.
93 Metinde Bes'a's T r i hakk~ nda verilen bu çok k~sa bilgiyi kr~. Biyografilerle Selçuklular Tarihi, s. 1; lbnü'l-Kalânisi,
Zeylü Tarihi, D~n~a~k (Yay., H.F. Amedroz, Leyden 1908), s. 87.
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H. 452 (1060/61) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n olaylar~~ aras~nda Selçuklularla ilgili olarak ~u bilgiler verilmektedir:
Sultan Tu ~ rul Bey 17 Safer Per~embe günü (23 Mart 1060 Per~em-be), Vâs~etan
Ba~dad'a geldi. Halife, onun için bir toplant~~ düzenledi. Sultan da 21 Safer Pazartesi günü (27 Mart
1060 Pazartesi), bu toplant~ ya kat~ ld~. Kendisine hil'at giydirildi. Daha sonra Besüsir 'nin
~erefelerini söküp ald~~~ , fakat daha sonra yeniden ~erefeleri konan Dicle ~ rma~~na bakan Rev~eninMuktefinin revak~ na götürüldü. Burada halife, 29 Safer Sal ~~ günü (4 Nisan 1060 Sal~), bir ~ölen
düzenledi. Bu ~ölende, Sultan Tu ~~ru 1 Bey Arap emirliklerinin en-lideri, Türk (Selçuklu) ileri
gelenleri ve onlar~n yak~ nlar~~ haz~ r bulundular. Daha sonra sultan, kendi saray~nda (Dârü'l-memleke)
2 Rebitilevvel Per~embe günü (6 Nisan 1060 Per~embe) bir ~ölen düzenledi; bu ~ölende de bir grup
kimse haz~ r bulundu. Ertesi gün sultan, ernirlere hil'atler giydirdi ve 5 Rebiülevvel Pazar günü (9
Nisan 1060 Pazar) de Cebel'e gitmek üzere Ba~dad'tan ayr~ ld~. Fakat vezir Amidülmül k, i~leri
yoluna koymak amac~yla bir tak~ m önlemler almak için Ba~dad'tan sultandan sonra ayr~ ld~. Vezir, bu
arada halifenin kat~na ç~ karak onunla vedala~t~. Bu s~rada halife, ona te~ekkür ettikten sonra
Amidülmülk lâkab~na ilâve olarak onu "Seyyidü'l-vüzerâ (Vezirlerin efendisi)" lâkab~ yla da
lâkapland~rd~94.
Birçok olaylara tan~ k olan S ~~ b t'~ n, Garsunni'm e'den "Uddetü'd-din'in Kurtulu~unun
ve Beraberindekilerin Ba~~ na Gelenlerin Zikri" ba~l~~~~alt~ nda nakletti~i bu ilginç bilgileri, metindeki
biraz kar~~~ k ve yetersiz olan bu olaylar~ n daha iyi anla~~ lmas~n~~ sa~lamak amac~yla buraya aynen
naklediyoruz:
Ebu'l-Ganâim ~ bnül-Mahleban diyorki:
Halifenin saray~ n~~ aç~ p Bâbül-merâtibecleki evime girdi~im zaman burada Besüsiri 'nin,
yakalanmas~n~~ istedi~i ~ bnü'l-Müslim e'nin e~i ve çocuklar~ n~~ gördüm. Bunun üzerine ben,
ona "Siz kimsiniz?" deyince o, "Ben, vezir ~~ bnü'l-Müslime 'nin e~ iyim; biz, bu durumda, ne
yapaca~~-m~z~~ ve nereye kaçaca~~m~z~~ bilemiyorduk. E~im ~~ bnü'l-Müslime ile kar~~l~ kl~~
konu~up "Kime gidelim?" dedik. Bunun üzerine o, "Bizim için Ebu'l-Ganâim ~ bnü'lMahleba n'a s~~~ nmaktan ba~ ka çare yoktur; çünkü onun himayesi, bizim hiç kimseden
isteyemeyece~imiz bir kurtulu~tur. ~~ te biz, böylece size s~~~ nm~~~olduk" dedi. Bunun üzerine ben,
ona "Kalblerinizi ho~~tutun, sizin can~n~ z, benim can~ md~r" dedim; böylece onlar~ , dü~manl~k ve
kötülüklerin bulunmad~~~~ailemizin aras~ na al~ p halifenin saray~ na yerle~tirdim. Vezir ~ bnü'lMüslim e, idam edilince onlar~~ buradan ç~kar~ p güvendi~im birisiyle95 "Bunlar, güvenli~inden
endi~e etti~im ailemdir" diyerek Meyyafârikin (Silvan)'e gönderdim. Bu s~ rada Besüsiri ve
K ur e y ~, Ba~dad'tan ç~ kmakta idiler. Tanr ~~ 'n~ n korumas~~ sayesinde Besüsiri, onlar~~
görmedi. Böylece onlar, sa~-sâlim Ba~dad'tan ayr~ ld~ lar. Bir süre sonra onlar~~ teslim etti~im Vekil
(E bu'l-Faz1 Muhammed b. 4k m i r), bana gelip ~u ilginç sözleri söyledi:
"U ddetüddi n, halifenin k~z~~ ve annesinin, ikamet edenlerle birlikte bir yerden bir yere
nakledilmek suretiyle mescitlerde gecelemek ve ç~plak olduklar~~ hâlde, yaln~ z ekmekle kar~nlar~n~~
doyurrnakta olduklar~n~~ gördüm. Onlar, vezir
e'nin ailesine yapt~klar~m ve
94 Bu hususta ayr~ ca bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 60 ve bu sayfadaki 89 nr.l~ nottaki bibliyografya.
95
a.g.e., (X, 10)'de, bu kimsenin K arva ~~oldu~u kaydedilmi~se de biraz ilerde bu ~ahs~n VekilEbu'lFazi Muhammed b.Amir oldu~u behrtilmi~tir..
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benim seninle birlikte oldu~umu ö~renince çok sevindiler ve bizimle huzur bulup rahatlad~ lar,
durumlar~~ hakk~ nda bana bilgi verdiler ve bu hususta seninle konu~mam~~ istediler. Bu arada
Besüsiri, onlar~~ ele geçirmek amac~yla bir casus göndermi~. Onlar hakk~ ndaki haberler, kar~~~ k
ve pek iyi bilinmemektedir". Bunun üzerine ben, ona "Kar~ m~~ onlara gönderinceye de~in onlar~~ falan
mescide gönder" dedim; onun da bu dedi~imi yapmas~~ sonucunda onlar, benim evime gelip
kurtuldular; onlara derhal iyi giysiler ve kisveler (üstlük) götürdüm. Veki le "Onlar~ n halifeden ne
kadar ayl~ k almakta olduklar~ n~ " sor dedim ve halifeden ald~ klar~~ miktar~ n bir kat~~ kadar ayl~ klar~n~~
art~ rd~ m. Böylece onlar~, evimde sekiz ay, en iyi ~ekilde a~~rlad~ m.Bu arada "Sultan Tu ~ rul
B e y'in ordusunun Ba~dad'a gelmekte oldu~u" haberi ortaya ç~ k~nca onlar, korkular~ ndan bana haber
gönderip "Selçuklu ordusunun buraya gelmesi durumunda biz, bu çocuk veliaht (Yani
Uddetüddin) nedeniyle Besüsiri taraf~ ndan tehdit edilmi~tik; ayn~~ ~ekilde Selçukh~lar da
bizi bu nedenle korkutup tehdit etmi~lerdi. Zira gerçekten Bes ü sil- 1 tehlikesi dolay~s~ yla s~ k~~~ k
durumda olan A rslan Hatu n, Uddetüddi n'in kurtulmasm~~ pek istemiyordu. Bu nedenle
senin bizi, güvendi~in birisiyle canlar~ m~z~ n güvenli olabilece~i bir yere yollaman~~ ve daha serbestçe
ya~amay~~ istiyoruz" dediler. Onlar~ n bu iste~i üzerine ben, onlar~n kim oldu~unu söylemedi~im bir
adama "Bunlar benim ailemdir; Besüsir rden korkum nedeniyle onlar~~ buradan göndermek
istiyorum, onlar için develer sat~ n ald~ m, onlar~~ Sincar'a ba~l~~ Hayal köyüne göndermek istiyorum"
dedim. Fakat çok geçmeden Selçuklu askerlerinin Ba~dad'a girmeleri üzerine onlar~~ Harran'a
götürdüm. Fakat halifenin Ba~dad'a gelip makam~ na oturmas~~ üzerine onlar~~ Harran'dan al~ p
Ba~dad'a getirerek halifeye teslim ettim96.
Bu y~ l~ n son olaylar~~ aras~ nda metinde, ~u bilgiler yer almaktad~ r:
1 -Bu y~ l~n Receb(A~ustos)ay~ nda,Ebu'l-Hasen Muhammedb.HilâlesS â b i'(Garsunt~ r~ne lâkapl~ ), Medinetü's-Selâm (Ba~dad)'~ n bat~~ kesimindeki Ebü Avf Soka~~'nda
bulunan kitapl~~a kitaplar~ n~~ vakfedip a~a~~~yukar~~ bin kitab~~ oraya nakletti. Çünkü vezir Sâbur
(~~âpur b. Erde ~ i r)'un (Büveyhi veziri) iki sur aras~ ndaki bu kitapl~~~~yanm~~~ve içindeki
kitaplar~ n ço~u ya~ma edilmi~ti. Bu nedenle Ebu'l-Hase n, bilimin yok olup gitmesinden
endi~eye kap~ l~ p kitaplar~n~~ i~te bu kitapl~~a vakfetti97.
2 - Sultan Tu ~ rul Bey, bu y~ l, Ba~dad ve yörelerini Anzid Ebu'l-feth b. (e 1 Muzaffer)el-Hüseyin'e 100 bin alt~ na, bundan sonraki iki y~ l için de 300 bin alt~na ~ kta
etti. Bunun üzerine A~nid, Kerh mahallesinin çar~~s~ n~ n (onar~ m~~ vesair) yap~ m~ na ba~lad~~ ve bura
halk~ndan olup ayr~ lanlara buraya dönmelerini ve onlar~ n e~leriyle birlikte bu çar~~ ya girip burada
ikamet etmelerini yasaklad~; çok geçmeden de çar~~ n~ n yap~ m~ n~~ ba~latt~. Gittikçe bu yap~~ i~leri
ço~ald~; böylece buran~n sadece çar~~~olarak kalmas~~ nedeniyle buradaki han (otel) ve evler
kald~ r~ ld~98.
H. 453 (1060/61) Y~ l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~ n ilk olaylar~~ olarak halifenin e~i Arslan Hatu n'un Ba~dad'a gönderilmesi ve
sultan~n halifenin k~ z~ yla evlenmesi zikredilip bu konuda ~u bilgiler verilmektedir:
Görgü tan~~~~ lbnu •1-Mahleba n ~n bu ilginç ifadeleri, daha az ayr~nt~ l~~ olarak ~ bnü'l-Esir, a.g.e., (X, I0-11)'de
de yer almaktad~r.
97 Bu kitapl~ k ve öteki Büveyo~ullan kitapl~klar~~ hakk ~nda bk. H. Busse, a.g.e., s. 523-29, bu hususta ayr~ ca bk. A. Sevim
a.g.makl.. s. 62.
98 Sultan TugrulBey ile ilgili ara~t~rmalara yans~ t~ lmann~~olan bu bilgileri kr~. A. Sevim, a.g. makl., s. 63.
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Halifenin e~i Arslan Ha t u n, yukar~da söz konusu edilen Besâslri isyan~~ s~ras~nda
Sultan Tu ~ rul Be y'e gönderildi. Esas~nda halife, e~inin Hikifet Saray~'na gönderilmesini
istemi~, sultan da halifenin bu iste~ine kar~~~ç~kmay~p "A rslan Hatu n'u gönderece~i" vaadinde
bulunmu~tu. Bir süre sonra sultan, e~inin (A ltuncan Hatu n) ölümü üzerine halifenin k~z~yla
evlenmi~ti. Sultan~n ölen e~i, ak~ll~, do~ru, dürüst bir Hatun idi. Bu nedenle sultan birçok i~ini ona
havale ederdi. H at u n, ölmeden önce, sultana "Halifenin k~z~yla evlenmesini" vasiyet etmi~ti; i~te
sultan, bu nedenle söz konusu evlenmeye giri~mi~ti. Sultan, çok geçmeden evlenme hususunda,
Kahramanetü'l-Halife ile halifeye haber gönderdikten ba~ka veziri Amidülmülk
ile de bu hususta ili~ki kurmu~tu. Sultan, ayr~ca E b ~l S a ' d b. Sâid (Rey Kad~s~)'i de halifeye
gönderip k~z~yla evlenme iste~inde bulundu. Fakat sultan~n, k~z~yla evlenme iste~i, halifenin çok
a~~r~na gitti. Bu nedenle de rahats~ z ve tedirgin oldu. Bu durum kar~~s~nda Eb ûSa 'd b. S ü i d,
Beytu'n-nübe'de, "E~er halife, bu evlenme talebine olumlu cevap vermezse bunun iyi sonuç
vermeyece~ini" tehdit dolu konu~malarla ifade etti. Bunun üzerine halife, "Böyle bir töre, hiçbir
kimse ile halife aras~nda görülüp uygulanmam~~t~r. Fakat Tanr ~'n~n, Adudu'd-devle (Devletin
bile~i) lükablyla ödüllendirdi~i Rüknüdd in (T u ~ rul Be y)'in böyle bir ~eyi, bize
önermesi, câiz de~ildir" dedi. Bununla birlikte halife ~u ~artlarla söz konsu evlili~e olumlu cevap
verdi:
1 - Vds~t ile sultan~n ölen e~ine (A ltunc an H a tu n) ait olan bütün bölgeler ve öteki
yerlerdeki mülk, ~kta ve gelirlerinin kendisine b~rak~lmas~,
2 - Mihr olarak 300 bin alt~n verilmesi,
3 - Sultan~n hiç aynlmamak üzere Ba~dadta oturmas~.
Bunun üzerine Amid (Irak Selçuklu AnridiEbu'l-feth b. el-Muzaffer elHüseyin ), "Halifenin bütün istekleri, iki kat dahi olsa sultan ad~ na benim taraf~mdan kabul
olunacakt~r. Fakat 'Sultan~n Ba~dad'a gelip burada sürekli olarak oturmas~' ~art~m sultana arz~~ve bu
hususta fikrinin al~nmas~ , asla mümkün olmayan bir husustur", dedi. Bu arada kad~~ E b
Muhammed R ~ zkullah b. Abdülvehhâb (et-Tem1m1), bu evlenme
i~iyle ilgili olarak bir tezkire ile halife taraf~ndan Rey'e gönderildi. Ona "Sultan bu evlenme i~inden
vazgeçti~i takdirde, bizim iste~imiz yerine getirilmi~~olacakt~r, aksi takdirde halifenin tezkiresi,
sultana arzedilecektir" denildi. Ebû Muhammed 'den ba~ka bu evlenme hususunda Nakibit'lHâ~imiyyin T ~ râd b. Muhammed de Rey'e sultana gönderildi; ayr~ca Kurey~~b. Bedran'~n
yak~n arkada~~~olan Ebü Nasr Gânim de "Halifenin, Kurey ~ 'ten râz~~oldu~u ve
ondan al~nan topraklann ona geri verilmesi geçmi~te kalan sald~n dolay~s~yla onun affedilmesi ve
halifeye 10 bin alt~n verilmesi, halifenin, sultan~n iyi niyetine ve temiz kalblili~ine inand~~~n~" içeren
mektubuyla sultana gönderildi. Heyetin Rey'e eri~ip halifenin sultana gönderdi~i hil'atler, sultana
takdim edildi~i s~rada sultan, sayg~~ ve halifeyi ululamada bulunmak amac~yla aya~a kalkt~. Heyet,
ertesi gün sultan~n kat~na ç~kmak için ayr~ld~. Onlar, yatak örtüsü, çar~af, âlet-edevât vesâireyi
tamamlay~ncaya de~in sultan~n saray~n~n oturma salonunda dola.~t~nld~lar; bu arada onlara "bütün
bunlar, istenilen çehiz içindir" denildi. Bunlar aras~ nda: ön cephesinde üstü örtülü bir bak~r kazan,
kuma~~dö~eli (sembolik) bir ev, bu evin ortas~nda, alt~n i~lemdi yemek sofras~, bunun üstünde de
sa~lam resimler, billur, kâfur ve miskler vard~. Bu sofran~n k~rat~~ 40 bin alt~nd~, ayn~~ ~ekilde evin
k~rat~~ da 100 bin alt~nd~ . Bu arada E b il Muhammed et-TemimI, vezir
Amidülmülk 'le bir araya geldi ve onunla evlenme i~i hakk~nda görü~melerde bulundu ve ona
halifenin tezkiresini arzetti. Bunun üzerine Amidülmülk, ona "(Sultan~n iste~inin reddini
içeren) bu risale (tezkire)'nin sultana arz~~ iyi olmaz. Bu evlenme i~ini gerçekle~tirme hususunda
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sultandan para istenirse bu, iyi bir ~ey olmaz; sultan, bunu i~itip ba~ka ~eylere ra~bet edildi~ini anlar
ve bunlar, onun niyet ve amac~n~~ de~i~tirmez. Esas~nda sultan, kendisine olumlu cevap verildi~inde
kendisinden istenilenden daha ço~unu yapar" dedi. Bunun üzerine E 13 ü Muhammed,
A midülmülk 'e "Neyi do~ru ve isabetli görüyorsan onu yap!" dedi. Daha sonra
Amidülmülk, bu durumu sultana bildirince sultan, memnun olup sevindi ve bunu, devlet ileri
gelenlerine bildirdi. Sonra da AmIdülmülk 'e "Temirr~rnin bu husustaki yaz~s~n~~ almas~n~"
emretti; Amidülmülk ise hemen Temim rye haber gönderip "Evlenme i~inde gösterdi~i
çaba ve yapt~~~~hizmeti bildirmesi nedeniyle sultan~n, kendisine te~ekkür etti~ini" bildirdi ve "Senin
bu husustaki fikrine vak~f olabilmem için bunu, kendi elinle bana yazman~~ istiyorum" dedi. Bunun
üzerine Temini 1, halifenin risale ve tezkiresinin içeri~inin gerektirdi~i ~eyleri kendi el yaz~s~yla
yazd~~ ise de bu, Amidülmülk 'ü tedirgin ve rahats~z etti. Cumadelüla'n~n bitimine 8 gün kala
(15 Haziran Cuma) Temimi, beraberinde, A midülmülk, Ebû Nasr ve Rey kad~s~~
oldu~u halde, halifenin saray~na geldi. Onlar~n beraberlerinde, yeni çeyizler, halifenin k~z~yla
evlenme emri; mihr olarak 100 bin alt~n; alt~n, gümü~, yüzük ve sair süs e~yas~; saç~lar; cariyeler; at
ve kat~r cinsinden binek hayvanlar~, 2250 parça mücevher vard~. Bunlar aras~nda 620 parças~n~n ayar~~
1-3 miskal aras~nda bulunuyordu. Bu arada, Ebû Muhammed et-Te rn 1 m i ile ko~ulan
~artlara ve önerilere herhangi bir cevap bulunmuyordu. Mihrden 100 bin miskal de~erinde olanlar
gönderildi. Bu durum, her bak~mdan halife için çirkin ve yak~~~ks~z bulundu ve denildi ki "Gizli, sakl~~
olmayan bu i~, itibar k~ r~c~d~r; çünkü ~imdiye de~in halifelerden birisiyle hükümdarlardan birisi
aras~nda böyle bir ~ey, töre olarak vuku bulmam~~t~r". Bunun üzerine halife, nikâh i~inden kaç~nd~.
"Bu nikâh i~inden vazgeçilmedi~i takdirde bu memleketten (Ba~dad) ç~kar giderim" dedi. Bunun
üzerine A midülm ülk, dilini kötü bir ~ekilde uzat~p dedi ki "Her ~eyden önce bu evlenme i~inden
kaç~nmay~~ kabul etmek, öneri ve tezkireyi kabul etmemek, do~ru bir ~ey de~ildir". Daha sonra
Am ~dü lm ü lk, son derecede sinirlendi ve Rey'e dönmek üzere Ba~dad'tan ayr~ld~~ ve Nehrevan'a
do~ru yola ç~kt~. Bunun üzerine Kadi'l-kuclât ve Mansur b. Yusuf, ondan "gitmemesini" istediler.
Halifeye de mektup yazarak onu uyard~lar. Nikah~n k~y~lmas~~ için Amidülmülk ve
Rey kad~s~na nikâh için vekalet vermesi ve dört y~la de~in herhangi bir ~ekilde daha ba~ka ~ey
istememesi hususunda öneride bulundular. Daha sonra fakihler, nikâh konusunda fetva verdiler.
Hanefi fakihleri "Nikah k~y~lmas~n~n (~s/âm hukukuna = ~eriatça) do~ru, fakat bu konuda herhangi
bir ~art~n hükümsüz oldu~unu"; ~âfii fakihleri ise "Böyle bir nikâh k~y~lmas~n~n, ~artl~~ oldu~u
takdirde, geçersiz olaca~~n~" söylediler. Bunun üzerin A midülmülk, Cumadelah~r ay~n~n
(Haziran/Temmuz) Cuma gecesi, halifenin kat~na ç~kt~; halife, ona "art~k bu nikâh i~inde ~srar
etmemesi" nasihatinde bulundu ve ona "Biz, buraya gelen kimselerden bir grubu seninle sohbette
haz~r bulundurduk; biz, bu nikâh i~ini, senin fikir ve görü~lerine b~rak~yoruz. Bizim bu toplant~m~z~~ve
nikâh hususundaki kabulümüzü, ileri gelenlere ve halka aç~kla! Sen, bu evlenme akdinin gizli olmas~~
hususundaki iyi niyetinle bize yeterlisin. Ancak bu evlenme akdi hususunda kusur ve zay~fi~k vard~r.
~imdiye de~in Abbaso~ullar~'nda böyle bir k~z verme cereyan etmemi~tir" dedi. ~~te tam bu s~rada
sultan~ n mektubu Amidülmülkie ula~t~ r~ld~. Sultan, bu mektubunda, ona "evlenme i~inde halifeye
yumu~ak davranmas~n~~ ve onunla iyilikle konu~mas~ n~" emrediyordu. Bu arada Hilcifet Divan~'ndan
Humartekin'e yaz~lan bir cevabi mektupta "Am dülm ü lk'ün tutum ve davran~~lar~ndan ~ikayet
ediliyor ve bunun, sultana bildirilmesi emrediliyordu". Bunun üzerine Hu m arte k in'in "Sultan~n,
evlenme akdi dolay~s~yla cereyan eden olaylarda hiçbir etkisinin olmad~~~~ve bu nedenle ondan nefret
edilmemesini" içeren cevab~~ geldi. Bu durum da böylece kald~ . A midülmülk ise hiç durmaks~z~n
sürekli olarak konu~uyor, halife de onun bu durumuna sab~ r gösterip tahammül ediyordu. Fakat
Amidülmülk, bir gün Hilâfet Divan~'na beyaz bir elbiseyle geldi. Bu arada Kadi'l-kudât
Damganî ve Eb ü M an s ur b. Yusuf, durumu düzeltmek için arac~l~k yapt~ lar ve sonunda halifenin
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Amidülmülk 'e bir mektup yazmas~~ sa~land~ . Halife, bu mektubunda ona "Biz, bu evlenme
i~inde seni vekil atam~~t~ k ve bu husustaki giri~ imlerinden, özellikle Rükneddin (Tu ~ rul
B e y ) ve bizim r~zalar~ m~z~~ sa~lamandan dolay~~ seni takdir etmi~tik. Bu nedenle sen isabetli ve
ba~ar~ l~~ fikir ve görü~ lerini ve duruma göre zaman~ nda hareket ve davran~~lar~ n~~ ayarla ve ~u iki
~eyden birisinin olmas~ n~~ bekle: Ya bu evlenme i~ inden sultan~ n vazgeçmesi, ya da bu i~in
tamamlanmas~n~~ ondan istemen". Bir süre sonra Amidülmülk, bir gün, beraberinde, Kadi'lkuddt ve ~uldid'dan bir grupla halifeye gitti ve ona: "Efendimiz Mii'minlerin emiri'nin sad~ k ve içten
hadimi Rükneddin (Sultan)'in nikâh hususunda istek göstermesi ve onun gönderdi~i kimseleri
dinleyip sultan~ n yumu~ak ve iyi fikrini ö~renmesi için kendini yüceltmesi, halifenin de buna icabet
delilini istemesi, sultana ~eref verecektir." dedi. Bunun üzerine halife, durumu anlad~~ ve dedi ki: "Bu
durumda nikâh hususu yeterince anla~~ lm~~t~ r. Durumun böyle olumsuz olarak sürüp gitmesini
sa~lamak, bize ~art olmu~ tur". Halifenin bu sözleri üzerine Amidülmülk, 26 Cumadelah~ r Sal~~
ak~am~ n~n (18 Temmuz 1061 Çar~amba) geç saatlerinde, beraberinde, mihr için getirmi~~oldu~u para,
mücevherat ve di~er öteberiler oldu~u halde, Ba~dad'tan ayr~ l~p Hemedan'a döndü. Bunun üzerine
oradakiler, bu anla~mazl~ k nedeniyle korku ve endi~eye kap~ ld~ lar.
Bu y~ l~ n Receb ay~ nda (Temmuz/A~ustos) Ba~dad'tan Amidülmül k'ten gelen bir ulak,
sultan~ n mektubunun kendisine ula~t~~~ n~ , bu mektupta, "Evlenme teklifine Halife olumlu cevap
vermedi~i takdirde, Arslan H atu n'un Amidülmül k'e teslim edilmesini istedi~ini; bizzat
Hatu n'un bu i~~için Ba~dada gelece~ini: Arslan Hatu n'un getirilip Amidülmül k'e
teslimi için haz~ rlanmas~ n~; Sultan'~n bu yaz~~may~~ bizzat yapt~~~ n~" söyledi. Bunun üzerine halife,
Selçuklu askerlerinin Ba~dad'a döndükleri zaman onlar~ n zaptedilemiyece~inden korku ve endi~eye
kap~ ld~ . Bunun üzerine Amidülmül k, "Ben, bu elçiyi, benim sultanla bulu~mama ve bu
evlenme konusunun düzeltilmesine de~in Arslan Hat u n'un Dârti'l-memleke'ye nakli için
gönderdim; bu hususta sultan da ayn~~ ~ekilde Arslan Hat u n'la mektupla~t~ " dedi. Vezirin bu
sözleri üzerine korku ve huzursuzlu~a dü~en halife, sultan~ n bu mektubuna cevap vermeyi kabul
etmedi. Bu arada halifelik ileri gelenleri, "Halifeye hürmet ve sayg~n~n bozuldu~unu" konu~up
durmaya ba~lad~ lar. Bunun üzerine halife "Ba~dad'tan ç~ k~ p gidece~ini, bu nedenle geminin
haz~ rlanmas~ n~" emretti. Bunun üzerine arac~ n baz~~ yerleri onar~ ld~. Bu arada halk, bu durumdan
huzursuz olup korkuya kap~ ld~ , bu nedenle onlara yüksek sesle ba~~r~ larak "korkuyu sürdürmemeleri"
bildirildi. Onlar da sakinle~ ip sustular. Bir süre sonra Sultan Tu ~ rul Be y'den Ba~dadlaki
~~hnesine bir emir geldi. Bu emirde "Halifenin, kontrol ve denetiminin kald~ r~ lmas~n~ n gerekmedi~i;
bunun kendisine olan sayg~n~ n ortadan kald~ r~ lmas~na kar~~ l~k yap~ ld~~~~ve onun görevli adamlar~ n~ n
kötü bir duruma dü~ürüldü~ü; Seyyide Arslan Hatu n'un Dârü'l-azize'den ayr~ l~ p
gönderece~i kimselerin gelmesine de~in Ddrirl-me~nleke'de oturmas~ n~~ istedi~i; Ba~dad ve yöresinde
istediklerini yapmalar~ na izin verildi~i" yaz~ l~ yordu. Bunun üzerine halife taraf~ ndan Sultan'a "bu
emrin kötü bir emir oldu~u" hususunda haber gönderilmi~se de buna hiçbir cevap verilmemi~tir99.
H. 454 (1062/63) Y~l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~ n ilk olay~ , yine söz konusu evlenme olup bununla ilgili olarak, ~u bilgiler
verilmektedir:
" ~ bnü'l-Mahleba n, Safer ay~ n~ n ba~lang~ c~~ olan Per~embe günü (14 ~ubat 1062
Per~embe), Divanül-azize'den ç~ k~ p evlenme i~ inin halifece kabul edildi~i haberi ile Ba~dad'tan
99 Sultan Tu ~ rul Be yin halifenin k~ z~ yla evlenmesi dolay~ s~ yla ortaya ç~ kan olaylar hakk~nda daha ayr~nt~ l~~ ve
aç~ kl~ k getiren bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.e. makl., s. 66-69, 73.
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ayr~larak sultan~n huzuruna ç~kt~. Bunun sebebi ~u idi. Sultan taraf~ndan Ba~dad. Vif~s~t ve Basra' ya
gönderilen mektuplarda, "Oralardaki De~rin-azize'ye, buralarla ilgisi olan kimselere, halifelik ileri
gelenlerine, çevre ileri gelenlerine ve di~er kimselere ait olan ~ ktalara iyilikle birer birer el konulmas~,
bu emre kar~~~durulmas~~hâlinde daha kötü durumlara giri~ilece~i" belirtiliyordu. Sultan~n bu emri
kar~~s~nda Hile~fet Divanendan "Bu, itaat yasas~na ve hizmet zorunlulu~una yarar getirmez" sözleri
ç~kar~ld~. Bu nedenle de Hilâfet Divan~~ ile (Sultan'~n) yaz~~malar~~kesildi. ~~te bu s~ ralarda sultandan
Kadil-kuddt E b Abdullah ed-Damgan i'ye bir mektup geldi. Bu mektup'4:1° ~öyledir.
"~âhinsiihirl-muazzam, melikiii-masr~k vel-ma~r~b, Muhyil-~slâm, Halifenri-imam, Yeminu
(SultanTu ~ rul Bey)'den Kadil-la~den (Ebü Abdullah
halifeti'l-lah
ed-Damgâni)'a:
Kadil-kudcit zaman~n~, bilim ve f~k~h ö~retimine ay~rmas~~ sebebiyle, halifeyle olan evlilik
anla.~mazl~~~n~, bundan has~l olacak iyi sonuçlar~~tespit edip çözmek için göreve ça~~nlm~~t~r. De~erli
ve büyük insan A ~n 1 d ûlmül k, Ba~dadtan ayr~l~p kat~m~za ç~kt~~~~zaman bize, 'Evlenme
hususundaki i~leri düzenleyip do~ru yöne sevketti~ini ve bizim ona güvenimizi art~ran konu~malar
yapmak suretiyle arzu ve isteklerimizin anla~~lmas~~hususunda büyük çaba gösterdi~ini, bize aç~klad~.
O, bu evlenme i~inin sertlikle olmayaca~~n~~ve bizim, halifeye gösterdi~imiz çe~itli ihtimam, sayg~~ve
alçak gönüllülüklerimizi çok iyi bilir. Fakat bununla birlikte bu yapt~~~m~z güzel davran~~~ve
hareketlerimiz, dünya ve âhirette halife taraf~ndan aleyhimize sanki bir vebale dönü~türülmeye
çal~~~lm~~t~ r. Fakat bütün bunlara ra~men bizler, U luTanr ~'ya güvenen kimseleriz; U luTanr ~,
bizim yapt~~~m~z iyilikleri zâyi ettirmez ve kalblerinde, bizim hakk~m~zda kötülük saklayanlann
kötülüklerini görür".
Sultan~ n bu mektubunun aç~klanmas~ ndan sonra halifenin yak~ n adamlar~, telâf~si mümkün
olmayan bir durumun ortaya ç~kmas~ndan önce, bu evlenme i~inde halifeyle görü~~al~~veri~inde
bulundular. Bunun üzerine Ebu'l-Ganâim 1 bnü'l-Mahleba n, "Sultana gidip onun
gönlünû almakla" görevlendirildi. Bunun üzerine ibnül-Mahleba n, "E~er bu evlenme
i~inden sultan~n istedi~i sonuç ç~lcmayacalcsa benim sultana gitmem, bir yarar sa~lamaz, aksine onun
k~zg~nl~~~n~~art~ nr" dedi. Bunun üzerine halifenin evlenme konusunda cevab~~beklendi; bu nedenle de
~~bnüil-Mahleba n, sultana gitmeyi beklemeye ald~~ve bu hususta da direndi. Böylece
halifeye eza ve cefaya yönelinmesi sonucunda ona sayg~s~zl~k artm~~t~. Nikâh~n yap~lmas~na üç y~l
kadar engel olunmas~= kurnazl~k ve bir tür hata oldu~u Icanat~na var~ld~ . Çok geçmeden nikâh~n
yap~lmas~~hususunda A mi d ülmül k'e halifenin vekâletnâmesi yaz~ld~~ ve Kadil-la~dât E b
Abdullah ed- Da mgani ve Ebü Mansur b. Yusu f, halifenin evlenme konusundaki
muvafakatine tan~ k oldular. Bundan sonra Ebu'l-Gan ü i m, Ba~dadtan ayr~ld~. Onun
ayr~lmas~ndan be~~gün sonra özel bir atl~, sultan~n, "Halifenin ~ktalann~n, De~nrl-azize'nin yetkili
temsilcilerine verilmesini, baz~~nedenlerle cereyan etmi~~olan pek çok istenmeyen kötü ve tats~z
olaylardan dolay~~ çok özür diledi~ini ve E b ü Nasr b. Sâid 'in, hizmet için cereyan eden kötü
~eylerden ayr~l~p temize ç~kt~~~n~ , arz etmek üzere, gönderilmesinin emredildi~ini" içeren mektup ve
arma~anlarla Ba~dada geldi. Bu haberin çevreye yay~lmas~~üzerine herkesin kalbi ho~~olup rahatlad~.
Diirin-azize'de müjdeler verildi ve bu nedenle de gelen atl~ya hil'at giydirildi ve davullar vurulup
borozanlar çal~nd~~ve bunlar, bütün ~ehirde dola~t~r~ld~; bu arada da ~ktalar yetkili kimselere verildi.
Mansur b. Yusu Pa gönderilen bir mektupta
ülmül klen E b
~~te bu s~ralarda da A m
~unlar yaz~llyordu:
I °() Metinde daha k~sa ve dolay~s~yla eksik durumda bulunan bu mektup, S ~~bt 'tilki mektupla (A. Sevim, a.g.~nakl., s. 7475) kar~~~la~t~nlamk düzenlenmi~tir.
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Bu kötü ve leke yaratan durum hiç hat~ rlanmaks~z~ n ortadan kalkm~~t~r. Esas~nda bu, sultan~n
~evk ve çabalar~, ya da bir dü~man ~ n ortaya at~p ç~ kard~~~~üzüntü sonunda, ileri sürdü~ü fikirlerle
aç~~a ç~km~~t~ r. Ebu'l-Ganâim
~ bnü'l-Mahleban'a, Ebü Nasr b. Sâid
gelinceye ve mektuba cevab verilinceye kadar, "Onun yan~nda beklemesi ve bunu, gizli tutup
saklamas~ " ona bildirildi. Bu arada da onun, ~ehrizür'dal°1 oldu~u, ya~mur ve kar nedeniyle hareket
edemeyip oyaland~~~ , bu arada bald~ r~nda bir ~eyin batmas~~ sonucunda bir yara ç~ kt~~~; bu sebeple
binitine binemedi~ i, haberi geldi. Onun ~ehrizürida beklemesinin halifenin emriyle oldu~unu anlayan
sultan, halifeyi, Câ bir b. Saklab ile A r slan Hat un 'a bir mektup göndermesi hususunda
harekete geçirdi. Bu mektup, "Halifenin Arslan Ha tu na i~tiyak~ n~ , onu görme hususunda çok
istekli oldu~unu ve ona kendisine gelmesi için yaz~~ yazd~~~n~; diledi~i zaman Udrü'l-hildfe'den
ç~kabilece~ini ve gecikmenin bir özür nedeniyle oldu~unu; Tirmiz Haciln"ne gitmesine de~in
Hatu n'a mülâzemet etmesini yazd~~~ n~ ; bunun da nedeninin Ebu'l-Ganâim ~~ bnü'lMahleba n ~ n gecikmesi oldu~unu; onun gecikmesinin de gelecek mektubu beklenmesi iste~ini;
Ebu'l-Ganâim ~ bnü'l-Mahleba n'~ n gecikmesinin sebebinin bu oldu~unu"
kapsamaktad~ r. Bunun üzerine denildi ki "Söz konusu gecikme, bizim (Halife), gelecek mektubu
beklememiz ve bu gecikmeden dolay~~ ikisinin gönderilmesine kadar elçi ~ bn Sâi din bizi
beklemesi nedeniyledir; bunun fark~ na var~lmas~~ bizim için yeterlidir. Bunun üzerine biz, ~ bnü'lMahleba n'la mektupla~~p ona 'Bu i~ leri tamamlay~ p bitirmesi' emrini verdik"102.
Söz konusu nikâh~ n k~y~ lmas~ na de~in cereyan eden çe~itli olaylardan sonra metinde, niküh ~ n
k~y~ lmas~~ hakk~ nda ~u bilgiler verilmektedir:
13 ~aban Per~ embe günü (22 A~ustos 1062 Per~embe) Sultan Tu ~ rul Be y'in halifenin
k~z~~ S eyy ide ile nikâh~~ Tebriz d~~~nda k~y~ ld~. Bunun üzerine ~~ bnü'l-Mahleba n, halifeye
bir mektup yaz~p ~unlar~~ bildirdi:
"Nikâh dolay~s~ yla büyük bir ~ölen düzenlendi. Sultan~ n ve ilgili kimselerin haz~ r bulundu~u
esnada, sizin ~erefli tevklinizi onlara okudum. Nikâh~n k~y~ lmas~~ vekâletini vezir Amidülmül k'e
teslim ettim. O da vekâleti kabul etti. Elini sultana do~ru uzatt~ . Bu arada onun eline bakmakta olan
sultan, hemen yerinden kalkt~. Bu vekâleti al~ p, kabul etti. Yeri öpüp dua etti. Sonra vekâlet tevküni
Amidülmül k'e verdi. O da bunu okudu; tesbit edilen 400 bin alt~ n I°3 mihr aç~ klan~ nca halifeye
yüksek sesle dua edildi; bundan sonra nikâh akdi yap~ld~. Bu vesileyle alt~ n ve inciler saç~ ld~. Bu
arada sultan, ~ükür ve dua niteli~inde ~öyle bir konu~ ma yapt~ : 'Ben, halifenin, kendi nefsini ona
teslim eden sâd~ k ve hâlis bir kuluyum; ömrümün geri kalan k ~sm~ nda kazanaca~~m bütün ba~ar~ lar,
onun ~ erefii hizmetine ait olacakt~ r".
Bu kay~ tlardan sonra metinde, bu y~ l~n son olaylar~~ olarak ~unlar kaydedilmektedir:
1 - Sultan Tu ~ rul Bey, bu y~ l~ n ~evval ay~ nda (Ekirn/Kâs~ m), Divanin-azize'ye hizmet
amac~ yla 30 at üzerinde 30 Türk gulam~~ (asker), alt~ n eyerli ve de~erli mücevherlerle süslenmi~~bir at,
halifeye 1 O bin alt~ n; e~ ine (A rslan Hatun) 10 bin alt~ n, üzerinde, her biri 24 k~ rat olan a~a~~~
101 Erbil-Hemedan aras~nda geni~~bir ova, genel bilgi için bk. (Yakut, a.g.e., III, 425-27; ~ A. "~ehrizilr" mad.
102

Bu hususta metinde verilen bu bilgilerin daha ayr~nt~l~~ kay~ tlan için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 74-75, 77.

103 S ~~ bt

~ihr miktar~n~~ 400 dirhem ve 1 alt~ n olarak kaydetmektedir (A. Sevim a.g.makl., s. 78). Bu hususun

de~erlendirilmesi
' niçin bk. Ayn~~ makl., s. 79.
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yukar~~ 30 parça bulunan mücevher bir gerdanl~ k (kolye); sultan~ n ölen e~inin Irak'taki ~ ktülar~ n~ n
hepsi; halifenin k~z~~ ve sultan~n e~ine (S ey yide Hatun )üç bin alt~ n ve emir Uddetü'dd i n (Halifenin torunu)'e be~~bin alt~ n gönderdi. Bütün bu arma~anlar~~ Arslan Hatun teslim
ald~ l°4.
2 - Bu y~ l~n Zülkade ay~nda (Küs~ m/Aral~k), Sultan Tu ~ rul Be yin Ba~dad'a gelmekte
oldu~ unu bildiren mektuplar, geldi.
3 - Bu y~ l~ n Zülhicce ay~nda (Aral~ k 1062), Halife'ye Sultan Tu ~ rul Be yin öldü~ü
söylentileri, Ba~dadta yay~ld~. Birkaç gün sonra sultan~n ~iddetli bir hastal~ ktan kurtuldu~u müjdeli
haberi gelinceye de~in halk (Ba~dad'ta) üzüntü nedeniyle kar~~~ kl~klar ç~ kard~ l 05.
H. 455 (1063) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~l~ n ilk olay~~ olarak Sultan Tu ~ rul Be y'in dü~ün amac~yla Ba~dad'a geli~i ve
burada cereyan eden olaylar hakk~ nda metinde, ~u bilgiler verilmektedir:
106 yakla~~ nca halife onu kar~~ lamak
Sultan Tu ~ rul Bey, Ba~dad yak~nlar~ndaki Kufs'a
istedi, fakat kendisinin yak~nlar~ , onu, bundan vazgeçirdiler. Bu kez halife yerine veziri E b ü
Mansur (F ahrudde vle), sultan' kar~~ lamaya gönderildi. Bu arada Selçuklu askerleri,
Ba~dad'a girdiler ve halk~~ evlerinden ç~ kar~ p bu evlere yerle~tiler. Havan~ n çok so~uk olmas~~
nedeniyle evlerin ah~ap k~s~ mlar~ n~~ söküp yakarak ~s~ nd~ lar. Öte yandan vezir Amidülmülk,
Hilâfet Sarayt'na gelip sultan ad~ na hizmette bulundu. Onu halifeye getirdiler. Amidülmülk,
halifeye güzel sözlerle hitap ettikten sonra ona, hürmet edip ~ereflendirmek amac~ yla da birkaç kat
elbise takdim etti. Ayr~ ca sultan da onunla halifeye ayar~~ iki dirhem olan ve üzerinde elmas bulunan
alt~ n bir mühür ve iki cübbe göndermi~ i. Bu arada A rn idülmülk, halifenin k~z~~ olan gelini al~p
götürme iste~ inde bulundu. Bu nedenle geceyi Halifelik Divan~'nda geçirdi; halife, ona ~unlar~~
söyledi:
"Ey Mansur b. Muhamme d, senin de söyledi~in gibi, bu evlenme i~inde kesinlikle
yap~ lmas~~ gereken ~ey, bununla ~ ereflenmek ve bunu en güzel bir ~ekilde dile getirip anmakt~ r. Sana
diyoruz ki biz, ancak gelinin tesliminin istenmesi ve senin de bildi~in gibi, baz~~ olumsuz ~eylerin
cereyan etmesi durumunda, bunu kabul etmeyiz. Biz, ~ bnü'l-Mahleba n ~~ size göndermi~tik.
O, sizinle bu hususu, yani senin yaz~ndaki ~eyin dikkate al~nmas~n~ , nikâhtan önce, sultanla gelinin
ancak bir gün, Dârü'l-azizeti'n-Nebeviyye'de bir araya gelip (evlenme de~il) görü~mesini
kararla~t~ rm~~~idi. Bu istek, bizim Hilâfet Saray~ ndan ç~km~~t~ r". Bunun üzerine Amidülmül k,
halifeye "Bütün bu söyledikleriniz do~rudur, sultan da bunu böyle kabul ediyor, yani kararla~t~ r~ ld~~~~
üzere, Darii'l-azize'ye gelmek niyetindedir. Sultan, hâcipler, hâslar ve gulamlar (asker vs.) için
kalacak yerler haz~ rlanm~~t~r, onlar~ n sultandan uzak kalmalar~~ mümkün de~ildir" dedi. Kar~~l~ kl~~
söylenen bu sözlerden sonra "S e yyid e'nin Dârül-memleke'ye gitmesi, sultanla birlikte sefere
ç~kmamas~~ ve Kadi'l-kudât'in bu hususta, ictihat üzerinde ant içirmesi için haz~r bulunmas~"
hususlar~nda anla~maya var~ ld~. Bu anla~ madan sonra sultan, mihr kar~~ l~~~~halifeye 100 bin alt~ n, 150
bin dirhem, 4 bin giysi ve 10 soylu yörük at~~ gönderdi. 15 Safer Pazartesi (17 ~ubat 1063) gecesi,
104 Bu hususta daha ayr~nt~ l~~ ve aç~ kl~ k getiren bilgiler için bk. A. Sevim a.g.makl., s. 79-80.
105 Bilindi~i üzere Sultan Tu~rul B e y, Unniye'de hastalanm~~, hattâ ag~rla~m~~~idi.
106 Ba~dad-Ukherd aras~nda Ba~dad'a yak~ n bir köy (Yakut, a.g.e., IV, 433-34).
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sultan halifenin k~z~~ Seyyide ile Ddrül-memlekeede gerde~e girdi. Bu nedenle Dicle irma~~~
k~y~s~nda Dârü'l-memleke'ye dek çad~ rlar kuruldu. S eyy id e'nin Ddrül-memleke'ye
girdi~i
s~ rada davullar vurulup borular çal~nd~ . S e y yi d e, alt~nla i~lenmi~~bir tahta oturdu. Sultan da onun

yan~na gelip onu ululad~~ ve halifeye de te~ekkür etti. Daha sonra da hiç oturmaks~z~n oradan ayr~ld~;
Seyyide ise sultan için hiç aya~a kalmad~~~~gibi yüzündeki peçeyi de ç~kar~p ona bakmad~. Bu
arada sultan, hâcipler ve Türk (Selçuklu) ileri gelenleri, sevinç ve mutluluklar~ndan dolay~~ Ddrü'lmemleke'nin sahanl~~~ nda, oyun oynay~ p Türkçe ~ark~ lar söylüyorlard~ . Sultan, bu arada, gelinle
konu~maya giden ArslanHatun ile Sey y i d e'ye iki de~erli gerdanl~k ve bir büyük k~rm~z~~
parça yakut gönderdi. Ertesi gün sultan, Seyyid e'nin yan~na girip yer öpmek suretiyle onu
ululamada bulundu. Sonra da kar~~s~ nda bir saat bulunan bir tahta oturdu. Daha sonra da e~ine pek
çok de~erli mücevherler ve boncuklarla i~lenip süslenmi~~bir ferace gönderdi. Sultan, hemen her gün,

ayn~~ ~eyi yapar, yani e~ine hürmet ve sayg~da bulunur ve arma~anlar gönderirdi. Böylece sultan, son
derecede ne~eli ve sevinçli olurken halife de aksine çok üzüntülü idi. Sultan, Pazartesi sabah
~~ erken
saatlerde veziri A midülmül k'e halifenin k~z~ yla evlenmesini gerçekle~tirmesi dolay~s~ yla hirat
giydirdikten ba~ka ona yeni lâkaplar verdi. Bundan sonra Ddrü'l-memleke'de bir hafta süreyle
~ölen
düzenletti. Ayr~ ca Safer'in bitimine dokuz gün kala Pazar günü de (23 ~ubat 1063 Pazar) büyük bir

~ölen düzenletip bütün ernirlere hil'atler verdi107.

Amidülmül k, 9 Rebitilevvel Per~embe günü (12 Mart 1063 Çar~amba), Beytü'n-ndbe'ye
gidip halifeden "Sultan Tu ~ rul Bey ve ye~eni Arslan Hatu n'un Ba~dad'tan birlikte
ayr~lmalar~~ hususunda alt~~ ay süreyle izin" istedi. Halife, sultana bu izni verdi, fakat e
~i Arslan
Hatu n'a vermedi ve ona denildi ki "Halifenin izni için birkaç kez ba~~vurulmas~, iyi bir ~ey
de~ildir. Esas~ nda Arslan Hatu n, halifeden ayr~lmas~ndan ~ikâyetçi de~ildi; çünkü halife,
ArslanHatu n'la evlendi~inden beri ona hiç yakla~~p yak~nl~ k göstermemi~ ti"108.
Il Rebiülevvel Cumartesi günü (14 Mart Cuma), halifeden sultana hil'at gönderildi; sultan,
hayat~ndan âdeta ümidini kesercesine a~~r hasta oldu~u Mide, gönderilmek istenmemesine ra
~men e~i
Seyyid e'yi al~p Ba~dad'tan ayr~ld~. Halife k~z~n~~ u~urlad~ ktan sonra Hilâfet Sarayi'ndan
gerekli
resmi hizmetleri yapmalar~~ için üç kad~ n gönderdi. Seyyid e'nin annesi, son derecede üzüntüye
kap~ld~~ ve onu, bu durumdan kurtarmak mümkün olmad~ 109.
Bu kay~ tlardan sonra metinde, Sultan Tu ~ rul Be y'in ölümü hakk~nda ~u
bilgiler
verilmektedir:
8 Ramazan (4 Eylül)'da ölen Sultan Tu ~ rulBe y'in ölüm haberi, halifenin k~z~~ (sultan~n
e~i) S ey y i de taraf~ndan 24 Ramazan Pazar gecesi (20 Eylül Cumartesi) Ba~dad'a
ula~t~ r~ld~. Bu
s~ralarda Hemedan'da, ba~~~bo~~ser-seri tâifesi, f~ tne ve fesat ç~kar~p ~
ehir amidi ile birlikte ~ehir
~~hnesi'nin ileri gelen adamlar~ndan 700 ki~iyi öldürdüler; ~~veli oynak kad~ nlar~~
davul ve nefesli
sazlarla yanlar~ na getirdiler ve ölüler kar~~s~ nda yiyip içtiler; onlar~ n bu hareketleri ay sonuna de
~in
107 Sultan~ n evlenmesi ve yap~ lan törenler hakk~nda S ~~ b t'ta, görgü tan~klar~~
Garsunni'me ve öteki ilgililerden
nakiller yap~ lmak suretiyle son derecede ayr~nt~l~~ bilgiler verilmi~tir [A. Sevim, a.g.makl., s. 78-83; ayr
~ca bk. Zekeriya Kitapç~,
Abbas? Hilüfetinde Selçuklu Hâtunlan ve Türk Sultanlan (Konya 1994), s. 57-88. Bu eserde, ilgili birçok kaynaklar kullan~lm~~,
bununla birlikte S ~~ b t'taki kay~ tlar~ n bir k~ sm~, eserde yer almam~~t~r].
I" Bu konuda daha ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 83; ayr~
ca bk. Z. Kitapç~ , a.g.e., s. 88-89.
109 Not 1 08'de gösterilen yerler.
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sürdü° I°. Sultan Tu ~ rul Be y, öldü~ü zaman (kendisinden) 70 fersah mesafede bulunan veziri
Amidülmülk el-Kündür i'ye bu ölüm haberi gönderildi. Bunun üzerine o, sultan henüz
gömülmeden önce geldi ve onun karde~inin (Ç a ~ r ~~ Be y) o~lu Süley ma na sultanl~k için
ilgililerden biat ald~ ; esas~nda Tu ~ rul Bey de onun kendisinden sonra Selçuklu taht~na
oturtulmas~ n~, söyleyip belirtmi~ti. Bu arada Amidülmül k, Rey kalesinden 1700 alt~n ve 200
bin alt~ n de~erinde silahlar~~ indirtip orduya dag~ tt~ rd~ . Bunun üzerine, Davud Ça ~ r ~~ Bey 'in o~lu
melik Alp Arslan d~~~nda, ordu mensuplar~~ süküna kavu~tular, böylece onlar~ n korku ve
endi~eleri katmad~ m.
Sultan Tu ~ rul Be yin ölümünden sonra Selçuklu merkezi hakimiyetinin, k~ sa bir süre de
olsa, zay~ flamas~~ sonucunda özellikle Irak'ta vasat hükümdarlar~ n tedirginlikteni nedeniyle birtak~m
olaylar ç~km~~t~r. Bu hususta metinde ~u bilgiler verilmektedir:
Sultan Tu ~ rul Be yin ölümünden sonra Araplar, Ba~dad'in d~~~taraflar~ na ve yak~ n
yörelerine da~~ l~p yollar~~ kestiler ve Ba~dad'a ba~l~~ Zdl~ ir ve yörelerindeki halk~ n elbiselerini ald~ lar.
Akralaiftan 1 i 2 da de~eri binlerce alt~ n olan camuzlar~~ sürüp götürdüler. Bu arada halk, Müslim b.
K urey ~~'in Ba~dad'a girip

D'arii'l-~nemleke'yi ku~atarak yagmalamas~n~~ konu~up durdular.

Müslim 'in halifelige ba~l~~ bütün yerlere sald~rmas~ , buradaki halka para ödemesini
kararla~t~rmas~, kendisine kar~~~koyanlar~~ yagmalamas~, çiftlik, mal ve büyük ba~~hayvanlar~~
ya~malamas~, halk~, son derecede huzursuz ve rahats~ z etti; ancak o, riske girmemek için ziraatla ilgili
yerleri yagmalamaktan çekindi. Ba~dad d~~~nda oturan halk, Ebvâbü'l-azize'den s~k s~k yard~m
istemeye ba~lad~. Bu arada askerlerin Müsli m'e kar~~~harekete geçmeleri üzerine Müsli m, özür
dileyip "Ben, halifenin hadimiyim. A midülmül k, halifelikte bulunan sultana ait de~erli
mücevherleri askerlerine sarfetmek gere~ini duyup istemi~tir" diyerek halifeye haber gönderdi. Fakat
onun bu sözleri dikkat nazar~na al~nmad~ . Ba~dad yörelerinde ve ~ ktalarda oturan halk, direni~e geçti
ise de bast~r~ ld~~I 13.
Bu kay~tlardan sonra metinde, Sultan Tu ~ rul Be y hakk~nda ~u bilgiler verilmektedir:
"Tu ~ rul Bey"denilenMuhammedb.Mikâilb.Selçuk
y~ lda (H. 455 = 1063) öldü. Onun asl~~ Türkmen (O~uz)'dir. Selçu k'un o~lu Arslan Yabg u,
Ali Teki nin k~ z~ yla evlenmi~ti114 . Bu ikisinin (A li Teki n, Arslan Yabg u) durumlar~~
yükseldi. Bunun sonucunda Mahmud b. S eb ük tek i n, kendisine kar~~~birtak~m fesat dolu
hareketlere giri~en Ali Tekin ve Arslan Yabgu 'ya kar~~~askeri harekâta ba~lad~ . Fakat
Ali Teki n, Mahmud taraf~ ndan yenilgiye ugrat~l~p telef edildi. S elçu k'un o~lu
(Arslan Ya b gu ) ise tutsak al~nd~ . Arslan 'in adamlar~ ndan 4 bin çad~r halk~, Mahmud 'un
ülkesine (Gazne topraklar~ ) intikal etti. M a h n~~u d ölünce o~lu Mesu d, ho~land~g~~ ~eylerle
me~gul olmaya ba~lad~ . Bunun üzerine Arslan Ya b g u'nun adamlar~~ (O~uzlar), birle~ip Ni~abur
kenti etraf~ nda ya~malarda bulundular; sonunda da Ni~abur'u ele geçirdiler; bunun üzerine
11° Sultan~ n ölümü üzerine Hemedadda ç~ kan bu olaylar~n daha de~i~ik anlat~ mlar~~ hakk~nda bk. A. Sevim. a.g.makl., s.
88.

111 Bu konuda daha ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl s. 88-89; M.A. Köymen. a.g.e., s. 137-44; O. Turan, a.g.e.,
s. 94. A.Sevin~ -E.Merçil, a.g.e., s. 47.
112 Ba~dad yak~nlar~nda bir köy (Yakut, a.g.e.. IV, 155).

113 Metinde verilen Müslim 'in bu hareketleri hakk~ ndaki bilgiler, eksik ve dolay~ s~ yla çok yetersizdir. Bu konuda
ayr~ nt~~ için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 88.
114 Bu evlenme konusu hakk~ nda bk. M.A. Köyn~en, Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi, I. Kurulu~~Devri (Ankara
1989 = TTK. yay.), s. 54-55.
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Tu ~ rul Be y, Ni~abur'a gelip ~ehri Mesud yönetiminden ay~r~ p kendi yönetimine ald~ .
~ehri ele geçiren Arslan Yabg u'nun adamlar~, Tu ~ rul Be y'e meyledip kat~ ld~ lar.
Tu ~ rul Bey de onlara mal ve para verdi. Bu durum kar~~s~ nda Mesud, güçlü bir hale gelen
Tu ~ rul Be y'e kar~~~harekata ba~lad~ . Çok geçmeden iki taraf, sava~a giri~ti, fakat Mesud,
yenilgi ve bozguna u~rad~ . Bunun üzerine Tu ~ rul Be y, Horasan'~~ ele geçirip buraya hâkim
oldu. Bu olay H. 430 (1038) y~ l~ nda vukubuldu. Bu olaydan sonra Tu ~ rul Be y, anne
taraf~ ndan karde~i olan ~ brahim Y ~ nal b.Yusuf(lbrahim b.YusufY ~ nal)'u
Kühistan ve Horasan'~~ fethetmek için görevlendirdi. Kendisi de bizzat, kendi adamlar~ n~n tahrip etti~i
Rey kentine yöneldi. Buradaki hazine, para ve mallar~~ ald~. Daha sonra da H. 443 (1051 /52) y~ l~ nda
~sfahan'~~ fethetti. Bu kentten çok ho~land~~~~için buras~n~~ ivedilikle devletin ba~kenti yapt~~ ve Rey'deki
mal ve paralar~n~~ buraya nakletti; bu arada H. 430 (1038/39) y~ l~ nda karde~i Davud (Ç a ~~r ~~
B e y )'u, Men', Serahs ve Ni~abur'a de~ in olan memleketlerin ve Belh kentinin yönetimlerine atad~ .
Ayr~ ca amcas~ n~ n o~lu Hasan b. Musa 'ya da Herat, Tir~niz'e ba~l~~ Büsenc ve Sicistan' ~ n
yönetimini verdi115.
Sultan Tu ~ rul Be y, H. 435 (1043/44) y~ l~ nda, Dârü'l-hilâfe'ye (Hilâfet Saray~ ) "e ~~~ eyhü'l-ecell Ebû Tâlib Muhammed b. Eyyûb" diye hitap etti~i vezir
Amidürrüesa 'ya bir mektup göndermi ~ti. Sultan~n bu mektubuna cevap olarak Dârii'lhilâfe'den kad~ Ebu'l-HasenAli b. Muhammed b.Habibül-Maverdi,elçi
olarak gönderildi. May erd i, sultanla Cürcan'da bulu~tu. Sultan, Halifenin elçisi olmas~ na sayg~~
duymas~~ dolay~s~yla Ma verdi 'yi ~ehirden dört fersah uzakl~ kta kar~~ lad~; daha sonra onun
kendisine gelmesi dolay~s~ yla ona 30 bin, halifeye de 20 bin, halifenin yak~nlar~ na da 10 bin alt~ n
verdi116. Bu arada Tu ~ rul Be y'in askerleri Ahvaz'a yürüyüp ~ehri ya~ma ettiler. Bir süre sonra
Tu ~ rul Be y, Ba~dad'a geldi. Halife, onun için özel bir toplant~~ yaparak onu, (Sünni ~slân~ )
memleketlerinin yönetimiyle görevlendirdi. Dolay~s~ yla da onu "Melikü'l-ma~r~k ve'l-n~a~r~b
(Do~ulnun ve Bat~'n~ n, yani Dünyan~n Hüki~~ndar~)" lakab~ yla lakapland~ rd1117.
Tu ~ rul Bey ilk Selçuklu hükümdar~~ olup Selçuklu Devletini kurmu~tur. O, tedbirli,
sa~lam görü~~sahibi olup kötü ve olumsuz i~leri yapmazd~ . Onun baz~~ yak~ n adamlar~ ndan birisi,
"E büKalicar 'a kötü davran~~ larda bulundu~unu" yazm~~t~ . Bununla birlikte Tu ~ rul Be y,
ona iltifat edip ay~ plamam~~t~r. Bizans hükümdar~~ da Tu ~ rul Be y'e pek çok para ve mal
gönderdi. Daha önceki y~ llarda Tu ~ rul Be y'in halife el-Kâim Hadisetü A. ne'den nas~ l
getirtti~ini ve Besasir ryi öldürttii~ünü ve halifenin k~ z~ yla evlendi~ini anlatm~~t~ k.
Sultan T u ~~r u 1 Bey, 8 Ramazan 455 Cuma günü (4 Eylül 1063 Per~embe) Rey kentinde
öldü. Onun hükümdarl~~~~30 y~ l olup ömrü de 70 y~l idi118.
115 Tu ~ rul Be y'in Büyük Selçuklu Devletini kurduktan sonra devletin yönetimine yapt~~~~atamalar hakk~
nda
metinde verilen bilgiler eksik ve yetersizdir. Bu konuda ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. O. Turan, a.g.e., s. 61-64; M.A. Köymen, a.g.e., s.
351-66; A.Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 26-27.
116 Sultan Tu ~ rul Be y'in halife el-Kim

Bi em ri I lah ile olan bu ilk ili~kileri hakk~nda bk. M A.

Köymen, Tu~rul Bey ve Zaman~, s. 34-36.
117 Bu olaylar, metinde H. 449 (1057-1058) y~ l~~ olaylar~~ aras~nda daha önce, verilmi~ti.
118 Esas~nda Tu ~~ru IB e y, 1040 y~ l~nda kazan~ lan Dundanakan Zafednden sonra ayn~~ y~lda, Büyük Selçuklu Devleti
taht~na oturmu~~ve 1063 y~l~ nda da hayata gözlerini yummu~tur. Buna göre onun hükümdarl~ k süresi 23 y~ ld~
r; O. Turan ise
bunun 25 y~l oldu~unu belirtir (O. Turan, a.g.e., s. 95; M.A. Köymen, a.g.e., s. 142; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 47. Bu
konuda S ~~ b t'ta son derecede ayr~nt~ l~~ bilgiler yer almaktad~ r (Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 88-90).
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H. 456 (1063/64) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~l~n ilk olay~, Sultan Tu ~ rul Be y'in ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti
taht~ na geçen sultan AlpArslan hakk~ nda olup ~öyledir:
Sultan Alp Arslan Muhammed b. Davud (Ça ~ r ~~ Bey) b. Mikail'in
Ba~dad'a gelmekte oldu~u as~ls~z haberi, ~ehirde yay~ ld~. Bu sebeple hububat fiyatlar~~ yükseldi. Bir
süre sonra da "Sultan Alp Arslan'~ n, Amidülmülk Ebû Nasr Mansur b.
Muhammed el-Kündüri 'yi 7 Muharrem Cuma (31 Aral~k 1063 Çar~amba) ak~am~~ geç
saatlerde yakalat~p tutuklatt~~~, paras~na el koydurdu~u; daha sonra da onu Mervü'r-rüz (Mervü'rrüd)'a119 gönderip hapse att~rd~~~~ve ayn~~ gün kendi veziri Nizamülmülk Ebû Ali elH asen b. ~ shak et-Tûsi 'ye (Büyük Selçuklu Devleti'nin) vezirlik hirati giydirdi~i haberi,
Ba~dad'a ula~t~. Sultan, halifenin k~z~, ölen Sultan Tu ~ rul Be y'in e~i olan Seyyid e'nin
derhal Ba~dad'a gönderilmesine izin verdi ve ona, ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamak üzere be~~bin alt~n
gönderdi. Fakat S ey y i d e, bu paray~~ almay~~ kabul etmedi. Onun bu davran~~~~ay~plan~nca paray~~
ald~~ ve 13 Rebiürah~r Pazar günü (4 Nisan 1064 Pazar) geç vakitlerde Ba~dad'a ula~t~; halk, onun
kente giri~ini görmek amac~yla topland~. S eyyid e, beraberinde, kad~~ Eb ü A mr
Muhammed b. Abdurrahman oldu~u halde, gece Ba~dad'a girdi. Kad~~ Ebû Am r,
Beytü'n-nübe'de haz~ r bulundu. Kadi'l-kudât Damgani (E bû Abdulla h), "Bu gelen kad~~
Ebû Am r'~n kendisinden önde bir yere oturmamas~n~ " istedi ise de ona, bu hususta olumlu bir
cevap verilmedi, Ebû A mr 'a da "Beytü'n-nübernin çat~~ penceresinde, Meclisten ayr~~ bir yerde
oturmas~" emredildi. Daha sonra Ebû Am r, aya~a kalk~ p bir konu~ma yaparak sultan A 1 p
Arsla n'~n iyi bir ~ekilde vas~ flad~~~~veziri N izamülmül k'ün halifeye te~ekkürünü bildirdi.
Daha sonra sultandan beraberinde getirdi~i, biri halifeye, ötekisi de veziri F ahruddev I e Ebû
Nasr b. Cüheyr 'e olmak üzere, iki mektubu vezire teslim etti. Çok geçmeden Halifelik
Sarayt'ndan ç~ kan cevapta "Sultan Alp Arsla n'a te~ekkür edildi ve S ey yid e'yi Ba~dad'a
halifeye göndermesi hususundaki hizmetinin kabul edildi~i bildirilerek hatiblere, sultan olarak onun
ad~na hutbe okumalar~" emredildi. Bu hutbe duas~nda "Ey Tanr ~~ m ! Sultanü'l-~nuazzam, Adudu'ddevle, Tâcii'l-mille, Ebü ~ucâ Alp Arslan Muhammed b. Da' vud'u ~slah eyle!
denilmi~tirl". Bundan sonra sultan taraf~ndan (Ba~dad'taki Selçuklu) An:idi Ebu'l-HasenA 1 i
b. ~~s a 'ya verilmek üzere 10 bin de~erli alt~n, 200 çe~itli ipek giysi, ayr~ca Ba~dad'taki Auüztr'a
verilmek üzere 10 bin alt~n, 10 at ve 10 kat~ r gönderilmi~tir. Bu arada Ba~dadta sultan ad~na
Amidülmülk hakk~nda "Onun vezirlik görevinde kalmas~n~n yararl~~ olmad~~~, çünkü onun
devlet yönetiminde fitne ve fesat ç~ kard~~~~için kendisinden memnun olunmad~~~, bu nedenle
Mervü'r-rüz kumandan~ na onun as~ l~p öldürülmesi hususunda mektup gönderildi~i, bu öldürme i~i
için de 3 gulam (ki~i) yolland~~~" söylenmi~tir.
Bu kay~tlardan sonra Sultan Alp A rsla n'~n Büyük Selçuklu Devleti taht~na geçmesi
dolay~s~yla halife taraf~ndan hil'at gönderilmesi hakk~ nda ~u bilgiler yer alm~~t~ r:

119 Horasa~ida Mervii~~i~hican'a yak~n bir kent (Yakut, a.g.e., V, 132).
120 Bu hususlarda daha ayr~nt~l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, S~bt ~bnüll-Cevzinin Mir'âtilez-zaman Fi Tarihi'l-âyan Adl~~
Eserinde Selçuklularla ilgili Bilgiler, Il. Sultan Alp Arslan Dönemi (Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, X1X/23, Ankara
1999), s. 5-6; aynca bk. M. A. Köymen, Alp Arslan ve Zaman~~ (~ stanbul 1972), s. 18-23; O. Turan, a.g.e., s. 99-100; A. SevimE.Merçil, a.g.e., s. 48-50.
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Sultan Alp Arsla n'a halife taraf~ndan hitatler gönderilmesinden sonra Ba~dad'taki
Selçuklu An~ld~' Ebu'l-Hasen Al i, halifeye ba~~vurup "Bu konuyla ilgili olarak genel bir
toplant~~ düzenlemesini" istedi. Bunun üzerine 7 Cumadelâh~r Per~embe günü (27 May~ s 1064
Per~embe), Dicle ~rma~~na bakan Tâc'daki 121 Beytül-müstakberde bir toplant~~ yap~ ld~. Bu toplant~ ya
kat~ lan vezir Fahruddevle'ye "Selçuklu Amidi Ebu'l-Hasen Ali ve Kad~~ Ebü
A n~~r'~ n da davet edilmesi" halifece emredildi. Bunun üzerine Amid ve EbüAm r, toplant~ ya
geldiler ve onlarla, A dudu'd-dev le Alp Arsla n ~n sultanl~ k ahidnâmesi, konu~ulup
müzakere edildikten sonra verildi. Bu arada vezir, iki sancak getirtip onlar~~ eliyle ba~lad~ktan sonra
onlara verdi. Ayr~ ca sultan için de hil'atler verildi. Daha sonra Ebu'l-FevârisT ~ râ cl e z Zeynebi, Ebü Muhammed et-Ternimi veHâdin~~ Muvaffakile beraber bu
hiratlerle birlikte onlara Alp Arsla n'~ n sultanl~ k yetkisini içeren bir mektup (Ahidnâme)
verilerek sultana gitmeleri kararla~t~r~ld~ . Bu arada Amid'e "~eyhii'd-devle (Devletin sayg~~ duydu~u
ki~i) ve Sikatü'l-hazreteyn (Halife ve Sultan'~n güvendi~i kimse) ve Nizamülmül k'e

"K~van~ü'd-din ve'd-devle (Din ve devletin deste~i, Radiyyi Emirtl-mü'minin (Müminlerin
raz~~ oldu~u kimse)" lâkaplar~~ verildi. Esas~ nda Nizamülmül k, Selçuklu ülkesinde "ff~ce-i
Buzurg (Büyük Efendi)" olarak an~llyordu122.
Bu y~ l~ n son olay~~ olarak ~evval (Eylül/Ekim 1064) ay~nda, Ba~dad'a gelen haberde,
Ebu'l-feth (A lp Arsla n)'in Ruin (Anadolu)'a gazaya giri~ti~i ve içinde 700 bin evin ve
1000 kilise ve manast~r~ n bulundu~u büyük bir ~ehre (An~ ) girdi~i, say~ s~z kimseleri öldürdü~ü ve 500
bin tutsak ald~~~ , haber verilmi~tir122a .

H. 457 (1064/65) Y~l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~n haberleri aras~ nda ilk olarak Sultan Alp Arsla n ~n, A m i d ülmül k'e bir

Türk'ü gönderip onu öldürttü~ü, Zülhicce ay~nda (Kâs~ m/Aral~k 1065), Ba~dad'ta Nizamiyye
Medresesfnin yap~m~na ba~land~~~ , fakat bu yerde bulunan Me~reatü'z-zevâyâ, el-Furda, Bâbü'~-~air
ve Derbü'z-zaferdni'deki evler nedeniyle in~aat~n bitirilemedi~i kaydedilmi~tir.
Bu kay~ tlardan sonra Sultan Alp Arslan taraf~ndan öldürtülen Sultan Tu ~ rul
Bey'inveziriMuhammedb.MansurEbüNasr el-Kündürihakk~nda ~ubilgiler
yer almaktad~r:
Muhammedb.MansurEbüNasrel-Kündüri,SultanTu ~ rul Bey'in
veziri olup lâkab~~ Amidü'l-mülk'tür. O Tureysis'e 123 ba~l~~ köylerden Kazvin'e yak~n olan Kündür'e
mensuptur. Kündür i, erdemli bir insan olup ~iiri çok severdi. Rivayete göre Sultan Tu ~ rul
B e y, onu kendisinin bir kad~ nla evlenme i~ini yürütmek için görevlendirmi~, fakat o kad~nla kendisi
evlenmi~;, bunun üzerine Tu ~ rul Be y, onu had~ m ettirmi~, fakat onu, vezirlik görevinde
b~rakm~~t~r. Sultan Tu ~ rul Be y, ölünce Selçuklu Devleti taht~na geçen Alp Arsla n, onu

Mervü'r-riiz'a gönderdi, bir süre sonra da onu öldürmeleri için adamlar (gulamlar) gönderdi. Bu
121 Hali feye ait büyük evlerden birisinin ad~~ (Yakut, a.g.e., Il, 3-5).
122 Bütün bu konularda, öteki ilgili kaynaklarda ve dolay~ s~ yla da ara~t~ rmalarda genellikle yer almayan ayr~ nt~ l~~ bilgiler
için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 7-9; krs. M.A. Köymen, a.g.e., s. 20-21; ayn~~ müel., Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi
(Ankara 1992 = TTK. Yay.), 111, s. 12-13; O. Turan, a.g.e., s. 99; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 49.
I22a Bu konuda, ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 10; M.A. Köymen, Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi, s.
18-19: O. Turan, a.g.e., s. 105; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 5 I.
123 Ni ~abur'a ba~l~~ bir ilçe (Yakut, a.g.e., IV, 37-38).
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adamlar, K ündür Vnin yan~na girdiler. ~çlerinden biri ona "Kalk, iki rekât namaz k~ l ve U 1 u
Tan r ~'ya tövbe et!" dedi. Bunun üzerine K ündür i, onlar~ n yan~na gelip "Ailemle vedala~ay~m,
sonra da ç~kar~ m" dedi, onlar da ona "Bunu yap!" dediler, o da kalk~p e~inin yan~na girdi, bu s~ rada
içerde ç~~l~ klar yükseldi; câriyeleri ona sar~ld~lar, ba~lar~ n~~ aç~p ba~lar~ na toprak saçt~lar. Çok
geçmeden o adamlardan birisi içeri girip K ündür i'ye "Kalk!" dedi, o da ona "Elimi tut! çünkü
câriyelerim benim d~~ar~~ ç~kmama engel oluyorlar" dedi. Böylece câriyelerinden kurtulan
K ündür 1', oradaki bir mescide gidip iki rekât namaz k~ ld~ . Daha sonra da korka korka mescidin
arka taraf~na giderek üzerindeki samur h~ rkay~~ ç~kar~p gulama verdi ve almas~nlar diye gömle~ini ve
pantolonunu y~rtt~ . Çok geçmeden gulamlar, iplerle ona geldiler. Bunun üzerine Kündür 1, onlara
"Ben, bo~ulmak suretiyle öldürülecek fesatç~~ ve h~ rs~ z bir kimse de~ilim. K~l~çla öldürülmem, beni
daha çok memnun eder" dedi. Bu arada gulamlar, K ündüri 'nin gözlerini, h~rkas~n~n yeninden
kopard~ klar~~ bir parça bezle ba~lad~lar ve onlardan birisi, boynuna k~l~çla vurup ba~~n~~ kesti; onun
kesik ba~~n~~ al~p cesedini orada b~ rakt~lar. Bu cesedi K ündüri 'nin k~z~~ al~p onun do~um yeri olan
Kündür'e götürerek orada topra~a verdi. Onun ömrü, a~a~~~yukar~~ 40 y~l sürmü~tür124.
H. 458 (1065/66) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~la ait Selçuklular'a dair kaydedilen yegâne kay~ t Sultan Alp Arsla n'~n Hârezm ve
Mâveraünnehr seferi hakk~nda çok genel ve aç~kl~k bulunmayan ~u bilgileri ihtiva etmektedir:
Bu y~ l~ n ~evval ay~nda (A~ustos/Eylül 1066), halife taraf~ndan bir Hâs Hâdim ile birlikte Ebû
Muhammed et-Temimi, sultana gönderilerek ç~kt~~~~seferden sa~-salim vesilesiyle kutlan~p
~ereflendirilmi~tir. Halife, adlar~~ geçen iki elçiyle birlikte" Kendisinin ve Halifelik Saray~~
mensuplar~n~n daha önce ellerinde bulunan ~ ktalar~n geri verilmesini ve e~ i Seyyide Arslan Hatun'un
uzun bir süre uzak kald~~~~ Halifelik Saray~'na dönmesini" içeren bir mektubu sultana gönderdi. Vezir
Ebû Nasr F ahruddev le bir grupla onlara arma~anlar~~vererek Ba~dadtan u~urlad~~125.
H. 459 (1066/67) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~l~n da tek olay~~ olan halifenin e~ i Arslan Hat u n'un Ba~dada geli~i hakk~nda
metinde, ~u bilgiler yer almaktad~r:
Halifenin e~ i S e y y ideArslanH atu n, Cumadelâh~r ay~nda (Nisan/ May~s), Ba~dad'ta
geldi. Vezir Fahrudde v 1 e, ~ehirden a~a~~~yukar~~ bir fersah mesafede, halk ise ~ehirde onu
kar~~lad~lar; vezir, at~~ üzerinde ona dua edip tazimde bulundu. Daha sonra Selçuklu Anfidi E b û
Sa'd el-Müstevf 1, Hatu n'un sultandan getirdi~i mektuplar~~ Beytü'n-nübe'deki toplant~da
okumak amac~yla haz~ r bulundu. Bu mektuplar "Halifeye itaat~ , yasalara göre halifenin istek ve
emirlerinin yerine getirilmesini" içermekte idi; bu mektupta, vezir ~ bn Cühey r'e "Vezirül-ecell
(En yüce vezir) ünvan~ yla hitap ediliyordu. Daha önce ona "er-Reisü'l-ecell (En ulu Reis)" unvan~yla
mektup yaz~l~p hitap edilmi~ti° 26.
124 Am ~ dulmulk un oldurulmes~ yle Ilgili olarak S ~~ b t'ta, görgü tan~ klann~n ifadelerine dayan~larak son derecede
çok ve ilgili kaynak ve ara~t~ rmalarda yer almayan ilginç bilgiler verilmi~tir (Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 15-20; not 122'deki
bibliyografya).
125 Bu hususta aynnt~l~~ ve aç~kl~ k getiren bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 22; M.A. Köymen, a.g.e., s.4 I; O. Turan,
a.g.e., 5.108; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s.52.
126 Bu kay~ tlar~n daha ayr~nt~ l~~ olanlar~~ için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 23.
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H. 460 (1067/68) Y~l~~Olaylar~~
Selçuklu/ana ilgili olarak bu y~ lda zikredilen tek olay, Halifelik veziri Fahrudd ev le 'nin
halife taraf~ ndan azli vesilesiyle olup ~öyledir:
8 Zülkade Sal~~ günü (20 Eylül 1067 Per~embe), halife, veziri Fahruddevle Eb ü Na sr
Muhammedb.Muhammedb.Cüheyr'e Kadi'l-kudat e d-D amgân i'ninkalemeald~~~~
bir azil tevkii gönderdi. Bu tevkide, vezirin hatalar~~ birer birer say~ l~yordu. Bunlardan birincisi: "Sen,
bizim hizmetimizde iken istedi~in ~eylerin kar~~l~~~ n~~ sana verdik, fakat sen, bunlara kar~~ l~k bize,
kötülükle kar~~ l~ k verdin". ~ kincisi: "Sen, bizden hiç izin almaks~z~n Babü'l-hiicre'ye127 geldin ve 'bu
mekâna benden ba~ ka hiç kimsenin girmesi gerekmez' dedin". Üçüncüsü: Sen, bizim saray~m~zda
(Darii'l-azize), sultan Adudu'd-dev le Alp Arslan '~n hiratlerini giydin" deniliyordu.
Ayr~ca ~ bn Cüheyr 'e "Nereye gitmek istersen oraya bak ve yönel; biz, seni oraya yönlendirip
ula~t~r~ r~z" denildi128. Halifenin bu tevkiini al~ p okuyan ~ bnCühey r, çok a~lad~~ ve son derecede
endi~elendi. Tedirgin oldu ve kendisine yöneltilen bütün bu suçlamalara bar~~~yoluyla kar~~~ç~ k~p dedi
ki: "Benim buradan uzakla~t~r~ lmam isteniyorsa o takdirde ben, Nurudde v 1 e ~ bn
M ezy ed 'in yönetimindeki Hille'ye giderim. Bundan sonra da ben, adet oldu~u üzere, kutsal
sayd~~~ m ~eylere itaat ederim. Özür dilemem hususunda gerekli ~eyleri yapar~ m"129. Bunun üzerine
halifeden son olarak "Kendisinin verilen emir gere~i Hille'ye gitmesi" kapsaml~~ bir cevap ç~kt~. Çok
geçmeden de ~ bnCühey r'e "Kendisine ve yak~ n adamlar~na ait yiyecek maddeleri, mal ve di~er
~eylerini satmalar~~ ve kad~ nlar~ n~~ bo~amalar~ " hususunda halifeden izin ç~ kt~. Bu arada Hilafet
Saray~'n~n bütün mensuplar~, vezirin bu durumu dolay~s~ yla üzüntü ve s~ k~nt~ lar~ n~~ aç~kça gösterip
vezirin yan~ na geldiler, onlar ve vezir, hep birlikte hüngür hüngür a~lad~lar. 10 Zülkade Per~embe
günü (10 Eylül 1068 Çar~amba) vezir, köleleri ve yak~n adamlar~ yla birlikte Ba~dad'tan ayr~ ld~;
Cuma gecesi, vezir, aile bireyleriyle birlikte gelip özel bir yere oturdu ve halifenin de burada oldu~u
zanniyle birkaç kez yer öptü ve a~lay~ p durdu ve dedi ki, "T anr ~~ benimle senin kalbini bana
a~~rla~t~ ran kimseyle birlikte aram~zdad~ r. Ey mü'minlerin emiri, benim ya~hl~~~ma, çocuklar~ma,
böyle hor görülmeme ve bu durumuma ac~~ ve benim sana olan sayg~m~~ dikkat nazar~na al!" dedi.
Vezir, böylece üzüntü ve ümitsizli~e dü~tü~ü s~rada, iki ki~inin yard~m~yla a~layarak Dicle
~rma~~ ndaki bir tekneye bindirildi. Bu s~ rada halk da onunla birlikte a~l~ yor ve ona, yeniden dönmesi
için dua ediyordu. Böylece vezir, onlarla vedala~~p ayr~ ld~. Fakat daha sonra o, Dübeys b.
Sadak a'n~n ~efaat~yla Halifelik Vezirli~i'ne yeniden döndürüldü I".
H. 461 (1068/69) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ la ait ilk olay, metinde, ~ bn Cühe yr 'in yerine Halifelik
atanacak
kimsenin aranmas~ , fakat bu makama yetenekli olan bir kimsenin bulunamamas~~ üzerine ~~b n
Cüheyr 'in yeniden vezirli~e davet edilmesi olup ~öyledir:

127 Ba~dadla Hildfet Saray~'nda büyük bir mekân (Yakut, a.g.e., 1, 365).
128 Söz konusu ~evki7~~~ kapsam~~ metinde eksik ve yetersizdir, tamam~~ ve daha aç~kl~ k getiren metni için bk. A. Sevim,
a.g.makl., s. 25-26.
129 Metinde, vezirin halifeye verdi~i cevap çok eksiktir, bunun tamam~~ için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 26-27.
139 Fahruddev le b. Cühey r'in vezirlikten azledilip Ba~dad'tan ayr~lmas~~ olay~, S ~~ b t'ta, daha aç~ kl~ k getiren
ifadelerle kaydedilmi~tir (Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 26-27; ayr~ ca kr~. M.A. Köymen, a.g.e., s. 56).
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F ahruddev 1 e t bn C ühe yr 'in Hilâfet Vezirli~i'nden azledilmesinden sonra bu
makama tâlibler ço~ald~~ ise de bunlardan hiçbiri uygun görülmedi. Bununla birlikte ~~b n
A bdurrahi m'in atanmas~~ hususunda karar k~ l~nd~. Bunu haber alan halk, camide toplan~ p, "Bu
i~te çaba gösterenin ahmakl~k etti~ini" ~srarla belirttiler. "Çünkü ~ bn Abdurr abi m,
B esasiri ile birlikte halk~ n evlerini ya~malad~" dediler. Bu arada Arslan Hatu n, e~i
halifeye "Bu adam, yani ~~ bnA b durrahi m, beni ya~malayanlardan birisidir" dedi. Bu s~ralarda
~~ bn Cühey r, kendisinin affedilmesi hususunda halifeyle ili~ ki hâlindeydi. Salef elK ahramane de ~~ bn Cüheyr hakk~nda olumlu ~ekilde konu~tu. ~~te bu arada ~~b n
Cüheyr 'e halife taraf~ndan 15 bin alt~n verildi; fakat o, bunu olumlu gördü ise de bu paray~~
almad~. Çok geçmeden halife, Hâcibii'l-bâb E b ü Abdullah el-Mür de v ~ i ve iki Hâcibi
~ bnCühey r'i Ba~dad'a davet etmek üzere gönderdi; bu davet üzerine ~ bn Cühe yr, 12
Safer Çar~amba günü (11 Aral~k Per~embe) Ba~dad'a geldi; onun geli~ i üzerine halk, çok sevinip
ferahlad~, hattâ baz~lar~~ oruç tuttu, baz~ lar~~ da sadaka verdiler. Öte yandan halife, ~~ bn C üheyr'i
görmek amac~yla Halbe'deki el-Manzardya131 ç~ kt~. ~ bn Cüheyr, halifenin bulundu~u elManzara'nin a~a~~~taraf~ na gelince yer öpüp dua etti, daha sonra da çevresinde halk toplulu~u oldu~u
halde, ata binip Bâbü'n-nübrye ula~~nca da derhal at~ndan inip buradaki kap~~ e~i~ini öptüp, Hilâfet
Divan~'na girdi. Böylece onun halifenin huzuruna ç~kma i~i tamamlanm~~~oldu. Çok geçmeden ~~b n
C üheyr 'e halifeden bir tevki ç~kt~, ~öyle ki: "Senin, nihayet buraya gelip haz~r olman ve
Divan 'daki de~erli hizmette sürekli olarak karar k~ lman, gerçekle~ti; bizim ~erefli hizmetimize de~erli
hizmetinle kat~ lman~, Tanr 1, bütün istenilen ~eylerin u~urlu bereketiyle seni tamamlad~~ ve seni,
yap~ lmas~n~~ ahdetti~in ~eyin en iyisini ve senin mevkiinde, art~ k k~skançl~ kla hareket edilmemesini,
sana geri verdi. Çocuklar~ nla Tan r ~'ya olan ~ülcrün ço~als~n". Daha sonra halk, 3 Rebiülevvel
Çar~amba günü (3 1 Aral~k Çar~amba), Beytü'n-nübe'de topland~. Öte yandan halife de Dicle'ye bakan
rdc'a132 gelip oturdu. Vezir tbn Cühe yr de iki o~lu ile birlikte halifeye getirilip ula~t~ r~ld~.
Halife, vezire, "ayr~ld~ktan sonra bizi ve iplerimizi berkle~tiren Tanr ~'ya ~ükür olsun" dedi. Daha
sonra halife, oradakilere hil'at giydirtti. Onlar, 6 Rebiülevvel Cuma günü (3 Ocak 1069 Cumartesi),
atlar~ na binip büyük bir tören alay~~ ile halk~ n yüksek sesle sevgi ve dua nidalanyla kent camiine
gittiler. Bu vesile ile ~air ~ bnül-F az!, veziri öven bir ~iir yazm~~t~r133.
Bu kay~tlardan sonra ünlü Selçuklu komutan~~ emir A f ~~in 'in Bizans yönetimindeki
Anadolu'da giri~ti~i askeri harekât hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
Emir Af ~ in et-Türki ve beraberindeki O~uzlar, Rum (Anadolu) ülkesinde pek çok
yeri tahrip ettiler. Bu arada, tesadüfen Rum hüktimdar~~ (R om an os D i ogene s), patriklerden
ileri gelen bir patriki yakalat~p tutuklatt~; bunu haber alan bu patrikin karde~ i olan patrik kaçt~~ ve
kaçarken yolu üzerinde A f ~ i n'e rastlad~. Ona "Karde~inin Bizans hükümdar~ndan gördü~ü zulmü"
anlatt~~ ve "Amüriyye (Amorion)'ye hile yoluyla girip ~ehri kendisi için ele geçirece~ini" vaadetti. ~kisi
bu hususta ant içtiler. Daha sonra patrik, beraberindekilerle birlikte önlerinde haçlar oldu~u halde,
An~üriyye'ye yöneldi ve ~ehirdekilere haber gönderip "Bizans hükümdar~, beni, size, memleketinizi
bozguncu hareketler yapan O~uzlara kar~~~yard~m için gönderdi" dedi. Bunun üzerine ~ehirdekiler
d~~ar~~ ç~k~p patrik ve beraberindekileri kar~~lad~lar. Önünden yürüyerek onlar~~ ~ehre getirdiler,
131Manzaratin-Halbe de denilen bu yer, Hilâfet Saray~'~n~n Ha/be Kap~s~ nda çevrenin kolayca seyredilebilen yüksek bir

yeri (Yakut, a.g.e., V, 246).
132 Halifenin Ba~darttaki Saray~'n~n büyük mekünlar~ndan birisi (Yakut, a.g.e., II, 3-5).
133 Vezir Fahruddevle ~~ bnCühey r'in azli ve yeniden atan~p görevline ba~lamas~~ hakk~nda S ~~ b t'ta, çok
daha ayr~nt~l~~ ve bu s~ralarda cereyan eden olaylara aç~kl~k getiren kay~tlar yer almaktad~r (Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 24-29).
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böylece patrik ve beraberindekiler, Am~~riyye'ye sahip ve hâkim oldular; çok geçmeden patrikle
bulu~an A f ~~i n, ~ehre girerek ya~malar da bulunup pek çok mal ele geçirdi, a~a~~~yukar~~ 6 bin de
tutsak ald~. Daha sonra da Antalcya'ya dönüp kenti ku~atmaya ba~lad~. Ku~atmay~~ kald~rmas~~
taleplerine kar~~~~ehir yöneticilerinden 20 bin alt~n istedi134.
H. 462 (1069/70) Y~l~~Olaylar~~
~ lk olay, Bizans imparatoru Romanos Diogenes'in Suriye'ye yürümesi hakk~ nda olup ~öyledir
Rum (Bizans) hükümdar~, 300 bin ki~ ilik bir orduyla Istanbul'dan ç~ k~ p Suriye'ye yöneldi, 16
gün süreyle Menbic'e kar~~~sava~~durumu ald~ ; Müslüman-lar, ona kar~~~harekete geçtiler, fakat
yap~ lan çarp~~malar da yenilip bozguna u~rad~ lar ve bir k~ s~ m askerleri öldürüldü. Rum ülkesi
(Anadolu) ile Menbic aras~ nda köyler ve di~er yerler ate~e verildi; bu arada Müslüman askerleri
öldürüldü, kad~ nlar tutsak al~ nd~. Bu sebeple Haleb halk~, korku ve endi~eye kap~ ld~. Bu arada Rum
hükümdar~ na verilmekte olan yiyecek maddeleri kesilince hükümdar~ n beraberinde bulunan kuvvetler
helâk oldular, bu nedenle Ru~n hükümdar~~ ülkesine geri döndül 35.
Bundan sonra Nizam~yve Medresesi hakk~ nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
26 Cumadelâh~ r Per~ embe günü (31 Mart 1071 Per~ embe), Selçuklu Ami-di Ebü Nas r,
seçkin ki~iler olan Ebu'l-Küs ~ m b. Fahruddevle, iki Nakibi, E~râf, Kadi'l-kudât ve ~uld~cl'u
ça~~rt~ p Nizamiyye Medreses~"ne getirtti. Bu toplant~da Medrese'ye vakfedilen kitaplann adlar~~
okundu. Amid de Medrese'ye kitaplar, arazi, mülkler ve yeni yap~ lm~~~olan bir çar~~~vakfetti. Bu vak~ f
için baz~~ ~artlar tespit edildi ve bunlar, çar~~ n~ n kap~s~na yaz~ ld~ . Nizamülmül k'ün çocuklar~ na
ve öteki ilgililere de bildirildi.
Bu kay~ttan sonra metinde,
Bu y~ l~ n (1069/70) Receb ay~nda, sultan~ n (A lp Arsla n) elçisinin halifeye hizmet etmek
ve duada bulunmak amac~yla Ba~dad'a geldi~ i, bu nedenle ona sayg~ l~~ davran~ lmas~ n~n gereklili~inin
bildirildi~i, ayr~ca halife taraf~ ndan Divan'a Ba~dad'taki Nâz~r'a 10 bin alt~ n (Belki maa~~ve di~er i~ler
için) verilmesi ve her y~ l ~ kta kar~~ l~~~~ tiCis~t ve Basra'dan 7 bin alt~n vergi al~ nmas~~ hususunda bir
tevIci'in gönderildi~i, kaydedilmi~tir.
H. 463 (1070/71) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ la ait ilk olay Malazgirt Sava~~~hakk~ nda olup ~öyledir:
"Bizans imparatorunun kalabal~ k bir orduyla ~s/âm ülkelerine do~ru gelmekte oldu~u" haberi,
sultan Alp Arsla n'a ula~t~ . Sultan~ n yan~ nda pek az asker vard~ . Çünkü k~ tl~ k nedeniyle mallar~~
telef olan sultan~ n askerleri Suriye'den sanki bozgun hâlinde Horasan'a dönmü~ler ve karargâhlar~na
gitmeyi arzu etmi~lerdi. ~~ te bu nedenle sultan~ n beraberinde, ancak dört bin ki~iye yak~ n Hassa askeri
134 Bu konuda ve A f ~ i nin öteki bütün faaliyetleri hakk~nda ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, Ünlü Selçuklu
Komutanla~-~, Af~in, Ats~ z, Artuk ve Aksungur (Ankara 1990 = TTK. Yay.), s. 18-32.
135 Bizans imparatoru R omanos Diogene s'in Kuzey-Suriye seferi hakk~nda metinde, çok eksik ve son derecede
yetersiz bilgiler verilmi~tir. Bu konuda aynnt~ l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~ Tarihi (Ankara 2000,
3. Bask~~ = TTK., Yay.), s. 43-46.
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kalm~~t~. Buna ra~men o, ülkesine d•5nmemi~~ve asker toplamaya giri~mi~tir. E~er sultan, geri
dönseydi bu, Müslümanlar için bir hezimet olacakt~. Dü~manla sonuna de~in sava~maya azmeden
sultan, e~i S eferiyye Hatun ile veziri Nizamülmül k'ü a~~rl~klanyla birlikte
Hemedan'a gönderdi ve Nizamülmül kle "Oradan asker toplay~p kendisine göndem~esini"
emretti. Sultan, bu arada, Nizamülmülk ve ordusunun kumandanlanna ~unlar~~söyledi: "Ben,
bu sava~ta, Tanr ~~ nzas~~ için sava~anlar gibi sabredecek ve kendilerini tehlikeye atanlar gibi
sava~aca~~m. E~er kurtulursam - U I u Tanr ~'dan ben, bunu bekliyorum- ne Ma, aksi takdirde
sizlere, o~lum Melik ~ a h'~~dinleyip ona itaat etmenizi ve onu, yerime geçirip hükümdar olarak
tan~man~z~, vasiyet ediyorum. Esas~nda ben, daha önce, bunu, kendisine söylemi~~ve ona,
hükümdarl~k tevcihini yapm~~t~m". Sultan~n bu sözlerine kumandanlar, hep birlikte "ba~~üstüne"
diyerek cevap verdiler. Bu, veliahdl~k tayini vezir Nizamülm ii I kitin rey ve tedbiriyle
yap~lm~~t~r. Sultan Alp Arsla n, ordusundan bir k~s~m askerle birlikte bulunuyordu. Her askerin
ayr~ca bir de yedek at~~vard~. Sultan, çok geçmeden Bizans imparatoruna kar~~~harekete geçip onunla
sava~arak galip geldi; dü~man~n haç: da ele geçirildi~i gibi onlar, pek çok ölü ve yaral~~verdikten
sonra kaçt~lar; kumandanlan (R omanosDiogene s) sultan~n huzuruna getirildi. Sultan "Onun
burnunun kesilmesini" emretti, ele geçirilen haç da Hemedan'a gönderildi; bu haç, ah~aptan yap~lm~~~
olup, ba~~k~sm~~gümü~tendi. Üzerinde firüzeler vard~; ayr~ca gümü~ten kutuya benzer bir ~ey içinde
de bir Incil bulunuyordu. Sultan, Hemedan'a Nizamülmûl lee gönderdi~i bu haçla kazan~lan
zaferi bildirdi ve "Bu haon halifeye gönderilmesini" emretti.
Bu genel bilgilerden sonra sava~~hakk~nda ~u kay~tlar bulunmaktad~r:
Bizans imparatoru Romanos Diogene s, ordusuyla hareket geçip (Ahlat-Malazgirt
aras~nda) Rahve denilen yerde Zülkadeinin bitimine be~~gün kala Çar~amba günü (25 A~ustos 1071
Per~embe) sultan~n ordusuyla kar~~la~t~. Bizans askerleri oldukça kalabal~kt~. Sultan~n bütün askerinin
say~s~~ 20 bine yak~nd~. Bizans imparatorunun kuvveti 35 bin Frenk askeri, 35 bin 200 patrik, bu
patriklerden her birinin beraberinde 2 bin ile 500 aras~nda atl~~ kuvveti, ayr~ca Istanbul'un öte
yakas~nda ya~ayan Otzulardan (Hristiyan) 15 bin ki~iden olu~uyordu. Bu orduda ayr~ca 100 bin
delici ve la~~mc~~ ile 100 bin ku~at~c~~ve 800 camuzun çekti~i ve içinde nal ve çivileri ta~~yan 400

araba bulunuyordu. Bu arabalarda silâhlar, eyerler, anide ve manc~n~k gibi ku~atma aletleri vard~. Bu
manc~n~klardan birini 1200 ki~i çekiyordu. Bu arada sultan, Bizans imparatoruna bir elçi göndererek
"Ülkesine geri dönmesini; (bunu yaparsa) kendisinin de geri dönece~ini ve bar~~~n da halife
arac~l~~~yla yap~lmas~n~" teklif etti. Esas~nda Bizans imparatoru, daha önce, halifeye bir elçi gönderip
"Sultan~n, kendisiyle bar~~~yapmas~~hususunda ona etki yapmas~n~" istemi~ti. imparator, sultana "Ben,
bu duruma, pek çok para sarfetmek ve dolay~s~yla çok asker toplamak suretiyle geldim. ~imdi bu
üstün durumu elde etmi~ken bundan nas~l vazgeçebilirim, art~k çok geç, bar~~, ancak Rey kentinde
yap~labilir, böylece ben, is/âm ülkelerine kendi ülkem gibi hâkim ve sahip olmadan asla geri
dönmem" dedi. Sultan A 1pArsla n, Cuma günü, namaz vakti gelince askerleriyle birlikte namaz
k~l~p Ulu Tanr ~'ya dua etti, yalvanp yakard~~ ve a~layarak askerlerine ~unlar~~söyledi:
"Bizim say~ca az olmam~za ra~men ben, dü~mana, minberlerde bizim için ve Müslümanlar
için dua edilmekte olan bu saatte dü~mana sald~rmak istiyorum; ya amac~ma ula~~r, ya da ~ehit olarak

cennete giderim. Sizlerden benim arkadamdan gelmek isteyenler gelsinler, istemeyenler ise geri
dönüp gidebilirler. ~imdi burada ne etmeden bir sultan ne de emir alan bir asker vard~r. Bu gün,
burada ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte sava~aca~~m. Beni izleyen ve can~n~~U 1 u
Tanr ~'ya adayan kimse cennete gidece~i gibi ganimete de sahip olacakt~r; benden uzakla~~p
gidenler ise ate~te yanacak ve köttilüklere u~rayacakt~r." Sultan~n bu sözleri üzerine askerler, hep bir
a~~zdan "Ey sultan, biz, senin kullann~z, sen ne yaparsan, biz de ayn~s~n~~yapar~z ve sana yard~mc~~
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oluruz. Sen, istedi~in gibi hareket et!" dediler. Bunun üzerine sultan, ok ve yay~n~~ b~rakarak
silâhland~. Eline bir topuz ald~. Kuyru~unu kendi eliyle ba~lad~ktan sonra at~na bindi; askerleri de
aynen kendisi gibi yapt~ lar. Sultan, derhal Bizanshlara kar~~~harekete geçip hayk~rd~, askerleri de
kendisi gibi hayk~rarak dü~mana sald~r~ya geçtiler. ~~te tam bu s~rada bir toz bulutu yükseldi. Bir
saatlik bir sava~~sonunda dinsizler bozguna u~rad~lar; Müslümanlar, gece, gündüz sava~arak
dü~manlardan pek ço~unu öldürdüler, çok miktarda ganimet ve tutsak ele geçirdiler. Daha sonra
ordugâha dönen sultana hâdim G e v herâ y in "Ey sultan, askerlerimden birisi, Bizans
imparatorunu tutsak ald~~~n~~ söylüyor. Daha önce N izam ülm ül k, orduyu tefti~~ederken, bu
askeri gördü~ü zaman onu küçümsemi~~ve 'ordudan ç~kar~lmas~n~' emretmi~ti. Fakat onun hakk~nda
ricada bulunulmas~~ üzerine Ni zamü 1 n~~ül k, istemeyerek orduda kalmas~na raz~~ olmu~~ve alayl~~
bir ~eklide 'Ola ki bu asker, Bizans imparatorunu tutsak al~p bize getirir' demi~ti. Ulu Tanr 1,
Bizans imparatorunun tutsak al~nmas~n~ , bu askerin eliyle nasib etmi~tir" dedi. Bununla birlikte sultan,
bundan ~üphe ederek birkaç kez, Bizans imparatoruna gitmi~~olan ~~âzi adl~~ bir memlükü ça~~rt~p
tutsak al~nan kimsenin Bizans imparatoru olup olmad~~~n~~ tespit etmesini istedi. $ â z i, tutsak al~nan
kimseyi görünce onun imparator oldu~unu do~rulad~. Bunun üzerine sultan "Bir çad~r kurulup
imparatorun oraya götürülmesini, ba~lan~ p eline ve koluna buka~~~vurulmas~n~~ ve 100 askerin onu
korumas~n~" emretti. Bu arada sultan, imparatoru tutsak al~p korumas~~ alt~na alan askere hil'at
giydirtip istedi~ini verdi ve ona "imparatoru nas~l tutsak ald~~~n~" sordu. Asker sultana ~u cevab~~
verdi: "Ben, ona sald~rd~~~ m zaman onun kim oldu~unu bilmiyordum; çevresinde bulunan 10
hizmetkârdan birisi, bana dedi ki! 'Onu öldürme, çünkü o, imparatordur'. ~~te bunun üzerine ben, onu
böylece tutsak al~ p getirdim". Çok geçmeden sultan "imparatorun huzuruna getirilmesini" emretti.
Sultan, derhal huzuruna getirilen imparatora üç, dört k~rbaç vurdu ve ayr~ca onu aya~~~ile de
tekmeledikten sonra ona, ~unlar~~ söyledi: "Halifenin elçilerinin sana gelmelerine, seninle anla~ma
yapmalar~na ve isteklerinin senin taraf~ ndan kabul edilmesi hususunda onlara izin ve yetki veren ben
de~il miydim? Sana yeniden elçi gönderip memleketine geri dönmeni isteyen, ben de~il miydim?
Sen, bunlara raz~~ olmad~n; seni bu redde sevkeden sebep ne idi?" Sultan~n bu sözleri üzerine
imparator, ~unlar~~ söyledi: "Ey sultan! Ben, çok say~da asker toplay~p sava~a haz~rland~m; fakat zaferi
sen kazand~n. Bana istedi~ini yap! Fakat beni azarlama!". Sultan da ona "E~er ben, senin eline böyle
tutsak olarak dü~seydim sen bana ne yapard~ n?" deyince imparator "Fena ~eyler" diye cevap verdi.
Bunun üzerine sultan, "Gerçekten do~ru söyledin. E~er ba~ka bir ~ey söylemi~~olsayd~ n bu, gerçekten
yalan olurdu. Bu adam, ak~ll~~ ve yi~it oldu~undan, öldürülmemelidir" dedi ve ilâve etti: "Sana ne
yapaca~~m~~ san~yorsun?" imparator da ona "~u üç ~eyden birini" deyip sözüne devamla "Birincisi,
öldürmek; ikincisi, yilrüyüp almak istedi~im memleketlerinde, beni, halka te~hir etmek; üçüncüsünü
söylemeye hiç gerek yok, çünkü bunu sen hiç yapmazs~n" cevab~n~~verdi. Bunun üzerine sultan, ona
"Söyle bakal~m bu üçüncüsü nedir!" deyince imparator, "Beni ba~~~laman; fidye ve vergi ödemem;
bana güvenmen, beni Bizans ülkesinde senin bir kulun ve nâibin olarak memleketime göndermendir"
dedi. Bunun üzerine sultan, "Ben, bu hususta bir ~ey dü~ünmedim. Ancak sen, ümitsizli~i giderilmi~~
ve hakk~ndaki niyetimi ö~renmi~~bir kimse olarak seni serbest b~rakacak para miktar~n~~ söyle!" dedi.
imparator da "Sultan istedi~ini söylesin" dedi. Bunun üzerine sultan "10 milyon alt~n vermelisin"
dedi. imparator da "Gerçekten sen, hayat~ m~~ ba~~~lad~ktan sonra Bizans ülkesine benden daha
lây~ks~n. Fakat ben, Bizans devletinin hazinesindeki paralar~~sarfettim. imparator oldu~umdan beri
asker toplamak ve giri~ti~im sava~lar yüzünden Bizans halk~ndan 10 milyon alt~n toplad~ m, böylece
onlar~~ yoksul duruma dü~ürdüm. E~er durum böyle olmasayd~~ istedi~inden daha fazlas~n~~ verirdim"
dedi. Sonunda konu~malar, ~u ~ekilde sonuçland~ : imparator, 1,5 milyon alt~n kurtulu~~akças~~
ödeyecek ve her y~l ödemek ~art~yla 360 bin alt~n bar~~~akças~~ verecek ve Bizans ülkesinde bulunan
Müslüman tutsaklar sal~verilecek; bunlardan ba~ ka imparator, sultana çe~itli arma~anlar verecek,
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ayr~ca gerek duyuldu~unda Bizans ordusundan bir kuvveti de sultana gönderecekti136. Bu
antla~madan sonra Bizans imparatoru, sultana ~unlar~~ söyledi: "E~er bana bir iyilikte bulunmak
istersen Bizanshlar'in, benim yerime bir ba~kas~n~~ hükümdar yapmalar~ndan önce ivedilikle beni
memleketime gönder, aksi takdirde benim, hükümdar kalmam ve vaadettiklerimden bir ~ey ödemem
mümkün olmayacakt~r". Bunun üzerine sultan, imparatora "Antakya, Urfa ve Menbic'i bize geri
vermeni istiyorum. Çünkü bu kentler, yak~n bir geçmi~te, Müslümanlardan al~nm~~t~r. Ayr~ca
Müslüman tutsaklar~n~~ da sal~vermelisin" dedi. imparator da sultana ~u cevab~~ verdi: "Ülkeme
döndükten sonra sen, istedi~in kentlere asker gönderir ve buralara, sana teslimi için ku~atmada
bulunurum. Fakat bunu ~imdi yapmaya kalk~~~rsam Bizans/dar bana engel olacaklard~r; tutsaklan
iyilikler yaparak ivedilikle size gönderece~im". Bundan sonra sultan, "~mparatorun ba~lar~n~n
çözülmesini ve buka~~n~n ç~kar~lmas~n~" emretti. Sonra da "Bize içki sunmas~~ için ona bir kadeh içki
veriniz" dedi. Hemen içki kadehi verildi; fakat imparator, bu kadehdeki içkiyi kendisinin içece~ini
zannetip içmeye kalk~~t~~ise o, bunda~t men edildi ve "Kadehi sultana sunmas~" kendisine bildirildi.
Bunun üzerine imparator, sultana yakla~~p Bizans gelene~i gere~ince yere do~ru biraz e~ilerek kadehi
sultana sundu. Sultan içki kadehini ald~ktan sonra imparatorun saç~n~~ kesip yüzünü yere de~dirdi ve
ona "Hükümdarlara hizmet etmen gerekti~i zaman i~te böyle yap!" dedi. Esas~nda sultan~n bu
davran~~~n~n nedeni ~u idi: Sultan, Bizans hükümdar~~ ile sava~~için Rey kentinden hareket edece~i
s~rada "Bizans imparatorunu, tutsak al~p ona sâkilik yapt~raca~~n~" söylemi~ti. Daha sonra Bizans
imparatoru, çad~r~na gitti ve 10 bin alt~n borç alarak durumunu düzeltti, ~öyle ki: Bu paran~n bir
k~sm~n~~ yak~nlar~na da~~tt~, bir k~sm~yla da beraberindeki kumandanlar~n baz~lar~n~n sal~verilip serbest
kalmalar~n~~ sa~lad~, geri kalan kumandanlar da paras~z serbest b~rak~ld~. Ertesi gün imparator, yeniden
sultan~n huzuruna getirildi ve kendisinden ganimet olarak al~nm~~~olan hükümdarl~k taht~na ve
kürsüsüne oturtuldu; kendisine elbisesini ve külâh~n~~ giydirttikten sonra sultan, ona "Sözüne inan~p
seni, kendi nâibim yapt~m ve böylece seni memleketine gönderip sana hükümdarl~~~n~~ iade edece~im,
bu nedenle yeri öp!" dedi ve sultan, sözlerine ~öyle devam etti: "U lu T anr ~'n~n yer yüzündeki
halifesinin gönderdi~i elçi sana gelmemi~~miydi? Sen, bu elçisinin ba~~n~~ açt~np kemerini ba~latarak
huzurunda yer öpmesini emretmemi~~miydin? -Esas~nda imparatorun, halifenin elçisi ibnü'lMahleb an 'a böyle yapt~rd~~~n~~ sultan biliyordu- Bunu niçin yapt~n? Ve bu, söylendi~i gibi de~il
midir? Yoksa bunda do~ru olmayan bir taraf m~~ vard~r?" dedi. Sultan~n bu sözleri üzerine imparator,
"Ey sultan, sen nas~l istersen ben, öyle yapar~m" dedi ve aya~a kalk~p ba~~n~~açt~, yere e~ildi ve
~unlar~~söyledi: "Bu, benim, halifenin elçisine yapt~~~m~n kar~~l~~~d~r". Sultan, buna memnun olup
sevindi ve imparator için, üzerinde "T a n r ~'dan ba~ka ilâh yoktur ve Muhamme d, onun
elçisidir" yaz~l~~ bir bayrak haz~rlanmas~n~~ emretti. Derhal haz~rlanan bu bayrak imparatorun ba~~n~n
üzerine çekildi. ~ki Hacib'in kumandas~ndaki 100 askerden olu~an bir müfreze, imparatoru Istanbul'a
götürmek üzere ona e~lik etmekle görevlendirildi. Sultan da onu u~urlamak için bir fersah yere kadar
onunla birlikte gitti; sultan, ona veda edece~i s~rada imparator, at~ndan inmek istedi ise de sultan, ona
engel oldu, sonunda her ikisi, kucakla~arak ayr~ld~lar.
Malazgirt Zaferi, ~slâm tarihinde görülmemi~~ve e~i olmayan bir zaferdir. Çünkü Rum (Bizans)
milleti, islâm~~ ve halk~n~~ yok etmek için harekete geçmi~ti. Bizans imparatoru da sultana kar~~~
yürümek için büyük bir h~rs duymu~tu. Hattâ o, Rey kentine girdi~i takdirde ~s/âm ülkelerini
kumandanlan aras~nda bölü~türrneyi bile kararla~t~rm~~~ve Ba~dad'i verdi~i kumandan~na halifeyi
kastederek "~u iyi mizaçl~~ihtiyara dokunma, çünkü o, bizim dostumuzdur" demi~ti; kumandanlar da
ona ~öyle söylemi~lerdi: "Biz, Rey kentinde k~~lar Irak'ta da yaz~~geçirip Suriye ülkesini al~r~z".

136 Bu antlasman~n aynnt~lan hakk~nda bk. A.Sevim-E.Merçil, a.g.e, s. 70.
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Malazgirt Zaferi'nin haberi Ba~dad'a ula~t~r~l~nca ~ehirde davt~llar çal~nd~~ ve borular öttürüldü.
Beytii'n-nübe'cle toplanan halka zafer mektubu okundu. Öte yandan imparatorun yenilgisi Bizans'a
ula~~nca Romanos Diogene s'in geri dönmesine engel olup ba~ka birini Bizans imparatoru
yapt~ lar. Bunu haber alan Romanos Diogene s, tahttan vazgeçerek rahip elbisesi giydi, sultana
da 200 bin alt~n ile içinde 90 bin alt~n de~erinde mücevherlerin bulundu~u bir alt~n tabak gönderdi ve
"Daha fazlas~ n~~ gönderemedi~i" için de Incil üzerine ant içti~ini, sultana bildirdi. Daha sonra
Romanos Diogene s, konuk olarak Ermeni kral~n~n yan~na gitti. Fakat o, onun gözlerine mil
çektirdi. RomanosDiogene s, bu durumunu, sultana bildirdi 137.
H. 464 (1071/72) Y~l~~Olaylar~~
~lk kay~t Sâduddev le Gevherâyin 'in ~~hne (Askeri vali) olarak Ba~dad'a gelmesi
hakk~nda olup ~öyledir:
Süduddevle (G evherâyi n), 11 Rebiülâh~ r Per~embe günü (6 Ocak 1072 Cuma), $~hne
olarak atand~~~~ Ba~dad'a geldi ve bir grup insan, onu kar~~lamaya ç~kt~. Daha sonra Bâbü'n-nlibi'ye
gelen Sâduddevl e, buradaki e~i~i öptü, sonra da Ddrül-memleke'ye gitti. Bir süre sonra o,
birkaç kez Halifelik Divan~'na gidip geldi. Sonunda "Yan~nda bulunan sultan~n mektubunu, teslim
etme, ayr~ca sultan~n bir risalesini (mesaj~n~) halifeye sözlü olarak bildirme" iste~inde bulundu.
Sonunda Süduddev 1 e'ye, Rebiülühlr'~ n bitimine 10 gün kala (15 Ocak 1072 Pazar) izin verildi,
bunun üzerine o, vezir Fahruddev le Ebü Nasr b. Cüheyr ile birlikte Halifelik Divan~ 'na geldi, fakat buraya yaln~ z girmesi kendisine söylendi ise de o, buna hiç ald~rmay~ p sultan~n
mektubunu siyah bir çanta içinde halifeye teslim etti. Sâdduddevl e, Fahruddev le 'nin
vâk~ f olmamas~~ için sultan~ n risalesini halifeye vermedi ancak risale kapsam~n~~ bir ka~~da yaz~p
halifeye verdi. Böylece halife, sultan~n haberini ve can~n~n sa~~ve selâmette ve i~lerinin iyi yolda
oldu~unu ö~renmi~~oldu. Daha sonra Sâduddev 1 e, üç Hacib'in huzuruna gelmesini halifeden
istedi, halifenin de buna izin vermesi üzerine Hdcibler huzura gelerek halifeye tazimde bulunup sayg~~
gösterdiler, sonra da huzurdan ç~k~p gittiler138.
Cumadelâh~r (~ubat/Mart 1072) ay~nda, Ba~dadta cereyan eden ilginç bir olay, buna kar~~,
halife, din adamlar~~ ve Selçuklu ~~hnesi Süduddevle Gevherâyi n'in müdahaleleri hakk~nda
metinde verilen bilgiler eksik ve çok yetersiz olmas~~ bak~m~ndan bu hususta S~beta yer alan çok
ayr~nt~ l~~ kay~tlar~~139, buraya aynen alman~n yerinde olaca~~~kan~s~nday~m. ~öyle ki:
Cumadelüh~r (~ubat/Mart) ay~nda, bir gün, vâiz ~ bnEbiUmüm e, evinden ç~kt~ ktan bir
süre sonra, elinde uduyla bir ~ark~c~~ kad~n~n (muganniye) bir Türk'ün evinden ç~kt~~~n~~ gördü. Vâiz,
hemen kad~n~n elinden udunu al~p tellerini k~rd~. Bunun üzerine kad~ n, evinden ç~kt~~~~ Türk'e gelerek
kendine yap~lan bu muameleden dolay~~ ona ~ikâyette bulundu. Türk, derhal adamlar~n~~ vâizin evine
137 Malazgirt Sava~~~ hakk~ nda metinde verilen bu bilgilerde, oldukça eksiklikler vard~ r. S ~~ b t'ta ise görgü tan~ klann~ n
ifadelerini geni~~ölçüde kapsayan Garsunn i'm e'nin eserinde (Kay~ p Uynü't-levdrih) son derecede aynnt~ l~~ ve aç~ kl~ k
getiren bilgiler yer almaktad~r (Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 34-41; Malazgirt Sava~~~hakk~ nda öteki Ald ~n kaynaklannda verilen
bilgiler için bk. F. Sümer-A. Sevim, ~sUm Kaynaklanna Göre Malazgirt Sava~~, Metin ve Çeviriler, Ankara 1971 (TTK. Yay.);
A. Sevim, Anadolu'nun Fethi, s. 71-97; aynca bk. A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 62-73; M.A. Köymen, a.g.e., s. 25-39; O.
Turan, a.g.e., s. 117-19.
138 Bu husustaki bilgiler, metinde, çok eksik, dolay~s~ yla da yetersiz durumdad~ r. Bu konudaki ayr~ nt~ lar ve aç~ kl~ k getiren
kay~tlar için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 43-44.
139 A. Sevim, a.g.makl., s. 44.
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gönderdi. Yakalanma korkusuna kap~lan vâiz, halifenin haremine kaçt~. Sonra da Hanbeli ileri
gelenlerinden ~ bnEbiMusael-Hü ~ imi 'ye gidip ~ ikâyette bulundu. Bunun üzerine ~~b n
Ebi Mus a, kalk~ p içlerinde Eb ü k shük e ~ - ~~irazi ve adamlar~n~ n da yer ald~~~~
Hanbelileri bir araya toplay~ p hep birlikte Kasr (Saray) Camii'ne gittiler ve Ba~dadla ba~gösteren bu
huzursuzluk ve düzensizlik nedeniyle ~ ikâyette bulundular ve "Kötü ~eylerin (münkirât) ortadan
kald~r~ lmas~ n~~ ve özellikle e~lence yerlerinin kapat~ lmas~n~, Halifelik muhasebe i~ lerini yürüten
Sa'd el-Acem Vnin i~ ine son verilmesini ve para bas~ lmas~~ hususundaki isteklerini", halifeye
ilettiler. Bunun üzerine halife, bu toplanan halka haber gönderip "evlerine dönmelerini, isteklerini
Adudu'd-dev le (Sultan A IpArsla n)1ye yaz~p bildirece~ini" söyledi. Buna ra~men halk,
da~~ lmad~. Bu arada ~~ bnEbiMus a, eliyle ba~~ na vurup "Bundan sonra bu imama (Yani halifeye)
tâbi olup itaat etmek, geçersiz (bât~ l) hâle gelmi~tir" dedi. Bu arada da ~ bn Ebi A ffân ad~yla
bilinen bir kad~, aya~a kalk~p "Ey Müslüman toplulu~u, bu ~erif, eliyle ba~~ na vurmak suretiyle iskim
için a~~t düzüyor. Halifeye kar~~~bir araya gelip hep birlikte yürüyün! Birisi, 'Bu imam Osman b.
A f fâ n 'dan daha iyi de~ ildir' diyor, bir ba~kas~~ ise 'Bizim ona biat etmemiz, boynumuzun borcu
olmaktan ç~ km~~t~ r' diyordu. Esas~ nda bu sorunun yollarda halka anlat~lmas~n~ " bildirdi. Öte yandan
vezir ~~ bn Cühey r, gösteri yap~ p olay ç~ karanlar~n güç kullan~ lmak suretiyle da~~t~ lmas~~
görü~ünde idi. Halife ise âdeti gere~ince, sab~r ve yumu~akl~k yanl~s~~ idi. Bu nedenle o, E b
~ shak e ~ - ~ iraz iyi Bdbül-garebe'ye ça~~rd~. Kar~~ l~ kl~~ konu~ malar sonunda, halife taraf~ndan
ikna edilen Ebû ~ sha k, evine döndü. Bu arada kalabal~k yanda~lar~~ da da~~l~ p gittiler. Fakat öte
yandan ~ bn Ebi M usa ve yanda~lar~~ da~~ lmayarak camide oturup "Biz, bu kötü i~lerin bertaraf
edilmesine dek da~~lmayaca~~z" dediler. Onlar~ n bu tutumu kar~~s~ nda vezir ~ bn Cüheyr, çok
k~zd~~ ve ~ihne Südudde v le Gevherâyin 'e haber gönderip "Bu f~tnecileri tutuklat" dedi.
Bunun üzerine Gevherây i n, derhal harekete geçerek onlardan baz~lar~n~~tutuklatt~ . Olaya neden
olanlar, camide sopayla dövüldüler, daha sonra da d~~ar~~ ç~kar~ld~ lar. Vezir ~ bnCühey r, içinde
olay ç~ kar~ lan camiin kap~lar~n~~ kapatt~rd~~ ve vaaz kürsülerini de kald~rtt~. Bunun üzerine toplanan
f~tneciler, derhal oradan kaç~ p uzakla~t~ lar. Bu arada vezir, Ebû isha k'~~ tehdit etti. Bu nedenle
korku ve endi~eye kap~ lan Ebü ~~ sha k, "Horasan'da bulunan sultan Alp Arsla n'~n yan~ na
gitmek istedi~ini" söyledi. Bunun üzerine vezir, onu evine gönderdi ve halife de onu teskin etti. Öte
yandan ~ bn Ebü Musa da evinde oturup hiç d~~ar~~ ç~ kmad~ . Olaylar da böylece bast~r~l~p
durumun normale dönmesi üzerine E b ü ~ shak medresedeki derslerini sürdürmeye ba~lad~140.
Bu y~l~n olaylar~~ aras~nda Selçuklularla ilgili olarak halife el-Kâim Biemrilla h'~ n
torunu U dde tüddin 'in Sultan Alp Arsla n'~n k~z~~ ile evlenmesi hakk~ nda ~u bilgiler yer
almaktad~r:
Emir Uddetüddin'in Sultan Alp Arslan'~ n Seferiyye Hatun'dan olan k~z~~ ile
nikah~~ Ni~abursdaki Ddrül-memleke (Sultanhk Sarayl)'de k~ y~ ld~ . Bu vesile ile davullar vurulup
borular öttürüldü, Saray, süslenmi~~filler, üstü giydirilmi~~atlarla doldu. Sultan Alp Arsla n,
törende, saltanat taht~ na oturdu. Vezir Nizamülmülk sultan~ n önünde ayakta duruyordu.
Sultan, N izamülmül k'ü, nikâh i~i için kendine vekil yapt~ ; U ddetüddi n'in nikâh vekili
ise AmidüddevleEbüNasr b. Cüheyr idi. Böylece nikâh k~y~ l~p saç~ lar saç~ ld1141.
140 Ba~dadta cereyan eden bu olaylan k~~. M.A. Köymen, a.g.e., s. 57-58.
em ve görkemli
141 Metinde söz konusu nikâh töreni, görüldü~ü üzere, ancak çok genel nitelikte verilmi~tir. Bu muhte~
niküh töreni, S ~ bt 'ta, görgü tan~~~~durumunda olan ve Uddetüddi n'in niltdh vekili Amidüddev I e'den naklen
kaynaklardan
ayr~nt~l~~ olarak kaydedilmi~tir [Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 45-46; aynca bk. Z. Kitapç~, a.g.e., s. 110-13 (Çe~itli
nakillerle çok aynntili olarak); Kr~. M.A. Köymen, a.g.e., s. 1501.

52

AL~~ SEVIM

H. 465 (1072/ 73) Y~ l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~ n ilk olay~ , Sultan Alp Arsla n ~n Mâveraünnehr seferi ve öldürülmesi hakk~
nda
olup ~öyledir:
Sultan Alp Arslan Muhammed b. Da vu d'un Rebiülevvel ay~ nda (Kas~m/Aral~ k
1072) öldürülmesi söylentisi, Ba~dadta ortaya ç~ kt~ . Bunun üzerine Hilâfet Saray~ 'n~n Han ~n/nden
"Bu haberi ç~ kar~ n~ n tehdit edilip korkutulaca~~ " halka ilan edildi. Fakat bununla birlikte bu haberin
do~rulu~u hakk~ nda Ahvaz ve Rey kentlerinden mektuplar~ n gelmesi ço~ald~.
Sultan, bu y~ l~ n ba~~ nda, yapt~ rd~~~~bir köprüden Ceyhun ~ rma~~n~~ geçip sefere ç~ km~~t~;
beraberinde 200 binden fazla bir atl~~ kuvveti vard~ . Bu ordu, Safer ay~ nda (Ekim/Kas~ m 1072),
Ceyhun ~ rma~~n~~ geçtikten sonra sultan~ n askerleri, kendisine, 6 Rebiülevvel (20 Kas~ m 1072)'de
Yusuf el-Harezmi ad ~ yla bilinen bir kale muhaf~z~n~~ getirdiler; esas~ nda onu, iki asker,
elleriyle tutup sultana getirmi ~ lerdi. Sultan, kendisine yakla~t~ r~ lan Yusuf 'un kötü i~ler yapt~~~ n~~
ö~renince ona kötü sözler söyledi ve "Dört kaz~ k çakt~ r~p onu bunlara ba~lamalar~ n~"
emretti. Bunun
üzerine Yusuf'un sultana "Ey kötü adam, benim gibi birisi böyle bir ~ekilde mi öldürülür?" demesi
üzerine son derecede sinirlenen sultan, ok ve yay~n~~ eline ald~~ ve iki askere "Onu çözüp b~rak~ n" dedi
ve böylece serbest kalan Yusuf 'a bir ok att~ , fakat oku ona isabet ettiremedi. Bunun üzerine
Yusu f, sultana do~ru ko~tu. Bu s~ rada divan~ 'nda oturan sultan, aya~a kalkt~, fakat bu s~ rada
ans~z~ n tökezleyip yüz üstü yere dü~tü. ~~te tam bu s~ rada Yusu f, sultan~
n üzerine yumulup
dizli~inde bulunan b~ çakla sultana vurdu. Bunun üzerine orada bulunan askerler, ona sald
~ r~ p
öldürdüler. Bu arada sultan~ n yaras~~ ba~land~ , sonra da Ceyhun'a dönüldü, fakat sultan burada öldü;
onun ölümü, 10 Rebiülevvel Cumartesi günü (24 Kas~ m Cumartesi) idi. Daha önce, sultan~ n
ordusuyla Ceyhun ~ rma~~n~~ geçtikten sonra askerlerinin her yeri ya~ma ve talan ettiklerini haber alan
Buhara kentinin dindar ve salih insanlar~ , hep birlikte oruç tutarak sultan aleyhine Tanr
~'ya
yakar~ da bulunmu~lard~ . ~~ te bundan sonra sultan, böylece helâk olup gitti.
Sultan~ n ölümü üzerine ordu mensuplar~~ topland~ lar ve emirler, ayakta durmak suretiyle
sultan~ n o~ lu Melik ~ a h'~~ saltanat taht~ na oturttular. Bundan sonra vezir Nizamülmül k,
Melik ~ a h'a "Konu~~ey sultan!" deyince Melik ~ a h, 'Sizlerin büyükleri, benim babam,
ortanc~ llar~, benim karde~ lerim, küçükleri de o~ullar~ md~ r. Ben, ancak sizlerin haber ve bilgileriniz
dahilinde olan ~eyleri yapaca~~ m" dedi. Fakat onlar~n sessiz kalmalar~~ üzerine Melik
~ a h,
sözlerini tekrarlad~ . Bunun üzerine de onlar, "Kendisini dinleyip itaat edecekleri" cevab~n~~
verdiler.
Bu arada Nizamülmülk ve Ebü Sa'd el-Müstevfi, onlar~ n Melik ~ ah'a olan
biat~ n~~ kabul edip onlara paralar verme ve maa~lar~n~~ (Câmeki) 70 bin alt~ na ç~karma
i~lerini
üzerlerine ald~ lar. Bundan sonra hep birlikte Merv kentine gidip A 1pArs1a n'~ n cesedini babas~
n~ n
(Ç a ~ r ~~ Be y) mezar~ n~ n yan~ na gömdüler. Öte yandan Halifelik
veziri Fahruddevl e,
sultan~ n ölümü dolay~s~ yla Sahnü's-selâm'da, 8 Cumadelülâ Pazar günü (20 Ocak 1073 Pazar), bir
tâziyet töreni düzenledi, Sal ~~ günü (22 Ocak Sal~ ) de sultan~ n ölümü dolay~s~ yla halifeden üzüntüsünü
içeren bir tel. 'ki ç~ kt~ . Bu tevkide "Sultan~ n Müslümanlara yararl~~ i~ler yapt~~~,
Rüm (Bizans)'a büyük
darbe vurdu~u" zikredilmi~ tir. Tâziyet günlerinde, çar~~ lar kapat~ ld~ . Halifenin e~
i Hatun
(A rslanHatu n) ezada bulundu, baz~~ ih-sanlar yapt~~ ve topra~a oturdu142.

"2 Sultan A lp Arsla n ~ n Mi.iveraünnehr seferi ve öldürülmesi hakk
~nda, görgü tan~ klar~n~ n da ifadelerini içeren
ayr~~~ t~ l~~ bilgiler için bk. A. Sevim. a.g.makl., s. 48-51; ayr~ca bk. Biyograf~
lerle Selçuklular Tarihi, Bugye çev., s. 10-25; O.
Turan, a.g.e., s. 136-40; A.Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 73-75.
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Bu kay~ ttan sonra metinde, Büyük Selçuklu Devleti taht~na oturan Sultan M elik ~~a h'~n,
Hilâfet Saray~'na mektuplar gönderip (8 Recep = 20 Mart) babas~n~n ölümü dolay~s~yla hutbenin
kendi ad~na okunmas~n~~ bildirdi~i kaydedildikten sonra Kavur tB e y'in isyan~~hakk~nda ~u bilgiler
verilmektedir:
K a v ur tB e y, karde~i A 1pAr sla n'~n ölüm haberini al~ nca ba~ta Rey kenti olmak üzere
öteki Selçuklu memleketlerini ele geçirip hakim olmak amac~ yla harekete geçti. Bunun üzerine Sultan
M el i k ~ a h, K av ur t Bey 'den önce onun yöneldi~i memleketlere yöneldi. Nihayet 4 ~aban
(15 Nisan 1073)'da iki taraf kuvvetleri, Hemedan yak~nlar~nda sava~a tutu~tular. Bu s~rada
M e li k ~ a h'~n bir k~s~ m askerleri, Kav ur t Bey 'e meyledip kat~lm~~lard~. Bundan yararlanan
K a yurt Be y, Melik ~ a h'~n ordusunun sa~~kanad~na sald~r~p onlar~~ yenilgiye u~ratt~. Bu
arada M e lik ~ a h'~ n kuvvetleri de K av ur t Be yin sa~~kanat kuvvetlerine sald~r~p onlar~~
bozguna u~ratt~ lar. Bu yenilgi üzerine K av urt Be y, bir köye s~~~nd~. Bu s~rada köylülerden biri,
onu Melik ~ a ha gidip haber verdi; Me lik ~~ah da onu derhal yakalatt~ . Esas~nda Sultan
M e lik ~ a h, daha önce Kav ur t Be y'e güzel sözler söyleyip "Pek çok ~ktalar verme" vaadinde
bulunmu~tu. Fakat o, gururlan~p sultan~ n bu önerisini reddedip böylece onunla sava~t~. Yaya olarak
sultana getirilen K av ur t Be y'e "Sultan~n önünde yer öpmesi" için i~aret edildi. Fakat o, bunu
yapmay~p gelip sultan~ n elini öpmekle yetindi. Bunun üzerine sultan, ona "Ey amca! Böyle yorgun ve
peri~anl~ktan dolay~~ne hale gelmi~sin, bundan utanm~ yor musun? Karde~ inin vasiyetini bir tarafa at~p
bana kar~~~yapt~~~n bu i~ten utanç duymuyor musun? Karde~inin ölümünden sonra sen, ~enlik yap~p
e~lendin ve onun çocu~u olan bana sald~r~ ya geçtin. Bu nedenle Tanr 1, bu yapt~klar~n~n kar~~l~~~n~~
sana i~te böyle verdi" dedi. Bunun üzerine K a v urt Be y, "T a n r ~'ya ant olsun ki sana kar~~~
sald~ rmak istemedim, ancak senin askerlerin, sana kar~~~sald~ raya geçmem hususunda bana mektuplar
yaz~p benimle ili~ ki kurdular" dedi. Daha sonra sultan, K a v ur tB e y Hemedan'a gönderip orada
hapse att~rd~ . Çok geçmeden de "Onun orada öldürülmesini" emretti, bu emir üzerine de Kav u r t
B e y bo~durularak öldürüldü. K av ur tB e y 'in böylece öldürülmesinden sonra askerler, ileri-geri
konu~up dediler ki "Sultan, bize yapaca~~~lütuf ve ihsanlar~~ yasaklay~p engel olmas~n; biz, ondan
hiçbir ~ey istemiyoruz, ancak N i zamülmül k'ü istiyoruz, çünkü bizim bütün hareket ve
tav~rlar~m~ z, Nizam ülmül k'e kar~~d~ r". Böylece askerler, Nizamülmül k'ün yönetim
i~lerine kar~~maya ba~lad~ lar. Bu durum kar~~s~ nda N izamülm ü 1 k, sultana "Durum,
kötüle~mi~tir; buna, biraz sen de tarafs~ n. Bu hususta ne yap~laca~~n~~ aç~kla!" dedikten sonra o da
"Senin iznin d~~~ nda benim bir ~ey yapmam imkans~zd~ r. Bu durum kar~~s~ nda istersen bir önlem al,
ya da benim yapmama güvendi~in ~eyleri, bana emredersin" dedi. Bunun üzerine sultan, ona "Büyük
ve küçük, az ve çok bütün i~leri, hep sana b~ rak~yorum, bu hususta benden sana herhangi bir itiraz ve
senden de bana herhangi bir red olmaz. Çünkü sen, benim babam durumundas~n" dedikten sonra bu
hususta ona ant içti ve Tüs beldesini ona ~kta etti, ayr~ca ona "Bir hil'at verilmesini" emretti. Bu arada
da ona, üzerinde, bin k~ rat alt~n bulunan bir divit (Hokka) ile yine bin k~rat alt~nla süslenmi~~de~erli
bir boncuk, 100 parça de~erli kuma~~ve 20 bin alt~ n verdi ve onu "Baban~n emin" anlam~na gelen
Atabek143 unvaniyle lakapland~ rd~~

143 Eski ve yeni Türk lehçelerinde "Baba" anlam~na gelen ata ile beg (Bey, emir) sözcüklerinden olu~an Atabek hakk~nda
bk. M.F. Köprülü, ~A. "Ata" mad. ve bu maddedeki "Atabeg".
144 K a yurt Be yin isyan~~ hakk~nda daha ayr~nt~l~~ bilgiler, S~bt [A. Sevim, S~ bt ibnül-Cevzl'nin Mir'âtü'z-zaman Fi
Tarihi'l-8yan Adl~~ Eserindeki Selçuklularla ilgili Bilgiler, III. Sultan Melik~ah Dönemi, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi,
(2000=TTK. yay.), XXI, 24, s. 2-3]; ayr~ca bk. E. Merçil, Kirman Selçuklulan (~ stanbul 1980), s. 45-59; ~. Kafeso~lu, Sultan
Melik~ah Devrinde Büyük Selçuklu imparatorlu~u (~ stanbul 1953), s. 20-27; O. Turan, a.g.e., s. 141-42.
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Bu kay~ tlardan sonra Sultan A IpArslan hakk ~ nda, ~ u bilgiler verilmektedir:
Alp Arslan'~ n ad~ , Muhammed'dir. Fakat o, Alp Arslan b. Davud esS ultan ad~ yla an~ lm~~t~ rl 45. Onun hayat ve faaliyetlerini ve nas~ l öldürüldü~ünü, daha önceki
olaylar aras~ nda zikretmi~ tik. AlpA rsla n, öldürülmesi s~ ras~ nda ~unlar~~ söylemi~tir:
Ben, bir yere kastetme niyetimi, ancak Tan r ~ 'dan, bu hususta yard~ m dilemeden
söylemezdim. Fakat bu kez, bunu yapmad~ m; çünkü ben, hep askerlerimle me~gul oldu~um için
Tanr ~~ m, akl~ ma bile gelmedi. Ak~am vakti olunca bir tepeye ç~ kt~ m, ordumun büyüklü~ü
ve
askerlerimin çoklugundan dolay~~ sanki yer yüzü, aya~~ m~ n alt~ nda sars~ ld~~ ve kendi kendime"Ben,
dünya hükümdar~ y~ m, bu nedenle bana hiç kimsenin gücü yetmez" dedim. ~~te bundan dolay~~
bu
durumum, hiç akl~ ma bile gelmemi ~ti, bu sebepten ben, Tan r ~ 'dan af ile beni ba~~~lamas~ n~~
diliyorum" dedi. Daha sonra da sultan, ordu mensuplar~ na,
1 - "Kendisinden sonra o~lu Melik ~ a h'~ n hükümdar, Nizamülmül k'ün de onun
veziri olmas~ n~~ ve her ikisine itaat etmelerini,
2 - Karde~ im Ka v ur t Bey 'e, Fa~-s ve yöreleri ile Kir~nan'~ n verilmesi-ni, ayr~ ca
belirlenecek miktarda para verilmesini ve onun e~ iyle (S e fer iy yeHatu n) ile evlenmesini,
3 - O~ lu A y a z'a, babas~~ Davud (Ç a ~ r ~ Be y)ea ait olan 500 bin alt~ n~ n verilmesini,
4 - O~lu M el ik ~ ah 'a da (Ülkedeki) kaleler ve bunlara ait olan gelirlerin verilmesini,
vasiyet ediyorum" dedi.
Nihayet sultan, bu y~ l~ n 10 Rebiülevvel Cumartesi günü (24 Kas~ m 1072 Cumartesi) günü
öldü. Cesedi, babas~ n~ n Merv'deki kabrinin yan ~ na gömüldül 46.

H. 466 (1073/74) Y~l~~ Olaylar~~
Bu y~ lda cereyan eden olaylar, metinde ~öyle s~ ralanmaktad~ r:
1 - Bu y~ l~ n Safer ay~ nda (Ekim/Kas~ m) halife el-Kâim Biemrillah, beraberinde, ba
~ta
18 ya~~ ndaki çok güzel görünümlü emir Uddetüddin 147 oldu~u hâlde, büyük bir toplant
~~
düzenledi; bu toplant~ ya Ba~dad Selçuklu ~th~lesi S âdudde v le Gev herâ yin ve bir grup
ileri gelen ki~ iler davet edildi. Toplant~ da, Sultan Melik ~ a h'~ n saltanat~ n~ n halife taraf~
ndan onaylanan aladnd~nesi vezir Fahruddev 1 e'nin okumas~ ndan sonra Gevherâyi n'e teslim edildi.
Ayr~ ca halifenin bizzat eliyle ba~lad~~~~bir bayrak da verildi. Toplant~ ya kat~
lanlar, sa~l~ k ve
mutluluklar dileyip birbirlerini bu ahid-nâme dolay~s~ yla kutlad~ lar148.

145 Esasinda A Ip A rsla n, sultan ~ n Türkçe ad ~ d~
r, Muhammed ise onun Arapça, yani Müslüman ad~ d~ r.
A di rn (Biyograf~ lerle Selçuklular Tarihi, s. 10). bu hususu, çok güzel bir ~ekilde aç~
klam~~t~ r.

~~ bn

146 Bütün bu hususlar~ n daha ayr~ nt~ l ~~ ve aç~ kl~ k getiren kay~ tlar~~
için bk. Not nr. I36-42'deki bibliyografya.
147 Metinde kaydedilen emir Udde t üdd i n de~il, onun o~
lu veliaht e 1- M uk tedi
alacakt~ r (A. Sevim, a.g.makl., s. 6).

Biemri 1 I a h

148 Bu hususta daha ayr~ nt~ l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 6 ayr
~ ca bk. ~ . Kafesoglu, a.g.c., s. 27. O. Turan.
a.g.e., s. 142; A. Sevim-E. Merçil. a.g.e.. s. 81.
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2 - Bu ayda (Safer = Ekini/Kas~ m) "Ddrül-azize'nin mensuplar~ na ait ~ ktalardan birkaç yerin
baz~~ Türkmenlere (O~uzlar) verilmesi" hususunda Sel-çuklu yönetiminden Ba~dad'a tevkiler geldi.
Bu durum, Hikifet veziri F ahruddev 1 e'nin kendisine kin besleyen dü~manlar~n~ n halifeye olan
hizmetlerindeki Nizamülmül k'ün fikirlerinin de~i~tirilmi~~olmas~ndan kaynaklanm~~, bu da,
F ahruddev 1 e'nin, kendisine kin besleyen dü~manlar~ n~ n Nizamülmül Ide aralar~n~~
açmada gösterdikleri çabalar sonucunda olmu~tur. Bu ise, Amid Ebu'l- V e f an~n faaliyetlerinden
kaynaklanm~~t~r. Bu arada Tükmenlerin, Halifelik Divan~'ndan para verilmek suretiyle raz~~ edilip
halifenin ~ kta topraklar~ na el koymalar~~ durdurulmu~~oldu149.
3 - Bu y~ l~ n Cumadelah~ r ay~ nda (~ubat 1074), Hdcib S üleym ani (A y tek i n),
Ukberd'dan Ba~dad'a gelip Halifelik Divan~'na ç~ kt~. Halife, onu, Dicle ~rma~~n~ n sular~n~n son
derecede ço~almas~~ sonucunda, tahrip olan su kanallar~n~ n onart~ lmas~ yla görevlendirdi. Ya~mur,
Musul ve Cibdrde de ~iddetle devam etmi~ ti. Bu arada halka da münadiler arac~ l~~~ yla "A y tek in
ile birlikte su kanallar~n~ n onar~ lmas~ na kat~ lmalar~~ halife taraf~ ndan ilan edildi. Bunun üzerine
Aytekin ve halk, onar~ m i~lerine ba~lamak istedilerse de yol ile kendileri aras~ nda yükselen sular
onlara engel oldu. Bunun üzerine A yte k i n, Ddrül-~nemleke'ye döndü ve buray~~ bo~alt~p kay~ klar~~
toplayarak buradaki öte berileri kar~~~tarafa geçirmek için çaba gösterdi ise de gece, çok ~iddeti bir
f~ rt~ na ç~kt~. Ayr~ ca büyük bir sel geldi. Bu nedenle o, buradan kaçmak zorunda kald~. Bu arada sular,
halifenin Harimi'ne, hattâ oradaki surlar~ n tepesine kadar yükseldi ve bütün buralar~~ tahrip etti.
Bu kay~ tlardan sonra metinde, sular~ n çok yükselmesi sonucunda, Hilâfet Saray~'n~n birçok
yerlerinin zarar gördü~ü, bu sebeple halifenin son derecede üzülüp bir gece, bir gündüz yemek
yemedi~i; vezir F ahruddev 1 e'nin Bdbül-âmme'deki evine de sular~ n girdi~i; pek çok kimsenin
mal ve mülklerinin mahvoldu~u; halk~ n Bdbü't-tâk ve Ddrü'l-memleke'ye kaçt~klar~; bu arada da~lar
gibi yükselen sular~ n bast~~~~yerlerdeki insan ve yabani hayvanlar~n mahvoldu~u; say~s~z ev ve i~~
yerinin harap oldu~u; ayn~~ ~ekilde Musul, Sincar v.s, yerlerde de sel tahribat~~ vukubuldu~u, ayr~nt~ l~~
bir ~eklide kaydedilmi~tir. Bu arada Ceyhun ~rma~~n~ n suyunun da yükseldi~i ve bu sebeple halk~n
zor durumda kald~~~~belirtilmi~tir15°.
H. 467 (1074/75) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olaylar~~ aras~nda halife el-K âim Biemrilla h'~n ölümü üzerine yerine
geçen el-MuktediBiemrillah '~n çok heybetli ve güçlü bir halife oldu~u, ifade edildikten
sonra Melik ~ a h'~n ölümü (19 Kas~m 1092) üzerine Büyük Selçuklu Devleti taht~na geçme
iddias~ nda bulunan Tâc üddev le Tutu ~~'un bu y~l~n olaylar~~ içinde bulunmayan halife el M uk tedi ile olan ili~kileri hakk~ nda ~u bilgiler veriliyor:
Sultan Melik ~ a h'~n ölümü üzerine Tutu ~'un durumu güçlenip kuvvet buldu. Tutu~~
Diyarbak~r ve Arap memleketlerine hâkim oldu. Halife el-Mukted i'ye bir mektup yazarak
"Selçuklu Sultan: olarak kendi ad~ na hutbe okutturmas~n~ " tehdit dolu bir istekle bildirdi. Bunun
üzerine halife, Tutu ~'a "~ çinde sertlik ve tehdit dolu ifadelerin yer alaca~~~bir mektup yaz~ lmas~n~"
emretti. Bu emir üzerine Tutu ~'a ~öyle bir mektup yaz~l~ p gönderildi:

149 Bu konuda daha aç~ kl~ k getiren kay~ tlar için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 6. Bu olay, ilgili ara~t~rmalara yans~ t~ lmam~~t~r.
150 Bu sel olay~~ hakk~nda bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 8; ~bnü'l-Esir, a.g.e., X., 90-91.
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"Kural gere~ince senin ad~ na Ba~dad'ta sultan olarak hutbe okutulmas~~ için dünyay~~ (Yani
~ski~n âlemini) hükmün alt~ na alman, ba~kent ~sfahan'daki devlet hazinesine sahip olman ve ele
geçirmen, bütün Selçuklu ülkesinin yönetimini elinde tutman ve karde~inin çocuklar~ ndan hiçbirinin
taht müddeisi olarak sana muhalefet etmemesi gerekmektedir. Ancak bu ~artlar gerçekle~tikten sonra
senin ad~ na hutbe okutulur ve Halifeli~e hizmetle ~ereflendirilirsin. Fakat bu durumda, senin hutbe
iste~in ve buna te~ebbüs etmen, do~ru ve geçerli bir yol olarak hiçbir zaman isabetli de~ildir. ~~te bu
nedenlerle kulluk s~ n~ r~ n~~ a~~ p bize kar~~~do~ru olmayan i~lere giri~me! Bize kar~~~olan hitab~ n kafa
tutar ve tahakküm eder biçimde olmas~ n! E~er bize itaat edersen o takdirde kendine yarar sa~ lars~ n,
yok e~er bize muhalefet edip kar~~~koyacak olursan o zan~an senin iste~ine engel oluruz ve seninle
aram~ zda verilecek hükme güvenir, itimat ederiz. Böylece senden önce hiç vukubulmayan
U luTanr ~'n~ n hükmü, sana gelecektir"151 .
Bundan sonra A midüddev le Ebü Mansu r'un, 27 Ramazan Per~embe günü (16
Nisan 1073 Cumartesi), halife el-Muktedi 'ye biat almak amac~ yla beraberinde 180 çe~ itli giysi
ve 15 bin alt~ n oldu~ u halde, sultana gitmek üzere Ba~dad'tan hareket etti~i152 kaydedilmekte ve
Mekke'de cereyan eden olaylar anlat~ lmaktad~ r:
Bu y~ l~ n Ku~-ba~~~ Bayram~'nda, Mekke'de, Abbasi halifesi ve Selçuklu sultan, adlar~ na
okutulmakta olan sünni hutbesi kald~ r~ l~ p yerine ~ii M~s~r hutbesi, okutuldu. Mekke'de sünni hutbenin
okutulma süresi, dört y~ l 5 ay idi. Bunun nedeni ~u idi: M~s~r hâkiminin (Halife) durumu düzelip
güçlenince ülkeden ayr~ lm~~~olan insanlar, yeniden M~s~r'a dönmeye ba~lad~~ ve fiyatlar da dü~tü. Bu
arada halife el-K âim ve Sultan A 1pArs1a n'~ n ölümleri nedeniyle Mekke emini (~~ bn Ebi
H a- ~~i m), korku ve endi~eye kap~ ld~ . Bunun üzerine emirin adamlar~, toplan~ p onun yan~ na gittiler
ve ona "E~er biz, M~s~rdan yard~ m alamaz isek Abbaso~ulladn~ n yönetin~~görevini teslim etmek
zorunda kal~ r~ z. Yok e~er M~s~rdan bize yard~ m gelirse o takdirde amca o~lumuzun bedelini ödemi~~
oluruz" dediler. Bunun üzerine emir, istemeyerek de olsa onlara olumlu cevap verdi. Bunun üzerine
M~s~rdan gönderilen para ve mallar da~~ t~ ld~~ ve daha önce Makam (Kdbe)'~ n üzerinden ç~ kar~ lm~~~
olan M~s~r halifesinin ad~~ ve lakaplar~, yeniden konuldu153.
H. 468 (1075/76) Y~ l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~n olaylar~~ aras~ nda, halife e 1-M uk t ed i'nin, ~evval ay~ nda (May~s/Haziran),
F a hrudde v le ile o~lu Amidüddev 1 e'yi yan~ na ça~~ r~ p onlar~ n kalblerini ho~~tutan sözler
söyledikten sonra vezirlik i~ lerinin yürütülmesi görevini Amidüddev I e'ye verdi~i
kaydedildikten154 sonra Mekke'de, Abbasi halifesi ve Selçuklu sultan, adlar~ na yeniden hutbe
okunmaya ba~lanmas~~ anlat~ lmaktad~ r. Bu hususta ~u bilgiler verilmi~tir:
Bu y~ l~ n ayn~~ ay~ nda (~evval May~ s/Haziran), Abbas' halifesi ve Selçuklu sultan! adlar~ na
Mekke'de yeniden sünni hutbesi okunmaya ba~land~ . Bunun nedeni, metinde ~öyle aç~ klanmaktad~ r:
Ilde Sâtdr~~ (Salar- ~~ Horasani), Mekke emin i ~ erif (Muhammed) ~ bn Ebi
Ha ~ i m'in sultan Celâlüddev le Me 1 ik ~ a l~~'in k~z karde~ iyle evlenmesini onunla
konu~up kararla~t~ rd~. Buna kar~~ l~ k emir, Mekke'de halife ve sultan adlar~ na hutbe okutmay~~ vadetti.
Bundan sonra emir, durumu görü~ mek üzere, iki adam~n~~ elçi olarak M~s~r'a gönderdi ve onlara "E~er
M~s~r hâkimi bize kar~~~iyi davran~ rsa, ad~ na hutbe okutulmas~ , bizden rica edilebilir" demelerini
151 Bu konuda ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~ Tarihi, s. 141.
152 Bu k~sa kayd~ n biraz daha aç~ kl~ k getiren ifadeleri için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. I 1.
153 Bu konuda daha ayr~nt~ l~~ ve aç~ kl~ k getiren bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 12.
154 Bu hususta daha ayr~ nt~ l~~ ve aç~ kl~ k getiren kay~ tlar için bk. A. Sevim, a.g.rnakl., s. 16.
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emretti. Bir süre sonra bu iki elçi, M~s~ridan Mekke'ye dönüp emire "M~s~rhlardan rica edilip
istenecek art~k bir ~ey kalmad~. Çünkü onlar~n durumlar~~ kötüle~ip fesada dönü~tü. Bu nedenle M~s~r
hâkimi, bizimle sana ancak bin alt~n gönderdi" dediler. ~~te bu s~rada emire, Hâc Sâlân'n~n mektubu
geldi. Mektupta Ilâc Sâlâr~~ "Evlenme i~inin karara ba~land~~~, geçmi~~ve gelecek y~llar için 20 bin
alt~n verildi~i; bu paran~n 10 bininin mihr için oldu~u" bildiriliyordu. Bunun üzerine emir ~ bnEbi
H â 5 i m, mihr alt~nlar~n~~ almay~~ uygun görüp ald~; evlenme i~i de böylece tamamlanm~~~oldu. Bu
nedenle hep birlikte sevindiler ve Abbasi halifesi ve Selçuklu sultan~~ adlar~na Mekke'de hutbe
okutmaya ba~lad~lar1 55 .
H. 469 (1076/77) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~l~n ~evval ay~nda (Nisan/May~s 1077), Ba~dad'ta, ~âfillerle Hanbelller aras~nda ortaya
ç~kan huzursuzluklar anlat~lmaktad~r. Yapt~~~m~z kar~~la~t~ rmalar sonunda, bu konuda metinde verilen
bilgilerde, S ~~ b t'taki ayn~~ konuyla ilgili bilgilere göre156 eksiklikler, yer yer de yanl~~l~klar tespit
edilmi~tir. Özellikle Selçuklu veziri Ni zamülmülk 'le de ilgisi olmas~~ bak~ m~ndan bu bilgileri,
konunun daha iyi anla~~lmas~n~~ sa~lamak amac~yla S ~ bt 'taki bilgilerle, kar~~la~t~rrnak suretiyle
veriyoruz:
Nisaburlu vâiz Ebü Nasr b. Abdülkerim el-Ku ~ eyri, Ba~dad'taki Nizami3ye
Medresesi'ne gelip Es'ari Mezhebi hakk~nda vaaz verdi~i s~rada, özellikle Kur'an âyetlerini delil
göstererek Hanbetileri ele~tirip kötülemeye ba~lad~. Bunun üzerine Hanbelller, onu k~nad~ktan ba~ka
imam~~ Ebû ~ shak ve yanda~lar~na da E bû Nasr 'a yard~ mda bulunup destek olmalar~~
nedeniyle cephe ald~ lar. Hattâ daha da ileri giderek yollara dökülüp ba~~r~p ça~~rd~lar. Bunun üzerine
say~lar~~ az olan ~âfiller, Selçuklu veziri Ni zamülmül k'ten Hanbelilere kar~~~kendilerini
korumas~~ için yard~m istediler. Eb ü Nasr el-Ku ~~e yr Nin düzenledi~i vaaz günlerinde,
kendilerine para da~~t~lan bir grup Yahudi ve Hristiyan, ~slâmiyete girerler, sonra onlara hirat
giydirelerek atlara bindirilip ~ehir içinde dola~t~r~l~rlard~. Bunlara kar~~~ç~kan halk, "Bunlar~nki gerçek
~slâmiyet de~il, ancak rü~vet ve ç~kar ~slâmiyetidir" dediler. ~~te böylece ~âfii-Hanbeli sürtü~meleri,
daha da artmaya ba~lad~. Bu durum kar~~s~ nda Ebühha k, vezir N izam ülm ül k'e mektup
yaz~p Hanbelilerin kendilerine olan dü~manca hareketlerine kar~~~ondan yard~m iste~inde bulundu.
Bunun üzerine Ni zamülmül k, Ebû ~~sha k'a cevap olarak yazd~~~~mektuplarla beraber
sorunun çözümlenmesi amac~yla Ba~dad'a birkaç ki~i gönderdi. Bu arada Ba~dad Selçuklu ~~hnesi
Sülür el-Faruk ~, Nizamülmül k'e hizmet etmek amac~yla Hanbell din bilgini E b
Câfer el-Hâ ~~i m rye, kar~~~bir tutum al~p ona kar~~~bir protesto yürüyü~ü düzenlemeye
kalk~nca Ebû Câ fe r, Hilâfet Saray~'na s~~~nd~. Daha sonraki günlerde de Bâbli'n-nübi'deki
mescidine gelip burada kalmaya ba~lad~ . Bu arada Ebû Nasr el-K u ~ eyr ~, beraberinde
kalabal~k bir grup insanla Ebû Câfe r'e kar~~~sald~r~ya geçti. Çok geçmeden de Hanbelilerle
~âfiiler aras~nda çat~~malar ba~lad~. Bu arada ~âfriler, Nizamiyye Medresesi'ne girip kap~lar~~
kapatt~ lar, daha sonra da onlar Bâbii'n-nübiye gelip Hanbelilere yak~nl~k gösterdi~i için halife e 1 Muk t ed ryi suçlay~p k~nad~lar. Bu arada E b ü Câfer el-Hâ ~ im ~, Hilâfet Saray~'na
al~narak güvenli bir odaya yerle~tirildi. Böylece fitne ve fesat k~smen de olsa durdurulmu~~oldu. Çok
geçmeden halife, Ebû Nasr el-Ku ~ eyri, Ebil Said es-Sc~ fi, Ebü ~ shak ve ~ bn El)?
Musâ' y~~ Divan'a davet edip onlarla yapt~~~~müzakere-lerden sonra ~âfii-Hanbeli anla~mazl~~~~sona
155 Bu konuda ayr~ nt~l~~ ve daha çok aç~ kl~ k getiren bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 17; ayr~ca bk. ~. Kafeso~lu,
a.g.e., s. 125-27.
156 Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 23-27.
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erdirilmi~~oldu. Bununla birlikte Ba~dad sokaklar~ nda olaylar sürüp gitmekte idi. Bu arada
(Muharrem=A~ustos 1 076)Eb ~l ~ shake ~ -Sirazi,biriFahruddevleb.Cüheyrie,
ötekisi de o~lu A midüddev I e'ye olmak üzere iki mektup gönderdi. Bu iki mektubun özetle
kapsam~~ ~öyledir:
"Bize ula~an haberlere göre, Ba~~
dartta inançl~~ ve dürüst halk~n diniyle ilgili baz~~ sorunlar
dolay~s~yla yeni geli~meler ortaya ç~km~~t~ r. iki yüzlü kimselerin inançlar~~ do~rultusunda, içlerinde
fesat ve nifak bulunanlar, bu olay~~örtbas etmeye çal~~m~~lard~r, fakat vicdan sahibi kimseler de bunun
gizli tutulup böyle kalmas~n~~ do~ru bulmam~~ lar, birçok faldh ve baz~~ din bilginleri, gizlenmek
istenen gerçekleri de~erlendirmi~lerdir. Esas~nda ~âfiller, sayg~n ve seçkin insanlar olmalar~na
ra~men böyle kötü durumlarda kendilerini savunacak kimseleri olmad~~~~takdirde kar~~~görü~lü
insanlardan genellikle zarar görürler. Biz, onlar için s~k~nt~l~~ günlerde, s~~~nacaklar~~ bir medrese
yapt~rd~ k. Ahmed b. Hanbe l'in mezhebi olan Hanbeli Mezhebine tâbi olanlar, imamlann~~
hiçbir zaman kötü duruma dü~ürmeye kalk~~mam~~lard~ r. Böylece onlar~n, hassas bir ba~kent olan
Ba~dadita ehl-i sünneti kafa tutup s~k~nt~ya dü~ürtneleri, gerçekten garip ve ~a~~lacak bir ~eydir.
Bizim memleketimiz olan Horasan ve Türk ülkesinde, yaln~zca ~âfii ve Hanefi mezhep/eri bilinir. Bu
ülkelerde herhangi bir kimse, bu iki mezhebe ters ve ayk~r~~ bir ~ey söylemez. E~er söylerse onu
~iddetle cezaland~nnz. Sizin yapt~~~n~z gibi, onlar~n sap~k ve ~erir bir grup olmalar~n~~ görmezlikten
gelerek halifelik ve sayg~n imaml~k makamlar~n~n yüceli~ini bozmaya çal~~anlara asla yumu~ak
davran~lmamal~d~r".
Ba~dat'ta cereyan eden ~âfii-Hanbeli mücadelesi hakk~ nda, bütün bu olaylara tan~k olan
Ebu'l-fethel-Hulvan i, bu hususta ~unlar~~ anlatm~~t~r:
Halife el-Mukted 1, ~âfiilerin, kendisi aleyhine vezir Nizamülmül k'e çok a~~r
sözler söylemek suretiyle kendisini küçük dü~ürmeleri üzerine endi~eye kap~ld~~ ve halifelik vezirine
(A m T d üddevleEbü M ansu r) "Bu fitne, fesat ve kan~~kl~ klan sona erdirecek bir çözüm
bulmas~n~ " emretti. Bu emri alan vezir, ~ bn Cered e'yi yan~na ça~~rt~p ona "~~eri fEbil
Cüfer,Ebü ~ shake ~ - ~~TrazI, ~ bnül-Ku ~ eyriveEbüSaides-Süfilyi
yumu~ak bir dille huzuruna ça~~ rmas~n~" emretti. O da onlar~~ vezirin huzuruna getirdi; vezir, ~erif
Ebü Câfe r'e sayg~~ gösterip ululad~ ktan sonra ona "Cereyan eden olaylar, halifeyi son derecede
rahats~z edip üzmü~tür; bugün buraya gelenler, istedi~in ~ekilde seninle anla~~p ban~acaklard~r"
dedikten sonra "Onlar~n ~erif E l~~ii C ü fe r'e yakla~malann~" emretti. Bunun üzerine E b ü
~ shak e ~ - ~~iraz L, yerinden kalk~ p E 13 ü C â fe r'e do~ru yürüdü ve ona "Ben, bu konulan
biliyorum, i~te bunlar da f~k~h usillü hakk~ndaki kitaplar~m; bunlarda, E~'ari Mezhebinin aksine olan
~eyleri söylüyorum" dedi ve onun ba~~n~~ öptü. Buna kar~~l~ k da Ebü Câfe r, "Dedi~in do~rudur,
fakat daha önceleri, senin kendi fikir ve dü~üncelerin, tam anlam~yla bizlere yans~mam~~t~r. Ancak
sultan ve vezir Nizamülmülk gelince o gizli olan fikirlerini aç~klad~n" dedikten sonra onun
elini öpüp iltifatta bulundu. Bunun üzerine E b ü C ü fe r, ona "Ey ~eyh! Fakihler, f~k~h usülü
hakk~nda bilgileri oldu~u için konu~uyorlar, sen ise sadece onlardan i~ittiklerini yon~mluyorsun. Seni,
böyle fitne ve tutuculuk ortam~na kim zorlad~ ?" dedi? Bu arada Ebü Câfe r'e pek sayg~~
göstermeyen ~ bnü'l-Ku ~ eyri aya~a kalk~ nca Ebû Câfe r, "Bu adam kim?" deyince
ona, "Bu, ~ bnül-Ku ~ eyr rdir" dediler. Bunun üzerine Ebü Câfe r, "Kar~~~görü~lülü~ü
nedeniyle birisini övmek, câiz olsayd~~ o kimse, i~te bu genç olurdu, çünkü o, fikir ve görü~lerini
burada aç~ kça söylüyor ve ötekisi gibi bize iki yüzlü davranm~yor" dedi ve sonra vezire dönerek "Bu
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durumda aram~zda bar~~~olamaz, ancak bar~~, birbirlerine dü~man ve kar~~ t görü~lü kimseler aras~nda
yap~ l~r. Onlar bizim, biz de onlar~n kâfir olduklar~ n~~ ileri sürüp söylüyoruz. Müslümanlar~n
koruyucusu olan bu halife el-Mukted i, babas~~ (e I-K â im) ve dedesi (e I-K âdi r),
insanlar için bir inanç ortaya koymu~lard~ r; Horasanl~lar ve oradan Hacca gelenler, bu inançlar~n~~
bütün Horasan'a yaym~~lard~ r, i~te biz, bu inanca-sahip bulunuyoruz" dedi157. Toplant~~ bittikten sonra
vezir, toplant~ da olup-bitenleri, halifeye gidip anlatt~~ ve o da bu ba~ar~s~ndan dolay~~ kendisini tebrik
ve takdir etti. Bir süre sonra ~~ bnül-Ku ~ eyr 1, Hacca gitmek amac~yla Ba~dad'tan ayr~ l~nca
fitne ve fesat olaylar~~ da ortadan kalkt~158.
H. 470 (1077/78) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olay~, yine ~âfii-Hanbeli anla~mazl~~lyla ilgili olup ~öyledir.
Vezir Nizamülmülk'ten Eb ~l ~ shak e ~ - ~ irazrnin Hanbeliler hakk~nda
kendisine gönderdi~i mektubuna cevap olan bir mektup geldi. Bu mektup ~öyledir: "Senin bize,
hitab~ n ve cevap yazmak istedi~in mektubun geldi. Mezheplerde bir taraf~~ b~ rak~ p öteki tarafa
yönelmek, do~ru (vâcib) de~ildir. Bu husustaki ne hükümdar siyasetini ve ne de halka adalet
anlay~~~n~~ biz, vâcib görmüyoruz. Biz, fitneyi körüklemektense sünneti (P e ygamber 'in söz ve
fiillerini) teyid etmeyi, daha uygun görürüz. Biz, bu medreseyi (Nizamiyye), anla~mazl~k, ikilik ve
ayr~cal~ k yap~lmas~~ için de~il, bilim ehlinin ve onlar~n i~lerinin korunup desteklenmesi için in~as~na
giri~tik. I~ler, bu amaca z~t bir ~ekilde geli~mi~se bu kap~y~~ (Medrese kap~s~) kapamaya yönelik bir
giri~im nedeniyle yap~lm~~t~r. Zira Ba~dad'ta üstün olan mezhep, imam Eb ü Abdullah
Ahmed b. Hanbe l'in -T a n r 1, ona rahmet etsin- mezhebidir. Ehl-i Sünnet Mezhebi'nde, onun
imamlar aras~ ndaki yeri ve de~eri bellidir. Bize ula~an haberlere göre, cereyan eden olaylar~ n nedeni,
Eb ü N asr e I-Ku ~ eyr i'nin fik~h usülü hususunda sordu~u bir meseledir. O, Hanbelilerin
inand~ klan ve al~~kanl~ k hâline getirdikleri törelerine ayk~r~~ cevap vermi~, bu nedenle onlar da ona kin
besleyip dü~man olmu~lard~r. ~eyh ve imam E 13 ü ~ sha k, çabuk boyun e~en, saf bir kimse olup
kendisine nakledilen her ~eye kulak verir ve ona güvenip dayan~r. Bizde bulunan yaz~ lar~ndan onun,
bu ~ekildeki safl~ k ve niteleyi~imizi, kolayl~kla ortaya koyabiliriz, vesselâm"159.
Ni zamülmül k'ün bu mektubu Hanbeliler aras~nda dola~t~r~l~nca onlar, buna çok sevindiler.
"~nsanlar~n sevinip ne~elenmesi ve ferahlamas~~ günü" ad~~ verilen 8 ~evval Sal~~ günü (24 Nisan 1078
Sal~), ~~ skenderani ad~yla bilinen fakih bir müderris, bir grup insanla birlikte Nizamiyye
Medresesi'nden ç~k~p Siiku's-seldse'ye160 do~ru yönelip Hanbelileri tekfir eden bir konu~ma yapt~.
Bunun üzerine ona tu~la att~ lar. Bu nedenle o, Medresetü's-sâk (Çar~~~Medresesi)'a girip ordakilerden
yard~m istedi. Bunun üzerine buradaki insanlar, onunla birlikte Siiku's-seldse'ye yönelip burada
bulunan baz~~ ~eyleri ya~malad~ lar, böylece fitne, fesat ve ~er ortaya ç~km~~~oldu; sonunda Stikussselâse halk~, avam tabakas~ na galip duruma geldi ve buradaki medreseye girip ya~malarda bulundular
ve bir odada ele geçirdikleri bir hastay~~ öldürdüler. Burada odas~nda bulunan
Müeyyedülmül k, korkuya kap~ l~ p Amid E b ü Nasr 'a haber gönderrek durumu bildirdi.
157 Ebü Cüfer, söyledi~i bu sözlerle Selçuklu ülkesinde, dini inançlar ve çe~itli mezhep mensuplanna nas~ l sayg~~
gösterildi~ini aç~kça ifade etmi~tir.
158 Bu konuda daha ayr~nt~l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 23-30.
159 Bu mektup S ~~ bt 'ta (A. Sevim, a.g.makl., s. 29-30) daha ayr~nt~l~~ olarak verilmi~tir.
160 ~çinde her gün pazar yeri (Çar~~) bulunan Ba~dadla bir yer (Yakut, a.g.e., III, 322).
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Bunun üzerine Amid, oraya Deylemli ve Horasanl~lar~~ gönderdi. Onlar da avam tabakas~n~~ bunlardan
uzakla~t~ rd~ lar ve ok atmak suretiyle on ki~ i kadar insan~~ öldürdüler. Bu arada Halifelik Divan~'ndan
özel hadimler, kad~ lar ve suh~;d'un görmeleri için öldürülen kimselerin cesedleri Divan'a getirildiler.
Bu arada öldürülenlerin kad~ nlar~~ Bâbü'n-nübi'de dövünerek feryat, figan ettiler. Bu durum,
Nizamülmül k'e mektupla bildirildi; bundan önce Nizamülmül k'ten iyi mektuplar
gelmi~ti, fakat daha sonra ise Amide fitne ve fesata yol açan görevlilerin ~ ktalar~ na el koymas~ n~~
içeren mektuplar gönderildiI 61.
H. 471 (1078/79) Y~ l~~ Olay lar~~
Bu y~ la ait ilk olay, metinde, Halifelik veziri Fahruddev le ile ilgili olup ~öyledir:
Selçuklu sultan~~ Melik ~ a h'tan, "Halifelik veziri Fahruddevl e'nin kötiilenmesini,
onun makam~ ndan uzakla~t~r~ lmas~ n~, aksi takdirde Halifelik Saray~'na Horasan'dan bir elçinin
gönderilece~ini, Diva~~'da, Hâs, Hâdi~n ve onlara ba~l~~ olan görevlilere Türk gulamlar~ n~n
verilmesini" içeren bir mektup geldi. Daha sonra Sâduddev le Gevherâyi n, kendi
adamlar~ n~~ Bâbü'l-firdevs'e 162 sevketmek, veziri azletmek ve bu hususta gerekli i~lemlerin yap~lmas~~
için Ba~dad'a geldi; onunla halife aras~nda, anlatmas~~ uzun tehdit dolu ve halifenin istemedi~i baz~~
olaylar cereyan etti. Çok geçmeden halifeden G ev herâyi n'e "F ahruddevl e, vezir de~il,
bizim vezirimiz onun o~lu Amidüddevl e'dir. ~~te bu nedenle onu size önemli sorunlar için
göndermi~tik. Divan, ondan bo~~kalacak olursa onun yerine, nâiblik hükmü gere~ince, babas~~ oturur"
denildi. Ayr~ ca ona bu konuda mektuplar da yaz~ l~ p gönderildi. Daha sonra Ge v her âyi n,
sarho~~olarak Bâbü7-firdevs'e gelip "Veziri bana teslim etmedi~iniz takdirde içeri girer onu al~r~m.
Herhangi bir kimse, bana bu hususta bir ~ ey söyleyecek olursa onu derhal öldürürüm" dedi. Bunun
üzerine ona lütufta bulunuldu, bu nedenle Gevherayi n, ertesi günü, beraberinde-kilerle Bâbü7firdevs'e gelerek geceyi burada geçirdi; onun geli~i dolay~s~ yla davullar vuruldu ve buraya Türklerin
atlar~~ ba~land~. Bu arada halk, Nehrü Muallâ ve Harim'deki mallar~ n~~ Bâbü'l-~nerâtib ve Ba~dad'~ n
bat~~ kesimine naklettiler. Bunun üzerine vezir, buraya silahl~~ bir grup insan getirtti, bunlar, Divan'~n
kap~s~ nda geceyi geçirdiler. Vezir, ertesi gün sabah~ n erken saatlerinde gelip kendi evine girmek için
halifeden izin istedi. Bu izin, kendisine verildi. Bu arada Gevherâyin 'e halifeden bir teyid.
gönderildi. Bunun kapsam~~ ~öyle idi:
Muhammed b. Muhammed b. Cüheyr, Celâlüddevle (Sultan Melik ~ a h) ve
Nizam ülmül k'ün, kendisinin görevden al ~ nmas~~ istekleri-ni haber al~ nca oturmakta oldu~u
yerden, sultan ve Nizamülmül k'le durumunu mekt~~pla~~ncaya de~in ayr~ lmama hususunda
bizden izin istedi. Bu izin de ona verildi. Bunun üzerine Gevherâyi n, tevkli al~ p Bâbü'lfirdevs'ten ayr~ ld~ . Fahruddevle de ikamet etmekte oldu~u yerde kalmay~~ sürdürdü. ~ ki o~lu
Ebu'l-Kas ~ m
ve Ebu'l-Bereka t'~~ i~ lerini yürütmekle görevlendirdi. Vezir
A midüddevle (b. Cüheyr) 'ye gelince o, ~sfahan'da ordugâha ula~~nca orada
Nizamülmül k'ü, kendisine olan k~zg~nl ~~~n~~ de~i~mi~~olarak buldu. Nizamülmül k, onu
161 Hanbeli-~afii anla~mazl~~~~hakk~nda ayr~ca bk. ~.Kafeso~lu, a.g.e., s. 47; Hanbefiler hakk~nda bk. ~ A (Diyanet Vakf~ ),
"Hanbeli Mezhebi" mad., ve buradaki geni~~bibliyografya. Bu konuda S ~~ b t'taki ayr~ nt~ l~~ bilgiler, ilgili ara~t~rmalara
yans~ t~lmam~~t~r.
162 Ba~dadta Ha4felik Saray~'n~n kap~~ lar~ndan biri (Yakut, a.g.e., IV, 281).
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memnun etmek için adeta yoruldu. Nakibünniikebâ, ~sfahan'a gitmek ve vezir A midüdde vI e'nin, Halifelik Divan~'n~n emrine uymaya yönelmesi ve ona kas~tta bulunmas~~ dolay~s~yla itibar~~
hakk~nda konu~mas~~ için Gevherâyi nden, cereyan eden ~eyleri aç~ klamas~~ amac~yla elçi olarak
gönderildi. Çünkü onun yoklu~unda zarar vuku bulmu~tu. Nakibii~~nukabâ, 21 Safer Pazar (2 Eylül
1078 Pazar) gecesi Ba~dad'tan ayr~ ld~, onu, Gevherâyi n, Nehrevan'dan u~urlay~p gönderdi. Bu
arada bu hususta yapabilece~i baz~~ i~ler cereyan etti, bu nedenle de gitmekte temkinli oldu. Daha
sonra vezirin adam~, sultandan ve vezirden Gevherâyi ne iki mektupla geldi. Bu mektuplarda
vezir
ve
Divanti'l-aziz yörelerine
Gevherâyi ne "Bize ula~t~~~na göre, sen
F ahruddev 1 e'ye sald~ r~da bulunmu~sun ve her ikisinden onlara vermen gereken ~eyleri
vermi~sin; sana emredilmeyen kimselere sald~rmamallyd~n" denilmi~tir. Ertesi gün,
Gevherâyi n, Bâbli'l-firdevs'e getirildi ve kendisine gelen mektuplar teslim edildi ve kötü ve
çirkin hareket ve sözlerinden dolay~~ ay~ pland~. Bunun üzerine o, "T anr ~~ biliyor ki ben, bana
emredilenden ba~ka ilâve olarak bir ~ey yapmad~ m, i~te ben, buraya bu nedenle geldim. Ancak ben,
A midüddevl e'nin toplant~s~ na ça~~r~ ld~ m ve A midüddev le ile bu hususta uyum
sa~layacakt~ m" dedi. Daha sonra vezir Nizamülmül k, onun sab~r göstermesi, kendisinin
nefsini yumu~atmas~~ ve kendine uyum sa~lamas~ndan dolay~~ ona lütt~fta bulundu. Her birine birer
tane olmak üzere iki at, F ahr uddev 1 e'ye, eski dostlu~un geri geldi~ini göstermek için bir elbise
gönderdi ve bütün ihtiyaçlar~n~~ kar~~lad~~ ve onu, kendi k~z~ yla evlendirdi. Vezir, Ba~dad'a geldi~i
zaman dü~man fakihlere olan hareket ve davran~~lar~~ dolay~s~yla halifenin kalbi ona kar~~~de~i~mi~ti.
Bu nedenle halife, ona mektup gönderip "Seni baban~ n yerine vezirli~e getirmek için vaadde
bulundum; bundan sonra izim hizmetimizde iken ortaya ç~kacak i~ler dolay~s~yla sana ba~~
vurulmayacakt~r" dedi. Bunun üzerine vezir Amidüddev 1 e, geri dönüp Bâbii'l-ân~me'de
bulunan babas~~ F ahruddevl e'ye gitti; i~te bu s~rada Halifenin Divan~~ kilitlendikten ba~ka
Bâbürl-dn~~ne'ye geçilen kap~ lar da çivilenmek suretiyle kapat~ ld~. Cumadelâh~r ay~n~n sonu Cumartesi
günü (6 Ocak 1079 Pazar) Halifelik Divan~~ ona kapat~ ld~~ ve halife buraya Ebû ~ ucâ Muhammed
b. el-Hüsey n'i nâib olarak atad~; bunun üzerine o da oraya gidip mindersiz olarak oturdu. 16
Zülkade Sal~~ günü (20 May~s 1079 Pazartesi), kendisine hizmetteki tutum ve davran~~lar~~ nedeniyle
halifenin iyi bulup r~za gösterdi~i vezir A midüddevl e'nin görevine dönmesi uygun görüldü.
Esas~ nda Nizamülmülk 'ün gulamlar~ndan bir gulam, halifeye gelip "A midüddev le 'nin
görevine dönmesini" bildirmi~ti ve bu hususta isti~areler yap~lm~~t~; bu arada F ahruddevl e,
"Ben, o~luma lütf ve ihsanda bulunmad~ m, o, benim içimde, ba~kalar~nca kötülenmi~~bir ~ekilde
kalm~~t~r" dedi. Ayn~~ gün, Ebû ~ ucâ Muhammed b. el-Hüsey n, Divanin-azizle
ili~kisi kesilip N~bii'l-hiicre'ye atand~; o, yap~ lacak i~ler hakk~ nda halifeye bilgi verir ve halifeden de
ona cevaplar ç~ kart~ l~ rd1163.
H. 472 (1079/80) Y~ l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olay~, Basra mültezimi ~ bn A llan el-Yahudi 'nin öldürülmesi
hakk~ nda olup ~öyledir:
Sultan Celâlüddevle Melik ~ a h, Receb ay~nda (Aral~k 1079), avlan~p ferahlamak
amac~yla Ahvaz'a gitti ve Basra mültezimi ~ bn Allan el-Yahud ryi yakalat~p öldürttü ve onun
hazinesinden 400 bin alt~ n ald~. Nizamülmülk ile Humartekin e ~ - ~~arabi ve
163 Bu konuda ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 32, 34; kr~. I. Kafeso~lu, a.g.e., s. 47.
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Süduddev le Gev herây in aras~ nda dü~manl~ k ve nefret olmas~~ ve bundan ötürü sultan~~
da tedirgin etmeleri nedeniyle onlar, ~ bn Alla n'~n öldürülmesine ön-ayak oldular.
Nizamülmül k, bunu haber al~ nca onlardan nefret etti ve üç gün süreyle kap~s~n~~ kapatt~. Fakat
kendisine "Bu durumdan vazgeçip eski hâline dönmesi" i~aret edilip söylenmesi üzerine o da eski
hâline, yani kap~s~n~~ aç~ k tutma durumuna döndü. Sultan, ~sfahan'a dönünce Nizamülmül k,
~ bn A Ilan için düzenledi~i ve birçok kimsenin kat~ld~~~~bir dua törenine sultan' da ça~~rd~~ ve
onu ~ bn Allan '~~ öldürttü~ü için ay~play~ p k~nad~ . Buna kar~~l~k sultan, onun gönlünü alan bir
cevap verdi. Daha önce ~ bn Alla n'~ n e~ i ölünce cenaze törenine kent kad~s~~ d~~~nda Basra'da
bulunanlar~n hepsi kat~lm~~t~. ~ bn Alla n'~ n beraberinde, mal ve paralar~n~n yaz~ l~~ oldu~u bir ka~~t
vard~. O, bo~ulup öldürülmeden önce bu ka~~d~~ suya att~; bu ka~~tta gizli i~aretlerin bulundu~u
görüldü. Bu mal ve paralar~n büyük bir bölümü al~nd~ . Bunlar aras~ nda bin alt~n de~erinde bir süpürge
de vard~, fakat bunun fark~na var~lmad~ . Fakat bir kad~ n, bu süpürgenin üzerine oturmu~~sallan~p
duruyordu. Çok geçmeden kad~ n etkilenmek suretiyle korkutuldu. Bu arada Humartek in e ~ ~~arab '1, her y~l, 100 bin alt~ n ve 100 at vermek suretiyle Basra'ya mültezim yap~ ld~ '64.
Bu kay~ttan sonra metinde, Mekke'de halife ve sultan ad~na sünni hutbesinin okundu~u ve
M~s~r halifesi ad~na okutulmakta olan ~ii hutbesinin kald~r~ ld~~~; N iza mülmül k'ün o~lu E b
Bekr A bdulla h'~n Tekrit'i fethetti~i; Müslim b. K ur e y ~~'in Halebsi yönetimi alt~na ald~~~~
ve bu nedenle Sultan M elik ~ a h'a bir mektup gönderip "Her y~l devlet hazinesine 300 bin alt~n
göndermeyi taahhüt etti~ini" bildirdi~i, sultan~ n da bu mektuba olumlu cevap verdi~i,
kaydedi lmi~ti r1 65 .
H. 474 (1080/81) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ la ait ilk olay, Humarteki n'in kâtibi ~~b n Behmenyâr hakk~ nda olup ~öyledir:
Humartekin e~-~arabrnin kâtibi ~ bn Behmenyâr, Sultan Melik~ah'Ia bulu~up ona vezir
Nizamülmülk hakk~nda ~unlar~~ söyledi: "Nizamülmülk, her y~l, devlet hazinesinden 700 bin alt~n
çal~yor; ileri gelen adamlar~n~~ çe~itli yerlere tayin ediyor; ~sfahan mültezimli~ini 70 bin alt~ndan biraz
fazlas~ na birisine veriyor ve kendi adamlar~~ da o mültezimden ald~klar~~ paralar~~Nizamülmülk'e getirip
veriyorlar" dedi. Bu s~ rada iki süfi, Nizamülmülk'e geldi, bunlardan birisi, iki simit ç~kar~p ona u~ur
getirece~i için bunlar~~ yemesini istedi ve "Bu iki simit, buradaki zâhidlerden birisinin iftar~ndan
kalm~~t~ r" dedi. Bunun üzerine Nizamülmülk, elini bu simitlere uzatt~~~~s~rada orada bulunan ba~ka
bir silfi, ona simitlerin zehirli olmas~~ nedeniyle "Yapma (Yani yeme)!" diye eliyle i~arette bulundu.
Çünkü bu iki safi, ~bn Behmenyâr'~n casuslar~~ idiler; çok geçmeden bu iki simitin zehirli oldu~unun
do~rulu~u tespit edildi. Bunun üzerine bu iki süfi, öldürülmek için yakaland~. Fakat Nizamülmülk,
onlar~ n öldürülmelerine engel oldu ve hattâ onlara arma~anlar verip Iütufta bulundu ve derhal bu
durumu sultana bilidirip ~ikâyet etti. Bunun üzerin ~ bn Behmenyâr, buna cevap olarak "Bu, benim
sultandan uzakla~t~r~ lmam ve ödedi~im paray~~ zayi etmem için haz~rlanm~~~bir giri~imdir" dedi.
Sultan da onun bu sözünün do~rulu~unu kabul etti ve bu hususta sanki hiçbir ~ey duymam~~~gibi bir
tav~r tak~nd~ . Fakat daha sonra durum, ~bn Behmenyârt~ n gözlerine mil çekilmesine kadar devam etti.
Böylece Nizamülmülk'ün istedi~i yerine gelmi~~oldul66.
164 Bu konuda de~i~ik bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 36-37; aynca bk. ~. Kafeso~lu, a.g.e, s.197; O. Turan, a.g.e,
s. 231-32.
165 Bu konuda son derecede ayr~ nt~l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 37-38; aynca bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin
Selçuklulan Tarihi, s. 99-102.
166 Bu hususta daha de~i~ik bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 42; ayr~ca kr~. ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 199.
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Bu kay~tlardan sonra metinde, sultan Melik ~ a h'~n o~lu Davu d'un ölümü ve bu nedenle
cereyan eden olaylar hakk~ nda ~u bilgiler verilmektedir:
11 Zülhicce Per~embe günü (12 May~s 1082 Per~embe), sultan Celülüddevle
Melik ~ a h'~n o~lu Davu d, ~sfahan'da öldü. Bu yüzden sultan, daha önce hiç görülmemi~~
~ekilde pek çok ac~~ çekti; hattâ öyle ki birkaç kez kendi can~ na k~yma giri~iminde dahi bulundu, fakat
Hâslar~~ ona engel oldular. Sultan, o~lundan ayr~ lmas~~ ve sabr~ n~n azalmas~~ nedeniyle onu kendisinden
al~ p y~ kamalar~ na engel oldu; yeme ve içmeyi b~ rakt~; sab~ r giysilerini parçalay~p, teselli kap~ lar~ n~~
kapatt~ . Bu arada Türkler ve Türkmenler, saçlar~n~, ba~lar~ n~~ yoldular; ayn~~ ~ekilde saraydaki
hizmetkâr, hâdim ve öteki saray mensuplar~ n~n kad~nlar~, ayn~~ ~eyleri yapt~ lar; Selçuklu ülkesi halk~~
da evlerinde ve sokaklarda yas tutmaya ba~lad~ lar. Bu durum, yedi gün sürdü. Sultan, bir ay sonra ava
ç~ kt~~~~zaman bir ka~~t parças~na ~unlar~~ yazd~:
"Ey o~lum Davu d! Sen, benden kay~ p oldu~un hâlde (sensiz) ava ç~kt~ m, senden
ayr~ lmam~ n getirdi~i yaln~zl~ k içindeyim. Felek seni benden ald~~~, gecelerimi uykusuz b~rakt~~~,
hayat~ m~~ berbat etti~i, ci~erimi parçalay~p üzüntü ve s~k~ nt~m~~ art~rd~~~~için a~l~yorum. Hadi bana
haber ver, benden ayr~ ld~ ktan sonraki durumun nas~ld~ r? Sana ölümden ba~ka bir ~ey geldi mi? Mezar
kurtlar~, vücuduna ne yapt~? Toprak, yüzüne ve gözüne ne yapt~? Sen de benim gibi misin? Benim
kadar üzüntülü müsün? Seni ne kadar çok özlüyorum, senin için ne kadar çok üzülüyorum, ac~~
duyuyorum. Vâh senin yoklu~una vâh!".
Bu ka~~t parças~~ Nizamülmül k'e götürüldü. O bunu okuyunca hüngür hüngür a~lad~~ ve
ileri gelen devlet adamlar~ n~~ toplay~ p onlarla birlikte Davu d'un kabrine giderek ka~~d~~ kabre okudu
ve onlar~n bulundu~u mekân, a~~t, feryat ve f~ganlarla inledi. Ülkede yas yenilendi, sanki
Da vu d'un ölümü dolay~s~yla ortaya ç~ kan musibet geri geldi. Öte yandan Halifelik veziri
Amidüddevl e, Ba~dad'ta halifenin saray~ ndaki Sahn-I Sekim (Seldmlik)'da üç gün süreyle yas
tutup oturdu. Bu oturma Zülhicce'nin bitimine üç gün kala ilk Cumartesi günü (29 May~s 1082 Pazar)
ba~lad~~ 67.
H. 475 (1082/83) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olay~~ Sultan Melik ~ a h'~ n k~ z~ n~ n halife el-Muktedi ile evlenmesi
hakk~nda olup ~öyledir:
11 Safer Sal~~ günü (11 Haziran 1082 Pazartesi), Sultan Celâlüddev leMelik ~ a h'~n
k~z~n~ n (M âhmelikHatu n) halifeyle evlenmesi ve bunda F ahruddevl e'nin rolü oldu~u
hususunda Ba~dad'a müjde geldi. Esas~nda halife, "Bu evlenme hususunda Fahr uddev 1 e'nin
~sfahan'a gitmesini" emretmi~ti; o da beraberinde, a~a~~~yukar~~ 20 milyon alt~n de~erinde çe~itli
arma~anlarla Ba~dad'tan isfahan'a gitmi~ti. Fahruddevle, ~sfahan'a ula~~ nca vezir
Nizamülmülk ve emirler, onu kar~~ lad~ lar. ~~te tam bu s~ rada sultan~n o~lu Davud ölmü~tü.
Bu nedenle sultan, huzursuz ve tedirgin bir hâlde bulunuyordu. Davu d'un ölümünden bir ay
geçtikten sonra Fahruddev 1 e, Nizamülmül Ide bu evlenme hususunda konu~malar yapt~~
ve ona, "Evlenme hususunda kararla~t~ r~ lm~~~olan herhangi bir ~ey yok. E~er uygun görürseniz bu
Hatu n) b~rak~n~z" dedi. Bunun üzerine
evlenme i~ini k~z~n annesine (T erken
167 Bu konuda ayr~nt~l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 45-46. Da vu d'un ölümüyle ilgili bu bilgiler, ilgili
ara~t~rmalarda yer almam~~t~r.
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F ahr uddev 1 e'ye "Bu evlenme i~ini üzerine alan sensin" denildi. O da k~z~n annesine gidip ona
"Emirül-mü'minin, senin k~z~nla evlenmek istiyor" dedi. O "G~~zne hüktimdan ve öteki memlük
hükilmdarlan, k~z~ mla evlenmeyi benden istediler ve onlar~n her biri 400 bin alt~n verecekler. E~er
Emirül-mütminin, bu miktar~~bana verecek olursa ben, onu, ötekilerden daha çok ister ve ye~lerim"
dedi. Bunun üzerine F a hruddev 1 e, ona "Enfirül-mü'minin, böyle bir ~eyi kabul etmez" dedi ve
böylece bu konu~malar sürüp gitti. Sonunda 50 bin alt~n~n süt hakk~~ ve 100 bin alt~n~n da mihr
kar~~l~~~~olarak verilmesi kararla~t~r~ld~; bu, onlar~n (Türklerin) evlenme s~ras~nda uygulad~klar~~ bir
töre idi. Bunun üzerine Terk en H a tu n'a "Bizim yan~m~zda fazla para yok, ~imdi burada ancak
10 bin alt~ n takdim ediyoruz, daha sonra 40 bin alt~n~~da Ba~dadlan göndeririz" denildi ve böylece bu
hususta anla~ma sa~lan~p 10 bin alt~n~n tahsiline ba~land~. Fakat yine de bu miktar~n bir k~sm~n~n
verilmesi mümkün olmad~ . Bunu haber alan sultan, "Bütün paralar~n Ba~dadtan gönderilmesine
de~in ödemenin durdurulmas~n~" emretti. Bu arada da Terk en Hatun "Emirül-mü'minin,
benim k~z~ma evlenmek suretiyle sahip olmak istiyorsa o takdirde halas~n~, annesini, büyük anesini ve
öteki yak~nlar~yla halifelik ileri gelenlerini, k~z~n annesine (yani bana) göndermesini istiyorum. Ben
de Gazne, Semerkant, Horasan Hatunlar~~ile Selçuklu ülkesinin ileri gelenlerini toplay~p bu evlenme
i~inin onlar~n huzurunda yap~lmas~n~~ istiyorum" dedi. Bunun üzerine Fahruddev I e,
"H a t u n'un, bu evlenme i~ini böylece gerçekle~tirmesi dolay~s~yla elini, s~lcmak üzere bize
uzatmas~n~" istedi. Onun bu sözü üzerine Nizamülmül k, Hatu n'un yan~nda, henüz hiçbir
~ey olmadan onun elini uzatmas~n~~ do~ru bulmad~~ve bu hususta sultandan izin ald~. Daha sonra
Fahruddev 1 e, elini uzatt~~~~ s~rada Hatu n, "Halifelik Saray~'nda hiçbir c~iriye ve
Kahram2ne'nin 168 bulunmamas~~ ve halifenin daima e~i olacak olan k~z~m~n yan~nda bulunmas~"
~artlar~n~~ ileri sürdü. Böylece evlenme hususundaki konu~malar tamamland~ktan sonra
F ahruddevl e, Cumadelâh~r ay~nda (Ekim/Kâs~m 1082) Ba~dad'a döndü; kendisini kar~~lamak
üzere bir grup Nehrevan'a gitti. Ayr~ca o~lu Amidüddev le de kendisini kar~~lamaya ç~kt~~ve
babas~yla Halbe'de bulu~tular; Fahrudde v 1 e'nin geli~i nedeniyle Halifelik Saray~'n~n hizas~nda,
güne~in do~t~~u, bat~~~~ve ak~am vakitlerinde davullar vurulup borular öttürüldü. Fakat bu, halifece
yak~~~ks~z bulundu ve bu nedenle de durduruldu169.
Bu kay~ttan sonra metinde, H z. Ebû Bekr 'in soyundan oldu~u söylenen E~~'an Kad~s~~
el-Bekri 'nin, beraberinde silâhl~~ Türkler ve Acemler oldu~u hâlde, vaaz vermek için
Ba~da~llaki Mansur Camii'ne geldi~i, daha sonra da Nizamiyye Medresesi'ne
N izamülmül k'ün, E~'ari Mezhebi hakk~nda bir konu~ma yapmas~na izni içeren bir mektubunu
getirdi~i, bu s~rada kendisiyle ibnül-Garrâ el-Hanbeli yanda~lan aras~nda çirkin
olaylar~n vuku buldu~u, bu sebeple onun Ba~dadtan ç~kar~l~p Selçuklu askerlerinin bulundu~u yere
gönderildi~i, ayr~nt~l~~olarak anlat~lm~~t~rl".
Bu kay~ttan sonra Sultan Melik ~ a h'~n, karde~i Teki ~'le sava~t~~~, onu tutsak al~p lütf
ve ihsanlarda bulundu~u kaydedilmi~tirI 71 .
168 Halifelik Saray~'nda kad~nlarla ilgili bütün i~leri yürüten makamda bulunan Han ~ mefendi [Bu hususta
aynnt~l~~ bilgi için bk. Z. Kitapç~, Abb8s1 Hilüfetinde örnek Bir Türk Anas~~ ~agab Hatun (~stanbul 1991), s. 234].
169 Bu konuda bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 46-47; halifenin, Sultan Melik ~ a h'in k~z~yla evlenme sorununun
çözümü hakk~nda bk. Z. Kitapç~, Abbasi Hilafetinde Selçuklu Hatunlan ve Türk Sultanlan, s. 119-128. Bu eserde, S ~~ b t'taki
bütün kay~tlar~n yans~blmas~na ra~men bu konuda ayr~ nt~ l~~bilgiler verilmemi~tir.
170 Bu konuda bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 50.
171 Metinde, görüldü~ü üzere son derecede k~sa olarak kaydedilen Teki ~'in isyan~~hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bk. A.
Sevim, a.g.makl., s. 50-51; ~ . Kafesoglu, a.g.e., s. 58-59; O. Turan, a.g.e., s. 148; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 105-106.
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Bu k~sa kay~ttan sonra vezirNizamülmülk'ün o~luEbü Mansur(Cemalülmülk
Ebü Câfer Muhamme d)'un Horasan'a geldi~i ve rivayet edildi~ine göre, sultan
Melik ~ a h'~n onu öldürtmek istedi~i, babas~n~n, buna raz~~ olmamas~~ dolay~s~yla o~lunu
zehirletmek istedi~i kaydedilmi~tir172.
H. 476 (1083/84) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~ n ilk olay~, Halifelik veziri Amidüddev 1 e'nin vezirlikten azledilmesi hakk~nda
olup ~öyledir:
Safer ay~n~n bitimine be~~gün kala Cuma günü (14 Temmuz 1083 Cuma), halifeden, veziri
A midüddev 1 e'nin azlini içeren bir tevki ç~kt~. Bu tevkide "Her ~ey için belirlenmi~~bir son
vard~r. Divan'dan ç~k evine dön! Çünkü sen, senin görü~ünde olan ~eylerden (yapt~~~n i~lerden)
sorumlu oldu~unu bil!" deniliyordu. Bunun üzerine Amidüddevl e, beraberinde (Babas~~
F ahruddevl e) iki o~lu ve e~i (Z üb e yd e) oldu~u halde, Divan'dan ç~ k~p Dârü'lmemleke'ye gitti. Daha sonra da hep birlikte Horasan yönüne hareket ettiler. Bu arada halife, Sultan
Melik ~ a h'a bir mektup yaz~p "Cüheyro~ullar~n~n, görevine iade ile geri dönmesine hiçbir çözüm
yolunun olmad~~~n~, onun ordudan uzakla~t~r~l~p koruma alt~na al~nmas~n~n istenmesini, bunun
nedeninin de onlara güven meselesi oldu~unu ve onlar~n töhmet at~nda kald~klar~n~" bildirdi. Daha
sonra Halifelik Divan~'na Ebu'l-feth el-Muzaffer b. Reistier-rüesa Ebu'l-Kas ~ m
~ bnü'l-Müslime atan~p gönderildi ve Divan'~n binalar~~ da yeniden düzene sokuldu. Öte yandan
Cüheyro~ullar~, ~sfahan'a ula~~nca kar~~lan~p izzet ve ikramda bulunuldu. Bu arada
F ahruddev 1 e'ye Diyarbekir bölgesinin yönetimi verildi. Bunun üzerine davullar vuruldu ve
kendisine Diyarbekiride be~~namaz vakitlerinde, sultan~n ordugah~nda da üç namaz, yani sabah,
ak~am ve yats~~ namaz~~vakitlerinde davullar~n vurulmas~na izin verildi" deniyordum.
Bu kay~tlardan sonra halife el-Muktedi 'nin, ~aban ay~n~n ortalar~nda (Aral~k 1083
sonlan), Ebü Suça Muhammed b. el-Hüsey n'e vezirlik hil'ati giydirdi~i ve ona Zahirüddin
lakab~n~~ verdi~i kaydedilmi~tir174.
Bu küçük kay~ttan sonra Sultan Melik ~ a h-vezir Nizamül n~~ül k gerginli~i hakk~ nda
~u bilgiler verilmektedir:
Ebu'l-mehasinb. Ebu'r-R ~ za (Divanü'r-resâil kâtib~), Sultan Melik ~ ah'a
pek çok para (tabii devlet hazinesinden) vermi~, böylece ona yak~nl~k gösterip kendisi hak~nda
güvence sa~lam~~, bu arada da N i zamül mül k'ün aleyhinde bulunmu~tu. Hattâ Ebu'lmehâsi n, Nizamülmül k'ü bir milyon alt~n ödemek (Devlet Hazinesi'ne) zorunda
b~rakm~~t~r. Bunu haber alan Nizamülmül k, bir ~ölen düzenletip buraya sultan~~ da davet etti.
Bu arada o, bin ki~iden fazla olan memlüklerini ve Türkleri atlar~ na bindirdi, bunlar~n önünde sultanla
yaln~z kald~~ ve bu s~rada ona "Ey sultan! Ben, senin paralar~ndan (yani devlet hazinesi) ancak onda bir
miktar~n~~ al~yorum, bunlar~~da senin memleketlerin (Selçuklu ülkesi) ve buradaki valilerin için
172 Bu konuda daha aynnt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 50; ~. Kafeso~lu, s. 197-99.
173 Cüheyro~ullar~~ hakk~nda metinde verilen bu bilgiler, son derecede az ve yetersizdir. Bu hususta ayr~ nt~~ için bk. A.
Sevim, a.g.makl., s. 51-52, 55-56; kr~. ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 46; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 101-106; A. Sevim, Anadolu'nun
Fethi, Selçukullar Dönemi (Ankara 2000, 3. Bask~ ), s. 104-113.
174 Bu konuda 5 ~~ b t'ta, daha ayr~ nt~ l~~ ve de~i~ik bilgiler yer alm~~t~ r (Bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 55).
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kullan~ p onlar~n hizmetlerinden yararlan ~yorum. Ayr~ca bu paralardan ~u önünde gördü~ün askerlere
sarfediyorum; öyle ki onlar~ n elbiseleri için her y~ l 200 bin alt~ n gerekiyor" dedi ve sultan~ n önüne her
y~l askerler için toplanan paralar~ n miktarlar~ n~~ içeren bir de liste koydu ve ona, "Esas~ nda bu
miktarlardan daha ço~u gerekiyor. E~er ben, bu paralar~~ onlara sarfetmezsem o zaman sen, her y~ l
Devlet Hazinesi'nden bu giderleri kar~~ layacaks~ n. Ben, bu askerleri silühlarlyla birlikte donatm~~~
bulunuyorum. Sen, kar~~ ndaki hâciblerden birisine, o askerlerin nakledilmelerini emredip benim
hazineden ald~~~ m onda bir miktar paray~~ ona verirsen, o zaman ben, görevim olan bu yorgunluktan
kurtulmu~~olurum. Bununla birlikte ben, dedene (Ç a ~ r ~~ Be y) ve babana (A lp Arsla n)
hizmette bulunmu~tum, yani sizin devletinize hizmette ya~land~ m. Tanr ~~ 'ya ant olsun ki ben, senin
bana olan bu davran~~~ ndan tedirgin olup endi~ elendim ve senin etkisi alt~ nda kald~~~ n ~eyden dolay~~
âk~betimden korkmaya ba~lad~ m" dedi ve sultan~ n gözünü doyuracak kadar mücevher ve ba~ka ~eyler
takdim etti ve "Kendisi hakk ~ nda dedikodu yapanlardan para alaca~~ " hususunda sultana güvence
verdi. Bunun üzerine sultan, bu konuda cereyan eden olaylar hakk ~nda Nizamülmül k'e bilgi
verdi ve kendisine olan güveni dolay~s~ yla da ant içti. Çok geçmeden sultan, Ebu'l-mehüsin
tutuklat~ p Sâve (Orta-~ran'da) kalesine gönderdi. Bu kalede onun iki gözü b~ çakla oyulup sultana
gönderildi; sultan "Bu oyulmu~~gözlerin av köpe~ine at~ lmas~ n~" emretti. Sultan, Süve'ye
göndermeden ondan 200 bin alt~ n alm~~t~ 175.
H. 477 (1084/85) Y~l~~ Olaylar~~
Bu y~ l~ n Selçuklularla ilgili tek ve k~ sa olay~, ~evval (~ubat) ay~ nda, Sultan Melik ~ a h'~n,
Türkmenlerle, Araplar vukubulan olayda Türkmenlerin tutsak ald~~~~ Araplar~~ ve develerini Araplara
geri verdi~idir.
H. 478 (1085/86) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n da tek ve çok k~sa olay~ , Fahruddevle Ebü Nasr ~ bn Cüheyr'in,
Cumadelülâ ay~nda (A~ustos/Eylül), Meyyâfârikin (Silvan)'i âni bir bask~nla fethetti~i, böylece
Diyarbekir bölgesinin fethinin tamamland~~~d~ r~~76.
H. 479 (1086/87) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olay~~ Sultan Melik ~ a h'~n Kuzey-Suriye'ye geli~i ve buradaki icraat~~ hakk~nda
olup ~öyledir:
Sultan Melik ~ ah isfahan'dan ç~ kap Receb ay~ nda (Ekirr~/Küs~ m 1086) May/4re ula~t~.
Daha sonra buradan Câber kalesinel 77 gitti. Burada Süb ~ k b. Câber ad~ yla tan~ nan ~ üri, yol
kesici ve ~akilerle birlikte oturmakta idi. Sultan, ona haber gönderip "Can~ n~ n güvencede kalmas~~
~art~yla ~ehri ve kaleyi teslim etmesini" bildirdi. Fakat o, sultan~ n bu önerisine cevap vermedi. Bunun
üzerine harekete geçilerek surlara kar~~~manc~ n~ klar kurulup surlar delindi; sonra içeri girilmek
suretiyle ~ehir ve kalesi fethedildi. içeride bulunan h~ rs~z ve ~aid taifesi öldürüldü. Bu arada
175 Bu konuda daha ayr~nt~l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 56; kr~. ~. Kafesoglu, a.g.e., s. 197-98; A. SevimE.Merçil, a.g.e., s. 127.
176 Bu olay~n aynnt~ lan için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 63-64; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 103-104; not nr. 173'deki
bibliyografya.
177 Suriye'de F~rat ~rmag~~ k~y~s~nda (Genel bilgi için bk. ~.A. "Câber" mad.).
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yakalanan Süb ~ k, k~l~çla öldürülmek istendi~i s~rada onun e~i gelip "Ben, e~ imden ayr~lmam, bu
nedenle beni de onunla birlikte öldürünüz" dedi, bunun üzerine Süb ~~ki~~ kale surlar~n~n en yüksek
yerinden a~a~~~att~lar. Böylece, o parçaland~, ayr~ca k~l~çla da parçaland~ . Onun e~i hemen surdan
kendini a~a~~~att~~ ise de ona hiçbir ~ey olmadan kurtuldu. Bu arada sultan, ona "Neden kendini böyle
tehlikeye att~ n?" diye sorunca kad~ n, sultana: "Biz, böyle utanç verici bir ~eyin vuku bulmad~~~, bir
kavimiz. Ben, kalede yüz üstü b~rak~l~p terk edilece~imden korktu~um için bunu yapt~m" dedi. Bunun
üzerine orada bulunanlar ona "Kendisini koruyacaklar~n~ " söylediler. Sultan da onun sözlerini iyi
bulup be~endi178.
Sultan Melik ~ a h, Câbereden sonra Musure geldi. Buradan halifeye özel bir elçiyle bir
mektup gönderdi. Bu mektupta sultan, "Kutsal yerlere dua etti~ini ve buralara hizmette geç kald~~~~
için halifeden özür diledi~ini, bu hizmetin mutlulu~u dolay~s~yla Urfa, Antakya, Haleb ve Câber kent
ve kaleleri ile Bizans ülkesinden (Anadolu) baz~~ yerleri fethetti~ini ve bütün bunlar~n da halifeye
hizmetinin sonucu oldu~unu" bildiriyordu. Bunun üzerine Ba~dadlan sultan~~ kar~~lay~p hizmette
bulunmak için iki nakib T ~~ rad ve Muammer, gönderildi, ayr~ca bu iki nakibe A fif ve
halifelik ileri gelenleri de kat~ld~lar. Bir süre sonra Ba~dad'a yakla~makta olan sultana ikamet için
gerekli say~s~z nesne haz~rlan~ p gönderildi. Sultan~~ kar~~ lamak için bir tören alay~~ ç~kart~ld~ . Bu arada
Halifelik veziri E b ü ~ ucâ, iki Nakib, bir grup insan, okuyucular, davul ve borularla sultan~~
kar~~lamaya gittiler; ayr~ ca sultana "Halife el-Mukted mm, selâm~~ve Ba~dad'a gelmelerinden
dolay~~kendisini kutlad~~~ " bildirildi. Sultan, halifeyi tazim amac~yla aya~a kalk~p yer öptü, sonra da
Ba~dad'a girdi (Zülhicce = Mart/Nisan 1087). Esas~nda sultan~n e~i Hatun (T erk e n), k~z~n~~
halifeye getirmek amac~yla Ba~dad'a gelmeyi gerekli görmü~tü. Böylece Ba~dad'a gelen sultan,
do~ruca Ddrü'l-memleke'ye gitti. Halk, hiç engel olunmadan sultana s~k s~k gelip gidiyordu. Bu arada
vezir N izamülmül k, Selçuklu askerlerinin halk~n evlerine yerle~memeleri için onlara ~ehrin
d~~~ndaki Zâhir semtinde çad~ rlar kurdurdu. Böylece hiçbir Selçuklu askeri, halktan hiç kimsenin
evine girip yerle~medi. Öte yandan sultan, atlan~ p, imam Eba Hanife -T a n r 1, ondan raz~~
olsun- (imam âzam N ü man b. Sâbit )'nin kabrini ziyaret etti. Daha sonra da önünde halk
toplulu~u oldu~u hâlde, ünlü ki~ ilerin mezarlar~n~~ ve Küfe'deki Musa b. Câfer 'in kabrini ziyaret
etti. Bu arada Selman '~ n da kabrinel" gidip ziyarette bulundu. Sultan, ayr~ca K isrâ 'n~n18°
Sarayffla gidip gördü. Daha sonra da H z. Hüseyin 'in -T a n r ~'n~n selâm~~ onun üzerine olsunkabrini de ziyaret edip "Bu türbenin surlar~n~n onar~lmas~n~ " emretti; bu arada Hz. Ali 'nin Tanr ~'n~n selâm~~ üzerine olsun- türbesine yöneldi ve buran~n bak~m~~ için 300 alt~n maa~la birisini
görevlendirdi. Ayr~ca "F~rat ~rma~~ndan gelen bir çay~ n suyunun buradaki su bendlerine verilmesini"
emretti ve bu emre uyulup i~e derhal ba~land~. Bu arada Alevi/erin burada oturan Nakibi Tâhir,
sultan için büyük bir ~ölen düzenledi. 7 Zülhicce Pazartesi günü (15 Mart 1087 Pazartesi), halifenin
annesi ve halas~, (Dârül-mem/eke'deki Hatun (T erke n)'a gittiler. Onlara Dicle ~rma~~na bakan
çad~ rlar kuruldu. Terk en H atun onlar~n yan~na gidip a~~rlad~ . Onlar, Dârül-memleke'ye ç~k~p
bir süre sonra da Hatu n'la birlikte a~a~~~indiler181 . Öte yandan vezir N izamülmül k, 17
Zülhicce Per~embe günü (25 Mart 1087 Per~embe), halifeyi ziyaret etmek üzere Tâc'dan ayr~ld~~ ve
halifeye yakla~~ncaya de~in yaln~z ba~~na yürüdü; bu s~ rada halife, bir kafesin arkas~ nda oturmakta
178 Metinde verilen bu eksik ve yetersiz bilgilerin aynnt~s~~ için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 69.
179 Selman ve kabri hakk~ nda genel bilgi için bk. ~A. "Selman" mad.
180 Kisrâ hakk~nda k~ sa bilgi için bk. (A. "Kisrâ" mad.
181 Bu hususta daha aynnt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 71; ~.Kafeso~lu, a.g.e., s. 169; Z. Kitapç~ , a.g.e., s. 13334.
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idi. Nizamülmül k, ona yakla~~p tazimde bulundu. Halife de ona do~ru yakla~t~~ ve elini
kafesten ç~ kar~ p ona uzatt~ . Vezir onun elini öpüp gözlerine sürdü ve halifeye güzel sözlerle hitap
etti 182 . Bir süre sonra S ey füddevl e, sultan için Ba~dad'~n do~u kesimindeki a~açl~ k yerin
d~~~nda bir ~ölen düzenlendi. Zikredildi~ine göre, bu ~ölen için bin koç, yüz ba~~hayvan ve deve
kesilmi~, 20 bin ~ eker eritilip helva yap~ lm~~; ~ölen en iyi bir ~ekilde düzenlenmi~, yabani hayvan ve
ku~lar gibi ~ekillendirilmi~~ ~ekerler ve daha çe~ itli timsaller yap~ l~ p as~lm~~t~. Bu ~ölende haz~ r
bulunan sultan, bunlardan be~endi~i bir tanesine eliyle i~aret edince o ~eker oradakiler taraf~ ndan
hemen kap~~~ ld~ . Daha sonra sultan, kendisi için haz~ rlanan ve içinde özel yeme~inin bulundu~u ipek
otak ve çad~ rlar taraf~ na geçti. Buradaki çad~ rlarda 500 parça gümü~~kap vard~. Ayr~ca bu çad~ rlar
küfür, anber ve miskle kokulanm~~~ve heykelleriyle süslenmi~ti. Sultan, burada istedi~i yemekleri
yedi. Daha sonra aya~a kalk~ p buradan ayr~ laca~~~s~rada S ey füdde v le, ona 20 bin alt~n,
ota~ lar ve kapkacak takdim etti. Sonra da sultan~n önünde yer öpüp geri çekildi183.
Bu y~ la ait Selçuklu/ana ilgili son olay, metinde ~öylece kaydedilmi~tir:
Bu y~ lda Hac emini Hutlu ~~(Kutlu) b. Güntekin (Beytekin) Ebü
Mansur öldü. Yi~it bir emir olan Hutlu ~ , çöl Araplartyla (Bedevi) birtak~ m olaylar
ya~am~~t~r. O, iyi ahlakl~~ ve cemaat halinde k~ l~nan namazlara devam eden bir ki~i olup her gün
Kur'an hatmettirir, bilginlere ve Kur'an okuyucular~ na lütuf ve ihsanlarda bulunurdu. Hutlu ~,
türbe ve mescitlerle Mekke-Medine aras~ ndaki binalara çok yararl~~ hizmetlerde bulunurdu. O, Hac
Emirli~i görevini 12 y~ l yürütmü~~olup bu y~ l~ n 7 Cumadelülü Per~embe günü (20 A~ustos 1086
Per~embe) ö~le ve ikindi aras~ nda öldü. Onun ölüm haberi vezir Nizamülmül k'e ula~t~ r~ l~ nca
"Bin insan öldü" dedi184.

H. 480 (1087/88) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ la ait ilk olay, Sultan Melik ~ a h'~ n ava ç~ kmas~yla ilgili olup ~öyledir:
Sultan Melik ~ a h, 4 Muharrem (11 Nisan 1987)'de avlanmak amac~yla Kâfe taraflarma
gitti. Kendisi ve beraberindeki askerler binlerce av avlad~lar, Öyle ki avlanan hayvanlar~n
ayaklar~ndan (boynuzlar~ ndan), Mekke yolu üzerinde Rahbe yak~nlar~ nda Sebil'cle yap~ m~n~~ emretti~i
Ribat'~ n yan~ nda ~imdi hala duran, büyük bir minare yap~ ld~~ ve buna Minaretii'l-kurün (Boynuzlar
Minaresi) ad~~ verildi; söylendi~ine göre burada dört bin hayvan boynuzu varm~~185.
Bu kay~ ttan sonra metinde, halife-sultan ili~kileri hakk~nda ~u bilgiler verilmektedir:
Halife el-Mukted i, 17 Muharrem Cumartesi günü (24 Nisan 1087 Cumartesi), hâdim
Z a f e r'i Dârül-memleke'ye gönderip Sultan Melik ~ a h'~~ davet etti. Hadimle birlikte sultan için
özel bir gemi de gönderildi. Sultan Bâbü'l-garebe'ye ula~~ nca, kendisi için eyeri Çin demirinden
yap~ lm~~~ve yün k~s~ mlar~~ siyah olan, özel bir at haz~ rlan~ p takdim edildi. Sultan, bu ata binip halifenin
bulundu~u yere ula~t~ . Burada kendisine halifenin "oturmas~ " emri bildirildi. Fakat o, bu emri yerine
182 Bu konuda ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 71.
183 Metindeki sultana verilen ~ölenle ilgili bu bilgileri kr~. Z. Kitapç~, a.g.e., s. 143.
184 Bu konuda bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 72; kr~. ~ . Kafesoglu, a.g.e.,s. 169.
185 Kr~. O. Turan, a.g.e., s.161.
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getirmeyip, halifeye sayg~~için oturmad~ . Ona bu emir ikinci kez bildirildi. Bunun üzerine sultan, bu
emre uyup oturaca~~~hususunda ant içtikten sonra oturdu; bu s~rada halife, "Sultana hil'at verilmesini"
emretti. Vezir N i zamülm ülk ise halifenin oturdu~u yerin ön taraf~ nda ayakta duruyor ve
oradaki bir emire Farsça "Bu, Mii'minlerin endridir", sonra halifeye de "Bu, köleniz falan o~lu falan
hâdimdir" diye takdim ediyor ve takdim edilen emir de hemen yer öpüyordu. Böylece 40'dan fazla
emir bulunuyordu. Bu emirler aras~ nda sultan~n day~s~~ emir A yt ek in de vard~ . Bu s~rada
A y teki n, halifenin hizas~nda K~ble'ye dönüp iki rekât namaz k~ld~~ ve oradaki duvarlara (Ya da
set) eliyle ve vücuduyla dokundu. Bu arada sultan, üzerinde hil'at, tâc ve yakal~k (Ya da kolye, halka)
oldu~u halde geri döndü; Güm ü ~ t e kin el-Candar sa~~yan~ nda, S d uddev le
G ev herây in de sol yan~ nda sultan~n ete~ini kald~ r~p tutuyorlard~ . Kendisiyle halife aras~nda bir
kafes bulunan sultan, birkaç kez yer öptü. Daha sonra halife, ona iki k~ l~ç ku~att~. Bunun üzerine
halifelik veziri Ebü ~~uc a, sultana "Ey Ce la lüddev I e, T anr 1, bu, efendimiz Mü'minlerin
Emidni imaml~kla ~ereflendirip seçmi~~ve ümmetin ba~~na getirmi~tir. Fakat o, ~imdi, bu ~lahi emanet
mevkiini sana vermi~~bulunuyorlar. O, T an r ~'n~n dü~manlar~na kar~~~seni güçlü ve kuvvetli yapmak
için iki k~ l~ç ku~att~ " dedi. Bunun üzerine sultan, halifenin elini öpmek istedi ise de halife, bunu kabul
etmedi. Fakat bu kez sultan, halifenin yüzü~ünü öpmek isteyince halife, yüzü~ünü ona uzatt~, sultan
da yüzü~ü öpüp gözüne sürdü. Orada bulunan herkes, cereyan eden her ~eye tan~ k olmu~lard~. Daha
sonra sultan, önünde üç bayrak, üç at oldu~u halde, toplant~~ salonundan ç~k~ p bir gemiye binerek
oradan ayr~ ld~~~~s~ rada, davullar vurulup bayraklar çekilmek suretiyle u~urland~. O da bu arada alt~n
ve gümü~ler saçt~ . Halife de sultana alt~n i~lemeli bir taht ve yast~klar gönderdi186.
Bu kay~ ttan sonra metinde, vezir Ni zamülmül k'ün, 12 Muharrem Pazartesi günü (19
Nisan 1087 Pazartesi), o~lunun Ba~dad`taki evine gelip burada bir gece geçirdikten sonra ertesi gün,
Nizamiyye Medresesi'ne gitti~i, ö~le vaktine de~in burada hiç kimseyi görmedi~i, buraya gelip
oturanlara hadis yazd~rd~~~ , buradan tekrar o~lunun evine gidip geceyi geçirdikten sonra ertesi gün
~ehrin d~~~ndaki Zâhir semtine döndü~ü kaydedilmi~tir187.
Bu kay~ ttan sonra metinde, sultan hakk~ nda ~u bilgiler verilmektedir:
Sultan Melik ~ ah, halife ve ernirlere ~ölen düzenlenmesi amac~ yla içinde para ve öteberilerin bulundu~u iki sand~ k gönderdikten sonra Halifelik Saray~'ndaki Harim'e geçti, burada hiç
kimseyi göremeyince buradan Halbe'ye gitti; burada kendisine alt~n, gümü~~ve ipekli giysiler saç~ld~~
ve her taraf insanlarla dolup ta~t~. Ayn~~ gün sultan, Ba~dad'in bat~~ kesimine geçti, burada Attârin
(Çar~~) ve Katiateyn'e 188 girdi, buralardan da ~i2r:iz/189 ve Tüse'ye190 gitti.
Sultan Melik ~ ah hakk~nda verilen bu k~ sa bilgiden sonra, ~~ bnül-Cev zi 'nin ~~b n
Akil 'in el yaz~slyla yazd~~~~eserinde, "Vezir Nizamülmül k'ün H. 480 y~l~~ sonunda (Mart
1088 sonu) Ba~dad'a geldi~ini ve bilim adamlar~ ndan hiç kimsenin kendisini kar~~lamaya
gelmedi~ini" okudu~u kaydedilmi~tir.

186 Bu törenin daha aynnt~l~~ kay~ tlan için bk. A. Sevim, as.makl., s. 73-74; ayr~ca bk. Z. Kitapç~, a.g.e., s. 134-37.
187 Bu konuda daha aç~ k bilgi için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 74.
188 Katialar hakk~nda bk. Yakut, a.g.e., IV, 427-29.
189 Ba~dad~n bat~~ kesiminde sâtih insanlann gömüldü~ü mezarl~k (Yakut, a.g.e.,11I, 424).
190 Ba~dad'~ n bat~~ kesiminde ~t'adziye biti~ik bir mahalle (Yakut, a.g.e., II, 65).
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Bu k~sa kay~ ttan sonra Sultan Melik ~ a h'~n k~z~ n~n (M â 11 n~~ elek Hatun) halifeyle
evlenmesi hakk~nda ~ u bilgiler verilmektedir:
Sultan M eli k ~ a h'~ n k~z~~ Ha tu n'un 25 Muharrem Pazar günü (2 May~s 1087 Pazar),
halife el-Mu ktedi ile gerde~e girmesi münasebetiyle "Halk~ n Ba~dad'~~ süslemeleri" emredildi.
Esas~ nda bu gerdek, Safer ay~ n~ n ba~lang~ c~ nda (May~s 1087 ba~lar~ ) idi. Çeyiz 130 deveyle
Halifelik
Saray~lna nakledildi. Develerin önünde davullar ve borular çal~ nd~. Yakla~~ k üç bin at üzerinde
hâdimler vard~, Ba~dad halk~~ ise bunlar~ n çevresinde yer alm~~t~ . Daha sonra ba~
ka çeyizler de
Halifelik Saray~ 'na nakledildi; bunlardan alt ~~ tanesi dolap ve 12 tanesi de içinde gümü~~
bulunan
sand~ k idi; bunlar~ n önünde 33 atl~~ hâdim ve bunlar~ n önünde de emirler yer alm~~lard~
. Halifelik
veziri Ebû ~ ue â, Muharrem ay~ n~ n sonunda Cuma ak~am~~ (7 May~ s 1087 Cuma), Sultan
Melik ~ a h'~ n e~ i Hatun (Te r k e n)'a gidip "T a n r 1, sizlere, emanetleri ehline veriniz
191 diye
emreder" dedi. Esas~ nda vedia (yani gelin)'n~ n Dârii7-azize'ye gönderilmesine izin verilmi~ti. Bunun
üzerine Ha tu n, "~erefli törenlerin istedi~iniz gibi yap~ lmas~, ba~~üstüne" dedi. Daha sonra vezir
Nizamülmül k, E b û S a'd el- Müste vfi, emirler ve bunlarla birlikte teker teker pek
çok yetkili ki~ i geldiler. Bunlar~ n arkas~ ndan gelin (M âhmelek Ha tu n), çevresinde, halifenin
e~ inin hâs câriyelerinden 200 nazik ve süslü câriye oldu~u hâlde, mücevlerlerle süslenmi~~
özel bir
mahfede bulunuyordu. Bütün bu alay, gelini halifeye götürdü.
Bu kay~ tlardan sonra halifenin, Safer ay~n~n ba~lang~c~~ Cumartesi günü (8 May~s 1087
Cumartesi), sultan~ n askerleri için bir ~ölen düzenletti~i, bunun için ~ekerden 40 bin kudret helvas~n~n
yap~ ld~~~; sultan~ n, halifenin gerdek gecesi, hükümdarlar~ n töresi gere~ince üç gün süreyle ava ç~
kt~~~;
Sultan~n Safer ay~n~ n ortas~ nda (22 May~ s 1087), beraberinde veziri N izam ül mül k oldu
~u
hâlde, Ba~dad'tan ~sfahan'a hareket etti~i, onlar~, Halifelik veziri, Ebü ~~uc â '~n Nehrevan'a
de~in
u~urlad~~~ , kaydedilmi~tir192 .
Bu kay~ tlardan sonra çe~ itli konulara dair ~u bilgiler verilmi~tir:
1 - Sultan~ n, Safer ay~ nda (May~ s/Haziran 1087), ad~ n~~ M ahm ud koydu~u bir o~lu
dünyaya geldi; onun ad~ , ülke camilerindeki hutbelerde, sultan~n ad~ ndan sonra zikredilme~e ba~land~.
Bu vesileyle halk, sultana özel bir heyetle am~a~anlar gönderip onu kutlad~ lar, törenler yapt~
lar.
2 - ~aban ay~ nda (Küs~ m 1087), sultandan Ba~dada halifeye mektuplar geldi. Bu mektuplarda,
sultan~ n "Hatiplere minberlerinde kendi ad~ ndan sonra veliahd yapt~~~, dolay~s~
yla kendisinden sonra
hükümdar olacak olan o~lu Ahmed'in ad~ n~n okutulmas~ n~, halifenin ~erefli hizmetinden istedi
~i"
kaydedilmi~ tir. Bunun üzerine halife, sultan~ n bu iste~ini yerine getirtti, bu vesile ile hatiplere alt
~n
da~~t~ ld~~193.
3 - Halife el-Mukted rnin sultan~n k~ z~~ olan (M âhmelek Hatun) e~inden bir
o~ lu dünyaya geldi (4 Zülkade = 31 Ocak 1088). Bu çocu~un ad~~ Câfer, künyesi de Ebu'lf a z 1 konuldu; bu vesileyle ülkedeki kentler süslendi, vezir Ebû ~ ucâ da Bc"~ bii7-firdevs'te bir
kutlama töreni düzenledi194 .

191 Kur'an, Nisa suresi, yet nr. 58.
192 Bu konuda daha ayr~ nt~l~~ ve aç~ kl~ k getiren bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.makl., s. 74;
Z. Kitapç~, a.g.e.. s. 143.
193 Metinde verilen bu konudaki bilgileri kr~. A. Sevim, a.g.makl., s. 74.
194 Bu konuda ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. Z. Kitapç~ , a.g.e., s. 144 vd.
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H. 481 (1088/89) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n Selçuklu/ana ilgili ilk olay~~ metinde ~öyle verilmektedir:
(M â hmele k)'un
Rebiülâh~r ay~ nda (Haziran/Temmuz), halifenin e~i Hatun
adamlar~ndan bir Türk, bir seyyar sat~c~dan bir ~ey sat~n ald~. Fakat esnada ikisi aras~nda kavga ç~ kt~.
Türk, sat~ c~y~~ yaralad~. Bunun üzerine sat~c~, orada bulunanlardan yard~m istedi. Bu olaydan sonra
halife, "H atun 'un hareminde hizmet eden Türklerin buradan uzakla~t~ r~ lmas~, bunlardan hiçbirinin
haremde kalmamas~" hususunda bir tevki ç~ kartt~. Bunun üzerine haremde görevli bütün Türkler,
Dârül-memleke'ye gidip orada kalmaya ba~lad~ lar195.
Bu kay~ ttan sonra Sultan Melik ~ a h'~n Semerkant'~~ fethetti~i kaydedilmi~tir196.
H. 482 (1089/90) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ lda cereyan eden olaylar metinde ~öyledir:
Melik ~ a h'~ n 3 Safer (17 Nisan 1089)'de halife el-Mukted i'ye, k~z~~
Sultan
Mâhmelek Hatu n'u ~sfahan'a getirmeleri için Ba~dad'a gönderdi~i emir Bozan ve
(H umarteki n) S a va b, "M âhmelek Hatun 'un kendilerine teslimini" halifeden
istediler. Esas~ nda Mâhmelek Hatu n, halifenin kendisiyle ilgilenmeyip yüz çevirmesi
sebebiyle babas~ na birçok kez ~ikâyette bulunmu~tu. Halifenin, sultan~ n bu iste~ini kabul etmesi
üzerine Hat un, beraberinde o~lu Ebu'l-faz1 Câfer b. el-Muktedi, halifenin iki
nakibi K âm il ve Tâhir ve hâdimlerden bir grup oldu~u hâlde, Ba~dadtan ayr~ ld~~ (16
Rebiülevvel Çar~amba = 29 May~s 1089 Sal~); halifelik veziri Ebû ~ uc â, Cuma ak~am~~ geç
saatlerde onlar~~ Nehrevan'a de~in u~urlamak için, onlarla birlikte Ba~dad'tan ayr~ld~. Önünde
Ebu'l-faz1 '~n taht~ revan~~ vard~. 2 ~evval (8 Aral~k 1089)'de Hat u n'un çiçek hastal~~~ ndan
~sfahan'da öldü~ü haberi Ba~dad'a ula~t~ . Bunun üzerine vezir Ebû ~~uc â, Bdbü'l-firdevs'te yedi
gün süreyle taziyet için oturdu. Halifenin iki nakibi, 13 ~evval (19 Aral~k 1089)'de ~sfahan'dan
Ba~dad'a döndüler. Bu arada halife, Zülhicce ay~n~ n sonunda (5 Mart 1090) Ebû Muhammed
sultana taziyet için ~sfahan'a gönderdi. Fakat sultan~n Mâverâünnehr'e
et-Temimi ve A f
sefere ç~ kmas~~ nedeniyle Ebû Muhammed et-Temim rnin izinsiz Ba~dad'a geri
dönmesi, halifenin ho~ una gidip onu takdir etti; fakat A fif, halifeye ula~mak amac~yla ~sfahan'dan
ayr~ld~~197.
H. 483 (1091/92) Y~ l~~Olaylar~~
Halifelik veziri Ebû ~ ucâ '~n azli hakk~nda metinde ~u bilgiler yer almaktad~r:
9 Ramazan Per~embe günü (25 Ekim 1091 Cumartesi), halifeden Halifelik veziri E b
~~ucâ '~ n azlini içeren bir tevki ç~kt~ ; bunun nedeni, Sultan Melik ~ a h'~n ileri gelen adamlar~n~n
ondan halifeye ~ikâyette bulunmalar~~ idi. Ayr~ ca vezir Nizamülmül k'ün de halifeden onun azli
195 Bu olay hak~nda ayr~nt~l~~ ve aç~kl~ k getiren bilgiler için bk. Z. Kitapç~, a.g.e., s. 145-46.
196 Sultan Melik ~ a h'~n Karahanhlardan Semerkant'l almas~~ hakk~nda bk. ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 119 vd.; O. Turan,
a.g.e., s. 151 vd.; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 117 vd.
197 Bu konuyu kr~. Z. Kitapç~, a.g.e., s. 147.
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hususundaki iste~i, buna tesadüf edip bu azli tekit etmi~ti; bu arada sultan da halifeye bir mektup
gönderip vezirden ~ikayette bulunmu~tu. Halifenin de vezirin hizmetteki eksiklik ve kusurlar~~
nedeniyle ona kar~~~olan k~zg~nl~~~~da bu s~ralarda ortaya ç~km~~t~; i~te bu nedenlerle halife, onu
azletmek suretiyle görevine son verdi. Esas~nda vezir, Halifelik Divan~'n~n ve ordunun törelere ba~l~~
özelliklerini çi~nemi~ti. Hatta Sultan Melik ~ ah 'in Semerkant' ~~ fethetti~i zaman Ba~dad'a gelen
bir müjdeciye hil'at giydirilince vezir, "Bu, ne müjdesi? Sanki sultan, kafir memleketlerinden bir
memleketi mi fethetmi~! Yoksa onlar Müslüman bir millet de~il mi? Bütün Müslümanlara câiz
olmayan ~eyler, bu Müslümanlara câiz mi görülüyor?" demi~ti. ~~te bu hususta halifenin veziri
hakk~nda kalbinde beliren ~eyler, sultana bildirildi ve vezir, Divan'cla bulundu~u s~rada görevinden
azledildi. Bunun üzerine o, bütün yak~nlar~ yla birlikte evine döndü. 10 Ramazan Cuma günü (26
Ekim 1091 Pazar) vezir, pamuklu bir örtüye bürünmü~~oldu~u halde, bir grup bilgin ve zâhidle
birlikte evinden ç~k~p B ûbürl-merûtib'deki camiye yürüyerek gitti; onun bu davran~~~ve hareketini
do~ru bulmayan halk, onu k~ nad~. Bu arada vezirin dü~manlar~, "Vezir, çirkin ve i~renç i~lere
yöneliyor" dediler ve onu en a~~ r bir ~ekilde k~nad~ lar ve ikamet etti~i evine gitmeye zorlad~ lar.
Ayr~ ca onunla birlikte yürüyen kimseleri de a~a~~lay~p yakalad~ lar. Daha sonra vezir
Nizamülmül k'ün mektuplar~~ Ba~dad'a geldi; bu mektuplarda "Azledilen vezirin Ba~dadtan
ç~kar~lmas~ " isteniyordu. Bunun üzerine azledilen vezir Ebû
~ ucâ, eski yurdu olan
Derûverd'e198 gidip orada bir süre kald~; Daha sonra Hacca gitmek için istedi~i izin kendisine
verilince, Wire199 gidip orada bir süre kald~ . Fakat buradaki münkirlerin çoklu~u kendisini çok
rahats~ z etti, bu nedenle H z. A 1 i 'nin me~hedine, oradan da Mekke'ye gitti. Onun Mekke'ye gitmek
istemesi, Nizamülmül k'ün kendi hakk ~ndaki ve dü~ünce ve kanaat~n~~ olumlu etkileyip düzeltti.
Bu nedenle Nizamülmül k, ona haber gönderip "Ben, sana insanfl~~ muamele yapmak
istiyorum" dedi; esas~ nda Nizamülmül k, ona, bu davran~~ ta bulunmak niyetinde idi, fakat
bunu, daha önce yapmad~. ~~te bu nedenle Ebû ~ ucâ, Nizamülmül k'ten kendisine gelen
elçiye "Benim ad~ ma Nizamülmül k'e hizmette bulun ve ona de ki 'Emirül-mü'minin benim
vezirlik divitimi kapatmas~ndan sonra benim o diviti yeniden açmaya gücüm yetmedi. E~er bu durum

olmasayd~~ o takdirde ben, Nizamülmül k'e cevap yazard~ m' " dedi. Bu arada halife e I M uk ted i, ~~ bnül-Mavsalaya 'y~~ kendine nâib yapt~~ ve ona "Eminü'd-devle" lakab~n~~

verip hil'at giydirdi, daha sonra da Ebû Muhammed et-Temimi ve hâdim Y u m n'a
"E bû Mansur b. Cüheyr 'in vezirli~ine atanmas~~ hususunda bir öneride bulunmas~n~~
sa~lamak amac~ yla sultana gitmelerini" emretti"°.
Bu kay~ tlardan sonra Sultan Melik ~ a h'~n Ba~dad'a ikinci geli~i ve bu s~ralarda cereyan
eden çe~itli olaylar, metinde ~öyle anlat~lmaktad~r:
Sultan Meli k ~ a h, Ramazan ay~nda (Ekim/Kas~ m 1091), isfahan'dan Ba~dad'a geldi.
Kendisini
~~ bnül-Mavsalaya
kar~~lad~;
sultan~n
beraberinde
olan
veziri
Nizamülmül k, o~lu M üey yidülmül k'ün evinde konaklad~. Sultan, Zülkade ay~nda
(Aral~ k/Ocak 1091/92), beraberinde o~lu (A h m e d), k~ z~n~ n (M ahmele k) ve e~i halife e 1 Muk ted ?'den olan o~lu (C ü f e r) ve kalabal~ k bir halk toplulu~u oldu~u halde, görkemli bir
~ekilde Kûfe'ye gitti.

198 Horasan'da bir koy. Fars'ia da bir yer ad~~ (Yakut, a.g.e.,I1, 509).
199 Mezyedo~ullar~~Hdle'sine yak~ n Kdfe yörelerinde küçük bir belde (Bu hususta ayr~nt~l~~ bilgi için bk. Yakut, a.g.e.,V,
385 vd.).
200 Metinde verilen bu bilgileri krs. O. Turan, a.g.e., s. 23 I; ~. Kafeso~lu. a.g.e.,s. 123-24, 154, 190.
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Sultan Melik ~ ah hakk~ nda verilen bu ilk bilgilerden sonra, Ebû Mansur b.
Cüheyr 'in yeniden Halifelik vezirligine getirildi~i (Zülkade = Aral~ k /Ocak 1091/92), vezir
Nizam ülm ül k'ün Bâbü'l-c-unn~e'deki makam~na gidip onu kutlad~~~~kaydedildikten sonra, yine
sultan Melik ~ ah hakk~ nda ~u bilgiler verilmi~tir:
Sultan Melik ~ a h, ayn~~ ayda, Dicle Irma~~~üzerinde ilginç ~eyler düzenletti. Bu cümleden
olarak Sumeyriyye (gece sohbeti yap~ lan) gemilerinde ve büyük kay~ klarda büyük mumlar yak~ ld~ ; her
kay~ kta büyük bir çad~ r (kubbe) bulunuyordu. Ba~dad halk~, bunu seyredip ne~elenmek için
evlerinden ç~ karak Dicle irma~~~kly~s~ na gelip geceyi burada geçirdiler. Dicle irma~~~böylece
me~alelerle süslendi. Vezir N izamülm ülk ve di~er ileri gelen devlet erkan~, bu manzara
kar~~s~ nda, güçleri yetti~i kadar gösteri yapt~ lar. Çe~itli e~lence ve oyunlar e~li~ inde gemilerle Dicle
~ rma~~nda dola~t~ lar; büyük gemilere odun doldurup ate~ler yakt~lar. Bu gemilerle
Mu izzüddev 1 e'nin evinin su bendinden Nizam ülmül k'ün evine de~in yol ald~ lar. Bu
arada Ba~dad'~ n bat~~ kesiminin halk~, ellerinde birer, iki~er mum oldu~u halde, Dicle irma~~~k~ y~sina
indiler. D'arü'l-memleke'nin dam~ ndan Dicle ~ rmag~na dogru birbirine s~k~~ s~ k~ ya baglanm~~~halatlar
uzan~ yordu. Irmakta bulunan bir Sumeyriyye gemisine bir adam, iplerle t~ rman~ r, ate~~yakarak tekrar
a~a~~~inerdi. Dönemin ~airleri, bu gecede olup bitenleri yazd~ klar~~ ~iirlerde tasvir etmi~lerdir. Bu
~airlerden Ebu'l-K as ~~ m el -M utarr ~ z ~öyle bir ~iir yazm~~t~ r:
;a~~klar~n üstünde yanan her ate~,
Ya kalbinin ate~idir, ya da Sadak gecesinin ate~idir.
Zifiri karanl~ k, ~afa~~n ayd~nl~~~na kar~~t~...
Güne~, orada dolunay~~ziyaret etti.
Yeryüzüne, kavu~ma ve ayr~l~ k yerlerinin aras~na,
Kendi cevherlerinden bir örtü yayd~...
I~~ ldayan kandiller gibiydi... Kovulmadan ve yanmadan
Gökyüzüne inmi~ti...
Ne tuhaf bir ate~! R~dvan, onu alevlendiriyor,
Malik ise ondan korkuyor!
Cennet bahçelerinin kendisine gülümsedi~i
Bir mecliste di~leri, ~~~l ~~~l par~ld~yor...
Mumlar~n öyle gözleri var ki, ~afa~~n y~ld~zlar~,
Her bak~~~nda onlardan dert yan~yor...
Üzerine yaprak bulunmayan dal gibi sal~nan
~nce bellilerden ~~~klar saç~lmaktad~ r.
~a~~yorum do~rusu, ya~amas~~ için boynunun vurulmas~~
Gerekti~i halde o, sakin bir ~ekilde a~l~yor...201
H. 484 (1092/93) Y~l~~Olaylar~~
Bu y~ l~n ilk olay~~ Sultan Melik ~ a h'~ n Ba~dadtaki faaliyetleri hakk~ nda olup bu hususta ~u
bilgiler verilmektedir:

Bu ~iir için bk. lbnu 1-Es~r, a.g.e., X. 199-200.
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Sultan Melik ~ a h, Muharrem ay~nda (~ubat/ Mart 1092), "Tu~rul Bey Kenti' nde bulunan
evine yak~n bir ~ehir çar~~s~n~ n yap~ lmas~n~" emretti. Sultan~ n bu emri üzerine tâcirler için hanlar,
çar~~lar, yol ve sokaklar yap~ ld~; sultan~n e~i Hatun (T erk e n)da Dâru'd-darb (Darbhâne) için
güvenli bir hücre yapt~rd~~ ve "Buralarda ticari i~lemlerin ancak alt~nlarla yap~ lmas~n~" nida ettirdi.
Sultan, H. 526 (1131/32) y~ l~nda, burada, "Bir cami yap~ lmas~n~" emretti. Bu camiin yap~m~~ hâdim
ihr ü z eliyle tamamland~ . "Bu camiin giderlerinin tespit edilip bunlar~ n gümü~~parayla
ödenmesini" buyurdu; buran~n gözcülerinden bir k~sm~n~ n bütün giderlerini bizzat kendisi üstlendi.
~ n~aat~n gözetim ve denetim i~lerine de Kadi'l-kudât EbüBekre ~ - ~~â mi tyi atad~. in~aat için
gerekli olan ah~ap ve keresteyi de Sâmerrd 202 Câmii'nden getirtti; böylece bu çar~~n~n yap~ m~~ i~i
süratle devam etti. Vezir Nizamülmülk Bustatii7-cisr ve buna s~n~ r olan hastahaneye ait vak~ f
topraklar~n~, 50 y~ l süreyle kiralad~ . Vezir, bütün bu yerlerin yap~ m~~ için kendini âdeta bir eve
hapsetti. Bu arada Ebu'l-Hasan el-Herev i, kendisine ait olan bir ham
izam ülm ül kte arma~an eti; E b ü Satdel-Yahudi de bu han~n bak~ m~ n~~ ve i~letmesini
üzerine ald~ . Tâcülmülk Ebutl-Ganâi m, Ddrü'l-hemmam'~~ ve onun devam~ndaki Kasru
Beni'l-Me'mun'u ve Hâc Emini Hutlu ~'un evini sat~n ald~~ ve bütün bu binalar~n hepsini onartt~. Bu
onar~ m i~lerini de Reis E 13 Tâ hiri bnül-Esbâgi üzerine ald~2°3.
Bu kay~ tlardan sonra, vezir Nizamülmül ktün Muharrem ay~nda (~ubat/Mart 1092)
hastaland~~~ , sadaka vermek suretiyle kendini tedavi etti~i, bu nedenle onun yan~nda zay~f ve yoksul
kimselerden bir halk grubunun topland~~~~ve böylece hastal~~~ n~n iyile~ti~i kaydedilmi~tir2".
Bu kay~ ttan sonra Sultan M elik ~ ah hakk~ ndaki ~u bilgiler verilmektedir:
Bu y~ l~n (H. 485) Ramazan ay~ nda (Ekirn/Kâs~m 1092) beraberinde veziri
izam ülmülk oldu~u hâlde, Sultan Melik ~ a h, hiç istemeyip r~za göstermedi~i bir niyetle
~sfahan'dan ç~k~ p Ba~dad'a yöneldi; onun bu geli~ inin, halife el-Muktedi 'nin emir ve
isteklerini yerine getirmek amac~ yla oldu~u da söylenmi~tir. Nizamülmül k, yolda, 10
Ramazan (14 Ekim 1092)'da öldürüldü. Onun ölüm haberini getiren kimse, ancak 18 Ramazan (22
Ekim 1092)'da Ba~dad'a ula~t~. Öte yandan sultan, Ba~dad'a yakla~~ nca halife e 1-Muk t ed
veziri A midüdde v le Eb ü Mansur 'a sultan~n geli~i ve N i zamül mül ktün ba~~na gelen
~ey nedeniyle hil'at verdi. Çünkü Nizamülmül ktün k~z~ yla evli bulunan Amidüddev 1 e,
makam~ na dönmesi için Nizamülmül ktten yard~ m ve destek istemi~ti. Bu arada
A m I d üddev 1 e, beraberindekilerle sultan~~ kar~~ lamak amac~yla 22 Ramazan Per~embe günü (26
Ekim 1092 Sal~), Ba~dad'tan Nehrevan'a gitti, Cuma günü ikindi vaktine de~in orada kald~~ ve
Cumartesi günü de Ddrü'l-memleke'ye gelmi~~olan sultan~~ ziyaret etti. Bu arada (sultan~ n yeni veziri)
Tâcülmülk Ebu'l-Ganâim "Askerlerin bir kimsenin evine girip oturmalar~n~"
yasaklad~ . Öte yandan A midüddev le ve beraberindekiler, bir araca binip Dârü'l-memleke'ye
giderek halife ad~ na sultan~~ Ba~dad'a geli~i dolay~s~ yla kutlad~ lar. Sultan da halifeye haber gönderip
"Senin, benim için kesinlikle Ba~dad'~~ terkedip istedi~in bir yere gitmen gerekir" dedi. Halife, bu
haberden dolay~~ son derecede üzülüp rahats~ z oldu ve daha sonra da "Bana bir ay mehil ver" diye
sultana haber gönderdi; sultan ise buna cevap olarak halifeye "Bir saat bile gecikmen mümkün
202 Abbasilerin, Elcezire'deki eski yönetim merkezi olup bugün Ba~dad~n kuzeyinde ve Dicle Irma~~~k~y~s~nda büyük bir
harabe alan~d~r (Genel bilgi için bk. ~.A. "Sümerra" mad.).
203 Metinde verilen bu bilgileri k~~. O. Turan, a.g.e., s. 87, 156; ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 166 vd.
2" Nizamülmük 'ün fakir ve dü~künlere yard~mlar~~ hakk~nda bk. A. Sevim, Biyograf~ lerle Selçuklular Tarihi, s.
58.
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de~ildir" haberini gönderdi. Bunun üzerine halife, sultan~n veziri Ebu'l-Ganâim 'e "Sultandan
bizim on gün sonra Ba~daditan gitmemizi iste" dedi. Vezir de hemen sultana gelip "Halk
tabakas~ndan her hangi birisi bile oturdu~u evden ç~kmas~~için zorlan~r, o da buradan ç~kmak isterse o
adam, nas~l aile ve yak~nlar~n~~hemen evden naklebedilir? Bu takdirde böyle bir kimseye bile on gün
mehil verilir" dedi. Sultan da vezirine "Bu dedi~in geçerli ve do~rudur" cevab~n~~verdi. Ramazan
Bayram~~ gelince sultan, el-Musallal-atikede Bayram namaz~n~~ k~ld~. Daha sonra da ava ç~k~p avland~.
Fakat bu arada hummaya yakalan~p ate~i yükseldi. Esas~nda sultan, vezaret i~lerini yüriltmesi için
Tâcülmülk Ebu'l-Ganâim 'i görevlendirmi~, bu nedenle ona vezir unvan~~verilmi~, ayr~ca, "4
~evval Pazartesi günü (9 Eylül 1092 Per~embe) vezirlik hil'ati giydirilmesi" kararla~t~r~lm~~t~. Fakat
yürürlükte olan bu töreye engel olundum. Bu arada Halifelik veziri A midüdde v I e, bir grup
Halifelik ileri gelenleriyle sultana gitti ise de sultana ula~amad~lar. Bu arada halifelik ileri gelenleri,
mallar~n~~halifenin Harimisne naklettiler. Bu s~rada Sultan Melik ~ ah vefat etti. Sultan~n e~i (emir
Yakut rnin k~z~) Z übeyde Hatu nm, sultan~n ölümünden sonra, Selçuklu askerlerini en iyi
bir ~ekilde kontrol ve denetimi alt~na ald~. Bu Sultan~n ölümü sebebiyle eller yanaklara vurulmad~~ ve
elbiseler y~rt~lmad~. Zübeyde Hatu n, sultan~n mührünü Musul Selçuklu valisi emir
K ~~ va müddevle eliyle ~sfahan kalesine gönderip "kalenin teslim edilmesini" emretti. Daha
sonra da emir Kumac '~~ ~sfahan'a gönderdi; Böylece bu iki emir, kalenin yönetim i~lerine el
koydular. Bu suretle her ~ey, istenilen ~ekilde yoluna konmu~~oldu; ayr~ca Sultan Melik ~ a h'~n bu
kalede toplad~~~~para ve e~ya gerekli giderler için harcand~. Ordu mensuplan da memnun edildi.
Harcanan para bir milyon alt~ndan fazla idi. Bu arada ZübeydeHatu n, o s~rada 5 y~l, 10 ayl~k
olan o~lu Mahmu d'un Büyük Selçuklu Devleti taht~na ç~kar~lmas~~ hususunda halifeyle anla~t~.
Halife, onun ad~n~~ cami minberlerinde sultan olarak okuttu; vezirili~e de Tâcülmülk
Ebu'l-Ganâim getirildi. Halifelik veziri A midüddevl e, ona halifeden hil'atler getirdi.
Sultan M ah mu d'a da halifenin hil'atlerini takdim etti. Bu arada Amidüddev 1 e,
Zübeyde Hatu n'a gidip e~inin ölümü dolay~s~yla tâziyette bulundu. Ayr~ca o~lunun sultanl~~~~
vesilesiyle halife ad~na onu kutlad~. 26 ~evval Sal~~ günü (29 Kas~m 1092 Pazartesi), Selçuklu
askerleri, Zübeyde Hatu n, Selçuklu saltanat~~ kendisine verilmi~~olan o~lu Mahmud ve
veziri, Ba~dadstan ayr~l~p ~sfahan'a gittiler. Bu s~ralarda Sultan Mahmud ad~na Mekke ve
Medine'de de hutbe okutuldu. Çok geçmeden Züb ey de Hatu n, halifeye haber gönderip ondan
"O~lu ad~na, onun sultan oldu~una dair bir ahidnâme yaz~l~p gönderilmesini" istedi. Bu hususta, yani
bir ahidnâme yaz~lmas~n~n uygun görülmesine de~in müzakereler cereyan etti. Sonunda söz konusu
ahidnâme yaz~l~p ~sfahan'a gönderildi. Bu arada halife taraf~ndan emir Ener (Öner) 'e Selçuklu
ordusunun yönetilmesi; Tâcülmülk Ebu'l-Ganâim 'e de "Âmillerin (Vergi memurlar~)
düzene sokulmas~~ve paralar~n tahsil edilmesi" hususlar~nda birer ahidnâme yaz~ld~~~, Hatu n'a
bildirildi. Bunun üzerine Ha tu n, bu ahidnâmeleri kabul etmeyip "Bütün bu hususlann ancak
o~luna ba~lanmas~n~" halifeye bildirdi. Fakat halife, Hatu n'un bu iste~ini kabul etmeyip ona:
"Senin bu iste~in ~eriatça câiz olmad~~~~gibi, fakihler de bu hususta fetva vermezler." cevab~n~~
gönderdi. Bu arada E b ü Hâm i d el-Gazzâ 1 i, kendini bu hususta soyutlamak amac~yla
.i
"H a t u n'un iste~i, câiz olmay~p halifenin söyledi~i câizdir" dedi. e I-Mu ~ attab (4,.11~1g'l)b.
i
câizdir"
dedi
ise
de
eIMuhammedel-Hanefim ise "H a t u n'un bu hususta söyledi~
Gazzül Unin söyledi~i kabul gördüm.
205 Sultan Melik ~ a h, veziri Nizamülmül kT~n Öldürülmesinden sonra Tâcülmül k Ebu'lGanâi m'i vezirlige atam~~t~~(Bu hususta bk. O. Turan a.g.e., s. 159; I. Kafesoglu, a.g.e., s. 123, 149, 151-2).
206 Zübeyde Hatun hakk~nda bk. I. Kafesoglu, a.g.e., s. 15, 201.
207 el -M u ~ a tt ab hakk~nda bk. ~~Kafesoglu, a.g.e., s. 182.
208 Sultan Melik ~ a h'~ n Ölümünden sonra metinde kaydedilen bu ilginç olaylar, genellikle ilgili kaynak ve
ara~t~rmalara yans~t~l~nam~~t~r. K~~. Z. Kitapç~, a.g.e., s. 153 vd.
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Bu ilginç kay~ tlardan sonra eserde, ~u bilgiler yer alm~~t~ r:
1 - Sultan~ n ölümünden sonra bu y~ l~ n Zülkade ay~ nda (Aral~ k/Ocak 1092/93), Arap
Hafâceo~ullar~~ kabilesi, Hâc'ta ya~ma eylemlerine ba~lad~ lar; onlar, askerlerin Küfe'den ç~ k~~lar~~
s~ ras~ nda onlara sald~ r~ da bulunduktan ba~ka Selçuklu Hac emin/ ~ bn Hutlu ~~et-Ta v il 'e
sald~ rd~ lar; askerlerin büyük bir bölümünü öldürdüler, kurtulanlar ise Küfe'ye çekildiler. Bunun
üzerine Hafâceo~ullar~, bu kez Küfe'ye girip ya~ma ve k~ y~ mlarda bulundular; bu arada halktan birisi,
onlara bir ok atmas~~ üzerine onlar, kad~ n ve erkeklere çok çirkin hareketler yapt~ lar. Onlar~ n bu
hareketelri üzerine Ba~~
dad'tan askeri birlikler gönderildi. Hafâceo~ullar~, Küfe'den çekilip
uzakla~mak zorunda kald~ lar. Onlar çekilirken beraberlerindeki mallar ya~ma edildikten ba~ka pek
ço~u da öldürüldü209.
2 - Nizamülmül k'ün ölümünden sonra ona tabi memlükler, Sultan Melik ~ a h'~ n
büyük o~lu Berk yaru k'a kat~ l~p Rey kentinde, sultan olarak onun ad~ na hutbe okuttular. Bu
arada, Selçuklu askerlerinin büyük bir bölümü de -Hasekiler (Hassa kuvvetleri)210 d~~~ ndaBerk yar u k'a kat~ ld~ . Çünkü Haseki/er, Hatun (T erk e n)'a kat~ lm~~lard~; Hatu n, onlara 3
milyon alt~ n dag~t~p onlar~~ Berk yaruk 'a kar~~~sava~a gönderdi. Bu askerlerin yöneticisi ve
komutan~ , TâcülmülkEbu'l-Ganâim idi. Böylece her iki taraf, Berâcird2" yak~ nlar~ nda
sava~a tutu~tular. Haseldlerin büyük bir bölümü Berk yaruk taraf~ na kat~ ld~ . Bu nedenle
Ta cülmül k, bozguna u~rad~ ktan ba~ka tutsak al~ n~p öldürüldü212.
Bu kay~ tlardan sonra Nizamülmül k'ün haltercümesi anlat~ lmaktad~ r:
el-Hasen b. Ali b. ~ shak b. el-Abbas Ebü Ali et-Tüsi, lakab~~
Nizamülmül k. Sultan Alp Arslan ve o~ lu Sultan Melik ~ ah '~n 29 y~ ll~ k veziri.
Ti~ s kentinde do~an N izamülmül k, Beyhak yöresindeki çiftlik sahiplerinden ileri gelen
bir çiftçinin çocuklar~ ndan idi. O, yüksek himmet sahibi bir insan olmas~ na ra~men, fik~h ve hadisle
me~ gul olan fakir bir kimse idi. Bir süre sonra Nizamülmül k, Belh mutemedi (Vali) bulunan
Ebü Ali b. ~ adan '~ n hizmetine girdi. Onun ad~ na yaz~~ve mektuplar yazard~ . Ebû A I i, her
y~ l, onu s~ k~~t~ r~ p zorla ondan para al~rd~ . Bu nedenle Nizamülmül k, ondan kaç~ p A 1 p
Arslan '~n babas~~ Davud (Ç a ~~r 1) b. Miküil 'e giderek "Kendisine hizmette bulunmay~~
çok istedi~ini" bildirdi. Bunun üzerine Davud onun elini tutup o~lu A lp A rslan '~~ ona teslim
etti ve o~luna: "Bu, Tuslu Hasan 'd~ r, onu teslim al ve onu hiç muhalefet etmeden baba olarak
kabul et!" dedi. Söylendi~ ine göre, belki Nizam ül mül k, ~ bn ~ adan ölünceye de~in ona
hizmette bulunmu~, ~~ bn$ âdan ise N izamül mül k'e "A 1pA r s la n 'a hizmet etmesi için"
vasiyet etmi~.
Selçuklu hükümdarl~~~~Alp A rsla n'a geçince Nizamülmülk de ülkeyi sultan ad~ na
yönetmeye ba~lad~ . Çok olumlu önlemler ald~. O, sultan~ n hizmetinde on y~ l görev yapt~ . Sultan~ n
ölümü üzerine çocuklar~~ aras~ nda, saltanat mücadelesi ve dolay~s~ yla dü~manl~ k ortaya ç~ kt~. ~~te bu
209 Bu konuda bk. A. Sevim - E. Merçil, a.g.e., s. 139-40.
210 Selçuklu

askeri te~kilat~~ hakk~ nda bk. A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 512-14; ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 155-163.

211 He~nedan-Kerc aras~ nda küçük bir belde (Yakut, a.g.e., 1, 480-81).
212 Bu konuda ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. O. Turan a.g.e., s. 163-64; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s.137-38.
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s~rada Ni z amülmül k, durumu ve dolay~s~yla sultanl~k yönetimini düzeltmek için bir tak~m
önlemler ald~. Sonunda ülke yönetiminin Melik ~ ah 'a verilmesini gerçekle~tirdi. Böylece bütün
ülke ve devlet i~leri, kendi üzerinde kalm~~~oldu. Bu durumda Melik ~ ah için tahtta oturma ve
avlanma d~~~nda hiçbir ~ey kalmad~; bu durum 20 y~ l sürüp gitti. Ni zam ülmül k, Ba~dad'a
halife el-Mukted i'ye gidince ona "Halifenin önünde oturma" izni verildi ve kendisine "Ey
Hasan Ernirin-Mü'minin ve din ehli senden raz~d~ r, Allah da senden râz~~olsun" denildi.
Ni zamülm ül k'ün düzenledi~i meclis, fakihler, imamlar ve din adamlan ile dolar ta~ard~.
O derecede ki onlar, onu, devlet i~leriyle u~ra~maktan al~koyarlard~; bu nedenle onun kâtiplerinden
birisi, ona "Bunlar, bilgin tâifesidirler ve senin meclisinde gittikçe ço~al~yor, böylece de senin, halk~n
i~leriyle u~ra~mana gece, gündüz engel oluyorlar. E~er isterseniz o bilginlerden birisi, ancak senin
izninle meclisine gelip seni her bak~mdan s~k~nt~ya sok~namak ~art~yla oturabilirler" dedi. Bunun
üzerine N i zamülm ül k, ona "Bu bilgin tâifesi, ~sliim~~ destekleyen kimselerdir; onlar, dünya ve
âh~retin iyi ve seçkin kimseleridirler. E~er sen, benim meclisime gelip oturursan, onlardan, seni küçük
görmek için bana hiçbir davran~~~gelmez. Beni, bu hususta rahats~z ve huzursuz etmezler" dedi.
Ebu'l-Kâs ~ m el-Ku~ eyri ve Ebu'l-Meâll el-Cüveyni, N i za mü I mülk'e
geldikleri zaman onlan arkalann~~rahatça dayayabilecekleri bir yere oturttu, kendisi de âdeti oldu~u
üzere, her zamanki yerine oturdu. Fakat E 13 tl Ali el-F âremed 1, kendisine gelince derhal
aya~a kalk~ p onu, kendi yerine oturttu, kendisi de onun önüne oturdu. Cüv e y ~l rnin buna can~~
s~k~ld~~ ve bu hususu, Nizamülmül k'ün Hâcib'ine söyledi. O da bunu Nizamülmül k'e
arzetti. Bunun üzerine N i zamülm ül k, "C üveyni ve Ku ~ eyri ve onun gibiler, bana
'sen, sen' derler ve bende olmayan özelliklerle beni yükseltirler ve sözlerini daha da ileri götürerek
beni kibirlendirirler; fakat F âremed I, benim ay~planm~, yapt~~~m zulüm ve halcsal~klan dile
getirip bana söyler ve benim sahip oldu~um hasletleri söylemek istemez. Mutasavv~flar, ona para
verirler, ben de benden birkaç kez para isteyen birisine, 80 bin alt~n verdim" dedi213.
Ali b. Ubeydullah, Ebü Muhammed et-Temimi'den naklen bize (~~ bnülCev z i), ~unlar~~söyledi: "Ben, Ni zamül m ül k'e st~fileri yüceltip hürmet etmesinin nedenini
sordum. Bana dedi ki: "Ben emirlerden birinin (~~bnYâ hur) hizmetindeyken bir safi bana vaaz ve
nasihatta bulunup dedi ki 'Hizmetinin sana yararl~~olaca~~~bir kimseye hizmet et! Yar~n, köpeklerin
yiyecekleri kimseyle me~gul olma!' Ben, onun bu sözünün anlam~n~~anlamad~m. Emirin y~rt~c~~ ve
parçalay~c~~gücü olan köpekleri vard~. ~~te bu köpekler, gece, zavall~~ve garip kimseleri parçalarlard~.
Bir gün, bu emir, iyice sarho~~olunca yaln~z ba~~na evinden ç~kt~, köpekleri, kendisini tan~yamad~klan
için onu parçalad~lar. ~~te o sûrmin dedikleri böylece ortaya ç~k~p anla~~ld~. Ben de bu stlfi gibilerden
olmak istiyon~m"214.
N izamülmül k'ün say~ lamayacak kadar ikram ve ihsanlan vard~. O, ne zaman ezan~~
i~itse içinde bulundu~u hâli b~rak~ r, namaz vakitlerini dikkatle gözetir, Pazartesi ve Per~embe günleri
oruç tutar ve sadaka vermeyi ço~alt~rd~ . Onun bilginlere kar~~~ho~~görü~ü, ciddili~i, bilime kar~~~
sayg~s~, medrese, mescit, kervansaraylann in~as~na ve vak~flara kar~~~ilgisi vard~. Ba~dadtalci
Nizam~yye Medresesi ve onun üzerine konmu~~olan çat~s~, onun çok güzel ve ilginç eseridir. Bu
medresenin kitabesinde, buras~n~n esastan ve temelden ~âfri eshab~na vakfedilmesini, ~art ko~mu~tu;
ayn~~ ~ekilde bütün vak~ f mülklerinin de esastan ve temelden ~âfii eshab~na ait oldu~unu, ~art
ko~mu~tur. Bunlardan ba~ka içinde vaaz veren vâizler ve kitap mütevellisinin bulundu~u medreselere
213 Bu kay~tlara daha aç~ kl~k getiren bilgiler için bk. Biyografilerle Selçuklular Tarihi, s. 48.
214 Bu bilgilerin ayr~ nt~s~~ için bk. a.g.e, s. 59-60.
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de ayn~~ ~artlar~~ ko~turmu~tur; yine buralarda Kur'an okuyan ve Arapça ders veren dil bilginlerine,
vakf~n her hissesinden para verilmesini ~art ko~mu~tur. Nizamülmül k, her y~ l Ba~dad'ta,
(k~ l~nan) namaz ve yap~ lan dualar için 200 kür (6 e~ek yükü) mal ve 18 bin alt~ n sadaka verirdi215.
i zamülmül k'ün vezirli~i uzay~ nca onun devlet yönetimi için koydu~u kurallar, sonra
da devam etti. O, (Selçuklu ordusunun) Ceyhun ~ rma~~ndan geçi~inden sonra gemicilerin ücretleri
olan 10 bin alt~n~ n ödenmesini Antakya (imiline (maliye memuru) havale etti216. Binlerce Türk
gulam~ na sahip olan Nizamülmül k, Merv, Nisabur, Rey, ~sfahan ve Ba~dad'ta hadis
rivayetlerinde bulundu. Mehdi Camii'nde ve kendi medresesi olan Nizam4ye Medresesi'nde hadis
yazd~ rd~. O, bu hususta ~öyle diyordu: "Ben, kesinlikle biliyorum ki, ben hadis rivayetine ehil
de~ilim; fakat kendimi, Tanr ~~ elçisinin -Tan r ~'n~ n salât ve selam~~ üzerine olsun- hadisini nakilde
bir damlaya ba~lamak istiyorum".
Bizim ~ eyhlerimizden bir grup, Nizamülmül k'ten hadis nakledip söylemi~tir.
Bunlardan birisi Ebu'l-fazI el-Urmevi, sonuncusu ise Ebu'l-Kas ~ m elU kberi 'dir. Nizam ülm ül k, "Benim için bir köy ve bir mescit olsun, ben, burada
T anr ima itaat ederek yaln~z kalay~ m" derdi. Bu sözlerden sonra da "Yeyip içip karn~ m~~
doyuraca~~m bir toprak parças~na sahip olmay~~ ve bir da~daki bir mescitte yaln~z kal~ p ya~amay~~
temenni ediyorum" dedi. Daha sonra da "~ imdi ise her gün bir çörek yeyip bir mescitte Tan r ~~
yoluna kendimi adamak istiyorum" dedim.
izamülmülk, bana (Ebil Muhammed et-Temimi), ~unlar~~ söyledi:
"Rüyamda ~eytan~~ gördüm, ona dedim ki 'T a n r 1, seni yaratt~, sonra da sana kendisine secde etmeni
emretti, fakat sen, bunu yapmad~ n. Ama Tanr I, ben Hasan 'a kendisine secde etmemi emretti,
ben de bu emir üzerine her gün Ta nr ~'ya secdeler ediyorum" dedi ve
Tanr~ 'ya kavusmaya ehil olmayan kimsenin bütün ihsanlar~, günaht~ r.
~ iirini okudu218.
izam ülmül k'ün çocuklar~~ vard~. Bunlardan be~~tanesi, sultanlara vezir oldular.
Bunlardan Ahmed, Sultan Muhammed (Tap ar) b. M e 1 ik ~~ah'~n ve halife elMüste r ~ i d'in veziri oldu.
izamül mül k, (H. 485 = 1092) Ramazan ba~lar~ nda Per~embe günü (Ekim ba~lar~ ),
Irak'a gitmek üzere, Sultan Melik ~ a h'Ia birlikte ~sfahan'dan hareket ettiler; bu,
Nizamülmül k'ün ç~kt~~~~son yolculu~u idi. O, iftar açt~ ktan sonra (Bir deve üzerindeki)
mahfesine binip hareket etti. O, bir süre sonra Nihavend'e yak~ n bir köye eri~ince "Bu yer, H z.
Ömer döneminde sahabeden bir grubun öldürüldü~ü yerdir" dedi. Bu vesileyle onlar, an~ l~p takdis
edildi. ~~ te o gece, N i zam ü Im ü lk de öldürüldü. Beraberinde bir dilekçe olan s~:~fi k~ l~~~ndaki bir
215 Kr~. a.g.e., s. 44, 54, 58-59.
216 Bu hususta bk. O. Turan, a.g.e., s. 152; ~ . Kafeso~lu, a.g.e., s.120, not nr. 3; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 117-18.
217 Bu kay~ tlar~~ kr~. Biyograf~ lerle Selçuklular Tarihi, s. 50.
218 Bu kay~ tlar~n daha ayr~nt~l~~ olan~~ için bk. a.g.e., s. 49-50.
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genç, Nizamülmül k'e kendini takdim etmek istedi. Bunun üzerine o, N i zamülm ül k'ün
yan~ na ça~~r~ld~. Elindeki kâ~~d~~ vezire uzat~p vermek istedi; vezir o kâ~~d~~ almak için elini uzatt~~~~
s~rada genç, b~ça~~n~~ vezirin kalbine saplad~~ ve bir kez daha saplay~nca vezir öldü. Bu s~rada katil
genç, oradan kaçarken aya~~~çad~r~n ipine tak~ l~p yere dü~ünce orada bulunanlar taraf~ndan derhal
öldürüldü. Bunu haber alan Sultan M elik ~ a h, hemen at~na binip ordugâha giderek ordu
mensuplann~~ teskin etti. Bu öldürme olay~, 10 Ramazan Cumartesi gecesi (14 Ekim 1092 Per~em-be)
vukubuldu. Ni zam ül mül k'ün ömrü, 76 y~l, 10 ay ve 19 gün idi. Sultan Melik ~ a h'~n, onun
ömrünün böyle uzun olmas~ndan ho~lanmad~~~~ve onun dü~manlar~n~n, devlete ait mal ve paralardan
bir ço~unu alm~~~oldu~unu sultana bildirdikleri, halk aras~nda yay~ lm~~t~. Nizamülmül k'ün
o~lu Osman (~e msü'l-mül k) Merv kenti Reisi (Valisi) olmu~tu. Fakat bir süre sonra Sultan
M e lik ~ a h, de~erli bir memlükünü (B erdi ya da Koda n).~~hne olarak Merv'e gönderdi.
Bunun üzerine sultana ve memlüküne kar~~~âdeta dü~manca bir tutum alan Osma n, memlükü
yakalatt~~ ise de onu sonradan serbest b~ rakt~. O da s~~~nmak ve Osma n'a kar~~~yard~m istemek
amac~yla sultan~n yan~na gitti. Bunun üzerine sultan, devletin ileri gelenlerini (erkân~) ça~~r~p onlara
"H âceHasan 'a gidin ve benim ad~ma ona 'Sen, hükümdarl~kta benim orta~~m m~s~n? Bu durum
için bir karar gerekir. Yok e~er sen, bana tâbi isen haddinin gere~ini yapman gerekir! Senin
çocuklar~n olanlar, ülkenin büyük bir bölümünün yönetimini ele geçirmi~lerdir. Hattâ onlar, bana olan
hürmet ve sayg~dan ayr~lmama hususunda ikna olunamad~ lar" dedi. Devlet erkân~, sultan~n bu
sözlerini Nizam ülmül k'e ula~t~rd~ klar~~ zaman o, onlara dedi ki: "Sultana söyleyin; O, devletin
yönetiminde kendisinin orta~~~oldu~umu biliyor mu? O, benim, devlet yönetimindeki önlemlerim
sayesinde bu makama geldi~ini ve babas~n~ n öldürüldü~ü zaman her kesin kendi aleyhine birle~ti~ini
bilmiyor mu? O, orduyla Amude~ya ~rma~~n~~ geçip memleketler fethetti~i zaman Selçuklu ülkesi,
yükselmek amac~yla revaçta olanlarla korkudan ürkek duruma gelenler aras~nda, ancak benim ald~~~m
yerinde ve iyi önlemler sayesinde bu duruma geldi. ~~te bundan sonra ona söyleyip bildiriniz ki
hükümdarl~k tâc~n~n devam~, ancak vezirlik divitinin (Hokka) benim elinde olmas~na ba~l~d~r. Bu
divit, kapat~ ld~~~~takdirde o tâç da yok olur". Vezirin bu sözleri sultana anlat~l~nca sultan da vezir için
önlemler almay~~sürdürdü. Söylendi~ine göre, vezirin öldürülmesi, sultan~n onay~~ ve Tâcülmülk
Ebu'l-Ganâim 'in giri~imleri sonucunda olmu~. Nizamülmül k'ün öldürülmesiyle
sultan~n ölümü aras~ndan 35 gün geçmi~tir. Bu da bir ibret olmu~tur. Halk ise aralar~nda sultan~n,
vezirin öldürülmesine r~za gösterdi~ini, çünkü sultan~n buna azmetmesi, halife el-Mukted rnin
zihnini kar~~t~r~p çelmeye çal~~t~~~n~, konu~up durmu~lard~r; bütün bunlar~~ da Tâcülmülk ve
sultan~n e~i, birlikte yapm~~lard~r. Çünkü Hatun, Me lik ~~ah' tan, "o~lu Mahmud 'u
kendisinden sonra sultanl~~a getirilmesini vasiyet etmesini" istemi~, fakat Ni zam ül mül k, bu
hususta sultan~n fikrini engellemi~ti. ~~te bu nedenle onlar, sultandan, isteklerini engellemesi
dolay~s~yla Ni zamülmül k'ten endi~elenip çekinmeye ba~lam~~lard~. Öte yandan
N izamülmül k'ün ölüm haberini getiren kimse, 18 Ramazan Pazar günü (22 Ekim 1092 Cuma),
Ba~dad'a gelince A ~n 1 d üddev 1 e, Divan'da üç gün süreyle bir taziye düzenledi, çe~itli
s~ n~ flandan insanlar gelip taziyette bulundu; bu arada Çar~amba günü, halifeden de bir teyid ç~kt~.
I bn ü 1 1-Cevz 1, Ebu'!-Vefâ b. Uk ay l'in kendi el yaz~s~ndan ve ifadesinden (Belki
eserinden) Nizamül mü I k hakk~ nda ~unlar~~ nakletmi~tir:
Ömrümüzün ilk döneminde, kendileriyle birlikte olmam~z dolay~s~yla hayattan zevk ald~~~m~z
bilginler, zâhidler ve daha ba~ka alanlarda ileri gelen kimseler gördük. Fakat Ni zamülmül k'ün
cömertli~i, ulu ve onurlu ki~ili~i, edebi bilgisi ve dini yüceltip ya~atmas~, ak~llara durgunluk
vermi~tir. O, medreseler yapt~ rm~~~ve bunlar için vak~flar kurmu~, bilimi ve bilim sahiplerini
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yüceltmi~, Mescid-i Haram'~~ ve Mescid-i Nebevi'yi imar etmi~, ayr~ca bir de kitapl~ k kurmu~, buraya
kitaplar sat~n alm~~t~ r. Bilimin çar~~s~, onun döneminde canl~~ kalm~~~ve bilginler, ba~~kö~elerde
oturtulmu~tur. O, fele~i himayesi alt~ na alan bir adamd~, çünkü o, insanlar~~ memnun edecek derecede
lütuf ve ihsan sahibiydi. R~zk elde edemedikleri için durumlar~~ bozulan, bu nedenle fele~i kötüleyen
insanlar, onun ihsanlar~ na nâil olunca bu kötülemeden vazgeçtiler. Ebu'l-Vefâ sözüne
devamla: "Felek, onun himayesi alt~ ndayd~" sözlerinin baz~~ vezir ve ileri gelen kimselerin kula~~na
gidince onlar, bu sözleri hemen bir yere yazd~ lar; bu sözleri, ak~ ll~~ kimseler de be~endiler. Bir kez
ben, Nizamülmül k'ü vas~ flamak için ~unlar~~ söyledim: Kendisinden sonra insanlar, adeta
ölmü~~bir duruma geldi, bilim sahipleri ve yoksullar, r~ zklar~~ kesildi~i için hayatlar~ n~~ yitirdiler. Fakat
makam sahipleri ve zenginler ise servetleri sayesinde yoksullardan ayr~~ bir dünyada ya~~yorlard~~
sanki. Fakat ihtiyaçlar ortaya ç~ k~p al~~m~~~olduklar~~ hayat tarz~ ndan geri kal~ nca s~ k~ nt~ ya
katlanamama gibi kusurlar~~ ortaya ç~ kt~ . Bunlar~ n baz~ lar~~ servetlerini ba~kas~ ndan esirgedikleri için
ya~arken ölü gibidir, baz~ lar~~ da kötülenip k~nand~klar~~ için yine ya~arken ölü gibidir. Fakat
Nizamülmül k, insanlar~ n kendi dönemini övmeleri sayesinde ölümünden sonra dahi
ya~amaktad~ r. Kendisine ~ehitlik nasip oldu. O bilim ehlini dünyada nas~ l himaye edip gözettiyse
Tanr ~~ da öbür alemde onu koruyup gözetsin. O, Tanr ~'n~ n Müslümanlara olan bir nimetiydi,
fakat de~erini bilmeyip onu harcad~ lar. ~ iblüddevle ad~yla tan~nan M ukatil b. Atiyy e,
Nizamülmül k'e a~~t yakarken ~u ~iiri söylemi~ti:
Vezir Nizamülmül k, Tanr ~'n~n ~an ve ~ereften ç~ kar~ p i~ledi~i nüdir bir inci idi.
Zaman, onun de~erini bilmedi.
Tanr~~ da onu sedefinin içine geri koydu"219.
Vezir Nizamülmül k'ün hayat~~ hakk~ nda verilen bilgilerden sonra bu kez, Sultan
Melik ~ a h'~ n hayat~~ hakk~ nda, daha önce verilen bilgilerin de yer ald~~~~ ~u bilgilere yer
verilmektedir:
M eli k ~~ah, künyesi, Ebu'l-feth, b. Ebü ~ uca Muhammed Alp Arslan b.
Davud(Ça ~ r ~ Bey)b.Mikailb.Selçuk,lükab~,CeM~lliddev~e.
Melik ~ a h, ta~~köprüleri onartt~, vas~tal~~ vergilerle gümrük vergilerinin miktarlar~ n~~
indirdi, harap olan ~ rmak.yataklarm~~ temizletip derinle~tirdi. O, Sultan Camii ad~yla bilinen camii in~a
ettirdi. Söylendi~ine göre o, Ba~dad'taki bu camiin binas~ n~~ geni~lettirmi~. Bundan ba~ka o, Ebii
Hanife Medrese ve Çar~~si'm da yapt~ rd~ . Sultan, avlad~~~~hayvanlar~ n boynuzlar~ ndan Küfe'nin
d~~~ nda minare (Minaretü'l-kurün) yapt~ rd~, bunun ayn~s~ n~~ Mâveraiinnehr'de de yapt~ rd~ .
Söylendi~ine göre, bu hayvanlar~~ (sultan) bizzat kendisi avlam~~, bunlar~ n say~s~~ ise 10 bin imi~.
Bütün bunlardan ba~ka fakirlere 10 bin alt~n sadaka veren sultan "Ben, her ~eyden beri olan
Tanr ~'dan korkar~ m" demi~ti. Türk ülkelerinin en uzak yerinden Yemen'in en uzak yerine kadar
olan memleketlerde onun ad~ na hutbe okutuldu. Hükümdarlar, ona mektuplar yaz~ p onunla ili~kiler
kurdular. Bu hususta veziri Nizamülmül k, ~unlar~~ söylemi~tir: "Sultan, öldü~ü zaman Rum
(Bizans), Lân220, Hazar, Suriye, Yemen, Fars ve di~er memleket hükümdarlar~, taziye için elçiler
gönderdiler. E~er bu sultan, y~ lda 20 milyon alt~ ndan daha çok vergi ald~ rsayd~~ kendi döneminde
219 Vezir Nizamülmül k'ün öldürülmesi ve biyograf~ si hakk~ nda bk. Pek çok çe~itli kaynaklardan naklen
Biyograf~ lerle Selçuklular Tarihi, s. 42, 56-57. 59; s. 36-61; ~. Kafesoglu, a.g.e., s. 198-206; O. Turan, a.g.e, s. 158-60; A.
Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 131-32; ~A. ".Nizamülmülk" mad.
220 Brib~l7-Ebv~ih'a yak~ n olup
Hazar Denizi'ne kadar uzanan büyük bir ülke (Yakut, a.g.e., V, 9; ~ A. "Ann" inad.)
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bütün yollar güvencede olurdu. Onun hay~r yapmaktaki niyeti, daima iyi olmu~tur. O, kad~nlara ve
güçsüzlere yard~ mda bulunur, onlara arka ç~kar, lütuf ve ihsanlar~~ sürüp giderdi". Sultan~n bu
husustaki iyiliklerinden birisi de ~udur: Tâcirlerden birisi dedi ki "Ben, bir gün sultan~n ordugâh~nda
idim. Sultan, bir gün ava ç~ kmak için at~na bindi, yolda giderken a~layan bir köylüye rastlad~~ ve ona
'Ne oldu sana?' dedi, o da sultana: 'Ey haylba~~~(Suvari Komutan~)221, benim yan~mda bir yük
karpuzum vard~, ben, bunlar~~ satacakt~m. Fakat bana rastlayan üç asker (g~lman), bunlar~~ benden
ald~lar' dedi. Bunun üzerine sultan ona 'Ordugâha git, orada bir k~rm~z~~ kubbe var, orada otur ve
günün sonuna de~in oradan kalkma, ben, geri dönüp seni zengin yapacak kadar sana ihsanda
bulunaca~~m' dedi. Bir süre sonra sultan, aydan dönünce ~arabi (~arabdcir)'ye222 dedi ki 'Ben,
karpuz istemi~tim, bu nedenle askerleri ve ota~lar~n~~ kontrol et!' dedi. Bunun üzerine ~arabi, derhal
sultan~n dedi~ini yapt~~ ve ona karpuz getirdi; sultan, hemen ona 'Bu karpuzu kimin yan~nda buldun?'
diye sorunca o da 'Falan Hâcibein ota~~nda' dedi. Sultan da 'O Hâcib'i getirin' dedi ve hemen Hâcib
getirildi. Sultan, ona 'Bu karpuz sana nereden geldi?' diye sorunca Hâcib 'Bunu, bana memlükler
(askerler) getirdi' dedi. Bunun üzerine sultan, 'Onlar~~ bu saatte hemen istiyorum' deyince yap~ lan
kötülü~ü hisseden Hâcib, bunu memlüklere bildirdi. Bunun üzerine öldürtileceklerini anlayan
memlükler oradan kaçt~lar. Hâcib de geri dönüp sultana 'Onlar, sizin kendilerini istedi~inizi
anlad~ klar~~için kaçm~~lar' dedi. Bunun üzerine sultan~n 'O köylüyü bana getirin' demesi üzerine köylü
derhal getirildi; sultan, ona 'Senin karpuzlar~n~~ (HOcib'i gösterip) bu adam m~~ ald~?' diye sorunca
köylü de 'Evet' deyince sultan, ona 'Bu Hâcib, babam~n ve benim memlükümdür, onu sana ihsan edip
teslim ediyorum. Fakat bu Hâcib, sana ait olan karpuzlar~~ alanlar~~ buraya getirmedi. Tanr ~'ya ant
olsun ki, sen, onu terk edip b~rak~rsan senin boynunu kesinlikle vurdururum' dedi. Bu nedenle köylü,
Hâcib'in elini tutup d~~ar~~ ç~ kartt~; daha sonra da Hâcib, köylüden can~ n~~ 300 alt~na sat~n ald~. Bundan
sonra köylü, dönüp sultana gelerek ona 'Ey sultan! Bana arma~an etti~in memlükün Hâcib, kendini
300 alt~na benden sat~n ald~' dedi. Bunun üzerine sultan, ona, 'Sen, buna raz~~ m~s~ n' deyince o da 'Evet'
dedi, sultan da ona 'O paray~~ al ve memnun olarak buradan gir dedi223.
Sultan~n iyi ve güzel davran~~lar~ndan biri de ~öyledir:
Sultan, dar ve sarp bir yolda, bir tâcirle kar~~la~t~. Tâcirin beraberinde, üstünde mal yüklü
kat~rlar vard~. Sultan~n yan~nda bulunanlar, kat~rlar~~ at üstündeki tâcirin taraf~na çekmeye ba~lay~nca
sultan, "Öyle yapmay~n, biz atlar~n üzerindeyiz, böylece yukar~ya do~ru ç~kabiliriz. Bu kat~rlar~n
üzerinde a~~r yükler vard~r, bu nedenle onlar~n yukar~~ tepeye ç~kar~lmalar~~ tehlikeli olur" dedi.
Böylece sultan, tâcirin yükleriyle oradan geçip gidinceye dek düz yola ç~kt~, daha sonra da geri
döndü. Sultan, daha sonra yaya yürümekte olan bir kad~na rastlad~~ ve ona "Böyle nereye gidiyorsun?"
diye sorunca kad~n da "Hacca" diye cevap verdi. Bunun üzerine sultan, ona, "Nas~l olur da buna
gücün, kuvvetin yeter?" diye sorunca kad~n, "Böyle yaya olarak Ba~dad'a gidece~im, orada sevap
kazanmak için beni Hacc'a ta~~yacak olan birisine yamanaca~~m" dedi. Bunun üzerine sultan,
çantas~nda bulunan alt~ nlar~~ ç~kar~p kad~n~n üzerindeki ~ala att~~ ve "Bunlarla kendine bir binek hayvan
sat~n al, geri kalan~n~~ da di~er masraflar~na harca" dedi.
Sutan Melik ~ a h, karde~i Teki ~'le sava~mak için harekete geçti~i s~ ralarda Tus
kentindeki A 1 i b. Musa er-R ~ za 'n~n Meshedi'ne u~rad~. Beraberindeki veziri
Ni zamül mü 1 k'le birlikte, ziyaret için, Meshed (tiirbe)'e girdi. Ziyaretten sonra sultan, vezirine
221 Bk. A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 514.
222 Bk. A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 506.
223 Bu kay~han krs. Ibnü'l-Esir, a.g.e., X, 211-12.
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"Ey Hasa n, sen ne için, dua ettin?" diye sorunca vezir, "T anr ~~seni karde~ine kar~~~ba~anl~~ k~ls~n
diye duada bulundum" deyince sultan, ona "Ben Tanr ~'dan bunu istemedim; ancak Tanr ~ m,
e~er karde~im Müslümanlar için benden daha iyi hizmette bulunuyorsa onu, bana ba~ar~l~~ k~l, yok
e~er ben ondan daha iyi hizmet ediyorsam o takdirde beni, ona kar~~~ba~anl~~k~l' ~eklinde dua ettim"
dedi224.
Sultan~n iyi hâllerinden ba~ka biri de ~öyledir:
Bir Türkmen, beraberinde bir ba~ka Türkmenle birlikte sultana gelip "Bu adam~n k~z~mla
yatt~~~n~~ gördüm. Onu öldürmem için bana izin vermenizi istiyorum" deyince sultan, ona: "Onu
öldürme, biz, k~z~n~~onunla evlendirir mihrini de hazinemizden lcar~~lar~z" dedi ise de Türkmen, "Onu
öldürmekten ba~ka hiçbir ~eye raz~~olmam" dedi. Bunun üzerine sultan "Bir k~l~ ç getirin" dedi.
Kendisine getirilen k~l~c~~ k~n~ndan ç~karan sultan, ~ikayetçi o Türkmenie "Gel!" dedi. Buna herkes
~a~~rd~~ ve sultan~n, k~z~n babas~n~~öldürece~ini sand~lar. Türkmen, kendisine yakla~~nca sultan, k~l~c~~
ona verdi ve sultan k~n~n~~kendi elinde tuttu~u k~l~c~~"K~n~na sokmas~n~" emretti, fakat Türkmen, ne
kadar çok u~ra~t~ysa da sultan, ters çevirdi~i k~na onun k~l~c~~ sokmas~na f~rsat vermedi. Bu s~rada
sultan, ona "K~l~c~~ niçin k~n~na koyam~yorsun?" diye sorunca Türkmen, "Ey sultan, sen buna imkan
vermiyorsun ki" diye cevap verdi. Bunun üzerine sultan, ona "i~te, senin k~z~n da e~er istemeseydi
Türkmen o yapt~~~~ ~eyi yapamaz, böylece k~z~n~n ~rz~na geçemezdi. E~er bu adam~~ öldürmek
istiyorsan o takdirde k~z~n~~ da onunla birlikte öldür" dedi. Sulta~un bu sözleri üzerine Türkmen,
sultana cevap vermeyip yaln~ zca "Sultan ne emrederse o olur" demekle yetindi. Sultan da kad~ n ve
Türkmen'in nildh~n~~ k~ yacak kimseleri getirtip nikah~~ k~yd~rd~. Devlet Hazinesi'nden de kad~n~n
mihrini verdirdi.
Yine sultan~n ilginç ve iyi hâllerinden birisi de ~öyledir:
Bir gün, sultan~n kat~na bir vâiz ç~k~p ona, ~u hikayeyi anlatt~: Kisrâlardan (Eski Iran
hükümdarlar~) birisi, askerlerinden ayn kal~ p bir bostandan geçerken oradakilerden içecek su istemi~.
Küçük bir k~z çocu~u da ona bir kap içinde, ~eker kam~~~~suyu ve kar getirmi~. O da bunu içip
be~enmi~~ve bu k~z çocu~una "Bu nas~l yap~l~yor?" diye sormu~. K~z da ona "Bu bizim burada yeti~en
~eker kam~~mdan yap~l~r; kam~~~~ellerimizle s~k~p i~te bu suyu ç~kannz" cevab~n~~ vermi~. Bunun
üzerine Kisrâ, "Ondan bana biraz daha getir" demi~, onun kim oldu~unu bilmeyen k~z, süratle
harekete geçmi~, bu arada Kisrâ da kendi kendine bu bostan' sat~n almak için buran~n tutar~~ olan
paray~~onlara ödemeye niyet etmi~. Çok geçmeden k~z, a~layarak geri gelince sultan neyin var senin?"
diye sormu~. K~z, ona "Sultan~m~z~n bize kar~~~olan niyeti de~i~mi~" demi~. Bunun üzerine sultan, ona
"Bunu nereden anlad~n?" deyince k~z, "Ben, bu suyu zorlamadan s~k~p ç~kar~yordum, fakat ~imdi ne
kadar u~ra~t~msa da bir türlü ç~karamad~m" demi~; sultan, onun do~ru söyledi~ini anlam~~~bu nedenle
de ona "Git ve yeniden s~kmay~~ dene, bu kez amac~na ula~acalcs~n" demi~~ve k~za azmetti~i ~eyi
yapmamaya karar vermi~; böylece k~z da diledi~i ~eyi (Kam~~~~ s~lunay~) ba~arm~~~ve güleç bir yüzle
geri gelmi~. Vâiz, bunu anlat~nca sultan, ona demi~~ki "Bana böyle ~eyleri anlat~yorsun da halka
neden ~unu anlatm~yorsun?: Kisrâ, yaln~z ba~~na bir bostandan geçerken bostan bekçisine, 'Bana bir
salk~m koruk ver, çünkü beni hararet bast~, bu nedenle çok susad~m' demi~. Bekçi de ona 'Bunu
yapamam, çünkü sultan bile gelip bundan hissesine dü~eni almam~~t~r, ben, ona asla haks~zl~k
edemem" demi~. Aralar~ nda vezir Nizamûlmül lcsün de bulundu~u yerde haz~r olanlar, sultan~n
o hikâyeye, söyledi~i bu hikâyeyle kar~~l~k vermesi üzerine hayrete dû~mü~ler ve bunu, onun güçlü
224 Kra. 1bn8.1-Esir, a.g.e., X, 211.
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zekas~na ba~lam~~lard~ r. Sultan Melik ~ a h, ~sfahan'dan Antakya'ya, oradan da Ba~dada gitmi~~
ve geçti~ i yerlerde askerlerinden hiçbirinin halktan zorla, ya da haks~z bir ~ey ald~~~, asla rivayet
edilmemi~tir. O, askerleriyle Ba~dad'a üç kez geldi~i zaman halk, kent içinde k~tl~ k ve pahal~ l~ k
olmas~ ndan korkup endi~eye kap~ lm~~sa da ancak durum, sand~ klar~ n~n tersine ç~km~~t~r. Hatta s~radan
insanlar, gece, gündüz demeden onun askerlerinin aras~na kar~~~r, sat~c~ lar da incir ve tavuk satmak
için askerlerinin aras~nda hiç korkmadan dola~~ r ve istedikleri fiyattan sat~~~yaparlard~. Sultan, bir gün
gümrük harc~n~~ kald~ rmak isteyince tahsildarlardan birisi, ona "Ey sultan, bu sayede, bu y~ l Devlet
Hazinesi'nden 600 binden fazla alt~ n eksiltmi~~oldun" deyince sultan, ona "Para ve mal Tanr ~'ya
aittir, kullar, onun kullar~ d~ r, yer yüzü de onun ülkesidir, bu nedenle bu i~, böyle olacak. Bu nedenle
her kim bir daha böyle bir ~ey için bana gelecek olursa onun boynunu vurdururum" demi~tir.
Hibetullahb.el-Mubarekes-Sakati,kalemeald~~~~ Tarih kitab~nda, ~unlar~~
zikretmektedir:
Irak'~n a~a~~~bölgesindeki el-Haddâdiyye225 adl~~ köyden Gazild o~ullar~~ ad~yla tan~nan iki
ki~i, Sultan Melik ~ a h'~n yan~na gelip at~ n~n üzengisine yap~~arak ona ~unlar~~ söylediler: "Biz
Vâsn'~n a~a~~~taraflar~ nda bulunan ve Humartekin el-Halebi 'ye ~ kta edilmi~~olan elHaddâdiyye köyündeniz. H u mar t eki n, bizim 1600 alt~ n~ m~za el koydu~u gibi birimizin ön
di~lerinden iki tanesini de k~rd~, bu di~ ler, onun avucunun içindedir. Ey sultan, ondan bizim hakk~ m~z~~
alman için sana geldik. Senin adaletin halk aras~ nda çok yay~ ld~, bu nedenle biz de sana geldik.
Tan r ~'n~n sana yap~ lmas~n~~ farz k~ ld~~~~gibi hakk~m~z~~ ondan al~ rsan ne ala, yok e~er bunu
yapmazsan Tanr I, aram~ zda adaletle hüküm verecektir". A bdüsse rn i sözüne devamla: "Ben,
sultan~n at~ ndan inerek 'Her biriniz, kolumun bir yeninden tutarak beni Hasan '~ n, yani
Nizamülmül k'ün evini do~ru çekip götürünüz' dedi~ine bizzat tan~ k oldum. Bu durum, her
ikisini de ürkütmü~~ve bunu yapmaya cesaret edememi~lerdir. Fakat sultan, dedi~ini yapmalar~~ için
her ikisine ant içirince her biri sultan~ n yeninden tutarak Nizam ülmül k'ün evinin kap~s~na
götürdüler. Kendisine sultan~n ve yan~ndakilerin geldi~i haberini alan N izamülmül k, süratle
evinden d~~ar~~ ç~ k~ p sultan~ n önünde yer öptü ve 'Ey yüce sultan, neden böyle yap~yorsun?' diye
sorunca sultan, ~öyle demi~; 'Yar~ n benden Tanr ~'n~n huzurunda Müslümanlar~n hakk~~
soruldu~unda hülim nice olacak. Seni, benim ad~ ma bu görevi yerine getirmen için atam~~t~ m. Halk~n
ba~~ na bir zarar gelirse senin yüzünden gelir, muhatap sen olursun, bu nedenle i~ine iyi bak!' Bunun
üzerine vezir, yer öpüp onun emrini yerine getirmek için derhal harekete geçmi~; çok geçmeden
sultan geri dönünce vezir, H um ar tek i n 'in azledilmesi, ~kta~n~n elinden al~ nmas~, el koydu~u
mal ve paralar~ n sahiplerine verilmesi ve öne sürülen deliller ~spatland~~~~takdirde de
Humartekin 'in iki di~ inin sökülmesi için ferman haz~ rlam~~, vezirin kendilerine 100 alt~n
ba~~~lad~~~~iki ki~i, derhal oradan ayr~ lm~~lar226.
Yine Sultan Melik ~ a h'la ilgili ~öyle bir kay~t yer alm~~t~r:
Sultan Melik ~ a h, Rey kentinde, huzuruna güzel bir ~ark~ c~~ kad~ n~~ getirtmi~~ve onun
söyledi~i ~ark~ y~~ be~enmi~. Can~~ onu arzulay~ nca kad~ n, ona, "Ey sultan, ben, bu güzel yüzünün
cehennem ate~ inde azap görmesinden çekinirim. Helâl ile haram aras~ nda bir tek sözcük var" demi~.
Bunun üzerine sultan "Do~ru söyledin" diyerek kad~ y~~ ça~~rm~~~ve kad~, kad~ n~~ onunla evlendirmi~tir.
Bir ara Bat~l~i inanc~~ sultan~n inanc~ n~~ bozmu~sa da sonra bunu yeniden düzeltmi~tir.

225 Vds~t'a ba~l~~ büyük bir köy (Yakut. a.g.e., II, 262).
226 Metinde verilen bu kay~ tlar~~ krs. ~ bnü'l-Esir. a.g.e.. X. 212-13.
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Bu kay~ ttan sonra metinde, yine sultan Melik ~ a h'Ia ilgili ~u bilgiler yer almaktad~ r:
~ bnül-Cevzidiyorki,benEbu'l-Vefab. U ka y l'in el yaz~ s~ ndan (Belki kendi
el yaz~s~yla olan eserinden) ~u bilgileri aktard~m:
Sultan Melik ~ a ha yak~ n olan vâiz e 1-Cürcan I, sultan~n inanc~n~n Bât~nilikle
bozuldu~unu, bana gizlice söyledi. Hattâ sultan "T anr 1 nedir, Tanr ~~ diyerek ne demek
istiyorsunuz?" demeye ba~lam~~t~. Ben de onun sordu~u bu soru üzerine ~a~k~ na döndüm ve güzel bir
cevap olarak sultana ~unu yaz~p bildirdim: "~unu bil ki ey hükümdar, bu avam tabakas~~ ve câhirler,
Tanr~'y~~his yoluyla ararlar; o hissi yitirirlerse onu inkâr ederler; bu da sa~duyu sahipleri için uygun
olmaz. Bizim, duygulanm~z~n ula~amad~~~~varl~klanm~z vard~r, ak~l onlar~~reddetmiyor; ak~l, onlar~~
ispat etti~i için onlar~~ inkâr etmek mümkün de~ildir. O insanlardan birisi, sana 'Gördüklerimizin
d~~~nda hiçbir ~ey, mevcut de~ildir' derse i~te o zaman Tanr ~'y~~ inkâr etmek, emir ve nehiy'den pek
ho~lanmayan câhil insanar~ n içine nüfuz eder. Onlara göre, bizim için geli~ip büyüyen ve (ölümden
sonra) geri gelmeyecek olan uzun ve derin olan (maddi) bedenlerimiz vard~r. Bu bedenler, g~dalan
kabul edip al~r, ondan güzel i~ler ortaya ç~ kar: Meselâ t~p ve hendese gibi. Ve sonunda anlad~lar ki,
bütün bunlar, bu bedenlerin ötesindeki bir ~eyden ortaya ç~kmaktad~r, i~te bu da ruh ve alard~r.
Onlara, 'Bu iki ~eyi (Ruh ve akl~) duygulann~zla m~~ idrak ettiniz' diye sordu~umuz zaman onlar,
'Hay~r, onlar~~ kendilerinden ortaya ç~ kan etkileri deliller göstererek idrak ettik' derler. Biz de dedik ki,
'T a n r ~'dan rüzgârlann ve y~ld~zlar~n yarat~lmas~, feleklerin yönetimi, ekin ye~ertme, zaman~~
(devran) çekip çevirme ortaya ç~kt~~~~hâlde, onu hissetmeyi nas~ l oldu da yitirdiniz? Bu bedenin nas~l
bir ruhu ve akl~~varsa; bu ikisi sayesinde mevcut ise, bu ikisi, hisle idrak edilemeyip ak~l deliller, buna
tan~kl~k ediyorsa, i~te her ~eyden beri olan Yüce Tanr ~~ da bu yapt~klar~n~~hisseden ak~l
sayesinde varl~~~~sâbittir. ibn Ukayl, sözüne devamla: el -Cür c âni "Bana, bunu, Sultan
Melik ~ a h'a aktard~~~n~~ (vâiz Cürc ani ), sultan~ n bunu be~endi~ini, bundan duyguland~~~n~,
Bât~nileri lânetledi~ini ve kendisine anlat~ lanlann gerçek yüzünün ortaya ç~kt~~~n~~ zikretti~ini anlatt~".
Daha sonra sultan, Ba~dad'a gelerek "Halifeye Ba~dadtan uzakla~" demi~, o da, daha önce söz
konusu etti~imiz (~~bnül-Cevz I) bilgilere göre, halife, sultana "On gün süre ver" demi~tir.
Sultan ise ~evval ay~n~n ortas~ ndaki Cuma gecesi (19 Kâs~ m 1092 Cuma) ölmü~tür. Sultan~n ölümü
hakk~nda üç söylenti vard~ r. Birincisi, bayram namaz~ndan sonra ava ç~km~~, av etinden yemi~,
s~tmaya tutulup terlemi~, sonra da ölmü~. ~kincisi, ~iddetli bir s~tmaya yakalan~p ölmü~. Üçüncüsü de
Hurdik (Hizmetçi) zehirleyerek onu öldürmü~. Sultan~n ömrü 37 y~ l olup saltanat süresi de 19 y~l ve
birkaç ayd~r. Cenaze namaz~n~~kimsenin k~lmad~~~~sultan~n cesedi ~üniziyye'de227 defnedilmi~tir228.
Bu çal~~mam~z sonunda, ~~bnü'l-Cev zi 'nin el-Muntazam adl~~ eserinde yer alan
Selçuklulann ilk dönemleri, ba~~ms~zl~k kazanmalan, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulu~, yükselme
ve azamet dönemleriyle ilgili bilgiler tespit edilip öteki ilgili belli ba~l~~kaynak ve ara~t~ rmalarda yer
alan bilgilerle kar~~la~t~nl~p de~erlendirmeleri yap~ larak ortaya konmaya çal~~~ lm~~t~r229. Böylece bu
çal~~mam~z~ n da Arapça bilmeyen yetenekli Selçuklular tarihinin Türk ara~t~nc~ lan için yararl~~
olaca~~na inan~yorum.

227 Ba~dad'in
bat~~ kesiminde bulunan bir mezarl~ k (Yakut, a.g.e., 111, 424). Esas~ nda sultan Melik ~ a h'~n cesedi,
~üniziyye'de geçici olarak defnedilmi~, fakat daha sonra kendisinin vakfettigi isfahan'daki medresesine defnedilmi~tir (Bk. 1.
Kafesoglu, a.g.e., s. 210; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-islâm Medeniyeti, s. 160; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 134.
228 Sultan Meli k ~ a h'~n sultanl~k dönemi, ölümü ve tarihi ki~ili~i hakk~nda ayr~nt~l~~bilgiler 1. Kafesoglu'nun
a.g.e.'nde yer almaktad~r. Ayr~ ca bk. O. Turan, a.g.e., s. 159-162; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 133-36 ve bu eserlerdeki geni~~
bibliyografya.
229 Bu çal~~mam~zdan sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemleriyle ilgili eserde yer alan bilgileröteki ilgili kaynaklardaki bilgilere katk~l~~ olabilece~ini tespit etti~imiz takdirde- taraf~m~zdan ele al~n~p yay~mlanacakt~ r.

