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ÖNSÖZ 

 

Türk-İslam tarihinde ilk kez sınırları, Çin bölgesinden Marmara Denizi’ne, 

Kafkasya’dan Mısır sınırlarına kadar uzanan; Türkistan, Harezm, Afganistan, İran, 

Azerbaycan, Irak, Arap Yarımadası, Suriye ve Anadolu topraklarını içine alarak bir 

imparatorluk kuran Selçuklu Devleti çok kısa bir süre içerisinde geniş bir coğrafyaya 

hâkim olmasına rağmen 120 yıl gibi bir imparatorluk için kısa sayılabilecek bir tarihe 

sahip olmuştur. Bu durumun en önemli nedeni, Türk devlet geleneğine uygun bir 

şekilde yönetilen Selçuklu Devleti’nde kuruluşundan yıkılışına kadar hânedân 

üyeleri arasında birçok taht mücadelesinin yaşanmış olmasıdır. Türk töresi ve devlet 

geleneğine göre, bütün ülke devleti kuran hânedân üyelerinin ortak mülkü sayılırdı. 

Bu anlayış tez konumuzun temelini oluşturan taht mücadelelerinin de en önemli 

sebebidir. Sultanın ölümüyle hânedân mensuplarının hepsi doğal hakları olarak 

gördükleri iktidar makamına sahip olabilmek için isyan hareketlerine girişmişlerdir.    

 

Bir devletin sürekliliğinin ve güçlü bir otorite oluşturmasının önündeki 

engellerin en büyüklerinden birisi iktidara karşı yapılan isyan girişimleridir. Devlet 

yapısında ortaya çıkan siyasî dalgalanmaları açıklayabilmek için merkezi hükümete 

karşı girişilen isyan hareketlerinin nedenlerini, geliştikleri sosyal ve siyasî ortamı, 

devletin gidişatına etkileri ve doğurdukları sonuçları iyi bilmek gerekir.  

 

Biz de tezimizde Selçuklu Devleti’nin çok kısa bir sürede yıkılmasının 

sebeplerinden birisi olan taht mücadelelerinin sebeplerini, geliştikleri ortamı, 

hânedân üyeleri arasında ortaya çıkan taht kavgalarının devletin gücüne etkilerini ve 



 

 

vi 

özellikle hangi hukukî gerekçeye dayandırıldığını incelemeye çalışacağız. Ayrıca 

isyanların devletin gidişatına etkilerini irdeleyip, isyanların dayanak noktalarını, arka 

planlarındaki siyasî, sosyal ve ekonomik nedenleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. 

 

Bizi böyle bir çalışmaya sevk eden temel faktör, ülkemizde Selçuklu Tarihi 

ile ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen devleti temelinden etkileyen isyanlarla 

ilgili müstakil bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. 

 

Tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, genel anlamda 

isyan tarifi verilerek isyanları oluşturan temel sebepler ve özelde de Selçuklu 

devletinde isyanların ortaya çıkmasına zemin teşkil eden faktörler incelenmiştir. 

 

Birinci bölümde, Türk hakimiyet anlayışını dayanak kabul ederek saltanat 

makamında hak iddia eden hânedân üyelerinin sultanlara karşı giriştikleri isyanlar 

irdelenmiştir.   

 

İkinci bölümde, sultanın ölmesiyle boşalan saltanat makamına sahip olmak 

için yapılan mücadeleler, oynanan oyunlar ve entrikalar incelenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde ise, hânedân üyeleri arasında yaşanan taht mücadeleleri 

sırasında Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından istifade ederek durumlarını 

kuvvetlendiren emirlerin isyanları araştırılacaktır. 
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GİRİŞ 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

I. İsyanın Tarifi 

 

Tezimizin temelini Büyük Selçuklu Devleti’nde ortaya çıkmış olan isyanların 

sebepleri ve sonuçları teşkil edeceğinden ilk olarak isyan kelimesi incelenecektir. 

İsyan kelimesi sözlüklerde, herhangi bir amaçla kurulu düzene ve devlet kuvvetlerine 

karşı gelme, ayaklanma1 şeklinde açıklanmıştır.  

 

Tarihin birçok devresinde farklı sebeplerden dolayı insanlar kurulu düzene 

karşı gelerek isyan etmişlerdir. İsyanların temelini bazen sosyal sebepler teşkil 

ederken, bazen toplumun içinde bulunduğu ekonomik sorunlar isyanları ortaya 

çıkarmıştır. Dini faktörlerinde isyanların üzerinde azımsanmayacak etkisi olmuştur. 

Burada bu sebepleri arttırmak mümkündür. Anacak biz konumuz gereği Büyük 

Selçuklu Devleti’nde ortaya çıkan isyanların sebeplerini ortaya koymaya çalışacağız. 

Bunun içinde ilk olarak Selçuklularda ki  hakimiyet anlayışından bahsetmenin doğru 

olacağı kanaatindeyiz. 

 

 

 

  

                                                           
1 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, isyan md., İstanbul 2005. 
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II. Selçuklularda Hakimiyet Anlayışı 

 

Büyük Selçuklu Devleti’nde de Orta Asya Türk hakimiyet mefkuresini 

görmek mümkündür. Hükümdarlık Tanrı tarafından, yani kut yoluyla hânedân 

ailesine verilmiş, hânedân mensupları yeryüzündeki insanları yönetmekle 

görevlendirilmiş sayılırdı. Sultan Alparslan’ın, Tanrı’nın teveccüh göstererek, 

kendisini Ademoğulları arasından dünya işlerini düzene koymak için seçtiğini 

düşünmesi bu anlayışa örnek olarak gösterilebilir.2 

 

Büyük Selçuklu Devleti’nde devlet ve ülke, onu idare eden hükümdar 

ailesinin ortak malı sayılırdı. Sultan devletin tek ve aslî temsilcisi kabul edilirdi. O, 

hakimiyet ve idare salahiyetinin, ülkenin ve üzerindeki insan topluluğunun tek sahibi 

idi. Ancak hükümdarda bulunan bu hakimiyet ve idari hususlar, tabiatıyla bizzat 

kullanılamayacağı için, belirli müesseselere sadece vekaleten devrediliyordu. 

Nitekim Büyük Divan tarafından devlet ve hükümet işlerinin yürütülmesi için alınan 

kararlar Selçuklu sultanı adına alınırdı. Töre ve yasaya aykırı olmamak şartıyla 

hükümdar her hususta mutlak hakimdi. Hükümdarlık irsi olup, veliahtlık müessesesi 

vardı.3 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ali Sevim, Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara, T. T. K. Basımevi, 1995, s. 497. 
3 ErdoğanMerçil, Kirman Selçukluları, Ankara, T. T. K. Basımevi, 1989, s. 141. 
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III. Büyük Selçuklu Devleti’nde İsyanları Oluşturan Temel Sebepler 

 

Selçuklularda devlet hânedânın ortak malı kabul edildiğinden hânedân ailesi 

mensuplarının hepsi taht üzerinde aynı derecede hakka sahip olarak görülüyordu. Bu 

anlayış, devleti temelinden sarsan bir çok isyana da dayanak oluşturmuştur. Nitekim 

Kendisinde sultan olabilme gücünü gören ve yeterli askeri kuvvete sahip olduğuna 

inanan hânedân üyeleri, fırsat bulduklarında saltanat makamını ele geçirmek için 

harekete geçmişlerdir.   

 

Hânedân üyelerinin hemen hemen hepsinin isyan etmesinin arkasında yatan 

faktörlerden biriside “kut anlayışı” sebebiyle halk ve komutanlar arasında hânedân 

üyelerinin hepsinin eşit görülmesidir. Halk için önemli olan, isim olarak kimin sultan 

olduğu değil, Selçuklu ailesinden birinin sultan olmasıdır. Halk arasında hânedân 

üyelerinin hepsinin aynı itibara sahip olması, isyan edenlerin öldürülmesini de 

zorlaştırmış, bundan cesaret alan birçok hânedân üyesi de tahtı ele geçirmek için 

tekrar tekrar isyan girişiminde bulunmuşlardır. Örnek olarak Sultan Alparslan 

kendisine isyan eden kardeşi Kavurd Bey’in isyanını bastırdıktan sonra onun halk ve 

komutanlar arasındaki itibarından çekindiğinden kardeşini öldürememiştir.  

 

Selçuklu ordusundaki komutanların tutumu da isyanlarda önemli bir yer 

tutmaktadır. Devlet yönetiminde daha etkin bir yer elde etmek isteyen komutanlar 

kendilerine yakın gördükleri ve daha kolay etkileyebileceklerini düşündükleri 

hânedân üyelerini isyana teşvik etmişlerdir. Örnek olarak Berkyaruk’un vezirlikten 
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azlettiği Müeyyidü’l-Mülk, önce Emir Üner’i, daha sonra da Muhammed Tapar’ı 

isyana teşvik etmiş ve bu isyanlarda önemli bir rol oynamıştır. 

 

Selçuklu komutanların isyanlardan elde ettikleri diğer bir kazanç da hânedân 

üyelerinin iktidarda kalabilmek veya sultan olabilmek için kendilerine aşırı derecede 

bağımlı hale gelmeleridir. İsyanlar sırasında her iki taraf da askerî güçlerini 

artırabilmek için büyük meblağlarda para dağıtmış, bu durumdan istifade eden 

komutanlar da sık sık taraf değiştirerek hem isyanların uzamasına hem de devletin 

zayıflamasına sebep olmuşlardır.  

 

 



I. BÖLÜM 

 

HÂNEDÂN ÜYELERİ’NİN İSYANLARI 

 

Çalışmamızın bu ilk bölümünde Türk hakimiyet anlayışını dayanak kabul 

ederek saltanat makamında hak iddia eden hânedân üyelerinin sultanlara karşı 

giriştikleri isyan hareketlerinin nedenlerini, geliştikleri sosyal ve siyasî ortamı, 

devletin gidişatına etkilerini, doğurdukları sonuçları ortaya koyacağız. İsyanları 

incelerken kronolojik sırayı takip edeceğiz. 

 

A.  TUĞRUL BEY DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İSYANLAR 

 

1.  İbrahim Yınal’ın İlk İsyanı   

 

İbrahim Yınal1, Yusuf Yınal’ın oğlu; Tuğrul ve Çağrı Beylerin de anne bir 

üvey kardeşidir. Zira anneleri Yusuf Yınal’dan önce Selçuk Bey’in genç yaşta ölen 

oğlu Mikail ile evliydi. 

 

Babası Yusuf Yınal’ın 421 / 1030 yılında Gazneliler tarafından 

öldürülmesinden sonra ona bağlı Yınalların yönetimi İbrahim Yınal’a geçmişti. O da 

kazandığı zaferlerle Tuğrul Bey’in en önemli komutanlarından birisi olmuştu.  

 

                                                           
1 Yınal lakabı ilk kez 8 yy. Uygur metinlerinde kullanılmıştır. Divan-ı Lügat-it Türk de (s. 122), bu 

lakabın, annesi hâtun, babası halktan olan gençler anlamında kullanıldığı belirtilmiştir. 



 

 

6 

Musa Yabgu’nun oğlu Hasan, Pasin ve Ezurum yörelerine yaptığı akınlar 

sırasında Zap Suyu kenarında yapılan savaşta Bizans valisi Aaron ve Gürcistan’nın 

Bizans valisi Kekavmenos tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. Bu duruma 

çok üzülen Tuğrul Bey, o sırada Azerbaycan Genel Valiliği yapan İbrahim Yınal’ı, 

Arslan Yabgu’nun oğlu Kutalmış ile birlikte 440 / 1048-1049 yılında Anadolu’da 

fetihler yapmak ve Şehzade Hasan’ın intikamını almak için görevlendirmişti.2 

İbrahim Yınal bu sefer sırasında kazandığı zaferlerle Irak-ı Acem, el-Cezîre ve 

Azerbaycan’ın en kudretli siması haline gelmişti. 

 

Türk devlet geleneğine göre fethedilen bölgeler fetih hakkı olarak fetheden 

komutana bırakılırdır. Ancak İbrahim Yınal’ın kuvvetlenmesini iktidarı için tehdit 

olarak gören Tuğrul Bey, Rey başta olmak üzere bazı şehir ve kaleleri İbrahim 

Yınal’ın elinden aldı. İbrahim Yınal istemeyerek de olsa âsi durumuna düşmemek 

için bu şehirleri Tuğrul Bey’e teslim etti.  

 

Bir müddet sonra İbrahim Yınal, Sultan’dan kendisine iktalar vermesini 

istedi. Sultan, önce Rahbe’yi fethettiği takdirde burayı ikta olarak kendisine vereceği 

vaadinde bulunduysa da İbrahim Yınal’ın bu tekliften memnun olmadığını görünce 

onu Musul ve çevresinin valiliğine tayin etti.3 Fakat ondan Rey şehri gibi Hemedan 

şehrini ve elinde bulunan el-Cibal yöresindeki kaleleri de kendisine teslim etmesini 

istedi. Tuğrul Bey, İbrahim Yınal’ın daha fazla kuvvetlenip kendisine rakip olmasını 

engellemek için böyle bir yolu tercih etmiş olmalıdır. Tuğrul Bey’in bu isteğini kabul 

                                                           
2 İbnü’l-Esîr, el-Kamil fi’t-Tarih, çev. Abdülkerim Özaydın, Bahar Yayınları, İstanbul, 1987, c. IX, s. 

415. 
3 M. A. Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1976, s. 59-60. 
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etmeyen İbrahim Yınal, veziri Ebu Ali’yi Sultan ile aralarını bozmaya çalışmakla 

suçlayarak tevkif edip huzurunda cezalandırdı, bir gözüne mil çektirdi ve dudaklarını 

kestirdi.  

 

Tuğrul Bey, İbrahim Yınal’ın yaptıklarını haber alınca bu durumu bir isyan 

olarak kabul ederek hiç vakit kaybetmeden 441 / 1050 yılında İbrahim Yınal’ın 

üzerine yürüdü. İki ordu arasında yapılan savaşta İbrahim Yınal mağlup olup geri 

çekilmek zorunda kaldı. Tuğrul Bey de onu takip ederek, İbrahim Yınal’ın elinde 

bulunan bütün kale ve şehirleri zapt etti. 

 

 İbrahim Yınal, mağlubiyetten sonra Sermac Kalesi’ne kapandı ve Tuğrul 

Bey’e teslim olmayı reddetti. Bunun üzerine Tuğrul Bey çeşitli boylardan oluşan 

yaklaşık 100.000 kişilik ordusuyla adı geçen kalede İbrahim Yınal’ı kuşattı. Sermac 

Kalesi en sağlam kalelerden birisiydi ve alınması son derece zor bir kaleydi. Buna 

rağmen iki taraf arasında dört gün süren4 büyük çarpışmalardan sonra Tuğrul Bey 

tarafından kale ele geçirildi ve İbrahim Yınal esir alındı.5 

 

Tuğrul Bey huzuruna getirilen İbrahim Yınal’a iyi davrandı ve ondan aldığı 

yerlerin çoğunu kendisine iade ederek, isterse ikta edeceği beldelere gidebileceğini, 

                                                           
4 İbn Kesîr, El-Bidaye ve’n-Nihaye (Büyük İslam Tarihi) çev. Mehmet Keskin, Çağrı Yayınları, 

İstanbul, 1995, c. XII, s. 155. 
5 İbnü’l-Esîr, c. IX, s. 422; İbn Kesîr, c. XII, s. 155; Müneccimbaşı, Ahmet b Lütfullah, Camiu’d-

Düvel, yay. Ali Öngül, Akademi Kitabevi, İzmir, 2000, s. 17; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi 

Tarihi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005,s. 28; H. İbrahim Hasan, Siyasi-Dini- Kültürel-Sosyal 

İslam Tarihi, çev. İsmail Yiğit, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1971, c. 4/5, s. 17; Köymen, Tuğrul Bey 

ve Zamanı, s. 59. 
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isterse de kendisiyle beraber kalabileceğini teklif etti. İbrahim Yınal da Tuğrul 

Bey’in yanında kalmayı tercih etti.6 

 

İbrahim Yınal, komutanlar arasında saygın bir yere sahipti. Ayrıca kazandığı 

zaferlerle de büyük bir komutan olduğunu ispatlamıştı. Muhtemelen Selçuklular 

üzerindeki nüfuzundan dolayı İbrahim Yınal’ı cezalandırmanın emirler arasında 

hoşnutsuzluğa yol açmasından çekinen Tuğrul Bey, onu affetmiş ve sahip olduğu 

yerleri kendisine iade etmiştir.  

 

İbrahim Yınal’ın da Sultan’ın yanından ayrılmayarak devletin merkezinde 

kendisiyle beraber kalması mânidârdır. Bu durum onun için çok tehlikeliydi. Küçük 

bir operasyonla öldürülebilirdi. Her şeye rağmen İbrahim Yınal, Tuğrul Bey’in 

yanında kalmayı tercih etmiştir. Tuğrul Bey’in çocuğunun olmaması onun bu 

tercihini etkilemiş olabilir. Tuğrul Bey’in bir veliahdı bulunmuyordu. Bu yüzden 

İbrahim Yınal, eğer devletin merkezinde olursa Tuğrul Bey’in ölümünden sonra 

ortaya çıkacak olan taht mücadelesinde merkezde olmanın avantajını kullanarak daha 

rahat bir şekilde iktidarı ele geçirmeyi düşünmüş olabilir. 

 

İsyanın gelişiminden anladığımıza göre, İbrahim Yınal’ın amacı Tuğrul 

Bey’in yerine Selçuklu Devleti’nin başına geçmekten ziyade fethettiği yerlerde 

müstakil bir devletin hükümdarı olmaktı. Kendisine tâbi hükümdarların camilerde 

sadece İbrahim Yınal’ın adını zikretmeleri buna delil olarak gösterilebilir .7 

                                                           
6 İbnü’l-Esîr, IX, s. 422; İbn Kesîr, XII, s. 155; Müneccimbaşı, s. 17; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti 

Siyasi Tarihi, s. 28; H. İbrahim Hasan, c. 4/5, s. 17; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 59. 
7 Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 60. 
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2. Resultekin’in İsyanı 

 

 Resultekin, Selçuk Bey’in ölümünden sonra Selçuklu ailesinin başına geçen 

Arslan Yabgu’nun oğludur. Bu yüzden ağabeyi Kutalmış gibi saltanatın amcasının 

oğlu Tuğrul’dan çok kendilerinin hakkı olduğunu düşüncesine sahipti. 

 

Tuğrul Bey, 449 / 1057-1058 yılında Şii inançlı Bağdat askeri valisi Arslan 

Besasirî ve müttefiklerine karşı Musul seferine çıktığı sırada, Resultekin saltanat 

iddiasıyla isyan ederek Basra, Ahvaz, Huzistan eyaletleri ile Şiraz yörelerini kontrolü 

altına aldı. 

 

 Resultekin’in ele geçirdiği bölgelerin hâkimi olan Hezâresb, bu sırada Tuğrul 

Bey ile beraber hilafet merkezi Bağdat’ta bulunuyordu. Tuğrul Bey, Resultekin’in 

isyan ettiği haberini alınca, Hezâresb’i bir miktar kuvvetle onun üzerine gönderdi. 

Hezâresb de doğruca Basra’ya gitti ve Taceddin b. Sahta el-Alevî ve Yahudi İbn 

Semhâ’dan askerlerinin ihtiyaçları için 120.000 dinar aldıktan sonra Resultekin ile 

hesaplaşmak üzere harekete geçti.8  

 

Hezâresb ve Resultekin arasındaki savaşta, Resultekin mağlup olarak esir 

düştü. Halife aracılığıyla cezalandırılmaktan kurtulmayı ümit eden Resultekin, 

Hezâresb’den Halife’nin aracılığı ile Tuğrul Bey’den af dilemek üzere kendisini 

hilafet sarayına göndermesini istedi. Bir hânedan üyesinin geleceği hakkında karar 

vermekten çekinen Hezâresb, bir grup askerinin refakatinde onu Bağdat’a gönderdi. 

                                                           
8 İbnü’l-Esîr, c. IX, s. 481. 
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 Resultekin, Bağdat’a gelince ilk olarak Halife ile görüştü. Görüşmenin 

ardından Halife, Vezir Amidü’l-Mülk’ü huzuruna çağırıp Resultekin’in durumu 

hakkında bilgi istedi. Amidü’l-Mülk, Sultan’ın onun hiçbir hak ve hürmete layık 

olmadığı ve ihsanına isyanla karşılık verdiği kanaatini taşıdığını belirtti. Bu sebeple 

de halkın gözünde iktidarını göstermesi, heybet ve azametinin artması için 

Resultekin’i cezalandırılmasının iyi olacağını belirtti. İki taraf arasındaki 

görüşmelerden sonra Resultekin’in zincire vurulması kararlaştırıldı.9 

 

Büveyhîler zamanında Hilâfet Sarayı, Şii iktidardan korkanın veya onlardan 

kaçan her sığınmacının yeriydi. Buraya sığınanlara dokunulmazdı. Hükümdar, 

Bağdat’a sığınan Resultekin’i cezalandırmakla bu kuralı kaldırmış oldu. Sultan’ın bu 

kuralı kaldırması Halife’nin canını çok sıktı.10 Karar alındıktan sonra Halife, 

geleneklerinde bir şahsın hilafet sarayında zincire vurulması  şeklinde bir uygulama 

olmadığını, ancak Tuğrul Bey’in mevkii ve insanlar arasındaki itibarı sebebiyle daha 

önce yapmadıkları böyle bir uygulamayı kabul ettiklerini belirtti. Halife ve Sultan 

arasında geçen bu konuşmanın ardından Resultekin, Halife’nin şefaati ile cezadan 

kurtulmayı başardı.11 

 

                                                           
9 İbnü’l-Esîr, c. IX, s. 481. 
10 Müneccimbaşı, s. 23. 
11 İbnül’l-Esîr, c. IX, s. 481-482; Müneccimbaşı, s. 23; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 43; 

Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat, İstanbul, 1969, s. 89; 

Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 66; Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, Bilgi 

Yayınevi, İstanbul, 1984, s. 310. 
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Tuğrul Bey, Resultekin’i cezalandırmayarak Halife’ye bir jest yapmış ve 

gönlünü almış oldu. Ayrıca kendisine isyan eden bir hânedân üyesini affederek 

büyüklük ve hoşgörü göstermiş, böylelikle de çevresindeki komutanların da takdirini 

kazanmış oldu. 

 

Halife’nin Resultekin ile bu kadar yakından ilgilenmesi de siyaset gereğidir. 

Türk kültüründe devlet, hânedân üyelerinin ortak malı sayıldığından ve hepsi 

potansiyel sultan adayı olduklarından hânedân üyelerinin hepsiyle iyi ilişkiler 

kurmak Halife’nin lehineydi. Çünkü herhangi bir şekilde tahta çıktıklarında 

geçmişteki iyi ilişkileri sayesinde Halife de konumunu korurdu. 

 

3. İbrahim Yınal’ın İkinci İsyanı 

 

 İbrahim Yınal, Cemaziyelahir 449 / Ağustos 1057 tarihinde 20.000 kişilik bir 

kuvvetle Tuğrul Bey’in Bağdat seferine katılmıştı. Bu esnada Tuğrul Bey’den 

ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için kendisine ikta vermesini istemişti. Sultan, 

İbrahim Yınal’ın bu isteğine fethedeceği yerlerin yönetiminin kendisine vereceğini, 

bu bağlamda Arslan Besasirî’nin elinde bulunan Rahbe’yi aldığı taktirde kendisinin 

olacağı cevabını verdi.  

 

İbrahim Yınal aldığı yerlerden değil alacağı yerlerden bu isteğinin 

karşılanacağı vaadine başlangıçta sesini çıkarmadı ve Sultan’a itaate devam etti. 

Tuğrul Bey, Bağdat’a dönmeye karar verdiğinde ise Musul ve çevresini İbrahim 
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Yınal’a teslim etmekte tereddüt etmedi.12 Muhtemelen Tuğrul Bey, daha önce yine 

ikta meselesinden kendisine isyan eden İbrahim Yınal’ın tekrar isyan etmesini 

engellemek için böyle bir karar vermiştir. 

 

Arslan Yabgu’nun oğlu Resultekin’in isyanının bastırılmasından hemen 

sonra, İbrahim Yınal’ın tekrar isyan başlatacağı dedikodusu bu sırada Arslan Besasirî 

ile ikinci defa mücadele etmek için Bağdat’ta bulunan Tuğrul Bey’a ulaşmıştı.13 Bu 

durumdan ciddi biçimde kaygılanan Sultan, güvendiği komutanlarından Savtekin’i 

onu ürkütmemek için çeşitli hediyelerle anne bir kardeşi İbrahim Yınal’a göndererek 

“derhal Bağdat’a gelmesini” bildirdi. İbrahim Yınal, Safer 450 /  Mart - Nisan 1058 

tarihinde ağabeyinin buyruğuna uyarak Bağdat’a geldi. İbrahim Yınal, büyük ve 

görkemli bir törenle karşılandı. Halife de hânedân üyeleriyle iyi geçinme siyaseti 

gereğince İbrahim Yınal’a hil’atler gönderdi.14 

 

Tuğrul Bey, Şii saldırıları durdurarak Bağdat ve bir anlamda da Halife’nin 

hayatını kurtarmıştı. Bunun üzerine Halife Kaim Biemrillah, Tuğrul Bey’e “Doğu ve 

Batı’nın hükümdarı, halifenin ortağı ve dinin temeli” lakaplarını vermişti. Böylece 

Tuğrul Bey, resmen halifenin elinden İslam âleminin hâkimiyetini, maddi kudret ve 

kuvvetini aldığı gibi, temsil yetkisini de kazanmıştı. Böylece Abbasi halifesi, sadece 

                                                           
12 Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 61. Köymen’in anlattığı bu olaya diğer kaynaklarda 

rastlayamadık. Baktığımızda İbrahim Yınal’ın ilk isyanının temel dayanak noktasını teşkil eden olaya 

çok yakın olan bu rivayeti Köymen ikinci isyanın başlangıcında anlatmıştır.  
13 İbnü’l-Esîr, İbrahim Yınal’ın Musul’dan ayrılıp Cibal bölgesine gitmesini Tuğrul Bey’in isyan 

sebebi olarak kabul ettiğini belirtmektedir (c. IX, s. 484). 
14 İbnü’l-Esîr, c. IX, s. 484; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1969, s. 

60; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 43. 
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İslam âleminin dini lideri olarak kalmış oluyordu.15 Bütün nüfuzunu ve iktidarını 

kaybeden Halife, işte bundan dolayı İbrahim Yınal’ın iktidar olması halinde eski 

gücünü kazanabileceği umuduyla desteklemiş olabilir.  

 

a. Arslan Besasirî’nin Musul’u Ele Geçirmesi 

 

İbrahim Yınal’ın isyan edebileceği kaygısından kurtulamayan Tuğrul Bey, o 

Bağdat’ta iken az bir kuvvetle Selçuklu emirleri Aytekin, Erdem, Hacip Böritekin ve 

Yaruktekin’i Musul ve çevresine tayin etmişti. Bunu fırsat bilen Arslan Besasirî ile 

Şii Mısır Fatımîlerine bağlı Kureyş b. Bedrân, Musul’a yürüyüp şehri kuşatmışlar ve 

aynı gün zapt etmişlerdi. Hazinedâr, Emir Erdem ve bir grup asker iç kaleye 

sığınarak burayı dört ay boyunca savunmuşlardı. Hatta kuşatmanın uzaması 

sebebiyle kalede bulunanlar erzaklarının tükenmesinden dolayı binek hayvanlarını 

yemek zorunda kalmışlardır. Sonunda Erbil hâkimi İbn Mûsek, Kureyş b. Bedrân ile 

konuşup onlara eman almış, böylece onlar da dışarı çıkabilmişlerdir. Kaleyi ele 

geçiren Besasirî’nin orayı yıktırdığı aktarılmaktadır.16 

 

Kaleden ayrılan Selçuklu emirlerinin güçlükle Bağdat’a ulaştıkları 

aktarılmaktadır. Kaynakların ifadesine göre Musul’un kaybedilmesi üzerine, 

Bağdat’ta bulunan Tuğrul Bey, ikinci kez Musul’a sefer düzenlemek zorunda 

kalmıştır. Tuğrul Bey, Besasirî’nin yaptıklarını haber aldığında yanında Nevruz 

gününde askerlerine izin vermiş olması sebebiyle sadece 2.000 süvarinin bulunduğu 

                                                           
15 Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 42-43. 
16 İbnü’l-Esîr, c. IX, s. 484. 
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aktarılmaktadır.17 Askerin azlığına rağmen Selçuklu ordusuyla savaşmaya cesaret 

edemeyen Arslan Besasirî ve Kureyş b. Bedrân, Musul ve civarını yakıp yıkarak 

bölgeden ayrılmışlardır. Harekâtını sürdüren Tuğrul Bey, onları izleyerek 

Nusaybin’e geldiği sırada, kendisinden gizlice ayrılan İbrahim Yınal ve askerlerinin, 

kalabalık Türkmen askerleriyle birlikte Hemedan’a doğru yöneldiğini haber aldı.18  

 

Bu durumdan istifade etmek isteyen ve Tuğrul Bey ile İbrahim Yınal’ın 

arasının bozuk olduğunu bilen Arslan Besasirî, İbrahim Yınal’a gizlice haber 

gönderip kendisini Tuğrul Bey’e karşı isyana teşvik ederek yardım vaadinde 

bulunmuştur.19 Arslan Besasirî, bu siyaseti ile Tuğrul Bey’i İbrahim Yınal’la da 

mücadele etmek zorunda bırakarak zayıflatmayı amaçlıyordu. Mısır Fatımî Halifesi 

Mustansır ve taraftarı Arslan Besasirî, İbrahim Yınal’a yazdıkları mektuplarda 

Tuğrul Bey’e isyan etmesi durumunda kendisine askerî ve mâlî yönden yardımda 

bulunacaklarını ve Selçuklu sultanı olarak tanıyacaklarını bildirmişlerdi.  

 

Selçuklu Devleti’nin ciddi ve tehlikeli bir duruma sürüklenmekte olduğunu 

anlayan Tuğrul Bey, beraberindeki az bir kuvvetle derhal Nusaybin’den ayrılarak 

İbrahim Yınal’ı izlemeye başladı. Ayrıca Hemedan’ın hazine, mal ve silahlar için bir 

                                                           
17 İbnü’l-Esîr, c. IX, s. 484. 
18 Hüseynî, Sadre’d-Din Ebu’l-Hasan Ali b. Nâsır, Ahbâru’d-Devleti’s-Selçukîyye, çev; Necati Lugal 

T. T. K. Basımevi, Ankara, 1943, s. 13; Râvendî, Muhammed b. Ali b. Süleyman, Râhatu’s-Sudûr ve 

Ayetü’s-Surur, çev; Ahmed Ateş, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1957, s. 106; Bundâri, El-Feth Ali b. 

Muhammed, Zübdetü’n-Nusra ve Nuhbetü’l-Usra, çev; Kıvameddin Burslan, Irak ve Horasan 

Selçukluları Tarihi, İstanbul, 1943, s.12. 
19 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zaman fi Tarihi’l-Âyan Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler I. 

Sultan Tuğrul Bey Dönemi”, Belgeler Dergisi, Ankara, 1998, c. XVIII, S. 22; s. 30; İbnü’l-Esîr, c. IX, 

s. 484. 
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depo olması Sultan’ın bu şehirde İbrahim Yınal’dan önce bulunmasını 

gerektiriyordu.20 

 

M. A. Köymen, İbrahim Yınal ile Besasirî ittifakını daha detaylı olarak şu 

şekilde anlatmaktadır: “İbrahim Yınal, bu sırada Haleb civarında bulunan Besasirî ile 

müttefiki Kureyş’e elçi göndermişti. Görünüşte kardeşi Tuğrul Bey’e itâate dâvet 

maksadıyla gönderilen elçinin vazifesi, Mısır Fatımî halifesinden para, hil’at, unvan 

ve sancak istemekti. Bu suretle Tuğrul Bey’i tahttan indirecek olan İbrahim Yınal, 

bütün memleketi ele geçirecek, hükümdar olacak ve hutbeyi Mısır Fatımî halifesi 

adına okutacaktı. Tuğrul Bey, halifenin veziri aracılığıyla, İbrahim Yınal’ın, Besasirî 

ile olan ittifakını haber aldı. Halifenin vezirinin elinden kurtulan bir casus derhal 

İbrahim Yınal’ın yanına gelip durumu anlattı. Endişeye kapılan İbrahim Yınal aynı 

gece Tuğrul Bey’in yanından ayrılarak Hemedan’a doğru yola çıktı”.21 

 

Tuğrul Bey, İbrahim Yınal’ı takip ederken, veziri Amidü’l-Mülk Kündürî, 

karısı Altuncan Hâtun ve oğulluğu Enûşirvan’ı ise bir miktar kuvvetle Arslan 

Besasirî’ye karşı Bağdat’ı savunmak için gönderdi. Bu bölünmeyle kuvvetleri iyice 

azalan Sultan Tuğrul, süratle hareket ederek yedi günde22 İbrahim Yınal’dan önce 

Hemedan’a ulaştı.23  

 

                                                           
20 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 31; Reşidü’d-Din, Cami’ut-Tevarih, nsr. Ahmed 

Ateş, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1960, s. 22; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 61; Merçil; 

Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, s. 36. 
21 Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 60–6. 
22 Bundârî, s. 12. 
23 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 3. 
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Tuğrul Bey, Hemedan’a geldiğinde yanında az sayıda asker vardı. Buna 

karşılık İbrahim Yınal’ın etrafında ise Türklerden çok sayıda asker toplanmıştı. 

İbrahim Yınal onlara, kardeşi Tuğrul Bey ile barışmayacağına ve onları Irak’a 

gitmeye zorlamayacağına dair yemin etti. Bunun üzerine askerler de İbrahim Yınal’a 

sadık kalacaklarına dair yemin ettiler ve kendisine destek verdiler.24 Çünkü Türkler 

uzun süre ailelerinden ayrı kaldıkları ve pek çok sıkıntı yaşadıkları için Tuğrul 

Bey’den hoşlanmıyorlardı. Kardeşi Ertaş’ın oğulları Mehmet ve Ahmet’in kendisine 

katılmasıyla İbrahim Yınal’ın kuvvetleri 30.000’i buldu. Hemedan bölgesinde 

yapılan savaşta Tuğrul Bey, İbrahim Yınal karşısında tutunamayıp Hemedan 

Kalesi’ne çekilmek zorunda kaldı. Çok geçmeden de İbrahim Yınal tarafından 

kuşatıldı.25 

 

b. Tuğrul Bey’in Yardım İstemesi 

 

İbrahim Yınal karışısında hayatında belki de hiç olmadığı kadar zor durumda 

kalan Tuğrul Bey, veziri Amidü’l-Mülk Kündürî, karısı Altuncan Hâtun ve 

Enuşirvan’a mektup yazarak yardım istedi.26 Aynı şekilde, Merv’de ağır hasta olan 

kardeşi Çağrı Bey’e de bir mektup göndererek, sultanlığının elinden gitmek üzere 

olduğunu, bu nedenle acele yardım göndermesini istedi.27 Ayrıca yeğeni Alparslan’a 

                                                           
24 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 31; İbnül’l-Esîr, c. IX, s. 488; Müneccimbaşı, s. 

24; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 61. 
25 Ahbâr, s.14; Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 31; Nişaburî, İmam Zahir’ed-Din, 

Selçuk-nâme, “tlf. Ebu Hamid Muhammed b. İbrahim”, Tahran, 1332, s. 40; İbnü’l-Esîr, IX, s. 488; 

Müneccimbaşı, s. 24; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 44; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi 

Tarihi, s. 36. 
26 Bundârî, s. 12. 
27 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 31; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 44. 
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da mektup göndererek, “Kardeşim bana muhalefet ve isyan etti. Benim ülkemi 

karıştırmaya ve devletimi yabancıya vermeye niyet etti. Askerimin çoğu ona tâbi, 

bana ise karşı oldular. Şimdi benim oğlum iyilik edip, gelip bana yardımcı olsun ve 

kardeşimden öcümü alsın. Senin gelmeni bekliyorum. Amcana zarar gelmesinden 

korkuyorsan, mektup eline geçer geçmez acele ve süratle yola çık” dedi.28 Alparslan 

haberi alınca hemen amcasına yardım için hareket etti. 

 

Tuğrul Bey’in yenildiği ve Arslan Besasirî’nin Bağdat üzerine yürüdüğü 

haberinin yayılması,29 şehirde büyük bir heyecan ve korku yarattı. Bu nedenle Halife, 

hem kendisinin hem de şehrin güvenliği için Selçuklu kuvvetlerinin Bağdat’tan 

ayrılmasını istemiyordu.30 Dahası Halife, Tuğrul Bey tarafından elinden alınan siyasi 

gücüne ve etkinliğine tekrar ulaşabilmek için onun sahip olduğu gücün zayıflaması 

gerektiğini düünebileceğinden askerlerin şehirden ayrılmamasını istememiş olabilir.  

 

Vezir Kündürî de kendi çıkarlarını düşünerek Enûşirvan’ı sultan ilan etmek 

istiyordu. Fakat Altuncan Hâtun, vezirin bu düşüncesini anlayıp oğulluğunu ve 

Kündürî’yi hapsederek kontrol altında tutmak için harekete geçince, Kündürî ve 

Enûşirvan kaçmak zorunda kaldılar.31 Altuncan Hâtun, Emir İnanç ve Emir Ömer 

gibi sultana sadık emirlerle beraber Hemedan’a hareket etti.32 

 

                                                           
28 Ahmed b. Mahmud, Selçuk-nâme,I-II, haz. E. Merçil, Kervan Kitapçılık, İstanbul, 1977, I, s. 40. 
29 Bundârî, s. 12. 
30 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 31. 
31 Bundârî, s. 12. 
32 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 31-32. 
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 Sıbt İbnü’l-Cevzi kuşatma öncesinde iki taraf arasında bir başka savaşın daha 

vuku bulduğundan bahsetmektedir. Ona göre,33 yeğenlerinin de yardımını alan 

İbrahim Yınal, Kazvin de konuşlanmış ve Rey’den gelen Sultan’ı orada mağlup 

etmişti. Bunun üzerine tekrar Rey’e dönmek zorunda kalan Sultan’a, Çağrı Bey’in 

oğulları Kavurd, Alparslan ve Yakutî de katılmıştı.  

 

Kardeşinin yardım çağrısına uyan Çağrı Bey, oğulları Kavurd, Alparslan ve 

Yakutî’yi kalabalık bir orduyla Hemedan’a gönderdi. Destek kuvvetlerle İbrahim 

Yınal arasında Rey kenti civarında yapılan savaşta İbrahim Yınal kesin bir yenilgiye 

uğratıldı ve yeğenleri Muhammed ile Ahmed de onunla birlikte esir alındı.  

 

Tuğrul Bey, giriştiği isyanlarla devletin başına ciddi tehlike ve buhranlar 

çıkarmış olan İbrahim Yınal’ı ve yeğenlerini 9 Cemaziyelâhir 451 / 23 Temmuz 

1059 günü Türk töresi gereğince, yayının kirişiyle boğdurtarak öldürtmüştür.34 

Kardeşi Çağrı Bey’in tam desteğini arkasında hissetmesi ve yeğenlerinin yanında 

olması Tuğrul Bey’e manevî bir güç olmuş ve ilk isyanında affettiği İbrahim Yınal’ı 

bu sefer bağışlamamış, cezalandırmıştır. Ancak cezaları uygularken bile İbrahim 

Yınal’ın konumuna saygı göstererek kanının akmamasına özen göstermiştir.  

 

                                                           
33 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 44. 
34 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 44; Bundârî, s. 14; İbnü’l-Esîr, IX, s. 488; 

Mevdûdî, Selçuklular Tarihi, çev; Ali Genceli, Hilal Yayınları, İstanbul, s. 203; Müneccimbaşı, s. 24; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 44. Ahmed b. Mahmud, savaş tarihi olarak 19 Cemaziyelahir 451 

/ 2 Ağustos 1059 tarihini verip, İbrahim Yınal’ın savaşın olduğu gün öldürüldüğünü belirmektedir 

(Selçuk-nâme, I, s. 41); Ahbâr’da ise (s.14) İbrahim Yınal’ın ölüm tarihi olarak 19 Cemaziyelahir 451 

Çarşamba günü verilmektedir.  
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Bu olaylara değinen bir başka yazar olan Ebu’l-Ferec ise hadiseyi kısaca ele 

almaktadır. O’nun verdiği bilgilere göre, Sultan, Musul’a vardığı zaman burasının 

tamamen tahrip edilmiş olduğunu gördü. Kendisine ana tarafından kardeşi İbrahim 

Yınal’ın isyan etmeyi düşündüğü ve Mısır halifesi ile haberleştiği bildirilmişti. 

Sultan, İbrahim Yınal’ın İran’a hâkim olmasından ve Türkmen-Oğuz ordularının ona 

katılmasından korkarak telaş içinde İran’a hareket etti ve Hemedan’da yerleşerek 

Şehrazur dağlarında bulunan kardeşine karşı bir ordu gönderdi, onu yakalatıp ölüm 

cezasına çarptırdı.35 

 

İbrahim Yınal’ın giriştiği bu isyan hareketinin, Mısır Fatımî Devleti’nin 

hizmetine girmiş olan Arslan Besasirî’nin teşvik ve desteği ile başladığı bir gerçektir. 

Bununla beraber bu isyanın devlete küskün göçebe Türkmenlerin desteği ile de 

yürütülmüş olması, konuyu devletler arası siyasi ve hukuki ilişkiler çerçevesine 

sokar. Hem de esas itibariyle mücadele Türkmenler’e dayanarak sürdüğü için, 

toplumsal ilişkiler çerçevesine girmiştir.36 

 

Bu isyan Selçuklu Devleti’nin karşı karşıya kaldığı ilk büyük sınavdır. Olay 

yeni kurulmuş olan devleti sarsmışsa da, zaferden sonra Tuğrul Bey’in saygınlığının 

artmasında önemli bir paya sahip olmuştur.37 

 

 

 

                                                           
35 Ebu’l-Ferec, Ebu’l-Ferec Tarihi, çev. Ömer Rıza Doğrul, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1987, s. 313. 
36 Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 59. 
37 Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 62. 
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4. Kutalmış’ın İsyanı 

 

Ebu’l-Fevaris Kutalmış, dedesi Selçuk Bey’in ölümünden sonra Selçuklu 

ailesinin başına geçen ve İsrail olarak da bilinen Arslan Yabgu’nun oğlu ve Anadolu 

fatihi Süleymanşah’ın babasıdır. O, Selçuk Bey’in ölümünden sonra Selçuklular’ın 

başında bulunmuş olan babası Arslan Yabgu’nun Gazneli Sultan Mahmud tarafından 

hapsedildiği Hindistan’daki Kâlincar Kalesi’nde ölmesinden sonra Tuğrul Bey 

tarafından Curcan ve Damgan’a vali olarak tayin edilmişti.38 

 

Kutalmış da, diğer Selçuklu şehzadeleri gibi taht iddiasıyla isyan etmiştir.39 

Kutalmış’ın tam olarak hangi sebeple isyan ettiği hakkında kaynaklarda kesin bir 

bilgi yoktur. Ancak isyan sebebi olarak Selçuklu başbuğluğuna töre gereğince Tuğrul 

ve Çağrı Beyler’in değil, büyük erkek evlat olarak kendisinin geçmesi gerektiğini 

düşünmüş olması muhtemeldir.  

 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Kutalmış’ın tam olarak ne zaman isyan ettiği 

belli değildir. Fakat  İbrahim Yınal’ın Tuğrul Bey’in Musul harekâtı esnasında 

gizlice ordudan ayrılmasından sonra o da kuvvetleriyle birlikte ordudan ayrılmıştı. 

Bu duruma bakıldığında Kutalmış’ın, İbrahim Yınal ile işbirliği yaptığı 

düşünülebilirse de İbrahim Yınal’ın isyanında her hangi bir şekilde Kutalmış’ın adı 

geçmemektedir. Muhtemelen Tuğrul Bey’in hem Musul problemiyle hem de İbrahim 

Yınal’ın isyanıyla uğraşması sebebiyle ordusunun gücünün ve etkinliğinin 

                                                           
38 Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 47. 
39 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zaman fi Tarihi’l-Ayan Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler II. 

Sultan Alparslan Dönemi, yay. Sevim, Belgeler Dergisi, 1998, c. XIX, S. 23, s. 1. 
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azalmasını kendisi için fırsat bilen Kutalmış, bu durumdan istifade etmek için bu 

tarihte isyan etmiştir.  

 

Kutalmış, ordudan ayrılmasının üzerinden çok geçmeden kardeşi Resultekin 

ile beraber babasına bağlı Türkmenlerle birlikte isyana girişmişse de Selçuklu 

kuvvetleri karşısında tutunamayarak Rebiülâhir 453 / Nisan-Mayıs 1061 tarihinde 

Cibal’deki sağlam surlara sahip Girdkuh kalesine çekilmek zorunda kalmıştı.40 

 

Kutalmış’ın isyan ettiği sırada Tuğrul Bey, Halife Kaim Biemrillah’ın kızıyla 

evlilik hazırlıkları yapıyordu. Bu sebeple Sultan, Bağdat’tan Rey’e dönerken Bağdat 

polis teşkilatının başı olan Humartekin’i bir miktar Selçuklu kuvvetiyle 

Cemaziyelâhir 453 / Haziran- Temmuz 1061 tarihinde ona karşı sevk etti.41 Ancak 

Humartekin, Vezir Amidü’l-Mülk Kündürî’nin kendisini çekemeyerek Tuğrul Bey’e 

hakkında kötü sözler söylediğini duyunca, Sultan tarafından cezalandırılmaktan 

korkarak beraberinde güvendiği 6 adamıyla 12 Şaban 453 / 31 Ağustos 1061 günü 

kuşatmayı bırakıp kaçmıştır.42  

 

Humartekin’den İki yıl sonra (455 / 1063) bu sefer Tuğrul Bey’in veziri 

Amidü’l-Mülk Kündürî, yanındaki 40.000 askerler Rey şehrinden ayrılarak Girdkuh 

                                                           
40 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 1; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 47; 

Mustafa Demir, Büyük Selçuklu Tarihi, Sakarya Kitapevi, Sakarya, 2004, s. 52. 
41 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 70; Muharrem Kesik, “Kutalmış’ın Büyük 

Selçuklu Tahtını Ele Geçirme Gayretleri”, Türk Kültürü, 2001, yıl XXXIX, S. 454, s. 98. 
42 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 71-72; Muharrem Kesik, s. 98. Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi (s. 47), Mustafa Demir (s. 52), M A. Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı (s. 64), 

Humartekin’in geri çekilmesini Kutalmış karşısında mağlup olmasına bağlarlar. Ancak kaynağın 

verdiği bilgi gayet açıktır. 
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Kalesi’ni muhasara etmek için harekete geçti. Bu sırada Kutalmış 10.000 kadar 

askeriyle burada bulunuyordu. Kale, alınması mümkün olmayacak kadar sarp bir 

yerdeydi. Su kanallarına sahip olmayan Kale’nin içinde sarnıçlarda toplanan yağmur 

suyu içilebilmekteydi. Bu sebeple kalenin fethi ancak erzak ve suyun tükenmesinden 

sonra mümkün olabilirdi. Nitekim kuşatmanın uzaması sonucunda su ve erzağın  

azalmasıyla zor durumda kalan Kutalmış teslim olmak için bir takım şartlar öne 

sürdü. Buna göre; 

 

1. Canının bağışlanacağına dair Sultan talak ile yemin edecek, 

 

2. İsyan harekâtı ile işlediği suçtan dolayı tazminat istenilmeyecek, 

 

3. Emir Süleyman( Çağrı Bey’in oğlu)’ın kızıyla evlenecek, 

 

4. Kendisine münasip bir vilayet tevcih edilecek. 

 

Bu şartlardan üçü kabul edilmesine rağmen, talak üzerine yeminin Sultan’a 

kimse tarafından söylenmeye cesaret edilemeyeceği belirtildi. Kutalmış’ın bu madde 

üzerinde ısrar etmesi sebebiyle de müzakereler durdu.43 Sultan’ın talak üzere yemini 

kabul etmeyeceğini muhtemelen Kutalmış’ta biliyordu. O’nun bu madde üzerinde 

ısrar etmesi zaman kazanmak maksadıyla olabilir. 

 

                                                           
43 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 84; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 64; 

Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 63; Kesik, s. 98. 
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Bu sırada Tuğrul Bey, Halife’nin kızı olan yeni eşiyle birlikte Rey’e dönerken 

buraya yakın bir yer olan Kasran’da hastalandı ve altı ay sonra da  8 Ramazan 455 / 4 

Eylül 1063 günü Rey’de vefât etti.44 Kündürî, Girdkuh Kalesi’ni muhasaraya devam 

ettiği sırada Sultan’ın ölüm haberini alınca askerlerini toplayarak: daha önce Tuğrul 

Bey’e hizmet ettiklerini ancak artık onun öldüğünü, bundan sonra yapacakları işin 

Tuğrul Bey’in vasiyetine uygun olarak onun yerine kardeşinin oğlu Süleyman’ı tahta 

çıkarmak olduğunu belirterek kendisine yardımcı olur ve desteklemeleri durumunda 

isteklerini en güzel şekilde yerine getireceğini belirtti. Bu sözler üzerine askerler de 

Kündürî’nin emrinde olduklarını, alacağı her kararın arkasında olacaklarını 

söyleyerek Vezir’e sâdık kalacaklarını belirttiler. Kündürî de askerlerin dağılmaması 

ve kendisine sâdık kalmaları için elinde bulunan her türlü eşyayı ordu mensuplarına 

dağıtarak 16 Ramazan 455 / 12 Eylül 1063 günü Rey’e döndü.45 

 

Tuğrul Bey’in ölümüyle beklemediği bir anda düştüğü zor durumdan kurtulan 

Kutalmış,  kaleden inip asker toplamak için Türkmen obalarına gitti. Türkmenlerin 

büyükleri ona destek verdiler. Böylece birçok farklı bölgeden toplanan Türkmenlerle 

Kutalmış’ın ordusu iyice güçlendi.46 

 

Tuğrul Bey’in ölümü Kutalmış’ın işini kolaylaştırmıştır. Sultan’a asi bir 

hânedân üyesi konumundan kurtularak, Selçuklular’daki hakimiyet anlayışına göre 

taht üzerinde hak sahibi olan ve bunun için uğraşan hânedân üyesi kimliğine 

                                                           
44 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 85; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 41. 
45 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XVIII, S. 22; s. 89; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 152. 
46 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23; s. 3. 
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kavuşmuştur. Bu kimlik insanların daha kolay Kutalmış tarafına geçmelerine neden 

olmuştur.  

 

Kutalmış’ın tahtı ele geçirmek için yaptıklarını hânedân üyelerinin taht 

mücadeleleri başlıklı ikinci bölümde inceleyeceğiz. 

 

B. ALPARSLAN DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İSYANLAR 

 

1. Fahrü’l-Mülk Yabgu’nun İsyanı 

 

Fahrü’l-Mülk Yabgu b. Mikail, Alparslan’ın amcasıydı ve Herat bölgesini 

yönetiyordu. Tuğrul Bey’in ölümünden sonra Fahrü’l-Mülk Yabgu da 456 / 1063-

1064 yılında saltanat iddiasıyla isyan edenler kervanına katılmıştı. Fahrü’l-Mülk 

Yabgu, isyan bayrağını açarken kendisinin Selçuklu Hânedânı’nın hayatta olan en 

yaşlı üyesi olmasını gerekçe gösteriyordu.47  

 

Alparslan, amcasının isyan ettiğini duyunca büyük bir orduyla onun üzerine 

yürüdü ve Herat şehrini kuşattı. İki taraf arasında yapılan savaş sonunda Fahrü’l-

Mülk Yabgu esir alındı. Alparslan, Hânedân’ın en yaşlı üyesini öldürüp tepki 

çekmek istemediğinden huzuruna çıkarılan amcasına ikram ve ihsanda bulunup onu 

yerinde bırakmayı ve dostça davranmayı tercih etmiştir.48 Böylece aile birliğini de 

sağlamayı amaçlamıştır. Çünkü isyan sonucunda ölen bir amcadan pişmanlık duyup 

                                                           
47 Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 80; Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III, s.44. 
48 Ebu’l-Fidâ, II, s. 193; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 47; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 81; Köymen, Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III, s.44. 
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itaatini arz eden bir amcanın birlik ve beraberliği sağlamada daha çok katkıda 

bulunacağı açıktır. 

 

2. Kavurd Bey’in İsyanı 

 

Selçuklular, Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan Savaşı’ndan hemen 

sonra büyük bir kurultay toplamışlar ve Türk geleneğindeki hâkimiyet anlayışına 

uygun olarak o zamana kadar ele geçirilmiş toprakların hangi hânedân üyelerinin 

yönetimine verileceğini karalaştırmışlardı. Bu bağlamda Kirman bölgesi Çağrı 

Bey’in oğlu Kara Arslan Kavurd’a verilmişti.49 

 

Çağrı Bey’in en büyük oğlu50 olan Kavurd’un doğum tarihi hakkında kesin 

bir bilgiye ulaşamadık. Ancak küçük kardeşi Alparslan’ın 1 Muharrem 420 / 20 Ocak 

1029 doğumlu olduğunu düşünürsek, Kavurd’un  bu tarihten daha önce doğduğu 

sonucuna varabiliriz 

.  

Kavurd kelimesi Türkçe “Kurt” manasındadır.51 Kavurd’un diğer bir adı da 

Kara Arslan olup, bastırdığı paralarda52 ve bazı kaynaklarda bu şekilde 

                                                           
49 Râvendî, s. 102; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 20; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 7. 
50 Râvendî, s. 102; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 20. 
51 Merçil, Kirman Selçukluları, s. 8. 
52 C. Alptekin, “Selçuklu Paraları”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi. III, Ankara, 1971, s. 554-560 
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geçmektedir.53 Ancak bu “Kara Arslan” ifadesinin bir unvan olduğu da ileri 

sürülmüştür.54 

 

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in vefatı üzerine hânedân mensupları 

arasında çıkan taht mücadelelerine Kavurd Bey de katılmış ve İsfahan’a kadar 

ilerlemişti. Ancak İsfahan’da iken, kardeşi Alparslan’ın başkent Rey şehrine gelip 

Büyük Selçuklu tahtına çıktığını öğrenince Kirman’a dönerek daha önce Tuğrul Bey 

için olduğu gibi, Alparslan için de hutbe okuttu.55 Alparslan, Selçuklu tahtına 

otururken emirlerin bir çoğunun desteğini alarak güçlü bir şekilde tahta çıkmıştı. 

Kendisinde kardeşine karşı duracak gücü göremeyen ve belki de emirlerden 

beklediği desteği bulamayan Kavurd, taht iddiasından vazgeçerek en azından elinde 

bulunan toprakları korumayı düşünmüş olabilir. 

 

Kavurd daha sonra Sultan Alparslan’a mektup yazarak, amcalarından ele 

geçirdiği  toprak ve mallarda var olduğuna inandığı payının kendisine verilmesini 

istedi. Maddi bakımdan sıkıntıda olduğu için yönetimindeki insanların ihtiyaçlarını 

karşılayamadığına vurgu yapıp Sultan Alparslan’dan ihsanda bulunmasını rica etti. 

Arzusunun yerine gelmemesi durumunda Allah’a sığınmaktan başka yapabileceği bir 

                                                           
53 Ahbâr, s. 28. 
54 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Ankara, 1972, s. 92. 
55 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 10; Mehmet Altay Köymen, Alparslan ve 

Zamanı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, s.85; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 22; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s.302. 
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şeyinin olmadığını belirtti. Her halükarda Sultan’a minnettar olacağına da dikkat 

çekmeyi ihmal etmedi.56 

 

 a. Fazlaveyh’in Şiraz’a Saldırması 

 

 Kavurd’un, Tuğrul Bey’in ölümü üzerine Fars bölgesinden ayrılmış olması, 

Sultan ile Kavurd arasındaki gerginliğin farkında olduğu anlaşılan vasal Şebankâre 

emiri Fazlaveyh (Fazlûye) için önemli bir fırsat olmuştu. Derhal yeni Selçuklu 

Sultanı Alparslan’a bir mektup yazarak adına hutbe okuttuğunu ve ona tabi olduğunu 

bildirdi ve Kavurd’un yönetimindeki Şiraz bölgesini ele geçirmek için yardım istedi. 

Sultan Alparslan’dan aldığı olumlu cevap üzerine Basra, Huzistan ve  Ahvaz Valisi 

olan Hezâresb’den söz konusu bölgeyi ele geçirmek için kuvvet istedi. Hezâresb de 

Deylemli ve Türklerden oluşan bir kuvveti ona yardıma gönderdi. Destek kuvvetler 

Fazlaveyh ile birleşerek Şiraz bölgesindeki yerleri yağmaladılar.57 

 

Kavurd’a, Sultan Alparslan’ın gazâ için Bizans hâkimiyetindeki Anadolu’ya 

sefere çıktığı ve Fazlaveyh’in Şiraz’a yürüdüğü bildirildiği zaman, Kavurd derhal 

harekete geçti. Şiraz yakınlarında yapılan savaşta Fazlaveyh ağır bir yenilgiye uğradı 

ve adamlarının çoğu öldürüldü. Fazlaveyh âciz ve bedbaht bir şekilde hükümet 

merkezi Fesâ’ya geri dönerken, Kavurd muzaffer bir şekilde Şiraz’a girdi.58 

                                                           
56 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 10; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s.85–86; 

Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1992, s.46; Merçil, 

Kirman Selçukluları, s. 22–23. 
57 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 11. 
58 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 11; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 22–23; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s.302. 
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b. Sultan Alparslan’ın Fars’a Yürümesi 

 

Sultan Alparslan, Anadolu gazâsından sonra Zilhicce 456 / Kasım 1064 

tarihinde Hemedan’a geldiğinde Kavurd karşısında başarısızlığa uğrayan Fazlaveyh 

de çeşitli hediyeler ile Sultan Alparslan’ın huzuruna çıktı. Fazlaveyh, Melik 

Kavurd’un kendisine yaptıklarını anlatarak, onu Sultan Alparslan’a şikâyet etti. 

Sultan Alparslan, Fazlaveyh’e iltifatta bulunarak ona ve maiyetindekilere hil’atler 

takdim etti. Yine Fazlaveyh’e çadırlar, altın işlemeli eyerli atlar, gümüş ve altın 

kaplar ve birçok hediyeler verdi. Üç namaz vaktinde Fazlaveyh’in çadırının önünde 

hakimiyet alameti olarak nevbet çalınmasını emretti. Ayrıca Kavurd ve adamlarını 

Fars’dan uzaklaştırmak için askerî bir birlik tertip ederek Fazlaveyh’in emrine verip 

Şiraz’a gönderdi.59 

 

Sultan Alparslan’ın, Kavurd’a karşı bir başkasını desteklemesi çok 

anlamlıdır. Muhtemelen Alparslan, Kavurd’un güçlenip taht iddiasıyla kendisine 

rakip olmasını istemiyordu. Ağabeyi Kavurd’un güçlenmesiyle emirler onun tarafına 

geçebilirdi. Bu da Alparslan’ın zayıflaması ve tahtının sallanması anlamına gelirdi. 

Ancak vasal bir emir ne kadar güçlü olursa olsun onu kontrol altına almak ve ona 

karşı destek bulmak bir hânedan üyesiyle mücadele etmekten her zaman daha 

kolaydır. 

 

                                                           
59 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 13. 
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Alparslan 14 Zilhicce 457 / 25 Kasım 1064 günü Hemedan’dan hareket 

ederek İsfahan’a gitti ve bu şehirde 40 gün kaldı. Hezâresb ile Hâcib Porsuk 

kumandasında bulunan bir Selçuklu kuvveti de 5 Muharrem 457 / 17 Aralık 1064’de 

Fars bölgesine gitmek üzere İsfahan’dan harekete geçmişti. 

 

Sultan Alparslan, Kavurd’a karşı gönderdiği kuvvetleri yeterli bulmayarak 

Şiraz’a doğru yola çıktı.60  Sultan Alparslan’ın geldiğini haber aldığı zaman Şiraz’da 

bulunan Kavurd,  ailesi ve hazinesini derhal Kirman’a gönderdi. Kendisi de sahilde 

“Bîr” denilen bir kaleye sığındı.  

 

İki ordu karşılaşıp Alparslan’ın askerleri hücuma geçtikleri zaman, 

Kavurd’un askerleri hemen aman dilediler ve aralarında önemli bir çarpışma 

olmadan savaş sona erdi. Alparslan, esir askerlere iyi davrandı. Ayrıca Kavurd’un 

kaçmasını önlemek için Kirman yolunu kapattı. Kirman yolunu kuşatan askerler de 

5.000 deve ve katırdan oluşan büyük bir ganimet ele geçirerek Sultan’a teslim ettiler. 

Bu ganimete çok sevinen Alparslan, Şiraz’ın da içinde bulunduğu Fars bölgesini 

27.000.000 dirheme mukâta’a suretiyle tekrar Fazlaveyh’e iade ettikten sonra 

İsfahan’a döndü.61 

 

 

 

                                                           
60 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 13; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 86; Merçil, 

Kirman Selçukluları, s. 23. 
61 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 13; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 86; Merçil, 

Kirman Selçukluları, s. 24; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s.302. 
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c. Kavurd’un Sultan Alparslan’a İlk İsyanı  

 

Sultan Alparslan, Fars bölgesini Kavurd’un elinden almasına rağmen, 

Kirman’daki hâkimiyetine dokunmamıştı. Kavurd’un câhil ve tecrübesiz bir veziri 

vardı. Bu vezir, Melik Kavurd’u tahrik ederek, Sultan’a karşı isyanının hayırlı 

olacağını ve mevcut kuvvetle ülkeyi baskıdan kurtarmanın daha kolay olacağını 

söyleyerek onu ayartmıştı. Diğer divan üyeleri de ağız birliği ederek onu 

desteklediler. Vezirin düşüncesine göre Kavurd, isyan edecek olursa ülkeyi idare 

konusunda kendisine daha fazla ihtiyaç duyacaktı. Kavurd onun bu sözlerine inandı 

ve 459 / 1067 yılında Alparslan adına okunan hutbeyi kaldırarak, valisi olduğı 

Kirman’da sadece kendi adına hutbe okutup sikke bastırdı.62 

 

Kavurd’un bastırdığı sikkelerden 100 kadarı tüccarlar vasıtasıyla Sultan 

Alparslan’ın bulunduğu bölgeye gelmişti. Sultan, Kavurd’un bastırdığı paralardan 

bazılarını getirtip inceledi ve tüccarlardan bilgi aldı. Kavurd’un isyan ettiğini 

anlayınca, bir an bile durmayıp Şaban 459 / Haziran-Temmuz 1067 tarihinde Kirman 

üzerine yürüdü. Kavurd bu sırada Berdesir adlı etrafı surlarla ve derin hendeklerle 

çevrili bir kalede savunmaya çekilmişti.63 

 

                                                           
62 Ahbâr, s.28; İbnü’l-Esîr, c. X, 62; Bosworth, “The Political and Dynastic History of the Iranian 

World,” The Cambridge History of Iran, V, s. 59; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 66; Merçil, 

Kirman Selçukluları, s. 25. Başka bir rivâyete göre Kavurd, Alparslan’ın oğlu Melikşah’ı veliaht ilan 

etmesi üzerine isyan etmiştir. Bk. İbrahim Kafesoğlu, Kavurd md., İ.A.; Doğuştan Günümüze Büyük 

İslam Tarihi, c. VII, s. 120. 
63 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 24. 
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Selçuklu ordusunun öncü kuvvetlerini Hacib Altuntaş ile Hacib Çavlı komuta 

ediyordu. İki ordunun öncü kuvvetleri arasında meydana gelen şiddetli savaşta, iki 

taraftan da çok kişi ölmüş, neticede savaşı Kavurd’un öncüleri kaybetmiş ve Kirman 

ordusu bozguna uğramıştı. Bunun üzerine korkuya kapılan Kavurd, yanında yalnızca 

iki atlı bulunduğu halde Cîruft şehrine kapandı ve buradan Sultan Alparslan’a elçi 

göndererek itâatini arz etti ve affedilmesini istedi. Sultan bu isteği kabul ederek, 

Kavurd’u affetti. Daha sonra Kavurd, Sultan’ın huzuruna geldi.  

 

Kaynaklarda Sultan ile Kavurd’un buluşmasının duygusal bir ortamda 

gerçekleştiği belirtilmektedir. Buna göre, Alparslan huzuruna gelen Kavurd’a 

ikramda bulundu, ayağa kalkarak kardeşini kucakladı ve buluşmanın heyecanı ile 

kendisi ağladığı gibi, etrafındakileri de ağlattı. Kavurd’u affederek Kirman bölgesini 

tekrar ona verdi ve durumunda hiçbir değişiklik yapmadı. Kavurd kızları 

bulunduğunu, bunlara çeyiz temin edilmesi gerektiğini Sultan’a bildirdi. Sultan 

Alparslan Kavurd’un bu isteğini kabul ederek, kızlardan her birine elbise ve iktaların 

yanı sıra 100.000 dinar da para verdi.64 

 

Önceki isyanlarda olduğu gibi Melik Kavurd da, Sultan tarafından affedilmiş 

oluyordu. Alparslan, Kavurd’u affederek hem ordusunun gözünde büyük ve 

merhametli bir komutan oluyordu hem de Kavurd’un öldürülerek mazlum durumuna 

düşmesini ve herhangi bir kargaşanın çıkmasını önlüyor ve Kavurd’a saltanatının 

gücünü hissettiriyordu.  

 

                                                           
64 Ahbâr, s. 28-29; Bundârî, s. 30; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 62; Ahmed b. Mahmud, I, s. 70-72; 

Müneccimbaşı, s. 39; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 25-26. 
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3. Kavurd’un İkinci İsyanı 

 

Melik Kavurd affedilmesinin üzerinden iki yıl geçmeden kardeşi Alparslan’a 

karşı tekrar isyan etti. Kavurd bu defa eski düşmanı olan Fars hâkimi Fazlaveyh ile 

ittifak yapmıştı. Kavurd Bey’in tekrar isyan etmesine Alparslan’ın oğlu Melikşah’ı 

veliaht ilan ederek vezir ve komutanlardan yemin alması ve hutbelerde Melikşah’ın 

da adının okunması sebep gösterilmektedir. Kavurd’un Melikşah’ın veliahtlığını 

tanımamış olması bu ihtimalı doğrulamaktadır.65 Öyle anlaşılıyor ki kafasında en 

azından Alparslan’dan sonra sultan olmanın planını kurmaktaydı. 

 

 Sultan Alparslan bu durumu öğrendiği zaman 1 Muharrem 461 / 31 Ekim 

1068 günü önce Fazlaveyh’in üzerine yürümek maksadıyla İsfahan’dan ayrıldı. 

Ondan kurtulunca Kavurd ile savaşmak üzere Kirman’a gidecekti. Şiraz’a 

ulaştığında, Fazlaveyh’in Hurşeh adında çok sağlam bir kaleye sığındığı anlaşıldı.66 

Fazlaveyh’in kardeşi Hasnûye ise Alparslan’ın huzuruna gelerek eman diledi. İsyan 

eden kardeşiyle yollarını ayırdığını ve onun elinde bulunan kaleleri zabtetmek 

istediğini bildirdi. Sultan Alparslan Hasnûye’nin sözlerini kabul etmiş görünerek ona 

iyilik yapacağı vaadinde bulunup Kirman’a gitmek üzere Şiraz’dan ayrıldı.67 

Fazlaveyh ile mücadele görevini de veziri Nizamü’l-Mülk’e verdi. 

 

                                                           
65 Kafesoğlu, “Kavurd md.”, İA., c. VI, (İstanbul, 1955), s. 456-459,  
66 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 29; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 26; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 303; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 88. 
67 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 29; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 26. 
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Alparslan cephesinde bunlar olurken Melik Kavurd Berdesîr’de bulunuyordu. 

Kirman’a gelen Alparslan bu şehri kuşattı. Kuşatma devam ederken Şaban 461 / 

Mayıs-Haziran 1069 tarihinde Nizamü’l-Mülk’ün Fazlaveyh’i esir aldığı haberi 

ulaştı. 

 

Fazlaveyh, Sultan’ın huzuruna getirilince, sadece Sultan’a hizmet ettiği 

zaman ikbal ve mutluluk bulduğundan kendi arzusuyla kaleden çıkıp teslim 

olduğunu söyledi. Sultan, Fazlaveyh’in ağlarının çözülmesini ve kendine 

yaklaştırılmasını emretti, daha sonra da ona eman sayılan bir şapka (börk) armağan 

ederek, isyanı dolayısıyla yaptığı masrafları karşılaması istedi. Fazlaveyh bu isteğini 

kabul etti ve Sultan tarafından affedildi.68  

 

Alparslan’ın Fazlaveyh’i affetmesi muhtemelen siyaset icabıdır. Nitekim 

Fazlaveyh’in Sultan tarafından affedildiğini öğrenen Kavurd da derhal kardeşine 

mektup göndererek kendisinin de affedilmesini istemiş, hatta onun merhametli 

olduğunu ve ikisi arasındaki farkın bu olduğunu bildirmişti. Ancak görünüşe göre, bu 

bir oyalama taktiği idi. Kavurd bir taraftan da  Alparslan’ın ordusundan bir gruba 

mektup yazarak vaatlerle onları kendi tarafına çekmiş, ani bir hücum için onlarla 

anlaşmıştı. Ancak sâdık adamlarından birisi, bu durumu Sultan’a bildirdi. Alparslan 

yaptığı araştırma sonucunda bu olayın doğru olduğunu anladı ve Kavurd ile işbirliği 

yapanları derhal öldürttü.  

 

                                                           
68 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 30. 



 

 

34 

Alparslan ordusunda ki hainleri cezalandırdıysa da kendisi için henüz tehlike 

geçmemişti, çünkü ordunun büyük bir kısmı Kavurd’a sempati duymaktaydı. 

Alparslan durumun böyle olduğunu öğrendiği zaman oğlu Melikşah’ı, Ebu Sa’d el-

Müstevfî ve bir kısım askerle Berdesîr’de bırakarak önce Şiraz’a, sonra da İsfahan’a 

gitti.69 Böylece Kavurd bir kez daha Sultan Alparslan’dan kurtulmuş oluyordu.  

 

Kavurd’un Alparslan’ın idaresindeki disiplinli Selçuklu ordusunun bir 

kısmını kendi tarafına çekmiş olması büyük bir başarı idi. Ancak bu salt bir başarı 

olarak kalmış, daha ileri gidememişti.70 

 

a. Kavurd’un Kendi Oğlu Sultanşah ile Savaşı 

 

Sultan Alparslan, kardeşi Kavurd’un isyanlarına ve aralarındaki anlaşmazlığa 

onun oğlu Sultanşah’ın sebep olduğunu düşünmekteydi. Bunu önleyebilmek için de 

Kavurd’a mektup yazarak, olayların sebebi olarak gördüğü Sultanşah’ın kendisine 

teslim edilmesini istedi ve bu suretle aralarındaki soğukluğun ortadan kalkacağını 

bildirdi. Ancak Kavurd, cevap olarak yazdığı mektupta oğlunu teslim etmeyeceğini 

belirtmişti. Sultan Alparslan kardeşine çok kızdı ve onun idaresinde bulunan Fars 

bölgesini ve Kirman’ın bir kısmını Kavurd’un elinden aldı.71 

 

                                                           
69 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 30; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 26; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 303; M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III, s. 47-

48. 
70 Merçil, Kirman Selçukluları, s. 26. 
71 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 33. 
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Uğrunda ülkesinin bir kısmını kaybetmesine rağmen bir süre sonra Kavurd, 

oğlu Sultanşah ile anlaşmazlığa düştü. Bunun üzerine Sultanşah, Alparslan’a mektup 

yazarak, kapısına gelmek ve ona itâat etmek istediğini bildirerek Sultan’ın huzuruna 

geldi. Alparslan ona çok iyi davranarak at, elbise ve 10.000 dinar değerinde hediyeler 

verdi.  

 

Sultanşah, Alparslan’a babası ile savaşarak Kirman’ı almak istediğini 

bildirmiş, bu hususta yardımcı olmasını istemişti. Alparslan, Kavurd sorununu 

çözmek için arayıp da bulamadığı bu teklifi kabul ederek, binlerce Türk ve 

Türkmenden oluşan kalabalık bir orduyu onunla beraber Kirman’a göndermişti. 

Ancak 462 / 1069-1070 yılında yapılan bu savaşta Sultanşah, başarılı olamamış ve 

babasına mağlup olmuştur.72 

 

Alparslan, Sultanşah vasıtasıyla birçok siyasi planı hayata geçirmişti. İlk 

olarak Kavurd’dan oğlunu kendisine teslim etmesini istemişti. Bu teklifin kabul 

edilmemesi Kavurd’u Sultan’ın isteklerini kabul etmeyen bir âsi durumuna 

düşürmüştü. Böylece Sultan, Kavurd’a karşı yapacağı operasyonları meşru bir 

zemine oturtmuş oluyordu.  

 

İkinci olarak Sultan, Kavurd’a karşı oğlunu kullanarak Kirman bölgesinde 

karışıklık çıkmasını ve Kavurd’un ordusunun bölünerek zayıflamasını sağlıyordu. 

Böylece iç karışıklıklarla boğuşan Kavurd, Selçuklu tahtıyla ilgilenemiyordu. Bu 

sayede Alparslan da kolaylıkla Melikşah’ı veliaht ilan ediyordu. Ayrıca Sultan’ın 

                                                           
72 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 33; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 27; Köymen, 

Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 68; Demir, s.76. 
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ordusunun büyük çoğunluğunun Kavurd’a sempati duyduğu da biliniyordu. Emirler 

de kendi ülkesindeki problemlerle uğraşan bir hânedân üyesini desteklemekten 

vazgeçebilirlerdi. 

 

C. MELİKŞAH DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İSYANLAR 

 

1. Tekiş’in İsyanı 

 

 Sultan Alparslan’ın çocuklarından biri olan Tekiş, önce Erran daha sonra da 

Suriye’de bulunmuştur.73 Kardeşi Melikşah’ın sultanlığı döneminde ise Belh ve 

Toharistan bölgesini yönetmekte idi. Melikşah, 467 / 1074-1075 yılında Herat 

bölgesine giderek burada bulunan yakınlarını ziyaret etmek istemişti. Bu sırada 

Melik Tekiş de Sultan’ın huzuruna gelip itâatini arz etmişti. Melikşah ona bağışlarda 

bulunarak hil’at vermiş, Tekiş de tekrar Belh’e dönmüştü.74  

 

Sultan Melikşah Şaban 473 / Ocak-Şubat 1081 tarihinde Rey şehrinde 

askerleri teftiş ederken aralarından Türk kıyafetli 7.000 Ermeniyi ordudan ihraç 

etmişti. Sultan bu askerlerin ihracını emrettiği zaman vezir Nizamü’l-Mülk, ordudan 

çıkarılanların askerlik dışında hiçbir meslekleri olmadığını, eğer ordudan ihraç 

edilirseler  ister istemez hırsızlık yapacaklarını belirtti. Ayrıca içlerinden birini seçip 

“İşte sultan budur.” demeyeceklerinden de emin olamayacaklarını, bu durumda da 

                                                           
73 Ahbâr, s. 38; Bundârî, s. 48; Ahmed b. Mahmud, I, s. 115. 
74 Ahbâr, s. 43; Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, s. 58; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 114. 
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ödedikleri ücretin kat kat fazlasını onları itâat altına almak için harcamaya mecbur 

kalacaklarını söyledi.75.  

 

Ordudan ihraç edilenler Buşenç (veya Venec)’de bulunan Tekiş’in yanına 

giderek onun hizmetine girdiler. Tekiş, ordudan ihraç edilenlerin katılımıyla güçlendi 

ve hânedân üyelerinin hepsinin gönlünde yatan Selçuklu Devleti’nin başına geçmek 

için harekete geçti. Tekiş, süratle hareket ederek Merv-i Rud, Merv-i Şahican ve 

Tirmiz gibi şehirlere hâkim oldu.76 Ayrıca bir an önce Nişabur’u ele geçirerek 

Horasan bölgesine de hâkim olmak istiyordu.  

 

Tekiş’in isyan ettiğine dair haberler Sultan Melikşah’a ulaştığı zaman, 

askerleri ordudan ihraç ettiğine pişman oldu ve süratle hareket ederek Tekiş’ten önce 

Nişabur’a girdi. Tekiş, bu durumu öğrenince ilerlemekten vazgeçerek Tirmiz’e 

kapandı. Melikşah, kardeşini 474 / 1081-1082 yılında bu şehirde kuşattı.77 Tekiş’in 

askerleri, mallarını ve koyunlarını dağlarda sarp yerlere saklamışlardı. Sultan’ın 

askerleri bunları bularak ele geçirdiler. Askerler  bu durumu duyunca Tekiş’in 

üzerine saldırarak Sultan ile barışmaya zorladılar. Aksi halde Sultan’ın tarafına 

geçmekle tehdit ettiler.  

 

Zor durumda kalan Tekiş, Melikşah’a mektup göndererek, kendisine itâat 

edeceğini ve yaptığından dolayı pişman olduğunu belitip barış teklifinde bulundu. 

                                                           
75 Bundârî, s. 70; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 113; Mevdûdî, s. 270; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 114. 
76 Bundârî, s. 70; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 113; Mevdûdî, s. 270; Demir, s. 94; Merçil, Büyük Selçuklu 

Devleti Siyasi Tarihi, s. 80; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 114. 
77 Bundârî, s. 70; İbnü’l-Esîr, X, s. 113; Ahmed b. Mahmud, s. 139; Mevdûdî, s. 270; Demir, s. 94; 

Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, s. 80; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 114. 
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Sultan da Tirmiz’den çıkıp daha önce kendisinin olan Belh’e razı olmasını ve gelip 

kendisiyle görüşmesini istedi. Ancak Tekiş, Tirmiz’den çıkmayı kabul ettiyse de 

muhtemelen öldürülme korkusuyla gelip Melikşah ile buluşmayı göze almadı. Sultan 

da anlaşmak isteyen hânedân üyesinin isteğini reddedip savaş taraftarı olduğunu 

göstermek için bununla yetinerek Türkmenler’den oluşan bir miktar askeri Tirmiz’de 

bıraktıktan sonra, İsfahan’a gitti.78 

 

 Bir başka rivâyete göre, Sultan tarafından kuşatılan Tekiş’in, karşı 

koyamayacağını anlayınca elindeki tutsakları serbest bırakarak af dileğinde 

bulunduğu, sonra da Melikşah’ın huzuruna geldiği ve  Sultan tarafından affedildiği 

kaydedilmektedir.79 

 

2. Tekiş’in İkinci İsyanı  

 

Mevdudî’ye göre, Tekiş bu barışı içinde bulunduğu zor şartlardan dolayı 

yapmıştı. Tekiş’in amacı zaman kazanmak ve karşısına bir fırsat çıkmasını 

beklemekti. Melikşah, ülkenin uzak bir yerine gidebilir veya bir isyan çıkabilirdi. 

Sultan böyle bir karışıklıkla uğraşırken, kendisi de tekrar Horasan’a hücum 

edebilirdi.80 Nitekim Sultan Melikşah, 477 / 1084/1085 yılında Musul bölgesinde 

iken Tekiş ikinci kez isyan etti. Tekiş’i bu isyana yanındaki adamları teşvik etmişti. 

                                                           
78 Ahmed b. Mahmud, s. 139. 
79 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 113; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, s. 80; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 114. 
80 Mevdûdî, s. 270. 
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O, bu teşviklere uyarak harekete geçti ve önce Merv-i Rud ve Merv-i Şahcan gibi 

şehirleri ele geçirdi. 

 

 Ahmed b. Mahmud’a göre, Tekiş Merv-i Rud da konaklamış ve orada olan 

malları yağmalayıp şehri harap etmişti. Tekiş daha sonra Merv-i Şahcan’a ulaşmış ve 

kale halkına hile yaparak kapıyı açtırmış, içeri girmiş, o gün şehri yağmalamıştı. 

Müslüman kadın ve çocuklara zarar verip, çeşitli ahlaksızlık ve kötülükler yapıp, 

Ramazan günü Ulu Câmi’de şarap içmişti.81 Bu aşırı bir rivayet gibi görünmektedir. 

Böyle bir olay olmuşsa da bu muhtemelen Tekiş’in ordusundaki Ermeniler tarafından 

gerçekleştirilmiş fakat ordunun başında Tekiş olduğundan ona mâl edilmiştir. 

 

 Serahs, Mesut bin Yahız et-Türkmanî’ye aitti ve kendi çabasıyla burayı 

sağlam bir kale haline getirmişti. Tekiş ve adamları, Mesut’u bu kalede kuşattılar. 

Serahs Kalesi, tam düşmek üzereyken, bu sırada Nişabur’da bulunan Nizamü’l-

Mülk’ün adamlarından Ebu’l-Fütûh et-Tûsi ile Horasan Amîdi Ebu Ali, yazısı 

Nizamü’l-Mülk’ün yazısına çok benzeyen Ebu’l-Fütûh’un Mesut bin Yahız’a bir 

mektup yazmasını kararlaştırdılar.82 Bu mektupta Nizamü’l-Mülk’ün ağzından, “Bu 

mektubu şu gün Rey’den yazıyorum. Yarın sana doğru geliyoruz. Kaleyi muhafaza 

et. Falanca düşman üzerine bir gece baskını düzenleyeceğiz.” yazılmıştı.83  

 

                                                           
81 Ahmed b. Mahmud, I, s. 145. 
82 Bundârî, s. 71; İbnü’l-Esîr, X, s. 127; Ahmed b. Mahmud’a göre bu mektubu bizzat Sultan’ın 

kendisi yazmıştı (s. 145). 
83 İbnü’l-Esîr, X, s. 127; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 115. 
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Mektubu hazırladıktan sonra Nizamü’l-Mülk’ün adamları güvendikleri bir 

casusu çağırdılar ve bol miktarda para verdiler ve Mesut’un yanına giderek orada 

konaklamasını ve mektubu da duvarlardan birine saklamasını söyleyerek, Tekiş’in 

keşif birliğine yakalandığında dövülmedikçe hiçbir itirafta bulunmamasını, eğer fazla 

döverlerse mektubu çıkarmasını ve Sultan’dan Rey şehrinde ayrıldığını söylemesini 

istediler. Hizmetinin karşılığını vereceklerini de belirtmeyi ihmal etmeyerek Tekiş’in 

tarafına gönderdiler.84 

 

Casus yakalanıp Tekiş’in huzuruna götürüldü, dövülüp ölümle tehdit 

edildiğinde mektubu çıkarıp Tekiş’e verdi. Kendisinin Sultan ile Nizamü’l-Mülk’ün 

yanından ayrıldığını ve Melikşah’ın askerlerinin gelmekte olduğunu söyledi. Tekiş 

ve adamları mektubu okuyup casusun sözlerini duyunca, bütün malzemelerini geride 

bırakıp hemen Serahs önünden ayrıldılar. Tekiş, önce Merv’e gitmek istediyse de 

halk kapıları kapatarak onu şehre almadı. Bunun üzerine, Venec kalesine çekilmek 

zorunda kaldı.85 Tekiş ve adamları kuşatmayı kaldırınca, Mesut kaleden inip Tekiş’in 

bıraktığı şeyleri aldı. Sultan Melikşah ise ancak üç ay sonra Horasan’a geldi.86 

 

Bu olaylar olurken Sultan Melikşah, beraberinde Artuk, Bozan, Porsuk, 

Kumaç ve Ayaz gibi Selçuklu Devleti’nin ileri gelen emirleri ile beraber Musul’dan 

ayrılarak hızla önce Rey’e, daha sonra da altı günde87 Nişabur’a ulaşmıştı. Melikşah 

daha sonra Tekiş’i yakalamak için harekete geçti ve Emir Bozan komutasındaki 

                                                           
84 Bundârî; s. 71; İbnü’l-Esîr, X, s. 127. 
85 Bundârî, s. 71; İbnü’l-Esîr, X, s. 127-128; Mevdûdî, s. 271; Müneccimbaşı, s. 56; Kafesoğlu, Sultan 

Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, s. 58-59. 
86 İbnü’l-Esîr, X, s. 128. 
87 Ahmed b. Mahmud, I, s. 145. 
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Sultan’ın öncü kuvvetleri Serahs’a geldi. Burada Mesud b. Yahız, Bozan ve 

Porsuk’un askerleri birleşerek Tekiş’i izlediler. Nihayet Tekiş, 9 Cemaziyelahir 478 / 

2 Ekim 1085 tarihinde sığınmış olduğu Venec kalesinden zorla çıkarıldı.88 Sultan, 

Tekiş’e işkence etmeyeceğine dair yemin etmişti. Sultan’ın yanında bulunan 

fâkihlerden birisi Tekiş ile ilgili kararı oğlu Ahmed’e havale etmesini söyledi. Sultan 

bu teklifi kabul etti, Ahmed de Tekiş’in gözlerine mil çekilmesini emretti.89  

 

Tekiş gözlerine mil çekildikten sonra Dâmegân’daki Fîruzkûh kalesine 

gönderildi ve ölene kadar da orada tutuklu kaldı. Böylece Melikşah, batıdaki fetihleri 

sırasında kendisine isyan eden kardeşini etkisiz hale getiriyor ve daha rahat hareket 

etme imkânı buluyordu.90 Ancak isyanların büyük çoğunluğunda olduğu gibi 

hânedân üyelerinin hepsinin halk ve emirlerin gözünde aynı seviyede olmasından 

dolayı Tekiş’te öldürülememiş ve gözlerine mil çekilmesiyle yetinilmiştir.  

 

Bir başka rivayette ise, Tekiş’in  bu defa yakalanarak gözlerine mil çekildiği 

ve Tekrit’te hapsedildi aktarılır.91 

 

Ahmed b. Mahmud, Melikşah ile Tekiş arasındaki bu olayı daha detaylı 

anlatıyor. Buna göre, Tekiş, Venec kalesine ulaşınca kale surlarını sağlamlaştırıp, 

orada kaldı. Sultan arkasından gelip Venec’e yakın verimli bir yerde konakladı. O 

bölgede Venec kalesine bakan yüksek bir dağ vardı. Sultan dağdan kaleyi incelerken 

                                                           
88 Ahmed b. Mahmud, I, s. 149; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 115; Demir, s. 94. 
89 İbnü’l-Esîr, X, 128; Mevdûdî, s. 271. 
90 Ahmed b. Mahmud, I, s.148; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 115 
91 Kazvînî, s. 440. 
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surlarda bir gedik gördü ve gelip askere haber vermişti. Bu esnada Gaznelilerden 

Sultan’a bir elçi gelmişti. Elçinin amacı Tekiş için aracılık yapmak ve affedilmesini 

sağlamaktı. Melikşah, elçiye, Tekiş sorununu çözdükten sonra Gazne üzerine sefere 

çıkacağını söyleyip onu tehdit ettikten sonra Tekiş için de, “Bu kendini bilmezin bize 

karşı isyanı ve cesareti sizdendir” dedi. Gazne elçisi çok akıllı ve olgun bir kimse idi. 

Gazne sultanının ağzından yaptıkları antlaşma ve verdikleri sözlere sadık olduklarını, 

bunun göstergesi olarak Gazne’yi terk edip Hint ülkesine gittiğini, bundan sonra da 

yapacağı şeyin dostça davranmak olduğunu anlattı. Gazne elçisi bu sözler ile 

Melikşah’ın öfkesini yatıştırıp, Gazne Sultanı’na olan kinini gidermiş oldu. 

 

Tekiş’in askerleri kale içindeki erzaklarının azalmasıyla zor durumda kaldılar. 

Bunun üzerine askerler Tekiş’e gelip, Sultan ile barışmasını, aksi halde gidip 

Sultan’a itâat edeceklerini, kendileri için faydalı gördükleri işleri yapacaklarını 

söyleyerek onu tehdit ettiler. Bunun üzerine Tekiş, Sultan’ı aldatmaya karar verdi ve 

bir elçi gönderdi. Nizamü’l-Mülk’ün yanına gelen elçi, Sultan’dan eman alırsa 

Tekiş’in huzura çıkıp sahip olduğu kaleleri Sultan’a teslim edeceğini söyledi. Bunun 

üzerine Nizamü’l-Mülk, Sultan’ın yanına gelip elçinin söylediklerini haber verdi. 

Sultan daha kolayı olduğunu, Tekiş’in gelip huzura çıkması halinde Nizamü’l-Mülk 

de kabul ederse sahip olduğu kaleleri ona bırakıp barışacağını, eğer görüşmekten 

çekinirse elindeki kaleleri bırakmasını, kendisine devletin başka bir yerinde toprak 

vermeyi, hatta isterse Süleyman b. Kutalmış’ın elinde bulunan Toharistan’ı vermeyi 

teklif etti. Bundan başka söyleyecek sözü olmadığını, bu tekliflerin hiçbirini kabul 

etmezse onu öldüreceğini söylemeyi ihmal etmedi  
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Melikşah tarafında bunlar olurken, Tekiş kale dışında içki meclisi kurup 

sarhoş olmuştu. Sultan’ın emirlerinden bazısı bunu duyup, bir miktar askerle 

Tekiş’in üzerine yürüdüler. Yapılan savaşta çok sayıda asker öldü. Sonunda Tekiş’in 

askerleri, onu kurtarıp, kaleye girdiler. İki taraf arasında yapılan müzakereler sonuç 

vermeyince 9 Cemaziyelâhir 478 / 2 Ekim 1085 Perşembe günü yapılan savaşta 

Tekiş yakalanıp, Damegan’da Fîruzkûh adındaki kaleye gönderildi ve orada 

hapsedildi.92 

 

D. BERKYARUK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İSYANLAR 

 

   1. Arslan Argun’un İsyanı 

 

 Arslan Argun, Alparslan’ın oğluydu ve babasının hükümdarlığı sırasında 

Harezm bölgesinin valiliğini yürütüyordu. Kardeşi Melikşah’ın saltanatının ilk 

yıllarına kadar bu bölgede kalan Arslan Argun, daha sonra Hemedan ve Save 

bölgesinde 7.000 dinarlık iktaına  geçti.93 Kardeşi öldüğü sırada Bağdat’ta bulunan 

Arslan Argun, ortaya çıkan otorite boşluğundan faydalanarak tahtı ele geçirmek için 

vakit kaybetmeden Hemedan’a hareket etti. Buradan bir grup askerin de kendisine 

katılımıyla Nişabur’a gittiyse de şehir halkı tarafından geri püskürtülünce Merv’e 

çekilmek zorunda kaldı.94 Merv şahnesi Emir Kodan ve Emir Yaruktaş, şehri ona 

teslim edip kendileri de askerleriyle emrine girdiler.  

                                                           
92 Ahmed b. Mahmud, I, s.148-149. 
93 Ahbâr, s. 59; Bundârî, s. 233. 
94 Ahbâr, s. 59; Bundârî, s. 233; İbnü’l-Esîr, c. X, s.219; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 77; 

Merçil, Selçuklu Devleti-Siyasi Tarih, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 47-48; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 149. 
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Arslan Argun, Merv’de bir süre kaldıktan sonra Belh’e hareket etti. Bu sırada 

Belh’te bulunan Berkyaruk taraftarı Fahrü’l-Mülk b. Nizamü’l-Mülk, Arslan Argun 

ile mücadele edemeyeceğini anlayınca şehri terk etti. Böylece Belh, Tirmiz gibi 

şehirleri ele geçirip, Horasan’ın tamamına hâkim olan Arslan Argun,95 Berkyaruk’a 

mektup göndererek, zamanında dedesi Çağrı Bey’in iktaı olan Nişabur hariç bütün 

Horasan’ın aynı şekilde kendisine ikta olarak verilmesi şartıyla sultanlığını 

tanıyacağını ve yüksek meblağda para gönderip hükümdarlık için mücadeleye 

girmeyeceğini bildirdi.96 Berkyaruk, Terken Hâtun ve Tutuş gibi güçlü rakipleriyle 

mücadele ettiği bir dönemde gelen bu teklife cevap vermedi.  

 

Arslan Argun’un Berkyaruk’a yazdığı mektuba bakılırsa onun asıl amacının 

Selçuklu tahtına oturmaktan ziyade iktalarının arttırılması olduğunu söyleyebiliriz. 

Berkyaruk, amcasına cevap vermeyerek ileride kendisini bağlayacak bir karar da 

vermemiş oluyordu. Berkyaruk muhtemelen Arslan Argun’a karşı diğer isyanların 

sonuçlarına göre hareket etmeyi uygun görmüş olabilir. 

  

a. Müeyyidü’l-Mülk’ün Mücadeledeki Rolü 

 

Berkyaruk’un veziri olan Müeyyidü’l-Mülk, muhtemelen daha rahat hareket 

edebilmek için, Berkyaruk’a annesinden ayrılmasının kendisi için daha iyi olacağını 

                                                           
95 Bundârî, s. 233; İbnü’l-Esîr, c. X, s.219; Ahmed b. Mahmud, II, s. 35; Köymen, Selçuklu Devri 

Türk Tarihi, s. 77; Merçil, Selçuklu Devleti-Siyasi Tarih, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 48; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 149. 
96 Ahbâr, s. 59; Bundârî, s. 233; Ahmed b. Mahmud, II, s. 35. 
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söylemişti. O’nun bu sözlerini duyan Zübeyde Hâtun, Müstevfi Mecdü’l-Mülk ve 

babalarından kalan miras sebebiyle kardeşi ile araları bozulan Fahrü’l-Mülk b. 

Nizamü’l-Mülk’ün de kışkırtmalarıyla Berkyaruk’dan Müeyyidü’l-Mülk’ün 

azledilmesini istedi. Sultan Berkyaruk da Zübeyde Hâtun’un isteğini kabul ederek 

488 / 1095 tarihinde Fahrü’l-Mülk’ü kardeşinin yerine vezir ilan etti.97 Müeyyidü’l-

Mülk de zincire vurulup hapsedildi.98 

 

İlişkileri bozup isyan etmek için bahane arayan Arslan Argun, Müeyyidü’l-

Mülk’un zincire vurulmasını bahane ederek Mecdü’l-Mülk’ü muhatap kabul 

etmediğini söyleyerek mektuplaşmayı kesti.99 

 

b. Arslan Argun’un Üzerine Böri-Pars’ın Gönderilmesi 

 

Berkyaruk, batıdaki taht mücadelelerini kazanınca amcası Böri-Pars’ı, Emir 

Mesud b. Tacir ve Emir Altuntaş ile birlikte teklifine cevap vermediği Arslan 

Argun’un üzerine gönderdi. Böri-Pars ve yanındakiler Horasan sınırına geldiklerinde 

yeni katılımlarla birlikte iyice güçlendiler. Bu bölgede yapılan ilk savaşta Böri-Pars, 

Arslan Argun’u bozguna uğratarak Horasan’ın büyük bir kısmına hâkim oldu. Savaşı 

kaybeden Arslan Argun ise Belh’e çekilmek zorunda kaldı.100  

 

                                                           
97 Kazvînî, s. 441; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 220; Bosworth, The Political and Dynastic History of The 

Iranian World, V, s. 105. 
98 Bundârî, s. 87; Özaydın, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi, T. T. K. Basımevi, 

Ankara, 1990, s.12, Özaydın, Berkyaruk Devri, s.55-56. 
99 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 220. 
100 Ahbâr, s. 60; Bundârî, s. 234; Ahmed b. Mahmud, II, s. 35  
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Savaştan sonra Emir Altuntaş’ın, Emir Mesud ve oğlunun halk nezdindeki 

itibarlarını ve Türkmenler üzerindeki güçlü otoritelerini kıskanarak onları öldürmesi 

Böri-Pars’ı zayıflattı.101 Bu durumdan istifade etmek isteyen Arslan Argun, Böri-

Pars’ın üzereine yürüdü. 488 / 1095 yılı sonlarında yapılan ikinci savaşta Böri-Pars 

yenilerek esir düştü. Arslan Argun huzuruna getirilen kardeşi Böri-Pars’ı başlangıçta 

Tirmiz’de hapsettiyse de bir sene sonra onu yayının kirişi ile boğdurttu.102 

 

c. Berkyaruk’un Arslan Argun’la Mücadele Görevini Sencer’e Vermesi 

 

Berkyaruk, Böri-Pars’ın yenilmesi üzerine kardeşi Sencer’i atabeg Kumaç ile 

birlikte yeni bir orduyla Arslan Argun’un üzerine gönderdi. Kendisi de onları takip 

etti.103 

 

Arslan Argun askerlerine karşı sert davranır, onları küçümser ve 

cezalandırırmayı severdi. Bu sebeple askerler, kendisinden çekinirlerdi. Arslan 

Argun, 17 Safer 490 / 3 Şubat 1097 tarihinde104 yine bir askeri yanına çağırdı. 

Askerin  huzuruna geç girmesi üzerine Arslan Argun onu azarladı; asker özür 

dilediyse de bunu kabul etmedi ve onu cezalandırdı. Bunun üzerine asker, bıçağını 

                                                           
101 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 220; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 77; Merçil, Selçuklu Devleti-

Siyasi Tarih, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 49; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 149.  
102 Ahbâr, s. 60; Bundârî, s. 234; Ahmed b. Mahmud, II, s. 36. 
103 Râvendî, s. 140; Bundârî, s. 235. 
104 İbnü’l-Esîr (X, s. 220) ve Müneccimbaşı (s. 77-78), Arslan Argun’un ölüm tarihini Muharrem 490 

tarihini verirken, Ahbâr (s.60); Ahmed b. Mahmud (Selçuk-nâme, II, 36) Argun’un ölüm tarihini 17 

Safer 490 (3 Şubat 1097) olarak vermiştir.  
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çekerek Arslan Argun’u öldürdü.105 Asker yakalanıp Arslan Argun’u niçin öldürdüğü 

sorulduğunda, “Halkı onun zulmünden kurtarmak için” cevabını verdi.106 

 

Berkyaruk, Arslan Argun’un ordusunun gücünden çekiniyor ve savaşmak 

istemiyordu. Bu nedenle O’nun ölümüyle rahat bir nefes almış oluyordu.107 Aynı 

zamanda saltanat yolunda önemli bir taht iddiacısından da kurtuluyordu. Zaten 

yorgun olan ordusunun, bir başka savaşa girmemiş olmasını da Berkyaruk’un Arslan 

Argun’un ölümüyle kazandığı avantajlar arasında sayabiliriz. 

 

2. Emir-i Emiran Muhammed’in İsyanı 

 

 Selçuklu tahtını ele geçirmek için isyan edenlerden birisi de, Muhammed b. 

Süleyman b. Çağrı Bey idi. Melikşah’ın amcazâdesi olan Muhammed b. Süleyman 

490 / 1096-97 yılında Berkyaruk’un devletin merkezinden uzaklaşıp Horasan’a 

gittiği bir sırada ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanarak taht iddiasıyla Belh 

üzerine yürüdü. Gazne Sultanı İbrahim de ele geçirilecek Horasan şehirlerinde kendi 

adına hutbe okunması şartı ile fillerle takviye ettiği Gazne ordusunu ona yardıma 

gönderdi.108 Bu şekilde Sultan İbrahim, olayı devletler arası bir duruma 

                                                           
105 Ahbâr, s. 60; Râvendî, s. 140; Bundârî, s. 234; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 37; Ebu’l-Fidâ, II, s. 219;  

Kazvînî, s. 441; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 220; Bosworth, The Political and Dynastic History of The Iranian 

World, V, s. 106; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 77; Merçil, Selçuklu Devleti-Siyasi Tarih, s. 

88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 49. Ahmed b. Mahmud (II, s. 36), Arslan Argun’un yapmış olduğu 

ahlaksız teklif yüzünden öldürüldüğünü kaydetmektedir.  
106 Ahbâr, s. 60; Bundârî, s. 235; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 219; Ahmed b. Mahmud, II, s. 36. 
107 Kazvînî, s. 441. 
108 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 222; Sanaullah, The Decline of the Saljuqid Empire, s. 101; Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 51-52; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 151. 
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dönüştürmeden en öenmli rakiplerinden Selçuklu Devleti’nin iç işlerine müdahil 

olmayı başardı. Ayrıca Muhammed b. Süleyman’ın güçlü bir şekilde isyan etmesiyle 

Selçuklu yönetimi bütün dikkatini içeriye çevirecek, böylece Sultan İbrahim de daha 

rahat hareket etme imkanı bulacaktı. 

 

Bütün Horasan’a hâkim olma düşüncesinde olan Muhammed b. Süleyman’ın, 

Berkyaruk ile girdiği taht mücadelesinde öldürülen Arslan Argun’un kızlarından biri 

ile evli olmasını da, isyan sebepleri arasında sayabiliriz.109 

 

Gazne ordusunun desteğiyle güçlenen Muhammed b. Süleyman, Horasan’ın 

bazı bölgelerinde hâkimiyet kurmuştu. Bunun üzerine Berkyaruk, derhal kardeşi 

Sencer’i isyanı bastırmak ile görevlendirdi. Sencer süvarileriyle Muhammed b. 

Süleyman’a âni bir baskın düzenleyerek onu esir aldı. Sencer, huzuruna getirilen bu 

hânedân üyesinin gözlerine mil çekilmesini emretti.110 Böylece Sultan Berkyaruk 7 

aydan beri111 isyan hâlinde olan Emir-i Emiran Muhammed b. Süleyman’ı kardeşi 

Sencer sayesinde bertaraf etmiş oluyordu. 

 

Gazne Sultanı İbrahim’in tahtı ele geçirme ihtimali daha yüksek olan 

Muhammed Tapar veya Tutuş gibi kuvvetli isimler yerine Emir-i Emiran 

Muhammed b. Süleyman’a yardım teklifinde bulunması da anlamlıdır. Muhtemelen 

Sultan İbrahim, Muhammed b. Süleyman’ı daha kolay etkiliyebeleceğini ve onun 

                                                           
109 Sanaullah, s. 101; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 52. 
110 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 222; Sanaullah, s. 102; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 52; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 151. 
111 Bosworth, The Political and Dynastic History of The Iranian World, V, s. 106. 
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iktidarında Selçuklu Devleti üzerinde daha kolay baskı kurabileceğini düşünerek 

desteklemiştir. 

 

3. Muhammed Tapar’ın İsyanı 

 

Müeyyidü’l-Mülk, Emir Üner isyan hareketinde başarısız olunca bu sefer de 

Berkyaruk’un kardeşi Gence hükümdarı Muhammed Tapar’ın yanına giderek onu 

kardeşine karşı saltanat davasıyla isyana teşvik etti. Bu kışkırtmalardan etkilenen 

Muhammed Tapar da onun tavsiyelerine uyarak hânedân üyelerinin hepsinin 

gönlünde yatan sultanlık sevdasıyla, idaresi altındaki şehirlerde Berkyaruk adına 

okunmakta olan hutbeyi kaldırmış, kendi adına hutbe okutmuştur. kendisini Selçuklu 

sultanı ilân ederek Müeyyidü’l-Mülk’ü de vezir tâyin etmiştir.112 

 

Muhammed Tapar, Harekan’da bulunduğu sırada, kendisine katılan yeni 

kuvvetlerle iyice güçlenmiş ve Berkyaruk’un bulunduğu Rey Şehrine doğru yola 

çıkmıştı. Bunu haber alan Sultan Berkyaruk, yanındaki kuvvetlerin azlığı sebebiyle 

kardeşi ile savaşmaya cesaret edemediğinden Isfahan’a çekilmek zorunda kalmıştır. 

Uzun süren taht mücadelelerinden zarar görüp büyük sıkıntı çeken halk, şehrin 

kapılarını Sultan’a açmamıştır. Isfahan’a kabul edilmeyen Sultan Berkyaruk da 

Huzistan’a çekilmek zorunda kalmıştır. 

 

                                                           
112 Bundârî, s. 88; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 238; Ahmed b. Mahmud, II, s. 38; Müneccimbaşı, s. 80; Abbas 

Kiyalî, Vezaret der ahd-i Selatin-i Buzurg-i Selçukî, Tahran, 1338, s. 104; Sevim, Selçuklu Devletleri 

Tarihi, s. 157; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 13; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 56. 
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 Muhammed Tapar 2 Zilkâde 492 / 20 Eylül 1099 tarihinde Rey’e ulaştığında 

Berkyaruk’un annesi Zübeyde Hâtun da burada bulunuyordu. Müeyyidü’l-Mülk’ün 

şehre girince yaptığı ilk iş, Berkyaruk’un vezirliğinden uzaklaştırılıp 

hapsedilmesinde büyük etkisi olan Zübeyde Hâtun’u yakalayıp hapsetmek olmuştur. 

Güvendiği adamlar ona, Zübeyde Hâtun’u öldürtmemesini, askerin onun yüzünden 

Berkyaruk’u terk ettiğini belirtmişler, askerlerin kendilerine büyük iyilik yapanlara 

bile ihanet ettiklerini hatırlatmışlar, yine aynı davranışı sergileyebileceklerini, bu 

yüzden askerlere güvenmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Ancak İntikam hırsıyla 

yanan Müeyyidü’l-Mülk, onların sözlerini dinlemeyip Zübeyde Hâtun’dan 5.000 

dinar vereceğine dair senet aldıktan sonra tutuklu bulunduğu kaleden çıkartarak onu 

boğdurttu. Muhammed Tapar, Berkyaruk’u psikolojik yönden yıkan bu olaya hiçbir 

tepki göstermemiştir.113 

 

a. Muhammed Tapar’ın Halife Tarafından Sultan İlân Edilmesi 

 

Bağdat Şahnesi Sa’duddevle Gevherayin, Musul hâkimi Kürboğa, el-Cezire 

hâkimi Çökürmüş, Emir Sürhab b. Bedr ve birkaç emirin daha Kum kentinde Sultan 

Muhammed Tapar’a katılmaları onun gücünü arttırmıştı. Bu katılımlarla kendisinde 

sultan olma gücünü iyice hisseden Muhammed Tapar, Sa’duddevle Gevherayin’e 

hil’at vererek Bağdat’a gönderdi. Gevherayin, Bağdat’a ulaşınca Halife’den 

Muhammed Tapar adına hutbe okutmasını istedi. Bu isteği kabul eden Halife 

Mustazhir de 17 Zilhicce 492 / 4 Kasım 1099 Cuma günü Muhammed Tapar adına 

                                                           
113 Ahbâr, s. 53; Bundârî, s. 90; Ebu’l-Fidâ, II, s. 222; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 238; Müneccimbaşı, s. 80; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 158; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 15; Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 59. 
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hutbe okumuş114 ve ona “Ğıyasü’d-Dünya ve’d-Din” unvanını vermiştir. Böylece 

Muhammed Tapar, Halife tarafından Selçuklu Devleti’nin meşru sultanı ilân 

edilmişti.115 

 

b. Hutbenin Tekrar Berkyaruk Adına Okunması 

 

Berkyaruk, Muhammed Tapar ile savaşmaya cesaret edemeyerek Isfahan’a, 

oradan da Huzistan’a gitmiş ve yanındakilerle beraber çok perişan bir şekilde şehre 

girmişti. Bu arada Isfahan Şahnesi Emir Sermez’in gönderdiği bir cinayet şebekesi 

Berkyaruk’u öldürmek üzere saldırdıysa da yakalanıp etkisiz hâle getirildi..116 

Berkyaruk’un aklında Bağdat’a giderek adına hutbe okutup tekrar sultan ilân edilmek 

vardı. Berkyaruk bu düşünce ile Huzistan’dan ayrılarak Vasıt’a geldi. Berkyaruk 

içine düştüğü maddi sıkıntı ve sultanlığın elinden gitmesinin psikolojik tesiriyle 

ordusunun şehri yağmalamasına ses çıkarmadı. 

 

Bağdat’a hareket eden Berkyaruk halkın coşkun sevgi gösterileri arasında 17 

Safer  493 / 2 Ocak 1100 günü şehre girmiş ve bundan 2 gün önce de hutbe tekrar 

onun adına okunmuştu.117 

 

                                                           
114 Ebu’l-Fidâ, II, s. 222; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 239. 
115 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 239  Müneccimbaşı, s. 81; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 158, Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. S. 16; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 59. 
116 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 242; Müneccimbaşı, s.82. 
117 Ebu’l-Fidâ, II, s. 222; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 242; Müneccimbaşı, s. 82, Sevim, Selçuklu Devletleri 

Tarihi, s. 159, Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 59; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s.16. 
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Hutbelerde okunan ismin sürekli değişmesi devlet için tehlikeli bir durum  

oluştursa da Halife’nin çıkarlarını korumasına yardımcı olmuştur. Halife Mustazhir, 

Bağdat’a her gelenin adına sultan olarak hutbe okumuştur. Böylece hânedân 

üyelerinin hepsiyle iyi geçinmeye çalışmıştır. Bunun altında da muhtemelen 

makamını koruma isteği yatmaktadır.  

 

Bağdat’ta Muhammed Tapar adına hutbe okutan Sa’duddevle Gevherayin, 

İlgazi b. Artuk ve diğer emirler Sultan Muhammed Tapar ve veziri Müeyyidü’l-

Mülk’e haber göndererek kendilerine katılmaya çağırdılar. Fakat onlar, bu çağrıya 

Musul hâkimi Emir Kürboğa ve el-Cezire hâkimi Çökürmüş’ü Gevherayin’in yanına 

göndererek cevap verdiler. Ancak Çökürmüş, idaresindeki şehirde durumun karışık 

olduğunu ileri sürerek geri döndü. Geride kalan komutanlar ise birlikte hareket etme 

gereğine inandıklarını söylediler. Sultan Berkyaruk’a, kendilerine katılması için 

haber gönderdiler.118 Bu, Emir Kürboğa’nın fikriydi ve Gevherayin’e, Muhammed 

Tapar ve Müeyyidü’l-Mülk’den bekledikleri iltifatı ve maddi kazancı elde 

edemediklerini anlattı. Sultan Berkyaruk bu fırsatı iyi değerlendirerek emirlerin 

yanına giderek sahip olduğu gücü arttırdı.119  

 

Emirler için önemli olan devletin devamı ve çıkarları değil, kendi 

menfaatleriydi. Bu yüzden hânedân üyelerinden hangisini kendilerine daha fazla 

hürmet gösterir ve maddi bakımdan tatmin ederse onun yanında yer alıyorlardı. Bu 

                                                           
118 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 242; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 60; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 

17; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 159. 
119 İbnü’l-Esîr, c. X, s.243. 
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durumda, ilerde de görüleceği gibi, isyanların uzamasının ve devletin zayıflamasının 

temel sebepleri arasında yer almaktadır.  

 

c. Berkyaruk ile Muhammed Tapar Arasındaki İlk Savaş 

 

İlk zamanlarda Muhammed Tapar ile mücadele gücünü kendisinde 

görmeyerek savaşmaktan çekinen Berkyaruk, kardeşine bağlı emirlerin kendi tarafına 

geçmesiyle güçlenmiş ve 493 / 1100 yılının kış aylarını Bağdat’ta geçirdikten sonra 

kardeşi ile savaşmak için Bağdat’tan hareket etmişti. Önce Şehrezur’a giden ve orada  

3 gün kalan Berkyaruk, çok sayıda Türkmen’in de kendisine katılımıyla iyice 

güçlenmişti. Bu sırada Hemedan reisi Berkyaruk’a mektup gönderip, kendisine karşı  

Muhammed Tapar’ın tarafında yer alan emirlerin iktalarını ele geçirmek üzere 

Hemedan’a gelmesini talep etti, fakat Berkyaruk zor durumda olan ve gücünü büyük 

oranda kaybetmiş olan kardeşiyle bir an önce karşılaşmak istediğinden bu teklifi 

reddetti.120 

 

İki kardeş 4 Receb 493 / 15 Mayıs 1100’de Hemedan yakınlarındaki 

Sefirud’da karşı karşıya geldiler. Muhammed Tapar’ın yaklaşık 20.000 kişilik bir 

ordusu vardı. Ordunun merkezinde kendisi ve Emir Sermez yer alırken, sağ tarafta 

Emir-i Ahur İnanç Yabgu ve evlatlığı Ayaz, sol tarafta ise Nizamîler ile birlikte 

Vezir Müeyyidü’l-Mülk bulunuyordu. Sultan Berkyaruk’un ordusu ise, merkezde 

                                                           
120 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 243, Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 62; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 

18. 
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kendisi ile veziri Ebu’l-Mehasin, sağ kanatta Gevherayin, İzzü’d-Devle b. Sadaka ve 

Sürhab b. Bedr, sol kanatta ise Kürboğa ve diğer emirler şeklindeydi.121 

 

Berkyaruk’un sağ kanadında yer alan Gevherayin’in Muhammed Tapar’ın sol 

kanadına saldırmasıyla burada bulunan Müeyyidü’l-Mülk ve Nizamîler geri 

çekilmek zorunda kaldı. Savaş, Berkyaruk’un üstünlüğüyle devam ederken askerlerin 

ganimet derdine düşmesi her şeyi değiştirdi. Berkyaruk’un askerleri Muhammed 

Tapar’ın askerlerinin çadırlarını yağmalarken, Muhammed Tapar’ın sağ kanadında 

yer alan İnanç Yabgu’nun, Berkyaruk’un ordusunun sol tarafına ve merkezine 

saldırmasıyla bu sefer Berkyaruk’un ordusu dağılma noktasına geldi. Bozulan 

birlikleri yeniden savaş hattına sürmek için uğraşan Gevherayin’in de öldürülmesi 

Berkyaruk’un ordusunun tamamen dağılmasına sebep oldu. Kardeşini bertaraf etmek 

için çıktığı yolda ummadığı bir mağlubiyet alan Berkyaruk, çok zor bir duruma 

düşmüş ve yanındaki 50 kişi ile geri çekilmek zorunda kalmıştı. 

 

 Savaş sonunda Berkyaruk’un veziri Ebu’l-Mehasin de esirler arasında yer 

alıyordu. Müeyyidü’l-Mülk kendi taraflarında yer alıp, yapılan savaşta Muhammed 

Tapar’ın galip geldiğini Halife’ye anlatması için Ebu’l-Mehasin’e büyük ilgi gösterdi 

ve her türlü ihtiyacını temin ettikten sonra da Bağdat’a gönderip hutbenin 

Muhammed Tapar adına okunmasını istedi. Konumunu korumaya yönelik siyaseti 

gereği bu isteği kabul eden Halife Müstazhir de 14 Receb 493 / 25 Mayıs 1110 Cuma 

günü hutbeyi Muhammed Tapar adına okuttu.122 

                                                           
121 İbnü’l-Esîr, X, s. 243, Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 62; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 18. 
122 Ahbâr, s. 53; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 243-244; Müneccimbaşı, s. 83, Özaydın, Berkyaruk Devri ,s. 62-

63; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 19; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 160. 
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ç. Muhammed Tapar’ın Öz kardeşi Sencer ile Berkyaruk Arasındaki 

Savaş  

 

Mağlup olan Berkyaruk yanındaki 50 süvari ile Utumah’a giderek kendini 

toparlamaya çalıştı. Berkyaruk, burada taht mücadelesinde kendisini destekleyenlere 

haber gönderip, yanına gelmelerini istedi. Buradan İsferayin’e giden Berkyaruk, 

Damgan’da bulunan Emir-dad Habeşî b. Altun-Tak’a da haber gönderip kendisine 

katılmasını emretti. Bu sırada Horasan, Taberistan ve Cürcân bölgelerinin büyük bir 

kısmını yöneten Emir-dad Habeşî b. Altun-Tak da Berkyaruk’a yazdığı cevapta emri 

aldığını ve kendisi gelinceye kadar Nişabur’da beklemesinin uygun olacağını 

bildirdi.  

 

Sultan Berkyaruk, Nişabur’a geldiği sırada, Horasan bölgesinin hâkimiyeti 

meselesinden dolayı Melik Sencer ile bozuşan Emir-dad, Sultan Berkyaruk’a yazdığı 

ikinci mektupta Melik Sencer’in Belh askeriyle birlikte idaresi altındaki şehirlere 

hücum ettiğini bildirip Sencer’e karşı ondan yardım istiyor ve Sultan’ın daha önceki 

emrini yerine getiremediği için özür diliyordu.123 Bunun üzerine Sultan Berkyaruk 

1.000 kişilik atlı bir kuvvetle Emir-dad Habeşî’ye yardıma geldi. Sencer’in ileri 

gelen emirleri bundan haberdâr olmuşlar, fakat askerlerinin Berkyaruk’a karşı 

savaşmak istemeyip dağılmasından korkarak bu haberi yayamamışlardı. Emir-dad 

Habeşî’nin 20.000 kişilik süvari birliği yanında Batınîlerden oluşan 5.000 kişilik de 

piyade kuvveti bulunuyordu.  

                                                           
123 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 245, Müneccimbaşı, s. 84; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 64; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 20, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 162. 
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Berkyaruk’un bu savaşa katılması Berkyaruk-Sencer ilişkilerinde bir dönüm 

noktası teşkil eder. Çünkü o güne kadar yapılan taht mücadelelerinde Sencer’in 

büyük yardımlarını gören Sultan Berkyaruk, bu defa onu bir rakip olarak karşısına 

alıyordu.  

 

Maveraünnehr’de Nuşecan şehri önlerinde cereyan eden savaşta Sencer’in 

ordusunun merkezinde Emir Rüstem, sol kanadında Emir Gün-Deniz ve sağ 

kanadında da Emir Bozkuş yer alıyordu. Berkyaruk’a bağlı birlikler Sencer’in 

ordusunun merkezine saldırıp Emir Rüstem’i öldürdüler. Bunun üzerine Emir 

Rüstem ile Sencer’in adamları dağılarak kaçtılar. Bu bozgun diğer kanada da sirayet 

etti. Bu sırada Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki savaşta yaşanan senaryo 

tekrarladı. Berkyaruk’un askerleri Sencer’in ordugâhını yağmalamaya başlayınca 

bunu fırsat bilen Emir Bozkuş ve Emir Gün-Deniz hücuma geçti. Bu defa yenilen ve 

kaçan Berkyaruk tarafıydı. İki dağ arasında sıkıştırılan mağlup birlikler, üzerlerine 

akıtılan su ile perişan edildiler. Sultan Berkyaruk da Cürcan ve Damgan taraflarına 

kaçmak zorunda kaldı.124 

 

Berkyaruk, kardeşi Sencer’in askerlerini mağlup ettiği ilk saldırı sırasında 

Sencer’in annesini de esir almıştı. Sencer, Berkyaruk’un onu, annesi Zübeyde 

Hâtun’a karşılık öldürmesinden korkuyordu.125 Fakat Berkyaruk, Sencer’in annesini 

yanına çağırıp, kardeşinin elindeki esirleri serbest bırakması için onu esir aldığını, 

                                                           
124 Ebu’l-Fidâ, II, s. 222; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 245; Müneccimbaşı, s. 84; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 

64; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 21. 
125 İbnü’l-Esîr, X, s. 245, Müneccimbaşı, s. 84; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 162. 
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kendisinin bir cariye olduğunu ve annesinin dengi olmadığı için kendisini 

öldürmeyeceğini belirtti. Sencer aldığı tutsakları serbest bırakınca, Berkyaruk da 

onun annesini serbest bıraktı.126 

 

Habeşî savaştan sonra çevre köylere kaçtıysa da Türkmenler tarafından 

yakalandı. Hayatının bağışlanması için Türkmenlere 100.000 dinar vermeyi teklif 

ettiyse de onlar kendisini serbest bırakmaya yanaşmadılar ve Emir Bozkuş’un 

huzuruna götürdüler. O da derhal öldürülmesini emretti.127 Bu savaştan sonra Sencer, 

Horasan’da önemli bir rakipten kurtulmuş oluyordu. Ancak savaşın en önemli 

noktası, Berkyaruk’un Emir-dad Habeşi’ye yardım etmesiyle o güne kadar 

birbirlerine yardımcı olan iki kardeşin aralarının açılmasıydı. Savaş neticesinde 

Berkyaruk, taht mücadelesindeki en büyük destekçilerinden birini kaybetmekle 

kalmadı, Sencer’in Muhammed Tapar’ın tarafına geçmesiyle en önemli rakibi de 

önemli bir destekçi ve büyük bir askerî güç kazanmış oldu. 

 

d. Muhammed Tapar ile Berkyaruk Arasındaki İkinci Savaş 

 

Durumunu kuvvetlendirmek için çıktığı yolculukta Emir-dad Habeşî’nin 

tarafını tutarak, o güne kadar kendisine destek olan kardeşi Sencer ile arasını açan ve 

onun Muhammed Tapar tarafına geçmesine sebep olan, daha da önemlisi zaten az 

olan kuvvetlerini de yapmış olduğu savaşta kaybeden Berkyaruk, yanında 17 süvari 

olduğu halde çöl yolunu izleyerek önce Cürcan’a, sonra da Damgan’a gitti. Daha 

                                                           
126 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 245, Müneccimbaşı, s. 84. 
127 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 246, Müneccimbaşı, s. 84; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 64; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 21, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 162. 
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sonra Emir Çavlı Sakavu ve diğer emirlerin katılması Berkyaruk’a 3.000 kişilik bir 

süvari birliği temin etti. Buradan Isfahan’a gitmek için harekete geçtiyse de bunu 

haber alan Muhammed Tapar ondan önce Isfahan’a girmeyi başardı.128 Bunun 

üzerine Huzistan tarafına ilerleyen Berkyaruk orada Emir Porsuk’un oğulları Zengi 

ve İlbegi gibi değerli komutanlarla birleşti. Huzistan’da iki ay kalan Berkyaruk 

Hemedan’a geçti. 

 

Emir Ayaz, kendisini evlat edinerek bütün askerlerini ve mallarını emrine 

veren Emir Âhur İnanç Yabgu’nun Müeyyidü’l-Mülk tarafından zehirlendiğine 

inanıyordu. Bu cinayet sebebiyle Muhammed Tapar ve Müeyyidü’l-Mülk’ten nefret 

eden Ayaz, Berkyaruk’a haber gönderip onun tarafına geçti. Böylece 5.000 kişilik bir 

süvari kuvveti daha Berkyaruk’un ordusuna katılmış oluyordu.129 Böylece Berkyaruk 

tekrar eski kuvvetine kavuşmuş oluyordu. 

 

Kardeşinin kuvvetlenmesinden endişelenen Muhammed Tapar zaman 

kaybetmeden Berkyaruk’la karşılaşmak üzere Hemedan’a hareket etti ve orada 

hükümdarlık alâmeti olarak 5 nevbet çaldırdı.130 İki ordu birbirine yaklaşınca Âve 

hâkimi Sürhab b. Keyhüsrev muhtemelen Muhammed Tapar’dan beklediği 

teveccühü göremediğinden eman dileyerek Berkyaruk’un safına geçti. 3 

Cemâziyelâhir 494 / 5 Nisan 1101 tarihinde Hemedan’da meydana gelen  ikinci 

                                                           
128 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 246, Müneccimbaşı, s. 84; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 64; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 21, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 162. 
129 Ebu’l-Fidâ, II, s. 223. 
130 Râvendî, s. 144; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 66. 
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karşılaşma öncesinde Berkyaruk’un emrinde 50.000, Muhammed Tapar’ın emrinde 

ise 15.000 asker bulunuyordu.  

 

Savaştan önce Berkyaruk’un piyadelerinin çok sayıda kalkana ihtiyacı vardı. 

Savaş günü Hemedan’dan gelen 12 yük silahın sekizi kalkandı. Bu silah ve 

kalkanların askerlere dağıtılması askerlerin moralini ve savaşma azimlerini 

yükseltti.131 

 

Berkyaruk’un ordusunun sağ tarafında Emir Ayaz, sol tarafında ise 

Porsukoğulları vardı. Çarpışma bütün şiddeti ile devam ederken Muhammed 

Tapar’ın askerlerinden bazılarının aman dileyerek Berkyaruk tarafına geçtikleri 

gözden kaçmıyordu. Bütün bir gün boyu kanlı bir şekilde devam eden savaş 

Muhammed Tapar’ın mağlubiyeti ve veziri Müeyyidü’l-Mülk’ün esir düşmesi ile 

sonuçlandı.132  

 

Divandan kovulduğu günden beri Berkyaruk aleyhine hazırlanan planlarda, 

taht mücadelesi ve isyan girişimlerinde mutlaka parmağı olan Müeyyidü’l-Mülk b. 

Nizamü’l-Mülk, Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasında meydana gelen 

savaşta Mecdü’l-Mülk’ün adamları tarafından esir alınmıştı. Müeyyidü’l-Mülk, 

Sultan’ın huzuruna getirildiğinde, affedilmesini ve 100.000 dinar karşılığında 

kendisine vezirlik verilmesini istedi. Sultan’ın bu teklifi kabul etmesi üzerine 

                                                           
131 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 250-251, Müneccimbaşı, s. 85; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 65; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 22, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 163. 
132 Râvendî, s. 144; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 38; Ebu’l-Fidâ, II, s. 223; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 251; 

Müneccimbaşı, s. 85; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 65; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 22. 
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Müeyyidü’l-Mülk altınları verdiğinin ertesi günü vezir ilân edildi. Ancak bu sırada 

onunla hazine memurları arasında altın paranın cinsinden dolayı anlaşmazlık çıktı. 

Bu olayın ertesi günü bir taştdarın, Sultan’ın uyuduğunu zannederek etrafındakilere, 

Müeyyidü’l-Mülk’ün yaptıklarını anlatıp, Sultan’ı hamiyetsizlikle suçlaması, 

Berkyaruk’u son derece sinirlendirdi ve huzuruna çağırttığı Müeyyidü’l-Mülk’ü 

eliyle öldürdü.133 

 

Müeyyidü’l-Mülk’ün öldürülmesiyle ilgili bir başka rivayete göre, 

Müeyyidü’l-Mülk esir alındıktan sonra Sultan Berkyaruk’un huzuruna getirilmişti. 

Sultan, kendisine yaptığı kötülükleri anlattıktan sonra onu kendi eliyle öldürdü.134 

 

Berkyaruk’un, rakiplerini kendisine karşı birçok kez isyana teşvik eden 

Müeyyidü’l-Mülk’ü vezirlik vererek bir anlamda devletin ikinci adamı konumuna 

yükseltmesi isabetledi olmayacağı gibi Müeyyidü’l-Mülk’ün yeni entrikalar 

kurmasına imkan vercek bir davranış olurdu. Bu davranış Berkyaruk’u içten içe 

zayıflatabileceği gibi, aynı zamanda Berkyaruk’u destekleyen emirler arasında da 

huzursuzluğa yol açabilirdi. Bu sebeple Berkyaruk’un anlaşma yoluna gitmeden 

direkt Müeyyidü’l-Mülk’ü cezalandırmış olması daha mantıklı görünmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
133 Râvendî, s. 144-145; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 38; Kazvînî, s. 443. 
134 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 251; Müneccimbaşı, s. 85. Bundârî (s. 90), Berkyaruk’un Müeyyidü’l-Mülk’ün 

annesinden aldığı 5.000 dinarlık seneti görünce öldürdüğünü kaydetmektedir. 
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e. Muhammed Tapar – Sencer İttifakı 

 

Sultan Berkyaruk ile yaptığı ikinci savaştan mağlup ayrılan Muhammed 

Tapar, yardım isteğiyle öz kardeşi Melik Sencer’e baş vurmuştu. Muhammed 

Tapar’ın yenildiğini Cürcan’a geldiğini öğrenen Sencer, onun para, giyecek ve diğer 

ihtiyaçlarını derhal karşıladı ve yaptıkları anlaşma sonucunda iki kardeş Berkyaruk’a 

karşı birleştiler. Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki taht mücadelesinde 

başlangıçta tarafsız kalan Sencer’in Muhammed Tapar tarafına geçmesinin arkasında 

Berkyaruk’un kendisine karşı Emir-dad Habeşî b. Altun-Tak’ın tarafında yer 

almasının olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Sencer, Horasan’dan ayrılıp Cürcan’da bulunan Muhammed Tapar’ın yanına 

geldikten sonra iki kardeş birlikte Damgan’a gidip burayı yağmaladılar. Buradan 

Rey’e doğru yola çıkan iki kardeş, şehre vardıklarında Nizamîler’in de katılmasıyla 

iyice kuvvetlendiler.135 

 

Berkyaruk daha önce büyük zararlarını gördüğü vezir Müeyyidü’l-Mülk’ün 

öldürülmesinden sonra Rey şehrine gitmişti. Muhammed Tapar’a karşı kazandığı 

zafer nedeniyle Musul hâkimi Kürboğa ve Nuruddevle Dübeys b. Sadaka da 

Berkyaruk’un emrine girdi. Son katılımlarla birlikte Berkyaruk’un asker sayısı 

100.000’e ulaşmış, yiyecek sıkıntısı başlamıştı. Ordunun teçhizatını tedarik etmek ve 

kontrol altın almak da başlı başına bir mesele idi. Bu sebeple askerleri beslemek ve 

maaşlarını ödemekte zorluk çeken Berkyaruk ordusunun önemli bir kısmını terhis 

                                                           
135 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 252; Müneccimbaşı, s. 85; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 67; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 23, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 163. 
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etmek zorunda kaldı. Diğer bir kısmı da yiyecek aramak için dağıldı. Yaklaşık 10 

yıldır devam eden taht mücadeleleri sebebiyle ülkenin malî sıkıntı içinde 

bulunduğunu, vergilerin toplanamadığını hatırlarsak 100.000 kişilik bir ordunun 

ihtiyaçlarını temin etmenin gerçekten güç olduğunu kabul etmek gerekir. 

Berkyaruk’un böylesine bir güçten istifade edememesi ve bu gücü kardeşlerine karşı 

kullanamaması da büyük ölçüde bundandır.136 

 

Berkyaruk’un ordusundan ilk ayrılan Nuruddevle Dübeys b. Sadaka oldu. O, 

Hille ve Irak’da hüküm süren Mezyedî ailesinin reisi olan babası Sadaka’nın yanına 

döndü. Onu, ramazan orucunu Hemedan’da tutmak ve bayramdan sonra dönmek 

üzere ayrılan Emir Ayaz tâkip etti. Bu arada Kürboğa da babasının intikamını almak 

için Azerbaycan’da isyan eden Emir Mevdud b. İsmail b. Yakuti’nin isyanını 

bastırmak üzere 10.000 kişilik süvari birliği ile ayrılınca Berkyaruk’un ordusu bir 

hayli azaldı.  

 

Berkyaruk’un ordusundaki bu çözülmeyi haber alan Muhammed Tapar ve 

Sencer, Berkyaruk’a yeniden toparlanma imkanı tanımamak için hemen harekete 

geçtiler. rakiplerinin yaklaştığını haber alan Berkyaruk, Emir Ayaz’la birleşmek 

üzere Hemedan’a yöneldi. Fakat Emir Ayaz’ın, sahip olduğu Hemedan ve öteki 

şehirlere bir zarar vermesinden korkarak Muhammed Tapar’la mektuplaştığını 

duyunca, Hemedan’a gitmekten vazgeçip Huzistan’a yöneldi. Tuster’e yaklaştığında 

Porsukoğullarına bağlı emirlerden yardım talep etti. Fakat onlar Ayaz’ın durumunu 

bildikleri ve Muhammed Tapar’dan çekindiklerinden dolayı bu daveti kabul 

                                                           
136 Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 68; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 24. 



 

 

63 

etmediler. Beklediği desteği bulamayan Berkyaruk, Bağdat’a doğru yola çıktı. 

Hulvan’a varmıştı ki Emir Ayaz, Muhammed Tapar’ın bu tür taraf değiştirmeleri 

ihanet kabul eden mertçe tutumu karşısında yeniden Berkyaruk’a haber gönderip 

kendisine katılmak istediğini bildirdi.137 

 

 Berkyaruk, Emir Ayaz’ın kendisine katılmasını bekledi ve birlikte Bağdat’a 

doğru hareket ettiler. Bu arada Hemedan’ı işgal eden Muhammed  Tapar’ın askerleri 

Emir Ayaz’a ait malları yağmalamışlar ve her biri 300 dinar değerinde 500 kısrak ele 

geçirmişler, şehir reisinden de 100.000 dinar para almışlardı. 

 

Bağdat’a yaklaştığında Halife Mustazhir adına Eminuddevle b. Musılaya 

tarafından törenle karşılanan Berkyaruk, 17 Zilkâde 494 / 13 Eylül 1101 günü 

Bağdat’a girdi. Böylece Berkyaruk zor bir durumda olmasına rağmen Halife 

Mustazhir’in, kim daha önce gelir veya etkili olursa hutbeyi onun adına okuturum, 

şeklindeki pasif ve kendi durumunu korumaya yönelik, ancak ülkeyi zor durumda 

bırakan ve taht mücadelelerinin devam etmesine sebep olan politikası sebebiyle 

hutbenin kendi adına okunmasını sağlamıştı.  

 

Berkyaruk’un Bağdat’a gelmesiyle elde ettiği bir diğer sonuç da, içinde 

bulunduğu malî sıkıntıya geçici bir rahatlık getirmesi olmuştur. Berkyaruk’un ne 

kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, ne de askerlerine verebilecek parası kalmamıştı. 

Berkyaruk, Halife’ye gönderdiği mektupta içinde bulunduğu malî sıkıntıdan 

bahsederek ondan yardım istiyordu. Halife de 50.000 dinarlık bir meblağı Sultan’a 

                                                           
137 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 252; Müneccimbaşı, s. 86; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 68; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 24. 
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gönderdi. Buna rağmen Berkyaruk’un askeri, halkın elinde bulunan mallara hücum 

etti.138 Öyle ki Haçlılardan kaçarak Bağdat’a gelen Cebele kadısı Ebu Muhammed 

Ubeydullah b. Mansur’un bile malları yağmalanmıştı.139 

 

Hem Berkyaruk’un hem de Muhammed Tapar’ın askerlerinin gittikleri her 

yeri yağmalamaları, askerlerin itaatten çıktığının bir göstergesidir. Ancak ne 

Berkyaruk ne de Muhammed Tapar askerlerine söz geçiremiyorlardı. Askerlerin 

sürekli taraf değiştirmeleri yüzünden bir çok taviz veren hânedân mensupları, taht 

mücadelesinde güçsüz düşmemek için askerlerin yaptıklarına ses çıkaramıyorlardı 

.  

f. Berkyaruk ile Muhammed Tapar’ın Üçüncü Karşılaşmaları ve Barış 

 

Muhammed Tapar ve Sencer, Hemedan ile çevresini ele geçirdikten sonra 

Berkyaruk’un üzerine yürüyerek Bağdat’a doğru ilerlediler. Hulvan’a geldiklerinde 

kalabalık ordusuyla Artuk oğlu İlgazi’nin de katılımıyla Muhammed Tapar’ın 

yaklaşık 10.000 kişilik bir süvari birliği olmuştu. 

 

Berkyaruk hilafet merkezinde bayram namazına çıkamayacak kadar ağır bir 

hastalığa yakalanmıştı. Yakın adamları dahi onun aleyhinde asılsız haberler 

uyduruyorlardı. Çıkarılan asılsız haberler yüzünden Berkyaruk’un askerleri şaşkınlık 

içindeydiler. Sonunda rakiplerinin yaklaştığını gören askerler Berkyaruk’u sedye 

üzerinde nehrin batı sahiline taşıdılar ve Remle’de ordugâh kurdular. 

                                                           
138 Ebu’l-Fidâ, II, s. 223; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 253. 
139 İbnü’l-Esîr, X, s. 253; Müneccimbaşı, s. 86; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 69; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 25, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 164-165. 



 

 

65 

Konakladıklarında Berkyaruk komaya girmişti. Adamları kesin öleceğine inanmışlar, 

onun defin yerinden söz ediyorlardı. Onlar bunları konuşurken Sultan, askerlerin 

moralini yükseltmek, savaşma azimlerini arttırabilmek için kendini iyi hissettiğini, 

hareketlerinde bir artış ve canlılık sezdiğini söyledi.  

 

Muhammed Tapar’ın öncü kuvvetleri Berkyaruk tarafına saldırırken “Ya 

Batınîyye” diye bağırıyorlardı. Bu sözlerden etkilenen halk arasında, Berkyaruk’un 

Batınî olduğuna dair söylentiler yayılmıştı. Öldürülmekten korkan emirler zırhları ile 

gezmeye başlamış ve rahat uyuyamaz olmuşlardı. Sonunda Remle’deki geçici 

karargâhlarından Vasıt’a hareket eden Berkyaruk’un askerleri her zamanki gibi yol 

boyunca yağma ve talanda bulunmuşlardır.140 

 

Muhammed Tapar ve Sencer 27 Zilkâde 494 / 23 Ekim 1101 tarihinde 

Bağdat’a ulaştılar. Muhammed Tapar, Hükümet Konağı (Daru’l-imare)’na yerleşti. 

Halife Mustazhir, ikili oynamaya devam ederek Muhammed Tapar’a, Berkyaruk ve 

adamlarının davranışlarına çok kızdığını ve kendisinin gelişiyle sevindiğini söyledi. 

Çok geçmeden de Halifelik Divanı’nda Muhammed Tapar adına hutbe okundu. 

Halife, ona hil’at giydirmiş ve iki kılıç kuşatmıştı. Halife kendi makamını korumak 

uğruna ülkenin geleceğini tehlikeye atan siyasetine devam ederek, potansiyel sultan 

adaylarından birisi olarak gördüğü Sencer’e de yakın ilgi göstermiş ve Sa’dü’d-

Devle Gevherayin’in evinde misafir olan Sencer’e de taç ve bilezik takıp, kılıç 

kuşatmıştı. Daha önce hâkimiyet bölgesinde Muhammed Tapar adına hutbe okutan 

                                                           
140 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 254-255; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 70-71; Özaydın, Muhammed Tapar 

Devri, s. 26, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 165. 
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Sadaka da 495 yılının Muharrem ayında / Kasım 1101 Muhammed Tapar’a 

bağlılığını arz etmek için Bağdat’a geldi. 

 

27 Zilhicce 494’den 17 Muharrem 495 / 23 Ekim-11 Kasım 1101 tarihine 

kadar 20 gün süreyle Bağdat’ta kalan Muhammed Tapar, Halife Mustazhir’in 

desteğine rağmen muhtemelen son mağlubiyetinin etkisiyle Berkyaruk’tan çekinerek 

onu daha fazla sıkıştırmamış, Sencer, Horasan’da ki karışıklıklar sebebiyle geri 

dönerken Muhammed Tapar da ona katılmış ve bir süre sonra Hemedan’a doğru yola 

çıkmıştır.141 

 

Berkyaruk, Vasıt’a geldiği zaman hâlâ hasta olduğu için sedye üzerinde 

taşınıyordu. Melik Muhammed Tapar ve Hille emiri Sadaka tarafından tâkip 

edilmekten korkan Berkyaruk’un askerleri süratle ilerlemiş, zaman kazanmak 

amacıyla geçtikleri bütün köprüleri yıkarak Vasıt’a ulaşmışlardı. Dinlenmeden 

ilerlemeleri sebebiyle atları ve pek çok malları telef olmuştu. Berkyaruk’un Vasıt’ta 

iken hastalıktan kurtulması askerlerinin moralini düzeltirken, adamlarının bu andaki 

yegâne düşüncesi kendilerini sağlama alabilmek için şehrin batı yakasından doğu 

yakasına geçebilmekti, fakat aradaki Dicle nehrini geçecek gemileri yoktu. Neticede 

Kadı Ebu Ali el-Farıkî ile anlaşarak, şehirde güvenliği sağlamaları karşılığında halk 

tarafından karşı kıyıya geçirildiler. Şehrin doğu kıyısına geçen Berkyaruk’un 

askerleri rahat bir nefes almış oluyorlardı.142 

 

                                                           
141 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 255; Müneccimbaşı, s. 87; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 71; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 27, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 165. 
142 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 270; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 166. 
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Muhammed Tapar, Bağdat’tan ayrılınca Berkyaruk’un Halife’nin şahsına ait 

araziyi işgal etmesi ve hakkında kötü sözler söylemesi üzerine Halife Mustazhir, o 

güne kadar sürdürdüğü pasif siyaseti bırakarak Muhammed Tapar’a Berkyaruk’a 

karşı beraber hareket etmeyi teklif etti. Muhammed Tapar ise Allah’ın rızasına uygun 

olacak bir işi tek başına halledebileceğini ve Halife’nin gelmesine gerek olmadığını 

belirterek bu teklifi reddetti. Halife’nin desteğini arkasına alarak büyük bir güç 

kazanabilecek olan Muhammed Tapar, muhtemelen böyle bir anlaşmanın ilerde 

Halife’ye karşı elini zayıflatıp, tutumunu etkileyebileceğini düşünerek teklifi 

reddetmiş olabilir.  

 

Halife’nin anlaşma teklifini kabul etmeyen Muhammed Tapar, Bağdat’a 

dönerek İlgazi’yi Şahne, Ebu’l-Me’ali Mufaddal b. Abdu’r-Rezzak’ı da âmil olarak 

tâyin ettikten sonra tekrar askerlerinin yanına gitti ve hızla Ruzraver’e ilerledi.143 

 

Bu arada Vasıt askerleri ve Porsukoğulları’na bağlı birlikler Berkyaruk’un 

hizmetine girmişlerdi. Son derece ağır şartlar altında bulunan Berkyaruk, yeni 

katılanlarla birlikte durumunu bir nebze olsun düzeltmiş oluyordu. Kardeşi 

Muhammed Tapar’ın Bağdat’tan ayrılması üzerine Nihavend yönünde onu takibe 

çıkan Berkyaruk, Ruzraver’de ona yetişti.144 İki tarafın da 4.000 Türk süvarisi vardı.  

 

                                                           
143 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 270; Müneccimbaşı, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 72; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 27, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 166. 
144 Ahbâr, s. 54; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 270; Müneccimbaşı, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 72; 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 27, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 166. 
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Karşılaşmanın ilk günü, akşama kadar iki taraf da savaş düzeninde beklediler,  

şiddetli soğuk yüzünden aralarında çarpışma olmadı. Ertesi gün her iki taraftan da 

düello için savaşa çıkanlar birbiriyle sarılıp kucaklaşmaya başladılar. Bu durum artık 

askerlerin yıllardır süren savaşlardan bıktığının ve taht mücadelelerinin artık 

sonuçlanmasını istediklerinin bir göstergesidir. Sonuç olarak, Muhammed Tapar’ın 

emirlerinden Buldacı başkanlığındaki elçilik heyeti Berkyaruk tarafına geçerek vezir 

Ebu’l-Mehasin ve Emir Ayaz ile yaptıkları görüşmeler sonucunda anlaşmaya vararak 

savaşa son verdiler.145 4 Rebiülevvel 495 / 27 Aralık 1101 tarihinde imzalanan 

anlaşmaya göre: 

 

1. Berkyaruk “Sultan”, Muhammed Tapar “Melik” unvanına sahip olacak, 

 

2. Gence ve çevresi, Azerbaycan, Diyarbekir, el-Cezire ve Musul 

Muhammed Tapar’a ait olacak, 

 

3. Melik Muhammed Tapar adı geçen yerlerde ancak üç nevbet 

çaldırabilecek, 

 

4. Melik Muhammed Tapar herhangi bir yere sahip olmada zorlukla 

karşılaşırsa  Sultan Berkyaruk kardeşine askeri yardımda bulunacak, 

 

5. Horasan hariç anlaşmada zikredilmeyen diğer yerler Sultan Berkyaruk’a 

ait olacak, 

                                                           
145 Ahbâr, s. 54; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 272; Müneccimbaşı, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 72; 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 28, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 166. 
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6. Muhammed Tapar, Sultan Berkyaruk’a yıllık 1.300.000 dinar vergi 

ödeyecekti. 

 

İki tarafın temsilcileri anlaşmada yer alan şartlara riayet edeceklerine dair 

efendileri adına yemin ettiler. Bu anlaşmadan sonra Sultan Berkyaruk Save’ye, 

Melik Muhammed Tapar da Esedabad’a gitmek üzere ayrıldı. Emirler de iktalarına 

döndüler.146 İlk bakışta barışın başlangıç noktası olarak askerlerin savaşa 

başlamamaları söyleyebiliriz. ancak unutulmamalıdır ki, Berkyaruk da Muhammed 

Tapar da girştikleri taht mücadelesinden büyük zararlar görmüşlerdi. Bu sebeple ikisi 

de barış yapılmasına karşı çıkmamıştır. Ayrıca barış ortamı iki taraf içinde 

kendilerini toplamaları için önemli bir fırsattı. Bu anlaşma devletin resmen olmasa 

da, fiilen ikiye bölündüğünün göstergesidir.  

 

g. Berkyaruk ile Muhammed Tapar Arasındaki Dördüncü Savaş 

 

Ruzraver’de imzalanan anlaşmadan sonra Esedabad’a giden Muhammed 

Tapar oradan da Kazvin’e geçti. Yaptığı anlaşma Muhammed Tapar’ı tatmin 

etmemişti. Bu sebeple kazanabileceğine inandığı bir savaşta kendisini barış yapmaya 

zorlayan emirleri ihanetle suçladı ve Kazvin emirinden, onlar için tuzak 

hazırlamasını istedi. Kazvin emiri başlangıçta emirlerin affedilmesini istediyse de 

Muhammed Tapar’ın ısrarı karşısında istemeyerek de olsa bir şölen düzenledi ve 

yakın adamlarına da elbiselerinin altında silah bulundurmalarını söyledi. Muhammed 

                                                           
146 Ebu’l-Fidâ, II, s. 225; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 272; Müneccimbaşı, s. 88; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 

72; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 28, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 166. 
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Tapar şölene Emir Bismil ve Emir Aytekin ile birlikte geldi. İhanetle itham edilen 

emirlerden Bismil öldürülürken, Emir Aytekin’in gözlerine mil çekildi.147 

 

Muhammed Tapar’ın anlaşmayı ihlal etmesinde Emir Yınal b. Anuştekin’in 

de rolü vardı. Başlangıçta Berkyaruk taraftarı olan Emir Yınal daha sonra 

Muhammed Tapar’a katılarak onunla birlikte Rey’e gitmiş ve burada onun zihnini 

bulandırarak anlaşmaya muhalefet etmesine sebep olmuştur. Sonuçta Rey’de kaldığı 

8 gün boyunca  5 nevbet çaldıran Muhammed Tapar anlaşmayı ihlal etti ve tekrar 

sultanlığını ilân etti. Kardeşinin anlaşmaya uymadığını duyan Berkyaruk, derhal 

harekete geçerek onun üzerine bir baskın düzenledi. Rey yakınlarında meydana gelen 

bu dördüncü savaşta iki orduda da 10.000 kişilik süvari birliği bulunuyordu.148  

 

İki taraf arasında Cemâziyelevvel 495 / Şubat - Mart 1102 tarihinde meydana 

gelen bu savaşta, Berkyaruk’un emirlerinden Âve hâkimi Sürhab b. Keyhüsrev’in, 

Yınal b. Anuştekin’i bozguna uğratmasıyla Muhammed Tapar’ın ordusu kısa sürede 

dağıldı. Muhammed Tapar askerlerinin daha fazla dağılmasını engellemek için 

sancağını bizzat kendisi taşıdıysa da ordudaki çözülmeye engel olamadı. Muhammed 

Tapar’ın ordusu o kadar çabuk dağılmıştı ki, çarpışmalarda hiç kimse ölmemişti. 

Savaştan sonra Muhammed Tapar, az sayıdaki askeri ile İsfahan’a çekilirken, dağılan 

ordunun büyük bir kısmı Taberistan taraflarına, bir kısmı da Kazvin’e doğru gitti.149 

                                                           
147 Kazvînî, s. 443; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 272; Müneccimbaşı, s. 89; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 73; 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 29, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 167. 
148 Ahbâr, s. 54; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 272; Müneccimbaşı, s. 89; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 74; 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 29-30, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 167. 
149 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 272; Müneccimbaşı, s. 89; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 74; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 29-30, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 167. 
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 Yanında Emir Yınal ve diğer bazı emirleri ve 70 süvari150 olduğu halde 

İsfahan’a giren ve derhal hazırlıklara başlayan Muhammed Tapar, surların tâmir 

edilmesini ve hendeklerin su çıkıncaya kadar kazılmasını emretti. Ayrıca kale 

kapılarının her birini savunmak üzere bir emire teslim ettikten sonra mancınıkları da 

kurarak savunma hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada Muhammed  Tapar’ın yanında 

1.100 kişilik süvari ve 500 kişilik de piyade kuvveti bulunuyordu.151 

 

Sultan Berkyaruk kardeşinin İsfahan’a gittiğini öğrenince, yanındaki  15.000 

kişilik süvari kuvveti ve 100.000 kişiden oluşan ordusuyla Cemâziyelevvel 495 / 

Şubat - Mart 1102 tarihinde İsfahan’a geldi ve şehri kuşatma altına aldı. Kuşatma 

sırasında Muhammed Tapar, herhangi bir ihanete uğramamak için her gece surları 

birkaç defa kontrol ediyordu. Kuşatmanın uzamasıyla İsfahan’da yaşam şartları 

herkes için zorlaştı. Halk yiyecek sıkıntısı çekerken, Muhammed Tapar da 

askerlerine maaş ödeyemeyecek hâle geldi. Muhammed Tapar içinde bulunduğu 

maddi sıkıntıyı aşabilmek için halka ağır vergiler koydu ve fakir halkı şehirden 

çıkardı. Ancak bu tedbirlerde yeterli olmayınca askerlerinin kendisine sâdık kalması 

için eşraftan borç para almak zorunda kaldı. Kuşatma ve vergiler nedeniyle yiyecek 

fiyatları korkunç bir şekilde yükselirken, ticari eşya fiyatları ise istek olmadığından 

oldukça düşmüştü.152  

 

                                                           
150 Müneccimbaşı’na göre (s. 90), 90 süvari. 
151 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 272; Müneccimbaşı, s. 90; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 74; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 30, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 167. 
152 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 273; Müneccimbaşı, s. 90; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 74; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 30, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 168. 



 

 

72 

Kuşatma 10 Zilhicce 495 / 25 Eylül 1102’ye kadar devam etti. Muhammed 

Tapar, yoksulluk yüzünden askerleri arasına huzursuzluk çıkmaya başlamasından 

Berkyaruk’a karşı başarılı olamayacağını, onu uzaklaştıracak kuvvet ve kudrete sahip 

olmadığını ve tehlikenin arttığını anladı. Bunun üzerine gizlice şehir dışına çıkıp, 

asker toplamaya karar verdi. Güvendiği bazı emirleri İsfahan’daki askerlerinin 

başında bırakıp, Emir Yınal’ı da yanına alarak 150 süvari153 ile şehri terk etti. Ancak 

atlar açlıktan dolayı çok güçsüz kalmıştı. Bu sebeple ancak birkaç km. gidebildiler ve 

konaklamak zorunda kaldılar.  

 

Berkyaruk kardeşinin asker toplamak için şehri terk ettiğini öğrendiği zaman, 

onu yakalaması için Emir Ayaz’ı gönderdi. Ayaz ve beraberindekiler Muhammed 

Tapar’ı yakaladıklarında Muhammed Tapar, Emir Ayaz’a daha önceden yazdığı 

mektupları göstererek, kendisine verdiği taahhütleri ve ettiği yeminleri hatırlattı. 

Bunun üzerine Emir Ayaz, Muhammed Tapar’ı yakalamaktan vazgeçtiği gibi yoluna 

devam edebilmesi için kendisine at ve katır bile verdi. Muhammed Tapar’ın 

sancağını, çetrini ve yanındaki bir miktar parayı alarak geri döndü.154 

 

Emir Ayaz, Muhammed Tapar’ı yakalamaktan vazgeçmeyip onu Berkyaruk’a 

teslim etseydi, muhtemelen ülkeyi yıllardır meşgul eden ve devletin zayıflamasına 

sebep olan bu taht kavgası burada noktalanacaktı. Ancak Emir Ayaz’ın Muhammed 

Tapar’ı serbest bırakması, bu taht kavgasının bir süre daha devam etmesine sebep 

                                                           
153 Bu sayı. Özaydın tarafından 1050 olarak verilmiştir. Bk. Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 75; 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s.30. 
154 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 273; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 75; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 

30-31, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 168; Müneccimbaşı (s. 90), Emir Ayaz’ın Berkyaruk’a 

Muhammed Tapar’ı yakalayamadığını söylediğini kaydeder. 
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olmuştur. Hânedân üyeleri arasındaki taht kavgalarından en çok istifade edenler 

bütün isteklerini kabul ettiren emirler olmuştur. Emir Ayaz da, mücadelesinin 

uzamasının kendi yararına olacağını düşünüp Muhammed Tapar’ı serbest bırakmış 

olabilir. 

 

Muhammed Tapar’ın şehri terk ettiğini duyan yağmacılar, merdivenler ve 

mancınıklarla İsfahan surlarına tırmanıp yağma ve soygun teşebbüsünde bulunmuşlar 

ise de halkın mallarını ve namuslarını korumaktaki kararlığı karşısında başarısız 

olmuşlardır. Bu durumu gören emirler de Berkyaruk’a kuşatmayı kaldırmasını 

tavsiye etmişlerdir. Berkyaruk da kuşatmadan vazgeçip 18 Zilhicce 495 / 3 Ekim 

1102 tarihinde Hemedan’a doğru yola çıktı.155 

 

h. Berkyaruk ile Muhammed Tapar Arasındaki Beşinci ve Son Savaş 

 

İsfahan’daki kuşatmanın uzaması üzerine Gence ve Arran’da toplanan 

kuvvetler Muhammed Tapar’a yardım için harekete geçmişlerdi. Emir Kızoğlu 

(Guzoğlu)’nun komutasındaki bu takviye birlikte Emir Mansur b. Nizamü’l-Mülk ve 

yeğeni Muhammed b. Müeyyidü’l-Mülk de bulunuyordu. 20 Zilhicce 495 / 5 Ekim 

1102 tarihinde Rey’e ulaştıklarında Muhammed Tapar’ın İsfahan’dan Save’ye doğru 

yola çıktığını öğrenip peşinden gittiler ve Hemedan’da ona yetiştiler. Yeni birliklerin 

katılmasıyla Muhammed Tapar’ın asker sayısı 6.000’e ulaştı. Onlar Muharrem 496 / 

15 Ekim – 13 Kasım 1102 tarihine kadar burada kaldıktan sonra Berkyaruk’un 

hâkimiyetindeki Rey’e gittiler ve hutbeyi Muhammed Tapar adına okuttular. Emir 

                                                           
155 Ebu’l-Fidâ, II, s. 226; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 274; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 75; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 31, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 168. 
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Yınal’ın askerleri halka zulmedip onlardan 200.000 dinar aldılar ve Rebiülevvel 

ayının ortalarına / Aralık’ın ikinci yarısı kadar burada kaldılar.156 

 

Rey’in Muhammed Tapar’ın adamları tarafından ele geçirildiğini öğrenen 

Porsuk b. Porsuk, Emir Yınal’in üzerine yürüyerek Yınal ve kardeşi Ali’yi mağlup 

etti. Böylece Rey tekrar Sultan Berkyaruk’un yönetimine geçmiş oldu.157 

 

  Muhammed Tapar emrindeki askerlerle Şirvan’a gitmişti. Erdebil’e 

geldiklerinde Azerbaycan’ın bir bölümüne hâkim olan Melik Mevdud b. İsmail b. 

Yakutî, Berkyaruk’tan babasının intikamını almak için Muhammed Tapar’a haber 

göndererek yanına davet etti. Melik Mevdud’un çağrısı üzerine Muhammed Tapar 

hızla onun yanına hareket etti. Ancak Mevdud’un ölümüyle iki taraf arasındaki 

birleşme tam anlamıyla gerçekleşmese de Sökmen el-Kutbî, Muhammed b. 

Yağısıyan ve Kızıl Arslan gibi emirler Muhammed Tapar’ın hizmetine girdiler ve 

beraber Azerbaycan’a doğru yola çıktılar. Emirlerin Muhammed Tapar’a  katıldığını 

duyan Berkyaruk hemen harekete geçti ve Hoy kapısında kardeşine yetişti.158 

 

 İki taraf arasında 8 Cemâziyelâhir 496 / 19 Mart 1103 tarihinde güneş 

batarken başlayan savaş,159 gece yarısına kadar sürdü. İki tarafın askerlerinin de 

                                                           
156 Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 77; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 33, Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 168-169. 
157 Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 169. 
158 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 293; Müneccimbaşı, s. 91, Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 78; Özaydın, 

Muhammed Tapar Devri, s. 33, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 170. 
159 Savaşın başlangıç tarihi İbnü’l-Esîr de (c. X, s. 292) 8 Cemaziyelahir 496 (19 Mart 1103); Ahbâr 

(s.54), Ahmed b. Mahmud (Selçuk-nâme, II, 39),  Merçil (Müslüman Türk Devletleri Tarihi, s. 65), 

gün belirtmeksin Cemaziyelahir 496 olarak belirtiyor.  Özaydın (M. Tapar Devri, s. 33, Berkyaruk 
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ordugâhlarına çekildiği bir anda daha önce savaşa girmemiş olan 500 kişilik süvari 

birliği Emir Ayaz’ın komutasında Muhammed Tapar’ın askerlerine saldırdılar. 

Muhammed Tapar’ın yorgun askerleri bu hücuma dayanamayarak dağıldılar. 

Muhammed Tapar kuvvetlerinin bir kısmı ile birlikte Erciş’e, oradan da Sökmen el-

Kutbî’ye bağlı Ahlat’a gitti. Muhammed Tapar buradan Ânî’ye oradan da Tebriz’e 

geçti. Berkyaruk ise Meraga ile Tebriz arasındaki dağlarda birkaç gün dinlendikten 

sonra önce Zencan’a, arkasından da Rey’e gitti.160 

 

ı. Berkyaruk ile Muhammed Tapar Arasındaki Nihai Anlaşma 

 

Normal şartlarda hânedân üyelerinin emrinde olmaları gereken emirler, 

saltanat için meliklerin kendilerine mecbur olduklarını anladıktan sonra kendi 

çıkarları için çalışmışlar ve kendi menfaatleri için hangi hükümdârın daha iyi 

olduğunu düşünürlerse onu desteklemişlerdir. Emirlerin bu yaklaşımı taht 

mücadelelerinin uzamasına ve devletin zayıflamasına sebep olmuştur. Uzun yıllar 

boyunca süren taht kavgaları sırasında haklı haksız demeden birçok kişi öldürülmüş 

veya malları yağmalanmıştı. Şehir ve köyler tahrip edilmişti. Ülkede tam anlamıyla 

bir kaos hâkim olmuştu. Selçuklu Devleti, kuvvetli bir otoriteden yoksun kalmış, 

devlet ekonomisi çökme noktasına gelmişti. 

 

                                                                                                                                                                     
Devri, s. 78) 8 Cemaziyelevvel ( 19 Şubat 1103) tarihini vermiştir.  A. Sevim – E. Merçil (Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 170) 17 Şubat 1103 tarihini kullanmıştır. 
160 Ahbâr, s.54; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 293-294; Ahmed b. Mahmud, II, s.39-40  Müneccimbaşı, s. 92, 

Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 78; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 33, Sevim, Selçuklu Devletleri 

Tarihi, s. 170. 
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Devletin içine düştüğü bu zor durumu ilk fark eden Berkyaruk olmuş ve 

kardeşine anlaşma teklif etmiştir. Muhammed Tapar da Berkyaruk’un barış önerisini 

kabul ederek durumun ciddiyetinin farkında olduğunu göstermiştir. 

 

Barış öncesinde Rey, el-Cibal, Taberistan, Huzistan, Fars, Diyarbekir, el-

Cezire, Mekke ve Medine Berkyaruk’un hâkimiyetinde olup, buralarda hutbe onun 

adına okunmaktaydı. Azerbaycan, Arran’a bağlı şehirler, İrminiyye, İsfahan ve Tikrit 

hariç bütün Irak’ta ise Muhammed Tapar hükümran olup hutbe onun adına 

okunuyordu. Batiha’nın bir kısmında Berkyaruk, bir kısmında ise Muhammed Tapar 

adına hutbe okunurken, Basra’da her ikisi için hutbe okunmaktaydı. Cürcan’dan 

Maveraünnehr’e kadar uzanan Horasan topraklarında ise hutbe Melik Sencer ve 

Muhammed Tapar adına okunuyordu.161 

 

Berkyaruk anlaşmaya karar verince Kadı Ebu’l-Muzaffer el-Cürcani ve 

Ebu’l-Ferec Ahmed b. Abdu’l-Gaffar el-Hemedani’yi Meraga’da bulunan 

Muhammed Tapar’a gönderdi.162 Elçiler, geliş sebeplerini arz ettikten sonra barışın 

erdeminden, ülkenin harabeye döndüğünden, bu durumun ise yalnızca İslam 

düşmanlarının işine yaradığından ve ülkeye göz diktiklerinden söz ederek 

Muhammed Tapar’ı barış yapmaya teşvik ettiler. Muhammed Tapar da barış 

önerisini kabul etti ve şartları tartışmak için elçiler gönderdi. Rebiülâhir 497 / Ocak 

1104163 tarihinde de yapılan anlaşmaya göre: 

                                                           
161 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 293-294; Ahmed b. Mahmud, II, s.39-40  Müneccimbaşı, s. 92, Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 78; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 33. 
162 Karla Kelvezener (çev; Yakub Ajend), Divansalar-i der Ahd-i Selçuki, s. 35. 
163 Ebu’l-Fidâ ( II, s. 227), anlaşmanın Rebiülevvel ayında olduğunu belirtmektedir. 
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1. Berkyaruk, Muhammed Tapar’ın kapısının önünde beş nevbet 

çaldırmasına müdahale etmeyecek, 

 

2. Muhammed Tapar’a ait olan şehirlerde Berkyaruk adına hutbe 

okunmayacak, 

 

3. Aralarındaki yazışma vezirler vasıtasıyla yapılacak, 

 

4. Askerlerin diledikleri zaman istedikleri tarafı seçmelerine engel 

olunmayacak, 

 

5. Sefidrud sınır olmak üzere Cibal, Fars, İsfahan, Rey, Hemedan, 

Huzistan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arap Berkyaruk’a ait olacak; 

Azerbaycan, Diyarbekir, el-Cezire, Musul, Suriye ve Seyfü’d-

Devle Sadaka’ya ait yerler de Muhammed Tapar’a verilecek, 

 

6. Berkyaruk’tan sonra Muhammed Tapar Sultan olacak, 

 

7. Melik Sencer’in Maveraünnehr ve Horasan’daki durumunda 

herhangi bir değişiklik yapılmayacak, Sencer de Muhammed 

Tapar’a tâbi olacaktı.164 

 

                                                           
164 Ahbâr, s. 54; Ebu’l-Fidâ, II, s. 227; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 300, Ahmed b. Mahmud, II, s. 40. 
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Anlaşmanın taraflarca onaylanmasından sonra Muhammed Tapar başkent 

İsfahan’da bulunan adamlarına haber gönderip, şehirden ayrılmalarını ve burayı 

Berkyaruk’a teslim etmelerini emretti. Berkyaruk, İsfahan’a giderek şehri teslim 

aldığında, Muhammed Tapar’ın adamlarına kendi tarafına geçmelerini önermiş, fakat 

onlar bu teklifi kabul etmemişlerdir. Berkyaruk, Muhammed Tapar’ın ailesi şehirden 

ayrılırken onlara birçok mal, ağırlıklarını taşımak için de 300 deve ve 120 katır 

hediye ederek yolda güvenliklerini sağlamak için emirlerine asker tahsis etmişti. 

 

Berkyaruk yapılan anlaşmadan ve kararlaştırılan şartlardan Halife’yi haberdâr 

etti. Bunun üzerine Halife Mustazhir, Muhammed Tapar’ın  Bağdat Şahnesi İlgazi’yi 

huzuruna çağırdı ve hutbenin Berkyaruk adına okunmasını istedi. İlgazi bunu kabul 

etti ve 20 Cemâziyelevvel 497 / 19 Şubat 1104 Cuma günü hutbe Berkyaruk adına 

okundu.165 

 

Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki, Selçuklu Devleti’ni uzun süre 

meşgul eden, ülkenin harabeye dönmesine, devlet otoritesinin zayıflamasına ve 

devletin güçsüz düşmesine, masum halktan birçoğunun canlarını kaybetmesine ve 

mallarının yağmalanmasına sebep olan taht mücadelesi barışla neticelenmiş 

oluyordu.  

 

Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki taht mücadelesinin birçok 

olumsuz sonucu olmuştur. Buna göre; 

                                                           
165 Ahbâr, s. 54; Ebu’l-Fidâ, II, s. 227; İbnü’l-Esîr, c. X, s. ,300-301; Ahmed b. Mahmud, II, 40; 

Müneccimbaşı, s. 92-93, H. İ. Hasan, İslam Tarihi, IV/V, s. 60; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 79-80; 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 34-35, Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 171-172. 
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1. İktidar mücadelesine girişen iki kardeş, devlet otoritesinin 

zayıflamasına ve emirlerin iktidarda söz sahibi olmasına sebep 

olmuşlardır. Emirler  süregelen savaş hâlinden istifade ederek, her 

istediklerini yaptırmışlar ve hâkimiyet alanlarını genişletmişlerdi. 

Öyle ki, Hille Arap Emiri Seyfü’d-Devle Sadaka b. Mezyed gibi 

bazı emirler Selçuklular’a meydan okuma noktasına gelmişlerdir. 

Otorite boşluğundan istifade etmek isteyen Abbasi Halifeleri de 

Tuğrul Bey zamanında kaybettikleri etkinliklerini tekrar 

kazanmaya çalışmışlardır. 

 

 

2. Berkyaruk ve Muhammed Tapar hâkimiyetleri altına aldıkları 

bölgelerde iktidar olmalarına rağmen muktedir olamadıklarından 

vergiler düzenli bir şekilde toplanamamış ve devlet hazinesi 

zayıflamıştır. 17 Zilkâde 494 / 13 Eylül 1101 günü Bağdat’a 

geldiğinde Berkyaruk’un Halife’den para istemesi ve 

Berkyaruk’un  Muhammed Tapar’ı İsfahan’da kuşattığı sırada, 

Muhammed Tapar’ın şehir eşrafından borç para alması buna örnek 

gösterilebilir. 

 

3. Yapılan savaşlarda birçok değerli devlet adamı ve komutan 

öldürülmüştü. Bunun neticesinde devlet yönetimi beceriksiz 

kişilerin eline geçmiş, bu da devletin zayıflamasına sebep olmuştu.  
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4. İslam Dünyası’nın en büyük devleti konumundaki Selçukluların iç 

mücadelelerle uğraşması, haçlı seferlerine karşı yapılan 

mücadelelere destek verememesine sebep olmuş ve haçlılar bu 

topraklarda devletler kurma imkanı elde etmişlerdi166. 

 

 

                                                           
166 Bu konudaki değişik görüşler için bk. Özaydın, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi, 

s.36-37. 



II. BÖLÜM 

 

HÂNEDAN ÜYELERİ’NİN TAHT MÜCADELELERİ  

 

Çalışmamızın ikinci bölümünde sultanın ölmesiyle boşalan saltanat 

makamına sahip olmak için yapılan mücadelelerin nedenlerini, geliştikleri sosyal ve 

siyasî ortamı, devletin gidişatına etkilerini, doğurdukları sonuçları ortaya koyacağız. 

İsyanları incelerken birinci bölümde olduğu gibi kronolojik sırayı takip edeceğiz. 

 

1. Alparslan-Kutalmış Mücadelesi 

 

Tuğrul Bey’in ölümüyle Girdkuh Kalesi’nde Kutalmış’ı kuşatma altında tutan 

Kündürî, kuşatmayı kaldırarak 16 Ramazan 455 / 12 Eylül 1063 günü Rey’e 

dönmüştü. Rey’e ulaşan Kündürî, İsfahan’da bulunan Tuğrul Bey’in üvey oğlu ve 

Alparslan’ın ağabeyi olan Süleyman’ı Rey’e getirerek Selçuklu tahtına geçirdi ve 

onun adına hutbe okuttu.1 Ayrıca 700.000 altın ve 16.000 elbise dağıttarak Askerî ve 

sivil erkandan Süleyman’a bağlılıklarını arz etmelerini istedi. 

 

 Kündürî, taht iddiasında bulunabilecek tek kişi olarak gördüğü Horasan 

bölgesinin hâkimi Alparslan’a mektup yazarak, “Tuğrul Bey’in biraz senin kanından 

olan (yani baba bir ana ayrı) Süleyman hakkındaki vasiyetini biliyorsun. Eğer başka 

yerlere de sahip olmak istersen Harezm, Nişabur ve benzeri yerler, Sultan’ın 

ölümünden sonra yönetim bakımından boş durumdadır ve bunlar senin olabilir; 

                                                           
1 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 2; Bundârî, s. 26. 
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ayrıca bizden para da isteyecek olursan Rey Kalesi’nde bulunan  paradan istediğin 

miktarı göndeririz. Ayrıca hutbelerde, Süleyman adından sonra senin adını da 

okuturuz, böylece iki ayrı hutbe yerine bir hutbe okutulur dolayısıyla anlaşma 

sağlanır, ülke bölünmekten korunmuş kan akıtılmamış olur. Yok eğer Tuğrul Bey’in 

kurmak istemiş olduğu bu yönetim düzenine karşı bir tutum ve davranış içine 

girmeğe çalışırsan, o taktirde sen bize saldırmadan önce zorunlu olarak biz sana 

saldırırız. İşte o zaman seninle bizim aramızdaki hükmü Tanrı verecektir” dedi.2 

 

Alparslan gibi katıldığı savaşlarda yeteneğini ispat etmiş ve ordunun 

teveccühünü kazanmış, güçlü bir şahsiyetin sultan olmasını kendi geleceği için 

tehlikeli gören Kündürî, muhtemelen Süleyman’ı daha kolay etkisi altına alarak 

devletin kontrolünü ele geçirebileceğini düşünerek Alparslan’ın sultan olmasını 

engellemeye çalışmıştır.  

 

 Kündürî’nin Alparslan’a yazdığı mektuptan haberdâr olan emirler arasında 

ihtilaflar çıktı. Emir Yağısıyan ve Hacip Erdem, Kazvin’e giderek sultan sıfatıyla 

Alparslan adına hutbe okutmaya başladılar. Kendisini tahta daha layık gören 

Kutalmış da Tuğrul Bey’in ölüm haberini duyduktan sonra Girdkuh Kalesi’nden inip 

50.000 kadar Türkmen’den meydana gelen bir ordu toplayarak sultanlığını ilan etti.3 

Daha sonra da 21 Zilkade 455 / 15 Kasım 1064 günü Rey şehri önüne geldi. Vezir 

Amîdü’l-Mülk Kündürî, emirlerin Alparslan’dan yana tavır almaları sebebiyle 

Kutalmış karşısında yalnız ve güçsüz kalmıştı. Hayatının tehlikeye girdiğini anlayan 

Kündürî, derhal Süleyman’ı tahttan indirip Alparslan’dan acele yardım istedi ve 

                                                           
2 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 2. 
3 Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 28. 
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hutbeyi onun adına okuttu.4 Alparslan, Kutalmış’ın hareketini öğrenince Emir 

Savtegin’i bir miktar asker ile öncü olarak ona karşı gönderdi. Kendisi de  arkasından 

Rey’e doğru harekete geçti.5   

  

Kutalmış, kendisine karşı çıkan Amîdü’l-Mülk Kündürî’nin kuvvetlerini 

mağlup ederek Rey şehrini kuşattı.6 Bu sırada başında Amîdü’l-Mülk’ün bulunduğu 

ordu, taarruza geçtiyse de ordusu karşısında başarılı olamadı. Kutalmış, ilk hamlede 

vezirin ordusunun öncüsü olan İnanç Bey’i ve kumandasındaki 500 kadar askeri esir 

ettikten sonra Amidü’l-Mülk’ün kuvvetlerini de bozguna uğratarak şehri ele geçirdi. 

Bu gelişme halkı zor durumda bıraktı.7  

 

Kutalmış karşısında zor durumda kalan Amîdü’l-Mülk, Alparslan’dan tekrar 

yardım istedi. Alparslan, ondan şehirden çıkmamasını ve kendisi gelene kadar 

beklemesini istedi. Kutalmış komutasındaki Türkmenler, Rey halkına zulüm ediyor, 

mahsulü yağmalıyor ve kadınları esir alıp öldürüyorlardı. Bu sırada Alparslan’ın 

Rey’e yaklaştığı ve öncülerinin Hacib Erdem ile Damgan’a geldiği haberi duyuldu.8 

Bunu duyan Kutalmış, Alparslan’ın öncü kuvvetlerine karşı harekete geçti ve yolda 

Milh köyü civarında Erdem’in kuvvetleriyle karşılaştı. Yenilgiye uğrayan Erdem, 

                                                           
4 Sıbt, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 4. 
5Ahmed b. Mahmud, I, s. 55; Bosworth, The Political and Dynastic History of The Iranian World , V, 

s. 58; Merçil, “Emir Savtekin”, Tarih Enstitüsü Dergisi sy. 6 dan ayrı basım, (İstanbul Üniversitesi 

Edb. Fak. Matbaası, İstanbul, 1975), s. 67. 
6 Sıbt, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 4; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 28. 
7 Sıbt, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 4; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 63–64. 
8 Ahbâr, s. 21; Sıbt, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 4; Kazvînî, s. 430; Müneccimbaşı, s. 35; Köymen, 

Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 64. 
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Milh köyünde bir kaleye sığındı. Kendisinden iki fersah (yaklaşık 12 km.) mesafede 

bulunan Alparslan’a durumu bildirdi.9 

 

Kutalmış, Damgan civarındaki Milh vadisine su akıtarak bu vadiyi bataklık 

haline getirmek suretiyle rakibinin hareket kabiliyetini güçleştirmek istemişti.10 

Sultan Alparslan ve askerleri dağ tarafından geçecek yol bulamayınca atlarını 

bataklığın içine sürdüler. Kutalmış onların bataklıkta saplanıp kalmalarını beklerken 

Alparslan ve askerleri bataklığı geçerek savaş düzeni aldılar.11 Sultan Alparslan’ın 

sağ kanadında Kutbeddin Gülsarığ ve Pehlivan, sol kanadında Savtekin ve Altuntak, 

merkezde ise kendisiyle beraber Buldacı, Sungurca ve Ağacı bulunuyordu. 

Kutalmış’ın ordusunun sağ kanadında kardeşi Resultekin, sol kanadında ise Aybüke 

yer almaktaydı.12 

 

Kutalmış’ın aldığı tedbirler bir fayda sağlamadı ve iki taraf arasındaki savaşta 

kesin zafer Alparslan’ın oldu. Kutalmış’ın kardeşi Resultekin ve büyük oğlu esir 

Alparslan’a esir düştüler.13 Kutalmış da yakalanacağı korkusu ile kaçmaya başladı. 

Fakat Tuğrul Bey’e bağlı kalelerin birinden geçerken kale kumandanı tarafından 

takibe alındı. Bu esnada ayağı sürçen atından düşen Kutalmış, kan kaybından öldü.14 

                                                           
9 Sıbt, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 4; Köymen, Alparslan ve Zamanı, s. 12. 
10 Ahbâr, s. 21; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 48; Ahmed b. Mahmud, I, s. 55; . A. Köymen, Selçuklu Devri 

Türk Tarihi, s. 64; Müneccimbaşı, s. 35. 
11 Ahbâr, s. 22; Ahmed b. Mahmud, I, s. 56. 
12 Ahbâr, s. 21; Ahmed b. Mahmud, I, s. 55. 
13 Kazvînî, s. 430; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 64; Ahmed b. Mahmud, I, s. 56; Ahbâr, s. 

22. 
14 Sıbt, Belgeler, c. XIX, S. 23, s. 4-5; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevârih, s. 28; Kazvinî, s.430; Köymen, 

Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 64. Ahmed b. Mahmud (Selçuk-nâme, I, s. 56) ve Hüseynî (Ahbâr, s. 
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Alparslan, Kutalmış’ın ölümünden sonra isyan hareketinde onu 

destekleyenlerin ve ona tâbi olanların hepsini öldürtmek istediyse de, veziri 

Nizamü’l-Mülk, bunun hata olacağını söyleyerek karşı çıktı. Bunun iç karışıklığa yol 

açıp devlete zarar vereceğini söyledi. Alparslan, vezirinin tavsiyelerini uygun buldu. 

Fakat Kutalmış’ın oğlu Süleymanşah ile adamlarının yerlerinde bırakılmasının 

ileride fitne çıkmasına sebep olabileceğine dikkat çekti. Nizamü’l-Mülk onların 

sınırda yerleştirilip şahlık ve emirlik unvanlarının kaldırılmasının sıkıntıya 

düşmelerine ve isyan etmelerine yol açabileceğini hatırlattı. Bu nedenle Diyarbekir 

taraflarında Birecik ile Urfa arasında tespit edilecek bir yerde oturmalarını uygun 

olacağını belirtti. Vezirini haklı bulan Alparslan, Süleymanşah’ı söz konusu bölgeye 

sürdü.15 

   

 Kutalmış, İbrahim Yınal gibi Fatımîlerin desteğine başvurmamıştır. Onun tek 

destekçisi Türkmenler ve kardeşi Resultekin olmuştur. Bu bağlamda Kutalmış’ın 

isyanı, mahiyeti bakımından daha sade bir nitelik arz etmektedir.16 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
22), Kutalmış’ın bir koyun ağılında öldüğünü belirtmişlerdir. Aksarayi ise, Kutalmış’ın savaşı 

kazanmak üzereyken atının ayağını sürçmesi sonucu öldüğünü ve savaşı kaybettiğini belirtmiştir 

(Selçuki Devletleri Tarihi, s. 111). İbnü’l-Esîr (X, 49) korkudan öldüğünün söylendiğini kaydetmiştir. 
15 Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 28; Aksarayi, Selçuki Devletleri Tarihi, s. 111; Mustafa Demir, s. 

52. 
16 Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 64. 
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2. Melikşah-Kavurd Bey Mücadelesi 

 

Sultan Alparslan ölüm döşeğinde iken kendisinden sonra Büyük Selçuklu 

tahtına yanında bulunan oğlu Melikşah’ın geçmesini vasiyet ederek, asker ve 

devletin ileri gelenlerinden onu destekleyeceklerine dair söz aldı. Böylece Melikşah 

babasının ölümünden sonra 10 Rebiülevvel 465 / 25 Kasım 1072 de sultan ilan 

edilerek adına hutbe okundu.17 

 

Sultan Alparslan, oğlu Melikşah’a, kardeşi Kavurd’a çok güvenmediğinden 

bahsetmişti. Bu sebeple isyan etmesine engel olmak maksadıyla ölümünden sonra 

Fars ve Kirman bölgesinin ona bırakılmasını ve Seferiyye Hâtun ile evlenerek 

Şiraz’a yerleşmesini istemişti. Ayrıca Kavurd için belirli bir miktar para da tahsis 

etmişti. Sultan son olarak da Melikşah’a, Kavurd’un kendisine bırakılan topraklara 

razı olmaması ve sultanlık iddiasıyla isyan etmesi halinde, onun için tahsis ettiği 

parayı isyanı bastırmak için kullanmasını vasiyet etmişti.18 

 

 Kavurd Bey, kardeşi Alparslan’ın ölümünü bir rivâyete göre Kirman’da,19 

diğer bir rivâyete göre de Umman’da iken20 duymuş ve her türlü tehlikeyi göze 

                                                           
17 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.1; Ebû’l-Ferec, I, s. 325; Bosworth, The Political 

and Dynastic History of The Iranian World, V, s. 87. 
18 Bundârî, s. 46; Ebû’l Farac Tarihi (trk. çev. Ö. R. Doğrul), I, s. 325-326, Merçil, Kirman 

Selçukluları, s. 28. 
19 Ahbâr, s. 39; Râvendî, s. 123; Bundârî, s. 49; Ebu’l Ferec, I, 326; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevârih, s. 

43; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 30; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 82; Bosworth, The Political and Dynastic 

History of The Iranian World, V, s. 88. 
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alarak kış mevsimi olmasına rağmen gemilerle Kirman’a geçmişti. Bu geçiş sırasında 

birçok gemi parçalanmış, askerlerin birçoğu boğularak, bir kısmı da soğuktan 

donarak ölmüşlerdi. Bütün bu güçlüklere rağmen kardeşinin ölümünü Selçuklu 

tahtını ele geçirmek için bulunmaz bir fırsat kabul eden Kavurd Bey, Tuğrul Bey’in 

ölümüyle yarım kalan arzusunu gerçekleştirebilmek için bir kez daha şansını 

denemek istiyordu.  

 

İktidarın güçlü olanın elinde toplandığını bilen Kavurd Bey, henüz 18 yaşında 

olan Melikşah’ı tecrübesiz buluyor, kendisinin geçmişteki başarılarına, 

hükümdarlıktaki tecrübesine ve yaşının olgunluğuna güveniyordu. En büyük 

güvencesi ise Selçuklu ordusundaki emirlerin onu dâvet etmesi ve kendisine yardım 

vaatlerinde bulunmalarıydı. Ayrıca Kavurd, beraberindeki emirler tarafından da 

sultanlık için tahrik ediliyordu. 

 

Melikşah, babasının ölümünden hemen sonra amcasına onu onurlandıracak 

bir mektup yazdı. Kavurd Bey ise cevaben, “Ben büyük kardeş, sen küçük oğulsun. 

Senden çok ben kardeşim Sultan Alparslan’ın mirasına lâyığım.” diyerek saltanat 

hakkındaki görüşlerini belirtti. Melikşah’ın verdiği cevap ise açık ve kesindi, “Oğul 

var iken kardeş mirasa konamaz..”21 Melikşah’ın komutanlarından Emir Temirel de 

Kavurd’a yazdığı mektupta, “Sahip oldukların seni gururlandırmasın. Allah senin 

yeğenine itâat etmekte kalplerimizi birleştirdi. Askerlerinin sözüne bakıp yeğenine 

                                                                                                                                                                     
20 Ahbâr, s. 39; Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.2; Ahmed b. Mahmud, I, s. 116; 

Bosworth, The Political and Dynastic History of The Iranian World, V, s. 88; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 78. 
21 Ahbâr, s. 39; Ahmed b. Mahmud, I, s. 117; Bosworth, The Political and Dynastic History of The 

Iranian World, V, s. 88; Agacanov, Selçuklular, s. 149. 
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muhalefet etme ve bil ki piliç horoza mukavemet edemez.”22 diyerek isyan etmemesi 

hususunda onu uyardı. Vezir Nizamü’l-Mülk de Kavurd’a mektuplar göndererek 

tahriklere kapılmaması için nasihatlerde bulundu. Ancak Kavurd’un içindeki 

sultanlık hırsı baskın geldi ve bütün bu mektup ve nasihatleri dikkate almayarak 

Selçuklu tahtına oturabilmek umuduyla harekete geçti. 

 

 Kavurd, Melikşah’a karşı Rey ve Hemedan arasında yaşayan Türkmenlerin 

de yardımını almak üzere emrindeki 2.000 atlı ve 4.000 yaya ile başkent Rey’e doğru 

yola çıkmıştı. Sultan Melikşah ve Nizamü’l-Mülk de Selçuklu Devleti üzerinde 

dolaşan tehlike bulutlarını görmüş ve durumun ciddiyetini hissetmişlerdi. Tehlikenin 

daha fazla büyümesini önlemek için Kavurd’dan önce Rey’e giderek Alparslan’ın 

Rey Kalesi’nde bulunan hazinesinden aldıkları 500.000 altın, 5.000 elbise ve silahları 

Türkmenlere dağıtıp onların gönüllerini alarak kendi taraflarına çektiler. Kavurd Bey 

ise bu bölgeye iki gün sonra gelerek esas gücünü oluşturacak olan Türkmenlerin 

desteğinden yoksun kaldı.23 

 

Sultan Melikşah’ın Türkmen, Arap ve gulâmlardan oluşan büyük bir ordusu 

vardı. Ayrıca Alparslan’ın yanına gelmekte olan Musul hükümdarı Şerefü’d-Devle 

Müslim ve babası Hille hükümdarı Nuru’d-Devle’nin Sultan Alparslan’a göndermiş 

olduğu malları getiren Bahaü’d-Devle Mansur da kuvvetleri ile Melikşah’ın yanında 

bulunuyorlardı. Şerefü’d-Devle Müslim’in yanında, Alparslan ile arasını bulmak için 

halife tarafından gönderilen Nakibu’n-Nukeba Tarrâd b. Muhammed’üz-Zeynebî de 

                                                           
22 Ahbâr, s. 39; Ahmed b. Mahmud, I, s. 117. 
23 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.2; Ahmed b. Mahmud, I, s. 116-117; Demir, s. 91; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 79; Agacanov, Selçuklular, s. 149. 
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vardı. Bunlar Alparslan’ın vefât ettiğini ve Melikşah’ın tahta çıktığını 

öğrendiklerinde doğruca yeni hükümdârın yanına gitmişler ve bu savaşta hazır 

bulunmuşlardı.24  

 

Melik Kavurd’un ordusunun sayısı ve büyüklüğü hakkında incelediğimiz 

kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Muhtemelen Rey’e hareket ettiğinde 

yanında bulunan 6.000 kişi ile savaşa hazırlanmış, kendisine yeni bir katılım 

olmamıştır. İki taraf arasındaki ilk karşılaşma öncü kuvvetler arasında olmuş, Emir 

Savtekin’in komutasındaki Melikşah’ın öncü kuvvetleri Kavurd’un öncü kuvvetlerini 

bozguna uğratmıştı.25 Asıl ordular ise Hemedan yöresinde karşılaşmışlardı.26 

 

Bu savaşın tarihi için iki farklı rivâyet aktarılmaktadır. Birinci rivâyette 

savaşın tarihi 465 / 1072-1073 olarak verilmiştir.27 İkinci rivâyette ise savaşın tarihi 

466 / 1073-1074 olarak kaydedilmiştir.28 Hüseynî29 ve Ebu’l-Ferec30’in verdikleri 

bilgiden, Kavurd’un kardeşi Alparslan’ın ölümünden hemen sonra harekete geçtiğini 

anlıyoruz. Bu bakımdan Kavurd’un bir yıl beklemeden 465 yılı içinde harekete 

geçmiş olması daha akla uygundur. Ayrıca Ahbâr (s. 39)’da zikredilen 26 

                                                           
24 Bundârî, s. 49; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 79; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 29; 

Kafesoğlu, Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah, s. 13. 
25 Ahbâr, s. 39; Ahmed b. Mahmud, I, s. 117; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 79; Merçil, Kirman 

Selçukluları, s. 29-30; Kafesoğlu; Sultan Melikşah Devrinde Selçuklu İmparatorluğu, s. 21. 
26 Kazvînî, Hamdullah Müstevfî, Tarih-i Güzide, Tahran, 1339), s. 434, savaş’ın Kerec bölgesinde 

yapıldığını kaydetmektedir..  
27 Ebu’l-Ferec, Tarih, I, s. 326. 
28 Ahbâr, s. 39; Ahmed b. Mahmud (Selçuk-nâme, I, s. 117) savaş tarihini 26 Cemaziyelevvel 466 (27 

Ocak 1074) olarak vermektedir. 
29 Ahbâr, s. 39. 
30 Ebû’l-Ferec, I, s. 326. 
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Cemaziyelevvel 466 / 27 Ocak 1074 tarihi kış mevsiminin en soğuk günlerine 

rastlıyor ki, bu tarih bir savaşın yapılabilmesi için uygun bir tarih değildir. Halbuki 

Bundâri31’nin zikrettiği  Şaban 465 /  Nisan- Mayıs 1073 tarihi bahar mevsimine 

denk gelmektedir ve bu tarih kış mevsimi boyunca sürdürülen hazırlıklardan sonra 

bir savaş için daha uygun gözükmektedir.32 

 

Savaşta Sultan Melikşah’ın ordusunun sağ kanadında Emir Savtekin, sol 

kanadında Emir Temirel, merkezde ise Sultan ile veziri Nizamü’l-Mülk bulunuyordu. 

Melik Kavurd oğlunun biriyle merkezde, diğer oğulları ise kanatlarda yer alıyordu.33 

Savaşa ilk başlayan Kavurd Bey oldu ve Melikşah’ın sağ kanadına saldırarak 

bozguna uğrattı. Bu kanattaki askerlerin çoğu aman dileyerek ona boyun eğdiler. 

Kavurd, Melikşah’ın sol kanadını da bozguna uğratmasına rağmen Melikşah ve 

Nizamü’l-Mülk’ün karşısında başarılı olamayarak geri çekilmek zorunda kaldı.  

 

Melik Kavurd, daha önce kendisine yazılan destek mektupları sayesinde, 

savaş sırasında Melikşah’ın ordusundaki askerlerin kendisini görünce itâat edeceğine 

inanıyordu. Fakat bu gerçekleşmeyince yaptığına pişman oldu34 ve Melikşah 

karşısında başarısız olarak Hemedan dağlarına kaçmak zorunda kaldı. Böylece üç 

                                                           
31 Bundârî, s. 49. 
32 Ayrıntılı bilgi için bk. Merçil, Kirman Selçukluları, s. 30-31. 
33 Ahmed b. Mahmud, I, s. 117; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 79; Merçil, Kirman Selçukluları, 

s. 31; Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, s. 22. 
34 Ahmed b. Mahmud, I, s. 117. 
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gün süren savaşı Sultan Melikşah kazandı ve Kavurd’a ait hazine, silah, elbise ve 

eşyaları ele geçirdi.35 

 

Savaşla ilgili diğer bir rivâyete göre, Emir Temirel idaresinde sol kanatta 

bulunan Müslim b. Kureyş ve Bahâü’d-Devle Mansur, yanlarındaki Arap ve Kürt 

askerleri ile Kavurd’un sağ kanadına hücum ederek onu bozguna uğratmışlar ve 

Melikşah’ın savaşı kazanmasına sebep olmuşlardı.36 

 

 Kavurd Bey’in bu yenilgisi Melikşah’ın ordusundaki Türk unsurunun ağırına 

gitti ve onlar “Başımıza bu felaketin Arapların ve Kürtlerin yüzünden geldi. 

Kavurd’un askerlerine hücum ederek bizim maksadımıza mâni oldular.” dediler. 

Sonra da Şerefuddevle ile Bahauddevle’nin obalarına hücum ederek yağmaladılar. 

Yağmaya uğrayanlar arasında Halife’nin elçisi Tarrad b. Muhammed’üz-Zeynebî de 

vardı.37  

 

Savaş sonrası askerlerin Şerefuddevle ile Bahauddevle’nin obalarını 

yağmalamaları, özellikle de “Bizim maksadımıza mâni oldular.” demeleri ilgi 

çekicidir. Muhtemelen savaş öncesi Kavurd Bey’e destek sözü verenler sözlerine 

                                                           
35 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.2; Râvendî, s. 124; Bundârî, s. 49; Reşiduddin, 

Cami’u’t-Tevarih, s. 44; Ahmed b. Mahmud, I, s. 118; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 79; 

Merçil, Kirman Selçukluları, s. 31-32; Kafesoğlu; Sultan Melikşah Devrinde Selçuklu İmparatorluğu, 

Osman Yalçın Matbaası, İstanbul, 1953, s. 21; Sergey Grigoreviç, Selçuklular, s. 149 
36 Bundârî, s. 49; İbnü’l Esîr, c. X, s. 82; Mevdûdî, s. 262; Bosworth, The Political and Dynastic 

History of The Iranian World, V, s. 88. 
37 Bundârî, s. 49; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 82; Mevdûdî, s. 262; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 32; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 80; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 69; Bosworth, The Political 

and Dynastic History of The Iranian World, V, s. 88-89. 
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sadık kalacak ve savaş esnasında onun tarafına geçeceklerdi. Ancak buna fırsat 

bulamadan Kavurd’un mağlup edilmesi üzerine bunu gerçekleştiremediler ve büyük 

olasılıkla da kendilerine vaat edilen makam ve mallardan oldular ve bu durumun 

sorumlusu olarak gördükleri Şerefuddevle ile Bahauddevle’nin obalarına hücum 

ederek yağmaladılar.   

 

Savaş bittikten sonra bir köylü Melikşah’ın yanına gelerek, amcası Kavurd’un 

oğlu ile beraber yakın bir köyde tek başına olduğunu haber verdi. Sultan Melikşah, 

Kavurd’un yakalanması için Emir Temirel kumandasında bir miktar kuvvet 

gönderdi. Emir Temirel, saklandığı yerde Kavurd’u yakaladı. Melik Kavurd, 

kendisini serbest bırakması için ona iktâlar ve mal vaat etti. Ancak  hangi şartlar 

altında olursa olsun bir hânedân üyesi hakkında karar verme yetisini kendisinde 

görmeyen Temirel, onun bu cazip önerilerini kabul etmeyerek “Sen efendisin, biz 

köleyiz, senin istediğin bir şey hakkında biz hüküm veremeyiz. Beraber Sultan’a 

gidelim, o ne hüküm verirse o geçerlidir” demişti.38 Sonra Kavurd’u alıp Melikşah’ın 

huzuruna getirdi.  

 

Kavurd, Melikşah’a yaklaştığı zaman atından inerek, yüzünü yere sürdü, el 

bağlayıp karşısında durdu. Melikşah, Kavurd’u azarladıktan sonra, Alparslan’ın 

ölümüne herkesin çok üzülüp yas tuttuğunu, kendisinin ise ne yas tuttuğunu ne de 

kabrini ziyaret ettiğini, belki de Alparslan’ın ölümüne sevindiğini, Allah’ın da 

yaptıklarının karşılığını verdiğini söyleyerek yaptıklarından dolayı halktan niçin 

                                                           
38 Ahbâr, s. 39; İbnü’l-Esîr, c. X, 82; Ahmed b. Mahmud, I, s.118; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 32; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 82. 
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utanmadın diye sordu. Kavurd Bey ise, kendisinin isyan etmediğini, askerlerinin 

ısrarları ve Allah’ın kaza ve kaderi  sonucunda bu duruma düştüğünü söyledi.39  

 

Kanaatimize göre, her ne kadar savaşı kaybedip esir düşmüş olsa da, 

Melikşah devrine kadar isyan eden hiçbir hânedân üyesine bu şekilde 

davranılmaması, ayrıca Kavurd’un emirler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde 

Kavurd’un yeğeni karşısında yüzünü yere sürmesi, Melikşah’ın da amcasını herkesin 

içinde azarlaması abartılı bir rivayettir.  

 

Kavurd yakalandıktan sonra Nizamü’l-Mülk, eğer o galip gelseydi kendisini 

affetmeyeceğini söyleyerek Kavurd’un öldürülmesi gerektiğini belirttiyse de, 

Melikşah amcasını öldürerek nesebi bozamayacağını söyleyerek bu fikre karşı 

çıkmıştır.40 

 

 Bu konuşmanın ardından Melik Kavurd, çadırında hapsetmesi için Emir 

Savtekin’e teslim edildi. Öldürüleceğini anlayan Kavurd, Melikşah’a haber 

göndererek, kendisini öldürerek hanedânı ortadan kaldırmamasını ve hakkında 

Türklere yakışır bir şekilde hareket etmesini söyledikten sonra affedilmesi halinde 

Alparslan öldüğünden beri yapmış olduğu masrafları karşılayacağını ve ülkesini 

teslim edip  Şam’a veya Hicâz’a gideceğini söyledi.41  

 

                                                           
39 Ahmed b. Mahmud, I, s.118-119; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 70. 
40 Ahbâr, s. 39-40; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 33. 
41 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.5; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 70. 
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Bir başka rivâyette, Kavurd, Savtegin’in çadırında hapsolduktan sonra yanına 

Amîd Ebu Rıza gönderildi. Ebu Rıza, Melik Kavurd’dan Kirman hazinelerini 

isteyerek, ne gibi malları olduğunu sordu. Melik Kavurd, Kirman bölgesinin 

sınırlarının daraldığını bu sebeple de  gelirinin  azaldığını belirtti. Ayrıca bu 

beldelerin ahalisinin sakat ve fakir olduğunu, sahip olduklarının Sultan’ın 

askerlerinden birine hediye olabileceğini söyledi. Son olarak da serbest bırakılması 

halinde Sultan’dan hiçbir şey talep etmeksizin Umân bölgesine yerleşeceğini ve 

Sultan’a tâbi bir amca ve şefkatli bir baba olacağını belirtti.42 

 

Kavurd’un yakalanmasından sonraki olaylar hakkındaki bir diğer rivâyete 

göre ise, Kavurd, Melikşah’ın ordusunun ileri gelenlerinin kendisine yazmış 

oldukları mektupları ortaya koyup, bu mektuplar yüzünden isyana kalkıştığını 

anlatmıştır. Melikşah da bu mektupları Nizamü’l-Mülk’e vererek emirlerin yanında 

okumasını istemiştir. Sultan’ın böyle yapmasının sebebi, bu mektupları yazan 

emirleri tespit edip onları ağır bir şekilde cezalandırmaktı. Fakat Nizamü’l-Mülk bu 

işe ileri gelen bazı devlet adamlarının da isminin karışmış olabileceğini ve onları 

cezalandırmanın yeni karışıklıklara zemin hazırlayabileceğini düşündü. Bu durumda 

ya devlet iş bilen kimselerden mahrum kalacaktı ya da bunların yaptıkları hareketleri 

görmezlikten gelip affetmek suretiyle mesele kapatılacaktı.  

 

Nizamü’l-Mülk ikinci yolu seçmeye karar verdi. Bunun için de Melikşah’ın 

huzurunda işi şakaya getirerek, yazıları ortada duran mangala attı.43 Melikşah’ın 

ordusundaki emirlerden büyük bir kısmı Kavurd’a mektup yazmıştı ve bu 

                                                           
42 Ahbâr, s. 40; Ahmed b. Mahmud, I, s. 119. 
43 Mevdûdî, s. 262-263. 
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mektupların ortaya çıkması onları korkutmuştu. Nizamü’l-Mülk’ün mektupları 

açıklamadan yakması ve Kavurd’u isyana teşvik eden isimlerin ortaya çıkmaması, bu 

emirlerin korkularını yatıştırmış, Nizamü’l-Mülk’ün de bu emirler yanındaki itibarı 

artmıştı. 

  

Melik Kavurd, Hemedan’a götürülerek orada hapsedildi. Ancak askerler 

arasında onun yüzünden bazı olayların çıkmasından korkuluyordu. Nitekim savaştan 

sonra Melikşah’ın askerleri Nizamü’l-Mülk’e gelerek, kazandıkları bu büyük zafere 

karşılık, iktâ ve maaşlarının arttırılmasını isteyerek, bu yapılmadığı takdirde 

Kavurd’u tahta çıkaracaklarını söylediler. Nizamü’l-Mülk durumu derhal Sultan’a 

bildireceğini söyleyerek askerleri yatıştırdı.44 Daha sonra Sultan’ın yanına gelerek 

askerlerin dediklerini ona iletti . Kavurd’un varlığı Melikşah’ın saltanatı için büyük 

bir tehlike arz ediyordu. Nizamü’l-Mülk bu tehlikeyi Melikşah’a anlatmış ve 

Kavurd’un öldürülmesi gerektiğini kabul ettirmiştir. 

 

a. Kavurd’un Öldürülmesi 

 

Kavurd’un nasıl öldürüldüğü hakkında birbiriyle çelişen rivayetler 

bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda  askerlerin isyanından sonra zehirlenerek 

öldürüldüğü45, diğer kaynaklarda ise yayının kirişi ile boğdurulduğu 

aktarılmaktadır.46 

                                                           
44 Râvendî, s. 124-125; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 44; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 30; Müstevfî 

Kazvinî, s. 434. 
45 Râvendî, s. 125; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 45; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 30; Müstevfî 

Kazvinî, s. 434. 
46 Ahbâr, s. 40; Bundârî, s. 49; Ahmed b. Mahmud, I, s. 120. 
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Sultan Melikşah, Hemedan’a geldikten sonra Sa’d’ud-Devle Gevherâyin’i 

çağırarak Kavurd’un öldürülmesini emretti. Gevherâyin beraberinde tek gözü kör bir 

Ermeni ile Kavurd’un yanına gitti. Kavurd onları görünce, artık hükümdarlık 

iddiasıyla isyan etmeyeceğini, sahip olduğu bütün malları, şehir ve kaleleri Sultan’a 

bırakacağını, kendisinin mescitte oturup, dünyadan göç edinceye kadar Allah’a tövbe 

etmekle meşgul olacağını belirtti. En azından gece gündüz zincire bağlı bir şekilde 

bırakılmasını teklif etti. Ancak onun bu yalvarışları fayda vermedi. Tek gözlü Ermeni 

kendi yayının kirişi ile Kavurd’u boğdu.47 

 

 Bir diğer rivâyette ise Kavurd Şaban 465 / Nisan-Mayıs 1073 tarihinde 

Hemedan’a götürülüp Ebu Hâşim Caferî’nin evinde hapsedilmişti. Birkaç gün sonra 

Melikşah bu eve gelmiş ve Kavurd’un yanına Kıpçaklardan birini göndermiştir. 

Kavurd bu adamı gördüğü zaman ne için geldiğini anladı ve biraz beklemesini istedi. 

Kalkıp namaz kıldı. Sonra Kıpçak, Kavurd’u öldürmeye kalkışınca, bir saat onunla 

mücadele etmek zorunda kaldı. Sonunda kuvvetli olan Kıpçak üstün gelerek onu 

yayının kirişi ile boğdu.48 

 

Bu iki rivayet arasındaki fark, birinde Kavurd’un bir Ermeni tarafından, 

diğerinde ise bir Kıpçak tarafından öldürüldüğüdür. Eğer Kavurd, boğdurularak 

                                                           
47 Ahmed b. Mahmud, I, s. 120; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 34; Köymen, Selçuklu Devri Türk 

Tarihi, s. 70; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 80-81. 
48 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.5; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 34; Köymen, 

Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 70. 



 

 

97 

öldürüldüyse Hükümdar ailesinden birinin yine Türk soyundan biri tarafından infaz 

infaz etmek daha saygın bir davranıştır.  

 

Kavurd’un zehirlenerek öldürüldüğünü belirten rivâyetlerde, Kavurd’un 

öldürüldüğü gecenin sabahı Nizamü’l-Mülk’ün askerlere Kavurd’un esirliğin sıkıntı 

üzüntüsünden yüzüğünde bulunan zehri içtiği, Sultan’ın her ne kadar panzehir 

verdiyse de zehir vücudun her tarafına dağıldığından onu kurtarmanın mümkün 

olmadığı, askerlerinde bu sözleri duyduktan sonra bir daha maaş artırılması 

hususunda söz söylemeyerek itaat ettiği aktarılır.49 

 

Türkler’de hükümdar ailesi üyeleri tanrısal kabul edildiklerinden kanlarının 

akmaması için boğdurularak öldürülmüşlerdir. Bu sebeple ilk bakışta Kavurd’un da 

boğularak öldürülmesi gerçeğe daha yakın görülmektedir. Ancak emirler ve 

askerlerin gözünde sultan olarak kabul edilen hânedân üyelerinin öldürülmesi her 

zaman problemli olmuştur. Özellikle Alparslan devrinden bu yana emirlerin sempati 

ile baktıkları Kavurd’un öldürülmesi, hayatta kalmasından daha tehlikelidir. Çünkü 

öldürülmesi iç karışıklıklara ve yeni isyanlara sebep olabilirdi. Bu sebepten dolayı 

Kavurd’u öldürmenin tek yolu hiçbir şekilde kimsenin suçlanamayacağı intihar ile 

mümkündür. Bu sayede kimse Kavurd’un ölümünden Sultan’ı suçlayamayacak ve 

isyan etmek için bahane üretemeyecekti. Bütün bunlar göz önüne alındığında 

Kavurd’un zehirlenerek öldürülmesi daha akıllıca görünmektedir. 

 

                                                           
49 Râvendî, s. 125; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 45; Müstevfî Kazvinî, s. 434; Nişaburî, Selçuk-

nâme, s. 30; Muhammed b. İbrahim, Selçukiyyan ve Guz der Kirman, Tahran, 1343, s. 15. 
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Kavurd’un isyana katılarak esir düşen ve gözlerine mil çekilen çocuklarının 

sayısı kaynaklarda farklılık göstermektedir. Hüseynî50 yedi çocuğunun da savaşa 

katıldığını belirtirken, Ebu’l-Ferec51 iki çocuğunun öldüğünü, üçünün ise kör 

edildiğini; bunların isimlerinin Türkanşah, Sultanşah ve Verdan olduğunu 

kaydetmektedir. Ancak Kavurd’un onun zikrettiği isimlerden Türkanşah ve 

Verdanşah adları diğer kaynaklarda geçmemektedir. Buna göre Türkanşah ismi 

muhtemelen Turanşah’ın, Verdanşah da Merdanşah’ın bozulmuş şeklidir.52 Sıbt ise 

bir rivayetinde53 beş çocuğunun esir edilip gözlerine mil çekildiğini, diğer rivayette54 

ise dört çocuğunun esir olduğunu bunlardan Sultanşah ve Emîrânşah’ın sağ kaldığını 

yazıyor. Ahmed b. Mahmud, Kavurd’un yedi çocuğunun da savaşa katıldığını, mil 

çekme sırasında bunlardan ikisinin dayanamayıp öldüğünü belirtmektedir.55 Ravendi 

de iki çocuğunun gözüne mil çekildiğini kaydetmiştir.56 

 

 Kavurd’un öldürüldüğü ve çocuklarının gözlerine mil çekildiği Selçuklu 

askerleri arasında duyulduğu zaman, askerler Sultan Melikşah ve vezir Nizamü’l-

Mülk’ü lanetleyip “Alparslan’ın vasiyeti böyle değildi; o, bir miktar para ile Kirman 

ve Fars’ı Kavurd’a verip, Seferiyye Hâtun ile evlenmesini vasiyet etmişti.” diyerek 

Sultan’dan ayrıldılar ve birçok yeri yağmaladılar.57 Nizamü’l-Mülk, Sultan’ın önlem 

                                                           
50 Ahbâr, s.39. 
51 Ebu’l-Ferec, I, s. 326. 
52 Merçil, Kirman Selçukluları, s. 37. 
53 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.5. 
54 Sıbt, Belgeler, Mir’âtü’z-Zaman, c. XX, S. 24, s.5. 
55 Ahmed b. Mahmud, I, s. 120. 
56 Râvendî, s. 125. 
57 Sıbt, Belgeler, Mir’âtü’z-Zaman, c. XX, S. 24, s.5; Ahmed b. Mahmud, I, s. 121; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 81; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 39. 
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alabilmesi için olayları Melikşah’a bildirdiğinde, Melikşah uygun gördüğü tedbirleri 

almasını söyledi. Nizamü’l-Mülk ise, emri olmadan hiçbir şey yapamayacağı 

cevabını verince Sultan da “Bütün devlet işlerini sana bıraktım, sen babasın.” diyerek 

kendisini destekleyeceği hususunda ant içti. Nizamü’l-Mülk’ün aldığı tedbirlerle 

huzursuzlukları gidermedeki başarısı sebebiyle Sultan Melikşah, Vezir Nizamü’l-

Mülk’ün mevcut iktalarına, aralarında Tus şehrinin de bulunduğu ilâveler yaptı. 

Ayrıca hil’at giydirdi ve çeşitli hediyeler ile “atabeg” unvanını verdi.58 

 

Kavurd’un hatası, Büyük Selçuklu Devleti sultanlığını ele geçirmek için taht 

kavgalarına karışması olmuştur. Sultan Tuğrul Bey’in ölümünden sonra tahtı ele 

geçirmek istemesi, kardeşi Sultan Alparslan’ın ondan çekinmesine ve dâima kontrol 

altında tutmasına yol açmıştı. Melikşah’ın hükümdarlığını tanımayarak isyan etmesi 

ise ölümüne sebep oldu.59 

 

3. Berkyaruk – Terken Hâtun Mücadelesi 

 

Sultan Melikşah’ın ölümü ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti’nde duraklama 

devri başlıyordu. Duraklamanın en önemli nedeni uzun süren taht mücadeleleri idi. 

Yaşanan taht mücadelelerinden birisi de Berkyaruk ile Terken Hâtun arasında 

olmuştur. Veliaht Ebu Şücâ Ahmed’in ölümünden sonra Nizamü’l-Mülk, yeni veliaht 

olarak Emir Yakutî’nin kızı ve aynı zamanda Azerbaycan emiri İsmail’in kardeşi 

                                                           
58 Sıbt, Mir’âtü’z-Zaman, Belgeler, c. XX, S. 24, s.3; Ahmed b. Mahmud, I, s. 121; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 81; Merçil, Kirman Selçukluları, s. 39. 
59 Merçil, Kirman Selçukluları, s. 40. 
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olan Zübeyde Hâtun’un oğlu Berkyaruk’u destekliyordu.60 Sultan Melikşah’a da 

Berkyaruk’un veliaht olması daha uygun geliyordu.61 Ancak Melikşah’ın veliahdını 

belirlemeden vefat etmesi bir anlamda karışıklıkların da başlangıcı olmuştur.  

 

Melikşah vefat ettiği sırada geride tahtın muhtemel sahipleri olarak 

Berkyaruk, Muhammed Tapar, Sencer ve Mahmut adlarında dört oğlu kalmıştı. Fakat 

bu sırada Bağdat’ta eşi Terken Hâtun ve en küçük oğlu Mahmut bulunuyordu. 

Terken Hâtun bu fırsatı iyi değerlendirerek oğlu Mahmut’u tahta oturtmak ve devlet 

yönetimini ele geçirebilmek için elinden geleni yapıyordu. Hatta bu amaçla Sultan’ın 

öldüğünü gizlemiş ve cenazeyi de saklamıştı. Bu nedenle de adet olduğu halde 

Melikşah için atların kuyruğu kesilmedi.62 

 

Terken Hâtun, ordu komutanları ve askerlere milyonlarca dinar dağıtıp 

Mahmud’u destekleyeceklerine dair onlardan söz aldı. Emir ve askerlerin 

Melikşah’ın diğer oğullarını bırakıp da henüz 5 yaşında63 olan Mahmud’u 

desteklemelerinin arkasında annesi Terken Hâtun’un Sultan Melikşah’ın sağlığında 

da sözünün geçerli olması, emirleri yanına çekebilmek için bol miktarda para 

dağıtması ve Karahanlı soyundan olması yatmaktaydı.64 

 

 
                                                           
60 Râvendî, s. 131; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 49; Kazvînî, s. 437. 
61 Râvendî, s. 131; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 50. 
62 Ahmed b. Mahmud, II, s. 29. 
63  Mahmud’un yaşını, İbnü’l-Esîr (X, s. 184) ve Ebu’l-Fidâ (II, s. 213), 4 yıl birkaç ay; Reşidü’d-Din 

(Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih (Ateş nşr.), s. 55), 6; Ahmed b. Mahmud (Selçuk-nâme, II, s. 30), 5 yıl 

10 ay olarak kaydetmiştir. 
64 Ahbâr, s. 52, Bundârî, s. 83. 
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a. Mahmud b. Melikşah’ın Sultan İlân Edilmesi 

 

Terken Hâtun, oğlu Mahmud adına hutbe okutması için Halife Muktedî’ye 

haber gönderdi. Halife, Mahmud’un yaşının küçük olduğunu ve devleti 

yönetemeyeceğini belirterek Mahmud adına hutbe okutmayı reddetti ve onun 

sultanlığını kabul etmedi.65 Bunun üzerine Terken Hâtun, oğlu adına hutbe 

okutabilmek için  Muktedî’yi kendisini hilafet tahtından indirip yerine oğlu Cafer’i 

halife yapmakla tehdit etti. Halife, Terken Hâtun’un Cafer’i halife yapma 

girişimlerinden ve onun için özel bir saray inşa edilerek “Emirü’l-Mü’minin” diye 

isimlendirdiğinden haberdârdı.66 Bu yüzden Terken Hâtun’un bu meseleyi 

alevlendirmesinden korkuyordu. Bu sırada Terken Hâtun, Cafer’i hilafet makamına 

gönderdi ve  isteklerini bir kez de onun aracılığıyla Halife’ye iletti.  

 

Terken Hâtun’un tehditlerini ciddiye alan Halife, muhtemelen kendi 

makamını da korumak düşüncesiyle, Mahmud adına hutbe okutmayı kabul ettiysede 

bir takım şartlar ileri sürdü. Buna göre, saltanat ismen Mahmud’a ait olacak, ordu 

kumandanlığı, ülke ve halkın idaresi ise Emir Üner’e ait olacaktı ve o bu konuda 

Vezir Tacü’l-Mülk’ün direktiflerine göre hareket edecekti. Âmillerin tayini ve 

vergilerin toplanması da aynı şekilde Tacü’l-Mülk’e ait olacaktı67. 

 

Terken Hâtun bu cevabı yadırgamasına rağmen, devrin büyük âlimi 

Gazali’nin Terken Hatun’un sultan yapmaya çalıştığı çocuğun hükümdar 

                                                           
65 Râvendî, s. 136; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 55; Kazvînî, s. 440. 
66  Râvendî, s. 137; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 56. 
67 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 184. 
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olamayacağına dair fetva vermesi68 üzerine oğlunu sultan yapabilmek için halifenin 

şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Ayrıca başka bilginlerden de oğlu lehine fetva 

alan Terken Hâtun, 22 Şevval 485 / 25 Kasım 1092 Cuma günü oğlu Mahmud adına 

Bağdat’ta hutbe okutmayı başardı.69 

 

Bu küçük hükümdara “Nasırü’d-Dünya ve’d-Din” lakabı verilmişti. 

Bağdat’taki Selçuklu emir ve askerleri de Mahmud’un sultanlığını kabul ettiler. 

Askerler üç sebepten Mahmut’a biat ettiler: 

 

1. Annesi Terken Hâtun’un Melikşah zamanından itibaren ülkenin 

bütün işlerinde sözü geçerli idi ve daima askerlere bağışta 

bulunuyordu. 

 

2. Terken Hâtun, Karahanlılar ailesine mensuptu. 

 

3. Bütün servet Terken Hâtun’un elinde idi ve hepsini cömertçe 

askerlere dağıtmıştı.70 

 

 

                                                           
68 Köymen, Gazali’nin Mahmut lehine fetva verdiğini belirtmektedir (Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 

73). 
69 Râvendî, s. 137; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 56; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 35; 137; Kazvînî, s. 

440; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 184; Bosworth, The Political and Dynastic History of The Iranian World, V, 

s. 103; Demir, s. 103; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 17. Ahmed b. Mahmud (Selçuk-nâme, II, s.30), 

bu olaylardan hiç bahsetmemiş ve Halife’nin Mahmud’a baş sağlığı dileyip onun adına sikke 

bastırdıktan sonra hutbe okuttuğunu yazmıştır.   
70 Ahbâr, s. 51-52; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 137. 
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Oğlu Mahmud’u Selçuklu tahtına oturtabilmek için büyük bir ihtiras içinde 

olan Terken Hâtun, devlet hazinesinin kapılarını sonuna kadar açmış ve yaklaşık 20 

milyon dinar harcamıştı. Öte yandan Melikşah’ın en büyük oğlu ve veliaht adayı 

Berkyaruk, bu olaylar sırasında İsfahan’da bulunuyordu. Terken Hâtun, oğlunun 

sultanlığı için tehlikeli gördüğü Berkyaruk’u tutuklatmak için Emir Kürboğa, Emir 

Üner ve Emir Kamac’ı (Kumac)71 derhal İsfahan’a gönderdi72. Kendisi de oğlu 

Mahmut, Vezir Tacü’l-Mülk ve beraberindeki ordu ile İsfahan’a doğru yola çıktı.  

 

İshafan’a gelen emirler Berkyaruk’u tutukladılar. Fakat Melikşah’ın ölüm 

haberini duyan Nizamü’l-Mülk’ün adamları (Nizamîyye) vezire ait silah depolarını 

yağmalayarak ayaklandılar ve Berkyaruk’u hapsedildiği yerden çıkararak sultan ilân 

edip adına hutbe okuttular73. Nizamîler, Terken Hâtun ve Mahmud’un İsfahan’a 

yaklaştıklarını haber aldıkları zaman Berkyaruk’u himaye edip gece olunca şehirden 

çıkarak Rey’e hareket ettiler74. Nizamü’l-Mülk’ün adamlarından Erkuş da 

askerleriyle onlara katıldı. Erkuş ve Nizamîlerin Tacü’l-Mülk’den nefret etmeleri, 

onları Berkyaruk’u desteklemeye yöneltmişti75. Çünkü Tacü’l-Mülk, Nizamü’l-

Mülk’ü öldürtmekle suçlanıyordu. Bu sebeple onlar, Berkyaruk’u destekleyerek 

onun üstünden Nizamü’l-Mülk’ün intikamını almayı hedefliyorlardı.  

 

                                                           
71 Kazvînî, s. 440. 
72 Râvendî, s. 137; Bundârî, s. 84; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 56; Kazvînî, s. 440; Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 18. 
73 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 185. 
74 Bundârî, s. 84; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 56; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 35; İbnü’l-Esîr, c. X, 

s. 185; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 18; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 137. 
75 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 185. 
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Nizamü’l-Mülk’ün yandaşları, Berkyaruk’u daha önce ona atabeglik yapmış 

olan Gümüştekin Candar76’ın yanına götürerek beraber Rey’e hareket etiler. Rey 

şehrinin reisi ve Nizamü’l-Mülk’ün damadı olan Ebu Müslim, kıymetli taşlar ve 

altından işlenmiş tacı Berkyaruk’un başına koyarak onu sultan ilân etti77. 

Berkyaruk’un yanında  20.00078 kişi toplandı. 

 

 Nizamü’l-Mülk’e bağlı askerler bir araya gelince Taberek kalesini kuşattılar 

ve zorla ele geçirdiler. Bunun üzerine Terken Hâtun, Berkyaruk’un daha fazla 

güçlenmesini engellemek için Emir Kürboğa, Emir Üner ve Emir Kumac79 ile 

birlikte Bağdat’tan İsfahan’a geldi80. İki ordu Berucird yakınlarında karşılaştıklarında 

Terken Hâtun’un ordusundaki Emir Yelberd, Gümüştekin Candar ve diğer bazı 

emirler Berkyaruk tarafına geçtiler81. Son katılımlarla iyice güçlenen Berkyaruk, 10 

Zilhicce 486 / 11 Ocak 1093 tarihindeki bu mücadeleden galip ayrıldı. Mağlup olan 

Terken Hâtun ise İsfahan’a çekilmek zorunda kaldı82. 

 

Berkyaruk da onların ardından gelerek 16 Zilhicce 486 / 17 Ocak 1093 

tarihinde İsfahan şehri kuşattı. Zor durumda kalan Terken Hâtun, askerlerini 

                                                           
76 İbnü’l-Esîr (c. X, s. 185)., Gümüştekin Candar’ın Berucird’deki savaş sırasında Berkyaruk’un 

tarafına geçtiğini nakleder. 
77 Râvendî, s. 137; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 56; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 18-19; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 138. 
78 Nişaburî, bu sayının 10.000 kişi olduğunu söylemektedir (Selçuk-nâme, s. 35). 
79 Tarih-i Güzide, s. 440. 
80 Camiü’t-Tevarih, s. 56. 
81 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 185. 
82 Ebu’l-Ferec, s. 334; Kazvînî, s. 440; İbnü’l-Esîr, X, s. 185; Ahmed b. Mahmud, II, s. 31; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 138; Demir, s. 103; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 73; Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 19. 
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savaşmaya ikna edebilmek ve yanında tutabilmek için cömertçe para dağıtıyordu83. 

Uzun süren kuşatmadan sonra Terken Hâtun, ileri gelen adamlarından Mecdü’l-

Mülk, Emir Üner ve Bilge Beg’in tavsiyelerine uyarak Berkyaruk ile barış yapmayı 

kabul etti. Berkyaruk’a şehri kuşatmaktan vazgeçip geri çekildiği takdirde babası 

Sultan Melikşah’ın mirasından 500.000 dinar vererek anlaşmayı teklif etti.84  

 

Malî açıdan zor bir durumda olan Berkyaruk da bu anlaşmayı kabul etmekte 

tereddüt etmedi. Varılan anlaşmaya göre, İsfahan ve Fars eyaletleri kendisi ile oğlu 

Mahmud’a bırakılıyor; Berkyaruk ise, Sultan olarak kabul ediliyor ve diğer eyaletler 

onun hükmü altında kalıyordu.85 Daha sonra Berkyaruk kuşatmaya son verdi.86 

 

b. Terken Hâtun - İsmail bin Yakutî İttifakı 

 

Terken Hâtun, Berkyaruk ile giriştiği savaşta mağlup olmasına rağmen hiçbir 

şekilde oğlu Mahmud’u tahta çıkarma arzusundan vazgeçmiyor ve işbirliği 

yapabileceği birilerini arıyordu. Bu amaçla, Berkyaruk’un dayısı Azerbaycan emiri 

İsmail b. Yakutî’ye haber gönderip, kendisiyle evlenmek istediğini söyledi ve birçok 

mal ve silah vaat ederek Berkyaruk ile olan mücadelesinde kendi tarafında yer 

almaya çağırdı.87 Bu fırsattan faydalanarak Selçuklu tahtına geçmeyi ümit eden 

İsmail b. Yakutî, Terken Hâtun’un teklifini kabul ederek Türkmenler ve diğer 
                                                           
83 Râvendî, s. 138; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 57. 
84 Râvendî, s. 138; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 57; Kazvînî, s. 440; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 

19. 
85 Ahmed b. Mahmud, II, s. 31; K. V. Zettersteen, “Berkyaruk.”, İA., c. II, İstanbul, 1949, s. 556-vdd 
86 Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 57; Kazvînî, s. 440; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 20. 
87 Râvendî, s. 138; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 57; Tarih-i Güzide, s. 440; Nişaburî, Selçuk-

nâme, s. 36; İbnü’l-Esîr, X, s. 192; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 138. 
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kavimlerden oluşan büyük bir ordu hazırladı. Savtekin ve adamları da süvari 

birlikleriyle ona katıldı. Ayrıca Terken Hâtun da Kürboğa ve diğer emirleri büyük bir 

orduyla İsmail b. Yakutî’nin yardımına gönderdi. 

 

 Sultan Berkyaruk, İsmail b. Yakutî ile Terken Hâtun arasındaki anlaşmayı 

öğrendiğinde dayısı ile savaşmak için harekete geçti. İki taraf, 486 yılı başlarında / 

Şubat 1093 Kerec yöresinde karşılaştılar.88 Savaştan önce Emir Yelberd ve bazı 

emirler Berkyaruk’un tarafına geçti ve onun safında yer aldılar.89 Emirlerin taraf 

değiştirmesiyle gücü azalan İsmail b. Yakutî, mağlup olarak İsfahan’a çekilmek 

zorunda kaldı.90 

 

Terken Hâtun, giriştiği savaşta mağlup olmasına rağmen Berkyaruk’a karşı 

kendi tarafında yer alıp onunla mücadele eden İsmail b. Yakutî’yi hürmetle karşıladı. 

Adına hutbe okutarak bastırdığı paralara oğlu Mahmud’dan sonra onun adını 

koydurdu.91 Çok geçmeden de ikili evlenmek üzere harekete geçtiler. Ancak başta 

devlet işlerini yöneten başkomutan Emir Üner olmak üzere emirlerin hepsi bu 

evliliğe karşı çıktılar ve İsmail b. Yakutî’nin yanlarından ayrılmasını istediler. Onlar, 

İsmail b. Yakutî’nin yönetimi ele geçirmesinden ve kendi güçlerinin azalmasından 

korkuyorlardı. Neticede İsmail b. Yakutî, Terken Hâtun’un yanından ayrılmak 

zorunda kaldı.  
                                                           
88 Râvendî, s. 138; Kazvînî, s. 440; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 139. 
89 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192; Müneccimbaşı, s. 73; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 21. 
90 Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 36; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 57; Kazvînî 

(Tarih-i Güzide, s. 440) ve Râvendî (Rahat-üs-Sudûr, s. 138), İsmail b. Yakutî’nin savaşta esir 

edildiğini ve aynı yılın Ramazan ayında öldürüldüğünü belirtmektedirler. 
91 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192; Müneccimbaşı, s. 73; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 22; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 139. 
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İki ateş arasında yalnız kalan İsmail b. Yakutî, bu kez de kız kardeşi Zübeyde 

Hâtun’a haber göndererek onlara katılmak istediğini bildirdi. Zübeyde Hâtun bu 

isteği kabul edince, İsmail b. Yakutî de Recep 486 / Ağustos-Eylül 1093 tarihinde 

Berkyaruk ve taraftarlarının yanına gitti.92 

 

İsmail b. Yakutî’nin buradaki misafirliği de kısa sürdü. O, Selçuklu 

emirlerinden Gümüştekin Candar, Aksungur ve Bozan ile baş başa oldukları bir 

sohbet sırasında, Berkyaruk’u öldürterek saltanatı ele geçirmeyi düşündüğünü 

açıkladı. Doğal olarak da bu sözler onun sonunu hazırladı. Terken Hâtun’u 

destekleyen emirler gibi, Berkyaruk’u destekleyen emirler de sahip oldukları gücü ve 

etkinliği kaybetmekten korktular ve İsmail b. Yakutî’yi öldürdüler.93 Daha sonra 

Zübeyde Hâtun’un yanına gelerek İsmail b. Yakutî’nin asıl amacının, Berkyaruk’u 

öldürerek tahta geçmek olduğunu, buna engel olmak için de onu öldürdüklerini 

anlattılar. Olanları öğrenen Zübeyde Hâtun, kardeşinin öldürülmesine ses 

çıkarmadı.94 

 

4. Berkyaruk-TacuddevleTutuş Mücadelesi 

 

 Tacuddevle Tutuş, Sultan Alparslan’ın oğlu olup onun zamanında Erran’da 

bulunuyordu. Melikşah, Suriye fâtihi Emir Atsız’ın Mısır’ı Fatımîlerden almak 

                                                           
92 Râvendî, s. 138; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 22. 
93 Râvendî, s. 138; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192. Urfalı Mateos, İsmail b. Yakutî’nin Bozan ve 

Aksungur’un ihaneti sonucunda öldürüldüğü kaydetmektedir (s. 182). Râvendî (s. 139) de İsmail b. 

Yakutî’nin  Ramazan ayında Sultan’ın emriyle öldürüldüğünü belirtmiştir. 
94 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 192; Müneccimbaşı, s. 73. 
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maksadıyla Kahire önlerinde giriştiği savaşta öldüğü haberinin yayılmasının 

ardından kardeşi Tutuş’u bu fetih hareketini devam ettirmesi için görevlendirmişti.95  

 

Suriye bölgesine hâkim olan Tutuş, Sultan Melikşah’a itaatini bildirmek ve 

onun teveccühünü kazanmak için Dımaşk (Şam)’tan Bağdat’a hareket edip Fırat 

nehri yakınlarındaki Hit kasabasına geldiği sırada Melikşah’ın ölüm haberini aldı. 

Kardeşinin ölümü üzerine, Hânedân üyelerinin hemen hemen hepsinde olduğu gibi, 

kalbindeki Selçuklu Sultanı olma arzusu canlanan Tutuş, Bağdat’a gitmekten 

vazgeçerek, Hit kasabasında sultanlığını ilân ederek adına hutbe okuttu. Tutuş, 

Selçuklu tahtını ele geçirmek için gerekli hazırlıkları tamamlamak ve kardeşinin 

egemenliğindeki ülkeye hâkim olabilmek için tekrar Dımaşk’a döndü96.  

Selçuklu tahtını ele geçirmek için büyük ve güçlü bir ordu kuran Tutuş, 

Kasımuddevle Aksungur’un vâli olduğu Haleb üzerine yürüdü. Kendisinde Tutuş’a 

karşı koyacak gücü göremeyen Aksungur, kendisi Tutuş’a itaat ettiği gibi Antakya 

hâkimi Yağısıyan ve Urfa hâkimi Bozan’a da haber göndererek, Melikşah’ın 

çocukları arasındaki mücadele sonuçlanıncaya kadar Tutuş’a itaat etmelerini istedi. 

Onlar da bu teklifi kabul edip bulundukları bölgelerde hutbeyi Tacuddevle Tutuş 

                                                           
95 Bundârî, s. 69; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 58. 
96 Urfalı Mateos, Vekayinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli,  çev. Hrant D. Andreasyan , T. T. K. 

Basımevi, Ankara, 1944, s. 180; İbnü’l-Kalânisî, Zeylü Tarihi Dımaşk, Beyrut, 1908), s.122; İbnü’l-

Adîm, Zübdetü’l-Haleb min Tarihi Haleb, nşr. Sami Dehhan, Dımaşk,  1954, II, s. 107; İbnü’l-Esîr, c. 

X, s. 188; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 138; Abdülkerim Özaydın, Sultan 

Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 30; Sevim, 

“Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü”, Belleten, c. XXVII, S. 107, s. 414; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 140. 
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adına okuttular.97 Böylece Tutuş, hiçbir güçlükle karşılaşmadan Kuzey Suriye’ye 

hâkim oluyordu. 

 

Melikşah öldüğünde çocuklarının hepsi küçük yaşlardaydı. Bu sebeple Tutuş 

tahtın en güçlü adaylarından birisiydi. Emirler, Tutuş’a itaat ederek onun muhtemel 

bir sultanlığında da yerlerini sağlamlaştırmış oluyorlardı. Ancak Aksungur’un 

“Melikşah’ın çocukları arasındaki mücadele sonuçlanıncaya kadar” diyerek bir 

anlamda itaatlerine şerh koyması mânidârdır. Muhtemelen Aksungur, Tutuş gibi 

devlet yönetimini bilen, güçlü bir sultanın yanında istedikleri gibi hareket 

edemeyeceklerini biliyordu. Bunun için Melikşah’ın genç ve tecrübesiz oğullarından 

birinin sultan olmasını tercih ediyordu. Ancak günü kurtarmak maksadıyla Tutuş’a 

itaat etmiştir. 

 

Aksungur ve Yağısıyan’ın da katılmasıyla büyük ve güçlü bir ordu kuran 

Tutuş, Ukayloğulları’nın yönetimindeki Rahbe şehrine doğru harekete geçti. Şehri 

kuşatan Tutuş, 486 Muharrem / Şubat 1093 tarihinde halka eman vererek şehre girdi. 

Tutuş halka iyi davranarak Selçuklu Sultanı olarak adına hutbe okuttu. Tutuş, Rakka 

ve Habur yörelerini de ele geçirdikten sonra Ukayloğulları’nın elinde bulunan 

kentlerden bir başkası olan Nusaybin’e doğru yola çıktı. Bu sırada, daha önce itaatini 

bildirmiş olan Urfa emiri Bozan da kuvvetleriyle birlikte kendisine katıldı.98 

                                                           
97 İbnü’l-Kalânisî, s.122; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 106; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 188-189; Sevim, Suriye ve 

Filistin Selçukluları Tarihi, s. 138; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 30; Sevim, “Tutuş’un Büyük 

Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü”, s. 414-415. 
98 İbnü’l-Kalânisî, s.122; Ebu’l-Fidâ, II, s. 213; Azîmî Tarihi, s. 33; Sevim, Suriye ve Filistin 

Selçukluları Tarihi, s. 139; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 31; Sevim, “Tutuş’un Büyük Selçuklu 

Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü”, s. 415; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 140. 
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Tutuş’un ordusu şehrin önüne geldiğinde, Nusaybin valisi huzuruna gelerek 

itaatini bildirmesine rağmen, halk Tutuş’a olan düşmanlığını gizlemiyor ve ona 

küfrediyordu. Ukayloğullarına bağlı askerî kuvvetlerin, şehri Tutuş’a teslim etmek 

istememeleri üzerine Safer 486 / Mart 1093 tarihinde başlayan savaşta, saldırılara 

dayanamayıp yıkılan surlardan içeri giren Tutuş’un ordusu, 20 kadar büyük Arap 

emiri ile 2.000 kişiyi99 kılıçtan geçirmiş, hatta kurtulmak ümidiyle câmi ve 

mescitlere sığınanları bile öldürerek şehri yağmalamışlardı.100 Tutuş, Nusaybin’i 

Ukaylîler’den Muhammed b. Şerefuddevle Müslim b. Kureyş’e teslim ederek 

Musul’a hareket etti.101 

 

 a. İbrahim b. Kureyş’in Bertaraf Edilmesi 

 

Tacuddevle Tutuş, Nusaybin’i ele geçirdikten sonra Musul hâkimi İbrahim b. 

Kureyş’e gönderdiği mektupta Bağdat’a geçebilmesi için kendisine yol vermesini ve 

hutbeyi kendi adına okutmasını istedi. İbrahim b. Kureyş’in bunu kabul etmemesi 

üzerine Tutuş beraberindeki emirlerle Musul’a doğru harekete geçti. İki ordu 2 

Rebiülevvel 483 / 2 Nisan 1093 tarihinde Musul’a bağlı Mudayyi’102 mevkiinde 

                                                           
99 Urfalı Mateos (s. 181), 10.000 kişinin kılıçtan geçirildiğini kaydetmektedir. 
100 İbnü’l-Kalânisî, s.122. 
101 Urfalı Mateos, s. 181; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 108; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 189; Sevim, Suriye ve Filistin 

Selçukluları Tarihi, s. 139; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 31; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu 

Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 416. Urfalı Mateos, Tutuş’un ordusunda bulunan Ermeni 

askerlerin, 10.000 Arap’ı kılıçtan geçirdiğini kaydeder.  
102 Ebu’l-Fidâ, II, s. 214; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 190. 
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karşılaştılar.103 Bu sırada İbrahim’in yanında 30.000, Tutuş’un yanında 10.000 kişilik 

bir ordu vardı.104 

 

Tutuş’un sağ kanadını Emir Aksungur, sol kanadını da Emir Bozan kumanda 

ediyordu. Savaşın ilk safhasında iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı. Ancak 

her iki tarafın da savaşa ara verip ordugâhına döndüğü bir sırada, Aksungur’un 

emrindeki birlikler âni bir saldırı düzenleyerek bir çok Arap askerini kılıçtan 

geçirdiler. Baskın sırasında İbrahim’in askerlerinin büyük bir kısmı çadırlarında 

bulunuyordu. Bu nedenle Aksungur, ciddi bir dirençle karşılaşmadan hareketini 

başarı ile sona erdirmiştir. Savaş’ın sonunda çok sayıda Arap emiri, asker, kadın ve 

çocuk esir alınmıştı. Çok sayıda Arap kadını da esir düşmekten ve tecâvüze 

uğramaktan korkarak intihar etmişlerdi.105  

 

Esir alınanlar arasında miğferini delen bir okla başından ağır bir şekilde 

yaralanmış bulunan İbrahim b. Kureyş, amcası Mukbil ve birçok Ukaylî emiri de 

bulunuyordu. Tutuş, İbrahim ve ileri gelen Arap emirlerini gözünü kırpmadan 

öldürttü.106 

 

                                                           
103 İbnü’l-Kalânisî, s.123; Ebu’l-Fidâ, II, s. 214; İbnü’l-Esîr, c. X, s.190. 
104 İbnü’l-Esîr, X, s. 190. Sevim ( Suriye ve Filistin Selçukluları, s. 140, dipnot 397), İbnü’l-Esîr’in 

İbrahim’in ordusu için verdiği rakamın abartılı olduğunu, zira Ukayloğulları emirliğinin en azametli 

devrinde bile asker sayısının 6.000 kişiyi geçmediğini belirtir.  
105 İbnü’l-Kalânisî, s.123; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 189-190; Ahmed b. Mahmud, II, s. 32. 
106 İbnü’l-Adîm, c. II, s. 108; Ebu’l-Fidâ, II, s. 214; İbnü’l-Esîr, X, s. 190; Ahmed b. Mahmud, II, s. 

32; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 140; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 32-33; Sevim, 

Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 417. Urfalı Mateos (s. 181), 

İbrahim’in miğferini delmiş olan bir okla başından ağır şekilde yaralandıktan sonra öldüğünü 

kaydetmiştir. 
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Tutuş, sulh yoluyla ele geçirdiği yerlerde halka iyi davranırken, kendisine 

direnen yerlerde insanları katletmekten çekinmemiştir. Bu durumu Tutuş’un yolu 

üstünde bulunan yerleşim yerlerine kendisine itaat ettikleri taktirde kurtulacakları, 

eğer savaşı tercih ederlerse öldürülecekleri şeklinde bir mesajı olarak da 

algılayabiliriz. Bu şekilde Tutuş, insanların gözünü korkutmayı ve desteklerini 

kazanarak kolay bir şekilde başkente ilerlemeyi düşünmüş olabilir.  

 

b. Tutuş’un Halife’den Adına Hutbe Okutma İsteği 

 

Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra Aksungur, Bozan ve Yağısıyan’ın da 

desteğini alan Tutuş, Haleb, Antakya, Urfa, Harran, Rahbe, Rakka ve sonunda Musul 

ve çevresinde hâkimiyet kurarak adına hutbe okutmayı başarmıştı. Bunun bir sonucu 

olarak, Selçuklu tahtına geçmeyi kendisi için bir hak sayan Tutuş, Selçuklu Sultanı 

sıfatıyla Bağdat’ta adına hutbe okunması için halife Muktedî’ye haber gönderdi. 

Halife ise, askerleri temsilen gelecek elçileri beklediklerini107 söyledikten sonra 

Bağdat’ta Tutuş adına hutbe okunabilmesi için gerekli şartların oluşmadığını ve bu 

şartlar oluşmadan adına hutbe okunamayacağını bildirdi. Halife’nin belirttiği şartlara 

göre Tutuş; 

 

1. Horasan ve Maşrık Dağı’nın tamamında hükümran olarak İslam 

dünyasına hâkim olmalı, 

 

                                                           
107 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 190. 
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2. Kardeş çocuklarından hiçbiri taht iddiacısı olarak ortaya çıkıp kendisine 

muhalefet etmemeli, 

 

3. İsfahan’daki devlet hazinesine sahip olmalı. 

 

Halife, Tutuş’a bu şartlara sahip olmadıkça, adına hutbe okutmayacağını 

bildirdikten sonra: “ Kulluk sınırını aşma, bana karşı olan hitâbın; kafa tutar ve 

emreder şekilde olmasın. Eğer bizi dinlemezsen seninle savaşırız.” şeklinde tehditkâr 

bir cevap gönderdi. Buna Tutuş’un tepki göstermediği anlaşılmaktadır.108 

 

Tutuş’un, Halife Muktedî’ye cevap vermemesi siyaset icabıdır. Hilafet 

makamına karşı sert bir uslup takınıp tepki çekmek yerine sessiz kalarak yoluna 

devam etmeyi tercih etmiştir. Aksi halde bir anlamda devletin dini lideri olan 

halifeye asi konumuna düşüp insanların tepkisini çekebilir ve sahip olduğu gücün bir 

kısmını kaybedebilirdi. 

 

Tutuş, Halife’nin şartlarını öğrendikten sonra Cüheyroğullarından Ebu’l- 

Hasan b. Kafî’nin hâkimiyetindeki Cizre ile Mervanoğullarının hükümrânlığında 

olan Diyarbekir bölgesine hareket etti. 

 

                                                           
108 Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 141; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 33-34; Sevim, 

Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 418-419. 
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Diyarbekir 478 / 1085 yılında Selçuklu topraklarına katılarak çeşitli Türk 

emirlerine ikta edilmişti.109 Melikşah’ın ölümü üzerine, bu bölgenin en önemli 

şehirlerinden olan Meyafarikîn (Silvan) ileri gelenleri Berkyaruk’a haber göndererek, 

şehri koruduklarını söyleyip şehri teslim almasını, kendisi gelemiyorsa adına şehri 

teslim alacak birisini göndermesini istediler. Fakat Berkyaruk onlara geleceğini 

bildirdiği halde saltanat mücadelelerinden fırsat bulup gidemedi. Bir süre bekleyen 

Meyafarikîn ileri gelenleri Sultan’ın gelmediğini ve bir vekil de tâyin etmediğini 

görerek meseleyi konuşmak için câmide toplandılar. Kadı Ebu Bekir b. Sadaka, Şerif 

Ebu Salim b. Mihver, İbn Zeydan ve İbn Müsa’id’den oluşan bir heyet seçip o sıralar 

Nusaybin’de bulunan Tutuş’a yollamayı kararlaştırdılar.  

 

Seçilen heyet Nusaybin’de bulunan Tutuş’un yanına gelerek, Berkyaruk’un 

yapmış oldukları teklife herhangi bir cevap vermediğini, vekil olarak da kimseyi 

göndermediğini belirterek, kendisinin Melikşah’in kardeşi olduğunu ve bu bölge de 

onun da hakkı olduğunu ve şehri kendisine teslim edeceklerini belirttiler. Bu 

sözlerden çok memnun olan Tutuş, onlardan birkaç gün daha sabretmelerini istedi.110 

 

Tutuş, kendisine yapılan dâvete uyarak Diyarbekir tarafına yöneldi. 

Cehiroğulları’ndan Ebu’l-Hasan’ın elinde bulunan Cizre ile Âmid’i işgal etti ve buna 

karşılık Ebu’l-Hasan’a ikta olarak Nusaybin’i verdi.111 Daha sonra Tutuş, büyük bir 

                                                           
109 Detaylı bilgi için bk. Mükrimin Halil Yınanç, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, I, Anadolu’nun 

Fethi, s. 137 – 151. 
110 Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 142; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 34; Sevim, 

Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 420. 
111 İbnü’l-Kalânisî, s.123; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 143; Özaydın, Berkyaruk 

Devri, s. 35. 
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orduyla Meyafarikîn üzerine yürüdü. Râbiye’ye geldiğinde Mansur’a haber 

göndererek şehri derhal kendisine teslim etmesini istedi ve Nusaybin’in başına 

gelenleri hatırlattı. Bu tehditten endişeye kapılan Mansur şehri terk etmek zorunda 

kaldı. Böylece Tutuş herhangi bir direnişle karşılaşmadan Rebiülevvel 486 / Nisan 

1093 tarihinde şehri ele geçirdi.112 

 

c Tutuş ile Berkyaruk’un ilk Karşılaşmaları 

 

 Diyarbekir ve civarında hâkimiyet kuran Tutuş, Aksungur, Bozan ve 

Yağısıyan ile birlikte Azerbaycan yönüne hareket etti. Yolu üzerinde bulunan bütün 

şehir ve kaleler kendisini sultan olarak kabul edip hizmetine hazır olduklarını 

bildiriyorlardı.113 Bu durum ondaki iktidar hırsını iyice artıyordu. Bu arada 

Berkyaruk da Rey ve Hemedan arasındaki bölgelerin hâkimiyetini ele geçirmişti. 

Tutuş’un Büyük Selçuklu tahtına göz dikerek Tebriz’e kadar geldiğini öğrenen 

Berkyaruk, gerekli askerî hazırlığı yaptıktan sonra amcasına engel olmak için Rey 

yakınlarına geldi. 

 

İki ordunun birbirine yaklaşması üzerine Tutuş’un hizmetindeki emirlerden 

Aksungur, onun halka yaptığı zulümlerden söz ederek Berkyaruk’un tarafına geçti. 

Ayrıca Bozan’a da haber gönderip, Tutuş’a Melikşah’ın çocuklarının neler 

yapacağını görmek ve suların durulmasını beklemek için itaat ettiklerini; şimdi ise 

                                                           
112 İbnü’l-Kalânisî, s.123; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 143; Özaydın, Berkyaruk 

Devri, s. 35. 
113 İbnü’l-Kalânisî, s.123. 
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Berkyaruk’un ortaya çıktığını söyleyip onun safına geçmek istediklerini söyledi ve 

Bozan’ın da Tutuş’tan ayrılarak Berkyaruk’un saflarına katılmasını sağladı.114  

 

Aksungur ve Bozan’ın taraf değiştirmesiyle asker sayısı iyice azalan Tutuş, 

zor durumda kalırken, Berkyaruk ise daha güçlü bir konuma geliyordu. Aksungur ve 

Bozan’ı ihanetle suçlayan Tutuş, Berkyaruk ile savaşmaya cesaret edemeyip 

ordusuna yeni kuvvetler katmak için Diyarbekir’e çekilmek zorunda kaldı.115 Tutuş, 

adamlarının bir kısmını burada bırakıp Antakya hâkimi Yağısıyan’la birlikte Fırat’ı 

geçip Antakya’ya gitti. Bu arada Tutuş, Berkyaruk’un Rahbe’den Bağdat’a hareket 

ettiğini ve kışı orada geçireceğini haber almıştı. Antakya’da bir süre kalan Tutuş, 

Aksungur’dan korkuları nedeniyle ikta bölgelerinde kalmaya cesaret edemeyen eski 

Mirdasî emirlerinden Vessab b. Mahmud, Kilaboğulları  ve diğer Arap kuvvetleri ile 

birlikte Zilkade 486 / Aralık 1093 tarihinde Dımaşk’a döndü.116 

 

 d. Aksungur ve Bozan’ın Bertaraf Edilmesi 

 

 Aksungur ve Bozan, Tutuş’un Selçuklu Devleti’ne ait yerleri istilâ edip 

Selçuklu tahtını ele geçirme teşebbüsüne karşı Bekyaruk’u uyarıyor ve Tutuş 

                                                           
114 Urfalı Mateos, s. 181; Ebu’l- Fidâ, II, s. 214; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 190; Ahmed b. Mahmud, II, s. 32; 

Azîmî Tarihi, s. 33; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 144; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 

35; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 421. İbnü’l-Adîm, c. II, s. 

109, iki emirin fethettikleri yerlerden Tutuş’un kendilerine hiçbir şey vermemesi üzerine Berkyaruk 

tarafına geçtiklerini kaydeder. 
115 İbnü’l-Kalânisî, s.124. 
116 Urfalı Mateos, s. 181; İbnü’l-Kalânisî, s.124; Ebu’l-Fidâ, II, s. 214; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 190; Azîmî 

Tarihi, s. 33; Bosworth, Saljugs of Syria, Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 1997, s. 75; Sevim, Suriye ve 

Filistin Selçukluları Tarihi, s. 144-145; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 35-36; Sevim, Tutuş’un Büyük 

Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 422. 
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sorununun kesinlikle ihmal edilmemesi, kendisini toplamasına fırsat vermeden 

süratle üzerine yürünmesi gerektiği hususunda ona tavsiyelerde bulunuyorlardı. 

Ayrıca Aksungur ve Bozan hâkim oldukları yerlere emin olarak ulaşabilmeleri için, 

yanlarına bir miktar kuvvet verilmesini talep etmişler ve Berkyaruk’a Tutuş ile 

kendisi arasında tampon bir bölge oluşturmak istediklerini bildirmişlerdi. Bu teklifi 

yerinde bulan Berkyaruk, o sırada yanında bulunan Ali b. Şerefuddevle Müslim b. 

Kureyş ve Ukaylîler’den bir grubu bu amaçla onlarla birlikte gönderdi. Hatta kendisi 

de Bağdat yolculuğunun bir kısmını onlarla birlikte yaptı. Şevval 486 / Ekim 1093 

tarihinde Haleb ve Urfa’ya ulaşan iki emire eşlik eden askerler de bir süre sonra 

Bağdat’a giden Berkyaruk’a katıldılar.117 

 Öte yandan Selçuklu saltanatını ele geçirmek için Dımaşk’ta askeri hazırlıklar 

yapmakta olan Tutuş, Aksungur ve Bozan’ın Haleb ve Urfa’ya döndüklerini ve 

buralarda hutbeyi Berkyaruk adına okuttuklarını öğrenince intikam duygusu iyice 

kamçılandı ve kış aylarını burada geçirdikten sonra topladığı kuvvetlerle Rebiülevvel 

487 / Mart 1094’de Dımaşk’tan ayrıldı. Tutuş, Hama yakınlarına geldiği zaman, 

saltanat mücadelesinde kendisine sâdık kalarak hizmetinden ayrılmamış olan 

Antakya emiri Yağısıyan da birlikleriyle ona katıldı. Burada bir süre kalan Tutuş, 

oğlu Rıdvan’ı Yağısıyan’ın kızı ile evlendirdi.118 Tutuş bu hareketiyle hem 

Yağısıyan’ı onurlandırmış oluyor hem de onunla akrabalık bağı kurarak kendisine 

ihanet etme olasılığını en aza indirmeyi hedefliyordu. 

 

                                                           
117 İbnü’l-Kalânisî, s.124; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 109; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 

145; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 36; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme 

Teşebbüsü, s. 423; Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s. 75. 
118 İbnü’l-Adîm, c. II, s. 110; Bosworth, Saljugs of Syria, s. 75. 
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Aksungur, Tutuş’un yaklaşması üzerine Bağdat’ta bulunan Berkyaruk’tan 

yardım istedi. O da kendine bağlı emirlerden Kürboğa ile Urfa hâkimi Bozan’a, 

Aksungur’a yardıma gitmelerini emretti. Aynı maksatla Yusuf  b. Abak da 2.500 

kişilik bir süvari birliğiyle Haleb’e geldi.119 Berkyaruk’un emri ile gelen yardımcı 

kuvvetlere ilâveten Kilâboğulları kabilesinden Şibl b. Câmi, Mübarek b. Şibl, 

Muhammed b. Zaide ve Haleb şehri yerli muhafız birlikleriyle bazı Deylemli ve 

Horasanlı askerler de Aksungur’un ordusuna katılmışlardı. Böylece Aksungur’un 

emrinde toplam 6.000 kişilik süvari ve piyadeden oluşan tam teçhizatlı bir ordu 

oluşmuştu.120 Tutuş’un ordusu da sayıca Aksungur’un ordusuna eşitti. Yalnız 

ordudaki Türk unsura göre Araplar daha çoktu.121 

 

Aksungur, 9 Cemâziyelevvel 487 / 27 Mayıs 1094 tarihinde bütün 

hazırlıklarını bitirip, beraberindeki emir ve kumandanlarla birlikte, müneccimi 

vasıtasıyla tespit ettirdiği ve kendisi için uğurlu olabilecek bir saatte atına binerek 

Haleb yakınlarındaki Tell Sultan civarındaki bir mevkide Nehr-i Seb’în’e gelmiş 

bulunan Tutuş’un ordusuna doğru ilerlemeye başladı. Askerlerini derhal savaş 

düzenine sokan Aksungur, iki ordu arasındaki küçük çayı geçerek Tutuş’un ordusuna 

hücum etti. Fakat Emir Bozan ve Kürboğa bu çayı geçemeyip oldukları yerde 

kaldılar. 

 

Savaş bütün şiddeti ile devam ederken Arap askerlerinin Tutuş’a 

meyletmesinden korkan Aksungur, askerlerinin yerini değiştirdiyse de bu manevra 

                                                           
119 İbnü’l-Kalânisî, s.124; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 111. 
120 Bosworth, Saljugs of Syria, s. 76. İbnü’l-Kalânisî, (s.124), göre 20.000 kişi. 
121 İbnü’l-Adîm, c. II, s. 112. 
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kendisine hiçbir fayda sağlamadı. Yusuf b. Abak’ın eman dileyerek Tutuş tarafına 

geçmesi, Bozan ve Kürboğa’nın savaşa tam olarak katılamamaları savaşın kaderini 

tâyin etti. Aksungur’un sıkıştığını anlayan Tutuş, bütün gücü ile saldırdı ve 

Aksungur’a bağlı kuvvetleri bozguna uğrattı. Neticede Aksungur, veziri Ebu’l-Kasım 

b. Bedi ile beraber esir düştü ve ileri gelen bir çok emirle birlikte başı kesilerek 

öldürüldü.122 

  

Tutuş karşısında tutunamayan Bozan ve Kürboğa da mağlup birliklerle 

Haleb’e sığınmak zorunda kaldı. Tutuş da onların ardından Haleb’e gelerek şehri 

kuşatma altına aldı. Haleb halkı ile bütünleşen bu iki emir, şehri Tutuş’a karşı 

savunabilmek için Berkyaruk’tan yardım istediler. Berkyaruk’tan  gelen mektupta 

gönderilen yardımcı kuvvetlerin Musul’a ulaştığı haber veriliyordu. Bu sevindirici 

haber onların moralini yükseltti ve savunma azimlerini artırdı. Bu arada Haleb’deki 

birlikler bundan sonra izlenecek tutum hususunda anlaşamadılar. Bir kısmı şehri 

savunmayı teklif ederken, bir başka grup da şehrin Tutuş’a teslim edilmesinden 

yanaydı.123 

 

 Tutuş’tan yana tavır alanlar, şehrin Antakya kapısını açmış ve bu arada 

Tutuş’un şehre hâkim olduğunu da halka ilân etmişlerdi. Haleb hâkimi Vessab b. 

Mahmud öncü kuvvetlerin başında Antakya kapısından içeri girdi ve daha sonra şehri 

11 Cemâziyelevvel 487 / 29 Mayıs 1094 tarihinde Tutuş’a teslim etti. Savaş 

                                                           
122 Urfalı Mateos, s. 182; Bundârî, s. 85; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 110; Ebu’l-Fidâ, II, s. 215; İbnü’l-Esîr, 

c. X, 197; Ahmed b. Mahmud, II, s. 33; Azîmî Tarihi, s. 34; Bosworth, Saljugs of Syria, s. 76; Sevim, 

Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 147-148; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 38; Sevim, Tutuş’un 

Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 425-426. 
123 İbnü’l-Kalânisî, s.124; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 117. 
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esnasında Bozan ve Kürboğa da esir düşmüşlerdi. Tutuş, Emir Bozan’ın boynunun 

vurulmasını emretmiş, Kürboğa ise Emir Üner’in ricasıyla ölümden kurtularak 

Hıms’ta hapsedilmişti.124 

 

 Böylece saltanat mücadelesinin başından beri ele geçirmek istediği Haleb’e 

hâkim olan Tutuş, bununla birlikte saltanat mücadelesinin başlangıcında kendisiyle 

beraber olan ancak kendisini yarı yolda bırakan Aksungur ve Bozan’dan da 

intikamını almış oluyordu. 

 

 Emir Aksungur ve Bozan gibi güçlü muhaliflerini ortadan kaldıran 

Tacuddevle Tutuş, Harran, Urfa, el-Cezire, Diyarbekir, Ahlat, Azerbaycan ve 

Hemedan’a hâkim olduktan sonra Halife Mustazhirbillah’a haber gönderip kendi 

adına hutbe okutmasını istedi. Bu sırada Bağdat Şahnesi olan Aytekin Cab’ın 

ısrarları ve bir süre sonra Berkyaruk’un Tutuş karşısında mağlup olduğunun 

duyulması üzerine Şevval 487 / Ekim-Kasım 1094 tarihinden itibaren 40 ay 

süreyle125 hutbeler Tutuş adına okundu.126 

 

 

 

 
                                                           
124 İbnü’l-Kalânisî, s.127; Ebu’l-Fidâ, II, s. 218; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 198; Sevim, Suriye ve Filistin 

Selçukluları Tarihi, s. 149-150; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 39; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu 

Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 426-427. 
125 Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 58. 
126 Ebu’l-Fidâ, II, s. 215; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 198; Bosworth, Saljugs of Syria, s. 77; Sevim, Suriye ve 

Filistin Selçukluları Tarihi, s. 152; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 40; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu 

Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 430. 
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 e Tutuş- Terken Hâtun İttifakı 

 

 Oğlu Mahmud’u tahta çıkarmak için giriştiği mücadelede Berkyaruk’a 

yenilen, İsmail b. Yakutî ile yaptığı birleşmeden de sonuç alamayan Terken Hâtun, 

Tutuş’a gönderdiği mektupta kendisine evlenme teklif etti ve  ülkeyi birlikte idare 

etmeyi önerdi. Bunun üzerine Berkyaruk’tan önce başkent İsfahan’a ulaşmak isteyen 

Tutuş, yeni bir taktikle Diyarbekir’den Ahlat ve Azerbaycan yönüne yola çıktı ve 

Hemedan’a kadar geldi. Burada Terken Hâtun’la birleşerek Berkyaruk’a karşı ortak 

bir mücadele başlatacaklardı. Aynı maksatla İsfahan’dan Hemedan’a doğru yola 

çıkan Terken Hâtun ise yolda hastalanarak geri dönmek zorunda kaldı. Bir süre sonra 

da Ramazan 487 / Eylül-Ekim 1094 tarihinde vefât etti. Terken Hâtun’un ölümünden 

sonra ona bağlı emirlerden bir kısmı Berkyaruk tarafına geçerken, büyük bir kısmı da 

Tutuş’a katıldı.127 

 

 f. Tutuş’un İsfahan Üzerine Yürüyüşü ve Rey Savaşı 

 

 Tutuş, Hemedan’a gelip Terken Hâtun’un ölüm haberini aldığı zaman, 

İsfahan’da bulunan emirlerin, Berkyaruk tarafına geçebileceklerini düşünerek, bir 

miktar askerle Dımaşk’ta bırakmış olduğu oğlu Rıdvan’a bir mektup yazarak, 

Suriye’deki kuvvetlerle birlikte kendisine katılmasını istemiştir. 

 

                                                           
127 Urfalı Mateos, s. 183;İbnü’l-Kalânisî; s.127; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 36; Bosworth, Saljugs of 

Syria, s. 77; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 151; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 40; 

Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 428-429. 
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 Terken Hâtun’a bağlı askerlerin Tutuş tarafına geçmesi üzerine endişeye 

kapılan Berkyaruk, onu durdurabilmek için Nusaybin’den ayrılarak harekete geçti. 

Bu sırada Berkyaruk’un yanında 1.000 kişilik bir askerî kuvvet varken, Tutuş’un 

emrinde 50.000 kişilik bir askerî güç bulunuyordu.128 Şevval 487 / Ekim-Kasım 1094 

tarihindeki savaşta Tutuş tarafında bulunan emirlerden Yakub b. Abak, Berkyaruk’a 

saldırarak ordugâhını yağmaladı.129 Berkyaruk, yanında Emir Porsuk, Gümüştekin 

Candar ve Emir Yaruktaş gibi birkaç vefakâr emirle kardeşi Mahmud’un 

hâkimiyetindeki başkent İsfahan’a kaçmak zorunda kaldı. Bu sırada Terken 

Hâtun’un ölüm haberini alan emirler onu şehre sokmak istemediler. Fakat daha sonra 

tasarladıkları bir planı gerçekleştirmek için şehre girmesine izin verdiler.  

 

Berkyaruk’u karşılayan kardeşi Mahmud ona sarılıp sevgisini gösterdi. Buna 

karşılık Terken Hâtun’un son vasiyetini yerine getirmek isteyen emirler, özellikle 

Emir Üner ve Bilge Beg, Berkyaruk’u Meydan Köşkü’nde tutukladılar.130 Tekrar 

saltanat davasına kalkışmaması için gözlerine mil çekmeyi kararlaştırdılar. Fakat bu 

niyetleri gerçekleşemeden, Berkyaruk’un kardeşi Mahmud şehre gelişinin ikinci 

gününde çiçek hastalığına yakalanmış ve durumu da oldukça ağırlaşmıştı.131  

 

Tabip Eminuddevle İbnü’t-Tilmiz emirlere, Melik Mahmud’un iyileşmesinin 

çok zor olduğunu, kendilerinin Tutuş’un memlekete hâkim olmasını istemediklerini 

bildiğini, bu sebeple Berkyaruk’un gözlerine mil çekmede acele etmemelerini önerdi. 

                                                           
128 Ebu’l-Fidâ, II, s. 215; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 199. 
129 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 199; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 152; Özaydın, Berkyaruk 

Devri, s. 41; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 430. 
130 Râvendî, s. 139; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevârih, s. 58. 
131 Râvendî, s. 139; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevârih, s. 58; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 36.  
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İbnü’t-Tilmiz eğer Mahmud ölürse Berkyaruk’u tahta oturtabileceklerini, kurtulursa 

da isterlerse gözlerine mil çekebileceklerini söyleyerek Berkyaruk’un gözlerine mil 

çekilmesini engellemiş oldu. Bu belirsiz durum içinde kaderini bekleyen Berkyaruk, 

Mahmud’un yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefât etmesi üzerine Şevval 487 

/ Ekim-Kasım 1094 tarihinde hapisten çıkarılarak tahta oturtuldu.132 

 

Bu bâdireyi atlatıp tahta oturan Berkyaruk çiçek hastalığına yakalandı. Bu 

buhranlı dönemde iki ay müddetle hasta yatması onu güçsüz düşürdü. Herkesin 

hayatından umudu kestiği bir anda iyileşerek sağlığına kavuştu.133 

 

Terken Hâtun ve ondan bir ay sonra da oğlu Mahmud’un ölümüyle taht 

mücadelesindeki iki önemli rakibinden kurtulan Berkyaruk, Mahmud’dan yana 

oldukları için kendisine muhalefet eden emirlerin büyük bir kısmının, farklı  

sebeplerden dolayı Tutuş’a düşman olanların ise tamamının desteğiyle başkent 

İsfahan’a hâkim olmayı başardı. Bu sırada Hemedan istikametinde ilerleyen Tutuş, 

burada Emir-i Âhur İnanç Yabgu’nun mukâvemeti ile karşılaşınca geri döndü. Emir-i 

Âhur kendisini takip ettiyse de yapılan çarpışmada mağlup olup eman dilemek 

zorunda kaldı. Hayatını da ancak şehri teslim etmek suretiyle kurtarabildi.134 

 

                                                           
132 Râvendî, s. 139; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevârih, s. 59; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 199; Sevim, Suriye ve 

Filistin Selçukluları Tarihi, s. 153; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 41; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu 

Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 430. 
133 Râvendî, s. 140; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevârih, s. 59. 
134 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 207; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 153-154; Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 42; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 431. 
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Tutuş, daha sonra Berkyaruk’un hastalığını fırsat bilerek doğrudan İsfahan’a 

yürüme hazırlıklarına başladı. Emirler, Berkyaruk’un iyileşip iyileşmediğinden pek 

emin olmadıklarından Tutuş’a olan düşmanlıklarını gizlemeyi siyasetlerine uygun 

buldular ve Tutuş’u destekleyeceklerine söz verdiler. 

 

Berkyaruk sağlığına kavuşunca, daha önce Tutuş’u destekleyeceklerini vaad 

eden emirler bu sefer Berkyaruk tarafına geçip ikili arasındaki mücadelede 

konumlarını kesin olarak belirlemiş oldular. Bu arada vezir İzzü’l-Mülk b. Nizamü’l-

Mülk ölünce Nizamü’l-Mülk’ün diğer bir oğlu Müeyyidü’l-Mülk, Berkyaruk’a vezir 

oldu. Müeyyidü’l-Mülk zaman kaybetmeden Irak ve Horasan emirlerine mektup 

yazarak onların Berkyaruk tarafına geçmelerini sağladı. Böylece Berkyaruk’un asker 

sayısı arttı ve ordusu güçlendi. 

 

 Yeniden savaş meydanına dönen Berkyaruk, İsfahan’daki emirler ve o sırada 

Rey’de bulunan az bir kuvvetle Tutuş’un üzerine yürüdü. Cerbazekan’a 

ulaştıklarında çeşitli şehirlerden gelen askerlerle ordusunun sayısı 30.000’e ulaştı.135 

Aksungur ve Bozan’ın askerleri de emirlerinin intikamını almak için savaşı 

bekliyorlardı. Tutuş’un sert mizacı ve ordusunun şehirleri acımasızca yağmalaması 

Tutuş’un taraftarlarını iyice azaltmıştı. Tutuş’un Hemedan’da iken Dımaşk’taki oğlu 

Rıdvan’dan istediği takviye güçler de henüz gelmemişti. 

 

                                                           
135 İbnü’l-Esîr, c. X, 207; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 154; Özaydın, Berkyaruk 

Devri, s. 43; Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 432. 
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 Tutuş, Rey halkının ihanetinden çekinerek 15.000 kişilik ordusuyla şehir 

dışına çıkarak Daşilu’da karargâh kurdu.136 Tutuş, savaştan bir gün önce askerlerine, 

Berkyaruk’un askerlerinden yakaladıklarını derhal öldürmelerini, eğer sağ kalan 

olursa savaştan sonra onları bizzat öldüreceğini söyleyerek onları kışkırtıyordu. 

 

 Berkyaruk savaş meydanına gelip Tutuş’un karşısında ordugâh kurduktan 

sonra merkez kuvvetlerinin başında kendisi olmak üzere, askerlerini savaş düzenine 

soktu. Beraberinde, başta Müeyyi’dül-Mülk olmak üzere, Emir Üner, Bilge Beg, 

Yaruk, Bekçur, Âhur gibi devletin ileri gelen büyük emirleri vardı. Tutuş’un yanında 

ise, veziri Fahrü’l-Mülk, oğlu Dukak, Tuğtekin, Yağısıyan, Abdürrezzakoğlu 

Abdü’d-Devle Abak, Abakoğlu Yusuf, Aytegin el-Halebî, Cenahuddevle Hüseyin 

gibi emir ve kumandanlar bulunmakta idi.137 

 

İki tarafın öncü kuvvetleri arasında yer yer çarpışmalar olmakla beraber esas 

savaş 17 Safer 488 / 26 Şubat 1095138 tarihinde başladı. Savaşın tüm şiddeti ile 

devam ettiği bir anda Berkyaruk uyguladığı taktikle savaşın gidişatını değiştirdi. 

Berkyaruk’un taktiği gereğince ordusunda bulunan Sultan Melikşah’ın sancağı açıldı. 

Bunu gören Tutuş’un adamları derhal Berkyaruk tarafına geçtiler139; hatta her zaman 

Tutuş’a sâdık kalan ve pusuda bekleyen dünürü Emir Yağısıyan da savaşa girmekten 

vazgeçti. 

 

                                                           
136 Ahbâr, s. 53; İbnü’l-Kalânisî, s.129; İbnü’l-Adîm, c. II, s. 119; Bosworth, Saljugs of Syria, s. 78. 
137 Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 155. 
138 Râvendî (s. 140) savaş tarihini 487 senesinin Safer ayı olarak vermektedir. 
139 Urfalı Mateos , s. 183. 
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 Hiç ummadığı bir anda ortaya çıkan bu durum karşısında, yanındaki az bir 

kuvvetle çarpışmayı sürdüren Tutuş’un etrafı, Berkyaruk’un askerleri tarafından 

sarıldı. Çarpışmalar sırasında, Tutuş’un atı, daha önce oğlunu gözleri önünde 

öldürmüş olduğu ve bu nedenle yüreği öç almayla tutuşan Bekçur140 adlı bir emir 

tarafından yaralandı. Atı yaralanan Tutuş da dengesini kaybederek yere düştü. Tutuş 

Berkyaruk’un kuvvetleri arasında savunmasız bir halde kalmasına rağmen, hiç kimse 

kendisibi yakalamaya cesaret edemiyordu. Fakat çok geçmeden  Sungurca isimli bir 

emir, hiç tereddüt etmeden onun üzerine yürüyerek Tutuş’un başını gövdesinden 

ayırmaktan çekinmemiştir.141 

 

Berkyaruk, savaştan sonra dağılmış bir vaziyette bulunan Tutuş’un 

adamlarına eman verildiğini duyurdu ve mağlup orduyu cezalandırma yoluna 

gitmedi. Ayrıca Berkyaruk, bu savaşta Tutuş’un safında yer alan kumandan ve 

emirleri de serbest bıraktı. Ancak ordugâhtaki bütün mallar yağmalandı. 

 

Kardeşi Melikşah’ın ölümünden sonra taht mücadelesine başlayan Tutuş, 

bütün Suriye, Irak, el-Cezire ve Diyarbekir bölgeleri ile Azerbaycan ve Irak-ı Acem’i 

hâkimiyeti altına alarak Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti İsfahan’a kadar 

ilerlemişti. Tahtı ele geçirmeye çok yakınken bunu başaramamış ve saltanat davası 

                                                           
140 Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 156. 
141 Urfalı Mateos, s. 183-184; Ahbâr, s. 53; Azîmî, s. 34; Müneccimbaşı, s. 76; Bosworth, Saljugs of 

Syria, s. 78; Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, s. 156; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 44; 

Sevim, Tutuş’un Büyük Selçuklu Saltanatını Ele Geçirme Teşebbüsü, s. 433-434. İbnü’l-Esîr (c. X, s. 

207)., Tutuş’u Haleb emiri Aksungur’un adamlarından birinin efendisinin intikamını almak gayesiyle 

öldürdüğünü belirtir. 
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uğrunda da hayatını kaybetmiştir. Tutuş’un bu başarısızlığının sebeplerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

1. Tutuş, başlangıçta kendi tarafında yer alan Aksungur ve Bozan gibi 

iki değerli ve güçlü kumandanı kendi tarafında tutamamış, yapmış 

olduğu sert muameleler sonucunda onların yardımından mahrum 

kalmıştır. 

 

2. Tutuş, silah zoruyla ele geçirdiği yerlerde halka hiç de hoş olmayan 

bir şekilde davranmış, bir çok yeri yağmalamış ve çok sayıda 

insanın kanını akıtmıştır. Bu sebeple hâkimiyeti altına aldığı 

yerlerdeki halkın nefretini kazanmış ve halk tarafından 

desteklenmemiştir. Bunun en güzel örneği Berkyaruk ile 

savaşmadan önce, yaşamakta olduğu Rey halkına güvenmemesi 

sebebiyle oradan ayrılmasıdır. 

 

3. Başkent İsfahan’da bulunan ve devlet otoritesi üzerinde büyük bir 

güce sahip olan emirler, Tutuş gibi sert bir hükümdarın yanında, 

gerek nüfuz ve gerekse servetlerini koruyamayacaklarını 

anlamışlardı. Bu sebeple kendilerine daha çok değer veren ve 

isteklerini daha kolay kabul ettirebilecekleri Berkyaruk’u 

desteklemişler ve onun safında yer almışlardı. 
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4. Savaş esnasında, Berkyaruk’un ordusunda açılan Sultan 

Melikşah’ın sancağı, Tutuş kuvvetlerinin süratle Berkyaruk tarafına 

geçmelerini sağlamıştır. Bu durum, Tutuş’un savaşı kaybetmesine 

sebep olan en önemli hadiselerden biri olarak gösterilebilir. 



III. BÖLÜM 

 

EMİRLERİN İSYANLARI 

 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde hânedân üyeleri arasında yaşanan taht 

mücadeleleri sırasında Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından istifade ederek 

durumlarını kuvvetlendiren emirlerin isyanlarını, geliştikleri sosyal ve siyasî ortamı, 

devletin gidişatına etkilerini, doğurdukları sonuçları ortaya koyacağız. İsyanları 

incelerken diğer bölümlerde olduğu gibi kronolojik sırayı takip edeceğiz. 

 

A. ALPARSLAN DÖNEMİNDE EMİRLERİN İSYANLARI 

 

1.  Huttalan Emiri’nin İsyanı 

 

 Tuğrul Bey vefât edip Alparslan hükümdar olunca Huttalan emiri, Sultan 

Alparslan’a isyan edip ona vergi (haraç) vermeyi reddetti. Bunun üzerine Sultan, 456 

/ 1063-1064 yılında onun üzerine sefer düzenlemek zorunda kaldı. Ancak Huttalan 

Kalesi’nin dağın tepesinde ve çok sağlam olması dolayısıyla kuşatma zorlu oldu. 

 

 Kuşatmanın ilerleyen günlerinde Sultan Alparslan atından inip dağa tırmandı. 

Kale hâkimi surların en yüksek yerine çıkmış, halkı savaşa teşvik ediyordu. Bu 

sırada Alparslan’ın askerlerinin attığı oklardan biri ona isabet etti ve ölümüne sebep 
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oldu. Kale Hâkimi’nin ölmesi onun askerlerinin maneviyatını sarstı ve teslim 

olmalarına yol açtı.1 

 

2. Sağaniyan Emiri Musa’nın İsyanı 

 

Sultan Alparslan, Fahrü’l-Mülk Yabgu sorununu hallettikten sonra Sağaniyan 

emiri Musa’nın isyan etmesi üzerine 456 / 1063-1064 yılında bu bölgeye gitti. 

Sultan’ın gelmekte olduğunu haber alan Musa, yalçın dağlar üzerindeki kalesine 

kapandı. Musa’nın rivayete göre cesur  bir ordusu vardı. Sultan’ın gelmesiyle 

başlayan savaşta daha öğle vakti olmadan, Alparslan’ın askerleri dağa çıkarak kaleyi 

ele geçirdiler ve Emir Musa’yı esir alarak Sultan’ın huzuruna getirdiler. 

Cezalandırılacağını anlayan Musa’nın canını kurtarmak için birçok mal vermeyi vaat 

etti. Fakat Alparslan, “Şimdi ticaret zamanı değildir.” şeklinde cevap vererek onun 

ölüm cezasına çarptırılmasını emretti. Emir Musa’nın isyanını bastıran Alparslan, 

bölgenin tamamını ele geçirdikten sonra eski başkent Nişabur’a gitti.2 

 

İsyan eden hânedân üyelerini affetmek durumunda kalan Alparslan’ın emirler 

konusunda her zaman bu kadar hoşgörülü davranmak zorunluluğu hissetmediği 

görülmektedir. Bu durum hânedân üyelerinin ilan edilmemiş de olsa askerler ve halk 

tarafından veliaht gibi değerlendirilmesinden ve onların öldürülmelerine karşı 

olmalarından kaynaklanmaktadır. 

 

 

                                                           
1 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 46-47. 
2 Ebu’l-Fidâ, II, s. 193; İbnü’l-Esîr,  X, s. 47. 
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B. BERKYARUK DÖNEMİNDE EMİRLERİN İSYANLARI 

 

1.  Emir Kodan ve Yaruktaş’ın İsyanı 

 

Berkyaruk, Arslan Argun’un öldürülmesinden sonra onu destekleyen emirleri 

saltanat davasında rakiplerine karşı kendisini desteklemeleri şartıyla affetmiş,  

Harezmşah Ekinci b. Koçkar’ı da aynı amaçla yardıma çağırmıştı. 

 

 Arslan Argun’un komutanlarından Emir Yaruktaş ve Emir Kodan (Kovdan), 

Berkyaruk’un kendilerini affetmesine rağmen, Arslan Argun’un elde ettiği 

başarılarda büyük payları olduğundan cezalandırılmaktan korkuyorlardı. Bu sebeple 

Berkyaruk 490 / 1097 yılının ikinci yarısında Irak’a dönerken Emir Kodan, hasta 

olduğunu ileri sürerek Merv’de kaldı.  

 

Harezmşah Ekinci b. Koçkar, Sultan Berkyaruk’un emrine uyarak yanındaki 

10.000 süvari ile Sultan’a katılmak için yola çıktıktan sonra 300 süvari ile ordudan 

ayrılarak onlardan önce Merv’e gelip içki alemine dalmıştı. Emir Kodan, Ekinci’nin 

Merv’e kendisini cezalandırmak için geldiğini düşünerek Emir Yaruktaş ile anlaştı 

ve Ekinci’nin öldürülmesine karar verdiler. Topladıkları 500 kişilik süvari birliği ile, 

eğlence meclisinde bulunan Harezmşah Ekinci b. Koçkar’a baskın düzenleyip 

öldürdükten sonra Harezm’e hareket ettiler ve Sultan Berkyaruk’un kendilerini 

buraya vali olarak gönderdiğini söyleyerek şehre hakim oldular.3  

 

                                                           
3 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 222; Sanaullah, s. 102; Bosworth, The Political and Dynastic History of The 

Iranian World, V, s. 107; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 52; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 151. 
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Emir Kodan ve Yaruktaş’ın yaptıklarını öğrenen Berkyaruk, bu sırada Emir 

Üner ve eski veziri Müeyyidü’l-Mülk’ün isyanları ile uğraşmak zorunda olduğundan 

kendisi geri dönemese de Emir-i Dad Habeşî b. Altuntak’ın emrindeki bir orduyu 

Kodan ve Yaruktaş ile mücadele etmek üzere Horasan’a gönderdi. Emir-i Dad 

Habeşî, Herat’ta ordugâh kurup askerlerinin kendisine katılmasını beklediği sırada 

Kodan ve Yaruktaş 15.000 süvari ile onun üzerine yürüdüler. Ancak Emir-i Dad 

Habeşî karşı koyacak güçte olmadığından, savaşa girmeyip Ceyhun nehrinin karşı 

tarafına çekildi. Bu sırada Emir Kodan’ın katılmasını beklemeden hücuma geçen 

Emir Yaruktaş yenilerek esir edildi. Emir Yaruktaş’ın yenildiği haberi Emir 

Kodan’ın ordugâhına ulaşınca askerleri kendisine isyan edip, Emir’in yanında 

bulunan mallarını yağmaladılar. Emir Kodan kendisine sâdık kalan 7 askeriyle 

Buhara’ya kaçmak zorunda kaldı. Buhara hâkimi onu yakalayıp hapsettiyse de daha 

sonra serbest bıraktı.4 

 

Emir Kodan bir süre burada kaldıktan sonra Belh’de bulunan Melik Sencer’in 

yanına giderek, işlerini idare edeceğine ve bütün askerleri ona itaat ettireceğine söz 

verdi ve onun hizmetine girdi. Fakat çok geçmeden vefât etti. Yaruktaş ise Emir-i 

Dad Habeşi’nin 493 / 1099-1100 yılında Berkyaruk’un Sencer karşısında mağlup 

olması ve Emir Bozkuş tarafından öldürülmesine kadar esir olarak kaldı.5 

 

 

                                                           
4 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 223. 
5 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 223; Sanaullah, s. 103; Bosworth, The Political and Dynastic History of The 

Iranian World, V, s. 107; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 53; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 151-

152. 
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2. Emir Üner’in İsyanı 

 

Sultan Berkyaruk, Arslan Argun’un isyanını bastırmak ve karışıklıklara son 

vermek için Horasan’a giderken Emir Üner’i de Fars bölgesinin tamamına vali tâyin 

etmişti. Fars eyaletine bağlı şehirler Kavurd’un oğlu Turan-Şah’ın ölümünden sonra, 

Şebankâre kabilesinin istilasına mâruz kalmıştı. Emir Üner’in bölgeye ulaşması 

üzerine Şebankâreliler, Kirman Selçukluları Meliki İran-Şah b. Kavurd’tan yardım 

istediler. İran-Şah da Fars bölgesini tekrar hâkimiyet altına almak için onların yardım 

isteğini kabul ederek Emir Üner’in üzerine yürüdü. 492 / 1098-99 tarihinde yapılan 

savaşta mağlup olan Emir Üner, İsfahan’a kaçmak zorunda kaldı.  

 

Emir Üner bu hâdiseden sonra Sultan Berkyaruk’a haber göndererek, 

kendisine katılmak üzere Horasan’a gelmek için izin istedi. Berkyaruk ise ona 

Cibal’de kalmasını emretti ve onu Irak bölgesi emirliğine tâyin etti. Sultan bu 

bölgedeki askerlere de haber göndererek Emir Üner’e itaat etmelerini emretti. Bir 

süre İsfahan’da kalan Emir Üner daha sonra Azerbaycan’daki iktaına gitti. 

Döndüğünde İsfahan’da Batınîlerin bir hayli yayıldığını gördü ve Batınîlerle savaşa 

girerek İsfahan dağı üzerinde bulunan bir Batınî kalesini kuşattı.6  

 

Zübeyde Hâtun ve Fahrü’l-Mülk’ün entrikalarıyla Berkyaruk’un 

vezirliğinden uzaklaştırılan Müeyyidü’l-Mülk, Emir Üner’in yanına giderek, Terken 

Hâtun’un oğlu Mahmud’dan ne eksiği olduğunu, Sultan Melikşah’ın onu bütün 

çocuklarından daha çok sevdiğini ve kendisine oğlum diye hitap ettiğini, kalplerdeki 

                                                           
6 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 234; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 54; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 156. 
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yerinin ve itibarının meliklerden daha fazla olduğunu, onlardan daha kabiliyetli 

olduğunu, ayrıca ordu ve halkın da onu sevdiğini, saltanat tahtına oturup, bir zafer 

kazanması halinde bütün cihanın eline geçeceğini söyleyerek onu isyana teşvik etti.7 

Müeyyidü’l-Mülk, Emir Üner’i isyana teşvik ederek, onun üzerinden kendisini 

vezirlikten uzaklaştıran Berkyaruk’tan intikam almayı planlamış olabilir.  

 

Bunun üzerine Emir Üner, Sultan Berkyaruk’a isyan etmeye karar verdi ve 

sultanlık alâmeti olarak kendi adına nevbet çaldırıp kırmızı otag kurdurarak bunu 

açıkça ilân etti.8 Emir Üner yanına aldığı, cesaretiyle ünlü 10.000 seçkin süvari ile 

İsfahan’dan Rey’e hareket etti ve Sultan Berkyaruk’a, “Mecdü’l-Mülk el-Balasani’yi 

teslim edersen, itaatkâr bir hizmetçin olmaya devam edeceğim, eğer teslim etmezsen 

baş kaldıracağım” diye haber gönderdi.9 Emir Üner’in bu isteğinin arkasında da, 

divandan ve vezirlikten kovulmasından Mecdü’l-Mülk’ü sorumlu tutan, Müeyyidü’l-

Mülk’ün olduğunu düşünmek mümkündür.  

 

Berkyaruk, sultanlığını açıkça tanımayan Emir Üner ile savaşmak üzere 

Horasan’dan yola çıkmıştı ama Emir Üner’in güçlü ordusu karşısında başarıya ulaşıp 

ulaşamayacağından endişeliydi. Berkyaruk bu düşüncelerle yola çıkmışken diğer 

tarafta Emir Üner, Save civarında çadır kurmuştu. O iftar yemeğini bitirmek üzere 

iken Harezm doğumlu üç Türk üzerine hücum ederek Emir Üner’i öldürdüler.10 

                                                           
7 Râvendî, s. 141; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 61; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 37; Özaydın, 

Berkyaruk Devri, s. 54. 
8 Râvendî, s. 141; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 61; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 157. 
9 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 234; Müneccimbaşı, s.79; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 54. 
10 Râvendî, s. 141; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 62; Kazvînî, s. 442; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 235; 

Müneccimbaşı, s.79; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 55; Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 157. 
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Nişaburî, Emir Üner’in bir Batınî tarafından öldürüldüğünü belirtmektedir.11 

Araştırdığımız kaynaklarda Emir Üner’in Türkler tarafından öldürülmesini 

gerektirecek bir sebep bulamadık. Ancak Batınîler ile eskiye dayanan bir husumeti 

olduğunu düşünecek olursak, intikam almak isteyen bir Batınî tarafından öldürülmesi 

daha uygun görünmektedir. 

 

Sonucundan tam olarak emin olmadığı bir savaşa giderken Emir Üner’in 

öldürüldüğünü Rey yakınlarında öğrenen Sultan Berkyaruk, bu habere çok 

sevinirken aynı şekilde korkulu günler geçiren Mecdü’l-Mülk de rahat bir nefes 

almış oluyordu.12 

 

C. MUHAMMED TAPAR DÖNEMİNDE  EMİRLERİN İSYANLARI 

 

1. Mengüpars’ın İsyanı  

 

Melikşah’ın torunu olan Mengüpars b. Böri-Pars, İsfahan’da bulunduğu 

sırada gelirlerin azalması sebebiyle çok büyük bir maddi sıkıntı içine düşmüştü. Bu 

duruma bir çare bulmak amacıyla 499 / 1105-1106 tarihinde  Nihavend’e giden 

Mengüpars, burada kalabalık bir grubun kendisine katılması ve emirlerin de 

desteğiyle şehri istila edip birçok hânedân üyesinin yaptığı gibi adına hutbe okuttu. 

                                                           
11 Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 37. 
12 Râvendî, s. 141; Reşiduddin, Cami’u’t-Tevarih, s. 62; Kazvînî, s. 442; Nişaburî, Selçuk-nâme, s. 37; 

İbnü’l-Esîr, c. X, s. 235; Özaydın, Berkyaruk Devri, s. 55; Müneccimbaşı, s.79; Sevim, Selçuklu 

Devletleri Tarihi, s. 157. 
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Ayrıca Porsukoğullarına bağlı emirlere de haber gönderip itaat ve yardımlarını 

istedi.13  

 

Mengüpars’ın isyankâr bir tavır içine girdiğini gören Muhammed Tapar, onu 

Porsukoğullarının desteğinden mahrum bırakmak için Zengî b. Porsuk’u yanında 

alıkoydu. Esir edilen Zengî b. Porsuk, kardeşlerine mektup yazıp Mengüpars’a itaat 

etmemelerini ve yardımda bulunmamalarını, aksi halde kendi hayatının tehlikede 

olduğunu bildirdi ve Mengüpars’ı yakalayarak meseleyi halletmelerini emretti.14 

 

Zengî’nin mektubunu alan kardeşleri, Mengü-Pars’ı yakalamak için bir plan 

hazırlayıp, ona itaat ve muvafakatlerini bildirdiler. Sözde, ona katılmak için 

Nihavend’e doğru yola çıktılar. İki taraf Hûzistan’da karşılaştıklarında Zengî b. 

Porsuk’un kardeşleri Mengüpars’ı yakalayıp İsfahan’a götürdüler. Muhammed Tapar 

huzuruna getirilen Mengüpars’ı hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca yardımlarından 

dolayı Zengî b. Porsuk’u da serbest bıraktı ve ona Ahvaz ile Hemedan arasındaki 

iktalarından vazgeçmesine karşılık Dînever ve  diğer bazı yerleri ikta etti.15 

 

 

 

 

                                                           
13 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 321; Müneccimbaşı, s. 101; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 44; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 177. 
14 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 321; Müneccimbaşı, s. 101; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 44; Sevim, 

Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 177. 
15 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 321-322; Müneccimbaşı, s. 101; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 44-45; 

Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 177; Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, s. 64. 
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2. Seyfü’d-Devle Sadaka’nın İsyanı 

 

 “Melikü’l-Arab” diye şöhret bulan Hille Emiri Sefyü’d-Devle Sadaka b. 

Mezyed, Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasındaki taht mücadelesinde başlangıçta 

Berkyaruk’un tarafını tutmuşsa da, kendisinden büyük miktarda para istenmesi ve 

tehdit edilmesi üzerine Berkyaruk’u bırakıp Muhammed Tapar tarafına geçmişti.16 

Muhammed Tapar’a büyük yardımlarda bulunmuş, Berkyaruk’a karşı düşmanlığını 

açığa vurmaktan da çekinmemişti. Muhammed Tapar da Sadaka’nın verdiği açık 

desteğe karşılık olarak ona Vâsıt’ı ikta etmiş ve Basra’yı almasına izin vermişti. Bu 

cömertçe muameleler ve gösterilen teveccühler Sadaka’nın kendisini vazgeçilmez 

hissetmesine sebep olmuş ve onu küstahlaştırmıştı. 

 

Sultan Muhammed Tapar’la Sadaka arasındaki ilişkiler dostane bir şekilde 

devam ederken Sultan’ın âmidi Ebu Cafer Muhammed b. Hüseyin, muhtemelen 

Sadaka’nın gücünü ve Sultan’ın ona gösterdiği teveccühü kıskanarak, Sultan’a 

Sadaka’nın gücünün iyice arttığını, Sultan’dan kaçanları himaye ederek devlet 

işlerine müdâhil olduğunu, bu hareketin hükümdarların kendi çocuklarında bile 

tahammül edemeyecekleri bir hareket olduğunu söyleyerek Sultan’ın zihnini 

bulandırdı. Hatta daha da ileri giderek Sadaka’nın itikadının bozuk olduğunu, hem 

Sadaka’nın hem de Hille ahalisinin Batınî mezhebine mensup olduklarını iddia etti.17 

 

 Ebu Cafer, Sultan’ın aklını karıştırmaya çalıştığı sırada Âve hâkimi Ebu 

Dülef Sürhab b. Keyhüsrev’in Sultan’dan korkarak Sadaka’ya sığınması, onun da bu 

                                                           
16 “Sadaka b. Mansur”, İ. A. 
17 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 353; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 46-47. 
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iltica isteğini kabul etmesi üzrine iki taraf arasındaki ilişkiler iyice bozuldu. Bunun 

üzerine Sultan adamları gönderip Ebu Dülef’in kendisine teslim edilmesini istedi. 

Sadaka, Sultan’ın bu isteğini reddederek, Ebu Dülef’i teslim etmeyeceğini, aksine 

himaye edeceğini söyledi. 

 

Sadaka’nın isyankâr tutumu üzerine Sultan, bu işe bir son vermek için Irak’a 

yöneldi. Sadaka, Sultan’ın harekete geçtiğini haber alınca takip edilecek hareket 

tarzını tespit etmek için yanındakilerle istişare yaptı. Oğlu Dübeys, Ebu Dülef’in 

kıymetli hediyelerle birlikte Sultan Muhammed Tapar’a iade edilmesini teklif 

ederken, yapılacak savaştan çıkar elde etmeyi düşünen başkomutan Sa’id b. Hamîd 

ise asker toplanarak savaşa girilmesini tavsiye etti. Sahip olduğu askerî güce güvenen 

Sadaka, ikinci görüşü tercih etti ve Kürt, Arap, Deylemli ve Türkmenlerden oluşan 

büyük bir ordu kurdu. Sadaka’nın ordusunda yaklaşık 20.000 süvari ve 30.000 

piyade bulunuyordu.18 

 

Sultan ile Sadaka arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelmesi üzerine 

Halife Mustazhir, Sadaka’ya Sultan’a isyan etmemesi için tavsiyelerde bulunup 

arabulucıluk yapabileceğini bildirdi. Sadaka, Halife’nin elçisi Nakîbu’n-nukabâ Ali 

b. Tarrâd ez-Zeynebî’ye önce müspet cevap verdiyse de Sultan’a katılırsa hayatından 

emin olamayacağını söyleyerek çekincesini belirtti.  

 

Sadaka’nın ölüm korkusu Muhammed Tapar’a anlatılınca, Sultan, Akda’l-

Kudât Ebu Sa’id el-Herevî’yi Sadaka’ya göndererek onun gönlünü alıp korkusunu 

                                                           
18 Ahbâr, s. 55; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 354; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 47. 



 

 

139 

gidermeye çalıştı ve haçlılarla cihada kararlı olduğunu, birlikte gaza etmek için 

gerekli hazırlığı yapmasını bildirdi. Sadaka ise cevaben, Sultan’ın adamlarının onun 

aklını karıştırdığını, Sultan’ın kendisi hakkında iyi niyet beslediğini düşünmediğini 

söyledi. Baştan beri Sultan’la savaşma taraftarı olan ordu kumandanı Sa’id b. Hamîd 

küstah bir şekilde, artık Sultan’la barış umutlarının tükendiğini, atlarını mutlaka 

Hulvân’da göreceklerini söylemesi iplerin iyice kopmasına sebep oldu.19 

 

 İki taraf da anlaşmaya yakınken ikinci adamların araya girmesiyle ilişkiler 

tekrar gerildi. Bunun üzerine Sultan, 20 Rebiülâhir 501 / 8 Aralık 1174’de veziri 

Nizamü’l-Mülk Ahmed b. Nizamü’l-Mülk ile beraber Bağdat’a gelerek, Bağdat 

şahnesi Aksungur Porsukî’yi bir grup emirle Sarsar’a göndererek ordugâh kurdurdu. 

Bağdat’a sayısı 2.000 kişiyi bulmayan bir süvari birliğiyle gelen Sultan,  Sadaka’nın 

kesin olarak savaşa karar verdiğini öğrenince emirlerine haber gönderip süratle 

kendisine katılmalarını istedi. 

 

Sadaka’nın muhtemelen zaman kazanmak için Sultan’la aralarındaki 

anlaşmazlıkla ilgili olarak Halife’nin vereceği kararı kabul edeceğine dair mektubu 

Cemâziyelevvel 501 / Aralık 1107-Ocak 1108 tarihinde Mustazhir’e ulaşınca, Halife 

bu mektubu Sultan’a gönderdi. Sultan da Halife’nin vereceği karara saygı 

göstereceğini belirtti. İki tarafın da onayını alan Mustazhir, Sadaka’dan anlaşma 

şartlarını  konuşmak üzere güvendiği adamlarını göndermesini istedi. Fakat Sadaka 

adamlarını göndermeye yanaşmayarak, eğer Sultan, Bağdat’tan ayrılırsa cihad için 

lüzumlu maddî ve manevî yardımda bulunmayı teklif etti. Diğer taraftan da, eğer 

                                                           
19 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 354; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 47. 
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teklifi kabul edilmezse Emir Çavlı ve Artuk oğlu İlgazi’nin Sultan’a karşı yapılacak 

bir savaşta her zaman kendisiyle beraber hareket edeceklerini söylediklerini 

belirterek Sultan’ı tehdit etmekten de geri durmadı.20 

 

 Sadaka’nın bu tavrı yaşanan taht mücadelelerinin devlet otoritesine ne kadar 

büyük bir zarar verdiğinin açık bir delilidir. Sultanlara tabî olması ve onların 

emirlerine göre hareket etmesi gereken ordu komutanları merkezî otoritenin 

zayıflamasını fırsat bilerek sultanları tehdit eder hale gelmişlerdir.  

 

 Sadaka’nın uzlaşmaz tavrı üzerine 2 Cemaziyelâhir 201 / 18 Ocak 1108 

tarihinde Bağdat’tan ayrılan Muhammed Tapar, Zaferanîyye’ye gitti. İki tarafın 

birbiriyle savaşmasına engel olmak isteyen Halife, veziri Mecdü’d-Din b. el-

Muttalib’i Sultan’a gönderdi ve ondan savaş hususunda acele etmeyip beklemesini 

istedi. Halife, Başkâtip Ali b. Tarrad ile Cemâlü’d-Devle’yi Sadaka’ya gönderdi ve 

Sultan Muhammed Tapar’a itaat etmesini emretti. Beklediği desteği bulamayan 

Sadaka, Sultan karşısında başarılı olamayacağını anlayınca  özür dileyerek, Sultan’a 

hiçbir zaman muhalefet etmediğini, beldelerinde Sultan’ın adına okunmakta olan 

hutbeyi hiçbir zaman kesmediğini belirtti. Sonra da oğlu Dübeys’i bir elçi heyeti ile 

Sultan’a göndermeye karar verdi.21 

  

İki taraf arasında anlaşmaya doğru mühim bir adım atılmışken Sadaka ve 

Sultan’ın askerlerinin savaşa başladığı haberi geldi. Elçiler böyle bir şeyin 

                                                           
20 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 355; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 48. 
21 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 356; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 48. 
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olmayacağını söyleyip haberi yalanladılarsa da, bu şartlar altında Sadaka oğlunu 

göndermeye cesaret edemedi ve durumu da Halife’ye arz etti.  

 

İki taraf arasında tam anlaşma sağlanmak üzereyken, barışa engel olan olay 

Muhammed Tapar’ın askerlerinin yağma girişiminde bulunmalarıydı. Muhammed 

Tapar’ın askerlerinden bir kısmı müzakerelerin olumlu sonuç vereceğini anlayınca 

anlaşma öncesinde son bir yağma yapmayı düşünmüşler ve Sultan’dan habersiz 

olarak Sadaka’nın beldesine saldırmışlardı. Fakat istediklerini elde edemeden geri 

dönmek zorunda kaldılar.22 

 

 İki taraf arasında uzlaşma olması için büyük bir gayret sarf eden Halife, 

Nâkibu’n-nukabâ Ali b. Tarrad ez-Zeynebî ile Sa’id el-Herevî’yi Muhammed 

Tapar’a göndererek Sadaka’nın yakınları için eman aldı. Sonra da Sadaka’ya gidip, 

Sultan’ın gönlünün esirlerin serbest bırakılıp ele geçirilen malların iade edilmesiyle 

düzeleceğini söylediler. Sadaka bu öneriyi önce kabul ettiyse de sonra Sultan’ın 

hatalarından dolayı kendisini bağışlamamasından korktuğunu söyledi ve eğer Sultan 

beni ve bana sığınanları affeder, Sürhab b. Keyhüsrev’i iktaına iade eder, 

Muhammed b. Boğa’nın yağmaladıklarını geri verir, Halife’nin vezirine de 

aralarında kararlaştırılanlara bağlı kalacağına dair yemin ederse o zaman Sultan’ın 

hizmetine girerim dedi.23 

 

Sadaka bu sözlerinde ısrar edince silahların hakemliğine baş vurmaktan başka 

çare kalmadı. Muhammed Tapar harekete geçerek tekrar Bağdat’a geldi. Sultan 

                                                           
22 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 357; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 49. 
23 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 357-358; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 49. 
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yanındaki askerlerin azlığından hemen savaşa girmek istemediyse de Emir Mevdûd 

ve diğer bazı emirleri savaşa girmekte ısrar ettiler.24 Bunun üzerine Muhammed 

Tapar, 8 Recep 501 / 22 Şubat 1108’de Zaferâniyye’den hareket etti.  

 

Sultan’ın savaş için hareket ettiğini öğrenen Sadaka da askerlerine savaşa 

hazırlanmalarını emretti. Bu sırada Sadaka’nın amcazadesi Sâbit kıskançlığından 

dolayı Sadaka’dan ayrılıp Sultan’a sığındı. Muhammed Tapar ona ikramda bulunarak 

iktalar vaat etti. Porsukoğulları ve Kâkaveyh hânedânından Alâ’d-Devle b. Ebu 

Kâlicar’ın askerleri de Sultan’a katılmıştı. Sultan Muhammed Tapar’ın ordusu 

Dicle’yi geçti ve iki ordu 19 Receb 501 / 3-4 Mart 1108 günü öğleden sonra Hille-

Vâsıt arasındaki Numanîyye’de karşılaştılar.25 

 

Sultan Muhammed Tapar ordusunun sevk ve idaresinde Emir Mevdûd’a 

güveniyordu. Sultan’ın ordusunda sol kanatta Porsukoğulları, sağ kanatta Merâğa 

emiri Ahmedîl ve diğer bazı emirlere bağlı birlikler bulunuyordu. Sadaka’nın 

ordusunda ise sağ tarafında oğlu Dübeys ve Hafâce’den Sa’id b. Hamîd ile Kürtler, 

sol tarafda Sadaka’nın diğer oğlu Bedrân ve Abâde kabilesi, merkezde ise Sadaka, 

Sürhab b. Bedr, Ebu’l-Mekarim Hammâd b. Ebu’l-Cebr yer alıyordu.26 

 

Savaş başlayınca Abâde ve Hafâce kabileleri Sadaka’nın “böl ve hükmet” 

siyasetinden büyük zarar görmüş olduklarından dolayı savaş alanında ona ihanet 

ettiler ve bir kenara çekildiler. Sadaka, askerlerini savaş meydanında 

                                                           
24 Ahbâr, s. 56. 
25 İbnü’l-Esîr, c. X, s. 358; Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 49-50. 
26 Özaydın, Muhammed Tapar Devri, s. 50. 
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cesaretlendirmek için hepsine ayrı ayrı iltifat ediyordu. Bu sırada sırtından yaralanan 

Sadaka, Bozkuş adlı bir köle tarafından yakalanıp atından düşürüldü. Sadaka 

kendisini tanıtıp merhamet dilediyse de köle onun başını kesip Aksungur Porsukî’ye 

getirdi. O da kesik başı Sultan Muhammed Tapar’a gönderdi.27 

 

Sefyü’d-Devle Sadaka b. Mezyed’in isyanı devletin içine düştüğü zor 

durumun en büyük kanıtıdır. Melikşah devrinde emirler üzerinde güçlü bir merkezî 

otorite sağlanmıştı. Ancak Melikşah’ın ölümüyle birlikte ülke büyük bir kaosun içine 

sürüklendi. Bunda Melikşah öldüğü sırada çocuklarının hepsinin küçük yaşta olması 

ve devletin hânedân üyelerinin ortak malı kabul edilmesinden dolayı birçok hânedân 

üyesinin tahtı ele geçirmek için harekete geçmesi önemli bir rol oynamıştır.  

 

Yaşanan taht mücadelelerinde hâned ân üyeleri saltanat makamını ele 

geçirmek için emirler ve askerlere büyük meblağlarda para dağıtmış ve bir anlamda 

tahta geçebilmek için kendilerine muhtaç olduklarını hissettirmişlerdir. Bu durumdan 

cesaret alan emirler de küstahlaşarak merkezî otoriteyi tanımaz hale gelmişledir. 

                                                           
27 Ahbâr, s. 56; Râvendî, s. 150; Bundârî, s. 103; İbnü’l-Esîr, c. X, s. 356; Özaydın, Muhammed Tapar 

Devri, s. 48. 



SONUÇ 

 

Sınırları doğuda Çin, batıda Marmara Denizi, kuzeyde Kafkaslar, güneyde 

Mısır’a kadar uzanan Büyük Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinde uzun soluklu 

hüküm sürememesinin en önemli nedeni hânedân üyeleri arasında yaşanan taht 

mücadeleleridir. Türk hakimiyet mefkuresine göre yönetilen Büyük Selçuklu 

Devleti, hânedân üyelerinin ortak malı kabul ediliyordu. Bu durum devletin ilk 

hükümdarı kabul edebileceğimiz Tuğrul Bey’den itibaren birçok taht mücadelesinin 

yaşanmasına sebep olmuştur. Kendisinde tahtı ele geçirebilecek gücü gören hânedân 

üyelerinin hepsi fırsat bulduklarında isyan etmişlerdir. Muhakkak ki durum devleti 

temelinden sarsmış, siyasal ve ekonomik açıdan büyük zararlar vermiştir. Bizde 

çalışmamızda isyan hareketlerini sebep ve sonuçlarıyla değerlendirdik. 

 

Çalışmamızda hânedân üyelerinin devleti yöneten sultanlara karşı girişmiş 

oldukları isyan hareketlerini inceledik. Türk hakimiyet mefkuresini dayanak kabul 

eden hânedân üyeleri fırsat bulduklarında tahtı ele geçirmek için harekete 

geçmişlerdir. Burada en önemli nokta, devletin hânedân ailesinin ortak malı kabul 

edilmesinden dolayı isyana kalkışanların kolaylıkla kendilerine destek 

bulabilmeleridir. Yönetilenler için, yönetenin ismi değil, hangi soydan geldiği 

önemlidir.  Bu durum isyanların caydırıcı bir şekilde bastırılmasına da engel 

olmuştur. 

 

 Hânedân üyeleri arasındaki taht mücadelelerinin devlet üzerinde siyasi ve 

ekonomik açıdan birçok zararı olduğu gibi, bir diğer olumsuz etkisi de sultanlara tâbi 

olması gereken emirlerin isyan hareketlerini fırsat bilerek etkinliklerini arttırmaları 
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ve kendi çıkarları doğrultusunda sultanı belirlemeye kalkışmaları olmuştur. İktidara 

sahip olmayı isteyen kişinin ilk olarak yapması gereken güçlü bir ordu teşkil 

etmesiydi. Bu sebeple hânedân üyeleri emirleri ve askerlerini kendi taraflarına 

çekebilmek için bir çok taviz vermiş ve aşırı derecede para harcamışlardır. Ortaya 

çıkan bu durumdan istifade etmek isteyen emirlerde bir çok kez taraf değiştirerek 

taht mücadelelerinin uzamasına sebep olmuş, bu durumda devletin hem siyasi açıdan 

hem de ekonomik açıdan zayıflamasını ortaya çıkarmıştır. 

 

 Neticede Büyük Selçuklu Devleti, yaşanan taht kavgaları yüzünden hakim 

olduğu bölgelerde tam anlamıyla muktedir olamamış ve bir imparatorluk için kısa 

sayılabilecek bir zamanda da yıkılmıştır. 
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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

SELÇUKLU DEVLETLERİNDE İSYANLAR 

 

Nurullah YAZAR 

Ankara Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 

(İslam Tarihi) 

2007, Sayfa: 161 

 

Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu Devleti, İsyan, Taht Mücadelesi 

 

Bu çalışma Türk-İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Büyük Selçuklu 

Devleti’nde ortaya çıkan isyanların sebeplerini, geliştikleri ortamı, hânedân üyeleri 

arasında ortaya çıkan taht kavgalarının devletin gücüne etkilerini ve özellikle hangi 

hukukî gerekçeye dayandırıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

Giriş bölümünde isyan kelimesinin tarifini yaparak, Büyük Selçuklu 

Devleti’nde ortaya çıkan isyanların dayanak noktalarını, arka planlarındaki siyasî, 

sosyal ve ekonomik nedenleri açıklamaya çalıştık. 
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Birinci bölümde hânedân üyelerinin saltanat makamını ele geçirmek için 

giriştikleri isyan hareketlerini ve sonuçlarını inceledik. 

 

İkinci bölümde sultanların ölümüyle boş kalan devlet yönetimin ele geçirmek 

için hânedân üyelerinin birbiriyle giriştikleri taht mücadelelerini inceledik ayrıca 

devletin zayıflamasını fırsat bilen emirlerin isyan hareketlerini ortaya koymaya 

çalıştık.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

160 

ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

REBELLIONS IN SELJUK EMPIRES 

 

Nurullah YAZAR 

Ankara University 

Institute of Social Sciences 

Main Department of Islamic History and Arts 

(Islamic History) 

2007, Page: 161 

 

Key words:  Great Seljuk Empire, Rebellion, Throne fights.  

 

This study aims to state the reasons of rebellions which has a significant point 

in Great Seljuk Empire, their ambiences, the effects of throne fights between dynasty 

on the authority of empire and especially the justifications they have stated.  

 

In the introduction with describing the word “rebellion” we have studied to 

state the resources of rebellions in Great Seljuk Empire and the political, social and 

economical reasons in their backgrounds.  
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In the first chapter we have studied the rebellion attempts and their 

consequences which were powered by the dynasty members to achieve the 

sovereignty.   

 

In the second chapter we have studied the throne fights attempted by the 

dynasty members against each other to achieve the authority of empire which is 

emptied by the death of Sultans. Seperately we tried to state the rebellion acts 

attempted by “emir” who avails the declining power of Empire. 


