BUGYETÜ'T-TALEB F TÂR~H-~~HALEB'E GÖRE

SULTAN ALP-ARSLAN
AL~~SEVIM
Arap Uktgl-o~ullar~~ kabilesinin Cerrâde-o~ullart koluna ba~l~~ünlü
bir ailenin çocu~u olarak Kudüs'te dünyaya gelen (Aral~k 1192)
Kemalüddin ibnü'l-Adim, XIII. yüzy~l~n de~erli müverrihleri aras~nda bulunmaktad~r. Onun, kendisinden önce ya~am~~~olan
Hatib Ba~dadi (1002-14371) ve Ibn Asâkir (t ~ o5-1176)'in eserlerine benzeterek ansiklopedik tarzda kaleme ald~~~~ Bugyetü' t-taleb
ff tarih-i Haleb adl~~mufassal eseri°, Selçuklu devri Türk tarihinin özellikle Kuzey-Suriye ile ilgili k~s~mlar~= ayd~nlat~lmas~~hususunda güvenilir kaynaklar~m~z aras~na girmektedir. Müderrislik, elçilik ve
vezirlik gibi önemli görevlerde bulunmu~~olan Ibnü'l-Adim2, eserleri bize kadar eri~emiyen birçok müelliflerden faydalanm~~~ve dolay~siyle Bugye'sini Selçuklu tarihi yönünden de zenginle~tirmi~tir. Gerçekten onun, XI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren Suriye ve Filistin'e ba~l~yan Türk giri~i, buralardaki yerle~me ve faaliyetleri hakk~nda verdi~i bilgiler, o devir kaynaklar~n~~te~kil eden Garsu'n-ni'me
Muhammed b. Hilâli's-Sâbt ve Ibnü'l-Kalânisl'nin rivayetlerini ya tamamlamakta veya onlarla benzerlikler göstermektedir.
Bugün elimizde bulunmayan ve adlar~n~~a~a~~da s~ralad~~~m~z birçok
müelliflerin eserlerinden istifade etmi~~olmas~~keyfiyeti, Ibnü'lAdi m'in gerçek de~erini ortaya koymaktad~r. Bu cümleden olarak:
I — Onun, Selçuklular~n men~e'inden bal~seden ve kaybolmu~~
bulunan Melik-nâme adl~~eserden yapt~~~~nakiller, di~er baz~~müverrihlerin ayn~~eserden yapt~~~~nakilleri kontrol ve onlarla mukayese imDaha sonra bu eser, yine kendisi taraf~ndan Zübdetirt-Haleb min tarihi'lHaleb adiyle k~salt~larak yeniden yaz~lm~~t~r. Bu k~salt~lm~~~eserin H. 41-569 tarihleri aras~ndaki k~s~mlar~~ Sami Dehhan taraf~ndan yukar~daki ad alt~nda (Dtma~k
1954), iki cilt halinde yay~nlam~~t~r.
2 ~ bnü'l-Adim'in hayat~~ve eseri hakk~nda genel bilgi için bk. Brockelm a n n, ~slâm Ansiklopedisi "Kernaleddin" maddesi.
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kan~~sa~lamakta ve dolay~siyle Melik-nâme hakk~nda da bir fikir sahibi
olmam~za yard~m etmektedir.
II — Gerek Garsu'n-ni'me'den gerekse Zübdetü' t-tevârih' ten
nakletti~i bilgiler, birincisinden geni~~nakiller yapan S~ bt'~n eseri
ile, ikincisi, esas kayna~~n~~ te~kil eden Ahbârü' d-devle' de bulunan ayn~~
konudaki bilgilerle kar~~la~t~r~ld~~~~zaman nakillerin, müellifimiz
taraf~ndan tam bir sadakatle ve mufassal bir ~ekilde yap~ld~~~~sonucuna var~l~ r. Bu keyfiyet Ibnü'l-Adim'in, mukayese imkanlarma sahip
olamad~~~m~z, eserleri kaynak mahiyetinde olan birtak~m müelliflerden yapt~~~~nakillere de emniyetle güvenebilece~imiz kanaat~n~~
ortaya koyar ki, bu yön de ayr~ca Bugye' nin de~erini art~rm~~~olur.
Avrupa ve Asya memleketleri kitapl~klar~nda muhtelif nüshalar~ n~n 3 varl~~~na ra~men hala eksik bir halde bulunan Bugye' de,
birçok Selçuklu Sultan ve emirlerinin hayat ve faaliyetleri hakk~nda
bazan di~er kaynaklarda da rastlanm~yan de~erli bilgiler verilmi~tir.
Bu itibarla bu çal~~mam~zda 4 ad~geçen eserin, Malazgirt zaferiyle,
içinde ya~amakta oldu~umuz yurdun fethedilip Türkle~mesini sa~l~yan Büyük Sultan Alp-Arslan'a ait k~sm~n~, Türkçe tercümesiyle birlikte yay~ nl~yoruz 5 .
Ibnül-Adim bu k~sm~~ yazarken istifade etti~i müellifler veya
eserler ~unlard~ r :
~~ — Ebû'l-Fevaris Hamdân b. Abdurrahim.
2 - el-H a z ebi'l-Hattab Ömer b. Muhammed b.
3 — Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. en-Nessabe.
4 — Ebû'l-Hasan Yahya b. Ali b. Muhammed b. Zureyk.
5 — Ebû'l-Hasen Ali b. Mür ~ id b. Ali b. Munkiz.
6 — Ebi~~ Galib Abdülvahid b. Mes'ûd b.
Bu hususta bk. GAL, I, 332.
Bundan sonraki çal~~malar~m~z~, sözkonusu eserin, di~er Türk Sultan ve
emirleriyle ilgili k~s~ mlar~~ te~kil edecektir.
5 Topkap~~Saray~ , ~Z~. Ah~ned K~p., Nr. 2925'de bulunan bu k~s~m ~imdiye kadar
yay~ nlanmam~~ t~r. Eserin bu nushas~ ndan baz~~ parçalar, S. S a uvag e t taraf~ndan
"Extraits du Bu~yat at-Talab' d'Ibn al-Adi~n (REI, 1933, VII, s. 393-409)" adiyle
yay~nlam~~t~ r. Burada eserin bu nüshas~~ hakk~ nda da bilgiler verilmi~tir.
3
4
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7 — Kitab-i Melik-Nâme.
8 — Garsu'n-ni'me Muhammed b. Hilali's-Sabi.
9 — Ebt~~ Muhammed Abdüllatif b. Yusuf b. Ali elBa~dadi.
lo — EbC~ 'l-Hasen Ali b. e~ - ~ ehid ebt'l-Fevaris Nas~ r
b. Ali el-Hüseyni.
— Ebü Ha~ im Abdülmuttalib b. el-Fazl b. Abdülmuttalib el-Ha~imi.
,
12 — 0111er b.
13 — Adlar~, müellifleri taraf~ndan zikredilmemi~~olan baz~~tarihi eserler.
Bu k~s~mda müellif in, metnin Türkçe tercümesinde de görülece~i
üzere, bir olay hakk~nda çe~itli rivayetleri s~ralamas~~ sebebiyle (bu
da müellifin, istifade etti~i kaynaklar~n muhtelif olu~undan ileri geliyor), çok defalar ayn~~olay~n rivayeti de~i~ik ~ekillerde tekrarlanmaktad~r. Böylece ara~t~nc~lar bu de~i~ik rivayetler aras~nda kolayl~kla mukayese imkan~~bulabilmektedirler. Fakat bununla beraber
Ibnü'l-Adim'in, gerek kayna~~n~~zikretmcden verdi~i, gerekse kaynak göstererek rivayet etti~i bilgiler aras~nda yer yer yanl~~, tenakuz
ve mubalâ~alar mevcut olup, bunlar notlarda, kaynak veya bu konuda yap~lm~~~ara~t~rmalar yard~m~yla düzeltilmeye çal~~~lm~~t~r.
Yay~na haz~rlad~~~m~z Arapça metinde, pek çok kelimeler noktas~z bir halde bulundu~u gibi, birtak~m kelime ve imla yanl~~lan da
göze çarpmakta idi. Tesbit edilebilen bütün bu yanl~~lar düzeltilmi~,
ayr~ca kelime yanl~~lar~~notlarda gösterilmi~tir. Fakat öte yandan
Türkçe adlar üzerinde çal~~acak olan dilcilere mukayese imkan~~
sa~lamak amaciyle, Türkçe adlarm imlas~na hiç dokunulmam~~,
bunlar aynen yazmada görülen ~ekliyle metne al~nm~~t~r. Yaln~z
baz~~Türkçe adlarda bulunan ve Arapça'da yumu~ayarak b ve c
olan p ve ç harfleri, tercümede Türkçe ~ekilleriyle yani p ve ç olarak
yaz~lm~~t~r. örnek: Alb-Alp; Ca~r~-Ça~r~ ; Selcuk-Selçuk gibi.
Metnin Türkçeye çevrili~inde, mümkün oldu~u kadar serbest
tercümeden kaç~nilm~~~ve bu suretle Türkçe metinde, Arapças~nda
mevcut olan "eski kaynak dili" havas~~yarat~lmaya çal~~~lm~~t~r.
Anla~~lmas~nda güçlük çekildi~i görülen birtak~m kelimelerin yanlar~na, cümle ba~lar~na veya ortalar~na parantez içinde "aç~klay~c~"
mahiyette kelime veya küçük cümleler eklenmi~tir.
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I I.
METNIN TERCÜMESI
Alp-Arslan b. Ça~r~~ Beg b. Selçuk b. Tukak b.
Selçuk. 15 Selçuk
kelimesinin, Selçuk (j.,..1..«) ~eklinde
de yaz~ld~~~~rivâyet edilmi~tir.
Alp-Arslan'~n dedelerinin (Türkçe adlar~ndan ba~ka) Arapça
birer ad~~ daha vard~ r. Kendisinin Arapça ad~~ Muhammed b.
Dâvud b. Mikâil b. Süleyman ebI ~ ucâ b.ebl Süleyman"
lâkab~~ ise Adilü'n-Nürl (Nür'lu Adil) 'dir. Bunlar~n as~llar~~
Mr" adiyle an~lan bir köydendir. Onlardan Islamiyeti ilk defa
kabul eden Tukak olmu~tur". Tukak'~n Türkçe anlam~~ demir-yay
) 19 'd~r.
15 Burada müellif taraf~ndan verilen Alp-Arslan'~n soy zinciri yanl~~~eksik
ve kar~~~ k bir haldedir. Bu hususta ~imdiye kadar yap~lan ara~t~rmalara göre,
Alp-Arslan'~n soy zinciri "Alp-Arslan b. Ça~ r~~ b. Mikâil b. Selçuk b.
Dukak" ~eklinde olmal~d~r. Nitekim I bnü'l-Adim'in, Melik-nâme'den nakletti~i
(286 b) Al p-Arslan'~n soy zinciri, yukar~daki verdi~imiz ~ekle uymaktad~r.
"Selçuk" kelimesinin çe~itli anlamlar~~hakk~nda toplu bilgi için bk. Ibrahim
Kafeso~lu, IA. "Seloklular" mad.
18 Burada da Alp - Arslan'a ait ~ecerede yanl~~l~k mevcuttur. Bk. Not: 15.
" Sâman-o~ullar~~ hâkimiyetinde bulunan Buhara'ya ba~l~~ bir kasaba. Selçuklu
O~uzlar~'n~n buraya yerle~meleri ve faaliyetleri hk. Bk. Mehmed Altay Köy m en,
Büyük Selçuklu imparatorlu~unun Kurulu~u, D. T. C. F. Dergisi, XV, ~~ - 3, s. 12 ~ . vd.
18 ibnü'l-Adim, IX. yüzy~l ile X. yüzy~l ba~lar~nda ya~am~~~olan Dukak'~n,
Islâmiyete ilk giren Türk ba~bu'gu bulundu~unu kaydetmektedir. Hatt~~ zat~nda Duk ak soyundan Müslümanl~~~~ilk kabul edenin, o~lu Selçuk oldu~u kesin bir ~ekilde
ortaya konmu~tur [Bu hususta bk. M. A. Köymen, ad:geç. Makl., s. Il ~~ vd.;
1. Kafeso~lu, IA. Ad~geç. mad. ; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk islâm Medeniyeti ( Türk Kültürünü Ara~t~rma Enstitüsü ray~nlar~~ : 9, seri: Al),
Ankara, 1965, S. 32 - 33].
19 Kuvvet ve kudreti ve ayr~ca eski Türklerde Ok ve Yay~n hakimiyet sembolü
olarak kullan~lmas~~ sebebleriyle Dukak'a "Demir-ray"l~~ lâkab~n~n verilmi~~oldu~u
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Selçuk'un ileri nesebinin, Selçuk b. Davud b. Eyytil3
b. Dukak b. ~ lyas b. Behram b. Yüsuf b. Aziz oldu~u
rivâyet edilir 2°.
Alp-Arslan, babas~~ Ça~ r~~Beg'den sonra Horasan'a hâkim
oldu ve Irak'~~ (Irak-~~Acem) H. 456 y~l~nda babas~n~n amcas~-o~lu
Kutalm~~~13. ~ srail'den ald~. Amcas~~ Tu~ rul Beg'in 8 Ramazan
455 tarihinde ölümü üzerine de saltanat taht~na yerle~ti. Esasen
Alp-Arslan, amcas~n~ n çocu~u olmad~~~~için, onun veliahd~~21
bulunuyordu. Böylece o, Tu~ rul Beg'den sonra sultan oldu. Ba~.dad camilerinde ad~ , ilk defa sultan olarak okunan Alp-Arslan olmu~tur 22 .
Alp-Arslan H. 463 y~l~nda Haleb'i ku~att~. ~ehirde Mahmud
b. Nasr b. Mirdâs bulunuyordu. Mahmud, annesi Seyyide
ile birlikte Sultan~n kat~na ç~k~ncaya (ve dolay~s~yla arz-~~ubüdiyet
ileri sürülüyor (Bk. M. A. Köymen, ad~geç. M~~kl., s. ~ oo, not: 4; O. Turan,
ad~geç. Esr., s. 29). Metinde de görüldü~ü üzere lbnü'l-Adim ve sair müverrihlerin
Dukak (Tukak) kelimesinin anlam~n~~ "Demir-ray, reni-Tay vs." ~ekillerinde
vermeleri yerinde olmasa gerektir (Bk. M. A. Köymen, Ad~geç. Makl., s. ~ oo vd.;
O. Turan, ad~geç. Esr., s. 28).
bnü'l-Adim, Selçuklu sülâlesinin Selçuk'tan sonraki soy kötü~u zincirini
2°
yedi kademe ileri götürülerek "Selçuk b. Dâvud b. Eyyüb b. Dukak b. ~ lyas
b. Behrâm b. Yûsuf b. Aziz" ~eklinde rivayet edildi~ini kaydediyor, fakat bu
bilgiyi hangi kaynaktan ald~~~n~~ zikretmiyor. Genel olarak bu hususta di~er
kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte Re~idüddin, Selçuk'un atalar~~ olarak
Tu~rul, Toksurm~~~ve Keregüci-Hoca adlar~n~~göstermektedir. Bunun da
tarihi bir gerçe~e dayanmad~~~~tetkiklerden anla~~lmaktad~ r (I.Kafeso~lu, Selçuklu ailesinin men~ei hakk~nda, Ist. 1955, S. ~ 6 vd.; O. Turan, Ad~geç. Esr., s. 29) .
21 Burada Alp-Arslan, amcas~~ Tu~ rul Bey'in veliahdi olarak gösteriliyor.
Halbuki Tu~ rul Beg, ölmeden önce Alp- Arslan'~~de~il, onun karde~i Süleyman'~~—zira Ça~ r~~ Beg ölünce onun kar~siyle yani Süleyman'~n annesiyle evlenmi~ ti— kendisine veliaht yapm~~t~~ (Bk. O. Turan, ad~geç. Esr., s. 97; Mükrimin
Halil Yinanç, IA. "Alp-Arslan" mad. ;1. Kafeso~lu, ~A. "Selçuklular" mad.).
22 ibnü'l-Adim'in, Alp-Arslan'~, Ba~dad'da ad~~ ilk defa hutbelerde okunan sultan olarak zikretmesi yanl~~t~r. Bilindi~i üzere, Tu~rul Beg, Arslan Besasirrnin faaliyetleri sonunda Abbas( Halifeli~i için tehlikeli bir hale gelmi~~bulunan ~ii bask~s~na kar~~ , Halife Kaim Biemrillah'~ n dâvetine icabet ile
Ba~dad'a ilk geli~inde, ad~~~ehir camilerinde "ilk Selçuklu Sultanz olarak" 22 Ramazan
447 (15 Aral~k 1055) tarihinde okunmu~ tur (Bu hususta bk. ~ inasi Altundag,
1A. "Ka'im" mad.; M. A. Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963,
s• 175)•
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edinceye) kadar ku~ atma devam etti. Neticede Sultan lütfedip Haleb'i ona ba~~~lad~. Daha sonra Alp-Arslan Konstantiniyye'den gelmekte olan Melik (imparator) Diogenes (metinde: Diy ücânes)'e
kar~~~ ç~ karak onunla sava~t~~ ve onu tutsak ald~ktan sonra ac~yarak
serbest b~ rakt~.
Alp-Arslan, Hazer ve Abhazlar üzerine yürüyerek, hiçbir Sultan~n elde edemedi~i ba~ar~lar kazand~ ". O, adil, azametli ve
(herkesin) itaat etti~i bir sultan idi.
Babam (Tanr~~ rahmet eyleye) selefine atfen bana ~öyle anlatt~ :
"Sultan Alp-Arslan Haleb yörelerine gelip, K~nnesrin Kap~s~~
meydan~nda karargâh kurarak ~ehri ku~att~. Ganem burcuna kar~~~
manc~n~k kurdurup aral~ks~z olarak bu burcu dövdürdü. Bunun üzerine Haleb halk~ -alay olsun diye- Ganem burcu'nun tepesine bir atlas
parças~~sard~lar. Bu suretle onlar, manc~n~ k darbeleri sebebiyle
burcun güya ba~~a~r~s~na tutuldu~unu belirtmek istiyorlard~. Sultan,
halk~n bunu niçin yapt~~~n~~sorunca, onlar, burcun, manc~n~ k at~~lar~ndan ba~~a~r~s~na u~rad~~~n~~ve bundan kurtulmak için de burcun
ba~~n~~ba~lad~klarm~~söylediler". (Babam devamla):
"Bunun üzerine sultan çok k~zd~~ ve o gece askerlerine '000
kadar halenc (
2'1 oku ve di~er baz~~silahlar da~~tt~rd~~ve erken
saatlerde ~ehre hücum emri verdi. ~ehir dü~mek üzere iken, M ahmud'un annesi S eyyide, o~lu ile birlikte, ~ehir ve kalenin anahtarlar~n~~alarak Sultan'~n kat~na ç~kmak için ~ehirden ayr~ld~lar. Halk
meydanda iki s~ra halinde, Sultan'a ihtirama haz~r bulunuyordu.
Anne-o~ul Sultan'a hürmet amaciyle, yeri öpe öpe saflar aras~ndan
geçerek Sultan'~ n huzuruna geldiler. Sultan onlara izzet ve ikramda
bulundu ve Seyyide'ye: 'S eyyide sen misin?' dedi. Oda: 'Evet, ben
kavmimin Seyyidesi'yim' diye cevap verdi. Kad~n~n bu cevab~~Sultan'~n çok ho~una gitti. ~ehri Mahmud'a iâde etti~i gibi ona ikramda
da bulundu. Sultan'~n Rd~' ve ihsan~ na naili olan Ma h mu d sevinç
içinde ~ehre döndü. Babam sözüne ~öyle devam etti :
"Sultan Bizansl~lar'a kom~u olan Haleb'in müstahkem bir ~ehir
oldu~unu belirtmek için, muhasaray~~mahsus uzat~yordu. Bunu yapmakla o, kendisinin büyük kudret ve ordusunun çoklu~una ra~men,
Bu sefer hakk~nda bk. Not. 62.
Ok yap~m~nda kullan~ld~~~~anla~~lan bir çe~it bitki. Ayr~ca kr~. R. D oz y, Supplement aux Dictionnaires Arabes ( Paris, 1927) , 1, 400.
23

24
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uzun bir süre ku~att~~~~~ ehri güya almaya muvaffak olamad~~~~hissini,
Bizansl~lar'da uyand~r~ yor ve böylece onlar~n, ~ehre sahip olma hususunda herhangibir ümide kap~lmamalar~n~~sa~lam~~~bulunuyordu."
(Sultan, S eyyid e ve Mahmud münasebetleri ile ilgili) olaylar, " S e yyid e'nin ~ehirde kal~p, o~lu M ah mu d'un Sultan'~n huzuruna ç~kt~~~ , Sultan'~n Haleb yönüne hareketi s~ras~ nda, onu kar~~lam~ya gitmi~~olan S eyyide'nin, Sultan~n kat~na vas~l olmas~n~n
Urfa'da vukubuldu~u ve Sultan'~ n ona: 'S eyyide sen misin' diye
sormas~~üzerine, onun yukar~da sözünü etti~imiz cevab~~ verdi~i"
~eklinde de rivayet edilir.
Ebû'l-Fevaris Hamdân b. Abdurrahim'in kendi el-yaz~s~~
ile yazd~~~~eserinde ~unlar~~okudum :
"Mahmud ve annesi Sultan'a kar~~~ ç~kt~lar, Sultan (Haleb
ku~atmas~ nda) 31 gün kald~ktan sonra ~ehri, onlara ba~~~ lad~. Bu
s~rada Rum (Bizans) Meliki Diogenes'in, Konstantini»e'den sugûr
yoluyla, engebeli araziyi takiben yola ç~kt~~~~duyuldu. Bunun üzerine Sultan, Mahmud'un, huzura gelmesinden be~~gün sonra Haleb'den ayr~ld~~ve Rum Meliki'ni kar~~ lamak üzere, Malazgide yöneldi.
Orada yapt~~~~sava~ta, Melik'i bozguna u~ratt~ktan sonra onu tutsak
ald~~ve karargahm~~askerlerine ya~ma ettirdi. Türklerin say~s~~ 600
bin idi" 23.
Müelliflerinin, adlar~n~~zikretmedi~i baz~~tarihi eserlerde ~unlar~~ okudum :
"Alp-Arslan el-Adil 463 y~l~nda Haleb'i ku~att~, ~ehirde
Mahmud b. N asr b. Salih (hakim) bulunuyordu. Sultan ~ehri
aman'la ald~ . Mahmud b. Nasr, ayn~~ y~l 17 Cemaziyelah~r Çar~amba günü Sultan'~ n huzuruna ç~kt~ . Sultan, Mahmud'a lûtf ve
ihsanda bulunarak, emniyette oldu~unu bildirdi ve kendisini tekrar
Haleb (hâkimli~ine) tayin etti. Daha sonra o, 23 Cemaziyelah~r'da,
Malazgide yönelmi~~bulunan Rum Melik'ini kar~~ lamak üzere, Rum'a
(Anadolu'ya) müteveccihen Haleb' ten ayr~ld~. Askerlerinin ba~~nda
25 tbnill-Adim'in, Eb~l'l-Fevâris Hamdan'dan naklen verdi~i Malazkat~lan Türk askerlerinin 600 bin oldu~u haberi di~er baz~~kaynaklarda
sava~~na
girt
oldu~u gibi tam mânasiyle mubalâ~al~d~r. Bu hususta yap~ lan tetkiklerden anla~~ld~~ma göre, Alp-Arslan'~ n ordusunun say~s~n~n 40-50 bin, Bizanslaartn ise loo
binin üstünde oldu~u anla~~lmaktad~ r (Bk. M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, L Anadolu'nun Fethi, Istanbul, 1944, s. 73; t. Kafeso~lu, IA. "Malazgirt" mad.; O. Turan, adtgeç. Es~., s. 125).
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oldu~u halde, Melik'le kar~~la~t~~ve bir darbe indirmek suretiyle onu
bozguna u~ratt~. Rum Meliki'nin 600 bin Alp-Arslan'~ n ise 400 bin
askere sahib olmu~u rivayet ediliyor 26. Melik, Müslümanlar~n eline
tutsak dü~ tükten sonra Alp-Arslan'a götürüldü. Onun sebest b~rak~lmas~~ hususunda aralar~ ndaki müzakereler, bir anla~ maya var~l~ ncaya kadar devam etti. Bu anla~ maya göre, Rum Meliki ~slam
memleketlerine sata~m~yacakt~ 27. Bilâhare Sultan, onu memleketine
yollad~. Fakat onun, memleketi halk~~taraf~ndan, baz~~tedbirsizlikleri
ve tutumundan dolay~~öldürülmü~~oldu~u söyleniyor."
el-Hâf~ z ebül-Hattâb Ömer b. Muhammedi'l-Uleymrnin, kendi el-yaz~s~~ile haz~rlad~~~~eserinde ~unlar~~okudum (Esasen
bu bilgileri —yine el-Hâf~ z'dan naklen— Ebü. Abdullah
Muhammed b. Ahmed b. Muhammedü'n-Nessâbe de bize
rivayet etmi~ti):
"Ebi~ 'l-Hasen Yahyâ b. Ali b. Muhammed Zureyk'in
kendi el-yaz~s~~ile yazd~~~~eserindeki (Büyük Sultan ~ehid Alp-Arslan
Ebu ~ ucâ Muhammed b. Dâvud'a - mü'minlerin emirinin
burhân~, Tanr~~yüzünü a~arts~ n-Dair Haberler) k~sm~ nda Sultan'~n
~am (Suriye)'a geli~inin sebebini buldum. ~öyle ki :`Bu Sultan,
- Tanr~~rahmeti üzerine olsun - 457 y~l~nda 28 amcas~~ Ulu Sultan
Yine bu rakamlarda mubalâ~a vard~r. Bk. bir önceki not.
Sultan Alp-Arslan ile Romanos Diogenes aras~nda kararla~t~r~lan
anla~ma metni elimizde mevcut de~ildir. Çe~itli kaynaklarda k~s~m k~s~m bulunan
anla~ma metninin baz~~ maddeleri ~öyle tesbit edilmi~tir :
— Bizans imparatoru tutsakl~ktan kurtulma kar~~l~~~~(fidye) olarak 1.5oo.000
dinar ödeyecek (Metin, 286 a).
2 - Bizans devleti her y~ l Selçuklu devletine 360.000 dinar vergi verecek.
3 — Bizans'~n elinde bulunan Islâm tutsaklar~~serbest b~rak~lacak (Metin: 286a).
4 — Gerekti~inde Selçuklulara askeri yard~ mda bulunacak (Metin: 286a).
5 — Imparator k~z~n~~ sultan~n o~luna verecek.
6 — imparator, yeniden taht~na oturdu~u takdirde Antakya, Urfa, Menbiç, Malazgirt ~ehir ve yöreleri Selçuklulara b~rak~ lacak (Bk. M. H. Yinanç, ad~geç. Esr.,
s. 77; I. Kafeso~lu, ~A. "Malazgirt" mad.; M. A. Köymen, ad~geç. Esr., s.
276 - 7; O. Turan, ad~geç. Esr., s. 131 - 132).
28 Tu~ rul Beg'in kendine halef olacak bir çocuk b~rakmadan 8 Ramazan
455 (7 Eylül 1063) tarihinde ölümü üzerine kendisinin vasiyeti gere~ince Süleyman, bir ara Sultan ilân edilmi~~olmas~na ra~men duruma hâkim olmakta
ba~ar~~ gösteren Alp-Arslan 7 Cemaziyelevvel 456 (27 Nisan 1o64)'da Ba~dad'da
yap~lan parlak bir törenle "Sultan" ilân edilmi~ tir. ibnül-Adim'de bu tarih,
bir y~ l sonra H. 457 (1064/65) olarak verilmi~ tir (Bu hususta bk. M. H. Yinanç,
26
27
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e bû Tâlib Tu ~ rul Beg b. Mikâil'in ölümü üzerine, idareyi
eline ald~ . Söylendi~ine göre, Sultan Tu ~ rul Beg'in ya~~~ 8o'i
a~m~~t~. Tu~ rul Be~ 'in amca-o~lu Kutalm~~~saltanat iddias~~ ile
ba~kald~rd~~ ise de Alp-Arslan'a kar~~~koyamad~ . Alp-Arslan'~n
beraberinde 12 bin ki~i oldu~u ve Kutalm ~~ '~ n onu 90 bin ki~iyle
kar~~lad~~~~rivâyet edilir. Alp-Arslan, onu bozguna u~ratt~. Ku t alm ~~~kaçarken binitinden dü~ tü. (Bilâhare) ölü olarak bulunan
Ku t al m ~~~, Rey ~ ehrine götürülerek oraya gömüldü. Damgan ~ehri,
Kutalm~~'~n (hakim bulundu~u) memleketlerin ba~ kenti idi. Sava~~n Dih-i Nemek ad~ yla bilinen küçük bir köyün yak~nlar~nda yap~lm~~~
oldu~u söylenir 29.
`Sultan'~ n karde~ i Kavur t Kirman hâkimi idi ve aralar~nda baz~~
anla~mazl~ klar bulunuyordu. (Fakat bilâhare) bu anla~mazl~klar
sulh haline ink~ lap etti".
'Alp-Arslan, hâkimiyeti ele geçirip de fütûhâta giri~meden
önce Horasan'da fitne k~l~ çlar' k~mna girmi~, Türklerin ( Türkmenlerin)
fitne ve fesatlar~~ortadan kalkm~~ t~ . Böylece onun azameti artt~, memleketi düzene girdi, adaleti ve propagandas~~ (her yöne) yay~ld~.
'Sultan Alp-Arslan'~n ~am'a gelmesinin sebebi - M~s~r hâkimi Nas~ rüddevle b. Hamdan'~ n elçisi el-Fakih ebû Cafer
b. Muhammed b. Ahmed el-Buharrni bana (yani ~ bn Zureyk'e) anlatt~~~na göre- ~udur: Nas ~ rüddevle b. Hamdan,
Fakih Ebû Cafer'i Sultan'a gönderip ondan, M~s~r ülkesini teslim
etmek ve (~ii) hutbeyi de~i~ tirmek amaciyle, asker talebinde bulunuyordu. Çünkü Nas ~ rüddevle, M~s~ r'daki Yeldeflüzü'l-Acemi
ve sair emirlerden ba~ka ~am'da bulunan Bedrü'l-Cemali ile de
~A. "Alp-Arslan" Inad.; t. Kafeso~l~~ , lA. "Selçuklular" mad. ; O. Turan, ad~geç.

Esr., s. 94).
ihâbüddin Kutalm ~~'~n
29 Anadolu Fatihi Süleyman- ~ ah'~n babas~~ olan ~
dayanarak Tu~ rul Beg
Türkmenlere
özellikle babas~~ Arslan Yabg~t'ya ba~l~~
na kadar devam eden
~
llar~
n
ilk
saltanat
y
Alp-Arslan'~
devrinde ba~lay~p
ayaklanmas~ , gerçekten Selçuklu devleti için önemli bir iç- sars~nt~s~~ olmu~tur.
Fakat Alp-Arslan'~ n mahirane hareketi sayesinde Kutalm ~~'~n hayat~na mal
olan bu ayaklanmas~~bast~r~lm~~t~r (Bu ayaklanma hakk~ nda bk. M. A. Köymen,
ad~geç. Esr. s. 62 vd.; O. Turan, ad~geç. Esr., s. 87 vd.).
ayaklanmas~, sebep
3° Kavurt Beg'in, karde~i Sultan Alp-Arslan'a kar~~~
geç.
Esr.,
s.
65
vd.
ve neticeleri hakk~nda bk. M. A. Köymen, ad~
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anla~mazl~ k halinde idi31. Sultanla Nâs ~ rüddevle aras~
ndaki yaz~~ ma
H. 462 y~l~ nda ad~~geçen Fakih arac~l~~~~ile vukubulmu
~tur. Fakih
Horasan'da Sultan'a vas~ l olup da (durumu ona arzedince) Sultan,
fezay~~kapatan ve yerlerin almad~~~~kalabal~ k bir ordu donat
~p, Diyarbekir üzerinden geçerek H. 463 y~l~~ba~lar~ nda Ruha (Urfa)'ya geldi
ve orada 30 günden fazla bir müddet ikamet etti. Bu s~ralarda Fakih Ebü Câfer'i, Haleb hâkimi Mahmud b. Nasr b.
elçiolarakgönderip ona, ~ erefüddevle Müslim b. Kurey ~,
Ibn
Mervan, Ibn Vessâb, Ibn Mezyed gibi kendisine hey'et göndererek (itaat arzeden) Türk ve Deylem meliklerinin yapt~klar~~
veçhile,
huzuruna gelip arz-~~ubildiyet etmesini bildirdi. O, Sultan'dan korkusu
sebebiyle bunu yapmad~. Bunu mütaak~ p Sultan, ona kar~~~
yürümek
amac~yla ~am'a do~ru yola koyuldu. Ayn~~y~l~ n Rebiülâh~
r ortalar~ nda
17 Kânun-i Sâni günü F~rat nehrini geçti. Sultan, daha önce H.
462 y~l~ nda (sonlar~nda) ona, Abbasf
hutbesini ikame etmesini ve
acele olarak hizmetine gelmesini bildirerek hil'at ve hediyeler göndermi~ ti. Mahmud, Sultan~ n, mü'minlerin emini Imâm Kaim Biemrillah ve sonra Büyük Sultan ad~ na hutbe okutma hususundaki emrini yerine getirmi~ ti. Hatipler de siyah elbiseler giydiler. Böylece H.
462 y~l~~ ~evval ay~n~ n son günlerinde ~am'da (~ii) M~s~r
hutbesi kald~r~lm~~~oldu 32.
81 M~s~ r-Fattmf devletinin iç-kar~~~kl~
klar içinde çalkaland~~~~ s~ralarda idare
ba~~ ndaki vezir Hamdan-o~lu Nâs~ rüddevle,
Horasan'da bulunan Sultan
Alp-A rslan'a, fakihi Ebt~~Cafer Muhammed'i göndererek onu M~s~r'~~
alma~a
te~vik etmi~ ti. Bu dâvete icabet eden Alp-Arslan'~
n harekat~~ hakk~nda bk. M.
H. Yinanç, ad~geç. Esr., s. 69 vd. ; Ali Sevim, Suriye Selçuklulan Tarihi, L Fetihten Tutufun ölümüne kadar, Ankara, 1965, s. 37 vd. ; O. Turan, ad~geç. Esr., s. 117.
32 XI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren
Anadolu'dan ba~ka Suriye'ye de ba~l~yan Türk giri~i ve yerle~ mesinin bir sonucu olarak, burada hüküm süren mahalli
Arap emirleri ile M~s~r-Fal:mi devletinin hâkimiyetleri telafisi mümkün olm
~yan bir
zaafa u~ram~~t~r. Haleb bölgesinde hüküm süren Mirdas-o~ullar~~
beyli~i emini Mahmud, Suriye'de geli~en Türk hakimiyetinin etkisini anlamakta gecikmemi
~, beyli~in
ileri gelenleri ile bir toplant~~yapm~~~ve onlara: "Fahmi devletinin Sun'ye'deki hükümranl~~~~son bulmu~ tur; öte yandan tehdidine maruz kald~~~m~z
Selçuklu devleti'nin kuvvetli bir hâkimiyeti ba~lam~~t~ r. Selçuklular sünni mezhebe ba
~l~d~r ve
bu u~urda kanlar~n~~ak~ tmaktan çekinmiyorlar. Söz ve paran~n
de~eri olm~yaca~~~
bir zaman~ n gelip çatmas~n~~beklemeden hutbemizi onlar ad~na de~i~
tirdim"
dedikten sonra 19 ~evval 462 (31 Temmuz 1070) tarihinde büyük bir tören yap
~larak Haleb ve yöreleri camilerinde, ~ o6o A~ustos'tan beri okutulmakta olan
~ii
hutbesi kald~r~lm~~~ve yerine Sünni hutbe ikame edilmi~tir (Bk.
Zeylü tarih-i Dm:a~k, Leyden, 1908, s. 98; Ibnü'l-Esir,el
fi't-tarih, X, 26).
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'Büyük Sultan Nehrü'/-ak 33 yöresinden F~rat'~~ geçip nehir kenar~nda, güzel buldu~u çay~rl~k bir yere kondu. Fakih Ebu Cafer ona:
«Efendim, ihsan buyurdu~u nimetlerden dolay~~ Tanr~'ya ~ükret»
deyince Sultan: «Bu nimet nedir» diye sordu. Bunun üzerine Fakih:
«Bu nehri meml~îk olm~yan hiçbir Türk geçmemi~tir. Bugün de siz
Sultanlar geçtiniz» dedi. Sultan «ahdim olsun» deyip emir ve meliklerden bir gurup ça~~rd~~ve bana, sözlerimi tekrarlamam~~emretti.
Ben de hemen onlar~~ tekrarlad~m. Sultan ve yan~nda bulunanlar
Tanr~'ya hamd ve senâ ettiler.
'Sultan, Benü Esed kabilesinin K~nnesrin'e" do~ru uzanan, Funeydik 3' yönündeki alçak arazisine konaklad~. Elçiler, M ah mud'un
huzura gelmesini sa~lamak için, aral~ks~z olarak gidip geliyorlard~.
Halbuki o, Sultan'dan korkuyor, kar~~s~nda bulunmak istemiyordu.
Bu durum, iki aya yak~n bir süre böylece devam edip gitti. M ahmu d,
Haleb'i tahkim etmi~~ve ayr~ca ~am ülkesinin ba~ka yerlerinden de
pek çok insan savunma amac~yla ~ehre toplanm~~t~. Sultan Al p-Arsla n'~n azameti, ~iddet ve kahramanl~~~~ve ayr~ca askerlerinin çoklu~u,
~ehirde toplanan halk~n içine korku sald~. Halbuki durum, halk~n
dü~ündü~ü gibi korkunç ve ürkütücü olmad~. Sultan, -Tanr~~rahmet
eyleye- M ah mud'un huzuruna ç~kmas~ndan ümidini kesince, Funeydik'ten ayr~l~ p ayn~~ y~l~n Cemaziyelâh~r ay~n~n sonlar~nda Haleb'e
indi. Çad~rlar ve askerler, Haleb'ten itibaren Benü Esed topraklar~~ile
Aillz 38 ve Esdrib'e 37 kadar, birbirlerine yak~n bir surette yerle~tirilmi~ti. Askerlerin bir k~sm~~ da Rum topraklar~~ile ~am ülkesinin di~er
otlaklar~na konmu~lard~. Bu askerlerden bir grup, kâtiplerden biri
olan !bn C âbir b. Saklâb el-Musuli ile birlikte, oradaki durumu ke~if için, Trablus (~am)'a gitti.
'Sultan Haleb'i bir ay, iki gün ku~att~~ise de (burada) ancak bir
gün sava~t~. Haleb sahibi emir M a h mud hücum s~ras~nda halk~~
Haleb ile Bire aras~nda, F~rat üzerinde bir köy (Bk. Züb~letü'ltarih-i Haleb, ~gr., Sami Dehhan, ~~, 20, not: 1).
34 Hurnus yönünde, Haleb'e bir fersah uzakl~kta bir kasaba (Yaku tü'l-Hamavi, Mu'cemü'l-büldan, n~r. F. Wüstenfeld, Leipzig, 1866 - 1872, IV, 184185).
35 Haleb'e be~~fersah uzakl~kta bir yer (Bk. Takut, III, 920).
33 Haleb'in kuzeyinde, bir günlük uzakl~kta bir kasaba (Yakut, III, 666).
37 Antakya ile Haleb aras~nda ve Haleb'e üç fersah uzakl~kta bir kale (Yakut,
1, rt4).
33
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sava~a te~vik etmek için, surlar~n içinde dola~~rken yan~nda bulunanlardan biri bana (yani ~~bn Z ur eyk'e) ~unlar~~anlatt~ :
«M ahmud'un geçti~i her mahallede halk, üzerlerine her an
sanki bir hücum yap~lacakm~~~gibi tetikte bulunuyordu. Kalenin en
müstahkem burcu olan ve Ganem adiyle an~lan burç delindi. Bu
aç~lan gedikten ~ehre giren askerlerden baz~lar~~öldürüldü, baz~s~~
tutsak al~nd~, di~er bir k~sm~~da y~k~nt~~ alt~nda kald~. Sultan, o gün
sava~a kat~lm~~t~. At~n~n aya~~~orada bulunan bir çukura girdi ve
ayn~~anda da at~n~n ba~~na bir manc~n~k ta~~~dü~mü~tü. Bunun üzerine
Sultan, ba~ka bir ata binerek (karargâhma) döndü. ~ehir dü~me~e
yüz tutunca, askerleri sava~tan menetti».
`Sultan'~n, «Ben bu sagr'~~ (bu uç ~ehrini) k~l~çla fethetmekten
çekiniyorum. Ola ki bu sagr, Rum hâkimiyetine geçer» dedi~i rivayet
olunmu~tur.
'Sultan, Benli Kildb kabilesi emirlerine ulaklar gönderip onlar~~
çölden huzuruna getirtti. Sultan, bunlardan baz~lar~n~, M ah m ud'a
kar~~~sava~la görevlendirip (~ehir ku~atmas~nda) b~rakt~~ve kendisi
de oradan ayr~ lmaya kesin bir surette karar verdi. Çünkü o, Rum
Meliki'nin, kalabal~k bir halk toplulu~u (kuvvet) ile birlikte hareket
edip Ermenistan'a ula~t~~~n~~ ve Horasan'a kadar uzanmak niyetinde
oldu~unu haber alm~~t~. (öte yandan) Arap emirleri'nin (Sultan'a)
geldi~ini ö~renen M ahmud, i~ lerin böyle (kendi aleyhine) sonuçland~~~~takdirde ~am'~n, elinden ç~kabilece~ini dü~ünerek kendisine s~k
s~k gelen Süleyman i'ye 38 haber yollad~~ve içinde bulundu~u
(kritik) durumdan korkarak ona, (Sultan~ n) huzuruna gelip hizmetine
haz~r olaca~~n~~ bildirdi. M a hm ud, ayn~~ y~l~n ~aban ay~~ba~lar~nda, (daha önce) Sultan'a haber vermeksizin, huzura ç~kt~. Sultan'dan hüsnü kabul görüp hil'at ve hediyelere nâil olmas~ , onun
güvenini artt~rd~. Ayr~ca Sultan ona, Haleb hâkimiyetini iâde etti
ve «annene dön» dedi. Mahmud'un annesi S eyyide adiyle an~lan
Vessâb k~z~~Ulviye idi. Seyyide, Sultan daha Urfa'da iken o~lunun mektubunu ona götürmü~ tü. M ahm ud, birçok defalar Sultan~n
huzuruna ç~kt~. Sultan, M ahmud'a, beraberinde askerleri oldu~u
halde, Süleymanf ile birlikte harekete geçip D~ma~k beldesi ile M~s~r
mülhakat~n~~fethetmesi hususunda talimat verdi. O da kendine emro38
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lunam yerine getirdi. Emir ebü'l-Hasen Ali b. Munkiz ~ unlar~~hikaye ediyor :
"Vezir Hâce-i Buzurg 39, Mahmud yan~na geldi~inde, ona:
Sava~~günü Haleb'te kimlerin (ne kadar kimsenin) öldürüldü~ünü
sordu. O da ona: 'öldürülenler az bir topluluktur' demesi üzerine buna hayret eden vezir: 'O gün, (orduya mensub) di~er askerlerin att~klar~ndan ba~ka silah deposundan 80.000 ok at~ld~' dedi.
Tanr~~ ~amhlar~~ korudu. ~am beldesinin ne bir ~ehrinde, ne de
bir kalesinde sava~~olmad~. Hiçbir kad~n tutsak al~nmad~~~~gibi,
hiçbir Müslümana da sata~~lmad~. Bütün bunlar, Alp-A rsl an'~n
iyi idaresinden ve muktedir bir Sultan olu~undan ileri gelmi~tir.
Tanr~~onu ma~firet deryas~na dald~rs~n. Sultan ~rak yoluyla memleketine döndü. Oradan da Rum Meliki'ni kar~~lamak üzere Armeniyye'ye yöneldi. Bu yürüyü~~s~ras~nda Sultan, kendisine ayak uydurabilenlerle birlikte sür'atle hareket ederek Armeniyye'ye eri~ti ve kendisiyle birlikte gelen 13 bin askeri 4° tefti~~ettikten sonra, Ahlat yak~nlar~ndaki yörelerde Rum Melikiyle kar~~la~t~. Her iki tarafin askerleri
cuma günü saflar halinde dizildiler. Sultan, namaz vaktini, (ve dolay~siyle) islam minberlerinde Müslüman ba~ar~s~~için yap~lacak dualar~~
ve bunlar~n (Tanr~~kat~nda) kabul (saatini) beklemek üzere, sava~~~
biraz geciktirdi. Nihayet ö~le namaz~n~~k~ld~ktan sonra sava~a giri~ti.
Yüce Tanr~, Sultan~, Rum ordusuna galip getirdi ve her zaman icra
buyurdu~u gibi onu, ba~ar~ya ula~t~rmak suretiyle, küfür ve isyan
edenlere kar~~~kudretli luld~. Rum askerleri tamamen ya~ma edildi
ve Melilderi tutsak al~nd~. Sultan, yan~nda do~an'~~ve av köpe~i oldu~u
halde, huzuruna getirtti~i Rum Meliki'ne izzet ve ikramda bulundu,
hediyeler ihsan etti ve çok iyi davrand~. (Sonra) onu, memleketine
göndermek üzere, kendi ordusundan bir k~t'a askerle yola ç~kard~.
Fakat durum, Melikin aleyhine dönmü~tü: Melik'in, arzu etti~i ~eylere nâil olmaks~z~n gözlerine mil çekildi'~i ve bir müddet sonra da
öldü~ü rivayet edilmi~tir. islamiyetin do~u~undanberi böyle bir zafer
görülmedi~i gibi, herhangi bir Rum Meliki de (~slamlar taraf~ndan)
tutsak al~nmam~~t~.
49 Ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk.
40 ibnü'l-Adim'in Ali b. Munkiz'den Alp-Arslan'~n ordusunun 13 bin
oldu~u hususundaki nakletti~i bu bilgilerde yanl~~l~k vard~r. Her iki taraf~n ordusu
hakk~nda bk. Not. 25.
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"Rum meliki, Sultan'~ n huzuruna gelince Sultan, kendisinin ve
askerlerinin böyle bir duruma dü~melerine sebebiyet veren bu harekat~ n nedenini ondan sordu. Cevap olarak Melik'in, Rumlar~n ba~~na
ne geldiyse Mahmud'un yüzünden geldi~ini, Türklerin Rum'a sald~ rmalar~nda yine Mahmud'un .mil oldu~unu ve bu yüzden kendisinin Haleb'i almak istedi~ini söyledi~i rivayet olunur. Rum askerlerinden al~ nan ganimet, say~lam~yacak kadar çok ve hudutsuzdu.
(Bu sebeble) yüz dinar de~erinde olan bir ~ey, bir dinara sat~ld~. Bu
zaferden ötürü Tanr~'ya bin ~ükürler olsun. Ali b. Munkiz sözüne
~öyle devam ediyor :
"Sultan Alp-Arslan'~n, bu tepeye (Funeydik tepesi) karargâh
kurdu~u günden beri buras~~ Sultan Tepesi (LL Ji 'J;) adiyle an~l~r.
Daha önceleri bu tepede, insanlar~n s~~~nd~~~~küçük bir han bulun) denirdi. ~imdi hala mevcut olan
du~u için, buraya H anc~~k (
bu hani, emir S ey fü ddin b. Haydar taraf~ndan yeniden in~a edilmeden önce, görmü~tüm.»
Ebü Hasen b. Ali b. Mür ~ id b. Ali b. Munkiz'in kendi
yaz~siyle kaleme ald~~~~Tarih'inin, H. 463 y~l~~olaylar~~ aras~nda «Adil Alp-Arslan ve Onun Haleb Ku~atmas~n~n Zikri» fasl~nda (~u
bilgileri) okudum :
"D~ma~k hâkimi Emir Atabeg Tu~-tigin babama ~unlar~~
anlatm~~~:
'Sultan'a manc~n~k ta~~~isabet etti~i s~rada ben silahl~~olarak
onun arkas~nda bulunuyordum. M~s~r'a yürüyüp feth etmek üzere,
~am'a gelmi~~bulunan Sultan'a bir saat daha geç manc~n~k ta~~~isabet etmi~~olsayd~~ Haleb'i mutlaka al~rd~. E~er o, gerçekten yürüseydi
bütün Suriye ve M~s~r'~~ ele geçirirdi.'
Velinimetim babam (~hn Munkiz'in babas~ ) bana ~unlar~~söyledi:
"Sultan'~n (askerlerinin) çad~rlar~, Mercüddb~k mescidinin kuzeyinden K~nnesrin köprülerine kadar uzan~yordu. Ben bizzat buradan
geçerek çad~r ve ota~lar~~gördüm, bu konuda Sultan'a baz~~ ~eyler
arzettim. Hemmam b. el-Fazl, Sultan'~n (askerlerine ait) çad~rlar~n onar'l~k guruplar halinde ve birbirine biti~ik olarak F~rat
nehrine kadar uzand~~~n~~söyledi. Babam devamla: Tacüddevle
(Tutu~)'nin veziri Ebü'n-Necm 41 bana ~öyle anlatt~ : 'Sultan,
41 Burada Tacüddevle Tutu~'un veziri olarak gösterilen Ebü'n-Necm
(b. Bedi), Tutu~'un o~lu Haleb hükümdar~~ Melik R~ dvan'~n veziridir. Tu-
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kendini kaybedecek derecede içki içtikten sonra «~u bedevi emini
Mahmud'u huzuruma getirin boynunu vuray~m» diye emir verince,
köleler derhal Hâce-i Buzurg (Nizamülmülk)'a giderek Sultan'~n bu emrini ona bildirdiler. Nizamülmülk Sultan'~n yan~na giderek
«Ey Sultanü'l-âlem böyle bir ~ey senden sudûr eder mi» deyince iyice
sarho~~olmu~~bulunan Sultan ~arap gü~ümünün yan~ndaki su kab~n~~
Nizamülmülk'e f~rlatt~~ ve «Mahmud'u istiyorum» dedi. Yüzü
yaralanan vezir, sultan~n ota~~n~n yan~ndan geçerek (Sultan~n kar~s~)
Hatun'a gitti ve ona: «Ey Hatun, durum ~u merkezdedir; yard~m~m~za ko~, yoksa askerler telef olacak ve birbirini ya~malayacaklar»
dedi. Bunun üzerine Hâtun kalk~p Sultan'~n yan~na gitti. (Bu defa)
Hâtun'u kar~~s~nda gören Sultan: «Sen niçin buraya geldin» deyince
Hâtun: «Uyu! sen sarho~~olmu~sun» dedi. Bunun üzerine (H at u n'la
birlikte olan) kimseler oradan ayr~l~p gittiler. Sabah olunca Hâtun,
Sultana: «Zulüm kap~s~n~~açmaktan çekinmiyor musun?» deyince
Sultan: «Tanr~~izniyle hay~r (böyle bir ~ey yapmak istemem)» dedi.
Hatun: «Bilâkis, dün bedevi emini (Mahmud'u) 'ni getirtip boynunu
vurmak istedin, halbuki sen ona aman vermi~tin. Ve esasen sen
M~s~r ve havalisini fethetmek istiyordun. (Bundan ba~ka) Hâce-i
Bu zu rg'a da ~unlar~~~unlar~~yapt~n» deyince Sultan: «Tanr~'ya yemin
ederim ki, bu yapt~klar~m~n hiçbirisinden haberim yok» diye cevap
verdi. (Bilâhare) Niz âmülmülk yan~na geldi~i zaman: «Ey Hasan,
yüzündeki bu yara nedir» diye sorunca o: «Ey sultanü'l-âlem, bu
yara, dün ben çad~r~m~n d~~~nda iken çad~r direklerinin yüzüme çarpmas~yle meydana geldi» demek suretiyle gerçe~i söylemedi. Vezirin
bu cevab~~oradakilerin çok ho~una gitti. Daha sonra Sultan M~s~r'a
gitmek üzere Haleb'ten ayr~ld~. Henüz bir konak yol alm~~t~~ ki, Rum
Meliki Diogenes'in, (Türk) askerlerinin (Anadolu'da) bulunmamas~ndan istifade ile harekete geçmi~~oldu~u haberi geldi. Bunun üzerine
Sultan Alp-Arslan onu kar~~lamak üzere gerisin geriye döndü.' "
kendi
Ebû Galib Abdülvâhid b. Mes'üd b.
el-yaz~s~yla yazd~~~~eserde ~unlar~~okudum:
"Sultan Alp-Arslan H. 463 y~l~nda Diyarbekir'e gitti~i zaman
(bura hâkimi) Nasr b. Mervan onu kar~~lay~p too bin dinar takdim etti. Sultan buradan Haleb'e gelerek ~ehri ku~att~. Bir gece, (~ehir
hâkimi) Mal~ mud b. Nasr, annesiyle birlikte Sultan'~n kat~na
tu~ 'un veziri, Ebü'n-Necm'in karde~i Ebii'l-Kas~ m b. Bedi'dir (Bk.
Ibnii'l-Adim, Zübdet~VI-Haleb min
s• 129)•
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geldiler. M a hmud'un annesi: '~~te o~lum, istedi~ini yap' dedi.
Bu söz üzerine Sultan, M a hmud'a iyi muameleler yaparak hil'atler verdi. (Daha sonra) Sultan Rum ülkesine gazaya ç~kt~ . Halife
el- K ai m ( Bi e mrilla h) taraf~ndan hatiplere, minberlerde Sultan
için dua edilmesi hususunda bir emirnâme gönderildi. Dua metni"
~öyledir:
Tanr~m, ~slam sanca~~n~~yükselt ve islâma yard~m et!
~irkin ba~~n~~ezmek ve kökünü kaz~mak suretiyle onu mahvet !
Sana itaat için canlar~n~~feda edip kanlar~m, sana tabi olma
hususunda ak~tan senin yolunun mücahitlerini, onlar~~kuvvetlendirerek, yurtlar~n~~güvenlik ve zaferle dolduran yard~mlardan mahrum etme! Mü'minlerin emirinin burhan~~
olan ~ ehin ~ ahü'l-âzam'~n (Alp-Arslan) senden
diledi~i yard~m~~esirgeme ki, o bu sayede hükmünü yürütiir,
~an~n~~yay~l~r k~ls~n ve zaman~n güçlükleri kar~~s~nda kolayca
yerinde tutunabilsin. Senin dinini ~erefli ve yüce tutabilmek için, onu, lütiifkâr ve her zaman devaml~~tesir icra
eden deste~inden mahrum etme! Onun kâfirlerin kar~~s~ndaki bugünkü günü, yar~n~na da yetsin. Ordusunu meleklerinle destekle, niyet ve azmini hay~r ve ba~ar~~ile
sonuçland~r ! Çünkü o, senin ulu r~zan için rahat= terketti.
Mal~~ve can~~ile senin emirlerine uymak amaciyle, senin
yoluna dü~tü. Çünkü sen : "Ey iman edenler, can yak~c~~
bir azaptan kurtaracak kazançl~~bir yolu size göstereyim
mi? Allah'a ve Peygamberine inan~yorsan~ z, onun yolunda
can ve malm~zla sava~~rs~mz" 43 diyorsun. Senin sözün gerçektir. Tanr~m! O, nas~l senin ça~r~na uyup ~eriatinin
korunmas~nda gev~eklik göstermeden emrine icabet etmi~~
ve dü~manlar~na bizzat kar~~~koyarak dinine hizmet için geceyi gündüze katm~~sa, sen de ona zafer k~smet eyle, dileklerinde ona yard~mc~~ol, kaza ve kaderini onun için iyi tecelli
ettir ! Onu öyle bir koruyucu ile ku~at ki, dü~manlar~n her
türlü kinlerini defetsin ve lis~tfunla bu koruyucu onu, en sa~lam ellerle muhafaza etsin. Yapmak istedi~i her i~i, ona kolay k~l! Tâ ki onun (dü~mana olan) kutsal hareketi zaferden
42 Ahbarti'd-devle'de (N. Lugal tere. s. 33), bu dua metninin, Said b. Muslâyâ taraf~ndan tertib edildi~i kaydedilmektedir.
43 Kur'an, es-Saff suresi, âyet nr. ro-11.
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~~~k als~n ve ~irk zümresinin, hak yollar~n~~göremeyip sap~kl~kta gözleri yumulsun. Ey Müslümanlar, do~ru bir niyet,
dürüst bir azim ve Tanr~'dan korkan temiz kalplerle ve ~hlâs
bahçesinden k~smet alan inançlarla onun için Tanr~'ya yalvar~p yakar~n~z ! Çünkü eksiklerden beri olan yüce Tanr~~~öyle
buyuruyor : "Ey Muhamme d, onlara, dualar~n~z olmasa
Rabbim size niçin de~er versin de". 44 Onun, güçlü, kuvvetli
olarak dü~manlar~n~~mahvetmesi, sanca~~n~~yükseltip zaferlerin en son derecesine eri~tirmesi ve amac~na nâil olmas~~
hususunda Tanr~'ya dua ve niyazda bulununuz ! Tanr~m,
onun bütün güçlüklerini kolayla~t~r ve ~irki, onun önünde
boyun e~dir !

Sultan Al p-Arslan, hâciblerinden birisinin 45 kumandas~~
alt~nda öncülerini sevketti. Hâcib, Hatat (Ahlat) yöresinde, beraberinde bir Haç bulunan Rusiyye'nin" kumandas~ndaki to bin Rum askerine rastlad~. Hemen sava~a tutu~tular. Tanr~~Müslümanlara zafer
ihsan etti. Rum kuvvetlerinde bulunan Haç ele geçirildikten ba~ka
ad~~geçen kumandan da tutsak al~nd~. (Daha sonra) Sultan ve Rum
Büyü~ü (Imparatoru) Zilkade ay~n~n be~inci çar~amba günü AhlatMalazgirt aras~nda bulunan ez-Zehre'de 47 sava~~için birbirlerine yakla~t~lar. Sultan'~ n 15 bin, Rum hâkiminin 200 bin askeri" vard~.
Sultan, Rum Meliki'ne bar~~~için müracaatta bulundu ise de Rum
Meliki: `Sulhu ancak Rey'de yapabilece~ini' ona bildirdi. Tanr~,
Sultan'~n ba~ar~s~~(zaferi) için adeta and içmi~ti. Iki ordu, 7 Zilkade
Kur'an, Furkan suresi, ~lyet nr. 77.
Burada ad~ndan bahsedilmiyen em~rin, Anadolu ve Suriye'ye ba~ar~l~~ ak~nlarda bulunan Sunduk Beg olmas~~ mümkündür. Bilindi~i üzere Sunduk Beg
Malazgirt sava~~na takaddüm eden günlerde Trachaniotes, Ursel ve daha sonra
Vasilakes kumandas~ndaki Bizans öncü kuvvetlerini bozguna ugratm~~~ve ~~bnü'l-Adim'in de i~areti veçhile Bizans ordusunda bulunan Haç, Türk kuvvetlerinin
eline geçmi~tir (Bk. M. H. Yinanç, ad~geç. Esr., s. 71 vd.; t. Kafesoglu, ~A.
"Malazgirt" mad. ; M. A. Köymen, achgeç. Esr., 266; O. Turan, ad:geç. Es~-.,
s. 126).
kelimesinin, bu s~ralarda Ahlat yolunu koruma ile görevli bulu46
nan Normandiyal~~ Ursel'i ifade etmesi mümkünse de Sunduk Beg'in, bozguna u~rat~p tutsak ald~~~~komutan Bizans'~n Ermeni as~ll~~ generali Vasilakes
(Basilakes) idi (Bk. yuk. göst. yerler).
47 Bu yer ad~n~n çe~itli okunu~~ ~ekilleri hakk~nda bk. yuk. göst. yerler.
44 Bu hususta bk. Not. 25.
44
44
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Cuma günü ö~leden sonra sava~a tutu~tu. Tanr~'n~n, Müslümanlara
zafer ihsan etmesi sonunda say~s~z Rum askeri öldürüldü ve Melikleri
de tutsak al~nd~. Sultan Alp-Arslan, tutsak Rum Meliki'ne üç
kamç~~ vurduktan sonra ona, I ,5 milyon dinar harb tazminat~~ödemesi,
her istedi~i vakit Rum askerlerini kendi emrine vermesi ve Rumlar~n elinde
bulunan Müslüman tutsaklar~ n iâdesi hususlar~n~~ ~art ko~tu 49."
Sel çuklular~n en ya~l~s~~ olan ve onlar~n soyunu sopunu, çok iyi
bilen emir ~ nanç Beg'den faydalanarak, Sultan Alp-Arslan
ad~na Melik-nâme 5° adl~~eseri yazan müellif diyor ki:
"Emir Selçuk b. Dukak, Hazar Türklerinin ileri gelenlerinden
idi 51. Dukak Temür - ral~~~ (kuvvetli yay) lakab~n~~ald~." ~ nanç
Beg ~öyle söylüyor: «Emir Dukak'~n ya~~~ilerleyince mubarek bir
çocu~u dünyaya geldi ve ona, Selçuk ad~n~~verdi. Selçuk, Sü-ba~~~
(ordu kumandan~) lakabiyle lakaplan~rd~. Onun, dört çocu~u vard~ :
Mikail, Musa, Tab gu-yi Gelân lakabiyle an~lan Arslan ve sonuncusu
da genç ya~~nda ölmü~~idi 52. Emir Mikail b. Selçuk'un Tu~rul
Beg ve Ça~r~~ Beg ad~nda iki o~lu vard~. Buna göre AlpArslan'~n soy zinciri, Alp-Arslan Muhammed b. Ça ~ r~~ Davud b. Mikail b. Selçuk b. Dukak't~r."
Baz~~tarih kitaplar~nda ~unlar~~ okudum :
"Alp-Arslan'~n babas~~ Ça~r~~ Beg B arkan' da 53 hastalan~p
durumu kötüle~ince H. 451 y~l~nda" o~lunu veliahd tayin etti. (Bu
49 Burada da Sultan Alp-Ar slan'la Bizans Imparatoru aras~ndaki yap~lan
sulh ~artlar~n~n baz~~maddeleri zikredilmi~tir. Bu hususta topluca bilgi Not. 27'de
verilmi~tir.
53 Sekuklulann
men~einden bahseden ve kaybolmu~~bulunan Melik-nkme
hakk~nda ba~l~ca bir ara~t~rma için bk. Cl. Cahen, Le Melik-nâme et l'histoire de
Seldjukides, °nem, 1949, ///~ .
Müverrih'in, Melik-nâme'den yapt~~~~bu nakiller, ayn~~ eserden nakiller yapan
di~er müelliflerin (Mirhond, Abü'l-Farac v.s.) verdi~i bilgilerden fazla de~ildir.
Esasen bu durum, Melik-nâme'de, Selçuklulann men~ei hakk~nda daha fazla bilgi
bulunmad~~~n~~ortaya koyar kanaatindeyiz.
51 Selçuklular'~n Hazarlar'a ba~lanmas~~ rivayetinin münaka~as~~hakk~nda bk.
I. Kafeso~lu, Selçuklu ailesinin men~ei hakk~nda, s. 23 vd. ; O. Turan, ad~geç. Esr.,
s. 30 vd.
52 Bu konuda ayr~~ bir ara~t~rma için bk. t. Kafeso~lu, Selçuk'un O~ullar~~
ve Torunlar~, Türkiyat Mecmuast, XIII, 1958.
53 Barkan voyi Birkan: Ceyhun nehrinin do~u k~y~s~nda bir köy, rakut, 1, 570.
54 Burada verilen H. 451 (1039) tarihi, Ibnü'l-Esir vs. müverrihlerin Ça~r~~
Beg'in ölüm tarihi olarak kaydettikleri tarihtir. Had-di zat~nda Gazneli Mevdüd,
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s~rada) Sultan Mevdüd'un Horasan'a yürümek amaciyle bir ordu
haz~rlamas~~üzerine, Ça~r~~Beg, idareyi o~lu Alp-Arslan'a b~rakt~. (Onu kar~~ lamak üzere harekete geçen) Alp-Arslan, yol yorgunlu~unu gidermek için, bir müddet Belh ~ehrinde kald~. Durumu
ö~renen Mevdt~ d, askerlerini toplay~p (sava~~için) karargâh kurdu.
Bunu mütaak~ p Alp-Arslan, Mevdûd'un ordusuna kar~~~öyle bir
sald~r~§ sald~rd~~ki Gazne ordusuna, fec1 bir ölüm ve sür'atli bir bozgun
mukadder oldu. Alp-Arslan Gazneli kumandanlardan bin tanesini
tutsak ald~~ve ganimet olarak say~s~z silah ve at ele geçirdi". (Bu
zafer üzerine) Alp-Arslan babas~n~ n kat~na ç~k~p (durumu ona
anlat~nca) buna çok sevinen hasta babas~~iyile~ti. Bu olaydan sonra
Ça~r~~Beg, o~lu Alp-Arslan'la birlikte Tirmiz'e yürüdü. Buran~n
kale kumandan~~ Kâtib Beyhakl idi. Gazne'ye gitmek üzere, Tirmiz
kalesinden ayr~ld~ktan sonra kaleyi Ça~r~~Beg'e teslim etti. Ça~r~~
Beg, Belh, Toharistan, Tirmiz, Vah~" ve Velvdlic 57 vilâyetlerinin idaresini Alp-Arslan'a verdi. (Ve ayr~ ca) Ebû Ali b. Sâdân'~~
vezir yapmak suretiyle, onun durumunu kuvvetlendirdi. Ebû Ali,
idaresiyle memleketi mâmur bir hale getirdi. Ölümü yakla~~nca,
kendisinden sonra vezareti Nizamülmülk'e vermesi hususunda
Alp-Arslan'a ricada bulundu.
"Daha sonra Türk Hâkam'n~n, Tirmiz'e sald~r~p ~ehri tahrip ve
ya~ma etmesi üzerine (harekete geçen) Alp-Arslan onu ~ehirden
uzakla~t~rd~. Bunu mütaak~p Hâkan, Buhara yörelerine gelerek Ceyhun
nehri k~y~s~nda karargah kurdu ve Ça~r~~Beg'den sulh iste~inde
bulundu 58. Ça~r~~Beg ve Hâkan sulh müzakereleri için, bir araya
geldilerse de sonradan birbirinden ayr~ld~lar.
Ça~r~~Beg'in H. 435 (1043/44)'de geçici olarak hastalanmas~ndan istifade ile
kaybetti~i topraklar~n istirdad~na giri~mi~tir (Bk. M. H. Yinanç, lA. "Ça~r~~
Bey" mad.; I. Kafeso~lu, 1A. "Selfuklular" mad.).
il Alp-Arslan ile Gazne Sultan~~Mevd~ld ve Karahanl~ lar aras~ndaki
sava~lar için bk. M. H. Yinanç, Ost. yer.; O. Turan, ad~geç. Esr. s. 81; I. Kafeso~lu Ost. yer).
55 Ceyhun üzerinde, Belh ~ehrine ba~l~~bir yer, Yakut, IV, 909.
57 Bedelgan mülhakat~ndan, Yakut, IV, 94.0.
$ 1 Tirmiz'e yürüyen Kare~hanl~~ hükümdar~~ Arslan Han (Nasr I. b. ~ brahim) Alp-Arslan ile sava~~ p yenilgisi üzerine Ça~r~~Beg'le sulh yapmak
zorunda kalm~~t~ r (Tafsilât için bk. M. H. Yinanç, I. Kafeso ~lu, O. Turan
yuk. Ost. yerler).
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"Hastal~k Ça~r~~Beg'i çok y~pratm~~~ve (bu yüzden) onun
zaafiyeti artm~~t~. Nihayet o, 452 y~l~~Safer ay~nda, 70 ya~~nda oldu~u
halde, Serahs ~ehrinde hayata gözlerini kapad~ . Yerine Alp-Arslan
geçti. O s~rada Melik~ ah alt~~ya~~nda bir çocuk idi. Sultan Tu~rul Beg, Ça~r~~Beg'in ölümünden sonra üç y~l daha ya~am~~t~r."
Garsu'n-ni'me ebI'l-Hasen b. Hilal b. el-Muhassin
b. Ibrahim b. Hilali's-SabI'nin Kitabü'r-rebi adl~~eserinden
okudu~um (a~a~~ daki) bilgileri, Ebü Muhammed Abdüllatif
b. Yf~ suf b. Ali el-Ba~dadi [ve daha baz~~kimseler], Ebü'lFeth Muhammed b. Abdülbâki b. ,14I'den icâzetle haber
verip dedi ki :
"Ebü Abdullah el-Humeydl bize (yani ,51.A'ye) rivayet
etti". O (el-Humeyd1) da: `Garsu'n-ni'me bize haber verip
~öyle söyledi' dedi :
"Birkaç Horasanl~~bana ~unlar~~anlatt~~:
`Adudu'd-devle lakabl~~ Alp-Arslan b. Davud çocuk iken ava
ç~km~~t~. O, (yolda) zay~f bir ihtiyar gördü. Ihtiyar, toplad~~~~dikenleri ba~~na yüklemi~, onlar~~ta~~maktan bir hayli ac~~ve s~k~nt~~çekip
iyice yorulmu~ tu. Alp-Arslan ona : «Ey ihtiyar», o da: «Buyur»
demesi üzerine Alp-Arslan: «Ihtiyar halinle çekti~in bu s~k~nt~~ ve
yorgunluktan seni kurtarmam~~ister misin» dedi. Alp-Arslan'~n
kendisini bu i~ten kurtaracak bir ~ey yapaca~~n~~veyahut herhangi
bir yard~mda bulunaca~~n~~zanneden ihtiyar dikenci: «Peki (isterim)
Efendimiz» dedi. Bunun üzrine Alp-Arslan, ihtiyara bir ok at~p
onu oldu~u yerde öldürdü. Bu olay, Alp-Arslan'~ n çocukluk ve
cahillik ça~lar~nda vuku bulmu~~olup, onu bu i~i yapmaya sevkeden
içindeki delikanhlik heyecan~~idi. Esas itibariyle o, olgunluk ça~~ nda
ve saltanat taht~nda istikrar kazand~~~~zaman, sultanlar~n en
ahlak bak~m~ndan en güzeli, cihat ve dine yard~m hususlar~nda onlar~n
en isteklisi idi' ".
59 XI. yüzy~l müverrihlerinden olan Muhammed b. Hilâli's-Sâbi (01m.
~ubat/Mart ~ o88)'nin kaybolmu~~bulunan Uynü't-tevârfh adl~~eseri Selçuklu
tarihinin en önemli kaynaklar~ndan birini te~kil etmektedir. 1035/57-1086/87 y~llar~~
aras~ndaki olaylar~~ içine alan bu de~erli eserden
- zaman fi
- âyan
müellifi S~ bt Ibnü'l-Cevzi (01m. 1257) pek mufassal bir ~ekilde nakiller yapm~~t~r. Otuz y~ll~k bir devreyi içine alan bu k~s~mlar, taraf~m~zdan yay~na haz~rlar~maktad~r.
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Emir Ebü'l-Hasen Ali b. e~ -~ ehld ebi'l-Fevaris Nas~ r b. Ali el -Hüseyni'nin Zübdetü' t-tev1irfh e° adl~~kitab~ndan yap~ lan seçmelerle (müntahab) meydana gelen bir eserde ~unlar~~okudum. Ali el-Hüseyni diyor ki :
"Sultan Alp-Arslan idareyi ele al~ p saltanat makam~na
geçince halk üzerine, adalet kanatlar~n~~gerip ~efkat ve ihsan gölgesini
• ) aluzatt~. Halktan y~lda ancak iki defa asli vergi (
makla yetindi. Her y~l Ramazan ay~nda Belh' te dört bin, Merv,
Herat ve Ni~abur' da bin, kendi bulundu~u yerde de on bin dinar
sadaka da~~t~rd~.
"(Bir gün) ~ikayetçiler vezir Nizamülmülk'ün ticaret yaparak
para kazand~~~~hususunu belirten bir mektup yaz~ p Alp-Arslan' in
namaz k~ld~~~~yere b~rakt~lar. Sultan (mektup muhteviyat~na vak~f
olunca) Nizamülmülk'ü ça~~rt~p ona ~unlar~~söyledi :
Al ~u mektubu! E~er ~ikayetçiler bu yazd~klar~nda hakl~~iseler ahlak~n~~güzelle~tir ve durumunu ~slah et! Yok e~er yalan söylüyorlarsa suçlular~~affet ve onlar~~yalan ve iftiradan yüz çevirmeleri için,
Divan i~lerinden biriyle me~gül et.» 61
'in kendi el-yaz~s~~ ile yazd~~~~eserin
Ebü Galib b.
"456 y~l~~ Ramazan ay~~olaylar~" aras~nda ~u malümat~~ okudum:
" Tebriz' den Ni z am ülmülk'ün mektubunu hâmil bir atl~~geldi.
Getirdi~i mektupta Nizamülmülk ~unlar~~yaz~yordu :
'Sultan Alp-Arslan, Hazar ülkesinde sava~a giri~ip, hiçbir
Melik'in elde edemedi~i ba~ar~lar kazand~. ispehd~ehr adl~~büyük bir
beldeyi feth ile 30.000 ki~i öldürüp 5o.000'den fazla memlük tutsak
ald~. Abhaz meliki ile sulh yap~p bu sugtir (uclar)'dan geri dönen
Sultan, Rum ülkesinde bulunan 700.000 nüfuslu Ani ~ehrine gelerek
buras~n~~ k~l~çla fethetti.» 62
60 Ahbarü'd-devleti's-Selçukiyye adl~~müellifi tesbit edilemiyen eserin ba~l~ca kayna~~n~~te~kil eden ve ~~164'de telif edilen bu kitap hakk~nda bk. Claude Cahen, The
Historiography of the Seljuqid Period ( = Historians of the Middle East, London 1962 ),
s. 69 vd.; Ahbarü'd-devle, Na~ir M. Ikbal'in mukadde~nesi, s. VII - XI ; t. Kafeso~lu,
Sultan Melik~ah devrinde Büyük Selçuklu imparatorlu~u (~stanbul 1953), S. XI - XII.
nakledilen bu bilgileri k~r. Ahbâr ( Türkçe tere. ),
81 Zübdetü't-tevârth'ten
S. 20 - 2 I.
62 Burada, rakamlar~nda büyük mubalâ~a görülen, Sultan Alp-Arslan'~ n,
H. 456 (1064) y~l~nda o~lu Melik~ ah ve veziri Nizamülmülk ile birlikte yapt~~~~
birinci Kafkasya ve Do~u-Anadolu seferinden bahsediliyor. Bu seferlerin tafsilât~~için
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Yine E bû Gâlib'in eserinin "465 y~l~~olaylar~" aras~nda ~unlar~~ okudum :
"Sultan Alp-Arslan, 465 y~l~~ba~~ nda Ceyhun nehri taraflar~nda
gazaya ç~kt~. Beraberinde 200.000 atl~~ vard~. Ordu, Safer ay~n~n 20
sinden sonra nehri geçip Sultan'a vas~l oldu. Alp-Arslan ~ emsü'lMülk Tigin b. Tamga ç'a 63 kar~~~yürümü~tü. Adamlar~, Hdrezmli
Yusuf ad~nda bir kale muhaf~z~n~~yakalay~p (oturdu~u) taht~n~n yak~n~na kadar getirdiler. Sultan, dört kö~eye dört kaz~k çak~l~ p Yusuf'un
bunlara iplerle ba~lanmas~n~~ emretti. Bunun üzerine Yusuf; Sultan'a:
'Ey korkak! benim gibisi böyle mi öldürülür' dedi. Sultan, Yusuf'un bu sözlerine sonderecede öfkelendi, onu öldürmek üzere okunu
ve yay~n~~ eline al~ p kölelere : "Onu serbest b~rak~ n' dedi. Köleler
Yusuf'un ba~lar~n~~çözüp serbest b~rakt~ lar, Alp-Arslan, Yusuf'a
bir ok att~~ise de isabet ettiremedi, halbuki Sultan'~ n oku bundan
ba~ka hiç isabetsizlik etmemi~ti. Bunu mütaak~ p Yusuf; sür'atle
Sultan'~n üzerine sald~ rd~. Bir taht (südde) üzerinde oturmakta olan
Sultan derhal yerinden kalkarak a~a~~ya indi. Fakat tam bu s~ rada
aya~~~tak~l~ p yüz üstü yere dü~mü~ tü. Zaten o s~ rada kendisine yeti~mi~~olan Yusuf, Sultan'~ n üzerine yumulup ku~a~~nda bulunan
hançerle onu yaralad~. A~~r bir surette yaralanm~~~olan Sultan çad~r~na
götürüldü. (Öte yandan) birkaç temizlik hizmetçisi (ferra~) ellerinde
bulunan nacaklarla Yusuf'u öldürdüler. Ve Alp-Arslan da dünyaya gözlerini kapad~ 64. 8 Cemaziyelah~r'da Ba~dad'da onun için
yas töreni yap~ld~ . Sultan Alp-Arslan, 424 y~l~nda do~mu~~olup
40 y~l iki ay ömür sürmü~tür. O, babas~n~ n Merv'deki mezar~n~n
yan~na defnedilmi~tir."
Ebû Ha~ im Abdülmuttalib b. el-Fazl b. Abdulmuttalib el-Ha~ imi bize ~unlar~~haber verdi :
"Ebil Sa'd Abdülkerim b. es-Sem'âni bize (yani Ebû
Ha ~ im'e) ~unlar~~ anlat~ p dedi ki: 'Alp-Arslan Muhammed b.
bk. M. H. Yinan, ad~geç. Esr., s. 58 vd. ; M. A. Köymen, ad~geç, Esr. S. 256; t
Kafeso~lu, ~A. "Selçuklular" mad. ; O. Turan, ad~geç. Esr. S. 103 vd.
6 3 Karahanl~~ hükümdar~~ ~ emsü'l-mülk Nasr I. b. Ibrahim Han.
64 Ildrizm'de bulunan Berzem kalesi muhaf~z~~ Hârizmli Yusuf'un, Sultan
Alp-Arslan'~ , Ibnü'l-Adim'in Ebû Galib'den nakletti~i ~ekilde öldürmedi~i (pek çok kaynaklarda ayn~~ rivâyet kaydediliyor), Sultan~n kat~na gelip
tâzim için ayaklar~ na kapand~~~~s~ rada, onu öldürdü~ü hususunun ileri sürülmesi
hakk~nda bk. O. Turan, ad~geç. Esr., s. 136.
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Davud memlekete hâkim olduktan sonra Kutalm ~~ '~~455 y~l~~Zilhicce ay~nda Nemek köyünde bozarak saltanatta hakimiyet kurdu.
Alp-Arslan, 465 y~l~~ ~aban ay~nda Rum'a gazaya ç~karak onlar~~
bozguna u~rat~p meliklerini tutsak ald~. Rum meliki, çar~~da-pazarda
dola~t~ nlarak (halka) ilan edildi. Sonra Sultan ac~yarak onu serbest
b~rakt~~ve memleketine gönderdi. Sultan Al p-Arslan'~n, 465 y~l~~
Safer ay~~sonlar~nda veya Rebiülevvel ay~~ ba~lar~nda Ceyhun nehri
yörelerindeki Baran ad~nda küçük bir ~ehirde öldürüldü~ü ve Merv'e
getirilerek babas~n~n yan~na defnedildi~i rivayet edilir."
Ömer b. 33.,1. bize, Ebü'l-Kas ~ m b. es-Semerkandrden,
o da Muhammed b. Hilarden rivayet ederek dedi ki:
"Basralz ~air EbW1-Hasen bana ~unlar~~anlatt~ :
`Eb~C~~ Tahir b. eb l' .1.1) el-Alevryi dü~ümde gördüm. Ben,
ona «Tanr~~sana ne yapt~» diyordum. Çünkü onun inanc~n~n bozuklu~unu biliyordum. Tekrar tekrar sorunca o, cevap vermemekte
~srar eder bir halde bana: «Bunu bir yana b~rak, Tanr~~ Ni~abur'a
72 deynek vurdu» dedi. Birden uyand~m ve rüya tâbirinden anl~yanlardan yan~ ma gelenlerin birkagna bunu anlatt~m. Onlardan biri:
«Ey Efendim, 72 günü say ve o zaman Ni~abur'da neler olaca~~m
gör» dedi. Semerkand, Buhara ve yöreleri h'akimi ~ emsülmülk b.
ile sava~mak üzere, Ceyhun nehrini geçmi~~olan ve bu nehrin
do~u kesimi hâkimi Adududdevle Alp-Arslan b. Davud'un
katli, rüyamdan 72 gün sonra ( 73. gün) vukua geldi. Rüyam~n gerçekle~mi~~olmas~, ~a~~lacak bir olayd~.'
Bu hususta ~unlar da rivâyet edilir:
"Buhara, Semerkand ve buralara s~n~ r olan vilâyetlerin halk~ ,
Alp-Arslan'~n 200 bine yak~n atl~~oldu~u söylenen kalabal~k askerleri tarafindan bulutlar gibi ku~at~l~nca, bir araya topland~lar".
Bu bölgelerde ya~ma ve zulüm ba~lad~. Halk~n ve sultanlann~n, AlpArslan'a kar~~~duracak kudret ve kuvvetleri yoktu. Ad~~geçen
vilayetlerin sâlih insanlar~, bir hafta müddetle, câmilere kapan~p
oruç tutuyor, kül ve tuzla iftarlar~n~~ aç~yor, kendilerini sar~p, canlanna kastedenlerin hakk~ndan gelmesi için Tanr~'ya dua ediyorlard~. Henüz haftan~ n günleri sona ermerni~ ti ki, Sultan Alp-Ars" Yanl~~~bir imIA ile yaz~lan bu isim, Bat~~- Karahadt hükümdarlanndan olan
ve kaynaklarda Tamgaç Han olarak geçen Ebil ~ shak ~ brahim I. b.
Nasr (1052/53 - 1068) olmal~d~r (Bk. O. Pritsak, /A. "Kara - Ha~ddar" Inad.
&Ikt« C. XXX* ,r6
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1 an'~n katli haberini ald~lar: ~~emsülm ülk 'ün adamlar~ ndan biri
olan Yusuf, o havalideki bir kalede yakalanarak Sultan'~n kat~na
getirildi. Sultan, Yusuf'u tehdit ederek korkuttu ve onu tutan iki
Türk köleye : 'Onu serbest b~rak~ n' dedi. Sultan, serbest kalan Yusuf'a
bir ok atuysa da isabet ettiremedi. Bunun üzerine Yusuf, Sultan'a
kar~~~sür'atle yürüyüp üzerine çullanarak botunda bulunan b~çakla
onu a~~r surette yaralad~ . Sultan üç gün ya~ad~ ktan sonra, ald~~~~yaralar~ n tesiriyle vefat etti" 68.

es Ibnü'l-Adim'in, Ömer b.
vas~tasiyle, Muhammed b. HilAli'sSabi'den (herhalde onun, tarihi hikAyeleri ihtiva eden Kitabü'r-rebt adl~~di~er bir
eserinden) nakletti~i bu bilgiler, daha az teferruatl~~olmak üzere, ayn~~müellifin
Uyilnii't-tevii~ih adl~~eserinden nakiller yapan S~ bt ibnü'l-Cevzi'nin yukar~ da
ad~~geçen eserinde de vard~r. (Bk. S~ bt, XIIIIB, ~~b
a).

