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ÖZET 

 Selçukluların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte başlayan siyasî yapılanma, 

yeni fetihlerle birlikte devam etmiştir. Yapılan bu fetihler esnasında vezirlik 

müessesesine gereksinim duyuldu. İlk olarak Nişâbur’un fethiyle (1038) birlikte 

ihtiyaç duyulan makama Ebü’l-Kasım el-Buzgânî getirildi. Daha sonra bu görev el 

değiştirdi. Tuğrul Bey’in donanımlı bir kâtip istemesiyle birlikte, sonraki süreçte 

vezirlik görevine kadar yükselecek olan Amîdülmülk el-Kündürî, Selçukluların 

hizmetine girdi. Tuğrul Bey’in sağ kolu diyebileceğimiz Amîdülmülk el-Kündürî, 

gerek yaptığı faaliyetler ve gerek verdiği hizmetlerle birlikte devlet için önemli bir 

konuma sahip olmuştur. Selçuklu Devleti’ne yapmış olduğu hizmetler sadece devlet 

içinde değil, aynı zamanda diğer devletlerle ilişkilerde de kendini göstermektedir. 

Netice itibari ile hem Tuğrul Bey, hem de Selçuklu Devlet’i için yaptığı katkılarla 

yadsınamayacak bir devlet adamıdır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu Devleti, Tuğrul Bey, Kaim Biemrillâh, 

Vezirlik Müessesesi, Amîdülmülk el-Kündürî. 
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ABSTRACT 

 The political structuring that started with the Seljuks becoming the stage of 

history continued with the new conquests. During these conquests, vizirlik was 

needed. Firstly, by the conquest of Nişâbur (1038), the necessary makam Abu'l-

Kasım Buzgani was brought. Then this task was changed hands. Along with Tugrul 

Bey's request for a well-deserved clerk, Amîdulmulk al-Kundurî, who would rise to 

the post of vizier in the next period, entered the service of the Seljuks. Amîdulmulk 

al-Kundurî, which we will call the right bank of Tuğrul Bey, has an important 

position for the state together with the activities it has done and the services it has 

provided. The services that the Seljuk State made are not only within the state but 

also in relation to other states. As a result, both Tuğrul Bey and the Seljuk State are a 

statesman who can not be denied with the contributions he made. 

Keywords: Great Seljuk State, Tuğrul Bey, Kaim Biemrillâh, Vezirate Institution, 

Amîdulmulk al-Kundürî. 
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ÖNSÖZ 

 Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in en etkin veziri Amîdülmülk el-

Kündürî’nin hayatını konu aldığımız çalışmamızda, Selçukluların tarih sahnesine 

çıkışıyla birlikte yaşadıkları olayları, bu olaylar neticesinde devletin oluşum sürecini 

ve el-Kündürî’nin vezirlik dönemini ele aldık. 

 Bir giriş ve iki bölümden oluşan çalışmamızın giriş bölümünü “Selçukluların 

tarih sahnesine çıkışı” olarak belirledik. Ortaçağ devlet düzeni ve işleyişi 

düşünüldüğünde, Selçukoğullarının, Oğuzlardan ayrılıp yeni bir yurt arayışına 

girmeleri kendileri açısından zorlu bir süreci başlatmıştır. Göktanrı dininin ardından 

İslâmiyet’i benimsemeleri tâbi oldukları Oğuzlar ile aralarının açılmasına sebep 

olmuştur. Selçukoğullarının, Oğuzlardan ayrılarak Horasan’a inmesini müteakiben 

bölgenin diğer önemli devletleri olan Sâmânî, Karahanlı ve Gazneli Devleti ile de si-

yasî çatışmalar yaşamalarına yol açmıştır. Bu olaylar neticesinde Selçuklular 1040 

Dandanakan savaşı ile tam olarak bağımsızlıklarını kazanmıştır. 

 Tezimizin birinci bölümünü ise Vezirilik Müessesesi ve İlk Selçuklu 

Vezirlerine hasrettik. Doğal olarak Selçuklular, yeni bir devlet olmanın gereği olan 

müesseseleşme yoluna gitti. Bunun en güzel örneğini merkezi/idari teşkilat içerisinde 

yer alan vezirlik müessesesi teşkil eder. Selçuklu Devleti’nde Tuğrul Bey’in ayrı bir 

ihtimam gösterdiği bu kurum, temelini Abbâsî Devleti’nin vezirlik müessesesinden 

alır. Son bölümümüz de çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden Selçuklu Devleti’nin 

Hizmetinde Amîdülmülk Ebû Nasr el-Kündürî’ye dairdir. Amîdülmülk el-

Kündürî’nin siyasî kariyeri Tuğrul Bey’in Selçuklunun kuruluşunu tamamladıktan 

sonra Arapça ve Farsça bilen, resmî işleri yürütecek bir hâcibe ihtiyaç duymasıyla 

başladı. Bunun neticesinde Tuğrul Bey’in hizmetine giren el-Kündürî, daha sonraki 

süreçte vezirliğe kadar yükseldi. Çalışmamızda gerek Amîdülmülk el-Kündürî’nin 

hizmetlerini, gerekse siyasî faaliyetlerini ele almaya gayret gösterdik. Ayrıca kavram 

karmaşasına yol açmaması için Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin usullerini 

kullandık. Bu yüzden bazı çalışmalarda Kundurî şeklinde yazılan bu ismi biz genel 

bir kullanım olan el-Kündürî şeklinde ele aldık. 

 Tez çalışmam esnasında benden desteklerini esirgemeyen arkadaşlarım 

Duygu Akkuş ve Burcu Karakuş’a, sevgili babam İbrahim Kızıltaş’a ve sevgili 
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annem Yazgül Kızıltaş’a, SACES Language House ailesi ve değerli yöneticisi Dr. 

Nihat Kotluk’a teşekkür ederim. Ayrıca bilgi ve tecrübesiyle bana yol gösteren Doç. 

Dr. Mustafa Alican’a, kaynak ve tashih konusunda benden yardımını sakınmayan 

kıymetli hocam Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Tufantoz’a saygı ve şükranlarımı 

sunarım. 

 Son olarak ise gerek tez konusunun belirlenmesinde ve çalışmamızın 

şekillenmesinde gerekse de kaynak bilgisini, zamanını, sabrını ve tecrübelerini 
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GİRİŞ 

1. Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 

 Selçuklular 24 Oğuz kabilesinin Kınık boyuna mensupturlar1. Selçukluların 

bilinen ilk atası Dukak (Dokak, Tukak), Oğuz Yabgusu’na tâbî bir Sübaşı (ordu 

komutanı) idi2. Dukak’ın ölümünden sonra yerine genç yaştaki, oğlu Selçuk (287-

397/900-1007) geçti ve en az babası kadar iyi bir Sübaşı oldu3. Oğuz Yabgusu’nun 

da hoşgörüsünü kazanan Selçuk, kısa sürede önemli rütbelere yükseldi4. 

 Selçuk’un Yabgu ile ilişkileri bozulunca, Selçuk maiyetiyle birlikte İslâm 

topraklarına göç etti5. Selçuk Bey’in beraberindekilerle Cend’e gelmesiyle 

                                                 

 

1 el-Câhız, Türklerin Faziletleri Fezâilü’l-Etrak, Çev: Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 

2017, 37; İbn Fadlan, İbn Fadlan Seyahatnamesi, Çev: Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 

2010, 69; Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, Târîh-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân), Çev: Erkan 

Göksu, İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları, 2015, 16; Osman Turan, Selçuklular Tarih ve Türk-

İslâm Medeniyeti, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2010. 54; Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, 

Çev: Osman Karatay, Ankara: Karam Yayınları, 2002, 180; İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İs-

tanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1972, 4;  Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti,  İstanbul: Bilge 

Kültür-Sanat Yayınları, 2017,13; Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teş-

kilât ve Kültür, Ankara: TTK, 1995, 15; Enver Behnan Şapolyo, Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, An-

kara 1972, 23. 
2 İbnü’l-Esîr, El Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, IX,  Çev: Abdülkerim Özaydın, İstanbul: Bahar Yayın-

ları, 1991, 361; el-Bundârî, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Çev: Kıvameddin Burslan, Ankara: 

TTK, 1999, Giriş LII; İbnü'l-Âdim, Bugyetü't-taleb fi Tarihi Haleb (Seçmeler),  Çev: Ali Sevim, An-

kara: TTK, 1982, 10; Gregory Ebü’l-Ferec, Ebü’l-Ferec, I, Süryaniceden İngilizceye Çev: Ernest A. 

Wallis Budge, Türkçeye Çev: Ömer Rıza Doğrul, Ankara TTK, 1999, 292; Ahmed b. Mahmud, Sel-

çuk-Nâme, Haz: Erdoğan Merçil, İstanbul 1977, 1; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiu’d-Dü-

vel Selçuklular Tarihi I, Çev: Ali Öngül, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2017, 45; Osman Turan, 55; 

V.M. Zaporozhets, The Seljuks, Hannover 2012, 113; Köymen, I,  6; Merçil, 13; A. Sevim-E. Merçil, 

15. 
3 Şadruddîn Ebü’l-Hasan ‘Ali İbn Nâşır İbn ‘Ali el-Hüseynî, Ahbâü’d-Devleti’s-Selçukkiye, Çev: 

Necati Lügal, Ankara: TTK, 1943, 1; Müneccimbaşı, I, 46; Abdülkerim Özaydın, “Selçuk Bey”, DİA, 

XXXVI, İstanbul 1992, 365; Sevim- Merçil, 15; Şapolyo, 25. 
4 Köymen, I, 11. 
5 İbnü’l-Verdî, Selçuklular, Çev: Mustafa Alican, İstanbul: Kronik Kitap, 2017, 21; Müneccimbaşı, I, 

46-47. 



2 

 

Selçukluların güneye göçü de başlamış oldu6. Selçuk Bey ve beraberindekiler, 

İranlıların Müslüman olduğunu ve bu bölgede tutunabilmek için İslâmiyet’i seçip 

onların törelerine uymaları gerektiği fikrinde anlaştılar7. Netice itibariyle Selçuk Bey,  

yaklaşık 200.000 çadırlık halkıyla birlikte İslâm Dinî’ni kabul etti ( 349/960-961)8.   

 Mâverâünnehir bölgesinde bulunan Sâmânî Devleti (260-389/874-999) 

hükümdarı Nuh, Karahanlı (225-840/608-1212) hükümdarı Buğra Han tehlikesiyle 

karşı karşıya kalınca, Selçuk Bey’den yardım istedi9. Bunun üzerine Selçuk Bey, 

oğlu Arslan’ı ve maiyetindeki orduyu Sâmânîlerin yardımına gönderdi10. 

Karşılığında ise 375/985-986’da Nûr kasabası ve civarını Selçuklulara yurt olarak 

verildi11. Bu durum neticesinde Selçuk Bey Cend’de kalırken, oğlu Arslan ise 

tabiîyetindeki Oğuzlarla birlikte Buhârâ yakınlarındaki Nûr Kasabası’na göç etti 

(375/ 985-986)12. Böylece Selçukluların Mâverâünnehir macerası başlamış oldu. 

Fakat Mâverâünnehir hâkimi Nasr İlig-Han (388-403/998-1013) Selçukluların bu 

bölgedeki varlığından ve kuvvetle çoğalmasından rahatsız idi. 

 Selçuklular, Sâmânî ve Karahanlılar gibi iki teşkilâtlı devlet arasında 

kalmalarına rağmen bu durumdan siyasî ve askerî yetenekleriyle sıyrılmayı bildiler13. 

Son Sâmânî emiri Ebû İbrahim Muntasır (ö. 395/1004-1005), Karahanlılar ile 

giriştiği mücadeleyi kaybedince Selçuklulara sığınıp yardım istedi.  Selçuklular 

yanlarına Muntasır’ı alarak önce Karahanlı Komutanı Sübaşı Tegin’i, daha sonra da 

Semerkant civarına düzenledikleri bir başka akınla Nasr İlig-Han’ı 394/1003 yılında 

                                                 

 

6 Turan, 67; Sevim- Merçil, 16; Şapolyo, 25. 
7 Ebü’l-Ferec, I, 293; Köymen, I, 21; Sevim-Merçil, 16. 
8 İbnü’l-Esîr, IX, 362; Ebü’l-Ferec, I, 261; Muhammed bin Hâvendşâh bin Mahmûd Mîrhând, Rav-

zatu’s-Safâ fî Sîreti’l-Enbiâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ (Tabakât-i Selçûkiyye), Çev: Erkan Göksu, An-

kara: TTK, 2015, 17; Müneccimbaşı, I, 47;  Turan, 66,67; Claude Cahen, Türklerin Anadolu’ya İlk 

Girişi (XI. Yüzyılın İkinci Yarısı), Çev: Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız, Ankara: TTK, 1988, 5-6; 

Sevim-Merçil, 16. 
9 Müneccimbaşı, I, 47; Köymen, I, 27; Sevim-Merçil, 16-17. 
10 İbnü’l-Esîr, IX, 362; Coşkun Alptekin, “Büyük Selçuklular”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam 

Tarihi, VII, İstanbul: Çağ Yayınları, 1992, 97; Turan,73; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular 

Dönemi, Ankara: TTK, 2014, 33; Köymen, I, 53; Sevim-Merçil, 17. 
11 Mîrhând, 19; Turan, 69; Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti,  İstanbul: Bilge Kültür Sanat 

Yayınları, 2017, 15; Şapolyo, 28. 
12 Faruk Sümer, “Selçuklular”, DİA, XXXVI, İstanbul 1992, 365; Alptekin, 97; Köymen, I, 35. 
13 Kafesoğlu, 10. 
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mağlup ettiler14. Haziran 395/1004 yılına gelindiğinde ise Arslan Bey (İsrâ’il) ve 

Sâmânî ordusu, Karahanlı Kuvvetlerini üçüncü defa mağlup etti15. Bu durum üzerine 

yeniden ordusunu oluşturan İlig-Han, Selçuklu ve Türkmenlerin desteğini 

kaybedince, kesin bir yenilgiye uğradı16. 

 Sâmânî Devleti, Muntasır’ın ölümüyle (ö. 395/1004-1005)  son bulunca, 

Selçuklular Karahanlılar karşısında yalnız kaldı. Fakat buna rağmen varlığını kabul 

ettirebilen Selçuk Bey kimi kaynaklara göre 398/1007, kimi kaynaklara göre ise 

1009 yılında yüz yaşlarında Cend’de vefat etti ve yine burada defnedildi17. 

Reşîdüddîn Fazlullah Selçuk Bey’in; İsrâil, Mîkâil, Mûsa Yabgu, Yûsuf ve Yûnus 

adında beş oğlu18 olduğu bilgisini vermektedir.. Mikâil’in ise Tuğrul (Muhammed) ve 

Çağrı (Davud)19 adında iki oğlu vardı20. Mikâil vefat edince21, geriye Yabgu, Tuğrul 

Bey Muhammed ve Çağrı Bey Dâvud22 adında üç oğlu kaldı23. Selçuk Bey’in Oğlu, 

Tuğrul ve Çağrı Beylerin ise amcası olan Arslan, Yabgu unvanıyla babasının yerine 

Selçukluların başına geçti ve maiyeti ile birlikte Buhârâ’ya çekildi24. Kardeşleri 

Yusuf Yinal ve Musa İnanç da ağabeylerine destek oldular. Bu sıralar 17-18 

                                                 

 

14 Turan, 75; Alptekin, 97; Köymen, I, 48; Merçil, 15; Sevim-Merçil, 18. 
15 Merçil, 17. 
16 ReşîdüddînFazlullah, 72; Mîrhând, 19; Alptekin, 97; Köymen, I, 60. 
17 İbnü’l-Esîr, IX, 362; İbnü’l-Verdî, 21; Mîrhând, 21; Sevim-Merçil, 17. 
18 Ahmed b. Mahmud, Râvendî ve İbnü’l-Verdî, Selçuk Bey’in; Emîr Mikâ’il, Emîr Mûsa ve Emîr 

Yabgu Arslan (İsrail) adında üç oğlu olduğunu Rivayet ederken, Ebü’l-Ferec ise Selçuk Bey’in; Mi-

kail, Yabgu (Bigu), Musa ve Arslan adında dört oğlu olduğu bildirmektedir; İbnü’l-Esîr, IX, 362; 

Muhammed b. Ali Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, I, Çev: Ahmed Ateş, 

Ankara: TTK, 1999, 85; Ebü’l-Ferec, I, 293; Hamdullâh Müstevfî, 17; İbnü’l-Verdî, 21: Muhammed 

Şebankâreî, “Selçuklular”, Çev: Ahmad Hesamipour, Tarih Okulu, IV, 2009, 138;  Ahmed b. Mah-

mud, 5; Müneccimbaşı, I, 49; Köymen, I, 31;  İbrahim Kafesoğlu, “Selçuk’un Oğulları ve Torunları”, 

Türkiyat Mecmuası, XIII, 1958, 118; Zaporozhets, 114. 
19 Tahmini 380/990 yılında doğan Çağrı Bey, Selçuk’un torunu, Mîkâil’in ğlu ve İlk Selçuklu sultanı 

Tuğrul Bey’in de ağabeyidir. Babalarının şehid düşmesi neticesinde daha sonraki süreçte devlet idare-

sini kardeşi Tuğrul Bey ile ele alacaktır ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi açısından önemli bir 

yere sahip olan Anadolu Seferine (1016-1021) çıkacaktır. Selçuklu Devleti’nin İkinci sultanı olan 

Alparslan’ın babası olan Çağrı Bey Serahs’ta vefat etti (452/1060); Ayrıntılı bilgi için bkz: Ali Sevim, 

“Çağrı Bey”, DİA, VIII, Ankara: TDV, 1993, 183-186. 
20 Ebü’l-Ferec, I, 293;  Ahmed b. Mahmud, 8. 
21 İbnü’l-Verdî’ye göre ise, Selçuk Bey kalenin fethiyle meşgul iken, Mîkâ’il hisarın Fethi ile ilgileni-

yordu. O esna da kazâ ve kader elinden bir ok Mîkâ’il’in bedenine isabet etti ve hayatını kaybetmesine 

sebep oldu; İbnü’l-Verdî, 20; Müneccimbaşı, I, 47; Köymen, I, 31-32. 
22 el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçûkiyye adlı eserinde Çağrı Bey’den “Emîr Çakır Beg Davud” 

diye söz etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: el-Hüseynî, 3. 
23 İbnü’l-Esîr, IX, 362; el-Hüseynî, 3; İbnü’l-Verdî, 21; Ahmed b. Mahmud, 8; ReşîdüddînFazlul-

lah;81; Müneccimbaşı, I, 48; Turan, 68; Sevim-Merçil, 16;  Şapolyo, 38; Zaporozhets, 116. 
24 Köymen, I, 63; Sevim-Merçil, 17. 
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yaşlarında olan Tuğrul ve Çağrı Bey ise amcazadeleri Arslan Yabgu’nun 

hâkimiyetini tanıyıp ona tâbi idiler25. 

 Selçuk Bey’in maiyetinde bulunan boy ve kabileler Tuğrul ve Çağrı Beylere 

bağlı ve onlara itaat etmektelerdi26. Mâverâünnehir hâkimi İlig-Han, Tuğrul ve Çağrı 

Bey’in gücü ve azametinden şüphe duymakta idi27. Onlarla bazen ittifak kurup bazen 

anlaşmazlığa düşüyordu. Selçukluların Horasan’ın28 büyük bir bölümüne hâkim 

olacağı korkusu içerisindeydi. İlig-Han bu korkusunda haklıydı. Çünkü Tuğrul ve 

Çağrı Bey, bağımsızlık için isyan düşüncesi içerisindeydiler29. Bu durumdan 

haberdar olan İlig-Han büyük bir ordu toplayıp Selçukluların terk-î diyar etmesi için 

istişarede bulundu. Selçuklular bunu haber alınca (Tuğrul ve Çağrı Bey) İlig-Han’ın 

sınırlarını terk etti30. Bunlar Buhârâ’ya yirmi fersah (120 km) uzaklıkta bulunan bir 

yerde konakladılar ve Buhârâ emîrî Buğra Han’ın yanına Talas havalisine 

sığındılar31. Buğra Han da durumdan rahatsız olup onlara karşı sert tutum takındı32. 

Buğra Han’ın tavrına rağmen Selçuklular, ona sığınmak zorunda kaldı. Fakat Tuğrul 

Bey ve abisi Çağrı Bey, Buğra Han’ın ihanetinden çekindiği için, aynı anda O’nun 

yanında bulunmamaya karar verdiler; biri Buğra Han’ın yanında kalırken, diğeri 

maiyetini korumak maksadıyla kavminin yanında kalacaktı ve bu böyle devam 

edecekti33. 

 Buğra Han, her iki kardeşin bir araya gelmesini bekledi. Fakat umduğu 

gerçekleşmeyince,  Tuğrul Bey’i yakalatıp hapsetti34. Bu durumu haber alan Çağrı 

                                                 

 

25 Köymen, I, 63; Kafesoğlu, 12. 
26 İbnü’l-Esîr, IX, 362. 
27 Merçil, 17. 
28 Kadim bir bölge olan Horasan, günümüzde İran’ın büyük çoğunluğu, Afganistan ve Türkmenistan 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Eski Farsçada “hûr” (Güneş) ve “âsân” (doğan, gelen) kelimeleri-

nin bir araya gelmesi sonucunda Horasan (güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi) sözcüğü ortaya çık-

maktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Cihan Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan, İstanbul: Bilge Kültür 

Sanat, 2012, 15. 
29 Mîrhând, 22. 
30İbnü’l-Verdî, 22;  Mîrhând, 22; Sevim- Merçil, 18. 
31 Merçil, 17; Sevim-Merçil, 18. 
32 Mîrhând’ın Ravzatu’s-Safâ fî Sîreti’l-Enbiâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ (Tabaka-i Selçûkiyye) adlı ese-

rinde ise, Buğra Han’ın onları gayet güzel karşıladığı ve gelişlerinden hoşnut olduğu Rivayet ediliyor; 

İbnü’l-Esîr, IX, 362; İbnü’l-Verdî, 22; Mîrhând, 22;  
33 İbnü’l-Esîr, IX, 362; İbnü’l-Verdî, 22; Mîrhând, 23; Müneccimbaşı, I, 50; Alptekin, 98; Turan, 88. 
34 Mîrhând, 23; İbnü’l-Esîr, IX, 362; İbnü’l-Verdî, 22; Müneccimbaşı, I, 50; Alptekin, 98; Merçil, 17; 

Sevim-Merçil, 18; Kafesoğlu, 13. 
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Bey, derhal kardeşini kurtarmak için ordusu ile birlikte işe koyuldu ve ordusunu 

sahrâya yolladı35. Her iki taraf karşı karşıya gelince büyük bir cenk meydana geldi ve 

Buğra Han ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgi neticesinde Buğra Han’ın ileri 

gelen emîrlerinden 130 kişi Selçuklulara esir düştü36. 

 Müteakiben Buğra Han, Çağrı Bey’le cenk etmenin doğru bir tutum olmadığı 

kanaatine vardı ve Tuğrul Bey’i beraberinde; değerli kumaşlardan elbiseler, kırk 

gulâm, güzel lehçeli cariyeler ve on bin dînar vererek serbest bıraktı37. Karşılığında 

ise esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Tuğrul Bey bu talebi kabul ederek abisi 

Çağrı Bey’in yanına vardı ve esirler serbest bırakıldı38. Bu olayın ardından iki kardeş 

Semerkand civarına doğru yola koyuldu39. Fakat burada da umduklarını bulamadılar. 

Buhârâ hâkimi İlig-Han (Ali Tegin), onlara karşı savaş hazırlığına başlamıştı. 

Adamlarını Çağrı Bey’i yakalamak üzere gönderen İlig-Han, hüsrana uğradı40. Bu 

durum üzerine Tuğrul Bey bir kısım maiyetiyle birlikte çöle çekildi. Çağrı Bey ise üç 

bin atlısıyla birlikte Rûm (Doğu Anadolu) gazâsına çıktı (406/1016-412/1021)41.  Bu 

esnada Türklerden (Terâkime) bir grup da Çağrı Bey’in emrine girdi42 

1.1.Çağrı Bey’in Anadolu (Rûm) Seferine Çıkması (406/1016-412/1021) 

 Selçuk Ailesi henüz bir devlet konumuna erişmemiş, Karahanlı ve Gazneli 

Devletlerinin yoğun takibi ve baskısı altında varlıklarını sürdürüyordu. Bu durum 

üzerine yeni bir yurt arayışı içine girdiler. Bilindiği üzere Oğuzlar yıllarca 

Anadolu’da bulunan Bizans’a karşı gazâlarda bulunmuştu. Bu vesileyle Selçuklular 

da Anadolu’ya ileride kendilerine yurtluk yapabileceği ihtimali göz önünde 

bulundurularak bir keşif gazâsı düzenledi. Bu kararın uygulanma görevi Çağrı Bey’e 

verildi. Tuğrul Bey, Selçuk Ailesi’nin maiyetini korumak gayesi ile çöllere 

                                                 

 

35İbnü’l-Verdî, 22; Turan, 88. 
36 Mîrhând, 24. 
37 Müneccimbaşı, I, 50; Turan, 88; Sevim-Merçil, 18. 
38 Merçil, 17. 
39 Mîrhând, 24. 
40 Mîrhând, 27. 
41 Mîrhând, 26; Alptekin 98; Sevim, 33; Merçil, 17; Kafesoğlu, 16. 
42 Mîrhând, 28. 
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çekilirken, Çağrı Bey de üç bin atlısıyla birlikte Mâverâünnehir yoluyla Anadolu 

seferine çıktı (406/1016)43. 

 Selçuklular, geçiş güzergâhında bulunan ve Gazne hâkimiyetinde olan 

Horasan bölgesini Arslan Câzib’in mukavemetine rağmen geçerek Irak-ı-Acem’e 

kadar ilerlediler. Durumu haber alan Sultan Mahmud, Çağrı Bey’in geçişine engel 

olamayan Arslan Câzib’i azarladı. Bu sırada Çağrı Bey, Azerbaycan yoluyla Doğu 

Anadolu’ya geldi. Bölgede bulunan Ermeni ve Gürcü prenslikleri sürekli birbirleri ile 

çatışma içerisindeydi. Durumdan istifade etmek isteyen Bizans İmparatoru II. Basil 

(Basileios), beraberinde bulunan güçlü bir ordu ile bu prenslikleri doğrudan Bizans’a 

(330-1453)44 bağladı. Böylece Ermeni ve Gürcü prenslikleri, Bizans kumandanları 

tarafından yönetilen vasal statüsüne kavuştu45. 

 Çağrı Bey ve beraberindekiler ise Bizans yönetimi altında bulunan Van Gölü 

havzasına girdi. Ali Sevim, Ermeni Kayaklarını baz alarak Selçuklu Türklerini 

“mızrak, ok ve yaydan ibaret olan silâhları çekili, beli kemerli, uzun ve örülü saçlı, 

rüzgâr gibi uçan Türk atlıları” olarak tasvir eder. Türklerin bu akını karşısında 

Vaspurakan bölgesinin hâkimi Kral Senekerim, oğlu David’i Selçukluları durdurması 

için gönderdiyse de başarılı olamadı46 ve Ardzruni ordusu47 ağır bir şekilde mağlup 

edildi 48. 

 Çağrı Bey, bu keşif neticesinde önemli ganimetler elde etti. Tuğrul Bey, 

kardeşinin Buhârâ’ya yaklaştığı haberini alınca, kardeşini karşılamak için hareket 

geçti49. Ebü’l-Ferec’in aktardığı bilgiye göre; Çağrı Bey, kardeşine: “ Burada iki 

büyük vali var. Bunlar Harezmşah Harun ve Sebük-Tegin’in torunu ve Sultan 

Mahmud'un oğlu Sultan Mes’ûd. Biz yalnız bunların hakkından gelemiyoruz. Fakat 

keşfetmiş olduğum Horasan ve Anadolu’ya gidebiliriz. Çünkü buralarda bize karşı 

                                                 

 

43 Sevim, 33. 
44 Işın Demirkent, “Bizans” DİA, VI, İstanbul: TDV, 1992, 230-244. 
45 Sevim, 34. 
46 Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), 

Çev: Hrant D. Andreasyan, Ankara: TTK, 2000, 48; Sevim, 34; Kafesoğlu, 16; Sevim-Merçil, 19. 
47 Urfalı Mateos’un rivayetine göre Türkler kana susamış, barbar ejderhalar olarak tasvir edilmiş ve 

bütün Hıristiyanları kılıçtan geçirmişlerdir; Urfalı Mateos, 48. 
48 Turan, 89; Kafesoğlu, 16. 
49 Mîrhând, 29; Turan, 89; Kafesoğlu, 16. 
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gelebilecek bir kimse yoktur,” dedi50. Tuğrul Bey, ağabeyinin dediklerini onayladı. 

Artık şartlar iki kardeşten yana idi ve böylece rahat hareket edebileceklerdi. Fakat bu 

durum amcaları Arslan Yabgu’yu telâşlandırdı. Çünkü Arslan Yabgu, onların Selçuk 

Ailesi’nin başına geçmesinden endişe duyuyordu.  Buna istinaden onlardan orduyu 

dağıtarak çevredeki hükümdarlara karşı daha temkinli olmalarını öğütledi. Arslan 

Yabgu’nun asıl amacı, Tuğrul ve Çağrı kardeşlerin onun liderliğini gölgede bırakarak 

daha fazla güçlenmesini engellemekti. Amcalarının izlediği bu bertaraf etme 

politikasından bîhaber olan Tuğrul ve Çağrı Bey’ler, Arslan Yabgu’nun bu öğüdüne 

kulak asarak daha münasip bir zamanı beklemek için geri çekildiler (412-416/1021-

1025)51. 

1.2.  Arslan Yabgu’nun Bertaraf Edilmesi, Tuğrul ve Çağrı Beylerin 

Selçukluların İdaresini Ele Alması 

 Sâmânî Devleti yıkılınca İlig-Han Buhârâ’yı ele geçirdi ve Selçukoğullarının 

Mâverâünnehir’deki itibarı arttı52. Bu sırada Arslan Han tarafından yakalanıp 

hapsedilen Ali Tegin ise kaçarak Buhârâ’yı ele geçirdi (411-412/1020-1021)53. 

Buhârâ’ya hâkim olan Ali Tegin, burada hâkimiyetini garanti altına almak için kendi 

hanedanına karşı bir mücadeleye girişti. Bunu tek başına gerçekleştiremeyeceğinin 

farkına varınca da, daha önce Karahanlılara karşı Sâmânîlerin yanında yer alan 

Arslan Yabgu’ya ittifak talebinde bulundu. Arslan Yabgu ise bu talebi kabul ederek, 

İbrahim Muntasır’ın ölümünden sonra düştüğü siyasî yalnızlıktan kurtulup varlığını 

Bûhârâ hâkimi Ali Tegin’e kanıtlamış olacaktı. Bu durum Selçuklu tarihi açısından 

büyük önem arz eder. Çünkü ilk defa Selçuklu beyi kadim bir hanedana mensup olan 

bir prens ile hukukî açıdan eşit müttefik olarak kabul gördü. Daha öncede 

bahsettiğimiz gibi bu süreç, Selçukluların bağımsızlık mücadelelerini ifade eden 

olaylar bütünüdür. 

                                                 

 

50 Ebü’l-Ferec, I,  293. 
51 Mîrhând, 30; Alptekin 98; Turan, 90. 
52 İbnü’l-Esîr, IX, 362. 
53 İbnü’l-Esîr, IX, 362. 
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 Bu sıralar Arslan Yabgu, ordusu olan fakat ülkesi olmayan bir konumda iken, 

Ali Tegin ise, ülkesi olup ordusu olmayan bir hükümdardı54. Bu durum Ali Tegin’in 

Arslan Yabgu’ya muhtaçlığının en bariz kanıtıdır. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise bu 

ittifakın dışında kaldılar55. 1024 yılı itibariyle Karahanlı tahtına çıkan Yusuf Kadir 

Han, Mâverâünnehir üzerinde hâkimiyet sahibi olmak istiyordu. Fakat Buhârâ 

hâkimi olan kardeşi Ali Tegin ve Arslan Yabgu’nun mukavemetinden çekiniyordu. 

Kendisini Sâmânîlerin meşru varisi sayan ve Mâverâünnehir üzerinde hak sahibi 

gören Sultan Mahmud, bu ittifak talebi karşısında hoşnut kaldı. Zira Yusuf Kadir 

Han ile düşmanları ortaktı. Semerkand yakınlarında bir araya gelen iki hükümdar 

burada görüştü ve Sultan Mahmud, Arslan Yabgu meselesinin çözümünü kendi 

üzerine aldı56.  

 Öte yandan Ali Tegin sık sık Gazneli Mahmud’un sınırdaki vilayetlerine 

saldırılarda bulunuyordu. Bunu haber alan Sultan Mahmud Ceyhun’a yaklaşınca, Ali 

Tegin korkup Buhârâ’dan kaçtı. Bu durum cereyan edince, Arslan Yabgu ve maiyeti 

Sultan Mahmud’un gazabından korunmak maksadıyla çöllere çekildi57. Sultan 

Mahmud, Selçukluların gücünü, şevketini ve çoğaldığının farkına varınca, müttefiki 

Yusuf Kadir Han’ın tavsiyesi üzerine Arslan Yabgu’ya bir mektup yazarak onu kendi 

tarafına çekme niyetine girdi58. Arslan Yabgu, sultanın niyetinden bihaber yanına 

adamlarını alarak sultanın davetine icabet etti59. 

 Arslan Yabgu beraberinde seçkin 10.000 atlı ile Sultanın huzuruna çıkmak 

için Semerkand’a doğru yola koyuldu60. Arslan Yabgu’nun kalabalık bir orduyla 

intikal ettiği haberini alan Sultan Mahmud, tekrar bir elçi yollayarak; orduya ihtiyacı 

olmadığını ve yalnız gelmesinin daha münasip olduğu bilgisini iletti. Bu haber 

üzerine Arslan Yabgu, gösterişli 300 askeri ile Sultanın huzuruna çıktı61. Sultan, 

                                                 

 

54 Köymen, I, 69-70. 
55 Turan, 92.  
56 Salim Koca, Dandanakandan Malazgirte, Giresun 1997, 57. 
57 İbnü’l-Esîr, IX, 363; Köymen, I, 78. 
58 İbnü’l-Esîr, IX, 363; İbnü’l-Verdî, 22; Reşîdüddîn Fazlullâh,56; Köymen, I, 79; Sevim-Merçil, 20. 
59 İbnü’l-Esîr, IX, 363; Müneccimbaşı, I, 49. 
60 Reşîdüddîn Fazlullâh,56; Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Çev: Mürsel 

Öztürk, Ankara: TTK, 2000, 7; Köymen, I, 80. 
61 Hamdullâh Müstevfî, 19; Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, 7; Müneccimbaşı, I, 49; Köymen, I, 80-

81. 



9 

 

Arslan Yabgu ile girdiği konuşma neticesinde ondan çekindi. Arslan Yabgu’yu 

yakalatıp 1025 yılında Multân civarındaki Kalincar (Kâlencer) Kalesi’ne hapsetti62. 

Arslan Yabgu ölünceye63 kadar (428/1037) yedi yıl burada hapsedildi64. Arslan 

Yabgu’yu hapsetmeyi başaran Sultan Mahmud, aynı çabayı Ali Tegin için sarf 

etmedi. Çünkü Ali Tegin’i ortadan kaldırıp Yusuf Kadir Han’ı tamamen serbest 

bırakmak istemiyordu,  

 Arslan Yabgu’nun ölümü üzerine Selçukluların lideri Tuğrul ve Çağrı Bey 

olurken, Yabguluk unvanı yaşça büyük olan amcaları Musa İnanç’a verildi.  Musa 

İnanç Yabgu, Arslan Yabgu’nun da izlediği Tuğrul ve Çağrı Beyleri geri planda 

tutarak bertaraf etme politikasını uyguladı. Her iki kardeşe de yurt verme önerisinde 

bulundu, fakat bu öneri kabul görmedi. Arslan Yabgu’nun ölümü ile yalnız kalan Ali 

Tegin, Tuğrul ve Çağrı Beylere ittifak talebinde bulundu. Fakat bunun bir tuzak 

olduğu kanaatine varan Selçuklu beyleri bu talebi reddetti. Tuğrul ve Çağrı 

Beylerden umduğunu bulamayan Ali Tegin,  Selçuklular arasında ihtilaf oluşturmak 

gayesiyle Musa Yabgu’nun bir diğer oğlu Yusuf Yinal’a elçi gönderip Selçuklu 

yabgusu olma önerisinde bulundu. Fakat Yusuf Yinal bu teklifi kabul etmedi 65. 

İstediğine ulaşamayan Ali Tegin ise Selçuklular üzerine bir baskın yaparak Yusuf 

Yinal ve birçok Selçuklu askerinin ölümüne neden oldu66. Kısa zamanda toparlanan 

Selçuklular, karşı saldırıya geçerek çok sayıda Karahanlı ve emirini öldürdüler (Ocak 

1029/1030)67. Ancak Ali Tegin saldırılarını hız kesmeden devam ettirince, 

                                                 

 

62 Reşîdüddîn Fazlullâh, 58; Muhammed Şebankâreî, 138; Mîrhând, 67; Köymen, I, 83; Alptekin, 99; 

Sevim, 39; Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan, 35; Nevzat Keleş, Şeddâdîler (951-1199) Ortaçağ’da 

Bir Kürt Hanedanı, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2016,135; Mustafa Akkuş-İzzetullah Zeki, 

“Târîh-i Beyhakî’ye Göre Selçuklu-Gazneli İlişkileri ve Selçuklu Algısı”, USAD, 2016, 189. 
63 Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî’nin rivayet ettiğine göre; Arslan Yabgu’nun kaçış planından sonra 

sinirlenen Sultan Mes’ûd, Arslan Yabgu’nun zehirlenerek öldürülmesi, oğlu Kutalmış’ın ise sıkı gö-

zetm altında tutulması emrini verdi; Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, 9. 
64 Reşîdüddîn Fazlullâh, 58; Hamdullâh Müstevfî, 19; Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, 8; Mîrhând, 

67; Müneccimbaşı, I, 49; A. Sevim-E. Merçil, 20; Merçil, 18; Kafesoğlu, 15; Köymen, I, 359. 
65 Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, 8; Müneccimbaşı, I, 50; Kafesoğlu, 15; Alptekin, 99; Sevim-

Merçil, 21; Koca, 59. 
66 Müneccimbaşı, 51; Alptekin, 99; Sevim-Merçil, 21. 
67 Alptekin, 99; Sevim-Merçil, 22; Merçil, 20. 
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Selçuklular kendilerine yurt olarak verilen Şurâhan ve Darhân (Dergân) dolaylarına 

geçtiler68. 

 Müteakiben Hindistan fatihi, Gazne hükümdarı Sultan Mahmud vefat etti 

(421/1030) ve tahta oğlu Mes’ûd geçti69. Harezmşah Hârun b. Altuntaş ise, 

Selçuklular’a ittifak için mektup yolladı. Tuğrul Bey, kardeşi Çağrı ve Yabgu 

(Beygu) ile Hârun’a güvenip onun yanına gittiler (425-426/1034-/1035). Fakat Hârun 

onlara ihanet ederek üzerlerine asker yolladı70.  Bu durum üzerine Selçuklular Nesâ 

Çölü’ne, oradan da Merv’e hareket ettiler (1035). 

2. Selçukluların Bağımsızlık Mücadeleler 

2. 1. Nesâ ve Telhâb (Talhâb) Savaşları (428-429/1037-1038) 

 Harezmşah Hârun’un ihaneti neticesinde Merv’e sığınan Selçuklular, Gazne 

hâkimi Sultan Mes’ûd’a elçi göndererek aman diledi ama sultan kabul etmeyip 

elçilerini tutuklatarak onların üzerine kuvvetli bir ordu yolladı. Selçuklular, Gazne 

ordusu tarafından Nesâ yakınlarında bozguna uğratıldılar. Fakat Gazne ordusunda 

ganimet taksimi yüzünden çatışma çıkınca Selçuklular bu fırsattan istifade ederek 

Gaznelileri mağlup etti ve kendilerinden alınan ganimetleri geri aldılar71. Gazne 

ordusu ise Nişâbur’a Sultan Mes’ûd’un yanına döndü. Böylece Gazneliler 

Selçukluların gitgide artan gücünün farkına vardı. 

 Müteakiben Sultan Mes’ûd, Selçukluları itaati altına girmeye zorladı. Tuğrul 

Bey bu durum üzerine Sultan Mes’ûd’a şu mesajı yolladı72: “De ki, “Ey mülkün 

sahibi Allah’ım! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, 

dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır (yalnız) senin elindedir. 

Muhakkak sen her şeye kâdirsin!”73. Buna mukabil Sultan Mes’ûd, Selçuklulara 

                                                 

 

68 Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, 9; Müneccimbaşı, I, 51;  Sevim-Merçil, 22. 
69 Reşîdüddîn Fazlullâh, 61; Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, 9; Mîrhând, 70; Alptekin, 100; Merçil, 

20; C. Cahen, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi (XI. Yüzyılın İkinci Yarısı), 6;  Kafesoğlu, 18; Köymen, 

I, 359. 
70 İbnü’l-Verdî, 23; Müneccimbaşı, I, 51-52. 
71 İbnü’l-Verdî, 23. 
72 Müneccimbaşı, I, 52. 
73 Kur’an-ı Kerim Meali, “Âl-i İmrân Sûresi 26”,Çev: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kayseri: Okyanus 

Yayıncılık, 33. 
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haber göndererek onlara toprak (yurt) vaadinde bulundu. Fakat Selçuklular kabul 

etmeyip âsilik etti. Yaptıklarından pişman olunca da, Sultan Mes’ûd’a itaat etmeyi 

kabul ettiler. Asıl amaçları amcaları Arslan Yabgu’yu esaretten kurtarmak idi. Sultan 

onların bu isteğini karşılıksız bırakmayıp Arslan Yabgu’yu Belh’e getirdi. 

Arslan’dan yeğenlerine mektup yazarak Gazne Devleti’ne tâbi olmalarını em-

retmesini istedi. Fakat Tuğrul ve Çağrı Beyler, sultana tâbi olmayı kabul etmeyip 

Horasan’ı ele geçirip nahiyelere naipler tayin ettiler74. Devamında Nişâbur’da Tuğrul 

Bey adına “es-Sultanü’l-muazzam” unvanıyla hutbe okutuldu (429/1038)75. On gün 

sonra Çağrı Bey Herât’ı alıp Merv’e geçti. Belh dışında bütün Horasan vilayetlerinde 

kendi ve kardeşi Tuğrul adına hutbe okuttu76. Böylece Horasan’ın hâkimiyeti bir 

müddet sonra Gaznelilerden, Selçuklulara geçecekti77 

3. Dandanakan Savaşı (430-431/1039-1040) 

 Selçuklular Merv, Nişâbur ve Herât’ta kendi adlarına hutbe okutmuş ve bir 

nevi bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmıştı. Gazne ordusunun üst üste iki ağır 

yenilgi almasını hazmedemeyen Sultan Mes’ûd, Horasan’a gönderdiği orduya kesin 

emir verirken, takviye kuvvet olmaları amacıyla Herât şehrine de bir ordu yolladı. 

Kendisi de 300 fil, 50 bin kadar atlı birlikten oluşan ordusunun başına geçerek 

Selçukluların üzerine doğru harekete geçti78. Bu esnada Selçuklular herhangi bir 

savaş olması durumuna karşı ağırlıklarını ve ailelerini Merv çölüne çekti.79.  

 Dandanakan Savaş’ı 430/1039 yılı ilkbaharında başladı. Sultan Mes’ûd’un 

hırslarına yenilip birçok kumandanını görevden alması ve çoğunu da öldürmesi, 

savaşın ilerleyen zamanlarında yalnız kalmasına sebep olacaktı. Çünkü ordusunun 

önemli bir bölümü taraf değiştirip Selçukluların safında savaşacaktı80.Diğer yandan 

                                                 

 

74 Reşîdüddîn Fazlullâh’ın Rivayetine göre ise; Tuğrul Bey Ramazan (Haziran) 1038 yılında 

Nişâbur’a gelerek Sultan Mes’ûd’un tahtına oturdu; Reşîdüddîn Fazlullâh, 64; Şapolyo, 43-44. 
75 el-Azîmî, Azîmî Tarihi Selçuklular Dönemiyle İlgili Bölümler (H. 430-538=1038/39-1143/44), Çev: 

Ali Sevim, Ankara: TTK, 2006, 3; Ebü’l-Ferec, I, 296; Reşîdüddîn Fazlullâh, 63-64; İbnü’l-Verdî, 23; 

Mîrhând, 58; Müneccimbaşı, I, 53;Mehmet Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul: Kültür 

Bakanlığı Yayınları, 1976,  12; Merçil, 23. 
76 Mîrhând, 58-59; Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan, 39 
77 Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan, 39. 
78 Koca, 73. 
79 İbnü’l-Verdî, 24; Müneccimbaşı, I, 53; Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan, 39. 
80 Koca, 73. 
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Çağrı Bey, Ulyaâbâd yakınlarında Gazne ordusu üzerine yürüdü (430/1039). Amacı 

Gazne ordusu hakkında bilgi sahibi olmaktı. Fakat başarılı olamayıp geri çekildi. Bu 

durum üzerine Selçuklu beyleri bir toplantı yaparak geri çekilmek istediler. Çağrı 

Bey bu karar itiraz etti ve fikrini kabul ettirdi. Selçuklu ordusu, Gazne ordusunun su 

temin ettiği nehrin yatağını tahrip etti. Bu olay Gazne ordusunu zora soktu. Daha 

sonraki süreçte suyu ve erzağı azalan Gazne ordusunda ihtilaf çıkacak ve savaşın en 

can alıcı kısmında Gazne askerleri Sultan Mes’ûd’un yanından ayrılacaktı81. 

  Bundan faydalanan Selçuklular, Merv şehrinde vur-kaç taktiği uygulayarak 

Gazne ordusunu yıpratmaya çalıştılar. Gazne ordusunu yıprattığı kanaatine varan 

Selçuklular, Dandanakan Hisarı önünde savaş kararı aldı. Yaşanan bu meydan 

savaşı neticesinde Selçuklu ordusu, Gazne ordusunu ağır bir yenilgiye uğratarak 

sayısız ganimetler elde ettiler82. Çağrı Bey bu ganimetleri askerleri arasında 

paylaştırdı. Sultan Mes’ûd ise yanında bulunan yüz seçkin adamıyla birlikte Gazne 

şehrine döndü. Böylece Selçuklular 431/1040 yılında Horasan’ı ele geçirdi ve Tuğrul 

Bey adına hutbe okuttular83. Horasan ve civarı Tuğrul Bey’in lehine düzene girdi. 

Tuğrul Bey’e “Horasan Emîrî” unvanı verildi84.  Akıllıca davranan Selçuklular, 

bağımsız ve müstahkem bir devlet olma alâmetlerine sahip oldular85. Tuğrul Bey 

Horasan’a hâkim olunca, Sultan Mes’ûd güçsüz bir duruma düştü. Sultanın bu 

vaziyetinden faydalanan adamları, onu öldürüp86 kardeşi Muhammed’i Gazne tahtına 

oturttular87. 

4. Sultan Tuğrul Bey Dönemi (429-455/1038-1063) 

 Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey, Seyhun civarındaki Cend 

şehrinde dünyaya geldi. Yetmiş yaşlarında vefat ettiği düşünülürse, 385/995 yılında 

                                                 

 

81 el-Hüseynî, 9; İbnü’l-Verdî, 2; Müneccimbaşı, I, 53; Şapolyo,48; Merçil, 26; Koca, 74. 
82 el-Hüseynî, 9; İbnü’l-Verdî, 24; Müneccimbaşı, I, 53; Koca, 76. 
83 Hamdullâh Müstevfî, 24; İbnü’l-Verdî, 24. 
84 Merçil, 26.  
85 Şebankâreî, 139. 
86 İbnü’l-Verdî’nin Rivayetine göre ise; Sultan Mes’ûd ve ailesi, yeni saltanat vekili olan kardeşi 

Muhammed tarafından Keydey Kalesi’ne gönderildi ve iyi muamele görüp muhafaza edilmesi sağ-

landı. Sultan Mes’ûd’u, yeğeni Ahmed,  babasına haber verilmeksizin Keydey Kalesi’nde öldürttü; 

Ebü’l-Ferec, I, 297; İbnü’l-Verdî, 25. 
87 Azîmî Tarihi, 4; el-Hüseynî, 10;  İbnü’l-Esîr, IX, 372; Ebü’l-Ferec, I, 297; İbnü’l-Verdî,25. 
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doğduğu söylenebilir88.  Dandanakan Zaferi’nden sonra hız kesmeden fetihlere 

devam eden Tuğrul Bey, Horasan, Azerbaycan ve İran’ın önemli vilayetlerini 

topraklarına kattı ve 433/1042 yılında Rey şehrini hükümet merkezi (dârü’l-mülk) 

yaptı89. 

 Tuğrul Bey, Selçuklu Devleti’nin temellerini atınca, aile efradı ile birlikte bir 

karara vardılar. Bu karar üzerine Abbâsî Halifesi el-Kâim Biemrillâh'a tâbiiyetlerini 

bildiren bir mektup yazdılar90. Tuğrul Bey, Rey’de tahta oturunca halife, Tuğrul 

Bey’e mektubun cevabı ile birlikte elçiler gönderdi. Halifenin elçileri üç yıl boyunca 

Selçuklu topraklarında kaldı ve bu süre sonunda gayet hoşnut bir şekilde halifenin 

yanına döndüler91. Tuğrul Bey, devlet idaresinde aile üyelerine de yer verdi. Amcası 

Mûsâ Yabgu’ya Herât’ı, Çağrı Bey’in oğlu Kavurd’a Taberistan ve Kirman 

dolaylarını, Kutalmış, Yakut ve İbrahim Yinal’a ise Irak’ın idaresini verdi92.  

 Tuğrul Bey bu şekilde devlet idaresini tesis etmeye çalışırken aynı zamanda 

devlet memurları da tayin edip vezirliğine de Ebü’l-Kasım el-Buzgânî’yi getirdi93. 

Ayrıca 432/1040 yılında hükümdarlık sembollerinden biri olan ilk parayı Nişâbur’da 

kendi adına bastırdı94. Bu hükümdarlık alâmetlerinin en önemli sembollerinden 

biridir ve devletin resmen kurulduğunun bir diğer işaretidir. Tuğrul Bey 434/1042 

yılında Harezm şehrini ele geçirdi. Aynı yıl İbrahim Yinal Rey şehrinin imarı için 

görevlendirildi. Ayrıca 437/1045 yılında da Dînever ve Hamedan’ı fethetti. Bizans 

askerleri 439/1047’de İnanç Yabgu’nun oğlu Hasan Bey’e tuzak kurarak öldürdü. Bu 

durum üzerine Tuğrul Bey, İbrahim Yinal ve Kutalmış Bey’i Bizans kuvvetlerinin 

üzerine yolladı. Selçuklu ordusu, Pasinler ovasında Bizans ordusunu ağır bir 

                                                 

 

88 Faruk Sümer, “Tuğrul Bey”, DİA, XLI, Ankara 2012, 344. 
89 İbnü’l-Ezrak, Mervanî Kürtleri Tarihi, Çev: Mehmet Emin Bozarslan, İstanbul: Koral Yayınları, 

1990, 148; İbnü’l-Esîr, IX, 379; İbnü’l-Verdî, 26; Şebankâreî, 139; Şapolyo, 49; Sevim, 46. 
90 Râvendî, 102; Reşîdüddîn Fazlullâh,  67; Şebankâreî, 138-139; Şapolyo, 49; Kafesoğlu, 27; Köy-

men, I, 358-359; Koca, 79. 
91 Şebankâreî, 140; Şapolyo, 54. 
92 el-Hüseynî, 12; Reşîdüddîn Fazlullâh, 69; Hamdullâh Müstevfî, 26; Ahmed bin Mahmud, 52; Şa-

polyo, 49: Sevim, 46; Koca, 81. 
93 Reşîdüddîn Fazlullâh, 68; Şapolyo, 50; Koca, 80. 
94 Köymen, I, 366; Şapolyo, 50; Koca, 80. 
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yenilgiye uğratarak Gürcü prensini esir aldı (440/1048). Fakat daha serbest 

bırakıldı95. 

 Tuğrul Bey, 1051 yılında Irak-ı Acem’e, 1054 yılında ise Azerbaycan’a 

hâkim olarak ilerleyişini sürdürdü96. O, daha sonra Bağdat’a gelerek Sultânüddevle 

Melik Rahim Ebû- Nasr’ı tutuklattı ve Taberek Kalesi’ne hapsettirdi (447/1055)97. 

Bağdat’ta iki yıl kaldıktan sonra döndü. Tuğrul Bey’in Bağdat’tan ayrıldığını fırsat 

bilen Arslan el-Besâsirî adındaki Türk komutan, Abbâsî Halifesi el-Kâim 

Biemrillâh'a karşı isyan girişiminde bulundu (450/1058). Halife, sultana haber 

göndererek isyanı bastırmasını istedi. Fakat aynı sıralarda Tuğrul Bey’in kardeşi ve 

Hâmedan hâkimi İbrahim Yinal’da isyan etti (450/1058-1059)98. Kardeşinin isyanı 

meselesinin daha büyük önem arz etmesi dolayısıyla Tuğrul Bey, bu isyanı bastırmak 

üzere Hemedan’a doğru harekete geçti. Fakat Hemedan’da sıkışıp kalınca yeğeni 

Alparslan’a isyanı bastırması için yardıma çağırdı. Alparslan, İbrahim Yinal isyanını 

bastırarak onu amcası Tuğrul Bey’e teslim etti. Müteakiben Tuğrul Bey’de kardeşi 

İbrahim Yinal’ı yayının kirişi ile (zih-i kemân) öldürdü (451/1059)99. 

 Bu sırada Arslan el-Besâsirî, halifeyi yakalatıp Arap kabilelerinden birine 

mensup olan İbn Muhâriş’e teslim etti. Tuğrul Bey harekete geçerek Halife Kâim 

Biemrillâh’ı kurtardı ve Arslan el-Besâsirî’yi öldürdü (452/1060)100. 1061-1062 

senesine gelindiğinde ise Sultan Çağrı Bey vefat etti101. İki kardeşin doğum yılları 

gibi, vefat yılları da birbirine çok yakındı. Çağrı Bey’in ölümünün üzerinden çok 

geçmeden Tuğrul Bey’de, Halife el-Kâim Biemrillâh'ın kızı Seyyide Hatun’la 

                                                 

 

95 Sümer, 345. 
96 Ergin Ayan, “Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu-Bizans Ekseninde Ermeniler”, Yeni Türkiye Stratejik 

Araştırmalar Merkezi, 2014, 60, 1. 
97 el-Hüseynî, 13; Şebankâreî, 140; Nevzat Keleş, “Büveyhîler Devrinde Bağdad’da Asayiş: Ayyârlar, 

Şâtırlar, Dâ’irler ve Hırsızlar”, Turkish Studies, XII/9, Ankara 2017, 83. 
98 İbnü’l-Esîr, IX, 485; el-Hüseynî, 13; İbnü’l-Ezrak, 149; Ali Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-

Âyân’da Selçuklular, Ankara: TTK, 2011, 27; Ebü’l-Ferec, I, 313; Şebankâreî, 140; Şebankâreî, 140; 

İbn Kesîr, el Bidaye v’en-Nihaye, XII, Çev: Mehmet Keskin, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994, 182; 

Mîrhând, 83; Ahmed bin Mahmud, 56; Nahide Bozkurt, Abbâsîler (750-1208), Ankara: TDV, 2017, 

115. 
99 İbnü’l-Esîr, IX, 2; el-Hüseynî, 14;  İbnü’l-Ezrak, 150; 4189; Mîrhând, 83; Ahmed b. Mahmud, 56. 
100 İbnü’l-Esîr, IX, 491; el-Hüseynî, 15; İbnü’l-Ezrak; 150; İbnü’l-Verdî, 32; Şebankâreî 140-141; 

Mîrhând, 86. 
101 İbnü’l-Esîr, IX, 489; el-Bundârî, 26; Ebü’l-Ferec, I, 314; Hamdullâh Müstevfî, 29; İbnü’l-Verdî, 

33; Ahmed b. Mahmud, 63. 
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evlendikten kısa bir süre sonra yakalandığı hastalık neticesinde 4 Eylül 1063’de (8 

Ramazan 455) Rey şehrinde vefat etti102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

102 el-Bundârî, 24; el-Hüseynî, 15-16; Ebü’l-Ferec, I, 316; Hamdullâh Müstevfî, 30; İbnü’l-Verdî, 33; 

Şebankâreî, 141; Mîrhând, 88; Ahmed b. Mahmud, 64; Müneccimbaşı, I, 66-67; Havva Kurt Selçuk, 

“İbni Hallikân’ın Vefayatü’l-Ayan Adlı Eserindeki Selçuklu Devlet ve İlim Adamları”, Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü Dergisi, 8, 1999, 108. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Vezirlik Müessesesi ve İlk Selçuklu Vezirleri 

1.1.  Vezirlik ve Vezirlik Müessesesi 

 Ortaçağ devlet düzeni içerisinde önemli bir yere ve bürokratik konuma sahip 

olan vezirlik müessesesi, Türk-İslâm devletlerinde de ayrı bir önem ihtiva 

ediyordu103.Vezir kelimesi aslında ilk kez Sâsânî Devlet (M.Ö. 226-641)104  teşkilâtı 

içerisinde ortaya çıkmıştır.  Kelime, köken olarak Farsça olup Avesta’da vicira (karar 

vermek, hükmetmek), Pehlevicede v(i)çir (hüküm, karar) kelimelerinden Arapçaya, 

oradan da tekrar Farsçaya geçmiştir105. Abbâsîler (750-1208) dönemine kadar 

Müslümanlarda vezir unvanı taşıyan, yönetici sınıfına mensup biri yok idi. Hz. 

Peygamber’in (sav), istişare edip fikir danıştığı Hz. Ebû Bekir, bir nevi vezirlik 

görevi yürütmekteydi. Hz. Ebû Bekir’in hâlifeliği süresince vezirlik görevini Hz. 

Ömer, Hz Ömer döneminde Hz. Osman ve Hz. Osman Döneminde ise bu görevi Hz. 

Ali idame ettirtmiştir106. 

 Vezirlik, tam olarak Abbâsî devleti içerisinde kurumsallaşmış olsa da,  

Emevîler (661-750) döneminde de halifeler bazı işlerini danışmak için donanımlı 

bazı kimselere ihtiyaç duymuştur107. Halifelikten sonra en önemli kurum olan 

vezirlik, Sâsânîlerden alınmış ve ilk defa Abbasi devleti ile birlikte İslâmî devlet 

                                                 

 

103 Mustafa Alican, “Selçukluların Erken Döneminde Vezirlik Kurumu”, Adıyaman Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 2014, 2; Mustafa Alican, “Selçukluların Erken Döneminde Sultan-

Vezir İlişkileri: Tuğrul Bey ve Amidu’l-Mulk Kundurî Örneği”, Selçuklu Siyasi Tarihi (Bildiriler), 

Ankara: TTK, 2014, 447. 
104 Nasr Niray, “Sâsâni İmparatorluğu’nun Devlet Yapısı Üzerine Bir İnceleme”, Muğla Üniversitesi 

SBE Dergisi, 5, 2001, 2. 
105 T. H. , “Vezir”, İA, XIII, İstanbul: MEB, 1997, 309; Fatih Yahya Ayaz, “Vezir”, DİA, XLIII, An-

kara: TDV, 2013, 79. 
106 Ayaz, 80. 
107 İrfan Aycan- İbrahim Sarıçam, Emeviler, Anakara: TDV,  2017, 101. 
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geleneği içerisinde yer edinmiştir108. İslâmî devlet geleneğinin sürdürücüsü ve 

paydaşları olarak ortaya çıkan siyasi teşekküllerden Karahanlılarda (840-1212)109 ise 

vezir hükümet görevlerini yürüten, dirlik düzeni sağlayan ve hazine gelirlerini 

arttıran yardımcı konumunda idi110. Gazneliler’in (963-1186)111 devlet teşkilâti 

içerisinde de önemli bir konuma sahip olan vezir icraî, teşrî ve kazaî selâhiyetleri 

bünyesinde barındıran, hükümdarın dâimî vekili konumunda ki en yetkili devlet 

görevlisidir112.  

 Büyük Selçuklu Devleti’nde vezirlik müessesesi oluşturulurken Abbâsî, 

Sâmânî ve Gazneli Devlet’i gibi devletler örnek alınmıştır. Bu durumun asıl nedeni 

olarak teşkilatlı bir yapıya sahip olmaları ve vezirlerini Fars kökenli devlet adamları 

içerisinden seçmeleri gösterilebilir113. Çoğunlukla Fars kökenli olan bu vezirler 

(Sâhib Dîvân-ı Saltanat), sivil vatandaş olup Ehl-i Kalem’den (Kalem Ehli) 

seçilirdi114. Ehl-i Kalem’den gelme vezirlere verilebilecek en güzel örnek, 

çalışmamızın temelini oluşturan Amîdülmülk el-Kündürî olabilir. Nitekim kendisi 

oldukça bilgili ve donanımlı bir devlet adamıydı. Ayrıca el-Kündürî, Sultan Tuğrul 

Bey tarafından vezirlik müessesesini başına getirilmeden önce hâciblik makamında 

görev yapmaktaydı. Bu sırada Tuğrul Bey’in ilk veziri115 Ebü’l Kasım Buzgânî ise 

Nişâbur reisliği görevini yürütüyordu116. Selçuklularda tıpkı diğer Türk-İslâm 

devletlerinde olduğu gibi bu geleneği bozmayıp vezirlerini daha önce devlet 

kademelerinde görev yapmış yetenekli, kabiliyetli ve ileri görüşlü şahıslardan 

seçmişlerdir. Vezirler bu makama getirilmeden önce tuğrâîlik ve müstevfîlik vb. 

görevlerde bulunan devlet görevlilerinden seçilirdi.  

                                                 

 

108 Bozkurt, 154. 
109 Reşat Genç, Krahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara: TTK, 2002, 2. 
110 Özaydın, “Müslüman Türk Devletlerinde Vezirlik”, DİA, XLIII, Ankara: TDV, 2013,  82. 
111 Erdoğan Merçil, “Gazneliler”, DİA, XIII, Ankara: TDV, 1996, 480. 
112 Güller Nuhoğlu, Beyhaki Tarihine Göre Gaznelilerde Devlet Teşkilatı ve Kültür, İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ba-

sılmamış Doktora Tezi, 1995, 228; Güller Nuhoğlu, “Gazneliler”, Türk Tarihi Araştırmaları, 2015, 

15. 
113 Özaydın, “Müslüman Türk Devletlerinde Vezirlik”,  83. 
114 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi III. Cilt Alp Arslan ve Zamanı, 

Ankara: TTK, 2016, 157. 
115 Aydın Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 8-9, 

Ankara 1967, 83. 
116 Köymen, III, 157. 
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 Vezirler seçilirken sadece yetenekleri değil, kriz yönetimi esnasındaki 

tutumları da göz önünde bulundurulmuştur.  Nitekim Nizâmülmülk, “padişahın 

akıllı, vezirin ise uyanık olması gerektiğini” vurgular117. Nizâmülmülk’ün 

Siyasetnâme adlı eserinde bir kıssada anlattığı gibi, “Padişahlar dâima halkın 

adaleti ve refahı için, işlere, garaz sahibi olmayan, (şahsî menfaatlerini düşünmeyen) 

perhizkârları ve Allah’tan korkanları memur etmişlerdir,”118. Bu açıklamadan da 

anlaşılacağı üzere, sultanlar devlet adamlarını seçerken ayrı bir ehemmiyet 

göstermektedirler. Vezirlik müessesesi devletin en önemli kurumlarının başında 

geldiği için bu yetkili makama tâyin edilecek kişi de her mânâda yetkin biri 

olmalıdır. Bu devletin selâmeti ve bekası için ayrı bir kutsiyet arz eder. Vezir her 

zaman adaletli, kifayetli ve âlim bir kişi olmalıdır. Bu erdemlere sahip bir vezir 

dâima devletin zevalini ve padişahın işlerinin fesada uğramasını engeller, bu 

minvalde görevini yürütürdü119. 

 Aydın Taneri’ye göre bütün Âmillerin başı vezirdir. Vezirin kötü, hain, zalim 

ve hırsız olduğu yerde, bütün mütesarıfları da öyle olurlar. Hatta daha kötü olurlar. 

Eğer bir âmil, âmilliği iyi bilirse, bir kâtip veya bir müstevfî görevini hakkıyla yerine 

getirirse farklı din ve mezheplere mensup insanlar arasında adalet sağlanmış olur120 

Bahsi geçen ifadelerden de anlaşıldığı gibi vezirin en önemli görevlerinden biri de 

adaletli ve iyi bir yönetici olmasıdır. 

 Büyük Selçuklu Devleti’nde tıpkı hükümdarlık sembolleri olduğu gibi 

vezirlik sembolleri de vardı. Vezirlik müessesine tayini yapılan kişiye sultan 

tarafından, hîl’at-ı vezaret, mühür-yüzük, divit, kılıç, nevbet, çadır, sarık, minder, 

vezirin unvan ve lâkapları verilirdi121. Vezir, sultanın çıkardığı bir menşûr ile 

                                                 

 

117 Siyaset-nâme, Çev: Mehmet Altay Köymen, Ankara: TTK, 2016, 135; Taneri, “Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu‘nda Vezirlik” 92-93, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”; Özaydın, “Müs-

lüman Türk Devletlerinde Vezirlik”,   83. 
118 Taneri, “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi, 6-7, Ankara 1968, 142. 
119 “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”,143; Nevzat 

Keleş,  Ortaçağ Müslüman-Türk Devletlerinde Siyasal Yapılanma, 203. 
120 “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”, 148. 
121 İbnü’l-Esîr, el Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, X,  Çev: Abdülkerim Özaydın, İstanbul: Bahar Yayın-

ları, 1991, 351; Râvendî, 144; Taneri, “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı 

Bakımından Değeri”,142. 
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görevine başlar ve bunu temsilen kendisine hîl’at giydirilirdi. Buna hîl’at-ı vezaret de 

denilmekteydi. Vezirlik sembolü olan hîl’at-ı vezaret, kendine mahsus özel bir şekle 

sahipti. Sultan Alparslan (421-465/1930-1972)122, Vezir Amîdülmülk el-Kündürî’yi 

azl ve tevkif edip yerine Nizâmülmülk’ü imparatorluk veziri olarak tayin ettiğinde 

ona hîl’at giydirmişti (29 Aralık 1064)123. 

 Büyük Selçuklu vezirlerinin makamı ve meskeni olarak kaynaklarda; dârü'l-

vezâre, dergâh-ı vezâret, saray ve serâperde (çadır) tâbirleri geçmektedir. Vezir, 

dârü'l-vezâre'deki makamında oturuyordu ve önünde kendisine sultan tarafından 

verilen vezirlik alâmeti olan divit bulunmaktaydı. Vezirin başında sarığı ve üzerinde 

ise hîl’atı vardı. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Selçuklu vezirleri kendilerine 

verilen sembolleri yanlarından ayırmamaktaydılar124. Bu görevlerinin önemini ve 

onların bağlılığının bir göstergesidir. Ayrıca vezir görevini Büyük Dîvân’da denen 

Dîvân-ı âlâ’da yürütmekteydi. 

2. Dîvân-ı âlâ (Dîvân-ı vezâret) 

  Selçuklularda idarî (merkezî) teşkilât içerisinde yer alan en büyük kurum 

Büyük Dîvân’dır. Dîvân-ı âlâ veya Dîvân-ı vezâret olarak adlandırılan bu kurum, 

devlet meselelerinin istişâre edildiği ve başkanlığını Sâhib Dîvân-ı saltanat’ın (vezir) 

yürüttüğü en önemli müessesedir125. Günümüzde bakanlar kuruluna denk gelen 

                                                 

 

122  Künye adı Ebû Sücâ’ Muhammed b. Dâvud Adudüddevle Burhânü Emîri'l-mü'minîn (421/1930-

465/1072) olan Selçuklu İmparatorluğu’nun ikinci hükümdarı Sultan Alparslan; Horasan meliki Çağrı 

Bey’in oğludur. Amcası Tuğrul Bey’den sonra Selçuklu tahtına çıkan Alparslan, 1071 yılında Bi-

zans’a karşı yapılan Malazgirt Savaşı’nı kazanarak varlığını kanıtlamış oldu. Bu savaş neticesinde 

Anadolu’nun kapıları Türklere tamamen açılmış oldu. Ayrıntılı bilgi için bkz: İbrahim Kafesoğlu, 

“Alparslan”, DİA, II, Ankara: TDV, 1989, 526-530. 
123 Köymen, III, 11; Taneri, “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımın-

dan Değeri”,  142. 
124 Taneri, “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”, 147. 
125 Sevim-Merçil, 508; Kafesoğlu, 145; Şapolyo, 2018; Aydın Taneri, “Müsâmeretü'l - Ahbâr'ın Tür-

kiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri, 149; Nevzat Keleş,  Ortaçağ Müslüman-Türk 

Devletlerinde Siyasal Yapılanma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim 

Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Van 2008, 199; Köymen, III,156; 

Şapolyo, 218; G. M. Kurpalidis, Büyük Selçuklu Devletinin İdarî Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Çev: 

İlyas Kamalov,  İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007, 84; Köymen, III, 91; Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan 

Selçuklu’ya, İstanbul: YKY, 2000, 126. 
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Dîvân-ı âlâ, merkezi teşkilâtın başıdır ve devletle ilgili tüm önemli kararlar burada 

alınır126. 

 İlk Dîvân-ı âlâ (Büyük Dîvân), Tuğrul Bey vezâretinde 427/1036 veya 

429/1038 yılında Nişâbur’da toplandı.  Toplantıya Horasan valileri de katıltılırdı127. 

Bu dîvân’da dâima Oğuz törelerine saygı duyulurdu. Ayrıca Dîvân-ı âlâ’nın 

bünyesinde; Askerî, Adlî ve Malî işlere bakan diğer dîvânlar da mevcuttu. Dîvân-ı 

âlâ; Vezir (Başvekil), Müstevfî (Maliye Vekili-Defdardâr), Ârızî Sultan (Milli 

Savunma Vekili) ve Tuğraî (Nişancı) adı verilen üyelerden meydana gelmekteydi128.  

 Büyük Selçuklu Devleti’nde, Dîvân-ı âlâ’nın bünyesinde bulunan;  Askerî, 

Adlî ve Malî işlere bakan ikinci dereceden dîvânlar da mevcuttu. Bu dîvânları sırası 

ile aşağıda açıklayacağız. 

 Dîvân-ı İnşâ ve’t-Tuğra: Selçuklulardan önceki devletlerde dîvân-ı resâil 

veya dîvân-ı mektûbât olarak isimlendirilmiş ve Selçuklular döneminde yeniden 

örgütlendirilerek Dîvân-ı İnşâ adını almıştır. Tuğra, Selçuklu sultanlarının fermanları 

onaylarken kullandığı bir çeşit imza imzadır. Bu dîvânın en önemli görevi, 

sultanların fermanlarını hazırlayıp dâhili ve hâricî yazışmaları yürüterek farklı 

türdeki belgeleri hazırlamaktır. Selçuklu bürokrasisinde tuğrâî veya münşi-i memâlik 

olarak adlandırılan kişi sultan için hatırı sayılır bir öneme sahipti. Tuğrâî genelde 

vezir tarafından belirlenirken, tayin onayını sultan yapardı. Vezirlik müessesesinin 

sorumlulukları arttıkça, Dîvân-ı İnşâ’nın da sorumlulukları artmıştır129. 

 Dîvân-ı İstifâ: Dîvân-ı istifâ ya da dîvân-ı istifâ-yı memalik devlet içerisindeki 

en yüksek, yetkili malî mercîiydi ve doğrudan Dîvân-âlâ’ya bağlıydı. Bu dîvânın 

başında en yetkili kişi olan müstevfi’l-memâlik bulunmaktaydı. Görev sıralaması 

bakımından vezirden sonra gelirdi. Devletin malî işleri de dâhil, bütün malî 

memurlar ve hatta dîvân-ı hâss memurları da müstevfîye bağlıydı. Müstevfînin 

görevi, vergilerin toplanmasını sağlamak ve herhangi bir aksilik durumunda ise 

                                                 

 

126 Köymen, III, 156; Sevim-Merçil, 508. 
127 Alptekin, 196; Şapolyo, 219. 
128 Köymen, III, 156;  Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 135; Şapolyo, 218. 
129 Sevim-Merçil, 508; Kurpalidis, 87-89. 
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görevli memurları sorguya çekmekti. Ayrıca bürokrasi mekanizmasının işleyişi, 

asker ve din adamlarının maaşlarından da sorumlu idi130. 

 Dîvân-ı İşrâf-ı Memâlik: Dîvân-işrâf veya dîvân-ıişrâf-ı memalik, Selçuklu 

Devleti’nin mâli işlerin kontrolünü sağlamaktaydı. Bu dîvânın başında Müşrîf-i 

memalik bulunmaktaydı. Dîvân-ı işrâfın en önemli vazifesi,  devlet hazinesinin 

gelirlerini kontrol etmek ve bölgelerden alınacak vergilerin zamanında teslim edilip 

edilmediğini belirlemekti. Bu dîvânın memurları vergi hesaplamaları yapılırken bir 

nevi müfettiş görevi üstlenmekteydi. Müşrîf ise bölgedeki bütün vergilerin (dîvân-ı 

hâss da dâhil) ayrıntılı hesabını yaparak gelir ve giderlerin kaydını tutardı. Daha 

sonra bu kayıtları rapor haline getirerek dîvân-ı işrâfa sunmakla yükümlüydü131. 

 Dîvân- Arz: Bu dîvân, ordunun genel yönetimi, asker sayısının denetimi ve 

ordunun maddî kaynaklarından mükellef idi. Sâhib-i dîvân-ı ‘arzın başkanlık ettiği 

Divân-ı arz, savaş zamanlarında büyük askerî karargâhta bulunmaktaydı. Esas görevi 

ise iktâları idare edip çeşitli rütbelerdeki ordu mensuplarının harcamalarını (mevâcib, 

erzak, nân-pâre) karşılamaktı. Fakat iktâları idare etme görevi en üst yöneticiye 

aitti132. 

3. Vezirin Görevleri 

 Sultanın fermanıyla göreve başlayan ve devlet düzeni içerisinde önemli bir 

konuma sahip olan vezir, sadece Büyük Dîvân’a başkanlık etmez, aynı zamanda 

devlet kademesinde görevli memurların tayin ve azlini yaparak, hanedan üyelerinin 

de maaşlarını belirlerdi. Vezir kabul törenlerinde, vasal veya elçi görüşmelerinde ve 

sivil görevlerle ilgili mahkemelerde (Dîvân-ı Mezâlim) hükümdarın yerini 

alabiliyordu. Ayrıca vergi denetimini de üstlenen vezir, bir araya getirilen vergilerin 

nereye ve nasıl harcanacağı konusunda da söz sahibiydi133.  

  Malî işlerde de neredeyse son söz yine vezire aitti. Bu durum vezirlik 

müessesesinin ve vezirin yükünün ne kadar ağır olduğunun bir başka göstergesidir. 

                                                 

 

130 Sevim-Merçil, 508; Kurpalidis, 94-97. 
131 Sevim-Merçil, 508; Kurpalidis, 99. 
132 Alptekin, “Büyük Selçuklular”, 198; Sevim-Merçil, 508; Kurpalidis, 102-103. 
133 Kurpalidis, 84; Nevzat Keleş,  Ortaçağ Müslüman-Türk Devletlerinde Siyasal Yapılanma, 203. 
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Büyük Selçuklu Devleti vezirleri hükümdar tarafından verilen kılıçla kuşatılarak 

askerî yetkilere sahip olmuştur134. Vezir bu yetkisi sayesinde sultanla birlikte sefere 

çıkıp gerek duyulduğunda ise orduya komutanlık ederdi135.  

 Büyük Selçuklu vezirleri sadece sarayda bulunmaz, gerek duyulduğu takdirde 

hükümet merkezi dışına da çıkabiliyordu. Vezirler herhangi bir seyahat maksadıyla 

payitahttan ayrıldıkları vakit, misafir edilecekleri şehirlerde kendilerine makamı 

büyüklüğünde ait bir çadır tahsis edilirdi. Tuğrul Bey’in son veziri Amîdülmülk el-

Kündürî, Bağdat’ı ziyaret ettiği esnada kendisine “Nevbetü' ş-şerife dâiresi” 

hazırlanmıştı136. 

4. İlk Selçuklu Vezirleri 

 1040 yılında da Dandanakan Savaşı ile birlikte bağımsızlıklarını ilan eden 

Selçuklular, bununla beraber devlet olmanın getirisi olarak çeşitli teşkilâtlanmalar 

yoluna gittiler. Bu müessesenin en önemlisi belki de vezirliktir. İlk Selçuklu vezirleri 

hakkında dönemin ana kaynakları temel alındığında, İbnü’l-Esîr (1160-1234) ve 

Reşîdüddîn Fazlullâh’ın rivayetine göre Tuğrul Bey, 1038 senesinde Ebü’l-Kâsım 

Ali b. Abdullah el-Cüveynî’yi vezir olarak tâyin ettiği bilgisi verilir 137. Öte 

yandanİbnü’l-Esîr, Tuğrul Bey’in hizmetinde bulunan vezirleri sırasıyla şöyle 

nakleder: 

1. Ebü’l-Kasım Ali b. Abdullah el-Cüveynî.  

2. Reîsürrüesâ Abdullah  el-Hüseyin b. Ali b. Mîkaîl.  

3.  Ebû Muhammed el-Hasan b. Muhammed el-Dihistânî.  

4. Amîdülmülk138 el-Kündürî139. 

                                                 

 

134 Özaydın, “Müslüman Türk Devletlerinde Vezirlik”, 84. 
135 Kurpalidis, 84. 
136 Taneri, “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”, 148. 
137 İbnü’l-Esîr, IX, 400; Câmi’ü’t-Tevârîh, 68; Alican, “Selçukluların Erken Döneminde Vezirlik 

Kurumu”,  5.  
138 138 İbnü’l-Esîr ve Reşîdüddin Fazlullâh Selçukluların ilk veziri olarak Ebü’l-Kasım Buzgânî’yi 

gösterirken, Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah ise ilk vezir olarak Amîdülmülk El-Kündürî’yi işaret 

etmektedir: İbnü’l-Esîr, IX, 400; Reşîdüddîn Fazlullâh; 68; er-Râvendî, 96; Müneccimbaşı, 34; Turan, 

8; Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”,  83; Koca, 80; 
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 Döneme yakın bir diğer kaynak er-Râvendî (öl. 1207’den sonra) ise Tuğrul 

Bey’in vezirlerinin listesini: 

1. Sâlâr Buzgân Ebü’l-Kasım el-Kevbânî. 

2. Ebû Ahmed ed- Dihistânî Amrek. 

3. Amîdülmülk Ebû Nasr el-Kündürî şeklinde zikrederken140, Reşîdüddîn Fazlullâh 

da;  

1. Sâlâr Ebü’l-Kasım Buzcânî 

2. Ebü’l-Kasım el-Kumânî 

3. Ahmed ed-  Dihistânî 

4. Amîdülmülk Ebû Nasr el-Kündürî Amîdvek olarak vermektedir141. 

 XV. yüzyılda kaleme alınmış Farsça bir eser olan Âsârü’l Vüzerâ’da ise biri 

daha önce zikredilen vezirlerden farklı olmak üzere, iki vezirden bahsedilir.  

 Bunlar: Sâlâr Ebü’l-Kâsım Buzgânî ve  Hâce Ebû Mansûr Darbâbî’dir. 

 Fakat Ali b. Hasan el-Bâharzî (ö. 467/1075)142, hepsinden farklı olarak Vezir 

Ömerek er-Ribâtî adında birinden (1053-1054) söz eder143. Sırası geldiğinde, El-

Kündürî’den önce vezirlik yapmış olan er-Ribâtî hakkında da malumat vereceğiz. 

 Dönemin kaynaklarının farklı fikirler beyan etmesine rağmen, çalışmamızda 

Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk vezirlerini ana kaynaklar ışığında belirlemeye gayret 

                                                                                                                                          

 

139 İbnü’l-Esîr, IX, 400; Harold Bowen, “İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar”, Çev: Aliye To-

ker, Türkiyat Mecmuası, XVII, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1972, 

125; Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”83. 
140 Râvendî, 96 
141 Reşîdüddîn Fazlullâh, 77. 
142 Fars asıllı şair ve edip olan Bâharzî, Nişâbur ile Herât arasında bulunan Bâharz bölgesinin merkezi 

Mâlîn'de doğdu. Tuğrul Bey’e Vezir Amîdülmülk el-Kündürî’yi tavsiye eden devrin ileri gelen âlimle-

rinden biridir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Haziran 1075 yılında bir toplantı esna-

sında öldürüldü. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Mehmet Talu, “Bâharzî, Ali b. Hasan”, DİA, IV, Ankara: 

TDV, 1991, 474. 
143 Harold Bowen, “Bazı Erken Dönem Selçuklu Vezirleri Hakkında Notlar”, Çev: Mustafa Alican, 

Tarih Okulu, 8, 2010, 142. 
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gösterdik. İbnü’l-Esîr, er-Râvendî,  Reşîdüddîn Fazlullâh ve Harold Bowen’den 

naklettiğimiz el-Bâharzî’nin listelerinden yararlanarak Tuğrul Bey dönemi vezirlerini 

şu şekilde sıralayabiliriz; 

1. Ebü’l-Kasım Ali b. Abdullah el-Cüveynî (429-1038-431-1040) 

2. Ebü’l-Feth Râzî (431/1040) 

3. Reisürrüesâ Ebü’l-Abdullah el-Hüseyin b. Ali. b. Mikâ’il Sâhib İbn Mikâ’il 

(444/1052-445/1053) 

4.  Ebû Muhammed el-Hasan b. Muhammed ed-Dihistânî (445/1053-446/1054) 

5. er- Ribâtî (445/1053-456/1054) 

6. Amîdülmülk Ebû Nasr el-Kündürî (446/1054–456/1064)144. 

4.1.  Ebü’l-Kasım el-Buzgânî (Cüveynî, Kevbânî, Sâlâr-ı Buzgân (429/1038–

431/1040) 

 Sözüne sâdık, mümtaz bir kimse olarak tarif edilen Ebü’l-Kasım el-Buzgânî, 

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey (1038-1063) ve dolayısıyla Selçukluların da ilk 

veziri olarak kabul edilmektedir145. Tam künyesi, Ebü’l-Kasım Ali b. Abdullah el-

Cüveynî olup kendisinden umumiyetle Sâlâr-ı Buzgân146 diye söz edilir147. Selçuklu 

vezirleri daha önce de bahsettiğimiz gibi genellikle Fars kökenliydiler. Bu cümleden 

Selçukluların ilk veziri Ebü’l-Kasım el-Buzgânî'nin de,  Gaznelilerde sâlâr148 

rütbesinde bir ordu mensubu olmasına rağmen, Fars kökenli olduğu rivayet 

edilmektedir149. Nişâbur’un ileri gelen şahsiyetlerinden biri olan Buzgânî, Gazne 

Devleti adına Nişbur reisliği ve Horasan âmilliğinde bulunarak Buzgân vilâyetinin 

sâlârlığını yürütmüştür150.  

                                                 

 

144 Câmi’ü’t-Tevârîh, 77. 
145 İbnü’l-Esîr, IX, 400; Reşîdüddîn Fazlullâh, 68; Turan, 8; Taneri, “Büyük Selçuklu İmparator-

luğu‘nda Vezirlik”, 83; Koca, 80; Alican, “Selçukluların Erken Döneminde Vezirlik Kurumu”, 5. 
146 Buzgân: IV. yüzyılda Zâvah bölgesinin doğusunda, Kûhistan’ın kuzey-doğusunda,  Herât nehrine 

yakın bir şehir olarak bilinir; G. Le Strange, The Lands of The Eastern Caliphate, Cambridge 1930, 

356. 
147 Bowen, Toker çevirisi, 126. 
148 Sâlâr: “Aşağı yukarı Arapçada ki “ayn” gibi, sadece "tanınmış" ve "kibar kişi" mânâsında da 

kullanılmıştır”; Bowen, 126. 
149 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 84; Bowen, Toker çevirisi, 126. 
150 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 86; Bowen, Toker çevirisi, 126. 
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 Gazne Devleti’nde çeşitli görevler üstlenen Buzgânî, onların başıboş ve kötü 

idaresinden hoşnut değildi. Gaznelilerin dönem itibariyle (424/1033) ekonomik ve 

stratejik öneme sahip eyaletlerin başında Horasan gelmekteydi. Horasan’ın siyasî ve 

mâlî idaresinin yönetiminde Sâhib-î Dîvân Ebü’l Fazl es-Sûrî bulunmaktaydı. Es-

Sûrî’nin asıl görevi vergi ve haraçların toplanmasını sağlayıp devlet hazinesini 

(beytü‘l-mal) kontrol altında tutmaktı. es-Sûrî, Sultan Mes’ûd’dan aldığı destek 

nedeniyle Horasan ahalisine acımasız bir tutum sergileyip onlara karşı usulsüz 

kararlar almaktaydı151.   

 Nişâbur’dan, başkent Gazne’ye sultanı ziyarete gelen es-Sûrî, kumaşlardan, 

ender rastlanan altın ve gümüş işlemelerden, göz kamaştırıcı halılardan, envai çeşit 

yemekler ve eski şaraplardan, gulâm ve cariyelerden, mis ve kâfurdan oluşan 

hediyeleri Sultan Mes’ûd‘a sundu. Fakat hediyelerin toplam değeri yaklaşık 40.000 

dinara tekabül ediyordu.  Hâlbuki bu Sûrî’nin onun için toplattığı hediyelerin yarısı 

kadar bile değildi. Yani Horasan’ın sâhib-î dîvân‘ı, Sultan Mes’ûd’a gelirin yalnızca 

yarısını takdim etmişti152. es-Sûrî’nin bu açgözlü tutumu karşısında Buzgânî’nin taraf 

değiştirmiş olması yadırganacak bir durum olmasa gerek. 

 Sultana sunulan bu değerli hediyeler, Horasan sâhib-i divan‘ı tarafından 

yoksul halktan baskı ve zor kullanma yoluyla alınmıştı. Tıpkı el-Buzgânî gibi halk da 

bu durumdan muzdarip yeni bir kurtarıcı arayışına girmişti. Bunun bariz kanıtı 

olarak, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in vekili olan İbrahim Yinal’a karşı olan 

destekleri gösterilebilir. 

 Haksızlıklar karşısında çaresiz kalan Ebü’l-Kasım el-Buzgânî, Tuğrul Bey’in 

ana bir baba ayrı kardeşi İbrahim Yinal ile mektuplaşmaya başladı. Nitekim İbrahim 

Yinal’ın, Nişâbur’u ele geçirmesi, Gazne Devleti’nde sâlâr olarak görev yapan el-

Buzgânî’nin desteği sayesinde oldu. İbrahim Yinal bu durumdan istifade etti ve 

halkın herhangi bir mukavemeti ile karşılaşmadı. Karşılıklı mektuplaşmalardan 

açıkça halkın ve Buzgânî’nin İbrahim Yinal’ın maiyetindeki ordunun azlığından 

                                                 

 

151 Sergey Grigoriviç Agacanov, Selçuklular, İstanbul: Selenge Yayınları, 2004, 63. 
152 Agacanov, 63; Mehmet Cevat Karaoğlu, Büyük Selçuklu Devleti Vezirleri, Yüzüncü Yıl Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Van 2011, 53. 
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dolayı hayal kırıklığına uğradığı ve bazı yaşlıların gizli gizli ağladığı rivayet edilir. 

Buna rağmen İbrahim Yinal’ın yakışıklı bir genç oluşu, güzel sözler söyleyişi ve 

Selçukluları temsil eden beyaz renkli bir bayrakla belirmesi halkı tesir altına aldı. 

Sultan Mahmud ve Sultan Mes’ûd’un adamlarını görmeye alışmış olan halk bir 

yandan ağlıyor, bir yandan ise İbrahim Yinal’ın asker sayısının azlığına gülüyordu. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen İbrahim Yinal iyi bir şekilde karşılandı ve çeşitli 

hediyelerle onurlandırıldı. Yardıma gelen kuvvetlerin azlığına karşın Ebü’l-Kasım el-

Buzgânî canla başla çalıştı ve 3-4 bin kişilik bir ordu topladı. Horasan Sâhib-î 

Dîvân‘ı es-Sûrî’nin adaletsiz tutumu ve Sultan Mes’ûd’un bu durum karşısında sessiz 

kalması neticesinde kendinden emin olan el-Buzgânî, topladığı orduyla birlikte 

Selçukluların safına geçti. Böylelikle Gazne Devleti’nde taraf değiştiren ilk Komutan 

el-Buzgânî oldu153. el-Buzgânî’nin tavrı Selçukluların başarılı olmasında önemli bir 

etkendir. 

 İbrahim Yinal kendini bir şekilde el-Buzgânî’nin de desteği ile Nişâbur 

halkına kabul ettirdikten sonra, sıra Tuğrul Bey adına hutbe okutulmasına geldi. 

Horasan Sâhib-î Dîvân‘ı es-Sûrî’nin adaletsiz tutumu ve Sultan Mes’ûd’un bu durum 

karşısında sessiz kalması neticesinde kendinden emin olan el-Buzgânî, beraberinde 

bulunan kuvvetiyle birlikte Selçukluların safına geçti. Böylelikle Gazne Devleti’nde 

taraf değiştiren ilk Komutan el-Buzgânî oldu154. el-Buzgânî’nin tavrı Selçukluların 

başarılı olmasında önemli bir etkendir. 

  Nişâbur’da Tuğrul Bey adına hutbe okutulduktan sonra el-Buzgânî, 1038’de 

Selçuklu Devleti’nin idaresi altına girdi. Bundan mütevellid, teşkilâtlı bir yapı 

kurmak isteyen Tuğrul Bey, kendisine devlet idaresini teslim etti155. Hizmetlerinden 

dolayı Ebü’l-Kasım el-Buzgânî’ye vilâyet verip hîl’at kuşattı. Kendi hazırlamış 

olduğu cebe ve durrâ‘a’yı (zırhlı kaftan ve ceketi) ona hediye etti156. el-Buzgânî’ye 

verilen bu hîl’at, başka bir deyişle Selçuklu Devleti içerisinde İranlı bir vezirin 

                                                 

 

153 Köymen, I, 272-273. 
154 Köymen, I, 272-273. 
155 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik” 86; Bowen, 126; Divitçioğlu, 91. 
156 Köymen, I, 265. 
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Türklere idareciliği öğretmesinin başlangıcı oldu. Nitekim uzun yıllar Fars kökenli 

devlet adamları önemli görevlerde bulunacaktır. 

 Yukarıda işaret ettiğimiz üzere vezirin diğer önemli görevlerinden biri de 

mâlî denetimi yapmak ve devlet hazinesine gelir sağlamaktı. İlk Selçuklu veziri el-

Buzgânî'den itibaren vezirler, devlet bütçesine gelir sağlamak için büyük çaba sarf 

etmişlerdir. Öyle ki Buzgânî, para ihtiyacının daha fazla olduğu devletin kuruluş 

aşamasında, temin ettiği 500.000 dirhemi Tuğrul Bey'e teslim etmiştir (430/1039). 

Tuğrul Bey de bunu doğudaki problemlerle meşgul olan Çağrı Bey'e göndermiştir157.  

Hamdullâh Müstevfî, Buzgânî’nin Gazne Devleti ile yapılan Dandanakan Savaşı 

(431/1040) sırasında da Selçuklu vezirliği görevini yürüttüğünü nakleder158.  Öyleki 

Dandanakan Savaşı’ndan sonra Tuğrul Bey’in Abbâsî Halifesi el-Kâim Biemrillâh'a 

tabiîyetlerini bildiren ilk mektubu, Buzgânî’nin vezirliği döneminde, Ebû İshak el- 

Fukkaî‘nin aracılığı ile gönderildi. Bahsi geçen mektupta şu ifadeler yer almaktaydı: 

 “Biz kullarınız (bendegân), Âl-i Selçuk bin Lokmân, Abbâsî Devleti’nin istek 

ve arzularına her zaman itaat eden, farz ve sünnetlerine uyan bir boyduk. Hep gaza 

ve cihat uğruna savaştık. Bizim Selçukoğlu İsrail adlı bir amcamız vardı. Hiç 

kabahati olmadığı halde Sebüktegin oğlu Mahmud onu yakalayıp Hindistan’daki 

Kalincar kalesine yedi sene hapsetti ve o orada öldü. Kabilemizden birçok kişiyi ve 

bize bağlı olanlardan çoğunu yakalayıp ölene kadar kalelerde esir ettiler. Mahmud 

“Allah ona rahmet etsin”ölünce onun yerine oğlu Mes’ûd geçti. O zevk ve sefâ 

peşinde koşardı. Horasanlı âyân ve esnaf araya girip bizim oraya yerleşmemizi 

istedikleri halde Mes’ûd üzerimize ordu sürdü. Aramızda birçok savaş oldu. Bazen 

onlar, bazen biz kazandık. En sonunda baht bize güldü, onları yendik ve Mes’ûd 

kaçıp gitti. O vakitten beri zulüm yolundan ayrıldık, adaletle hareket ediyoruz. 

Halifenin bizi tanıması dileğimizdir”159.  

 Bu mektup Selçukluların bağımsızlık mücadelesi yolunda attığı önemli 

adımlardan birini temsil eder. Devletin meşruiyet kazanması ve teşkilâtlanması için 

                                                 

 

157 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 107. 
158 er-Râvendî, 102; Târîh-i Güzîde,25; Bowen, Toker çevirisi, 128. 
159 Reşîdüddîn Fazlullâh, 67. 
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halifenden icâzet alınması gerekiyordu. Daha önceki süreçte de bahsettiğimiz gibi 

halifenin bu mektuba cevabı Selçukluların bağımsızlığının bariz kanıtıdır. Bu 

adımlar atılırken vezir Ebü’l-Kasım el-Buzgânî’nin katkısı da yadsınamayacak kadar 

önemlidir. Çünkü devlet mekanizması içeresinde önemli bir yere sahip olan vezir, bu 

mektuplaşmalar esnasında idarî mekanizmanın işleyişini en muntazam şekilde 

sürdürmüştür. Onun bu kendini bilen tavrı, Tuğrul Bey’in övgüsüne mazhar olmasına 

sebep olmuştur160. 

 Gaznelilerin bünyesinde görev alıp tanık olduğu haksız uygulamalar 

nedeniyle Selçukluların safına geçen ilk devlet adamlarından olduğu, kullandığımız 

kaynaklar itibariyle açıktır. Selçukluların ilk veziri olması hasebiyle, Büyük Selçuklu 

Devleti’nin vezirlik müessesesinin oluşmasında büyük pay sahibidir. Bu durum 

gösteriyor ki Tuğrul Bey’in ilk vezirine güveni tamdı ve devlet idaresini çekinmeden 

ona bırakabiliyordu161. Öyleki Tuğrul Bey sefere çıktığı esnada hep Muvaffak adında 

bir din adamı ve veziri Ebü’l-Kasım el-Buzgânî ile muhabbet eder, bütün önemli 

işlerini vezirine danışırdı162. Yaklaşık iki yıllık bir süre boyunca Tuğrul Bey’e hizmet 

eden Ebü’l-Kasım el-Buzgânî, "tekâüdiye (emeklilik) lezzetinin ağzına hoş gelmeğe 

başladığını ve eteklerini vezaretten (vezirlik) kurtardığını" bildirerek vezirlik göre-

vinden azlini istedi163. Böylece Selçukluların ilk vezirinin görev süresi Tuğrul Bey’in 

de onayı ile son buldu. 

4. 2. Ebü’l-Feth er-Râzî (431/1040) 

 Tuğrul Bey’in devletleşme yolunda Sâmânî ve Gazneli devletine mensup 

yüksek rütbeli memurlardan faydalandığını daha önce belirtmiştik.  Bu yüzden 

Ebü’l-Feth er-Râzî için Arap ya da Fars kökenli denilebilir164. Selçuklu Devleti’nin 

hizmetine girmeden önce Râzî, İsfahan Hâkimi Alâü'd-devle Kâkaveyh' ve oğlu 

Ferâmuz'un vezirliğini yürütüyordu. Bu durum itibariyle Nişâbur’a Tuğrul Bey’in 

Dandanakan zaferini ve cülûsunu tebrik etmek için elçi olarak gönderilmişti. 

Konuşması ve tecrübesiyle Sultan Tuğrul Bey’in beğenisini kazanan Ebü’l-Feth er-

                                                 

 

160 Köymen, I, 274. 
161 Köymen, I, 274; Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 86. 
162 Köymen, I, 274. 
163 Bowen, Toker çevirisi, 128. 
164 Turan, 108. 
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Râzî, ondan vezirlik teklifi aldı. Tuğrul Bey’in bu teklifini kabul eden Ebü’l-Feth er-

Râzî, Selçukluların bilinen ikinci veziri oldu165. Görev süresinin tam olarak ne zaman 

bittiği belli değildir. Fakat kendisinden sonra Vezirlik müessesesinin başına geçen 

Sâhib İbn Mikâ’il’in göreve 444/1052 yılında başladığını varsayarsak, Ebü’l-Feth er-

Râzî’nin yaklaşık olarak on iki yıl vezirlik yaptığı söylenebilir. Ancak bu süre 

boyunca kaynaklarda ne tür icraatlar gerçekleştirdiğiyle alâkalı bilgi 

bulunmamaktadır. 

4. 3.  Sâhib b. Mikâ’il (444/1052-445/1053) 

 Tam adı Reisürrüesâ Ebü’l-Abdullah el-Hüseyin b. Ali. b. Mikâ’il olan Sâhib 

İbn Mikâ’il, Tuğrul Bey döneminin bilinen üçüncü veziridir. Ebü’l-Kasım el-

Buzgânî’den sonra hakkında detaylı bilgi sahibi olduğumuz bir diğer Selçuklu 

veziridir166. Reisürrüesâ unvanını taşıyan Sâhib b. Mikâ’il’in İbnü’l-Esîr’de Selçuklu 

Devleti’nin ikinci veziri olarak adı geçmektedir167. Oysa ilk Selçuklu Vezirleri 

üzerine yaptığı çalışmasında Harold Bowen onu üçüncü sırada anmaktadır168.  

 Sâhib b. Mikâ’il ve babası önceleri Gazne sarayında görevliydiler. 

Beyhâkî’den alınan bilgiye göre; Hândan olarak bilinen eski bir aileye 

mensuptular169. Reîsürrüesâlık görevinde bulunan Sâhib b. Mikâil,  Nişâbur bölgesi 

âyânlarındandı ve babası gibi kendisi de Gazne sarayında önemli görevlerde 

bulunmuştu. Babası hem Sultan Mahmud’un hem de Sultan Mes’ud’un hizmetinde 

yer alarak dîvânlara iştirak etmekteydi. Sâhib b. Mikâ’il’de bu bağlamda 426/1035 

yılında Gaznelilerin Nesâ'da bulunan Selçuklulara karşı yolladıkları ordunun 

kethüdâlığını yapmıştı. Gazneli kethüdası olan Sâhib b. Mikâ’il’e savaşın gidişatını 

seyredebilmesi için, bir fil temin edilmişti. Ancak Selçuklulara mağlup olan Gazne 

ordusunun kaçması neticesinde, Sâhib b. Mikâ’il yalnız kaldı. Nitekim bu haliyle 

Selçuklular tarafından esir alındı. Tuğrul Bey'in hizmetine hangi yıl girdiği belli 

olmayan Sâhib İbn Mikâ’il hakkında Bowen, el-Bâharzî’den naklen onun devlet 

                                                 

 

165 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 86-87; Turan, 108. 
166 Bowen, Toker çevirisi, 128. 
167 İbnü’l-Esîr, IX, 401. 
168  
169 Bowen, Toker çevirisi, 129. 
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dairelerinde "kâtib" olarak görev yaptığını ve dîvân-ı resâil'de çalıştığı bilgisini 

verir170.  

 Muhtemelen esir edildiği sırada bilgi ve birikimi ile Sultan Tuğrul’un ilgisini 

çekip vezirlik rütbesi ile şereflendirilmiştir. Tıpkı ilk Selçuklu veziri Ebü’l-Kasım el-

Buzgânî gibi Gazneli Devleti’nde görevli bir memur iken, daha sonra vuku bulan 

olaylar neticesinde Büyük Selçuklu Devleti’ne intisap etmiş, vezirlik müessesinin 

başına kadar yükselmiştir. 

 Görev süresi hakkında net bir tarih veremediğimiz Sâhib b. Mikâ’il, Tuğrul 

Bey’in önde gelen devlet adamlarından biri olmuştur. Bowen, görev yaptığı 

444/1052-445/1053 yılları arasında Rey şehrinde konakladığını ve Gurgan dışında 

bulunduğu bilgisini aktarır. Bu mevcut tarih olan 431/1040 yılından yaklaşık on iki 

yıl sonrasını işaret eder171. 

 Sâhib b. Mîkâ’il’in vezirliği esnasında Tuğrul Bey, birinci derece önem arz 

eden bir hükümdar konumuna ulaşmıştı. Hâkimiyeti doğrudan doğruya olmasa da, 

Fars ve Hüzistân hâriç olmak üzere, bütün İran'ı kapsıyordu. Öyleki Oğuzların, 

Bizans topraklarına düzenledikleri akınlar neticesinde, Diyarbekir'de bulunan 

Mervanî Emîrliği’ne172 kadar uzanmaktaydı. Abbâsî Halifesi el-Kâim Biemrillâh ve 

Tuğrul Bey arasındaki iletişimi de veziri sağlıyordu. Selçuklar bu dönemde sadece 

Abbâsî halifesi ile değil, aynı zamanda başka bölgelerle de irtibat halindeydiler. 

Örneğin Fars’ta bulunan Büveyhî emîrî ile olan münasebetleri oldukça sıkıydı Bu 

anlamda,  bu eyaletlerin de Tuğrul Bey’e tâbî olduğu söylenebilir173. Demek oluyor 

ki, Arapça bilen veziri sadece devlet içerisinde etkin değildi, aynı zamanda ilişki 

kurduğu diğer devletlerle de resmî iletişimi sağlıyordu. 

                                                 

 

170 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 87; Bowen, Toker çevirisi,  129. 
171 Bowen, Toker çevirisi, 129. 
172 Mervanoğulları (990-1085), Meyyâfârikîn merkez olmak üzere, Diyarbekir ve civarında yaklaşık 

yüz yıl kadar hüküm sürmüş Sünnî İslâm emirliğidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Abdurrahim Tufantoz, 

Ortaçağ’da Diyarbekir Mervanoğulları/990-1085, Ankara: Aça Yayınları, 2005. 
173 Bowen, Toker çevirisi, 130. 
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4. 4. Nizâmülmülk Ebû Muhammed el-Hasan b. Muhammed ed-Dihistânî 

(445/1053-446/1054) 

 İbnü’l-Esîir’in, Ebü’l-Kasım el-Buzgânî ve Sâhib b. Mikâ’il’den sonra 

üçüncü sırada yer verdiği Ebû Muhammed el-Hasan b. Muhammed ed-Dihistânî, 

Nizâmülmülk lâkabını kullanan ilk vezirdir. Sanılanın aksine bu lâkabı ilk defa 

Sultan Alparslan’ın meşhur veziri Ebû Alî Kıvâmüddîn Hasan b. Alî b. İshâk et-Tûsî 

(ö. 485/1092)174 kullanmamıştır. Sultan Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapan 

Nizâmülmülk’ün bu lâkabı ne zaman kullanmaya başladığı hususunda net bir tarih 

yoktur. Fakat bu lâkabın ed-Dihistânî tarafından XI. yüzyılın ortalarında kullanıldığı 

rivayeti edilmektedir175. Böylece Nizâmülmülk unvanını ilk defa kullanan ed-

Dihistânî,  Tuğrul Bey’in vezirleri arasında dördüncü sırayı alıyor. Daha önce de 

bahsettiğimiz gibi idarî görevlerde bulunduğu varsayılan Ebû Ahmed ed-

Dihistânî’nin de Arap ya da Fars menşeili olduğu söylenebilir176. ed-Dihistânî, 

vezirlik görevine tayin edilmeden önce Rıbât-ı Kussar‘da malî işler memurluğu 

görevini yürütmekteydi177.  

 ed-Dihistânî ve Abbâsî Halifesi Kâim-Biemrillâh’ın veziri olan yeğeninin 

oğlu ibn Mesleme “Reisürrûesâ” olarak adlandırılıyordu. Bowen’in el-Bâharzî’den 

naklettiği bilgide, sadece bir beytin izahı için adı geçen ed-Dihistânî, Horasan ve 

Irak’ta “cihanı zulüm ile meşbû (dolmuş) hale getirdiği” şeklinde anılır178. Bu 

ifadelerden de anlaşılacağı üzere,  Ebû Muhammed el-Hasan b. Muhammed ed-

Dihistânî, halka zulmetmiş ve döneme şahitlik etmiş insanlar üzerinde iyi bir intibâ 

bırakmamıştır. Vezirlikten azlini mi istedi, yoksa yaptığı olumsuz tavırlar yüzünden 

Sultan Tuğrul Bey tarafından mı görevinden alındığı tam olarak bilenmemektedir. 

                                                 

 

174 Selçukluların idarî teşkilâtı hakkında Siyasetnâme gibi önemli bir eser yazan vezir Nizâmülmülk, 

21 Zilkade 408'de (l0 Nisan 1018) Horasan'ın Tus şehrine bağlı Râdkân köyünde dünyaya geldi. Sul-

tan Alparslan kendisini vezir tayin ettiğinde Abbâsî halifesi Kâim-Biemrillâh tarafından, Nizâmül-

mülk, Kıvâmüddevle Veddîn ve Râzî Emîrü'l-Mü'minîn lakapları verilmiş, ayrıca Tacü'l-Hazreteyn, 

Vezîr-i Kebîr, Hâce-i Büzürg ve Atabekü'lcüyuş gibi lakaplarla anılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

Abdülkerim Özaydın, “Nizâmülmülk”, DİA, XXXIII, Ankara: TDV, 2007, 194-196. 
175 Bowen, Toker çeviris, 130.  
176 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 85. 
177 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 87. 
178 Bowen, Toker çevirisi,  130. 
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Dolayısıyla bununla alâkalı net bir bilgi vermemiz kaynakların yetersiz olması ne-

deniyle, şuan için pek mümkün görünmemektedir. 

4. 5. er-Ribâtî (445/1053-446/1054) 

 Tuğrul Bey’in bir diğer veziri de kaynaklarda ed-Dihistânî ile aynı 

dönemlerde vezirlik yaptığı anlaşılan er-Ribâtî’dir. Tam künyesi kaynaklarda mevcut 

olmayan er-Ribâtî, İbnü’l-Esîr’in listesinde yer almazken, Râvendî kendisini ed-

Dihistânî ile karıştırmaktadır ve tam ismini Ahmed ed-Dihistânî Amrak olarak 

vermektedir.179. Oysa Harold Bowen, er-Râvendî’nin aksine er-Ribâtî’yi ayrı bir 

şahıs ve Amîdülmülk el-Kündürî’den önceki vezir olarak vermektedir.  

 Her iki vezirin de vezirlikten ne sebeple azledildiği net olarak 

bilinmemektedir. Fakat Bâharzî’nin şiirlerini naklettiği şâir, onları oldukça haşin 

karakterli olarak tavsif etmesi göz önüne alındığında, iki vezirin de uzun süre iş 

başında kalmamış olmaları muhtemeldir180. Fakat Bâharzî’nin daha önce ed-

Dihistânî için kullandığı beyitlerde bahsettiği gibi adaletsiz ve zalim oldukları için 

görevden alındıkları kanaati üzerinde durulabilir. 

 ed-Dihistânî (445/1053-446/1054) ve er-Ribâtı’ye (445/1053-446/1054) ait 

tarihlere bakacak olursak, Sâhib b. Mîkâ'il’in 1052-1053 yıllarında hâlen görev 

başında olduğu kaynaklarda açıktır. Amîdülmülk el-Kündürî’nin, Tuğrul Bey'in 

vezirliğine tayininin ise, 1054 yılı sonlarında veya 447/1055 yılında gerçekleşmiş 

olması muhtemeldir. Bu nedenden ötürü onların vezirlik makamına geliş tarihlerini 

445/1053 ve 446/1054 olarak kabul edebiliriz. Her iki vezirin görev tarihleri 

belirlendikten sonra geriye iki önemli husus kalmaktadır181.  

 Bunlardan ilki, Sâhib b. Mikâ’il’in vezirliği esnasında el-Kündürî’nin 

Selçuklu Devleti içerisinde memur olduğu ve dîvân-ı resail‘de görev yapmasıdır. 

Sâhib b. Mikâ’il’in 444/1052 ve 445/1053 yılları arasında görev yaptığı düşünülürse, 

elimizde diğer vezirlerin görev süreleri hakkında fikir sahibi olabileceğimiz bir tarih 

                                                 

 

179 er-Râvendî, 96. 
180 Bowen, Toker çevirisi, 130/132. 
181 Bowen, Alican çevirisi, 148. 
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mevcut olacaktır. Bir başka önemli hususa gelecek olursak, Nâsır-ı Hüsrev182, Mayıs 

438/1046 yılında Nişâbur’dan Mısır‘a doğru hareket ettiği vakit, Tuğrul Bey’in 

hocası Hâce Muvâffak’da (Ebû Sehl b. el-Muvaffak en-Nişâburî) yanındaydı. Bahsi 

geçen bu şahısın, Tuğrul Bey Nişâbur’a ilk geldiği zaman kendisini karşılayan kişi 

ile aynı kişi olduğu rivayet edilmektedir. Selçuklu Devleti içerisinde hangi görevi 

üstlendiği net olmamakla birlikte, fıkıh üstadı ve iyi bir eğitim almış bir âlimdi. 

Nişâbur‘da bulunan Şâfiî mektebinin baş sorumlusu ve önemli hocalarından 

biriydi183. Fakat Tuğrul Bey’in görevlendirmesi neticesinde Buhârâ’ya 

gönderilmiştir. Öğrencileri arasında vezirliğe kadar yükselen el-Kündürî,  (Sultan 

Alparslan’ın veziri) ve Dimyetu’l-Kasr adlı eserin sahibi el- Bâharzî’de 

bulunmaktaydı184. 

 Döneme yakın kaynakların açıklamalardan sonra anlaşılıyor ki, Tuğrul Bey’in 

hizmetinde vezirlik yapan bazı isimler netlik kazanmamıştır. Aynı kişilerden farklı 

isimlerle söz edilmekte ve haklarında yeteri kadar malumat verilmemektedir. XI. 

itibari ile bu ihtilafların normal karşılanması gerekir. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti 

yeni kurulmuş ve müesseselerinin kurumsallaşması açısından erken bir dönemdedir. 

Vezirlik müessesesi daha sonraki süreçte rayına oturacak ve bilgiler daha çok 

netleşecektir. 

 

 

 

 

                                                 

 

182 Ebû Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî (395/1004-465/1073) Horasan’ın 

Belh şehrinde dünyaya geldi olup İsmâilî itikada mensup dönemin İsmâilî filozof, şair, âlim ve sey-

yahlarındandır.Yirmi yaşında Belh’e gelerek Gazneli Devleti’nde katib olarak görev yaptı. Dandana-

kan Savaşından sonra ise Selçukluların hizmetine girdi. Fars dilinin yetenekli şairlerinden olan Hüs-

rev, Dîvân-ı Nâsır-ı Hüsrev, Rûşenâ’nâme (Revşenâ’înâme), Sa‘âdetnâme ve Sefernâme gibi önemli 

eserler kalem aldı. Ayrıntılı Bilgi için bkz: Nihat Azamat, “Nâsır-ı Hüsrev”, DİA, XXXII, Ankara: 

TDV, 2006, 395-397. 
183 Bowen, Toker çevirisi, 132. 
184 Bowen, Alican çevirisi, 148-149. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. Selçukluların Hizmetinde Amîdülmülk Ebû-Nasr el-Kündürî (446/1054–

456/1064). 

1.1.  Amidülmülk el-Kündürî’nin Doğumu ve Nesebi 

 el-Kündürî, kaynaklara göre 415/1024 yılında Nişâbur’un Turaysis bölgesi 

içerisinde yer alan Kündür185 köyünde dünyaya geldi186. Nesebiyle alâkalı kesin bilgi 

bulunmamakla birlikte, ailesinin Şeybânîler'in Benî Cerrâh koluna mensup olup 

Herât bölgesine yerleştikleri kaydedilmektedir187. Babası söz sahibi,  zengin ve 

Kündür köyünün dihkânıydı188. 

 Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey’in en etkin rol 

oynayan veziri Amîdülmülk (mülkün/devletin idarecisi)189 el-Kündürî’dir190. 

Ulaştığımız kaynaklar neticesinde kendisi için Tuğrul Bey’in altıncı veziri 

diyebiliriz. Onu diğer vezirlerden ayıran en önemli özelliği, mutlak siyasî bir güç 

kullanması ve daha önce emsali görülmemiş bir iktidar sürmüş olmasıdır. Bu 

                                                 

 

185 Çevresinde yer alan eski bir kalesine nispeten Kündür verilen bu yerleşim yerinin Büşt’ün önemli 

bir beldesi olan Turuşîz’in (Turaysis) bir köyü olduğu, Turuşîz’e uzaklığı 1 gün, Cünâbiz’e uzaklığı-

nın ise 2 gün olduğu zikredilmektedir. İsmail Pırlanta, Orta Çağ’ın İncisi Nişabur, İstanbul: Hikme-

tevi Yayınları, 2013, 90. 
186 ez-Zehebî, XVIII, Siretu Alâmü’n-Nübelâ, XVIII, Beyrut 1985, 113-115; İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-

Ayân, V, thk, İhsan Abbas, Beyrut 1994, 138-143; Abdülkerim Özaydın, “Kündürî”, DİA, XXVI, 

Ankara: TDV, 2002, 554; H. Halm, “Der Wesir Al-Kunduri und die Fitna von Nīšāpūr”, Die Welt des 

Orients, Bd. 6, H. 2, 1971, pp. 205-233. 
187 Özaydın, “Kündürî”, 554. 
188 el-Hüseynî, 16; Ahmed b. Mahmud, 65;  Özaydın, “Kündürî”, 554. 
189 Ahmed b. Mahmud, 65; Mustafa Alican, Selçuklunun Öncü Veziri Amîdülmülk Kündürî, İstanbul: 

Erdem Yayınları, 2018, 55. 
190 İbnü’l-Esîr, IX, 400; Reşîdüddîn Fazlullâh; 68; er-Râvendî, 96; Müneccimbaşı, I, 34; Turan, 8; 

Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”,  83; Koca, 80. 
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anlamda el-Kündürî için Selçukluların ilk gerçek veziri yorumunu yapabiliriz191. 

Tam künyesi Ebû Nasr Muhammed b. Mansur b. Muhammed el-Kündürî’dir. ez-

Zehebî, Süretu Alâmü’n-Nübelâ adlı eserinde el-Kündürî hakkında şu bilgileri 

nakleder: Muhammed b. es-Sâbiî ve Ali b. Hasan el-Bâharzî, el-Kündürî’yi kendi 

eserlerinde Mansur b. Muhammed olarak isimlendirirken, Muhammed b. Abdülmelik 

ise onu Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mansur olarak isimlendirmiştir192. 

Bu el-Kündürî’nin farklı isimlerle anıldığının bir göstergesidir.  

2. el-Kündürî’nin Eğitimi 

 Amîdülmülk el-Kündürî tahsil hayatına doğduğu ve o sıralar Gazneli 

Devleti’nin hâkimiyeti altında bulunan Nişâbur’da başladı193. Zengin bir dihkân olan 

babası, onun iyi bir eğitim alması için en uygun yerin Nişâbur olduğu kanaatindeydi. 

Bu yüzden oğlunu tahsil için Nişâbur’a gönderdi. Amîdülmülk el-Kündürî’nin 

babasının desteğiyle başladığı eğitim hayatı, onu daha sonra Büyük Selçuklu 

vezirliğine kadar taşıyacaktır. İlk zamanlar fıkıh ve tasavvuf dersleri alan 194 el-

Kündürî, Selçuklu döneminin önemli şairlerinden biri olan Şeyh Ali b. Hasan el-

Bâharzî ile birlikte ünlü âlim Ebû Sehl b. el-Muvaffak en-Nişâburî’nin rahle-i 

tedrisinden geçmişti. el-Kündürî, el-Bâharzî gibi akıl ve anlayış ile vasıflanmış bir 

şahsı kendisine ders arkadaşı seçip gece gündüz ilim tahsil ederek, her ilimde başarılı 

ve geniş bilgi sahibi oldu195. Bu açıdan almış olduğu eğitim daha sonra onu vezirliğe 

götürecek yolda önemli bir adım olmuştu196. 

2. el-Kündürî’nin Tuğrul Bey’in Hizmetine Girmesi (429/1038) 

 Büyük Selçuklu Devleti, Tuğrul Bey’in önderliğinde ilerleyişini sürdürüyor 

ve bu bağlamda siyasî teşekkülleri günden güne artıyordu. Akabinde devletleşme 

yolunda yeni ilişkiler içerisine giriyorlardı. Bu durum neticesinde Tuğrul Bey, 

Arapça ve Farsçayı iyi bilen, ayrıca hitabet gücü yüksek devlet adamlarıyla çalışmak 

                                                 

 

191 Mustafa Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, JASSS Studies, 

III/29, 2014, 243. 
192 ez-Zehebî, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V, 138-143 
193 Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 240. 
194 ez-Zehebî, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V, 138-143. 
195 Ahmed b. Mahmud, 65. 
196 ez-Zehebî, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V, 138-143. 
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istedi. Tuğrul Bey,  429/1038 yılında Nişâbur’a geldiği vakit bir kâtibe ihtiyaç 

duyuldu. Bunun üzerine devrin ileri gelen âlimlerinden biri olan Ebû Sehl b. el-

Muvaffak en-Nişâburî’den kendisine yetkin bir kâtip bulmasını istedi197. Tuğrul 

Bey’in bu isteği el-Kündürî’nin hayatını değiştirerek Selçuklu bürokrasisinde ki 

ilerleyişinin başlangıcı olacaktır.  

 el-Muvaffak, Tuğrul Bey’e gözde ve gelecek vadeden öğrencisi Ebû Nasr 

Muhammed b. Mansur b. Muhammed el-Kündürî’yi önerdi. el-Kündürî tam olarak 

Tuğrul Bey’in istediği gibi Arapça ve Farsçaya vâkıf ve akıcı konuşan, faziletli bir 

kişi idi 198.  Henüz çocuk denebilecek yaşta olmasına rağmen el-Kündürî, Selçuklu 

bürokrasisine girmiş199 ve ilk görevi de Tuğrul Bey’in hâcibliğini 200  yürütmek 

olmuştu201. el-Hüseynî ve el-Bundârî,  el-Kündürî’nin ilk işinin kâtiplik veya 

hâciblik olduğu bilgisini verirken, Yakut el-Hamevî, el-Kündürî’nin ilk işinin sadece 

Tuğrul Bey’in kapısının güvenliğini sağlamak (hâciblik) olduğunu nakleder202.  

3. el- Kündürî’nin Vezirliğe Tayini Öncesinde Yürüttüğü Görevler 

 Selçuklu Devleti’nin hizmetinde çeşitli görevler yürüttüğü bilinen 

Amîdülmülk el-Kündürî, sırasıyla hâcib-i bâb, emîr-i hüccâb, emîr-i şikâr ve daha 

sonra işrâfu’l-bâb olarak Tuğrul Bey’in hizmetinde bulundu203. Amîdülmülk el-

Kündürî zamanla zekâsı ve feraseti sayesinde Tuğrul Bey’in takdirini kazanarak 

                                                 

 

197 el-Bundârî, 30; Özaydın, “Kündürî”, 554; H. Halm, 205-233. 
198 İbnü’l-Esîr, X, 45; Köymen, III, 195; Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi 

ve Düşüşü”, 240. 
199 Mehmet Altay Köymen’in Hindûşâh Nahçivanî’nin Tecâribü’s-Selef adlı eserinden aldığı bilgiye 

göre; Amîdülmülk el-Kündürî’nin Selçuklu hizmetine girişi diğer kaynaklarda anlatılandan farklıdır. 

Başlangıçta fıkıh ilmiyle ilgilenen el-Kündürî, daha sonra Vâsık Ebû Muhammed Şâfiî’nin hizmetine 

girdi. Vâsık geniş arazilere sahip biriydi. Arazilerinin nâibliği görevini el-Kündürî’ye verdi. Bir müd-

det sonra da Tuğrul Bey’in sarayında kendi nâiblik görevini el-Kündürî’ye devretti. Tuğrul Bey, el-

Kündürî’yi görüp beğenince de hizmetine aldı. Böylece el-Kündürî Selçuklu bürokrasisine dâhil oldu. 

Ayrıntılı bilgi için bkz: Köymen, III, 195. 
200 el-Hüseynî’ye göre el-Kündürî’nin ilk görevi hâciblik idi. Aydın Taneri, el-Kündürî’nin hâciblik-

ten ziyâde, Tuğrul Bey'in kâtibliği görevini yürüttüğü vurgusunu yapmaktadır. Sultan Tuğrul, 

Nişâbur’a geldiğinde meşhur el-Muvaffak'dan kendisine Arapçaya vâkıf bir kâtib tavsiye etmesini 

istedi. el-Muvaffak ise el-Kündürî'yi tavsiye etti. Ayrıntılı bilgi için bkz: el-Hüseynî, 16; el-Bundârî, 

30; Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 87. 
201 el- Hüseynî, 16; el-Bundârî, 30. 
202 Yakut el-Hamevî, IV, 1685. 
203 Ahmed b. Mahmud, 65; Erdoğan Merçil, “Selçuklular’da Av”, USAD, 2018, 8, 138; Özaydın, 

“Kündürî”, 554; Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 241. 
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dîvân‘a dâhil oldu ve ardından ise sâhib-i divân-ı işraf'lık görevini yürüttü204. Tuğrul 

Bey’in ikinci veziri Sâhib b. Mikâil’in zamanında dîvan-ı resâil’de muhtemelen kâtib 

olarak çalıştı. Yine el-Kündürî’nin, vezirlik makamına getirildiği 1055 yılından önce 

Harezm bölgesinin idaresini yürütmekle görevlendirildiği yönünde de bir rivayet 

bulunmaktadır, hatta kaynaklarda, onun bu görevi yürüttüğü esnada sultan ile karşı 

karşıya geldiği belirtilmektedir.205. Bu muvacehe olayı, daha sonra detaylı bir şekilde 

anlatacağımız el-Kündürî’nin hadım edilme olayıdır. Netice itibari ile kaynaklar bu 

hususta birleşmemektedir. 

 er-Râvendî, 431/1040 yılında vuku bulan Dandanakan Savaşı’ndan kısa bir 

süre sonra Tuğrul Bey’in Hemedan’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaret 

esnasında yanında veziri el-Kündürî’nin de bulunduğunu kaydeder206. Yalnız er-

Râvendî’nin verdiği bu bilgide bir yanlışlık olmalıdır. el-Kündürî’nin vezirlik 

makamına 447/1055 yılında getirildiği düşünüldüğünde, 431/1040 yılında vezir değil 

de, Tuğrul Bey’in hâcibi konumunda olduğu söylenebilir. Öte yandan er-Râvendî’nin 

verdiği vezirler listesinde el-Kündürî üçüncü sırada yer almaktadır. Dolayısıyla bu 

sıralama 1040’tan sonraki yıllara tekabül ediyor olmalıdır. Bahsi geçen zaman 

diliminde ise Tuğrul Bey’in hizmetinde ilk veziri Ebü’l-Kasım el-Buzgânî 

bulunmaktaydı. Tuğrul Bey dönemine ait bir başka kaynağın sahibi Reşîdüddîn 

Fazlullâh,  varmış olduğumuz bu kanaati doğrular niteliktedir. Nitekim onun ifade 

ettiğine göre Dandanakan Savaşı’ndan sonra Tuğrul Bey’in Abbâsî Halifesi el-Kâim 

Biemrillâh'a tabiîyetlerini bildiren ilk mektubu Ebü’l-Kasım el-Buzgânî’nin vezirliği 

döneminde göndermiştir207. Bahsi geçen mektuptan daha önce ayrıntılı bir şekilde 

bahsettik. er-Râvendî’nin bilgisinden hareketle, Tuğrul Bey’in Hemedan’ı ziyareti 

esnasında el-Kündürî’nin onun veziri değil de, hâcibi olarak bulunduğunu söylemek 

yanlış olmasa gerek. Netice itibariyle Selçuklu Devlet mekanizmasında kademeli bir 

şekilde yükselişini sürdüren el-Kündürî, son olarak dîvân-ı resâil’de kâtiplik görevini 

deruhte edecek ve vezir olana kadar da bu görevini devam ettirecektir. 

                                                 

 

204 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”,  87; Özaydın, “Kündürî”, 554. 
205 Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 242. 
206 er-Râvendî, 97. 
207 Reşîdüddîn Fazlullâh, 67. 
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4. el-Kündürî’nin İhaneti Meselesi 

 Birçok kaynakta el-Kündürî’nin Tuğrul Bey’e karşı yapmış olduğu ihaneti 

neticesinde hadım edildiği bilgisi verilir. Bazı kaynaklar el-Kündürî’nin ihanetinden 

bahsederken, bazı kaynaklar ise böyle bir ihanetin olmadığını ve olayın yanlış 

yorumlandığını ifade etmektedirler. Bahsi geçen olayın Tuğrul Bey döneminde 

henüz el-Kündürî vezir olmadan önce gerçekleştiği aşikârdır. Fakat aynı olayın 

Sultan Alparslan döneminde geçtiğini bildiren kaynaklar da mevcuttur. Hadım 

konusunu daha anlaşılır kılmak adına mevcut kaynakları kullanarak el-Kündürî’nin 

ihaneti meselesini bir nevi açıklığa kavuşturmaya gayret göstereceğiz. 

 İbnü’l-Esîr’in rivayetine göre Sultan Tuğrul Bey, el-Kündürî’yi şahsı adına 

bir kadına nikâh kıyması için Harezmşahlara vekil gönderdi. Fakat el-Kündürî kadını 

çok beğenince kendi nikâhına aldı ve korktuğu için de sultana karşı isyan girişiminde 

bulundu. Vaziyet bu şekilde cereyan edince, Tuğrul Bey, el-Kündürî’nin husyelerini 

çıkartarak onu hadım ettirdi. Ancak görevine son vermedi. Aynı kaynağın ifade ettiği 

bir başka rivayet ise el-Kündürî’nin düşmanları, istemeye gittiği kadınla evlendiği 

yalanını ortaya atarak, onu Tuğrul Bey’in gözünde düşürmek istediler. 

Düşmanlarının şayiasını haber alan el-Kündürî, sultanın gazabından kurtulmak için 

bizzat kendi kendisini hadım etti208. Akıbetine bakılacak olursa bu şekilde Tuğrul 

Bey’e suçsuz olduğunu kanıtlamış oldu. 

 Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere el-Kündürî, vezir olmadan önce Tuğrul 

Bey’in kâtipliğini yürütmekteydi. İhanet hadisesi ile ilgili bir başka haber de kâtipliği 

esnasında Tuğrul Bey tarafından Harezm’e büyük bir iş için gönderildiğiyle 

alâkalıdır. O bu vazife esnasında Harezmlilerle dostluk kurdu ve onları yüceltti. Bu 

dostluk neticesinde Harezm melikinin kızıyla evlendi ve Tuğrul Bey’e isyan ederek 

bir kaleye sığındı.  Durumu haber alan Tuğrul Bey derhal bir askerî birliği el-

Kündürî’nin isyanını bastırmak için gönderdi. Selçuklu askerleri onu sığındığı 

kaleden indirerek şehirde ibret-i âlem için dolaştırıp teşhir ettiler. Daha sonra hadım 

ederek Sultan Tuğrul Bey’in karargâhına götürdüler. el-Kündürî, sultanın huzuruna 

                                                 

 

208 İbnü’l-Esîr, X, 46. 
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çıkınca, Tuğrul Bey’in isyan ve itaatsizliğini sorması karşısında “kudretimin ne 

olduğunu, kullarına bilerek karşı koyamayacağımı biliyordum. Senin gibi bir hasma 

isyan ederek, meşhur olmak istedim,” cevabını verdi. Bu cevaptan hoşnut kalan 

Tuğrul Bey, ona merhamet ederek kendisini affetti ve tedavi ettirdi. Bununla da 

kalmayan Tuğrul Bey kendisine istediği memuriyeti vermeyi teklif etti. Bu öneriyle 

oldukça hoşnut olduğu anlaşılan el-Kündürî, sultanın gözüne girebilmek için emîr-i 

şikâr olmayı, yani onun av hayvanları ve av köpekleriyle ilgilenmek istediğini 

bildirdi. Bu vesileyle sultanın itimadına mazhar olduve önce eşrâfü’l-bâb’a (saray 

kapıcıları müfettişliği), ardından da vezirliğe tâyin edildi (447/1055)209. 

 el-Kündürî’nin ihaneti hakkında en zayıf rivayet Ahmed b. Mahmud’un 

naklidir. Bu nakle göre ihanet Tuğrul Bey’e karşı değil, Sultan Alparslan’a karşı 

yapılmıştır. Rivayete göre Sultan Alparslan, Harezmşah ile akrabalık kurup aradaki 

bağları kuvvetlendirmek maksadıyla onun kızıyla evlenmek istedi. Bu sebeple el-

Kündürî’yi bir mektup ve yanında hediyeler ile beraber “bize kızını hatunluğa 

versin” diyerek vekil gönderdi. Vezir, mektup ve hediyeleri Harezmşah’a iletti. 

Harezmşah bu evliliği onayladı ve kızını Alparslan’a nikâhladı. el-Kündürî vekâlet 

yoluyla aldığı Sultan Alparslan’ın eşi ve beraberinde bulunan çeyizlerle birlikte yola 

koyuldu. Fakat onun düşmanları henüz o yolda iken, Alparslan’a el-Kündürî’nin 

hatununu kendisine nikâhladığını söyleyerek sultanı vezirine karşı kışkırttılar. Sultan 

hiddetlendi ve bu ihanetin gerçek olduğunu düşünerek veziri için idam kararı verdi. 

Durumu haber alan el-Kündürî, sultana ihanet etmediğini ispatlamak için kendi 

kendini hadım etti. Bu yolla şahsına atılan iftiranın önüne geçeceğini düşündü. Fakat 

başarılı olamadı ve Sultan Alparslan daha sonra onu vezirlikten azledip zindana 

attırdı. Yerine ise Nizâmülmülk’ü vezir tâyin etti210. 

 Amîdülmülk el-Kündürî’nin ihaneti hakkında ortaya çıkan üç farklı hususu 

ele aldık. Bu hususlar arasında en zayıf olanı ebetteki Ahmed. b. Mahmud’un 

rivayetidir. Zira Amîdülmülk el-Kündürî’nin bahsi geçen ihaneti meselesi, Sultan 

Alparslan zamanında değil, amcası Sultan Tuğrul Bey döneminde gerçekleşmiştir. 

                                                 

 

209 ez-Zehebî, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V, 138-143; Müneccimbaşı, I, 70; Köymen, Tuğrul Bey 

ve Zamanı, 94; Özaydın, “Kündürî”, 554. 
210 Ahmed. b. Mahmud, 66; Müneccimbaşı, I, 70; Özaydın, “Kündürî”, 554. 
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Nitekim bu hadım olayı esnasında el-Kündürî vezir değildi. Sultan Alpaslan tahta 

oturduğunda Amîdülmülk hâlihazırda Büyük Selçuklu veziriydi.  

 ez-Zehebî ve İbn Hallikan’ın görüşüne bakacak olursak, el-Kündürî gibi 

aklıselim ve feraset sahibi bir devlet adamının bu tarz bir hata yapması pek makul 

karşılanamaz. Hele ki Tuğrul Bey’in güvenini ve takdirini kazandığı bir dönemde 

ona ihanet ederek canını tehlikeye atma fikri, yansıttığı kişiliğiyle 

bağdaşmamaktadır. Bu görüşü çürüten bir diğer düşünce ise Tuğrul Bey gibi bir 

hükümdarın sıradan bir kâtibin ihanetini affederek ona vezirlik müessesesinin 

kapılarını açmasıdır. Bu ihanetin gerçekleştiğini varsayacak olsak bile, affı Ortaçağ 

devlet geleneği düşünüldüğünde pek mümkün görünmemektedir. 

 Bize göre görüşler arasında en makulü İbnü’l-Esîr’in ikinci rivayetidir. İbn 

Hallikan’nın da tasvir ettiği gibi el-Kündürî saygın, cömert bir kimseydi ve 

düşmanları gelmiş olduğu mertebeden dolayı onu kıskanıyorlardı. Öyleki böyle 

niteliklere sahip birinin düşmanlarının olması şaşılacak bir durum değildi. 

Hasımlarının iftirası neticesinde, istemediği bir duruma düşen el-Kündürî, 

doğruluğunu kanıtlamak için kendi kendini hadım ederek, Tuğrul Bey’e olan bağlı-

lığını ispat etmek istedi. Aklı ve ilmiyle geldiği bu büyük makamı nefsi uğruna terk 

etmeyecek kadar zeki olan bu devlet adamı, bir sonraki adımını da bu yönde atarak 

suçsuzluğu ispat etmiş oldu. Dönemin örf ve adetleri uyarınca bir sultana sıradan bir 

memurun yaptığı bu ihanetin affı yoktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi Tuğrul Bey, 

el-Kündürî’nin suçsuzluğuna inandığı için onu affetmiş olmalıdır. Muhtemelen el-

Kündürî, Tuğrul Bey’in affına mazhar olup yeniden onun hizmetine girdikten sonra 

söylediği şu dizeler durumu gayet veciz bir şekilde ifade etmektedir: 

 Ölüm acıdır, ancak nefsim şerefe susadığında ölüm şerbeti içmek güzel gelir. 

 Siyasetin vesveseleri beynimi kurcalıyor. Bu vesveselerin aklımı başımdan 

almasından korkuyorum211. 

 

                                                 

 

211 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân fî târîhi’l-ayân,  XIX, thk. Muhammed Enes el-Hasan-Kâmil 

Muhammed el-Herrat, Dımaşk 2013, 178. 



41 

 

5. el-Kündürî’nin Vezirliğe Tayini (447/1055) 

 el-Kündürî’nin Tuğrul Bey tarafından tam olarak hangi tarihte vezir tayin 

edildiğini bilemiyoruz. Bu konudaki ilk bilgi onun Ramazan 447 (Kasım-Aralık 

1055)  Bağdat’a gelen Sultan Tuğrul Bey’e vezir olarak refakat etmesidir. Vezirlik 

makamıyla şereflendirildikten kısa bir süre sonra Tuğrul Bey ile birlikte Bağdat’a 

doğru yola çıktığını belirtmiştik212. Buna göre de el-Kündürî, Tuğrul Bey’in bir 

vezirde olmasını istediği tüm vasıflara sahip olarak İbnü’l-Esîr’in listesinde 

Dihistânî’nin ardından üçüncü sırayı alarak sultan tarafından 1055’ten hemen önce 

vezir tayin edilmiş olmalıdır. Nitekim Tuğrul Bey vefat edene kadar bu görevi 

yürütmüştür. Zira kendisi cesaret, cömertlik ve kitabet yönünden devrin ileri 

gelenlerinden biriydi.  Bu vesileyle Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in yanında yüksek 

makam ve mevkilere ulaştı. Öyleki Tuğrul Bey’in adamları el-Kündürî’nin yanında 

söz sahibi değillerdi213. Bu durum onun, Tuğrul Bey’in takdirini ne denli 

kazandığının bir başka önemli göstergesidir. 

6. Arslan el-Besâsirî’nin İlk İsyan Girişimi ve Tuğrul Bey’in I. Bağdat Seferi 

(447/1055) 

  Selçuklu Devleti doğuda ve özellikle batıda gerçekleştirdiği fetihler 

neticesinde hatırı sayılır bir konum elde etmişti. Selçukluların İslâm dünyasında söz 

sahibi olmaları Şiî itikadı üzerine olan Büveyhoğullarını rahatsız etti. Bu esnada 

Türk asıllı Ebü’l-Hâris Arslan el-Besâsîrî (ö.451/1060) ise önceleri Bağdad sahibü’ş-

şurtalığı vazifesini yürütmüş ve müteakiben Büveyhî ordu komutanı olmuştu. 

Büveyhîler onun aracılığı ile Abbâsî halifesine karşı günden güne baskı uyguluyordu. 

Şiî Mısır Fâtımî halifeliği ile de temas halinde olan el-Besâsirî’nin, baskısı devam 

edince halife çareyi Tuğrul Bey’den yardım istemekte ve onu Bağdat’a davet etmekte 

buldu. Halifenin yardım teşebbüsünü öğrenen el-Besâsirî, halifenin veziri İbnü’l 

Müslime ve beraberinde bulunan devlet adamlarını bertaraf etti. Bağdat’ta el-Besâsirî 

tehlikesi baş gösterirken, Büveyhî hükümdarı Melikürrahim Hüsrev Fîruz da 

                                                 

 

212 İbnü’l-Esîr, IX, 400-401; ez-Zehebî, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V, 138-143; Osman G. Özgü-

denli, Selçuklular Cilt I Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1257), Ankara: TDV, 2017,118; Alican, 

“Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 242. 
213 Müneccimbaşı, I, 70. 
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Selçuklu egemenliği altında bulunan Şiraz ve çevresini istila ederek hutbeyi kendi 

adına okuttu. Şiî itikadın baskıcı teşebbüsleri sebebiyle Sultan Tuğrul Bey, Anadolu 

seferini tamamladıktan sonra Bağdat seferine çıkmaya karar verdi (447/1055).  

 Tuğrul Bey beraberinde Oğuz, Fars, Kürt, Deylemli ve diğer kavimlerden 

meydana getirdiği 120 bin kişilik kuvvetiyle birlikte halifenin yardımına gitmek 

üzere, 447/1055 yılında Rey'den hareket etti. Bağdat yakınlarında el-Besâsirî 

taraftarıyla çarpışan Tuğrul Bey, çoğunu öldürdü. Tuğrul Bey’in kendisine doğru 

yaklaştığı haberini alan el-Besâsirî, çareyi kaçmakta buldu ve Şam memleketlerinden 

olan Rahbe’ye sığındı. el-Besâsirî’nin yanında Adûdüddevle’nin torunu 

Melikürrahim Ebû Nasr da vardı. Mısır Fâtımî Hükümdarı Müstansır-Billâh, 

Melikürrahim Ebû Nasr’ın geldiği haberini alınca ona hîl’at ve çeşitli hediyeler 

gönderdi. Fakat daha sonra el-Besâsirî, Ebû Nasr’dan ayrıldı. Tuğrul Bey, Melik 

Rahim Ebû Nasr’ı (Sultânüddevle) yakalatarak Rey’e, oradan da Teberek Kalesi’ne 

göndererek hapsetti  (447/1055) . Ölene kadar bu kalede hapis kaldı. Bu durum 

neticesinde Benî Büveyhî hükümetinin Irak kolu tamamen ortadan kaldırıldı 

(447/1055) 214.  

7. Irak’ta Selçuklu Hâkimiyeti’nin Tesisi Esnasında Amîdülmülk el-

Kündürî’nin Bağdat’a Gelişi ve Buradaki Faaliyetleri 

 el-Kündürî, Büyük Selçuklu Devleti’nin vezirlik müessesesinin başına 

getirildiği vakit, Selçuklular yeni yeni siyasî teşekküllerini tamamlıyordu. Bu da 

demek oluyor ki, yeni vezir el-Kündürî’ye büyük iş düşmekteydi. el-Bundarî, Tuğrul 

Bey’in 447/1055 yılında Bağdat’a girdiği esnada yanında veziri Amîdülmülk el-

Kündürî’nin olduğu bilgisini nakleder215. El-Kündürî, Bağdat’a gelince Halifenin 

veziri Reîsürrüesâ İbn Müslime, şehrin ileri gelenleri, Bağdat Kâdı’l-Kudât’ı 

Hüseyin b. Ali b. Mâkule ve hilafet askerleri tarafından resmî törenle karşılandı. 

Karşılanmasının ardından el-Kündürî, “Nevbetü' ş-şerife dâiresi”nde ikamet etmiş ve 

halife ile görüşmelerine burada hazırlanmıştı216.  Onun buradaki ilk işi, Bağdat 

                                                 

 

214 el-Bundârî, 13; Sevim-Merçil, 40. 
215 el-Bundârî, 7. 
216 Taneri, “Müsâmeretü'l-Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”, 148. 
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halkının şehre giren Selçuklu askerlerine saldırılarına karşı bir tutum sergilemek 

oldu. Ayrıca sultanın askerlerini korumak için gayret gösteren Kerh mahallesinin Şiî 

sakinlerine Tuğrul Bey adına teşekkür etti ve mahallelerinin korunması için bir 

süvari birliğini görevlendirdi217. 

 Selçukluların desteğiyle Irak’ta Şiî hâkimiyeti son buldu. Bu esna da kaçan 

Büveyhî emirleri ve onlara destek veren Türk komutanlarının Bağdat’ta bulunan 

mallarına el konuldu. Tuğrul Bey’in isyanı bastırması neticesinde Bağdat’ta huzur ve 

güven ortamı tekrar tesis edildi. Böylece Tuğrul Bey, Dârülmemleke’ye (sultanlık 

sarayı) yerleşerek beraberinde bulunan Aytekin’i Bağdat askerî valiliğine (şahne) 

atadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Abbâsî halifesinin yıllık geliri arttırılarak 

daha önce Büveyhîlere ait olan Ahvâz, Basra, Errecan ve Huzistan vilayetlerinin 

yönetimi yıllık 360 bin dinar karşılığında Tâcülmülk Ebû Kalincar Hezâresb’e 

verildi. Bu bölgelerin iktâ işlemlerini yürütme görevini ise Tuğrul Bey’in veziri 

Amîdülmülk el- Kündürî üstlendi. Müteakiben Tuğrul Bey, Rey’e mektup yazarak 

Bağdat’taki Şiî tehlikesini bertaraf ettiğini bildirdi (448/1056). Vezir Amîdülmülk el-

Kündürî ise Tuğrul Bey’den aldığı yetki Irak’ın idaresiyle ilgili bir takım atama ve 

tevcihatlarda bulundu. Bu bağlamda Ebü’l-Ganâim b. Fasances’i Vasıt ve civarına 

vali olarak tayin etti.218. 

8.  Abbâsî Halifesi Kâim Biemrillâh’ın Tuğrul Bey’in Yeğeni Arslan Hatun’la 

Nikâh Akdi (448/1056) 

 Siyasî teşekkülünü Abbâsî Halifesi el-Kâim Biemrillâh’a ve dönemin diğer 

devletlerine ispatlayan Tuğrul Bey, gücünü ve itibarını daha fazla arttırmak için bazı 

düşünceler içerisindeydi. Bu düşüncelerin en önemlisi ebette ki Halife el-Kâim 

Biemrillâh’ın kızı Seyyide Hatun ile evlilik fikriydi. Böylece Abbâsî ailesi ile 

akrabalık bağı kuvvetlenerek artacaktı. Bu bağın ilk adımı ise Tuğrul Bey’in ağabeyi 

Sultan Çağrı Bey’in kızı Arslan Hatun’u halifeye nikâhlaması idi. Bu nikâh akdi 

meselesinde şüphesiz büyük pay Amîdülmülk el-Kündürî’ye düşecektir. O, Tuğrul 

                                                 

 

217 Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 242. 
218 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 13; Sevim-Merçil, 41. 
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Bey ve Abbâsî Halifesi el-Kâim Biemrillâh arasında hem bir elçi hem de bir 

tercüman görevi üstlenecektir. 

 Selçuklu ailesi, Abbâsî Hilafeti ve Selçuklu saltanatı arasındaki bağın 

güçlenmesi açısından iki aile arasında yapılacak bir evliliğin münasip olacağı 

kanaatindeydi. Halife el-Kâim Biemrillâh, oğlu Zahiretüddin’in Çağrı Bey’in kızı 

Hatice Arslan Hatun ile evlenmesi fikrine sıcak bakıyordu. Fakat oğlu 

Zahiretüddin’in henüz 14 yaşındayken 447/1054 yılında beklenmedik bir şekilde 

ölmesi durumu değiştirdi. Halifenin ondan başka veliahdı yoktu. Bu durum onu 

derinden etkiledi. Hâl böyle olunca Halife el-Kâim Biemrillâh, Tuğrul Bey’e elçiler 

göndererek Hatice Arslan Hatun ile evlenmek istediğini iletti. Halifenin bu evlilikle 

asıl maksadı, bu nikâh vasıtasıyla düşmanlarına karşı iki ailenin dost olduğunu 

kanıtlamaktı. 

 Beytü’n-nûbe‘de yapılan toplantı neticesinde Tuğrul Bey’in veziri el-Kündürî, 

halifeye bir mektup göndererek nikâh akdi için heyetin hazır bulunduğunu bilgisini 

verdi. Bu sırada halife kendisini heyetin bulunduğu yere götürmesi için bir görevlinin 

gönderilmesini emretti. Nikâh için gerçekleşen toplantı esnasında Reîsürrüesâ İbnü’l-

Müslime ayağı kalkarak halifeye, “ey Tanrının ömrünü uzatmasını dilediğimiz imam 

ve müminlerin emîri olan büyüğümüz, efendimiz! Doğu ülkelerinin büyükleri size 

duâcı ve müteşekkir olarak burada hazır bulunuyorlar”, diyerek Tuğrul Bey’e iltifat 

etti. el-Kâim Biemrillâh, Amîdülmülk el-Kündürî’ye kendisine Selçuklu erkânının 

takdim edilmesini istedi. Halifenin talebi üzerine el-Kündürî, âdâb-ı hizmete riayet 

ederek yürüdü ve sultanın büyük adamlarını çağırıp onları halifeye tanıttı. 

Amîdülmülk el-Kündürî, halifeye hitaben, “bizler efendimizin köleleri, hizmetkârları, 

dikilmiş fidanları ve kendisinin lütûf ve ihsanlarını bekleyen kimseleriz”, cümlesi ile 

hilafet makamına lâyık bir konuşma yaptığında halife, “Tanrı, bizi sizler için 

mübarek kıldı”, iltifatı ile mukabelede bulundu. 

 Karşılıklı konuşmaların ardından reîsürrüesâ nikâh akdine başladı. Nikâhı 

akdedilen kızın adı ve mehri zikredilerek bütün şartlar sağlandıktan sonra “Seyidimiz, 

efendimiz muvafakat etmek ve akdi kabul etmekle müşerref edebilirler,” sözleri ile 

mukabelede bulundu. Bunun üzerine halife, “bu akdi mezkûr mehirle kabul ettim,” 

dedi. Amîdülmülk el-Kündürî, Ali b. el-Melik Ebû Kâlicâr, Deylemlilerin ileri 
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gelenleri (âyân), kadılar ve adalet erbabından birçok kimsenin hazır bulunduğu 

toplantı neticesinde halife, Tuğrul Bey‘in ağabeyi Çağrı Bey‘in kızı Hatice Arslan 

Hatun ile 448/1056 yılında nikâhlandı219. 

  Halife, Arslan Hatun’a sarayının yanında büyük bir konak inşa ettirdi ve kıy-

metli taşlarla işlenmiş altın bir taht göndererek bu konağa yerleştirdi. Halifenin yeni 

eşi bu tahtın üzerinde oturuyor ve eşraf ona giderek hürmetlerini arz ediyorlardı. Bu 

evlilikten kısa bir süre sonra halifenin ölen oğlu Zahiretüddin’in cariyesinden 

veliahdı Muktedî dünyaya geldi. Halife tebrikleri kabul etmek için üç gün sarayında 

oturdu. Haberi alan Büyük Selçuklu veziri Amîdülmülk el-Kündürî ve Selçukluların 

devlet erkânı da halifeyi ziyaret ederek ona tebriklerini sundular 220. 

9. Ebü’l-Ganâim b. Fesances İsyanı ve el-Kündürî (449/1057) 

 Alâeddîn Ebü’l-Ganâim b. el-Muhallebân, daha önce Amîdülmülk el-Kündürî 

tarafından muayyen bir tahsisat mukabilinde Vâsıt’a tayin edilmiştir. Ancak bir süre 

sonra Arslan el-Besâsirî’ye meyledip beyaz elbiseler giyerek Vâsıt ve çevresinde Şiî 

Fatımî halifesi adına hutbe okutmaya başladı (449/1057). Onun ve beraberindeki 

Türklerin Tuğrul Bey’e isyan ettikleri haberi Bağdat’a ulaşınca “görevinden azledilip 

mallarına el konulacağı” kendisine bildirildi. Bunun üzerine Türklere yakınlık 

gösterdiği gibi Deylemliler ve yayalardan oluşan bir grubun da kendisine 

katılmasıyla daha da güçlendi. Bu tâbiyet karşısında Ebü’l-Ganâim’de onlara mal ve 

para dağıtarak bağlılıklarını kazandı. el-Besâsirî ise onlara gönderdiği mektuplarda, 

kendilerine lütuf, ihsan, iktâ ve adalet vaad ediyordu. Esasen burada bulunan Türkler, 

onlardan kimilerini öldürdüğü gerekçesiyle Tuğrul Bey’e düşmanlık besliyorlardı. 

Öte yandan Batîha221 halkı, Ebü’l-Ganâim’e haber gönderip onunla “mutabık 

olduklarını” bildirdiler222.Müteakiben, Vâsıt şehrinin çevresine hendekler kazıldı ve 

                                                 

 

219 el-Bundârî, 8- 9;  Ebûl-Ferec, I, 308; er-Râvendî; İbnü’l-Verdî, 29; Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî 

Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 14-15; Alican, ““Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve 

Düşüşü”, 244;  
220 el-Bundârî, 8- 9; 220 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 14-15;  Ebûl-Ferec, 

I, 308; er-Râvendî. 
221 Güney Irak'ta Küfe, Vâsıt ve Basra şehirleri arasında yer alan bataklığa Batihâ ismi verilir. Ayrın-

tılı bilgi için bkz: Mustafa S. Küçükaşçı, “II. Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılarına Göre Irak”, DİA, 

XIX, Ankara: TDV, 1999, 85-87. 
222 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 20. 
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demir kapıları olan yüksek surlar inşa edildi. Vezir Amîdülmülk ise durumu 

düzeltmek için Ebü’l-Ganâim’e bir elçi gönderdi. Elçinin gelişi üzerine Ebü’l-

Ganâim ve beraberindeki Türkler cevaben, “Bizler itaatli hadimleriz; sultanın, 

beraberinde çeşitli halklardan oluşan kalabalık bir ordunun bulunması nedeni ile 

bize ihtiyacı yoktur. İşte bu yüzden bizimle hiç ilgilenmemektedir. Dolayısıyla biz, 

onun askerleri arasında aşağılık bir durumda kalamayız. Biz, bizden daha değerli ve 

şerefli olan Bağdatlı kardeşlerimizin başına gelenleri, yani kendi memleketlerinden 

nasıl çıkarıldıklarını, mal ve kumandanlıklarının (sipehsâlar) nasıl ellerinden 

alındığını ve nasıl öldürülüp yollara atıldığını gördük. İşte bütün bu nedenlerden 

dolayı kalplerimiz sizlerden nefret etmeye başladı. Eğer bizim başımıza bir 

Horasanlı emîrin atanmaksızın, halife ve sultan adına hutbe okutup fakat vergi 

vermememize razı olursanız o takdirde biz itaat eder ve buyruklarınızı dinleriz. Aksi 

takdirde itaatinizden çıkar ve başka bir yöne sapmak zorunda kalırız. Biz ya şerefli 

olarak yaşar, ya da şerefli olarak yok olur gideriz.” ifadelerinin yer aldığı bir 

mektubu Amîdülmülk’e gönderdiler. 

 Durumu haber alan Halife el-Kâim-Biemirîllâh ise 12 Cemaziyelâhir 449’da 

(27 Ağustos 1057),  veziri Reîsürrüesâ İbn Müslime’yi halka karşı olan sert tutumu 

ve davranışları sebebiyle şiddetle azarladı ve “yaptıklarına son derece üzüldüğünü” 

bildirerek ekledi: “Gözümün gördüğü ve kulağımın duyduğu olaylar ve yapılan 

duâlar, bana ayrıca ulaştırıldı. Ben, bunları asla kabullenip razı olamam. Bu, çabuk 

kazanılan bir ödül sebebiyle tehlikeli bulduğum bir sonuca yönelen bir durumdur. 

Ben, Sultan Tuğrul ile iki hususta anlaşabilirim: Ya Hakk’a güvenip adaleti yerine 

getirme, halka hizmet, onlara her türlü kötülükten el çekmek, yaşamlarında onları 

korumak, canlarını güvence altında tutmak, ya da benim bu memleketten ayrılmak 

suretiyle kötülüklerden uzaklaşmama yardımcı olmak.  Ben, buna, Tanrı katında 

cüret etmekten çekinmem. Böylece sen, Vezir Amîdülmülk Mansur b. Muhammed el-
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Kündürî’yi yanına çağırtarak ona, bunu, korkup çekinmeden anlatmak suretiyle 

bildir,” dedi223. 

 Müteakiben İbn Müslime, bir ulak göndererek yanına çağırdığı el-Kündürî’ye 

halifenin mesajından onu haberdar etti. el-Kündürî ise derhal Tuğrul Bey’in yanına 

gitti ve halifenin mesajını ona iletti. Sultan da halifeye şu cevabı yolladı: “Ben, her 

türlü durumlarda, siz halifenin itaatli bir hizmetkârıyım. Cereyan eden olayları tam 

anlamıyla bilmediğim gibi, bunlara emir de vermedim, böyle şeyler benim töreme 

aykırıdır. Ancak askerlerin çokluğu sebebiyle, onları kontrol altında bulundurmaya 

güç, kuvvet ve kudretim yeterli olamıyor. Gerçekten eğer onlardan kötü eylemler 

ortaya çıkarsa biz, bunlardan rahatsız oluruz. Bu hususta gerekli buyrukları verip 

girişimde bulunacağım. Böylece yapılan kötülüklerin açtığı yaralar iyileşip izleri 

kalmaz,”224. 

 el-Kündürî, Tuğrul Bey’in yanından ayrıldı. Daha sonra sultan onu tekrar bir 

seher vaktinde yanına çağırdı ve ona “bak, beni dinle! Beni endişeye düşüren 

askerleri güvenli bir duruma getir! Derhal divân’a git ve cereyan eden olayların 

açıklamasını yap” dedi. 

 Tuğrul Bey’in bu hadisenin ardından vezirine gerekli tedbirleri almasını 

buyurmasından sonra, halifenin Hz. Peygamber’i (sav) rüyasında gördüğünü bildiren 

mektubu geldi. Ayrıca halifenin sultana, adalet, insaf ve nasihatini kapsayan bu 

tevkisi İbn Müslime tarafından okunmaya başlayınca sultan ağladı. Oldukça 

müteessir olan Tuğrul Bey; “adaletle hareket edilmesini, askerlerin derhal halkın 

evlerinden çıkartılmasını” emretti. Böylece yurtlarından edilen halk yeniden evlerine 

dönüp dükkânlarını açtılar (449-1057)”225.  

 Aktarmaya çalıştığımız gelişmelere rağmen isyanından vazgeçmeyen Ebü’l-

Ganâim, Batîhalıların da yardımıyla daha da güçlendi ve nehir yoluyla halifeye 

                                                 

 

223 Sevim, Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 20-21; Aydın Çelik-Taner Yıldırım, 

“Tuğrul Bey Dönemi Bağdat’ta Sosyal Karışıklıklar ve Tabii Afetler”, Selçuklu Siyasi Tarihi (Bildi-

riler), Ankara:TTK, 2014, 101. 
224 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 21; Çelik-Yıldırım, 101. 
225İbnü’l-Esîr, IX, 475; Sevim, Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 21-22; Çelik-Yıldı-

rım, 101. 
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gönderilen gemilerden de vergiler almaya başladı226. Durumun vahametinin farkında 

olan Selçuklu Irak Amîdi Ebü’l-Fazl, beraberinde Arap ve Türk (Acem) kuvvetleri 

olduğu halde, Vâsıt’a yürümek üzere Bağdat’tan ayrıldı. Bu sırada Ebü’l-Ganâim ve 

beraberinde bulunan Vâsıtlı köle askerler (Gılmanü’l-Vâsıtiyye), Deylemli, 

Hafâceoğulları ve yayalardan oluşan ordusuyla Busîr’de karşı karşıya geldiler 

(449/1058)227.  

 Yaşanan çarpışmanın neticesinde Ebü’l-Fazl, Ebü’l-Ganâim ve 

beraberindekileri yenilgiye uğrattı. Onlardan bir kısmı muharebede hayatlarını 

kaybederken, Ebü’l-Ganâim, kardeşi ve ailesi esir alındı. Ebü’l-Ganaim, üzerinde 

kırmızı bir gömlek, başında kırmızı boncuklu bir şapka ile deve üzerinde Bağdat’a 

gönderildi (19 Sefer/27 Nisan). Bu haliyle hilafet merkezinde dolaştırılıp teşhir 

edildi. Halife ve Reisürrüesa İbnü’l-Müslime onu seyretmek için Halbe Kapısı’nda 

(Bâbü’l-Halbe) bulunan Manzara’ya çıktılar. Ebü’l-Ganâim’in arkasında bulunan biri 

ise ona vurarak “Bu, nimete küfredene ve kendisine iyilikte bulunan kimseye kötülük 

yapılana verilen cezadır,” diye onu aşağılıyordu. Bu şekilde bir süre dolaştırıldıktan 

sonra asılarak boynu vuruldu. Başı Mısır halifesinin adının yazılı olduğu bayrakla 

birlikte Sultan Tuğrul Bey’e gönderildi. Tuğrul Bey, “kesik başın askerler arasında 

dolaştırılıp gösterilmesini,” emretti.228  

10. el-Kündürî’nin Dübeys ve Kureyş b. Bedrân el-Ukaylî ile Müzakeresi 

 Selçuklu askerleri Tekrit’de kargaşa çıkarmış, Tuğrul Bey ise Dübeys ve 

Kureyş’i bu kargaşayı çözmesi için görevlendirilmek istenmiş ancak Dübeys ve 

Kureyş bu fikre pek sıcak bakmamıştı. Olay üzerine Tuğrul Bey, Kureyş ve 

Dübeys’e haber göndererek veziri Amîdülmülk’ü, istedikleri kararların tespiti için 

Tekrit’e yolladığını bildirdi. Olayın akabinde Dübeys ve Kureyş, el-Besâsirî ile fitne 

ve fesat çıkarmak için anlaştılar. Durumu öğrenen Amîdülmülk ise askerlerine 

Ukberâ’ya yürüyüp Bilâdü’l-Müryediyye’yi yağmalamaları emrini verdi. Harekete 

geçen askerler, Sûra, Matîrâbad ve diğer yerleri yağmaladı. Ele geçirilen mallar 

                                                 

 

226 İbnü’l-Esîr, IX,  473. 
227 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçukluar, 30. 
228 İbnü’l-Esîr, IX,  473: Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 30-31. 
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Bağdat’a getirilip satıldı. Bu sırada Kureyş b. Bedrân, Amîdülmülk el-Kündürî’ye bir 

mektup yazarak “Bizim kötü bir niyet ve muhalif bir tutumla buralardan ayrıldığımız 

hususunda bize, pekiyi olmayan haberler ulaştı. Tanrı korusun biz, isyana 

yönelmiyoruz, ya da verdiğimiz sözden asla dönmüyoruz; aksine, ancak ve ancak 

sultanın itaatli hizmetkârlarıyız,” ifadeleriyle Tuğrul Bey’e bağlılıklarını bildirdi. 

Bunun üzerine Amîdülmülk de durumun açıklığa kavuşması için Kutalmış’a 

herhangi bir harekâta geçmeyip Ukberâ’da beklemesi haberini yolladı229. 

 Tuğrul Bey, Dübeys ve Kureyş hakkındaki söylentileri işitince vezirine, 

onlarla buluşup birleşmeleri amacıyla Amîd Ebü’l-Feth Muzaffer b. Muhammed ve 

bazı ileri gelenleri Tekrit’e göndermesi emrinin yerinde bir karar olamadığı 

fikrindeydi. Amîd: “Sultan, Şirâz’a gitmek niyetindedir; zira bu memleket (Irak), 

onun yükünü çekecek güç ve kuvvete sahip değildir. Bu bakımdan o, kendisinin 

nâibleri olarak Irak’ta işlerin yürütülmesini ikinize bıraktı,” dedi. Kureyş cevap 

olarak: “İşte bu oğlum! Hilâfet Sarayı’nda (Dârü’l-hilâfe) rehin kalsın,” dedi. 

Kureyş’in bu teklifi üzerine Dübeys’ten de bir rehin istediler. Fakat Dübeys “ Sultan 

beni bundan muaf tutmuştu,” diyerek bu fikre karşı çıktı. Amîd: “Kureyş, bize rehin 

verdi, sen ise rehin olarak herhangi bir şey vermiyorsun,” dedi. Dübeys de ona: 

“Ben, sana bir şey vermedi,” dedi. Bu cevap üzerine Amîd: “Senin çocuklarından 

birisi ile ileri gelen adamların lânetlenmiş Besâsirî’nin yanında bulunuyorlar. İşte 

bunlar senin suçlanmanı gerektiriyor ve sana güveni azaltıyor. Bu Alemüddin Ebü’l-

meâli Kureyş, her zaman ve her durumda sultanın kölelerinden olup bütün bu 

olumsuz şeylerden uzak kalmıştır. Senin de aynı şekilde güvenilir kimselerden olmanı 

gerektiren şey, bize rehineler vermen ve sağlam bir antla ant içmendir. Böylece, biz, 

senin dostluk ve itaatinden hiç şüpheye düşmeyiz; sonunda da sen ön plana ge-

çersin,” şeklinde anlamlı bir cevap verdi. Amîd’in bu sözleri üzerine Dübeys: “Ben, 

sultana itaat etmeden buradan ayrılmam. Fakat buradan ayrılıp gittikten sonra 

memleketimi yağmalamak, nüfuz ve kudretimi kırıp beni güç duruma düşürmek 

suretiyle kararlaştırdığınız hususlardan dönen sizlersiniz. Durum böyle olunca, ben 

elbette ellerime kelepçe vurmam. Sizler, bana pek çokça mal verip topraklarımı 

                                                 

 

229 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 22-23. 
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genişletenlerden (el-Besâsirî ve Mısır Fâtımîleri) daha güçlü ve kudretlisiniz,” 

diyerek kendisine gelen elçiyi azarlayıp geri gönderdi ve kendisi de el-Besâsirî’nin 

yanına gitti. Bu sırada Kureyş ise üç yaşındaki oğlunu rehin verdi. Onun bu davranışı 

üzerine Araplar onu kınayıp Dübeys’in davranışını takdir ettiler. Tepkiler üzerine 

Kureyş çekindi ve Musul’a gitti230. 

11. Amîdülmülk el-Kündürî’nin Adûdî Hastanesi’ni (el-Bimaristanü’l-Adûdî) 

Yeniden İnşası ve Topluma Kazandırılmasındaki Rölü (448/1058) 

 Amîdülmülk el-Kündürî’nin kendi dönemi içerisinde, halka hizmet veren 

kurumlara önem verildiğine şahit olmaktayız. Daha önceden hizmet veren fakat daha 

sonra gerekli bakım ve denetimlerin yapılmaması neticesinde hizmet veremez hale 

gelen Adûdî Hastanesi tamir ettirilerek halkın hizmetine açılacaktır. 

 Bağdâd'ın batı yakasında el-Mâristan el-Adûdî (Adûdî Hastanesi) adlı bir 

hastane el-Kündürî tarafından tamir edilerek yeniden hizmete açıldı (448/1058).  

Adûdî Hastanesi, Bağdat’ta hüküm sürmüş olan Büveyhî hükümdarı Adûdüddevle 

Ebû Şucâ Fenahüsrev (917-1012) tarafından inşa ettirilmiştir. Fakat daha sonraki 

süreçte bakımsızlık yüzünden gerekli hizmeti veremez hale gelince, Selçuklu veziri 

Amîdülmülk hastaneye gidip bizzat oradaki faaliyetleri denetim altına almıştır.231. 

 Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin, Garsunni’me’den aktardığı bilgiye göre: Ebü’l- 

Hüseyin b. el-Mühtedî, hastanenin yönetimini bir Yahudi’ye vermişti. Yahudi ise 

hastaneye gelir sağlayan bütün vakıfların kazancına el koyup kendi çıkarları için 

kullandı. Böylece hastane hizmet veremez duruma düştü. Hastaneden haberdar olan 

Amîdülmülk, derhal hastaneyi ziyaret etti. “Hastanede ilâç, doktor ve içilecek 

şuruplar yoktu; hastalar yerlerde yatırılıyordu. Hastanın biri, başucundaki soğanı 

kokluyor, ötekisi ise su yokluğu nedeniyle susuzluk çekiyordu. Bunu gören 

Amîdülmülk, hastaya bizzat su getirmek için su küpüne gidince, küpte su yerine 

çamur, pislik ve kurtlarıyla karşılaştı. el-Kündürî’nin denetlemesiyle birlikte 

                                                 

 

230 İbnül- Esîr, X, 16; Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 24. 
231Sevim, Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 38; Ahmet Güner, Büveyhîler’den 
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51 

 

hastanenin içinde bulunduğu sağlıksız ve kötü durum tespit edildi. Selçuklu veziri, 

hastane işlerini düzene sokmak için büyük bir çaba harcadı. İlk iş olarak da hastane 

gelirlerinin sağlandığı vakıflara el koyanları uzaklaştırdı. Hastanenin hizmet 

verebilmesi için ihtiyaç duyulabilecek olan her çeşit ilaç buraya getirtti. Ayrıca, 

hastaneye ait olan malların çoğaltılmasına dair görevi bizzat üstlenerek, hastaneyi 

onartmaya başladı. 

 15 bin tuğladan yapılan hastanenin onarımı sonunda, hastanenin kapı 

tarafında, içinde 100 dükkânın bulunduğu çarşı eski haline getirildi. Hastanenin 

yeniden inşasına ayrı bir ihtimam gösteren Amîdülmülk, çeşitli ilaçlar, şuruplar, çok 

ender bulunan ve ilaç yapımında kullanılan bitki kökleri temin etti. Ayrıca hastalar 

için yatak, yorgan, temiz çarşaflar, tıbbî kuvvet sağlayan şuruplar, buz, müstahdem, 

doktor ve hizmetkârlar getirtti. Onun bu uğraşları neticesinde hastanede 28 doktor, 

aşçı kadınlar, kapıcılar ve bekçiler göreve başladı. Bununla yetinilmeyip hastanenin 

yanında bulunan ve çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştirildiği bir bahçe de kuruldu. 

Bunlara ek olarak düşkün ve yoksul hastaların taşınması için hastanenin Dicle’ye 

bakan kapısının önüne kayıklar yerleştirildi. Hastanede görev yapan doktor ve 

hizmetlilere gece ve gündüz nöbetleri tutturularak hastalara daha iyi hizmet 

vermeleri sağlandı. Hastane depolarında, ilaç yapımında kullanılan toz ve kesme 

şeker, badem ve kayısı (veya zerdali) gibi gıdaların muhafazası için küpler, içinde 

tıbbî bitki küplerinin bulunduğu kalın Çin kapları, dört sepet Kâbil ve Hint 

Karahalîlesi, dört sepet demirhindi, zencefil, öd ağacı, misk, ağzı geniş çömlekler 

içinde Çin ve Râvend anberi, tiryâk-i fârukî ve her türlü tıbbî bitkiler (veya kökler), 

hastalar için yeni dikilmiş giyisiler ve mendiller bulunan sandıklar, ayrıca kefen san-

dıkları, büyüklü küçüklü yemek kazanları,  çömlek ve tencereler, çeşitli tıbbî aletler, 

24 adet yatak, ancak halife ve hükümdarların saraylarında bulunan değerli eşyalar 

vardı. 

 Selçuklu veziri, ayrıca hastaneye kolayca açılır kapanır bir kapı da yaptırdı. 

Adûdî Hastanesi’nde bu yıl içerisinde yaklaşık 300 çocuk ve 20 bebek sünnet 

ettirildi. Hastanede çalışan görevliler için ise her gün 1370 rıtl232 ekmek çıkarıldı. 

                                                 

 

232 1 rıtl 300 gram. 
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Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin, Garsunni’me’den aktardığı bilgiler ışığında, Selçuklu devlet 

adamlarının sosyal kurumlara, özellikle de hastanelere verdikleri önem gözler önüne 

serilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi Selçuklu veziri Amîdülmülk el-Kündürî, 

hastanenin iflahı zor şartlarına rağmen, işlev görmez durumda olan Adûdî 

Hastanesi’ni büyük bir çaba ve özveriyle halka hizmet verecek seviyeye taşımıştır233. 

12. İbrahim Yinal İsyanı Sırasında Amîdülmülk el-Kündürî (450/1058-1059) 

 İbrahim Yinal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin ana bir, baba ayrı kardeşidir. 

Babaları Mikâil b. Selçuk’un ölümünden sonra anneleri, eski Türk töresi gereği 

“Levirat”234 denilen usulle amcaları Yusuf Yinal ile evlendirildi. Seyfüddevle 

lâkabıyla anılan İbrahim Yinal bu evlilikten dünyaya geldi235. 

 Selçukluların Dandanakan Zaferinden sonra, Tuğrul Bey’in hizmetine giren 

İbrahim Yinal, başlangıçta faaliyetlerini batı merkezli gerçekleştirdi. Fakat daha 

sonra Horasan’dan ayrılarak Rey şehrine doğru harekete geçip burayı da fethetti 

(433/1041-1042). Bu bölgede bulunan bir diğer unsur olan Türkmenler ise batıya 

doğru ilerleyişini sürdürdüler. İbrahim Yinal’ın başarısının ardından Tuğrul Bey, 

bölgeye gelerek başkenti Nişâbur’dan Rey’e nakletti (434/1042-1043). Rey’i Tuğrul 

Bey’e teslim eden İbrahim Yinal, daha sonra Berûcird’e geçerek orayı da ele geçirdi 

ve Sicistan’a doğru yola çıktı (434/1042-1043)236. Tuğrul Bey’in İbrahim Yinal’dan 

fethettiği bölgeleri teslim alması daha sonra iki kardeş arasında husumete neden 

olacaktı. 

 İbrahim Yinal, batıya doğru faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirdi. 

İbrahim Yinal, Tuğrul Bey’in isteği üzerine Hemedan ve el-Cibâl’in fethi için 

bölgeye intikal etti. Onun yaklaştığı haberini alan Cibâl bölgesi hâkimi kaçmak 

                                                 

 

233 Sevim,  Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-Âyân’da Selçuklular, 38-39; Güner, Büveyhîler’den Adudu’d-

Devle ve Dönemi (338-372/949-983), 206-207. 
234 Levirat hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Musa Şamil Yüksel, “Türk Kültüründe “Levirat” ve 

Timurlularda Uygulanışı”, Turkish Studies, 5/3, Erzincan 2010, 2027-2058. 
235 Cihan Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, Türkiyat Mecmu-

ası, XXIII, 2013,  119. 
236 İbnü’l-Esîr, IX, 298, 387; Reşîdüddîn Fazlullâh, 69; Müneccimbaşı, I, 57; Turan, 11-112; Sevim-

Merçil, 30; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 30-31; Sümer, “Selçuklular”, 369; Piyadeoğlu, “Selçuklu 

Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, 123-124. 
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zorunda kaldı. Gerşasf’ın kaçışı İbrahim Yinal’ın hiçbir mukavemetle karşılaşmadan 

Hemedan’a hâkim olmasını sağladı. Üst üste kazandığı başarılar neticesinde 

cesaretlenen İbrahim Yinal, Dînever şehrini de ele geçirdikten sonra Karmîsîn 

üzerine yürüdü, fakat ilk etapta başarılı olamadı. Daha sonra tekrar Karmîsîn’i 

kuşatan İbrahim Yinal, Recep 437/Ocak 1046’da şehre hâkim olmayı başardı237. 

 Selçuklu Devlet’inin ilerleyişine büyük katkı sağlamış olan İbrahim Yinal, 

Hemedan ve Cibâl bölgesini tamamen ele geçirdikten sonra Dicle Nehri kıyılarına 

kadar olan bölgelerde faaliyet göstermeye devam etti. Fakat Selçukluların 

Azerbaycan ve Anadolu’ya hareket etmesi, onun da yönünü Anadolu’ya çevirmesine 

sebep oldu. Batıya doğru ilerleyişi sürdüren İbrahim Yinal ve Kutalmış’a, Şehzâde 

Hasan’da katıldı.  Asıl hedefi Doğu Anadolu olan Şehzâde Hasan, Erzurum ve 

çevresinde faaliyetler gösterdikten sonra, Van Gölü çevresini de ele geçirmeye karar 

verdi. Selçukluların geniş kapsamlı ilerleyişi karşısında Bizans’ın Vaspurakan 

bölgesi valisi Aaron harekete geçti. Ona Gürcistan valisi Kekaumenos da katıldı. 

Büyük Zap Suyu civarında Şehzâde Hasan ile karşı karşıya geldiler ve onun 

kuvvetlerini pusuya düşürüp ağır bir yenilgiye uğrattılar (439/1047). Bu mücadele 

neticesinde Şehzâde Hasan ve beraberinde bulunan birçok asker öldürüldü. Onun 

ölümü Tuğrul Bey’i derin bir üzüntüye boğdu. Durumun vahametinin farkına varan 

Tuğrul Bey, fetihlerin daha sistematik bir şekilde devam etmesi için İbrahim Yinal’ı 

bu hususta görevlendirip Kutalmış’ı da ona destek olması için beraberinde yolladı. 

Çok geçmeden İbrahim Yinal ve Kutalmış,  yaklaşık 100 bin kişilik bir ordu ile 

harekete geçti. Selçuklu ordusu ile baş edemeyeceği kanaatine varan Aaron ile 

Kekaumenos, Bizans İmparatoru IX. Konstantin’den yardım istedi. Yardım çağrısı 

karşısında IX. Konstantin derhal Ermeni ve Gürcülerden oluşan bir ordu kurması için 

Gürcü Liparit’i görevlendirdi. Çok geçmeden Lipratit, Aaron ve Kekaumenos’a 

katıldı.  

 Beraberinde 35 bin kişilik bir ordusu olan Kekaumenos, Selçukluların 

gücünden çekinerek İbrahim Yinal’a barış teklifinde bulundu. Şehzâde Hasan’ın 

                                                 

 

237 Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, 127; Bekir Biçer, “Sel-

çuklular ve Kürtler”, The Journal of Academic Social Science Studies, VI/2, 2013, 181. 
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intikamını almakta kararlı olan İbrahim Yinal bu teklifi geri çevirdi. Barış teklifinin 

olumsuz karşılanması neticesinde Bizans ordusu, Hasankale (Pasinler, Kapetru) 

mevkiine gelerek karargâh kurdu. Bu esnada Selçuklu ordusu Erzurum’u da 

topraklarına kattı.  Bizans’la karşılaşmak için Hasankale önlerine gelen Selçuklular 

ikiye ayrılmış ve bu kuvvetler İbrahim Yinal ile Kutalmış komutanlık ediyordu. İki 

ordu karşı karşıya geldi. Yaşanan çarpışma neticesinde Bizans ordusu yenilgiye 

uğratıldı ve Liparit’in yeğeni öldürüldü. Liparit ise Selçuklu ordusu tarafından esir 

alındı (439/1048). Liparit ve beraberinde pek çok ganimetlerle Tuğrul Bey’in 

huzuruna çıkan İbrahim Yinal, ağabeyinin övgüsüne mazhar oldu238. 

 Anadolu ve Azerbaycan fetihlerinin başarılı bir şekilde nihayetlendirilmesi 

(441/1049-1050) neticesinde Tuğrul Bey, İbrahim Yinal’dan Hemedan ve Cibâl 

bölgesinin kendisine teslim edilmesini istedi. Teklif İbrahim Yinal tarafında kabul 

görmedi. Bu durum İbrahim Yinal’ın, Tuğrul Bey ile daha sonra yaşayacağı 

husumetin esas sebebi olacaktı. İbrahim Yinal, ağabeyi ile arasının açılmasının bir 

diğer müsebbibi olarak ise veziri Ebû Ali’yi görüyordu ve husumete neden olduğu 

gerekçesiyle onu cezalandırdı. Bir süre sonra Tuğrul Bey’in yanından ayrılan 

İbrahim Yinal, ağabeyine isyan etti ve onunla giriştiği mücadelede başarısız oldu 

(441/1050). Tuğrul Bey, kardeşinin hâkimiyet tesis ettiği yerleri ele geçirince, 

İbrahim Yinal, Sermâc Kalesi’ne sığındı. Fakat daha sonra Tuğrul Bey onu kaleden 

indirdi. İbrahim Yinal’ın karşı koymalarına rağmen Tuğrul Bey onu affedip bazı 

bölgeleri tekrar kardeşine iktâ etti239. 

 Yeniden Tuğrul Bey’in itaati altına giren İbrahim Yinal, başlangıçta bu 

durumu kabullendi. Daha sonra ise ağabeyinden yeni yerler isteyerek kendi 

hâkimiyet sahasını genişletme niyetindeydi. Tuğrul Bey, kardeşinin bu isteğine “Biz 

ancak sana senin fethettiğin yerleri veririz, eğer Rahbe’ye gidersen orası senin 

olsun,” şeklinde karşılık verdi. Bu tepki İbrahim Yinal’ın hoşuna gitmediyse de, 

ağabeyine karşı gelmedi. Buna rağmen Tuğrul Bey, Musul Bölgesi’ni kardeşinin 

                                                 

 

238Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, 121-122; Sümer, 345; Piyadeoğlu, “Selçuklu 

Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, 130-131. 
239İbnü’l-Esîr, IX, 423; Azimî, 12; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, 126; Sevim-

Merçil, 36; Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, 132. 
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yönetimine bıraktı. Böylece Selçuklu hâkimiyeti İbrahim Yinal öncülüğünde 

Musul’da da sürdürülecekti240. 

 Tuğrul Bey şehzâde isyanları ile uğraşırken, İbrahim Yinal, Musul’dan ayrılıp 

Cibâl bölgesine doğru harekete geçti. İbrahim Yinal’ın bu hamlesi Tuğrul Bey 

tarafından isyan girişimi olarak algılandı. Kardeşinin isyan teşebbüsüne rağmen 

Tuğrul Bey, hâdimlerinden (hizmetine bakan) Savtekin’i ona elçi olarak gönderdi 

(450/158). Tuğrul Bey’in elçisi ve Abbâsî halifesinin duruma müdahil olması 

neticesinde İbrahim Yinal Bağdat’a ağabeyinin yanına gitti (450/1058). Bu sırada 

İbrahim Yinal’ın Musul’daki yokluğundan faydalanan el-Besâsirî ve Kureyş b. 

Bedran burayı kuşattı. Yaklaşık 4 ay süren kuşatma neticesinde Tuğrul Bey, II. 

Musul seferini yapmaya mecbur kaldı. Tuğrul Bey’in Musul’a doğru hareket ettiği 

haberini alan el-Besâsirî ve Kureyş bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Ağabeyinin 

Musul sorunu ile uğraşması, İbrahim Yinal için bulunmaz bir fırsattı. Durumdan 

istifade eden İbrahim Yinal, Bağdat’tan ayrılıp Hemedan’a doğru hareket etti 

(450/1058). Bölgede bulunan Türkmenlerin de kendisine destek vermesi neticesinde 

İbrahim Yinal, Selçuklu tahtını ele geçirmeye teşebbüs etti.  

 İbrahim Yinal’ın, Tuğrul Bey’e isyan ettiği haberini alan Fâtımî halifesi ve el-

Besâsirî, onu bu isyanı konusunda destekliyor ve çeşitli mektuplar yolluyordu. 

İbrahim Yinal’ın tavrı karşısında rahatsız olan Tuğrul Bey derhal Hemedan’a doğru 

yola koyuldu. Sultan Hemedan’a vardığı esnada Bağdat’ta onun Hemedan’da mahsur 

kaldığı haberleri yayılmaya başladı. Tuğrul Bey günden güne beraberinde bulunan 

askerî gücünü kaybetmeye başladı. Bu sırada İbrahim Yinal’ın yeğenleri Ahmed ve 

Muhammed de yaklaşık 30 bin kişilik kuvvetleri ile birlikte amcalarının ordusuna 

katıldılar. Hemedan’a geldiği esnada Tuğrul Bey eşi Altuncan Hatun,241 onun oğlu 

Enûşirevan ve veziri Amîdülmülk el-Kündürî’yi yaşanabilecek herhangi bir isyan 

girişimi için Bağdat’a gönderdi. Fakat İbrahim Yinal’ın kendisini Hemedan’da bir 

                                                 

 

240 Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, 133-134. 
241OsmanTuran’ın, Hinduşâh Nahcıvânî’den aktardığı rivayete göre; Altuncan Hatun’un, Harezm-

şâh’ın hanımı olduğu ve onu Tuğrul Bey’e eş olarak getirmeye giden Vezir Amîdülmülk el-Kündürî 

tarafından kendi nefsine nikâhladığı, bunun neticesinde ise hadım edildiği bilgisi verilir. Sıbt İbnü’l-

Cevzî, 88; Turan, 140; Zekeriya Kitapçı, “Asrın Olayı Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Halife 

el-Kâim’in Kızı Seyyide İle Evlenmesi ve Bazı Tarihi Gerçekler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araş-

tırmaları Dergisi, 1994,16. 
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kaleye sıkıştırması neticesinde Tuğrul Bey, eşi ve vezirine mektuplar yazarak onların 

mevcut kuvvetlerle birlikte yardımına gelmesini istedi. Durum sanılandan daha 

vahimdi. Öyleki vezir el-Kündürî, Selçuklu tahtına Enûşirevan’ı çıkarmayı bile 

düşündü. el-Kündürî’nin ve oğlunun bu düşüncesinden rahatsız olan Altuncan Hatun 

onları tevkif etmeye karar verdi. Haberi alan Enûşirevan ve el-Kündürî, Ahvâz’a 

kaçtılar. Bu esnada Tuğrul Bey, yeğeni Alpaslan’a “ Kardeşim hakkımı almak, 

saltanatıma halel vermek istiyor, bana mutlaka yardımda bulunmalısın” ifadelerinin 

yer aldığı bir mektup yolladı242. 

 Çağrı Bey’in oğlu Alparslan bu esnada Sicistan’da idi. Şehzâde Alparslan, 

amcasının imdadına yetişmek için Sicistan’dan hareket ederek yaklaşık yirmi gün 

sonra Irak sınırına geldi. Kendisine Altuncan Hatun ve takviye kuvvet de katıldı 

(451/1059). Şehzâde Alparslan ve İbrahim Yinal 451/1059 tarihinde Rey 

yakınlarında karşı karşıya geldi. Öğlen saatlerine kadar süren çarpışma neticesinde 

bîtab düşen İbrahim Yinal kaçamaya teşebbüs ettiyse de başarılı olamadı. 

Beraberinde bulunan yeğenleri Ahmed ve Muhammed’le birlikte Şehzâde 

Alparslan’a esir düştü. İbrahim Yinal ve beraberinde bulunanlar Rey’e, Tuğrul 

Bey’in huzuruna gönderildi. Tuğrul Bey bu kez kendisine karşı ikinci defa isyana 

teşebbüs eden kardeşini affetmedi. İbrahim Yinal’ı ve yeğenlerini yayının kirişi ile 

(zih-i kemân) öldürdü (451/1059)243. 

13. Arslan el-Besâsirî’nin Bağdat’ı Kuşatıp Halifeyi Esir Alması ve Tuğrul 

Bey’in II. Bağdat Seferi (451/1059) 

 Daha önce de bahsettiğimiz gibi Tuğrul Bey’in, İbrahim Yinal isyanı ile 

uğraşmasını fırsat bilen Arslan el-Besâsirî, Kureyş b. Bedran b. Museyyeb el -

                                                 

 

242 el-Hüseynî, 14; İbnü’l-Esîr, IX, 489; İbn-Kesîr, XII, 182; İbnü’l-Adim, 4-5; Ahmed b. Mahmud, 

54-55; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, 137; Sevim-Merçil, 44-45; Merçil, Büyük 

Selçuklu Devleti, 45; Kitapçı, 16. Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alparslan Fethin Babası, İstanbul: Kronik 

Yayıncılık, 2016, 42; Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbrahim Yinal”, 137; 

Ayşe Dudu Kuşçu, “Selçuklu Devlet Yönetiminde Kadının Yeri ve Altuncan Hatun Örneği”, Selçuklu 

Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, I/1, 2016, 186-187. 
243 el-Hüseynî, 14;  İbnü’l-Ezrak, 150; İbnü’l-Esîr, IX, 489; Mîrhând, 83; Ahmed b. Mahmud, 55-56; 

İbn-Kesîr, XII, 188; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, 137-138; Sevim-Merçil, 45; 

Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 46; Piyadeoğlu, “Selçuklu Hanedanının Önemli Bir Mensubu: İbra-

him Yinal”, 137. 
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Ukayli244 ile birlikte Bağdat’a hareket etti (450/1058). Bu sırada şehrin askerî valisi 

Aytekin korkarak Ahvâz’a kaçtı. Yaşanan hadise neticesinde Abbâsî halifesi el-

Kâim-Biemirillâh, veziri Ebü’l-Kasım Ali b. Muslime ve birçok bilim adamı esir 

edilip halifenin sarayı ise yağmalanmıştı. Daha sonra Hadîse hâkimi Muhâriş el-

Ukaylî halifeyi alıp Kalatü’l Hadîse’ye (Hadîse-Âne) 245 götürdü. Veziri Ebü’l-

Kasım Ali b. Muslime’nin ise cesedi parçalanmak suretiyle öldürülüp halka teşhir 

edildi. Kontrolü tamamen ele geçiren el-Besâsirî, Fâtımî halifesi Müstansır Billâh 

adının yazılı olduğu beyaz Şiî bayraklarıyla Bağdat’ı işgal etti (450/1058). Bunlarla 

yetinmeyen el-Besâsirî, el-Mansur Câmiî’nde Fâtımî halifesi adına hutbe okutup 

ezana da Şiî ifadesi olan “Hayy alâ harilamel” ibaresini ekledi. Bu esnada Ukaylî 

Emîri Kureyş’in yanında bulunan halife, ondan iyi muamele ve bizzat hizmet gördü 

246.  

 İbrahim Yinal isyanını bertaraf edip onu öldüren Tuğrul Bey, Şiî tehlikesini 

ortadan kaldırmak için derhal Bağdat’a doğru harekete geçti. Yeğeni ve halifenin eşi 

Arslan Hatun’un ise kendisine teslim edilmesi için el-Besâsirî ve Kureyş’e haber 

yolladı. Tuğrul Bey, Bağdat’a yaklaştığı vakit el-Besâsirî yaklaşık bir yıldır işgal 

ettiği şehri bırakıp kaçmak zorunda kaldı (451/1059). Halifeyi yanında tutan Kureyş 

ise el-Besâsirî’nin mukavemet edemeyeceğini düşünüp el-Kaim Biemirillâh’ı, 

Hadîsetü Âne Kalesi’inde bulunan yeğeni Muhâriş’in yanına gönderdi (451/1059). 

Daha sonra halife, hapsedildiği yerden Tuğrul Bey’e “Allah Allah! Ey Emîr, 

                                                 

 

244 Tuğrul Bey Kureyş b. Bedran’a mektup yazarak onun aklını çelmeye çalıştı. Kureyş b. Bedran ise 

Besâsirî’ye; “Sen bizi Mustansır el-Fatımî’ye itaate davet ettin. Bizimle onun arasında 600 fersahlık 

bir mesafe vardır. Şimdiye kadar ne kendisi ne de herhangi bir adamı yanımıza gelmedi. Kendisine 

gönderdiğimiz haberlere de aldırış etmedi. Bu meseleler üzerinde hiç düşünmedi”, diyerek tepkisini 

dile getirdi. İbn-Kesîr, XII, 189. 
245 Halife; “Kalatü’l-Hadîse’de ikâmet etmekte iken, bir gece kalkıp namaza durdum. Kalbimde Allah' 

a yalvarmanın tatlılığını hissettim. Sonra kalbime doğduğu şekilde Aziz ve Celil olan Allah' a şöyle 

duâ ettim: “Allah'ım, beni vatanıma gönder. Aile efradım ve çoluk çocuğumla buluşmayı, bir araya 

gelmeyi bana nasib et. İnsanların ünsiyet bahçesini tekrar çiçeklendir. Akrabalık mıntıkasını şenlendir. 

Sıkıntıyı gider. Cefayı çembere al”. Ben böyle duâ ettikten sonra Fırat kıyısından bir ses geldi. Sesin 

sahibi “Evet evet” diyordu. Kendi kendime “Bu bir başkasına seslenen bir adamın sesidir”, dedim. 

Tekrar Allah' a yalvarıp yakarmaya başladım. Yine aynı sesin sahibinin “Seneye kadar seneye kadar” 

dediğini duydum. Sonra kendi kendime, “Bu gayıbtan gelen bir sestir. Bunu Cenâb-ı Allah, hadisele-

rin doğrultusunda konuşturuyor dedim ve hadiseler gerçekten o doğrultuda cereyan etti.” İbn-Kesîr, 

XII, 184. 
246 İbnü’l-Verdî, 30; Ahmed b. Mahmud, 56; Sevim-Merçil, 44-45; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 

46; Erdoğan Merçil, “Besâsîrî”, DİA, VI, Ankara: TDV, 1992, 528-529, 
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zındıkların ve Karmatîlerin seslerini yükselterek Müslümanları hezimete uğrattığı bu 

zamanda, Müslümanlığın yardımına koş!” ifadelerinin yer aldığı bir mektup yazarak 

ondan yardım istedi. Halifenin mektubu sultanı derinden üzdü ve mektubu veziri 

Amîdülmülk el-Kündürî’ye vererek “Şimdi biz orduyla mektubun ardınca 

yetişiyoruz” şeklinde bir cevap yazmasını istedi. el-Kündürî ise; “Sen onlara dön. 

And olsun, biz onlara, karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan 

aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız,” (Kur’an-ı Kerim, 27/37) âyetini 

yazarak mektubu sultana gösterdi. Tuğrul Bey, bu âyetin ne mâna taşıdığını 

anlayacak kabiliyete sahipti. Vezirinin faziletinden hoşlanarak, ona, altın eyerli at ve 

bir takım altın dikişli kumaşın verilmesini emretti. Halifenin yardım çağrısı üzerine 

Tuğrul Bey, Muhâriş’ten halifeyi dârü’l-hilâfe’ye geri göndermesi için mektup ve 

kumandanı Enûşirevan’ı yolladı. Muhâriş bu talebi kabul ederek halifeyi 

Medînetüsselâm’a gönderdi (451/1060)247.  

 Halifenin serbest bırakılması üzerine Sultan Tuğrul Bey, veziri Amîdülmülk 

el-Kündürî aracılığıyla çeşitli atlardan ve değişik hayvanlarından oluşan binekleri 

halifeye yolladı. Bu hediyeler arasında elbiseler, çadırlar ve yolculuk esnasında 

ihtiyaç duyulacak bir takım şeyler vardı. el-Kündürî, halifenin huzuruna varınca 

önünde yeri öperek sultanın zafer ve selâmette olduğunu söylediler. Bu merasimin 

ardından Amîdülmülk el-Kündürî, Tuğrul Bey’e cereyan eden olayları aktaran bir 

mektup yazdı. Halifenin de sultanı hoşnut kılması için mektuba kendi mührünü 

vurmasını istedi. Vezir, halifenin okkasını getirdi ve “Ey Mü’minlerin emîrî işte bu, 

kılıcın ve kalemin hizmetidir”, dedi. Halife, el-Kündürî’nin bu sözlerini onayladı. 

Mektup Tuğrul Bey’e yollandıktan iki gün sonra halife, el-Kündürî ve 

beraberindekiler bulundukları yerden ayrılıp Bağdat’a doğru yola koyuldular248. 

 Halifenin Bağdat’a vardığı haberini alan Tuğrul Bey, erkânıyla birlikte onu 

karşılamaya çıktı. Halife nerdeyse bir yıldı tutsaktı. Sultan, el-Kaim Biemrillâh’ı 

görür görmez attan inerek yere kapandı. Halife ise ona, “ata bin ey Rûkneddîn” 

(dinin direği) dedi ve o andan itibaren sultanlar “devle” lâkabı yerine “dîn” lâkabını 

                                                 

 

247 el-Hüseynî, 14-15; İbnü’l-Esîr, IX, 488; İbnü'l-Adim, 2; er-Râvendî, 106; Şebankâreî, 140. 
248 İbn-Kesir, XII, 190-191. 
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kullandı. Tuğrul Bey, yedi defa yeri öpüp halifenin minderini uzattı. Halife minderi 

alıp üzerine oturdu. Bu merasimin ardından el-Kaim Biemirillâh, Tuğrul Bey’e 

çeşitli hediyeler sundu. Fakat sultan bu değerli hediyeleri kabul edemeyeceğini 

bildirdi. Daha sonra halife, etrafını saran asker alayı ile birlikte Bağdat’a girdi. 

Tuğrul Bey ve beraberindekiler atlarından inerek halifeye eşlik ettiler. Böylece halife 

tekrar Bağdat’taki sarayına dönmüş ve hilafet tahtına oturmuş oldu (451/1060)249.  

 Halifenin yeniden Bağdat’a dönmesinin ardından Sultan Tuğrul Bey, 

Enûşirevan, Erdem ve hâdimi Savtekin'i, el-Besâsirî’yi yakalaması için Hille’ye gön-

derdi. el-Besâsirî ise Hille Emîri Dübeys b. Ali’nin yanına sığınmıştı. Tuğrul Bey’in 

emîrleri Dübeys b. Ali’ye karşı yürüdükleri vakit, Dübeys geri çekilmek zorunda 

kaldı. el-Besâsirî, bir miktar kuvvetiyle birlikte karşı koymaya çalıştıysa da başarılı 

olmadı. Çarpışmalar neticesinde atına bir ok isabet etti ve o atının zırhını kesmeye 

çalışırken, at kendisini yere attı. Atın düşmesiyle el-Besâsirî yüzüne bir darbe aldı. 

el-Besâsirî’nin bu durumunu fırsat bilen Amîdülmülk el-Kündürî’nin divitdârı 

Gümüştegin, Küfe yakınındaki Sakyülfurât’ta onu öldürdü (451/1060).  el-

Besâsirî’nin kafası gövdesinden ayrılarak Tuğrul Bey’e gönderildi. Tuğrul Bey, 

Arslan el-Besâsirî’nin kafasını halifenin vezirini astığı ağaca astı (452/1060)250. 

Böylece Bağdat’ı birbirine katan Arslan el-Besâsirî sorunu da çözülmüş oldu.   

14. Bağdat (Kerh Mahallesi) Yangını Sırasında Amîdülmülk el-Kündürî 

(452/1060) 

  Tuğrul Bey, el-Besâsirî tehlikesi ile uğraştığı esnada Bağdat’ta ciddi bir 

yangın meydana geldi (452/1060).  Kerh Mahallesi ve diğer yerlerle iki sur 

arasındaki saha yandı. Bu yangın sırasında Büveyhî Vezir Sâbûr b. Erdeşîr (ö. 

416/1025)251 tarafından vakfedilen ve yaklaşık 10.400 ciltlik kitabı ihtiva eden 

                                                 

 

249 el-Hüseynî, 15;  er-Râvendî, 108; Turan, 138. 
250 İbnü’l-Esîr, IX, 491; İbnü'l-Adim, 8; el- Hüseynî, 15; İbnü’l-Ezrak; 150; İbnü’l-Verdî, 32; Şe-

bankâreî 140-141; Mîrhând, 86; er-Râvendî, 108; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Sel-

çuklular, 85; Sevim-Merçil, 44-45; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 46; Erdoğan Merçil, “Besâsîrî”, 

528-529; 
251 Büveyhî veziri, Bağdat’ta Dârülilim’in kurucusudur. 336’da (947-48) Şîraz’da doğdu. Fars Bü-

veyhî Devleti’nde kâtib olarak göreve başladı. Fars Büveyhî Emîri Şerefüddevle’nin Irak Büveyhî 

topraklarını ele geçirmek için sefere çıktığı yıl vezir nâibi tayin edildi (375/ 985-86). Ayrıntılı bilgi 

için bkz: Ahmet Güner, “Sâbûr b. Erdeşîr”, DİA, XXXV, Ankara: TDV, 2008, 362. 
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Dârülilim Kütüphanesi de yandı. 381/991 veya 383/993’te kurulduğu belirtilen bu 

müesseseden kaynaklarda Hizânetü’l-kütüb, Dârü’l-kütüb ve Dârü’l-kütübi’l-kadîme 

olarak da söz edilmektedir. İlmî araştırma ve tartışmaların yapıldığı bu kurum, Sâbûr 

b. Erdeşîr tarafından geniş vakıflarla desteklenmiştir. Kütüphanede muhtelif ilim 

dallarına dair binlerce cilt kitap mevcuttu. Bunlardan yüz tanesini İbn Mukle’nin 

torunları tarafından yazılmış mushaflar teşkil ediyordu. Şair ve düşünür Ebü’l-Alâ el-

Maarî252, Dârülilim’de çalışmalar yapmış ve eserlerinde buradan söz etmiştir. 

Yangında halk kitapların bir kısmını yağmaladı. Amîdülmülk onları uzaklaştırıp 

içinden dilediği kitapları seçti ve kendi kütüphanesine koydu. İbnü’l-Esîr, onun bu 

davranışını ahlâkının kötülüğüne, irâdesinin ve niyetinin bozukluğuna 

yormaktadır253. 

15. Halife el-Kâim-Biemirîllâh’ın el-Kündürî’yi Taltif Etmesi (452/1060) 

 Arslan el-Besâsirî gailesinin bertaraf edilmesinden sonra sarayına dönen 

Halife el-Kâim-Biemrillâh Tuğrul Bey şerefine özel bir toplantı düzenledi. Ona 

çeşitli ikramlarda bulunarak birçok değerli hediyeler takdim etti. Sıbt İbnü’l-Cevzî, 

Tuğrul Bey’in Bağdat’a halifenin yanına gelişi esnasında yanında veziri el-

Kündürî’nin de olduğunu nakleder (452/1060). Tuğrul Bey ziyaretten sonra Cebel’e 

doğru yola çıkarken, el-Kündürî, halifenin katına çıkarak ona saygılarını sundu. 

Halife, el-Kündürî’nin hizmetleri karşılığında onu taltif etti ve Amîdülmülk lâkabına 

ek olarak Seyyidü’l-Vüzera (Vezirlerin Efendisi) lâkabını da verdi (452/1060) 254. 

16. Tuğrul Bey’in Seyyide Hatun’la Nikâh Akdi ve Amîdülmülk el-Kündürî’nin 

Rolü 

 Tuğrul Bey, Abbâsî halifesini Arslan el-Besâsirî tehlikesinden kurtarmış ve 

halifenin gözünde farklı bir konum elde etmişti. Bu durumdan istifade etmek isteyen 

                                                 

 

252 26 Rebiülewel 363 (25 Aralık 973) tarihinde Halep'le Humus arasında bulunan Maarre-

tünnu'man'da doğmuş şair ve düşünürdür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sahbân Halîfât, “Ebü'l-alâ el-Maar-

rîm” DİA, X, Ankara: TDV, 1994, 287. 
253 İbnü’l-Esîr, X, 27; Turan, 138; Güner, 62; Maşide Kamit, “Kâim-Biemirillâh’ın Hilâfetinde Sunnî 

ve Şiî İktidar Mücadelesi”, İSTEM, 2014, 24, 188; Ömer Tokuş, “ Selçuklular Dönemi’nde Bağdat’ta 

Beşerî, Biyolojik Afetler, Gök Olayları ve Garip Olaylar (H.447-590/M.1055-1195)”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, XI/57, 2018, 159. 
254 Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 85. 



61 

 

sultan, halifenin kızı Seyyide Hatun’la evlenmek isteğini çevresinde bulunanlara 

bildirdi. Bu isteğini tam olarak hangi tarihte açıkladığı net değildir. Fakat halifenin 

eşi ve Çağrı Bey’in kızı Arslan Hatun’a, Kureyş b. Bedrân’ı gönderdiği255 vakit 

aklında böyle bir düşünce vardı256. Bazı kaynaklar, Altuncan Hatun (452/1060)257 

vefat etmeden önce Tuğrul Bey’e Abbâsî ailesinden Seyyide Hatun’la evlenerek 

soyunun şereflenmesini vasiyet ettiği bilgisini nakleder. Fakat kimi kaynaklar, bu 

fikrin ünlü veziri Amîdülmülk tarafından Tuğrul Bey’in aklına sokulduğu 

kanaatindedir258. 

 er-Râvendî’nin aktardığına göre Tuğrul Bey, Azerbaycan’a doğru yola 

çıkarken, veziri Amîdülmülk el-Kündürî’yi halifenin kızı Seyyide Hatun’u istemesi 

için görevlendirdi259.  Bu sırada halife, eşi Arslan Hatun’un Bağdat’a geri dönmesi 

için Tuğrul Bey’e haber yolladı. Tuğrul Bey ise göndereceğine dâir söz verdi. Fakat 

halifenin kızını isteme olayında bu sözünü tutmayacaktır. Görünüşe göre Arslan 

Hatun, Tuğrul Bey’in planının bir parçası olacaktı260. Sultandan aldığı emir üzerine 

el-Kündürî, derhal Bağdat’a halifenin huzuruna çıkmak için yola koyuldu. 

 Vezir Amîdülmülk el-Kündürî, Bağdat’a gidip Seyyide Hatun’u babasından 

isteyerek Tuğrul Bey’in emrini yerine getirmiş oldu. Ancak Halife el-Kâim 

Biemrillâh; “daha önce böyle bir âdet câri olmamıştı”, diyerek bu fikre karşı çıktı. 

Çünkü ilk defa Abbâsî ailesi ile aynı soydan ve ırktan olmayan bir evlilik mevzu 

bahisti261. Halifenin bu cevabı üzerine Tuğrul Bey’in elçileri eli boş döndüler. Bu 

durum üzerine Tuğrul Bey, yeğeni Arslan Hatun’u halifeye göndermek yerine, Rey 

kadısı Ebû Yahya Sa’d b. Said aracılığı ile halifenin kızına talip olduğuna dâir bir 

                                                 

 

255 el-Kâim-Biemrîlâh, Besâsirî tarafından esir edilince, Tuğrul Beyin yeğeni olan Arslan Hatun, 

Kureyş b. Bedran’ın yanına sığındı. Tuğrul Bey, elçi göndererek Arslan Hatun’un iadesini talep etti. 

Kureyş b. Bedran ise izzeti ikram ederek Arslan Hatun’u Tuğrul Bey’in yanına gönderdi. Ebü’l-Ferec, 

I, 314. 
256 George Makdisi, “Tuğrul Bey’in Evliliği”, Çev: Mustafa Alican, Tarih Okulu, 3, 2009, 144. 
257 Ebü’l-Ferec, Altuncan Hatun’un ölüm tarihini 455/1063 olarak verir. Bu tarih Sultan Tuğrul’un 

öldüğü tarih olduğu için Makdisi’nin Altuncan Hatun’un ölümü için verdiği 452/1060 tarihi daha 

mâkûldür. Ebü’l-Ferec, I, 315; Makdisi, 144. 
258 Ebü’l-Ferec, I, 315; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular,88; Makdisi, 144;  

Kitapçı, 18; Mevlüt Koyuncu, “Büyük Selçuklu Devletinin İlk Hükümdarı Tuğrul Bey Zamanında 

(1038-1063) Sultan-Halife İlişkisi”, Selçuklu Siyasi Tarihi (Bildiriler), Ankara: TTK, 2014, 377. 
259 er-Râvendî, 108. 
260 Makdisi, 145; 
261 er-Râvendî, 109; İbn-Kesîr, XII, 196; Kitapçı, 19. 
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mektup yolladı. Bu mektup halifenin hoşuna gitmedi. Fakat bu mektupla bile sultanı 

kararından vazgeçiremeyeceğinin farkındaydı. Bu yüzden daha katı tutumlar 

sergileyerek, Tuğrul Bey’den mal mülk, yeni vefat etmiş eşi Altuncan Hatun’un 

îktalarının kendisine verilmesini, 300 bin dinar para ve sultanın sürekli Bağdat’ta 

kalmasını talep etti. Aksi takdirde evlilik fikrine sıcak bakmayacaktı. Görünüşe göre 

halifenin tavrı sultanı evlilik fikrinden vazgeçirme çabasının bir ürünüydü.  

 Tuğrul Bey’in halifenin sarayına yolladığı elçisi Bağdat amîdi Ebü’l-Feth, 

halifenin istediği miktarı, hatta daha fazlasının verilebileceğini belirterek halifeye 

açık kapı bırakmadı. Makdisi’ye göre Ebü’l-Feth’in halifeye nikâh karşılığında söz 

verdiği iktâ ve paradan Tuğrul Bey’in haberi yoktu. Bu durum onun daha sonra 

görevinden alınmasına sebep olacaktı. Halife, Tuğrul Bey’in bu isteğinden vaz 

geçmesi ve gerekirse “bu hususta Amîdülmülk’den yardım istenmesi” kanaatindeydi. 

Abbâsî halifesi, elçisi Kadı Ebû Muhammed et-Temîmî’nin başkanlığında bir heyeti, 

hîl’at, mektup ve evlilik sözleşmesi ile birlikte Rey’e Tuğrul Bey’in huzuruna 

gönderdi. Mektup sultanın evlilik fikrinden vazgeçmesi yönünde bir öneriyi 

içeriyordu. Eğer Tuğrul Bey Seyyide Hatun’la evlenmekten vazgeçmeyi kabul ederse 

et-Temîmî, Bağdat’a geri dönecekti. Aksi takdirde et-Temîmî, halifenin daha önce 

“onay” için şart koştuğu maddeleri kapsayan evlilik sözleşmesini Tuğrul Bey’e kabul 

etmesi için verecekti262.  

 Heyet, Rey’e vardı ve halifenin hediyelerini (işlemeli ipek kumaştan yapılmış 

cübbe, altın dokumalı ferace, altın işlemeli sarık) Tuğrul Bey’e takdim etti263. Aynı 

şekilde halifenin elçilerine de Tuğrul Bey tarafından hediyeler264 verilerek oldukça 

iyi karşılandılar. Tuğrul Bey, halifenin hediyesi olan feraceyi hemen giyindi. Bir 

sonraki gün Dârü’l-memleke’de hazır bulundular. Ardından et-Temîmî ve el-Kündürî 

yalnız kalarak evlilik meselesini müzakere ettiler. Halifenin elçisi, halifenin 

                                                 

 

262 Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 89-90; Makdisi, 148-149; Kitapçı, 20. 
263 Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular,  89. 
264 Tuğrul Bey, Seyyide Hatun’a çeşitli hediyeler hazırlatmıştı. Bu hediyeler arasında; Ön cephesi 

işlenmiş ve içinde sembol resimler (timsaller) bulunan bir ev mevcuttu. Öyleki Vezir el-Kündürî, bu 

ev için “Bunun kıratı 400 miskalden Fazladır”, demiştir. Çeyiz sadece bir evden oluşmuyordu. Ayrıca; 

değeri 100 bin altın olan sincaba benzeyen bir ev, samur derisinden yapılmış bukalemuna benzeyen 

başka ve daha bir sürü değerli mücevherattan oluşuyordu. Ayrıntılı bilgi için bkz: Sevim, Mir’âtü’z-

Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular,  92. 
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isteklerini (Tuğrul Bey’in evlilik fikrinden vazgeçmesini arz eden tezkire) Tuğrul 

Bey’e iletme taraftarıyken, Amîdülmülk el-Kündürî, bunun Tuğrul Bey tarafından 

hoş karşılanmayacağı fikrindeydi. Çünkü Tuğrul Bey, kendisinin paraya tercih 

edildiği fikrine kapılırsa, kibar tavrı yerini tamamen sert bir tutuma bırakacaktı. 

Netice itibariyle Amîdülmülk el-Kündürî, meselenin çözümü için halifenin elçisi et-

Temîmî’den süre istedi ve ekledi; “Sultanın bu çok samimi arzusunu reddetmek, 

onun bu talebinden vazgeçmesini istemek hiç de iyi bir şey değildir. Açgözlü 

davranmak daha fazla mal, daha fazla vergi için şehirler istemekte çirkin olur. Zira 

sultan, ümid sahiplerinin kalplerinden geçenlerden çok daha fazlasını kendiliğinden 

yapmıştır (Onun cömertliğinin sonu yoktur!)”265. el-Kündürî, evlilik sözleşmesinin 

bu aşamada sultana sunulmasının faydasız olacağı kanaatindeydi ve et-Temîmî de bu 

nedenden ötürü meselenin çözümünü Tuğrul Bey’i daha iyi tanıyan vezirine 

bırakarak; “ ben, işin çözümünü sana bırakıyorum. Çünkü senin yapacağın her şey 

doğrudur,” dedi266. 

 Halifenin elçisi et-Temîmî ile görüşmesinin akabinde Vezir Amîdülmülk el-

Kündürî, Tuğrul Bey’e giderek halifenin evliliğe razı olduğunu söyledi. Tuğrul Bey, 

bu haberin ardından çok sevindi. el-Kündürî, Allah’ın daha önce hiçbir sultana 

bahşetmediği bu şerefli olayın haberinin akrabalarına duyurması için sultanı teşvik 

etti. Tuğrul Bey, devletin ileri gelenlerini bir araya topladı ve el-Kündürî onlara; “ 

sultan, Tanrı’nın Emîrü’l-Mü’minin’in kızıyla yapılacak olan evliliği nedeniyle 

verdiği nimeti ve bunun kendisine erişmiş olduğunu ve böyle bir nimetin kendisinden 

önce hiçbir kimseye vermediğini ifade etmektedir,” dedi267.   

 Aldığı güzel haberle emellerine ulaşmış olan Tuğrul Bey, vezirine yanında bir 

heyet, 100 bin dinarla birlikte Arslan Hatun’u Bağdat’a götürmesini emretti. Tuğrul 

Bey, halifenin nikâhı onayladığını düşünüyordu. Fakat işin aslı öyle değildi. el-

Kündürî, halifenin onaylamaması ihtimaline karşı Seyyide Hatun’un kapısına 

                                                 

 

265 İbnü’l-Esîr, X, 36; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 92; Makdisi, 150; 

Kitapçı, 20. 
266 Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 92; Makdisi, 150. 
267 İbnü’l-Esîr, X, 36; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 92; Makdisi, 150. 
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Ferruh268 adında bir nöbetçi yerleştirdi. el-Kündürî, başka bir tedbir almak amacıyla, 

halifenin elçisi et-Temîmî’nin mührünü alarak, halifenin onayını Tuğrul Bey’e 

ispatlamış olacaktı. el-Kündürî, et-Temîmî’den, “sultan, hizmetlerinizden çok 

memnun. Hizmetleriniz konusundaki şüphelerini gidermek için mührünüzü görmek ve 

sizi ödüllendirmek istiyor,” diyerek mührünü istedi. Böylece evlilik konusunda et-

Temîmî’den bir adım önde olacaktı. Fakat et-Temîmî bu oyuna gelmedi ve mührü 

sadece evlilik sözleşmesinin iptali için kullanacağını söyleyerek teklifi reddetti. Bu 

durum el-Kündürî ile arasının açılmasına sebep oldu269. 

 et-Temîmî’den beklediği yanıtı alamayan el-Kündürî’nin Bağdat’a dönme 

vakti gelmişti ve Tuğrul Bey’i nasıl oyalayacağının yollarını arıyordu. Bunun üzerine 

el-Kündürî, Tuğrul Bey’e hazineyi boşa kullanmayıp Hezâresb’den gelecek olan 100 

bin dinarı tahsil etmek için beklediğini söyledi. Tuğrul Bey ise gerekli parayı 

hazineden alarak Bağdat’a gitmesini istedi. Durumun içinden çıkılmaz bir hâl 

almıştı. Fakat el-Kündürî buna rağmen tehlikeli planının işe yarayacağı 

kanaatindeydi270. 

 el-Kündürî, Tuğrul Bey’in emriyle Rey kadısı Ebû Yahya Sa’d b. Said ve 

Arslan Hatun’la birlikte Bağdat’a halife ile görüşmeye gitti. Halifenin talep ettiği 

paranın yalnızca üçte birine tekabül eden 100 bin dinar, altın ve gümüş mücevherat 

yanlarındaydı271. Parayı ve Tuğrul Bey tarafından mühürlü bir belgenin olmayışını 

bahane eden halife, evlilik fikrini reddetti. Öyle ki, Tuğrul Bey evlilik konusunda 

ısrarcı olursa, Bağdat’ı terk edeceğini bile söyledi. Halifenin bu tutumu Bağdat ileri 

gelenleri tarafından korkuyla karşılandı. Amîdülmülk, halifenin zaten baştan beri 

evlilik fikrine karşı olduğunu ve bahaneler üreteceğinin bilincindeydi. Halifenin 

                                                 

 

268 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Ferruh adındaki görevliyi Makdisi’nin aksine, el-Kündürî’nin değil de, Sultan 

Tuğrul Bey’in yerleştirdiği bilgisinin nakleder. Ayrıntılı bilgi için bkz: Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî 

Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 92. 
269 İbnü’l-Esîr, X, 36; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 92;  Makdisi, 150-

151. 
270 İbnü’l-Esîr, X, 36; Makdisi, 151. 
271 Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 93; Makdisi, 152. 
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Bağdat blöfünü gören el-Kündürî, tepki olarak Bağdat’tan ayrılıp çadırını 

Nehrevân’a272 kurdurdu273. 

 Durumun vahametinin farkında olan Bağdat ileri gelenleri, el-Kündürî’ye 

beklemesi tavsiyesinde bulunarak büyük tacir Ebû Mansur b. Yûsuf ve Kadı’l-

Kuddât ed-Damagânî’yi, halifeyi ikna etmesi için görevlendirdiler. Halifeye mektup 

yazan Ebû Mansur b. Yûsuf ve Kadı’l-Kuddât ed-Damagânî, uzun uğraşlar 

sonuncunda onu evliliği onaylamaya ikna ettiler. Halife, Rey kadısı Ebû Yahya Sa’d 

b. S’aid ve el-Kündürî’nin dört yıl boyunca kızını istememeleri yönünde söz vermesi 

koşuluyla ikna oldu. Fakat bu söz olayı daha sonra halifenin Şafiî ve Tuğrul Bey’in 

Hanefî hukukçuları arasında tartışmaya yol açtı. Tuğrul Bey’in mensup olduğu grup 

sözleşmenin geçerli, şartların geçersiz olduğu fikrini savunurken, halifenin mensup 

olduğu grup ise sözleşmenin tamamen geçersiz olduğu kanaatindeydi274. Görünen o 

ki, halife tamamen bir oyalama taktiği izliyordu. Halifenin bu tavrının anlaşılır bir 

yanı yoktu. Oysa Tuğrul Bey, zor zamanlarında halifeye destek olmuş, onu Arslan el-

Besâsirî tehlikesinden kurtarmıştı. Üstelik Tuğrul Bey, bulunduğu bölgede söz sahibi 

büyük bir hükümdar idi. Bu belirsizlikler arasında olayı çözme yetkisi ebette ki 

Tuğrul Bey’in zeki veziri Amîdülmülk el-Kündürî’ye düşecekti. 

 el-Kündürî, bu evliliği gerçekleştirerek Tuğrul Bey’in yanındaki değerini 

arttırmanın peşindeydi. Bu yüzden yeri geldiğinde halife ile zıtlaşıyor ve ona evlilik 

fikrini kabul ettirmek için çeşitli akıl oyunları sergiliyordu. Tuğrul Bey, vezirine, 

komutanı Humartekin et-Tuğraî aracılığıyla bir mektup yollayıp halifeye karşı nazik 

bir tutum sergilemesini istemişti. el-Kündürî ise gözünü karartıp aksi halde 

davranıyordu. Halife, el-Kündürî’nin davranışlarından şikâyetçi olduğu bir mektubu 

Tuğrul Bey’e yolladı. Humartekin de sultanın vezirinin bu davranışlardan habersiz 

olduğu cevabını halifeye iletti. Bu durum halifede el-Kündürî’nin sultana sadakati 

                                                 

 

272  Dicle’nin sol kıyısında, Bağdat ile Vâsıt arasında bulunan bir kasabadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, DİA, XVI, Ankara: TDV, 1997, 169-175. 
273İbnü’l-Esîr, X, 37;  Makdisi, 152. 
274 Makdisi, 152-153. 
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konusunda şüphe uyandırmışsa da, esasında bu durum vezirin halifeyi ikna etme 

taktiğinin bir neticesiydi 275. 

 Amîdülmülk el-Kündürî, halifeye karşı olan katı tavrını devam ettirdi. Bu 

hususta oldukça ileri giden el-Kündürî, Bağdat’ta ki bir cami üzerinde yazılı olan 

“Muaviye, Ali’nin anne tarafından dayısıdır”276 ibarelerinin bile halifeye karşı 

muhalif tavrını göstermekte ve bahane olarak kullanmakta sakınca görmedi. 

Amîdülmülk el-Kündürî daha sonra beraberinde bulunanlarla birlikte halifenin 

düzenlediği kabul törenine katıldı. el-Kündürî’nin niyeti halifeyi topluluk önünde zor 

duruma düşürerek evlilik fikrini ona kabul ettirmekti. Daha önce çok kez denediği 

caydırma politikasını bir kere daha devreye soktu ve halifeye “efendimizi, 

Mü’minlerin Emiri’ni, gerçek ve sadık bir hizmetkârı olan Rukneddîn’i (Tuğrul) 

onurlandırmış olduğu konu ile ilgili konuşmaya davet ediyorum. Böylece, burada 

toplanmış olanlar, efendimizin bu konu ile ilgili cömert düşüncesini öğrenmiş 

olurlar,” diyerek onu oyuna getirmeye çalıştı. Fakat halife bu mesele ile ilgili 

konuşmaktan imtina ederek, “bu, bizim meselemizdir. Abbâsî Hânedanı kılavuzluk 

edenlerin en hayırlılarıdır: kim bize karşı çıkarsa kaybeder ve hüsrana uğrar. 

Yazılmış olan mektuplar konu ile ilgili yeterli bilgiyi içermektedir ve bu konu burada 

kapanmıştır” dedi. Halifenin bu sözlerinin ardından el-Kündürî ile arasındaki perde 

kapandı. Bu durum el-Kündürî’yi oldukça sinirlendirdi277 ve beraberinde bulunan 

para ve hediyelerle birlikte Hemedan’a doğru hareket etti (26 Cemaziyelâhir 454/7 

Temmuz 1062). el-Kündürî’nin bu tavrı Bağdat ileri gelenlerini endişeye düşürdü. 

Ardından da Tuğrul Bey’e mektupla “bu işin bozulmasına Humartekin et-Tuğrâî ile 

                                                 

 

275 İbnü’l-Esîr, X, 37; Makdisi, 154. 
276 Bu ifade üzerine sinirlenen el-Kündürî, derhal yazının kaldırılmasını emretti. Dârust’a dönerek; 

“Camilerinize böyle şeyleri yazmaktan utanmıyor musunuz?” diye çıkışarak Muaviye ve efradını 

kötülemeye başladı. el-Kündürî, bununla da sınırlı kalmadı. Abbâsî halifesinin huzuruna çıktığı bir 

gün, tehdit vâri bir üslupla beyaz renkli kıyafetler giyip beyaz renkli bir ata bindi. Beyaz renk 

Emevîleri sembolüydü. Abbâsîlerin rengi ise siyahtı. el-Kündürî böylece halifeye gözdağı vermiş 

oluyordu. Onu bu tavrından dolayı kınadıklarında ise şu cevabı verdi; “bu, istediğimi yapabileceğimin 

yeni bir göstergesidir”. Makdisi, 155. 
277 el-Bundârî’nin rivâyetine göre Kündürî, el-Kaim Biemîrillah’ın nikâh akdinden vazgeçmesinin 

ardından sinirlenerek; “Niçin evvelce iktirah edip sonra imtina ettiniz? Niçin, talep hususunda o ka-

dar ileri gidip sonra geri döndünüz (caydınız). Sultan nezdinde benim kanımla oynadınız ve ileri sür-

düklerinizle ilerlememe mani oldunuz,” diyerek sert bir tutum sergiledi. el-Bundârî, el-Kündürî’nin 

beyaz elbiseleri halifenin huzurundayken değil, ayrıldıktan sonra giydiğini ve hemen ardından ise 

Hemedan’a doğru yola çıktığını nakleder. el-Bundârî, 19. 
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halifenin ittifakı sebep olmuştur,” diye haber yolladı. Sultan, Humartekin’e karşı çok 

hiddetlendi. Tuğrul Bey’in öfkelendiğini öğrenen Humartekin korkup altı gulâmıyla 

birlikte kaçtı.  

 Tuğrul Bey, derhal Kadı el-Kudât ile şeyh Ebû Mansûr b. Yûsuf’a mektup 

yazarak “Uğrunda kardeşimi öldürdüğüm halifenin bana mükâfaatı bu mudur? 

Hâlbuki ben bütün malımı ona yardım için feda ettim. En yakınlarımı ona olan 

sevgim sebebiyle öldürdüm,” diye tepkisini gösterdi. Çaresiz kalan Kadı el-Kudât ve 

şeyh Ebû Mansûr b. Yûsuf, Tuğrul Bey’e özür mektubu yolladılar. Bu sırada 

Humartekin ise İbrahim Yinal’ın oğulları tarafından yakalandı. Babalarının ölümüne 

Humartekin’in sebep olduğunu söyleyerek Amîdülmülk’ten infazı için izin aldılar ve 

onu öldürdüler. Humartekin’in ölümünden sonra Tuğrul Bey onun yerine Savtekin’i 

atadı. 

 Sultan Tuğrul Bey’in, halifenin evliliğe razı olmaması durumunda “eğer 

halife yaptığımız evlilik teklifini kabul etmezse, buna tepki olarak Arslan Hatun’un 

serbest bırakılması ve bana getirilmesi” yönündeki mektubunun bilgisi el-

Kündürî’nin Bağdat’taki elçisi aracılığıyla el-Kündürî’ye ulaştı. Tuğrul Bey, 

halifenin tavrından sıkılmış ve kendince önlemler almaya başlamıştı. el-Kündürî ise 

Tuğrul Bey’den aldığı emirleri yerine getirmek istiyordu. Fakat halife ile sultan 

arasında oluşan soğukluktan dolayı Bağdat’ı kontrol altında tutamayacağı 

kanaatindeydi. el-Kündürî’nin elçisi olayın çözüleceği ana kadar, Arslan Hatun’u 

alıp Tuğrul Bey’in Bağdat’ta bulunan konutuna (Dâru’l-Memleke) götürdü278.İşlerin 

içinden çıkılmaz bir hal aldığını gören el-Kâim Biemrillâh, sonunda nikâh akdini 

onayladı ve el-Kündürî adına Ebü’l-Ganâim b. el-Muhallebân aracılığı ile bir 

vekâletnâme yolladı. Nihayet Tuğrul Bey ve Seyyide Hatun’un nikâh akdi 454 yılı 

Şaban ayında (Ağustos-Eylül 1062) Tebriz dışında gerçekleştirildi279.  

 

 

                                                 

 

278 İbnü’l-Esîr, X, 37;Makdisi, 155-156. 
279 İbnü’l-Esîr, X, 38; el-Hüseynî, 18; İbnü’l-Verdî, 33; Hamdullah Müstevfî, 29; Merçil, Büyük Sel-

çuklu Devleti, 48. 
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16. 1. Tuğrul Bey’in Bağdat’a Gelişi ve Seyyide Hatun ile Düğünü 

 Tuğrul Bey, 1063’te beraberinde Melik Ebû Kâlicâr, Sürhâb b. Bedr, 

Hezâresb ve Ebû Mansûr Ferâmürz b. Kâkeveyh olduğu halde Bağdat’a doğru yola 

çıktı. Sultanın Bağdat’a vardığı haberini alan Amîdülmülk, halifenin yanına giderek 

Seyyide Hatun’u hilafet sarayında ağırlamak için izin istedi. Fakat halife bu istek 

karşısında; “Siz sadece şereflenesiniz diye kızımı Tuğrul Bey'le nikâhlamak 

istemiştiniz ama görüyorum ki şimdi onu alıp gerdeğe sokmak istiyorsunuz,” diyerek 

tepkisini ortaya koydu280. Şehrin ileri gelenleri sorunu çözmek için işe koyuldu. 

Tuğrul Bey ise hilafet sarayına daha önce verdiği çeyize ek olarak 100 bin dinar ve 

150 bin dirhem para, ayrıca birçok armağan ve kıymetli eşya gönderdi. Sultanın bu 

çabaları karşısında halife, el-Kündürî’ye, “Senin yazın şarta bağlıdır ve buna göre 

vuslattan maksat birleşme değil, şereftir. Eğer maksat bu ise vuslat (bir araya gelme) 

halifelik sarayında olmalıdır,” dedi. Halifenin bu isteği üzerine Amîdülmülk, “bunu 

yaparız, ancak yeteri kadar ev ve meskenimiz yoktur. Sultanın yanında has adamları 

(havâss) hâcipleri ve memlûkleri vardır, onlardan ayrılması mümkün değildir,” 

cevabını verdi281. 

 Halifenin razı olmasından sonra Seyyide Hatun, 14 Şubat 1063’te (455) 

Tuğrul Bey’in sarayı olan Dâru’l-memleke’ye götürüldü. Tuğrul Bey, altın kaplama 

bir tahtın üzerinde oturan Seyyide Hatun’u görmek için odasına girdi ve yeri öptü. 

Seyyide Hatun ise ne yerinden kalktı ne de duvağını açtı. Tuğrul Bey çeşitli 

mücevheratlardan oluşan hediyeleri yeni eşine sundu. Aynı davranışı 7 gün boyunca 

tekrarladı282. 

 Bu arada sultanın, Seyyide Hatun ile nikâh akdinin gerçekleşmesi konusunda 

büyük çabalar sarf eden Amîdülmülk el-Kündürî, amacına ulamış ve Tuğrul Bey’in 

gözünde itibarını arttırmıştı. Tuğrul Bey, vezirinin hizmetlerini görmezden gelmeyip 

ona hil’at giydirerek onu ödüllendirmişti. 

 

                                                 

 

280 İbnü’l-Esîr, X, 38; İbn Kesîr, XII, 200; 
281 İbnü’l-Esîr, X, 40; İbn Kesîr, XII, 200; 
282 İbn Kesîr, XII, 200-201; İbnü’l-Esîr, X, 40; İbnü’l-Verdî, 33; Turan, 141; Sevim-Merçil, 45-46;  
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17. Amîdülmülk el-Kündürî-Humartekin et-Tuğraî Düşmanlığı 

 Amîdülmülk el-Kündürî ve Humartekin et-Tuğraî arasındaki düşmanlık 

aslında daha önce de bahsettiğimiz, Tuğrul Bey’in halifenin kızıyla evlenmesi 

zamanlarına dayanmaktadır. et-Tuğraî, Tuğrul Bey’in nazarında güvenilir ve sevilen 

bir kimse idi. Öyle ki sultan, hizmetleri karşılığında ona hil’atlar giydirip iktâlar 

vermiştir. et-Tuğraî’nin, Tuğrul Bey tarafından bu denli sevilmesi veziri el-Kündürî 

tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Zira onu bu düşünceye iten asıl sebep Tuğrul 

Bey’in halifenin kızıyla evlenmesi olayında et-Tuğraî’nin kendisi aleyhine tavır 

takınmasıdır. 

 Tuğrul Bey veziri Amîdülmülk el-Kündürî’yi Abbâsî halifesinin kızını 

istemesi için görevlendirdi. el-Kündürî’nin bu görevi yerine getirebilmesi için sürekli 

Bağdat’ta bulunması gerekiyordu. Bu nedenle Rey’de olmadığı zamanlarda sultanın 

işleri ile ilgilenmesi için Humartekin et-Tuğraî ile anlaştı. Fakat ilerleyen zamanlarda 

et-Tuğraî ile halifenin elçisi Ebû Turab b. el-Esîrî arasında mektuplaşmalar olduğu 

öğrendi. et-Tuğraî bu mektuplarda Tuğrul Bey’in vezirini halifeye karşı olumlu 

yaklaşması konusunda uyardığını, el-Kündürî’nin ise bunun aksine hareket ettiği 

yazıyordu. Durumu öğrenen vezir bir süre sonra Rey’e döndü ve sultanla bu olayı 

görüştü. Tuğrul Bey’in evliliğinin gecikmesindeki tek suçlunun Humartekin et-

Tuğraî olduğunu mektupları delil göstererek sultana ispatladı (453/1061). 

 Humartekin et-Tuğraî, Tuğrul bey tarafından Girdkûh Kalesi kuşatmasını 

bastırması için Kutalmış’a karşı görevlendirilmişti (453/1061). Kutalmış ile 

mücadele ettiği esnada Tuğrul Bey’in kendisi hakkındaki fikirlerinin değiştiği 

haberini öğrenince kale kuşatmasını yarıda bırakıp kaçtı. et-Tuğraî’nin kaçtığı 

haberini alan Tuğrul Bey derhal İnanç Bey’i arkasından gönderdi. Amîdülmülk el-

Kündürî, et-Tuğraî’nin kaçışında halife ve daha önce mektuplaştığı el-Esîrî’nin 

neden olduğu kanaatindeydi. Bu durumu öğrenen Tuğrul Bey, Reisü’l-Irakeyn’e bir 

mektup yazarak tepkisini dile getirdi. Mektupta daha önceden verilen iktâların terk 

edilmesi ve el-Esîrî’nin kendisine teslim edilmesi gerektiği yazıyordu. Reisü’l-

Irakeyn’e vaziyeti halifeye bildirdi. Tuğrul Bey’in tavr karşısında sinirlenen halife, 

el-Esîrî’nin teslim edilmeyeceğini lâkin kendisine verilen iktâları terk edeceğini 

söyledi. Halife ve sultan arasındaki mektuplaşma tam anlamıyla bir sonuca varamadı. 
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 Halife ve Tuğrul Bey’in arasında gerginlik vuku bulurken, İnanç Bey de et-

Tuğraî’nin izini sürüyordu. Humartekin et-Tuğraî ve beraberinde bulunan birkaç 

adamı Berûcird civarlarına kadar ilerledi. Burada daha önceden aralarında husumet 

olan bir hâdim vardı. Adamlarını, bahsi geçen hâdimden at satın alması için 

görevlendirdi. Humartekin et-Tuğraî’nin adamları hadimin yanına vardığında hadîm 

onlardan şüphelendi ve birini öldürüp diğerini konuşturmak için sağ bıraktı.  

Korkuya kapılan adam, et-Tuğraî ile beraber olduğunu ve onun yanına 

götürebileceğini söyledi. Hâdim, et-Tuğraî’nin yanına geldiğinde adamını öldürüp 

onu da bir ağaca bağladı. Müteakiben et-Tuğraî’nin izini süren İnanç Bey ise olay 

yerine gelerek et-Tuğraî’yi sultanın yanına götürdü. Humartekin et-Tuğraî’yi gören 

İbrahim Yinal’ın çocukları ona karşı hiddetlendi. Çünkü onlar babalarının 

ölümünden et-Tuğraî’yi sorumlu tutuyorlardı. et-Tuğraî’nin kendilerine teslim 

edilmesi için Amîdülmülk el-Kündürî’den onay istediler. Amîdülmülk’ün izni ile et-

Tuğraî, İbrahim Yinal’ın çocuklarına teslim edildi. Onlar da et-Tuğraî’yi öldürerek 

başını da Tuğrul Bey’e yolladılar (453/1061)283. Böylece Amîdülmülk ve et-Tuğraî 

arasındaki düşmanlık et-Tuğraî’nin ölümü ile son buldu. 

18. Şehzâde Kutalmış’ın isyanı ve el-Kündürî’nin Girdkûh Kuşatması 

(453/1061) 

 Kutalmış, Girdkûh Kalesi’ni muhasara ettiği esnada Tuğrul Bey ise Abbâsî 

halifesinin kızıyla evlenme işleri ile meşguldü. Nitekim Bağdat’tan Rey’e dönen 

Tuğrul Bey, derhal Bağdat şahnesi Humartekin’i, Kutalmış isyanını bastırmak üzere 

Cibâl’e gönderdi. Girdkûh Kalesi üzerine çıkarma yapan Humartekin, tüm çabalarına 

rağmen isyanı bastırıp kaleyi geri alamadı (453/1061). Bu sefer Tuğrul Bey bizzat 

kumanda ettiği ordusunun başında Girdkûh kalesi önlerine geldi. Fakat o da başarı 

sağlayamadı. Üst üste aldığı yenilgiler neticesinde sultan bu defa veziri Amîdülmülk 

el-Kündürî’yi beraberinde bulunan 40 bin kişilik ordu ile Kutalmış’ın bulunduğu 

kaleye gönderdi. el-Kündürî’nin başarılı olma ihtimali çok azdı. Zira Girdkûh Kalesi 

yüksek surlarla çevriliydi ve muhasarası sanılanın aksine kolay olmayacaktı. 

                                                 

 

283 İbnü’l-Esîr, X, 37; el-Hüseynî, 18; İbnü’l-Verdî, 33; Hamdullah Müstevfî, 29; Sevim, Mir’âtü’z-

Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 95-101; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 48; Makdisi, 154. 
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 Amîdülmülk el-Kündürî, Kutalmış ile müzakere yapma yoluna gitmişse de, 

Kutalmış “nasıl olur da kendimi size teslim edebilirim,” diyerek anlaşma yolunu 

kapatmıştı. Kuşatma devam ederken Tuğrul Bey, Rey’de hayatını kaybetti 

(455/1063). Sultanın ölümü üzerine veziri el-Kündürî, derhal başkent Rey’e doğru 

yola çıktı. Böylece Amîdülmülk de kaleyi geri almakta başarılı olamadı. Tuğrul 

Bey’in ölümünün ardından taht mücadeleleri baş gösterdi. Amîdülmülk, Tuğrul 

Bey’in veliaht ilan ettiği Süleyman Davud adına hutbe okuturken, bir başka şehzâde 

olan Alparslan da tahtta hak iddia etti. Durumu öğrenen Kutalmış ve kardeşi 

Resûltekin Türkmenlerden kurulu büyük bir orduyla Rey’e gelerek kendi adına hutbe 

okuttu (455/1063). İşler içinden çıkılmaz bir hâl alınca, Amîdülmülk, Alparaslan’dan 

yana bir tavır takındı. Şehzâde Süleyman taht yarışında geride kaldı ve çekişme 

Alparslan’la Kutalmış arasında devam etti. Kutalmış’ın amacı Alparslan ile gireceği 

herhangi bir çarpışma neticesinde Girdkûh Kalesi’ne sığınarak onu bertaraf etmekti. 

Fakat Alparslan, Kutalmış’ın bu planını bozarak onu Girdkûh Kalesi önlerine 

gelmeden yenilgiye uğrattı (455/1063). Tahtın sahibi Sultan Alparslan oldu. 

Kutalmış ise Girdkûh Kalesi’ne doğru kaçarken atından düşüp öldü. Cenazesi daha 

sonra Rey’e getirilen Kutalmış, Tuğrul Bey’in türbesine gömüldü (13 Zilhicce 455/7 

Aralık 1063)284. 

19. Sultan Tuğrul Bey’in Ölümü ve el-Kündürî’nin Tutumu (455/1063) 

 Tuğrul Bey, halifenin kızı Seyyide Hatun ile evliliğinin ardından bir müddet 

Bağdat’ta ikamet etti. Daha sonra tekrar Rey’e dönen Tuğrul Bey, 455/1063 yılında 

hastalanarak vefat etti285.Tuğrul Bey’in vefat haberini alan veziri el-Kündürî, bu 

esnada Kutalmış isyanını bastırmak için Girdkûh Kalesi önlerinde bulunuyordu. 

Derhal yola çıkan vezir, iki gün içerisinde Tuğrul Bey’in cenazesine yetişti ve onu 

defnetti (455/1063). 

                                                 

 

284 Hamdullâh Müstevfî, 30-31; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân’da Selçuklular, 91; Sevim- 

Merçil, 46-47; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 48; Köymen, III, 8-9; Turan, 141; Mükrimin Halil 

Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul, 1944, 57; Faruk Sümer, “Kutalmış”, DİA, XXVI, 

Ankara: TDV, 2002, 480-481; Cihan Piyadeoğlu, “Selçuklu ve İsmâilî Kalesi Girdkûh”, 251-252. 
285İbn Kesîr, XII, 201; İbnü’l-Esîr, X, 41; el-Bundârî, 24; el-Hüseynî, 15-16; Ebü’l-Ferec, I, 316; 

Hamdullâh Müstevfî, 30; İbnü’l-Verdî, 33; Şebankâreî, 141; Mîrhând, 88; Ahmed b. Mahmud, 64; 

Müneccimbaşı, I, 66-67; Selçuk, 108. 
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 Amîdülmülk el-Kündürî, Tuğrul Bey’in şöyle dediğini Rivayet eder: 

“Horasan’da iken rüyada semaya yükseltildiğimi gördüm. Etrafımı duman 

kaplamıştı, hiç bir şey görmüyordum; ancak güzel bir koku hissediyordum ve bana: 

“Sen Allah Teâlâ’ya yakınsın, dileğini (ihtiyacını) söyle, yerine getirilsin,” diye 

sesleniliyordu. Ben de kendi kendime: “Uzun ömür istiyorum,” dedim. Bana: 

“yetmiş yıl yaşayacaksın,” denildi. Ben “Ya Rabbi! Bu bana yetmez.” dedim, yine: 

“Yetmiş yıl yaşayacaksın,” denildi. “Ya Rabbi! Bu bana kâfi değil,” dedim, tekrar: 

“Yetmiş yıl yaşayacaksın,” denildi,”. Vezir el-Kündürî, sultanın yaşını hesapladı ve 

Tuğrul Bey öldüğü vakit tam yetmiş yaşındaydı ve Bağdat’taki hükümdarlık süresi 

ise yedi yıl, on bir ay, on iki gündü286. 

  Ahmed b. Mahmud’un, Ebû  Bekr en-Nişâburî’den naklettiği bilgiye göre ise; 

“Tuğrul Han, işlerinin başında Horasan’da bir rüya görür. Bu rüya da Tuğrul Han’ı 

güzel bir bulut üzerinde gökyüzüne doğru götürürler. Ancak gider iken burnuna 

güzel bir koku geliyordur. Bu hâl üzere gider iken, Sultan Tuğrul’a “Ne ihtiyacın 

varsa dile, yerine getirilecektir,” diye bir ses gelir. Sultan Tuğrul’da “Uzun ömürden 

başka istediğim ve beğendiğim bir nesne yoktur,” der. Sultan Tuğrul böyle 

söyleyince yine bir ses “Sana yetmiş ömür verildi.” diyerek, onun isteğini 

cevaplandırır. Sultan Tuğrul yetmiş yaşına girdiği zaman, ömrünün sonuna gelmişti. 

Hasta olup günden güne zayıfladı. Hayatından ümit kapısı ve hastalıktan kurtuluş 

yolu kapandığı zaman, “ben hastalığımdan yünü kırpılmak için ayakları bağlanan 

koyun gibiyim. O boğazlamak için bağladılar sanır, ızdırap duyar. Salıverdikleri 

zaman yine ferahlar. Sonra bir daha boğazlamak için bağladıkları zaman, yününün 

kırpılacağını sanır, sakin ve içi rahat olur. Boğazlayıp kanını akıtır, başını 

bedeninden ayırır kurban ederler. Ben de her bir kere hasta oldukça, iyi olur ve 

hastalıktan kurtulurdum. Yine bu sefer de öyle olmaz sanırım, çünkü belirtilen zaman 

tamam olmuş ve ömrüm son bulmuş. dedi”287. 

 8 Ramazan 455/4 Eylül 1063 Cuma gün vefat eden Tuğrul Bey, cömert, cesur 

ve bilgin bir kimse idi.  Allah yolundan ayrılmaz ve sürekli cemaat ile namaz kılardı. 

                                                 

 

286 İbnü’l-Esîr, X, 41; İbnü’l-Verdî, 33; Müneccimbaşı, I, 67; Turan, 142. 
287 Selçuknâme, 64. 
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Güzel tabiat sahibi, hayırlı işlere ve iyiliklere istekli olup çok sadaka verirdi. Daima 

hayırlı işler peşinde gider ve iyilikler ederdi. Mescit yapmayı sever, “Bir ev bina 

edeyim, yanına bir mescit yapmazsam Allah’tan utanırım,” derdi. Sultan Tuğrul 

Bey’in zamanı, mevsimler içinde bahar günleri ve gül bahçesine benzerdi288. 

20. Süleyman b. Davud’un Selçuklu Tahtına Geçirilmesi Meselesi ve 

Amîdülmülk el-Kündürî 

 Büyük Selçuklu Sultan’ı Tuğrul Bey’in çocuğu yoktu ve ölümünden sonra 

tahta geçmesi için Çağrı Bey’in oğlu Süleyman b. Davud’u veliaht tayin etmişti289. 

Kaynaklar Süleyman b. Davud’un Tuğrul Bey tarafından veliaht edilmesinde veziri 

Amîdülmülk’ün etkin bir rol oynadığı bilgisini verir. Böylece vezir Süleyman’ı tahta 

oturtacak ve Selçuklu tahtının arka plandaki yöneticisi olacaktı. Tuğrul Bey vefat 

ettiği esnada Veziri el-Kündürî, Kutalmış isyanı ile meşguldü. Süleyman b. Davud 

ise annesi ile beraber İsfahan’da bulunuyordu.  Amîdülmülk el-Kündürî, Tuğrul 

Bey’in ölümü üzerine Rey’e gelerek tüm önlemleri aldı ve Süleyman’ı tahtın varisi 

ilan etti (455/1063). Nitekim ordunun desteğini sağlamak ve saltanat üzerinde hak 

iddia eden şehzâdelere karşı kullanmak için 700 bin dinar (veya 300 bin), 10 bin top 

kumaş ve silahları dağıtması bahsi geçen tedbirler arasındaydı. Ayrıca vezir el-

Kündürî, Alparslan hariç, tahtta hak iddia edecek her kim olursa olsun onlarla 

korkmadan mücadele edeceğini söylüyordu.  

 Annesi ile İsfahan’da olan Süleyman Rey’e intikal etti ve Tuğrul Bey’in 

vasiyetini tutan askerlerle birlikte sultanlığını ilan ederek kendi adına hutbe okuttu. 

Fakat tahtta hak iddia eden Alparslan ve Kutalmış da saltanat davacısı oldu. 

Süleyman adına hutbe okutulunca ümerâ arasında ihtilaf çıktı. Süleyman b. 

Davud’un sultanlığını kabul etmeyen Selçuk Bey’in torunlarından Erbasan, Yağsıyan 

ve hacib Erdem, Kazvin’e giderek Sultan Alparslan adına hutbe okuttular (455/1063) 

. 290 Alparslan’ın ciddi bir rakip olduğunu gören el-Kündürî ona bir elçi göndererek, 

Süleyman’ın varisliğini uygun bulduğunu, para isterse vereceğini, kendisiyle aynı 

                                                 

 

288İbnü’l-Verdî, 33; Hamdullah Müstevfî, 30;  Ahmed b. Mahmud, 64; Koyuncu, 377. 
289 İbnü’l-Esîr, Tuğrul Bey’in bu tercihini sultanın, Çağrı Bey’in eşi ve Süleyman’ın annesiyle olan 

evliliğine yormuştur. İbnü’l-Esîr, X, 43. 
290 İbnü’l-Esîr, X-, 44; Turan, 147; Sevim-Merçil, 48; Köymen, III, 9. 
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soydan olduğunu ve eğer karşı koyarsa sahip olduğu Harezm ve Nişabur’un sahipsiz 

kalacağını hatta Süleyman’dan sonra Alparslan için de hutbe okutup birliği 

sağlayacağını bildirdi. Vezir daha önce dediği şeyi yaptı ve Alparslan’a bir mektup 

yollayarak onu tehdit etti. Fakat onun bu mektubu Alparslan üzerinde beklediği 

etkiyi yaratmadı. Nitekim Alparslan başşehir olan Rey üzerine yürüdü. Alparslan’ın 

Rey’e yaklaştığı haberini alan Süleyman, onunla başa çıkamayacağını anlayarak 

derhal Şiraz’a doğru hareket etti. Süleyman’ın bu tavrı karşısında endişelenen el-

Kündürî, daha önce onun adına okuttuğu hutbeyi bu sefer Sultan Alparslan adına 

okutup yeni sultana itaatini arz etti (445/1063). Onun değişen bu tavrında diğer varis 

Kutalmış’la baş edemeyeceği fikri de etkili oldu. Alparslan, Tuğrul Bey’in varisi 

olan Süleyman tehlikesini bertaraf ettikten sonra, Kutalmış sorununu da çözerek 

Selçuklu tahtına geçti (445/1063) ve Tuğrul Bey’e vezirlik yapmış olan Amîdülmülk 

el-Kündürî’nin göreve devam etmesini istedi. Fakat ilerleyen zamanlarda el-

Kündürî’nin daha önce Sultan Alparslan’a gönderdiği mektup canına mal olacaktır. 

Bu olayı el-Kündürî’nin ölümü kısmında daha detaylı aktarmaya gayret göstereceğiz 

291.   

21. Amîdülmülk el-Kündürî’nin Öldürülmesi ve Nizâmülmülk’e Âh Etmesi 

(456/1064) 

 Daha önce de bahsettiğimiz gibi Tuğrul Bey’in ölümünün ardından taht 

kavgaları başlamış (455/1063) ve veziri Amîdülmülk el-Kündürî ise Tuğrul Bey’in 

veliaht olarak vasiyet ettiği Süleyman b. Davud’u destekleyerek onun adına hutbe 

okutmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Alparslan, el-Kündürî’ye karşı cephe alarak 

onun üzerinde baskı kurdu. Alparslan’ın sert tutumu karşısında paniğe kapılan el-

Kündürî, Rey hutbesini bu defa Alparslan adına okuttu (455/1063). Netice itibari ile 

Sultan Alparslan tüm rakiplerini bertaraf ederek tahtın tek sahibi oldu. Tahta geçince 

el-Kündürî’nin yaptıklarını görmezden gelerek hîl’atler gönderdi ve onu yeniden 

vezir tayin ederek mükâfatlandırdı. Hükümet sarayında ikamet eden el-Kündürî ay-

rılmak için sultanın iznini istedi fakat sultan izin vermeyerek yanında kalmasından 

                                                 

 

291 Hamdullâh Müstevfî, 30; Köymen, III, 9-11; Turan, 148-149; Sevim, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-

Ayân’da Selçuklular, 125-126; Sevim-Merçil, 48-49; Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, 51-52. 
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hoşnut olacağını belirtti. Görünürde sultan yeni vezirine karşı gayet ılımlıydı. 

Nitekim daha sonra anlaşılacağı üzere Sultan Alparslan, el-Kündürî’yi affetmeyerek 

içten içe onun sonunu hazırlayacaktı. Üstelik bunu el-Kündürî’den sonra vezir tayin 

edeceği Nizâmülmülk ile birlikte gerçekleştirecekti. 

 Amîdülmülk el-Kündürî tekrar Sultan Alparslan tarafından vezir tayin 

edilerek görevinin başına geçti. Fakat bu durumdan rahatsız olan Nizâmülmülk, onu 

bertaraf etmenin peşindeydi. Nitekim bu amacına ulaşacak ve Sultan Alparslan’ı 

etkisi altına alacaktı. Sultan Alparslan ve Amîdülmülk el-Kündürî, sultanın 

meclisinde otururken aralarında bir tartışma meydana geldi.  Sultan, vezirine kızarak 

huzurundan ayrılmasını emretti.  Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen el-

Kündürî, çaresiz bir şekilde sultanın huzurundan ayrıldı Amîdülmülk el-Kündürî, 

sultanın bu tavrıyla sonunun geldiği kanaatine vardı. Müteakiben Sultan Alparslan, 

veziri Amîdülmülk el-Kündürî’yi tevdi ederek yerine Nizamülmülk’ü tayin etti.  Ona 

imparatorluk veziri sıfatıyla hil’at giydirdi. Böylece Amîdülmülk resmen vezirlikten 

azledildi el-Kündürî, 456/1063’da iyi ilişkiler kurmak ve tebrik etmek maksadıyla 

Nizâmülmülk’ü ziyaret etti. Amîdülmülk el-Kündürî, desteğini kazanmak için 

Nizâmülmülk’e yaklaşık 500 altın verdi. Bu hediyeler ile eski vezirin ne demek 

istediğini anlayan Nizamülmülk, onun gönlünü hoş edecek şeyler söyleyerek onu 

uğurladı. el-Kündürî’nin gidişi üzerine askerler ona olan saygısından ötürü onu yolcu 

ettiler. Onun askerler tarafından sevilmesi, daha sonra Nizâmülmülk tarafından 

sultana karşı koz olarak kullanılacaktır. Bahane olarak ise el-Kündürî’nin halkı ve 

askerleri kendi hâkimiyetini tesis etmek için etkisi altına aldığı yalanını 

kullanacaktır. Nizâmülmülk, planlarını aynen uyguladı ve Sultan Alparslan’ı vezirine 

karşı kışkırttı. Nizâmülmülk’ün etkisi altında kalan sultan derhal el-Kündürî’yi 

görevden alarak mallarına el koydurdu.292.  

 Amîdülmülk el-Kündürî’nin tevkif edilme olayı Sıbt İbnü’l-Cevzî tarafından 

farklı bir şekilde bizlere nakledilir. Onun nakline göre Amîdülmülk el- Kündürî ve 

Sultan Alparslan’ın arasının açılmasına Sürhâb adında, vezirinin emrinde çalışan biri 

                                                 

 

292 Müneccimbaşı, I, 32; Köymen, III, 166; Özaydın, “Kündürî,”  554; Alican, “Selçuklu Veziri 

Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 153-154. 
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sebep oldu. el-Kündürî, Muharrem 456/Aralık-Ocak 1063’te sultanın huzuruna çıktı. 

Sultan ve veziri arasında Kutalmış isyanı ve onun kâtibi üzerine bir konuşma 

gerçekleşti. Sultan Alparslan kâtip meselesi üzerine konuşan vezirini azarlayarak “o 

köpek kim ki, onun hakkında benimle konuşuyorsun (hizmetçilerine hitaben), onun 

kellesini bana getirin!” dedi. Neye uğradığını şaşıran el-Kündürî, eğilip hakkında 

konuştuğu biri hakkında bu denli bir tepki vermesinin doğru olmadığını söyledi. Bu 

cevapla daha fazla sinirlenen Sultan Alparslan “sen zengin olmayı, kudretli olmayı 

alışkanlık haline getirmiş, emir ve yasakları kendi tekeline almışsın. Ben böyle bir 

şeyi kabul etmem. Savunduğun şeyden dön ve sevgi duyduğun kişi hakkında adil 

davran,” dedi. Sultan ve veziri arasında yaşanan bu tartışma başka bir olayı da 

tetikledi. Çünkü sultan, daha önce Amîdülmülk’ün hizmetinde görev alan Sürhâb 

adında bir emirine altın tacı ve hırkasını vermişti. Bu duruma içerleyen vezir “ 

sultanım, senin emrin Tanrı’nın emri gibidir, senin işlerin sorgulanmaz. Ama Sürhâb 

kim ki ona sultanın tacı ve hırkası veriliyor?”  diyerek tepkisini dile getirdi. Bunu 

işiten Alparslan’ın siniri bir nebze daha arttı ve Sürhâb’ı huzuruna çağırarak el-

Kündürî’nin yerine oturttu. Yaşananlar vezirin fazlasıyla zoruna gitti. Çünkü Sürhâb 

önceleri vezirin önünde eğiliyor ve ona saygı gösteriyordu. Şimdi ise sultanın 

nazarında vezirinden daha değerli bir konumdaydı.  

 Amîdülmülk kendince bu olayı sorgularken Sultan Alparslan, vezirine 

dönerek “benim malımı zâyi edip dağıttın,” dedi. el-Kündürî ise “sultanım böyle 

yapmayın. Eğer ben malınızı bolca dağıtmasaydım, şimdi elde ettikleriniz olmazdı, 

kale olmazdı, Rey olmazdı. Ayrıca Tuğrul Bey’in maiyetine karşı size yardımcı olan 

da bendim,” diyerek kendini savundu. Sultan Alparslan öfkeyle “ yalan söylüyorsun, 

senin kastın bu değildi. Sen, avlanan şahin gibisin, sahibi gelir ve avını senden alır. 

Sen malımı zevkle harcarken, doğru yaptığını düşündün. İnsanları etrafına topladın. 

Sen hikmet sahibi, doğruyu yanlıştan ayıran, ilim ve ahlâk okumuş biriydin hâlbuki. 

Amcam Tuğrul Bey öldüğünde ben yüz bin atlı ile Nişâbur’daydım. Kardeşim Kavurd 

Bey, askerleri ile İran’daydı. Kutalmış, elli bin askeri ile hazır bekliyordu. Bizden 

kurtuluşun ve biz olmadan mülk ile otorite kurman mümkün müydü? Bu apaçık bir 

cehalettir. Beni öldürmek için bekliyordun,” dedi. Sultanın bu sert konuşmasının 

ardından vezir kendini savunmak istedi fakat sultan buna müsaade etmeyerek 

huzurundan ayrılmasını emretti. Sultan Alparslan’ın bu tavrı Amîdülmülk el-
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Kündürî’nin sona doğru yaklaştığının bir göstergesi idi. Odasına çekilen Sultan 

Alparslan, Nizâmülmülk’le bir süre görüştükten sonra dışarı çıktı ve “Ebû Nasr 

nerede?” diye ekledi. Sultanın huzuruna çıkan el-Kündürî, önünde eğilerek ondan af 

diledi. Sultan ise “Sana ne oldu da kural tanımaz âsi biri oldun? Sen burada mülk 

sahibi mi olmak istiyorsun,”  diyerek vezirini azarladı. Sultana şaşkın bir şekilde 

bakan vezir “nasıl oluyor da benim, sizin gibi bir sultan olmamdan endişe 

ediyorsunuz? Eğer benden endişe ediyorsanız, beni cezalandırın. Yoksa sizden af 

diliyorum, bağışlayın beni” deyip affını istedi. Sultan Alparslan karşında çaresiz bir 

şekilde affını beklerken, sultan, vezirine odasına gitmesini emretti. 

 Amîdülmülk, daha sonra sultanın kapısına gitti fakat sultan içeri girmesine 

müsaade etmedi. Vezir, sultandan beklenmediği başka bir tepkiyle karşılaşınca, 

Nizâmülmülk’ün yanına giderek ona beş yüz bin dinar verdi. Nizâmülmülk ise 

vezirin beklemesini söyledi. Amîdülmülk el-Kündürî, Nizamülmülk’e güvenerek 

hata yapmıştı. Nitekim Nizamülmülk, sultanın yanına giderek “ordu Amîdülmülk ’e 

itaat ediyor. Size karşı olduğunu bile bile buna nasıl rıza gösteriyorsunuz? Evinde üç 

yüz çalışanı var. Sürekli sizin meclisinizde yiyip içiyor. Belki de sizin yerinizde gözü 

vardır,” diyerek sultanı dolduruşa getirdi. Duydukları karşısında daha fazla 

sinirlenen Sultan Alparslan, Amîdülmülk ’e haber yollayarak evinde bulunan 

hizmetçilere ihtiyacı olmadığını ve onları kendisine göndermesini emretti. 

Amîdülmülk, sultanın emrine uyarak yanında kalmak isteyen dört hizmetçisi dışında 

herkesi sultanın sarayına yolladı (456/1064). 

 Sultan Alparslan, Horasan emirini, Amîdülmülk’ü tevkif etmesi için elli 

adamıyla birlikte görevlendirdi. Amîdülmülk ise Nizâmülmülk’ü Sultan Alparslan ile 

toplantı ayarlaması için gönderdi. Sultan bu isteğini kabul ederek ona randevu verdi. 

Toplantı esnasında Sultan,  Amîdülmülk’e: “malvarlığını belirle ve hepsini hazineye 

devret,” diyerek ona tepkisini gösterdi. Bunun üzerine Amîdülmülk, bin dinar ve 

yetmiş bin dirhem dışında ki bütün malvarlığını hazineye teslim etti. Öyleki 

Amîdülmülk’ün sadece mutfağında bulunan tencereleri kaldı. Görünen o ki Sultan 

Alparslan, el-Kündirî’nin elinde avucunda ne varsa alamaya kararlıydı. Son olarak da 

veziri Amîdülmülk el-Kündürî’yi azlederek yerine Nizamülmülk’ü tayin etti 

(456/1064).  
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 Bu esnada Sultan Alparslan Anadolu seferine çıktı. Amîdülmülk el-Kündürî 

de sultanın ardından Merverûz’a gitti (456/1064). el-Kündürî’nin orada Türk bir 

evlâtlığı vardı. Onu çok seviyor ve ondan asla ayrılamıyordu. Evlâtlık edindiği çocuk 

ölünce derin bir kedere bürünen Kündürî, “mutluluk bana sırt çevirdi. Devlet başıma 

yıkıldı,” diyerek acısını dile getirdi. Sultan, ise el-Kündürî’nin Rey’e girişini 

yasaklayan bir mektup yolladı. Bunun üzerine el-Kündürî’de sultana bir mektup 

yazarak “ malımı hazineye teslim ettiğimde bana verdiğiniz sözle, şimdi 

gönderdiğiniz mektup birbirine uymuyor. Sultanın affı benim işlediğim suçtan daha 

büyüktür.” Affını talep etti. Fakat sultan onun bu isteğini kabul etmedi. 

 Bir başka rivayete göre Amîdülmülk el-Kündürî’nin ismi geçmeyen bir 

arkadaşı Sefer ayının beşinci günü Merverûz’a gitti. (456/ Ocak-Şubat 1064).  

Beraberinde ise el-Kündürî’nin ailesi ve dört hizmetçisi de bulunuyordu. Üstelik el-

Kündürî’ye “Şeyh Amîdülmülk, insanların kendisinden razı olduğu, büyük hizmetleri 

olan bir insandır,” yazılı bir de mektup getirmişti. Bu mektupla Amîdülmülk’ün 

keyfi yerine geldi. İlk hizmetini edinmeyi bekliyordu. Amîdülmülk daha sonra 

Nişâbur’a doğru yola çıktı. Ulaştığında ise Sultan Alparslan’ın eşi Ümmü Kıfçak 

Hatun ve çocuğunun yanına gitti. Sultanın çocuğunu kucağına alarak eşine,  “Lütfen 

sultana bir mektup yazarak beni affetmesini söyleyin,” dedi. Ona yüz bin dinar ve bir 

at hediye etti. Sultanın eşi hediyeleri kabul etti ve ona bir mektup yazdı. Bu çabalar 

eski vezirin yaşamak ve tekrar sultanın güvenini kazanma arzusunun birer ürünüydü. 

  el-Kündürî müteakiben tekrar Merverûz emiriyle görüşmeye gitti. Fakat emir 

yerinde değildi ve vekâleten yerine kardeşi Abdülrezzak bakıyordu. Abdürezzâk’a 

bir mektup geldi ve Sultan Alparslan, Amîdülmülk’ün öldürülmesinin istiyordu. 

Abdürezzâk, sultanın bu emrine çok üzüldü. Çünkü onunla Amîdülmülk arasında 

büyük bir sevgi bağı vardı ve bunu Amîdülmülk’e nasıl anlatacağını bilmiyordu. 

Sultan Alparslan’ın görevlendirdiği emiri, el-Kündürî’nin yanına giderek ona kaleye 

çıkmasını söyledi. Abdürezzâk memleketin ileri gelenlerindendi. Cuma günüydü ve 

minbere çıktı. Ancak üzüntüsünden ne diyeceğini bilemedi ve bir iki kelime söyle-

yerek minberden indi. Amîdülmülk ve Abdürezzâk bir araya geldiklerinde 
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Amîdülmülk, ona “Beni, senden başka kurtaracak kimse yok,” dedi293. Abdürezzâk 

bunu nasıl yapabileceğini sordu. Amîdülmülk ise “Kardeşine bir mektup yaz ve bu 

çok ciddi bir karar ve bir mektupla hallolacak bir mesele değil,” de. Geldiğinde ise  

“sultan sarhoş, hasta veya ölüm döşeğinde olabilir,” diyerek onu ikna edebilirsin 

dedi. Abdürezzâk bu teklifi kabul etti ve kaleden inerek kardeşine mektup yazdı. 

Kardeşi geldiğinde ise Sultan Alparslan’a durumu izah eden bir mektup yazdı. Belli 

bir süre sonra Sultan mektuba cevap vererek: “Amîdülmülk, bozguncu, fesad ve kötü 

bir insandır. Toplantı yapıldı ve barış için onun öldürülmesi kararı çıktı.  Onu bir 

zincirle asın ve yedi gün kalenin kapısında sallandırın. Ardından ise kafasını 

gövdesinden ayırıp bana getirin,” dedi. Mektubu okuyan Amîdülmülk, yaşamaktan 

ümidini tam olarak kesti. Sultanın hizmetçilerinden iki kişi Amîdülmülk’ün yanına 

gitti. Amîdülmülk onlara neden geldiklerini sordu. Onlar ise  “kalk, iki rekât namaz 

kıl ve Allah’a tevbe et!” diyerek öldürüleceğini bildirdiler. Amîdülmülk, izin 

isteyerek ailesi ile vedalaşmak istediğini söyledi. İzin aldıktan sonra ailesinin yanına 

gitti. Durumu anlayan eşi ve kızı ağlamaya, feryad figân etmeye başladılar294 

çığlıkları yükseldi. Sultanın adamları içeri girerek onun dışarı çıkmasını istedi. 

Amîdülmülk, hizmetçilere “bu kadınlar odadan dışarı çıkmama izin vermiyorlar, 

gelin beni bu kadınların elinden alın,” diyerek odadan çıktı. el-Kündürî, guslettikten 

sonra mescide gitti. İki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a duâ etti. Yavaş yavaş 

yürüdü ve üzerinde bulunan sincap derisi hırkayı çıkararak onlara verdi. Kendisini 

öldürmeye gelen cellada yüz altın verdi ve “benim senin üzerindeki hizmet hakkım ve 

sana vasiyetim şudur: Beni kolaylıkla öldürüp şefkat yoluna gidesin. Sonra zemzem 

suyu ile yıkanmış kefenim ile kefenleyesin,”295 dedi. el-Kündürî’nin cellatları onun 

gömleğini parçalayarak sarığını aldılar. Asılmak üzere olan Amîdülmülk el-Kündürî, 

“ben hırsız veya hain değilim ki beni asıyorsunuz! Bari kılıçla öldürün ki, hem 

günahlarım azalsın hem de kılıçla öldürülen şehid sayılır,” dedi296.  

                                                 

 

293 Sıbt İbnü’l-Cevzî, XIX, 182-182. 
294 İbnü’l-Esîr, el-Kündürî’nin sadece bir kız çocuğu olduğu bilgisini verir. İbnü’l-Esîr, X, 46; İbnü’l-

Verdî, 34; el-Hüseynî, 17. Müneccimbaşı, I, 71. 
295 Ahmed b. Mahmud, 67. 
296 Sıbt İbnü’l-Cevzî, XIX, 182; el-Hüseynî, 17; el-Bundârî, 28-29; İbnü’l-Verdî, 34: Ahmed b. Mah-

mud, 67. 
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 Tuğrul Bey’e ve Sultan Alparslan’a vezirlik yapan Amîdülmülk el-Kündürî, 

öldürüleceği esnada şu sözleri sarf etti:  

 “Eğer insanlar benimle rekabet etmekten sıkılmışlarsa, ölümüm insanlara 

dünyayı genişletecektir. İlerledim, alaycılar bana tâbi olanları kandırmış. Herkes 

ölümün bardağından içecektir. Ama benim ölümümün Selçuklu Devleti elinden 

olması beni ne kadar da mutlu etti. Sizin dergâhınızdan bana çok kutlu bir hizmet ve 

mübarek bir vesile olmuştur. Tuğrul Bey bana dünyayı verdi, Alparslan ise bana 

ahireti verdi, onun elinden şehâdet mertebesi elde ettim. Bu tedbir, saadet olmaz”297. 

el-Kündürî sadece Alparslan’a değil, aynı zamanda ölümünde parmağı olan 

Nizâmülmülk’e de cellatları aracılığıyla âhını bildiren bir sitem yollamıştı:  

 “Nizâmülmülk’e çok fena bir iş yaptığını, Türklere vezir ve divân sahiplerini 

öldürmeyi öğreterek kötü örnek olduğunu söyle. Kim çukur kazarsa nihâyet kendisi o 

çukura düşer; kim fena bir âdet vazederse onun ve onu âdet yapanların bütün günahı 

kıyamete kadar onun boynundadır,” dedi298. 

 Sitemli sözlerinin ardından Amîdülmülk el-Kündürî’nin gözlerini bir bez 

yardımıyla bağladılar. 16 Zilhicce 456 /24 Kasım 1064’te cellatlar kılıçla başını 

gövdesinden ayırarak onu öldürdüler. Böylece bir devir kapanmış oldu. Daha sonra 

el-Kündürî’nin başını alıp bir kaba koydular ve Sultan Alparslan’a299 götürdüler. el-

Kündürî’nin kız kardeşi başının kendisine teslim edilmesini istedi. Fakat cellatlar 

sadece cesedini ona verdiler. Kız kardeşi el-Kündürî’nin cesedini doğduğu yer olan 

Kündür’e getirdi ve orada ailesinin yanına defnetti300. Ne gariptir ki el-Kündürî daha 

önce hadım edildiğinde husyeleri alınıp Harezm’e gömülmüştü. Kanı Merv’de 

akıtılan el-Kündürî’nin kafatası Nişâbur’da gömüldü301.  

 Amidülmülk el-Kündürî’nin ölümü esnasında Sultan Alparslan Kirman’da 

bulunuyordu. el-Kündürî’nin başı ona teslim edildi. Kız kardeşi el-Kündürî’nin 

                                                 

 

297 ez-Zehebî, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V, 138-143; Hamdullah Müstevfî, 31-32. 
298 İbnü’l-Esîr, X, 46; el-Hüseynî, 18; Müneccimbaşı, I, 70; 
299 Bir başka rivayete göre ise el-Kündürî’nin kafatası Sultan Alparslan’a değil, Kirman’da bulunan 

Nizâmülmülk’ün yanına gönderilmişti. İbnü’l-Esîr, X, 46; Müneccimbaşı, I, 70. 
300 Sıbt İbnü’l-Cevzî, XIX, 182-183;Hamdullah Müstevfî, 31; Ahmed b. Mahmud, 67. 
301İbnü’l-Verdî, 34;  Müneccimbaşı, I, 70; 
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başını arıyordu ve ona abisinin başının bir kuyuya atıldığı söylendi. Sıbt İbnü’l-

Cevzî’nin, es-Sabiî’den aktardığı bilgiye göre Amîdülmülk öldürüldüğünde, 

Abdürezzâk onun yanına geldi. Onu vasiyeti üzerine zemzem suyu ile yıkayıp 

kefenledi. Hz. Peygamber’in (sav) hırkasından bir parçayı onun başına sardı ve 

şehirde bir mezara defnetti. Ünlü Selçuklu veziri Amîdülmülk el-Kündürî, 

öldürüldüğü esnada henüz kırk yaşında idi. Bazıları onun öldürülmesinin planlandığı 

kanaatindeydi. İlgi çekicidir ki, Alparslan ve veziri Nizâmülmülk’ün sonu da el-

Kündürî gibi öldürülmek olacaktı302.  

 Ömrünü Tuğrul Bey’in hizmetine adayan ve vezirleri arasında başı çeken 

Amîdülmülk el-Kündürî, acı bir sonla hayata veda etti. Yaşamı boyunca birçok siyasî 

ve idarî olayla yüz yüze kalmış ve hepsini bir şekilde kendi yöntemleriyle halletmişti. 

Fakat yaşadığı son olaydan verdiği tüm çabalara rağmen kurtulamamış ve Tuğrul 

Bey’in vasiyeti üzerine Süleyman’ı veliaht ilan etmesini canıyla ödemişti. Böylece 

Büyük Selçuklu Devleti’nde Amîdülmülk el-Kündürî devri tamamen kapanmış oldu. 

22. Amîdülmülk el-Kündürî’nin Dinî ve Sosyal Hayata Etkileri 

 el-Kündürî’nin, Selçuklular içerisinde ilerleyişinin bir diğer önemli göstergesi 

ise dinî faaliyetleridir. Vezir olarak vermiş olduğu kararlar onun birçok âlim 

tarafından sevilmemesine sebep olacaktır. Bu kararların mezhepsel olması dinî 

ayrılıklara yol açarak çeşitli yaptırımlar uygulamasını sağlayacaktır.   Amîdülmülk 

el-Kündürî’nin mensup olduğu mezhep konusunda açık bir bilgi bulunmamaktadır. 

Fakat bazı rivayetlere göre Şiî, bazı rivayetlere göre Mutezilî303, bazı rivayetlere göre 

                                                 

 

302 Sıbt İbnü’l-Cevzî, XIX, 183; İbnü’l-Verdî, 34. 
303 İslâm’ı kabul etmekle birlikte, Sünnet-i Seniyye’yi yok sayan Mutezile'nin dinî mânada bir ekol 

olarak ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda Arap kaynaklarından öğrenebildi-

ğimiz husus, bu sistemin ilk defa Basra'da Vasıl b. Atâ el-Gazzal’ın Hasan al- Basri’nin meclisinden 

ayrılması ile başlamış olmasıdır. Bilindiği gibi Hasan el-Basri, Hicri 110, Milâdi 728 tarihinde vefat 

etmiştir. Mutezile fırkasının kurucusu olan Vâsıl b. Atâ (ölm. H. 131 / M. 748) ile Amr b. Ubeyd 

(ölm. H. 144 /M. 761)'in doğum tarihleri ise, Hicri 80, Milâdi 699 yılı olduğuna göre, böyle bir fikri 

harekete yirmi yaşından önce başlamış olmaları düşünülemez. Buna göre Mutezile'nin, Hicri ikinci 

yüz yılı başlarında, büyük bir ihtimalle Hicri 100-110, Miladi ise 718-728 yılları arasında doğmuş 

olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Kemal Işık, Mutezile’nin Doğuşu ve Kelâmî görüşleri, 

Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1967, 50. 
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ise fanatik denecek kadar Hanefî Mezhebine mensup olduğu bilgisi verilir304. Daha 

çok Mutezilî-Hanefî olduğu üzerinde durulan el-Kündürî, aşırı derecede mezhep 

kaidelerine bağlıydı. Dinî açıdan, genel olarak ehl-i sünnet ve’l-cemaat anlayışı 

içerisinde değerlendirilen el-Kündürî, Eş’arîlik305 ile Şafiîlik mezheplerine karşı 

düşmanca bir tutum benimsemişti. Bu tür düşmanca tutumlar, Ortaçağ’da normal 

karşılansa da, asıl sorun onun bahsi geçen dinî eğilimlerini siyasallaştırmış 

olmasıydı306. Öyleki muhalefet olmayı fazlaca abartarak Şafiî mezhebine mensup 

kimselere ağır ithamlarda bulunuyordu307. Aslında Amîdülmülk el-Kündürî, 

benimsediği bu inançsal fikirleri içselleştirip yansıtmama yolunu seçmeliydi. Fakat o, 

fikirlerini yetkisini kullanarak siyasî temellere dayandırma yolunu seçti. Hatta bir 

adım daha öteye giderek Sultan Tuğrul Bey’i de yaptırımlar uygulamak zorunda 

bıraktı. Muhtemelen el-Kündürî, bunları Tuğrul Bey’i aldatarak yapmıştı.308  

 Amîdülmülk el-Kündürî, sadece Şafiîlere değil aynı zamanda diğer 

mezheplerden olan kimselere de düşmanca bir tavır takındı. Öyleki, Horasan 

minberlerinde Rafizîlere lanet okutulması için Tuğrul Bey’den izin istedi. Tuğrul 

Bey izin verince, Şafiîlerin bir kısmını Eş’arîleri de lanet okutulacaklar arasına kattı. 

el-Kündürî’nin bu tavrı birçok âlim ve din adamını küstürdü. el-Kündürî tarafından 

devlet politikası haline getirilen bu yeni mezhep anlayışı sonucunda Horasan 

imamlarından Ebü’l-Kâsım el-Kuşeyrî ve daha sonra “İmamu’l-Harameyn” lâkabını 

alacak olan İmamü’l-Haremeyn el-Cüveynî buna karşı çıkarak Horasan’ı terk edip 

Mekke’ye gönüllü sürgüne gittiler. Daha sonra burada dört yıl ders verip fetva 

işleriyle meşgul oldular309.  

                                                 

 

304 Müneccimbaşı, I, 67; Alican, “Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 

245; Cağfer Karadaş, “Selçukluların Din Politikası”, İstem, 2, 2003,100. 
305 Adını kurucusu olan Ebü'I-Hasan el-Eş’arî’den (ö. 324/935-936) alan bu mezhep; ilahi sıfatlar, 

kulların fiilleri ve iman-günah konularına dâir görüşleri sebebiyle muhaliflerince Müşebbihe, Mücbire 

(Cebriyye) ve Mürcie gibi isimlerle de anılmıştır. Mezhep mensuplarına Eş'arî'nin çağulu olan Eşaîre 

adı da verilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yusuf Şevki Yavuz, “Eş’ariyye”, DİA, Ankara: TDV, 1995, 

447-455. 
306 Alican, “Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 245. 
307 Müneccimbaşı, I, 70; Köymen, III, 466. 
308 Alican, “Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 245. 
309 Müneccimbaşı, I, 70-71; Köymen, III, 466; Alican, “Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin 

Yükselişi ve Düşüşü”, 245. 
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 Bahsi geçen olay şöyle gerçekleşti: “Ebü’l-Kâsım el-Kuşeyrî, Selçuklu 

Devleti'nin kuruluşu ve Tuğrul Bey'in İran'ı zapt etmesi sırasında Horasan bölgesinin 

ilim ve kültür merkezi olan Nişâbur’daydı ve bölgede büyük bir şöhrete sahip idi. 

Tuğrul Bey'in veziri Amîdülmülk el-Kündürî, Mutezilî taraftarı olduğundan, Mutezilî 

ile mücadele eden Eş’ârî kelamcılarına karşı bir tavır aldı. Eş’ârîlik’e gönülden bağlı 

olan el-Kuşeyrî, 436/1044-1045 yılında Eş’arî’nin hadis ehlinden olduğuna ve Ehl-î 

sünnet akîdesine bağlı bulunduğuna dair bir fetva verdi. Ertesi yıl ise hadis dersleri 

vermeye ve hadis rivayet etmeye başladı. 437-438 (1045-1046) yıllarında tasavvuf 

literatürünün temel kitapları arasında yer alacak olan er-Risâle adlı eserini telif etti. 

el-Kuşeyrî, 446’da (1054) ulemâya hitaben Şikâyetü Ehli’s-Sünnet adını verdiği 

uzunca bir mektup kaleme aldı. Muhtemelen bu mektup sebebiyle Vezir el-Kündürî, 

Tuğrul Bey’i tahrik ederek el-Kuşeyrî, Reîs el-Furâtî, İmâmü’l-Haremeyn el-

Cüveynî ve Ebû Sehl b. el-Muvaffak’ın yakalanıp hapsedilmeleri için izin aldı. 

Bunun üzerine Cüveynî saklandı. Reîs el-Furâtî ile el-Kuşeyrî yakalanıp Nîşâbur’un 

eski kalesine hapsedildi. Bâharz’da bulunduğu için tutuklanamayan Ebû Sehl, 

topladığı silâhlı bir grupla Nişâbur’a gelip validen el-Kuşeyrî ve Ebû Sehl’i serbest 

bırakmasını istedi. Olumlu cevap alamayınca adamlarıyla kaleyi basarak onları 

kurtardı. Bu olayın ardından çıkan çatışmalar yüzünden el-Kuşeyrî ve bazı âlimlerin 

Horasan’ı terk etmeleri kararlaştırıldı.  

 Bir grup âlimle Bağdat’a giden el-Kuşeyrî’yi (448/1056) Halife Kâim-

Biemrillâh iyi karşıladı. El-Kuşeyrî daha sonra Nişâbur’a döndü. es-Sübkî onun 

Bağdat’tan ayrılınca hacca gittiğini, el-Kündürî’nin baskısı sebebiyle memleketlerini 

terk etmek zorunda kalan 400 kadar Hanefî ve Şâfiî kadısı ile orada buluştuğunu, 

kadılar adına veziri kınayan bir konuşma yaptığını kaydeder. Bedîüzzaman 

Fîrûzanfer, el-Kuşeyrî’nin halifenin desteğini aldıktan sonra Nişâbur’a döndüğü 

şeklindeki rivayetin daha doğru olduğu görüşündedir. On yıl Amîdülmülk el-

Kündürî’nin baskısı altında sıkıntılı bir ömür süren el-Kuşeyrî, 456’da (1064) vezirin 

Alparslan tarafından idam edilmesi ve yerine Nizâmülmülk’ün getirilmesiyle rahata 

kavuştu. Böylece Nîşâbur’daki medresesinde ders vermeye ve vaaz etmeye devam 

etti. 437’de (1045) başladığı hadis derslerini ölümüne kadar yirmi yedi yıl boyunca 

sürdürdü. Bu arada Tûs, Ebîverd ve Merv gibi Horasan şehirlerini ziyaret etti. Son 

yıllarını refah içinde geçirdikten sonra 16 Rebîülâhir 465’te (30 Aralık 1072) 
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Nîşâbur’da vefat etti. Mürşidi ve kayınpederi Ebû Ali ed-Dekkâk’ın medresesinin 

hazîresine gömüldü. Kabri günümüze kadar ziyaret edilegelmiştir310. 

 Büyük Selçuklu vezirinin yaptığı bunca şeye rağmen bazı rivayetler ömrünün 

son demlerinde pişman olduğunu bildirir. Şâfiî Mezhebine olan düşmanlığından 

vazgeçip İmam Şâfiî’ye dil uzatmayı bırakarak tövbe etmiştir311. İbnü’l-Esîr 

kitabında el-Kündürî’nin pişmanlığı rivayeti ile ilgili şu yorumu yapmaktadır: “Eğer 

bu rivayet doğruysa kurtuldu demektir, aksi halde işlediği cinayetten (büyük 

günahtan) kendisi mesûldür, kendi kendini tehlikeye atmış demektir” 312. 

23. Amîdülmülk el-Kündürî’nin Kişiliği 

 Amîdülmülk el-Kündürî, kendi dönemi içerisinde saygın, cömert, asil ve 

akıllı bir şahsiyet olarak tasvir edilir313. Onun sahip olduğu bu faziletler, Tuğrul 

Bey’in gözünden kaçmayacak ve üst rütbelerle şereflendirilmesine vesile olacaktır. 

el-Kündürî fasahat sahibi, vakarlı bir zat ve aynı zamanda makamının hakkını veren 

sultanın nezdinde itibarlı bir kimseydi314. Neredeyse bütün kaynaklar el-Kündürî’nin 

iyi huylu ve akıl sahibi olduğu konusunda hemfikirdirler.  

24. Amîdülmülk el-Kündürî’nin Edebî Kişiliği 

 Büyük Selçuklu Devleti’ne önemli hizmetler veren el-Kündürî, iyi bir 

siyasetçi olmasının yanı sıra, iyi bir şairdi de. O, birçok güzel şiirin sahibiydi315. Eğer 

siyasete dâhil olmasaydı, kuvvetle muhtemel devrin ileri gelen şairleri arasında yer 

alacak ve hatta yakın dostu el-Bâharzî gibi Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından 

üzüntüsünü bildirdiği bir mersiye kaleme alacaktı316. 

                                                 

 

310 Müneccimbaşı, I, 70-71; Köymen, III, 466; Alican, “Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin 

Yükselişi ve Düşüşü”, 245; Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî”, DİA, XXVI, Ankara: TDV, 2002, 473-474. 
311 İbnü’l-Esîr, X, 46; Müneccimbaşı, I, 71; Alican, “Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin 

Yükselişi ve Düşüşü”, 245. 
312 İbnü’l-Esîr, X, 46. 
313 Siretu Alâmü’n-Nübelâ, XVIII, 113-115; İbn Hallikan, V,138-143. 
314 el-Bundârî, 7. 
315 Müneccimbaşı, I, 70. 
316  Alican, “Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü”, 240. 
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 Yakut el-Hamevî ve el-Hüseynî, Amîdülmülk el-Kündürî ile Şeyh Ali b. 

Hasan el-Bâharzî’nin karşılaşmasını317 şöyle nakleder: 

 el-Kündürî, Tuğrul Bey’in veziri olduğu esnada el-Bâharzî, onu makamında 

ziyarete geldi. el-Kündüri, el-Bâharzî’yi görünce ona şöyle dedi: “Sen ikbal’in sahibi 

misin?” “Evet,” diye cevap verdi el-Bâharzî. el-Kündürî; “o halde merhaba, hoş 

geldin. Ben senin ikbal sözün ile ümitlendim,” dedi; sonra kendisine şiirini okumadan 

önce hîl’at bağışladı ve yarın yine gel dedi. Daha sonra şiirini okudu. el-Bâharzî 

ikinci gün el-Kündürî’nin yanına gelip ona aşağıdaki kasideyi okudu:  

Vâdinin kenarında oturanlara yemek vermek istiyorum. 

Hep vadinin kenarında ölü kaldım ve vâdi yıkıldı 

 أقوت معاهدهم بشّط الوادي ... فبقيت مقتوال وشّط الوادي

Ayrılık şarabından sarhoş oldum, 

İnkârcıların şarkıları üzerine gözyaşlarım dans etti. 

 وسكرت من خمر الفراق ورقّصت ... عيني الدموع على غناء الحادي

Kışın göçünden bir gece… Yayılmış bir yayılmış. 

Gecenin nemi, sabahın doğumuyla arındı. 

O gecenin uzaması tıpkı bir doğum gecesi gibiydi. 

شتوية ... ممدودة مخضوبة بمداد« 3»في ليلة من هجره   

 عقمت بميالد الصباح وإنها ... في اإلمتداد كليلة الميالد

Neşenin, sevincin aydınlığı düşmanları aldattı. 

Soğukluk onların ciğerine işledi. 

                                                 

 

317 Ahmed b. Mahmud, el-Kündürî ve Bâharzî’nin daha önceden aynı hocalardan ders aldığı bilgisini 

naklederken, ez-Zehebî, onların ilk kez el-Kündürî’nin vezirliği esnasında tanıştığı bildirir. ez-Zehebî, 

XVIII, 113-115; Ahmed b. Mahmud, 65. 
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Heyhat! O soğukluğun şiddeti düşmanları kandırmaz, 

Kin aslanın tebessümü altındadır. 

Muvaşşah şiirin dehlizleri…  

Yapraklarla süslenmiş değnek gibidir. 

Delaletin şeytanları isyan ettiği zaman, o adalet onları kelepçeye yaklaştırır.  

 غّر األعادي منه رونق بشره ... وأفادهم بردا على األكباد

 هيهات ال يخدعهم إيماضه ... فالغيظ تحت تبّسم اآلساد

 فالبهو منه بالبهاء موّشح ... والّسرج منه مورق األعواد

 وإذا شياطين الضالل تمردوا ... خاّلهم قرناء في االصفاد   318

 el-Bâharzî kasidesini bitirdikten sonra el- Kündürî, ona hitaben “Bu şiirin 

aynısı acemlerde de var. Araplarda da var mıdır?” diye sordu. el-Kündürî derhal 

Bâharzî’ye bin dinar verilmesini emretti319. Amîdülmülk el-Kündürî’nin bu tavrı, 

sanata ve sanatçıya verdiği önemin en belirgin göstergelerinden biridir. Çünkü 

kendisi de “sanatla uğraşan (sanat-ı inşâ), etkileyici konuşan (fesahat), fennî ilimlere 

ve devletin resmî yazışma bilgisine (istifa ve siyâkat) vakıf bir kişi idi320. Öyleki o çok 

şöhretli biriydi. Yanı başında durup bıçakla saç kesen küçük yaştaki Türk asıllı bir 

gulâm için söylediği şiiri her bir yana yayılmıştı, ismi şair diye anılmıştı”321. 

 

 

 

 

                                                 

 

318 Yakut el-Hamevî, Mu‘cemü’l-üdebâ, IV, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1993,  1685; el-Hüseynî, 16; 

Ahmed b. Mahmud, 66. 
319 Yakut el-Hamevî, IV, 1686; el-Hüseynî, 16; Ahmed b. Mahmud, 66. 
320 Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu‘nda Vezirlik”, 87. 
321 İbnü’l-Esîr, X, 45. 
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SONUÇ 

  Selçuklu Devleti’nin önemli vezirlerinden biri olan Amîdülmülk el-

Kündürî’nin hayatını ve hizmetlerini konu edindiğimiz çalışmamızda sadece 

vezirliğini değil, aynı zamanda devlet içerisindeki konumunu de ele aldık. Birçok 

devlet adamına nasip olmayacak derecede önemli görevler üstlenen Amîdülmülk el-

Kündürî, yerinde kararlar vererek bu konumu hak ettiğini defaatle ispatlamıştır. 

 Bir biyografi mahiyeti taşıyan çalışmamızda, el-Kündürî’nin devlet 

mekanizması içerisindeki rolünü ve Tuğrul Bey üzerinde ki etkisi düşünüldüğünde, 

Ortaçağ devlet düzeninde Vezirlik müessesesinin ayrı bir önem arz ettiği ortaya 

çıkmaktadır. Selçukluların tarih sahnesine çıkışından itibaren ele aldığımız devlet 

işleyişi, Selçukoğullarının fetih ve yayılma politikası neticesinde ivme kazanmıştır. 

Daha sonraki süreçte vezirlik müessesinin oluşmasıyla birlikte, diğer devletlerle 

siyasî ilişkiler farklı bir boyut kazanmıştır. Bu durumun en önemli göstergesi olarak, 

şüphesiz ki Amîdülmülk el-Kündürî’nin, Abbâsî halifesi el-Kâim-Biemirîllâh ile 

Tuğrul Bey arasındaki diyaloğu sağlaması gösterilebilir. 

 Amîdülmülk el-Kündürî sadece Tuğrul Bey’e hizmet etmekle kalmamış, 

Abbâsî Devleti ile ilişkilerde de bir köprü vazifesi üstlenmiştir. Ayrıca Tuğrul Bey’in 

vefatında sonra Sultan Alparslan’a da hizmet ederek devlet içerisinde hatırı sayılır bir 

mertebeye ulaştığını kanıtlamıştır. O, vardığı yere kolay gelmemiş, bu uğurda 

kayıplar vererek fazlasıyla sınanmıştır. Çalışmamızda daha önce de bahsettiğimiz 

Amîdülmülk el-Kündürî’nin hadım edilme meselesi ve devamında verdiği kararlarla 

kendini ve sadakatini ispatladığını görüyoruz. Tuğrul Bey’in en etkin veziri, aklı ve 

feraseti sayesinde içinden çıkılmaz birçok olaydan alnının akı ile çıkmayı başarmış, 

üstelik Tuğrul Bey’in de takdirini kazanmıştır. 

 Tuğrul Bey’in kâtibi olarak başladığı bu yolda vezirlik gibi önemli bir 

mertebeye ulaşan Amîdülmülk el-Kündürî, Tuğrul Bey’in, Abbâsî halifesinin kızıyla 

olan evliliğinde de önemli bir görev üstlenmiştir. O, bu görevi Tuğrul Bey’in lehine 

nihâyetlendirmek için büyük çabalar harcamış, yeri geldiğinde ise vezirlik makamını 

bile tehlikeye atmıştır. Amîdülmülk el-Kündürî’nin bu tutumu onu diğer Selçuklu 

devlet adamları arasında ayrı bir yere sokmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin önde 

gelen ilk vezirlerinden olan Amîdülmülk -el-Kündürî, devlet kademelerinin 
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sistemleştirilmesi açısından önemli bir devlet adamıdır. Kısa süren ömrüne rağmen, 

Büyük Selçuklu tarihinde etkin bir rol oynamıştır. 

 Amîdülmülk el- Kündürî, siyasî yansımalarının yanı sıra, özel hayatıyla da 

dikkat çekmiştir. Yaşamı çeşitli olaylar girdabında geçen Amîdülmülk el-Kündürî 

dönemi, Sultan Alparslan’ın tahta oturması ve Nizâmülmülk’ün onu etkisi altına 

almasıyla son bulmuştur. Yapmış olduğu icraatlar ve vermiş olduğu kararlarla 

Selçuklu Devleti’nin önemli bir görevlisi olan el-Kündürî, yaşamış olduğu döneme 

damga vurmuş ve birçok sorunu çözmüştür. Selçuklu Devleti’nin kuruluş aşaması 

gibi bir döneminin aydınlatılması açısından Amîdülmülk el-Kündürî’nin hayatı 

büyük önem arz etmektedir. Netice itibari ile Amîdülmülk el-Kündürî, Selçuklu 

Devletine büyük hizmetler sunmuş ve bu uğurda canını bile feda etmekten 

çekinmemiştir. 
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