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TEKtŞ b. ALP ARSLA~

."li O:'\GO ı Sultan Alp Arslan " efaı enilinde geride, \ ('( iabı tayin enigi l 'C'
tahta geçirilmesini vuiyel ettiti Md ik$.ah ile biriıine. Teki.J.I
Ayu, Tu~. Arılan Argun ve Böribars adlannda 6 erkek çocuk bırakml~ I.2
Md i.q.ah kardeşlerinin en bUy(lIü delildi) AncH cesareti. istidadı ve annesinin
K~nlı soyundan olması hcrlıa lde veliaht seeilmesine sebeb olmuştur.
kenıfuinden $OfICII

S ultan Alp Arslan 458 (1065 /1066) yılında büyük bir orduy la
He rese n'dan harek et ed ip Ifazar Deni ıi 'n in doğu kı yısında bulun an
M W lşl u 'dl gayri mUslim Türklerl e birlikte ye lkesicilik yaparak ülke içinde
huzursuz luk çıkaran K ıpçak ve Türkmenler ÜZerine y\lrüdu. On ları kesin bir
yenilgiy e u~t araJc itaat alı ına al dı . Ayrıca A nı l Gölü'min kuzey ve doğusundaki
Türklerin Selçuk lu Devletinin hakimiyetine girmelerini sağladı. Sonra Ceyhun
nehrini geç ip Cend'e gider ek burada atası selçuk' un kıbrini ziy aret en i. Bu
sıradı Cmd hakimi, kendisine itaa t anederek deterli annağanlar verdi. Bundan
ıonra H mını üı:erinden Mev' e daha sonra da Rad gin'. gelen Sultım Alp
An lan tclırin dışında konakladı . Burada büyUk bir tören düzenleyerek Oıiıı
Mel i.lqab 'ı Katahanlı bı1kUmdan ıbrahim Tamgaç " an'm kızı Terk en lI aturı ile
c.ı.ı a.,.e..--..o fcı:ıoUfM.
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evleudirdi. Aynca Alp Arslan, oğuU an ndan Arslanşah', Gazne hükümdan
ıbrah im ' in k ızıyle evlendirdi. Kendi kızın ı da ı brahim ' in oğluna verdi. Böylece
iki hükümdar liksi arasında akrabalık bağı kurulmuş oldu. Sultan Alp Arslan .
bu dügün töreninden sonra oğlu Melikşah ' ı veliaht ilin etti. Şiraz ve Isfahan
kentlerinin yönetimini ona vadi. Ülkesinde bütün minberlerde burbcnin kendi
adından sonra onun adına okunmasını bildirdi. Sultan ayrıca diğer ogu lla:ından
Arslan Argun'u Harezm'e , ılyas ' ı Tohacistan' l.., Ayu'ı Belb'e, Arslanşah ' .
Merv'e ve roğarışah '. da Herar'a mdik olarak atadı . Emirler ve kumandanlar bu
törende hazır bulundular. Sultan onlardan kendisinden sonra oğlu Mel ik:şah' ,
sultan olarak tanıyacaklanna diir sOz ve yemin aldı . Sorıra Mel ikşah 'ı bir ata
bindirdi ve eğer önüsı1nii (gaşiye) omuzuna alı p önünde bir miktar yÖTÜdii.4

Sultan Alp Arslan, Karahan lılar' ı karş ı çıktığı son ~taveraür.rıe hir
seferinde yolu üzerindeki Ben:em Kalesi kumandanı Yusuf el-Harezrnj
tarafından hançerle yaralandığında (6 Rebiülevvel 465/20 Kasım 1072) yanında
bulunan oğlu M el ikşah ' ın veliahtliğini yeniledi ve kendisinden sonra tahta
geçirilmesini vasiyet etti. Sultan Alp Arslan ' ın al dığı bu yaradan dört gün sonra
ölümü üzerine ( LORebiülevvel 46S!24 Kasım 1072) devlet erkanı ve komutanlar
toplanarak onun vasiyetini yerine getirip Melikşah'ı Selçuklu tahu na geçirdilers
Buna rağmen Me likşah 'ın dıştan gelebilecek tehlikelere ve tahtı elegeçirmek
isteyen öteki Selçuklu şehzadc lerinc karş ı hazırlık lı olması gerekiyordu. Bu
nedenle o, Mavcriümtehif'dcn derhal geri döndü. Nitekim Selçuklu ordusu
giderken yinni gün de geçtikleri Ccyhun üzerine sandanardan kurulan köprüyü
dönüşlerinde üç günde geçtiler. Aynca askerlerin maaşlerı da 700 bin altın
anınlarak Memeşah ' ın tarafına çekildi. Melikşah ' ın kardeşi Ayaz ise Bela 'de
kaldı . Bu bölge, babası Alp Arslan'ın vasiyen ile kendisine verilmişti. Sultan
Mel ikşah, lIorasan' a girdikden sonra 31 Ardalık 1072 Cuma günü, bölgenin
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geldi ve iç kaledeki birçok malı yarundaki emir ve
onlann g önlünü al dı ve onlann da desteğ ini sa~lam ış
oldu. Mel ikşah, çevredeki hilldlmdar ve cmrrtere de elçi ve mektuplar
göndererek kendi adına butbe olrutmalanm ve itaat etmelerini bildirdi. ~1elikşah,
tahta çıkmasında önemli roloynayan babasının vez iri, :'\izimiilmülk'Q vezirlikte
merkezi

N iş5.bu r' a

bıraktı. 6

Nitekim Sultan Alp Arslan'ın ölümü ve oğlu Melikşah' ın sultan iliın
edilmes iyle meydana gelen taht deQ: işik l iğinden faydalanmak isteyen
Karahanlı1ar "e Gazneliler, Alp Ars lan' ın, Maveraünnehir seferine karşıı lk
olarak selçuklular ' ın doğu s ınırl arına sal dırdıl ar.
Batı Karahanh hükümdan Ş cınsiilmiilk I. Nasr b. İ brahim Tamgaç

(1068. 1080), Tirmiz üzerine yürüyüp şehri zapteni (I . Rcb iü18hır 465 ı ı 5 AralLiı;
1072). Burada bulunan zahire ve hazineleri elegeçirip Semerkand ' ıı nakletti.
Daha sonra Belh vAlisi Ay3Z b. Alp Arslen 'm Cüccan'da bulunmasından istifade

ederek Belh'i yağma ve tahrip etti.7
Öte yandan kalabal ık bir Gazne ordusu da Me l ikşah ' ın "Eminı ·l·
ünler'" unvaruyle bilinen amcası Osman b. Çağn Bey idaresinde bulunan
Çiğilkent (Sakalkene) üzerine yüril)'Üp şehri elegeçirdiler (Cemiziyelevvel
46S/0cak· Ş ubat 1073). Osman'ı esir alıp maiyeti ve hazineleriyle beraber
Gazne'ye götürdüler. Fakat Gümüştekin Bilge Bey komutasındaki Selçuk lu
ordusunun harekete geçmesi üzerine Gazııdi ler, Çiğ ilkent ' i yağmalayıp geri
çeki ldiler.8
Diğer taraftan Melikşah 'ın amcası Kirman Meliki Kavurcda isyan edip
elegeçirmek için harakete geşmlşn , O. Tuğrul Bey'in ölümü ile yanda
kalan anusunu şimdi bir kere daha denemek istiyordu. Kavurt Bey, henüz 18
yaşındaki Me l ikşah 'ı tecrübesiz ve genç buluyor, kendisinin seçmişdeki
saltanatı
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huldl.mdarhk daki tecrübelerine ve yaşının olgunluiuna
gfiveniyord u. Aslında onun en büyük ıUyencesi , Selçuk lu crdu.sundaki emir lerin
kendis ini davet etmderi ve yardım vudinde bulunmalanydı. Melik Kavun,
önce Rey ile Hemeden arasında bWwwı T!1rkınenlerin yanına gidip onlan kendi
tarafını kuanmak istiyordu. Ancak Sultan Melikpb. ile Niz!mOlmOlk ondan
önce davranarak: 1l1rkmenlerin yanın.ı. vardılar ve onlan kend i taraflarına
çektiler. Melik Kavun ise bölgeye iki gQ.n $Ow:a gelince Türkmenlerin
destelinden yoksun kaldı. Sihaye1 11ci tara f aruında Hemedan yakınında Kmç
bududunda 4 $aban 465 (i 5 S isan 1073) gün ü yapılan savaşa Kavun yenildi.
AsJ,;erleriııin dapldıtını g6m:l K.a\'\llt, savaş ı terk ederek lI emcdan da&Jvuı.a
kaçmak zorunda kaldı. Savaş bittikten kısa bir süre soıını SUL~ Mel ikp.b 'uı
yanımı bir kOylll . elerek uncuı Kavun'un oğlu ile birlikte askerlerinden ayn
olarak: yakın bir kOyde oldı.ıtunu söyledi. Emir Temirelkomutasmda J6ndcrileıı.
bir miktar kuvvet onu yakal ayarak Sultan'ın huzunına getirdiler. Ka~"\Irt
hayıtının battşlanmaıiı için çok yalvanp yakardL M d ikşah da amcasını
6l dünne k iııem i yordu. Ancak ileride çıkaeak: sorunlardan dolıyı
Nidmfilmlllk'Qn de isnnylı Mdik K.a~wd yaymın lcirişiyle botulmak: suretiyle
OldürOJ dü.' Melikşah, böy lece ameasının isyanuu basnnp bu sorundan
kurtu lduktan sorın Karahanlılar ve Gamelih:r Uzerine yOneidi.
Sultan Melilqah onu Karahanlı lv 'a kllll1 hazırlıkları başladı. O, bu
",fer hazırlıklarmı sürdürilrlcen Belh valisi kardeşi Ayu ' ın 6fi1m haberi ıeldi (LO
Mart 1074). Böylece SUI~ M el ikşa!ı, Kavun'dan sonra kendisine ileridl: rakip
olab ilecek bir yakınından daha kı.ırtu1muş oldu. Nitekim Melikfah, kardqinin
61amüne fazlll1z(llmemiş olacak ın, verir l"izimfilmillk ona: " K.ardq; inin 6I.llm\!.
için kara elbiseler giyip, hüz<ln göster, KVinç gösterme" dedi. Me likşah da onun
sözün\!. dinlt')ip yu ve matem weu, Daha sonra da kardeşi Ayu'ın b.ll:im
oldugu Bclh ve Tobaristan gibi alkeleri diger kardeşi $ihibeddin Tekiş'e verdi.
K ısa nmanda hazırlıklannı tamamlayan sultan Karahanlılar'ın hilrimiyetindeki
ıımıiz üzerine yO.ıı1dü (466/1074). Karabanl ı bülcümdan Şemsillmülk' ün
tehdidklr tavrı, daha ıonra da iki illke arasındaki elçi leitisinin bir netice
vermemesi ilzc:rine Selçuklu ord usu Tımıiz 'e yiirüyfip şehri kuşitti. Selçuklu
ordusu ul d ınylı şelııe girdi. Böylece Timıiz, Selçukluları bıtil şehir ler aruınl
katıldı . cıha so nrı Sullln Semerkand 'ı yılıüdü. $emsülmfilk, Selçuk lu
ordusunun Semerkand'ı yaklaştıjım haber ıl ınca şehirden aynımak zorunda
kıldı. A)TIca $emsfi lmül.k, Su ltan' ı haber gönderip barış isıemek zorundı kıldı
,
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ve Tirrniz'e saldırdıp için özı1r dilcdi. Verir Niz!m(lJmıl1k 'Qn de: aracılıj: ı ile
istekleri kabu l edilip barış yapıldı. Sullan M elilqalı, buradan Horasan 'ı döndü.\ o
Sult an Melikşah, bundan sonra Gazneliler ' e kuşı da bir sefer
dOzenledi. Gazne berille yürüyüp Hent' ın gQneyindc tı razir 'da konakıadı.
Ancak Gazn eli hükümdan Sulıan ı brah im (I0S9·1099), M el ik$ah ' ın bu
hareketini 6nlemek için. Selçuk1u emirlerinin kendi tarafında yer alacaklarim
gösıermek gibi politik bir savaş plim düiündü ve kullandıtt euus vasıtasıyla
bunun uygulanırıasında da başarılı oldu. Sözde emirlere yanlmış mektup lar
SUL~ Mel ikşah ' ın etine geçi p ~"C bu mektuplan okudugunda emirlerin
g~kterı Sultan ıbrahim ile ittifak yaptı.klannı Andı ve ",ferden vazgeçerek
Isfalıan'a dOndiL. Sultan Mdikşalı'ın yanda kalan bu scferin in yine de fıydalı
olduj:ıı anlıŞthy«. Sultan ıbrahim bu ",ferden SOLLR M elikşa}ı ' ın amcası
Emiru'l-I1mcd Osman' ı serbest bıraktı:. Aynca iiri b.lnedin ll'U ındaki dost luk
akrabalık bıılan ile kuvvetlerıdirildi Melikp.b'ın kızı Mebdü' l· 1rak Gevber,
Gazn e Sultanı Ibrahim'iD c ğ lu veliaht Mesud ile evlendirildi . ıt
sorun lardan biri dı: kardeşi Ş iMbeddin
Iklh ve Toblristan bölgesinin yOnetimi Mel ikşah
Tekq;'e verilmişti, Tekiş' iıı bu bölgede Sultan Melikpb'ı !wlı iki

Sultan

M eli.kşah'ı uğraşnran

Tekiş'in isyanıan olmuştur.

wafuıdan
defı

isyan ettijini görüyoruz.
i ) T~k4' ln ilk Is~·ını 473 (lOSOliDSI)

Belh ve Toharistan bölges ini y6neten $ibibcddin Teki" Sultan
her uj:rayışında buzunına gelir, itaatını bildirir, bil' allere
ve batışlara nlil olarak: geri vili,)rine dOnerdi.12
M dikph'ın flcnsan'ı

Sultan M c:likph 473 )'tlı Şaban l )'tnda (Ocak-$ ublt 1081) Rey' e
etti ve bun lar arasmdan hallerini tqenmediji yedibin
Irişiyi ordudan çıkardı. Ordudan çı.kanla:ı bu askerler. Sutwı'ın brdqi, Td"iş 'in
yınına ,ittiler. Tclciş bu sıralarda Bösene (veya Venccrde n bulun uyordu. Teki$
giderclı: askerleri teftiş
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kendisine kat ı lan bu askerlerle güçlendi. Işte bu olay muhtemelen Selçuklu
Devleti' nin baş ına geçrnek isteyen Te kiş'in isya nı na sebeb oldu. O, kardeşi
Melikşah ' a isyan edip Mervu'r-Rüd, Men-u ' ş·Ş ibcin, Tirmiz ve di ğer bazı
yerlere hakim oldu. Buralarda Sultan' a sadık olanlan yaka layıp götürüyordu.
Sonra Ho rasan'r da ele geçirmek üzere Nişabur üz erine "ürüdil. l•
askerleri teftiş edip yedibin kiş in in ordudan
vez ir Nil rnülmülk onun bu gö rüşü ne karş ı çıkarak:
"Bunl arın aske rlik dış ında katip, tüccar, terzi vs. gibi herha ngi bir sanat ve
mesle ğ i yoktur. Bunlar ordudan çıkarnhrlarsa iç lerinden birini seçip de: ' Işle
sultan budur ' demelerinden emin olamayız. Bu taktirde onlarla uçaşmak
zorunda kalınz ve itaa t altına almak için şimdi onlar a ö dediğimiz ücretin kat bı
Sultan

M el ikş a1:ı ,

çıkanl masını emrcrtiğinde

fazlasını harcamalc zorunda kalmz" dedi. Fakat Sultan, N iziımülrn ü!k' ün bu
sözilnü dinlemedi H ' onl arı ordudan ç ıkarttı. Bu askerler, kardeş i Teki ş'in yanma
gidip de onun is)'an etmesine sebeb olduklannda Sultan, veeirini n SÖZÜnü
dinlem ediğine pi şm an oldu. Fak aı pişmanlık fayda vermedi. Kardeşi Telc iş'in
isyanını bastırmak için uğraşmak zorunda kaldı. "

Sultan M elikşah, kardeşinin isyan ını haber alınca hemen süratle
Horasan ' a harekeı en i ve 'Ie k iş, l' işibur'u ele geçinneden oraya vardı . Tekiş ise
Sultıı.n' ın N i şabur 'a yaklaşıı #ını duyunca buradan uzaklaştı ve Tirmia'e gidip
orada kapan dı . Melilq ah, üzerin e yürüyüp onu Tirmiz'de kuşam. Tekiş , Sunan'a
karşı koyamayeceğım anlayınca elindeki esirleri serbest bırakıp af diledi. Sorıra
da Sultan Mel ikşah' ın huzuruna geldi. Sultan kardeşini atfetti ve sonra da
Tirmiz 'den aynldı.re
b) Teklş' in Iklnd [sy a nı 471 (108 4/1085)
Teki$' in bu ikinci i syanı
Bevszic'de bulunuyordu,

sırasında

Sultan

Melikşah,

Musul bölgesinde

Giineydoğıı Anadolu bö lgesi, başta Diyarbekir (Amid) olmak üzere,
TuÇuI Bey devri nden itibaren , Büyük Selçuklu Devleri' ne tibi olan
14 Bıınd1rf, .. ; 0. ,4/ıb4" •. H.""; ıı..1l·1.Eı.it,
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M erv enc ğullan'nın y önetiminde bulunuyordu. Fahruddcvle ~1t:ha mmed b.
Cehir, \-fervinog ul1 an ' nın vezirliğin i yapmış, sonra Bağdad' a ç a ğrı larak
Halife' nin vcziri olmuştu. Oğl u Amldöddcvle M ansılr da :\'iz.imiilmülk 'ün kızı
Zübeyde ile evli idi. B ağdad'da ç ık an mezbcb mücadeleleri nedeniyle bir ara
gözden d~en Cehir ailesi, M elikşa h'm huzuruna lsfahan'a gittiler (1083).
Fahruddevle Muhammed b.Cehir, görev yaptı ğ ı Merv enc ğ ull an'nm ve
Diyarbekir bölgesi nin zenginligi hakkında Mcl ikşah'a bilgi vererek, bölgenin
Selçuklu Devleri s ı nırlan içine alınmasının yerinde olacağım söyledi. Bunu
Nizimül:r.ü& de desteklcmckte id:. S u !La.~ ~fe!ikşa.: ::la Türkiye ve Suriye
Selçuklulan arasındaki konum u ve bu d.. . vlctle ri kontrol altında tutabiirnek içir;
Diyarbcki r ve çevresin e hadm olmak ls-iycrdu. Bu bakımdan Fahruddevle
Muhammed ' in öneris i olumlu karş ı landı. Sultan. Fahruddevle 'ye hil'at, kend i
bölgesi nde gü..ı.de beş kez çalınmak üzere kös ve sancak vererek, Diyarbekir \- ~
çevresi valil i ği ne atadı (Cems ziyelevvel 476lEyiüi-Ekim 1083). Ayrıc a
Fahru ddevle, Abbas! Halifesi ve Selçuk lu S ulıa:ı.! 'nı n adianndan son ra kendi
ad ına hutbe ckutacak, para basnrabilecek ve M ervano ğullan gibi her yı! düzenli
olarak vergi ödeyecek, fetiliıe baş arılı elde ğurı da onların hazinesini de Sulten'a
g önderece kti . ı ?

Fahruddevle'nin bu görevi b aşarı ile yapabilmesi için de gerekli
tedbirler alındı ve yanına yardı ınc ı ku vvet ler verildi. Irak-ı A cem genel valisi
Sa' düddevle Gcvhergyin, hicib A ltunıak, Türkmen bey' . r iadcn II ı.; h'!.:'ı bii;;imi
Artuk, Malaıgin ve M u ş hakimi Sunduk, D i lm aç o ğlu (D emleco~lu) Mehmee.
Çubuk, Hille emiri Bahiüddevlc M ansı1r ve c ğlu Seyfüddevle Sadaka gibi emi:
ve kumandanlar Fahruddevle'ye yardmı etmeleri için ,:ıöre\-' ter.diri ld il cr.ls
Diger taraftan bu danrmu haber alan Mcrvanl emjri Xasrud de vk
b. Nasr, ülkes ini kw-:arma yelların ı ararn a ğ a başlad ı . Bi: yandan Sultan
~te l ikşah k atında g irişimde bulunurken, diğer ıarafta:: da Ukeylcğullan'ndan
Musul, Ha!eb ve el-Cczlre hükümdan Ş erc fü d dev le :-'lüslim b. Ku."C\-1 (1022I08SYden yardım istiyor, ona Amid, Cizre ve daha baş ka şehir \'~ kaleleri
vermeyi vaadediyordu. Bir gü.., sıran ın ..endisine de ge leceğin i duşürıen, avnca
Amid gibi müstahkcm bir şehre sahip olmayı da cazib bulan Şerc füdde vle
~1ansür
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Fakaı bu s ıralarda kardeş i TekiŞ'in Herasan' da isyan emgi haberi
geldi. Bu durum Sultan' ın davranış ı nı değiştirmesine sebep oldu. Burada daha
fazla zama n kaybetmek istemeyen Su ltan Melikşah, BevAzic 'dc bulundu ğ u
s ırada, Rahbe'de bulunan Şerefüddevle'ye vez ir NizamClrniilk arecıhyla, bir
mektup gonderek "Sultan 'ın katma gel ip af dilcmesini" istedi. Sultan ayrıca
Nizimülmiilk'ı1n ogıu MCeyyidümillk' l1, Şerefüddevle 'nin b ulunduğu Rahbe
şehn ne gönderdi ve kend isine dokun ulrn ayacağ ı hususunda güvence verdi. Bu
sırada son dere ce ümitsiz "e sıkışık durumda olan Şerefüddevle için bu güvence
Sultan'dan hiç beklemediği bir davranıştı . 0, derhal borç para bularak de~erl i
bed iyele r satın aldı ve Bevğzic'de bulunan Su ltan' ın huzuruna ç ıkarak af diledi.
Bu hed iyeler aras ı nda, Diyarbekir kuşatması s ırasında kaçarken onun h ayarını
kurtaran BeşşAr adındaki kıymetli at da vardı. Sultan Melikşah, onu affetti ve
eski yönetimind eki yerleri tekr ar ona verd i (30 Receb 477n. Aralık 1085).
Bundan so nra Sultan, kardeşi Te lciş' in isyanını bastırmak üzere Hc rasan' a
hareket etti.n

Müslim,bu önedvi kabul ederek bütün kuvvetleriyle Mervani emiri Nasruddevlc

Mans l1r'1 yardı~a gel ip Am id önünde karargah kurdu. Kısa bir süre sonra
Pahmddevle, Artuk ve Çubuk Beyler de Selçuklu kuvvetleriyle Amid ovas ına
geldiler (Temmuz 1084). Şere füddevle Müslim , yaklaşan Se lçuklu kuvvet lerinin
çok luğunu, bun1an n önü nde de Sultan Mel ikşah 'ın sancağ ının dalgalandl ı1ınl
görün ce Türklere karşı koyman ın mümk ün ö lrnadr ğtm an ladı ve ırkdaşı
Fahruddcvle ile b ir barış yaptı. Bu banşa göre Selçuk lu kuvve tleri biraz geri
çekilecek. bun dan yararlanarak Şercfilddevlc Müs lim de ordusuyla ülkes ine
dönecekd. Ancak durumdan haberi olmay an Artuk Bey " Sultan Mc:1 i kşah ' ın
sancağını geri çekemiyeceğ ini" söyleyere k. bu anlaşmayı kabul etmedi. Daha
sonra Şereffiddevle Müslim, Artulc Bey'e mal ve para karşı lılı Diyarbekir'den
çıkarak ülkesine dönme önerisinde bulundu. Muk Bey de onun önerisini kab Uı
etti. Artuk Bey, sonra da askerleriyle beraber "vaş alanından ayrılarak Sincar '.

çekildi [Ağustos 1084). Şerefüddev te Milslim de Amid'den çıkarak Rakka' ya
gitti vc Aıtuk Bey'e vaadderriği mal ve parayı gôn derdi , Diğer Taraftan Se lçuklu
kuvvet leri kuşatma ve sa vaşa devam ederek Amid (DiyArbdı::ir), Mcyyı tarikin
(Silvan), Mardin ve Erzen gibi büyük şchirlcri zaprederek Diyarb ckir bölgesine
hakim oldular. Böylece McrvMi Devleri ortadan kalkıyor ve Diyarbekir bölgesi
Büyük Selçuklu lmparatcrluğuna kan lıyordu (EylUl 1085).19

Şih abeddin Tekiş ,
kanşıklık çıkarmak

isteyen adam lan onu kardeşinin rtaatından çıkm a ğa ve isyan
etti ler. Tekiş de on ların sözün e uyup isyana karar verdi. Yanındak i
adam lariyle birlikte bereke geç ip önc e Mervu'r-Rüd ve M ervu'ş . Ş ahca,n gibi
şehirlcri zapredip Serabs'a kadar ilerled i. Sonra da Serahs kalesini kuşartı. Bu
kale Mesud b. Y üız et-Türkmenl'nin yönetim inde idi ve o, kendi çabasıyla
b urayı miistahkem bir hale getirmişti . Bu bask ı üzerine Serabs kalesi neredeyse
düşmek üzereydi. Bu s ırada Nizamülmiilk'ün adam lanndan Nişabur' da bulunarı
Ebu· I·Filtılh eı-tüst ilc Horasan ami di Ebü Ali, Tekiş hakkmda bir hile
düşiin dmcr. Eb u' l-FGtüh et-Tüsl'nin yazısı Nizammmülk'un yazısına çok
be nziyordu. On un hattıyla Mesud b . Yihız 'a bir rnektap yazmayı
kararlaştırdılar. Mektu pda Nizli.miilrnülk'Qn ağzmdan ş öyle diyorlardı : "Bu
mektubu şu gfin Rey' dcn yazıyorum. Yarın sana doğru geliyoruz, kaleyi
muhafaza cı, falanca düşman Uzerine ani bir gece baskını düaenleyeceğiz, "
etmeğe teşvik

Diger taraftan Sultan M c:likşah, Diyarbek ir bölgesinde Mcrvın
gelen ve Selçuklu ordusun a karş ı ask cri harekata girişen
Şerefüdde vle Müslim ' in tutumuna çok kızmıştı. Bu nedenle M cHkşah.
Ukayloğullan ' n ın Musul ş ub es ini ortadan k al dırmaya karar veri p,
Şcrcfüddcvlc' ni n yönetiminde ki Musul. el-C ezire, Haleb ve çevresinin
yöne timin i Pahm ddevle 'nin oğlu Ami düddevle Ebü MansÜf' ı vererek bu
bölgenin zaptım emredip Musu l Uzerine gönd erdi (477/ 1085). B ağdad şıhnesi
Kesjmüddevle Aksungur Ve Hacib Humartekin' e, Fahnıddevle ile birleşmeleri
emr edildi. Aynca bu malarda Sincar da bulunan Aıtuk Bey' e de bu orduya
k.o lması bildiri ldi. Bu buyruk üzerine Anuk Bey, Musul ' a giderek henüz oraya
ulaş an A midiiddevlc ile b irleşti . Sc:lçuklu ordusu Musul' u kuşattı . Ço k
geçm eden M el ikşah da bu harekata katılmak üzere Isfahan ' dan yola çıktı ve
bölgeye gelere k Musul' a baglı Bevazic de karargab kurdu.:KI
oğullan ' nın yardımına
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Bun lar daha sonra güvendikleri bir kişiyi çaiırdı lar ve ona önemli
miktarda para vererek: "Mesud' un yanına git, falan yere vardığında orada ka l ve
uyu, bu mekt ubu da duvarlardan birine sakla. Tekiş'in keşif bitliği seni
y akalayınce seni sık ıştınp dövmedikçe hiç bir itirafda bulunma . E ğer fazlaca
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Su ltan Melikşah' m Horasan' dan uzakta olduğunu
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döH:r1er "'C ölü:n!e tehd id ederlene bu mektubu. çı.kar "e onlara ver. biz 5cnin bu
hiz:n ~nin kaq:ı lı~ını verece ğiz" dediler,
Casus bu i şi aynen yaptı ve olıylar Ebu ' I· Fünlh et·Tt1si ile EbU Al i'nin
p l!n lııd ı kl an şeki lde gerçekteşri.

Casus yakala.'tl p Tekifin

yanına

gMlrilldU,

dö vQlüp ölüm le lehdid edilince mekt ubu ç ıkarı p onlara teslim eni. Kendisinin

Sultan

l\ l : li kşa b

M el ik.şah'ın

ile ~ i zlm Q ım a ı i: ' an yanın dan Rey 'de a)TI l dı jml ve
askerh: riyle gelmekte oldutunu sö)lcdi. Teki, ve adamlın bu

meseleri otıu AIur.ed'e baulc c:tmdini arzetti. Sultili da bwlu Ubu l edip
Tcldfi otlu Ahmed'e teslim etti. Ahmed, babuı Tekiş' in gll.ı lerine mil
çekilmesini emrern, Böylece Teldl'in gözlerine mil çekilerek Damgin'daki
Flruzküb kalesine ılln dcril ip orada hapsedildi.16
Sultan M elikşah, TekiŞ' i n yönetiminde bulunan şehirlere onun o gı u
Ahrned' j ta yin ettiP Bu suretle Mel ileşah ' ı zaman zaman meu u! eden ve
bandW fetihlerini engelleyen bir kardeş scrue u ortadan kal1ı:nuJ oldu.

me ktubu o kuyup cllsı.mın söz!~ni dinleyin cc tn..--ıa. ina:ıdıw ve hiç beldeıneden
Lernen )'oa çıicnlar. Çadıria:ını, layvanlarını ve atırl llCı ll'lnı oradı. bırakarak

süratle Sm hf 6r.iindır:ıı ayrıldılar. Har-.a !e:-. :=Ic:i dahi ocU:lt azrn:u1c kıldı .
Teki" e14C ~kıı. · c ıinnck isted i ise de şeh ir halkı kap ı lan lapa:a."1.1c "vaş tılar
ve onu şeare sokmad ı rar. Bur:un Czc:ine Teki•• veeee kalı:si:ıc çekilmek zonındı.
kaldı . Tciciş "'t askde:i aynıın::. ~C$Ud b. YL'uz b iNen inip orduıillda
b ı.ıUtll:ı ~ya!arı a1d:.=Z
Halbuki Sultan

Bey, Porsuk, Bozan.. Kumaç,
ve diger emirlcr oldugu halde '-Iusul' dan hareket
edip23 bundan ..ncak o.ç ay ' ono... Il oruan' ,ı vuıbilıniş: ir. 24 Sul:an önce Rey'e,
dlh& 5C:ırI da ~if lbur ' & ular-ı_ ş &)·et böyle be- hile d (lşıinülm es eydi Telciı ,
Ho:u an' da daha birçoic yeri ~ll edebilirdi.

Tekil'i )alıl&:r.a.lı: için ilerledi "c Emir
Bczan lı:oır.ı..~.utnıUki SII.;ran'uı &ıCl1l:uV\ e"Je:'i Seral:ıs ':ı, ıe: d: . Bu.-ada M ~
b. YW ile Boza::. ve Po:-suk\ı" ukerlci b::-ieşe:-elc Te:.ciş'j izlediler. ~ iha)'et
Tcle:', s:gu:.T.lŞ o:ı!'..#ı; ve -ecu lcalcs:n&: j,;~iı;dı ' e ",eden zor:.ı indirikli (2
H im 10S5). SULa." karlieıi Telcife IJlccnce etmcyec:e~:ıe. hiç bir eza \fe eefı
y:ıp·.;Iyaca~ a
yemin etm:şo. Su :lan'ır. yanında bulu:u.'l. bi: falı: ib bu

Mtl ~

daha
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Batk a bir ri vi yetc göre Tek iş , Belh'c a:mıelc niyetinde idi. Çünk1l. Belh
h ı u.a onu bu şehre çal1lnyord u':' Il c:- iki ihtimıldc de ilen de bit sorun
çıkarmas un önlemek için BerkyL"\llc, arrıcast Tekiş ': ve o ~lunu Samcr.-ı' da
yayının kiriJi)'le bot durmak suretiyle öldQrdO (RebiOlew cl 4 ~ 7r...ı an-:-o isan
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Sultan B Cfİ)-aruk. 5&iWll t& ge~ ( 1G91-1104) Teil::rit 1ı::Ilt'$ lnck
hapis bulwı.an lmCUL. Ş ilı!bcdJin Telcifi Bal ciad' da. ya..'l.Lna getirtti. Bakyaruk ,
belki de muhtemel bir :S)'anıııı önlemek için her gini. : yere ""TItaSI Tdı:i f i de
) anında. gôtü.--o.yordu. Daha sonra diae a.~s: TI::14 taraf.ndar: )'uı W:. 'e onu
kendisine kanlınap tef vik eden me~l,lpıa..-ı elege;:""d;.:I
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Td:4 aNi his
iM 10fU of rlıf" greal Su/tan Alp An /an of AsiQJ'l
Saljuquids . after ılıf" df"Qıh ofAlp Arslan,
bTOf1ıf"P' J/t!iblıalı. \0-'lıo
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Mf"/ihlıalı chosf"" ta TUlf" by the testa"' f"l11 af his fatıı,.,. Alp An/aıı and with /ht
support ofthe gre<ıl visif"r .\'~dmii 'I-Mii/k. amo"g his ux broıhf"N. HI' appojn/f"d
his broıAu TdiI j llSt as Q goVf"nIQT to Bf"lh aIUi Tolıaris talI rrgioiı : bul Td ;,
rrbd/t:d agawt AldiblıaJı ıwo timQ Me/jblıaltM~ Ilim 0IICe bul j/f tM ,.".
af Ilis 1«ON! "belliatı he imprisOl1N Tdit QJ'Id Mıldal Irim. Fwwfy Tf"K4 \O-",U
kiUd by Sıı/tan B,.,.k)-anJ: in Samf"TTa city:

