MELiKAYAZ
larında bozguna uğrattı. bu savaşta genel vali Francisco Almeida'nın oğlu olan
donanma kumandanı da öldürüldü. Genel vali , bir süre sonra giriştiği intikam
amaçlı saldırı ile Gucerat ordusunu yendiyse de Melik Ayaz' ın direnişini kıramadı
ğı için kesin bir zafer elde edemedi. Hatta barış için Dili'da bir üs kurma konu sundaki ısrarına rağmen Melik Ayaz ' ın
buna yanaşmaması sebebiyle Gucerat'ın
başka kıyılarından aldığı giriş izniyle yetinmek zorunda kaldı.
Aynı zamanda iyi bir diplomat olduğu
belirtilen Melik Ayaz. Portekizliler'in BlcapGr Sultanlığı ' ndan Goa 'yı almaları üzerine onlarla ilişkileri düzeltmenin faydalı
olacağını düşünerek yeni bir dönem baş
lattı . Bu arada bir taraftan da Gucerat'ın
güvenliğini sağlamak için 1S18'de Yavuz
Sultan Selim 'e bir mektup göndererek
Osmanlılar' la resmi bir irtibat gerçekleş
tirdi. Pad i şah a " müslümanların hamisi
diyen ve onu saltanat. hilafet ve dinde en
mükemmel olarak niteleyen bu mektuptan sonra Yavuz Sultan Selim'in Gucerat
Sultanı ll. Muzaffer Şah ' ayardım teklifinde bulunması bu ilk adımın sonucu olsa
gerektir. Ancak Yavuz Sultan Selim'in vefatı üzerine ( 1520) bu girişim sonuçsuz
kalmış. Gucerat'a ilk Osmanlı filosu ancak
1S31 'de ulaşabilmiştir. Melik Ayaz' ın endişe ettiği gibi Portekiz don an ması 1521'de DiG'yu zaptetrnek için yeni bir harekata giriştiyse de buradaki güçlü savunma
karşısında başarısızlığa uğrad ı ve geri
dönmek zorunda kaldı. Bu sırada Muzaffer Şah , bazı topraklarını işgal eden Çitor
Racası Rana Songa'ya karşı Melik Ayaz'ı
görevlendirdi. Güçlü bir ordu ile yola çı 
kan M elik Ayaz geri çekilen racayı takip
ederek sığındığı Mandassore Kalesi'nde
kuşattı ve birkaç ay süren kuşatmanın
ardından onunla tazminat ve vergi karşı
lığında bir anlaşma yaptı. Fakat Muzaffer
Şah buna razı olmadı ve M elik Ayaz'dan
geri dönmesini isteyerek yeni bir harekat
başlattı. MelikAyaz Dili'ya döndükten kı
sa bir süre sonra vefat etti.

Melik Ayaz, savaş teknolojisinde barut
özel bir bilgiye sahip
olmak ve bu alanda Osmanlılar'ınkine
benzer uygulamaları Hindistan'a taşı
makla da tanınmıştır; kendisinin bu bilgileri Osmanlılar. Memlükler veya Portekizliler'den öğrendiği düşünülmektedir.
Döneminde iyi bir yönetici olduğu , halkı
nın ihtiyaçları için çok sayıda hayır kurumu inşa ettirdiği , kapısını herkese açtığı ,
sayıları binleri bulan saray görevlilerine ve
kullanımı hakkında
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daima müşfik davve askerlerini her zaman el üstünde tuttuğu kaynaklarda zikredilmektedir. Bu özellikleri onun halk tarafından
çok sevilmesini sağlamış ve ölümünden
sonra şahsiyeti etrafında çeşitli efsanevl
hikayelerin oluşmasına yol açmıştır.

okunmasını istedi (a.g.e., a.y. ). İslam dün-
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Ebü'I-Feth Celalü'd-devle ve' d-din
Muizzü'd-dünya ve' d-din
Kasimü emiri'l-mü'minin
Melikşah b. Alparslan
(ö. 485/ 1092)
Büyük Selçuklu hükümdan
(1072- 1092).
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1055) doğdu . Daha küçükyaşta iken babası Alparslan ona özel ilgi ve ihtimam
gösterdi ve Gürcistan seferine çıkarken
oğlunu da yanında götürdü. Melikşah ,
Vezir Nizamülmülk ile birlikte karargahta kalıp babasına vekalet etti (4 56/ 1064) .
Daha sonra bizzat Melikşah'ın da katıldı
ğı bir muhasara neticesinde Bizans kuvvetlerince korunan bir kale ele geçirildi
(Ahbarü 'd-de vleti's-Selcükıyy e,

s. 24) .

Sultan Alparslan . dedesi Selçuk'un meziyaret maksadıyla gittiğ i Cend şeh
rinden dönerken uğradığı Radgan 'da
458' de (ı 066) düzenlediği törende Melikşah ' ı veliaht ilan etti (ibnü'l-EsTr, el-Kamil,
X, 50) . Alparslan , gaşiyesin i omuzuna alıp
at üzerindeki Melikşah'ın önünde yürümek suretiyle onu müstakbel sultan olarak tanıdığını gösterdi ve bütün ülke topzarını

sıfatıyla adına

hutbe

yasında

eskiden beri sürdürülen geleneuygun biçimde Abbas! Halifesi KaimBi emriilah da veziri Amldüddevle İbn CehIr ile hil'atler gönderip Melikşah'ın veliahtlığını tasdik etti (ibnü'I-EsTr, el-Kamil,
X, 70 - 71 ; Bünd arT, s. 4 3- 44) . Sultan Alparslan, Malazgirt Muharebesi'nden önce de şehid olduğu takdirde yerine Melikşah'ın geçmesini vasiyet etti (Ahbarü 'ddevleti 's-Selc ükıyy e, s. 33 ). Melikşah ' ın
veliaht ilan edilmesi hiç şüphesiz onun
şahsi meziyetleri yanında annesinin Karahanlı hanedanına mensup bir prenses
olması da önemli rol oynamıştı r. Veliahtlığı süresince Harizm. Fars. İ sfahan ve
Rey'de görev yaptığı ve emrinde her an
harekete haz ı r 15.000 süvari bulunduğu
bilinmektedir (a.g.e., a.y. ).
ğe

Sultan Alparslan. Melikşah'ın da katıl
Maveraünnehir seferi sırasında Yusuf ei-Harizmi tarafından yaralanınca Nizamülmülk'e ve kumandanianna Melikşah 'ı sultan tanıyıp itaat edeceklerine dair
yemin ettirdi (6 RebTülevvel 465 1 20 Kadığı
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r

veliaht

sı m ı 07 2). Ayrıca Melikşah ' a babası Çağrı

Bey'in idaresindeki toprakları oğlu Ayaz'a,
Kirman ve Fars' ı da kardeşi Kavurd Bey'e
vermesini vasiyet etti; hanedan mensuplarının bulunduğu bölgelerde Melikşah ' a
tabi olarak hüküm sürmelerini istedi. Alparslan'ın ölümü üzerine toplanan devlet adamları ve kumandanlar 1O Rebiülewei46S'te (24 Kas ım 1072) Me li kşah ' ı
sultan ilan ettiler (a.g. e., s. 38; ibnü'I-EsTr,
el-Kamil, X, 76; BündarT, s. 46) . Halife Kaim- Biemrillah'ın, veziri Amidüddevle İbn
Cehir ile gönderdiği hil'atlerle Selçuklu
tahtına çıkan Melikşah , hem veliaht hem
sultan ilan edilmesinde önemli katkıları
olan Nizamülmülk'ü vezirlik görevinde bı
raktı. CüiGs bahşişi dağ ıtarak. ayrıca askerlerin maaşlarını arttırarak onların ve
devlet adamlarının sevgisini kazandı. Babasının cenazesini Merv'de top rağa verdikten sonra Nişabur'a gelip Abbasi Halifesi Ka im- Biemrillah'a elçi gönderdi ve
adına hutbe okunmasını istedi. Bunun
üzerine 8 Receb 46S'te (20 Mart 1073)
Bağdat'ta Sultan Melikşah adına hutbe
okundu. Melikşah bütün vilayetlere ve
komşu hükümdarlara haber gönderip babasının vefat ettiğini ve kendisinin tahta
çıktığını bildirdi.
Melikşah ' ın genç yaşta Selçuklu tahtı
na çıkmasını fırsat bilen Karahanlılar ve
Gazneliler. Selçuklu hakimiyetindeki topraklara saldırmaya başladıkları gibi bazı
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hanedan mensupları da Selçuklu tahtında
hak iddia ederek ayaklandılar. Batı Karahan lı Hükümdan Şemsülmülk Nasr b. İb
rahim, Tirmiz ve Belh'i ele geçirip kendi
adına hutbe okuttu (465/1073). Gazneliler de yaklaşık otuz yıl önce Selçuklular'a
kaptırdıkları Horasan'ı geri almak için
faaliyete geçtiler. Cemaziyelewel 465'te
(Ocak 1073) Melikşah'ın amcası Emlrü'lümera Osman'ın idaresindeki Taharistan'ın Çiğilkent (Sakalkent) şehrini yağma
layıp Osman 'ı esir aldılar. Öte yandan Melikşah'ın Kirman meliki olan amcası Kavurd Bey de tahta Melikşah'tan daha çok
layık olduğunu ileri sürerek isyan etti.
Sultan Melikşah ile Nizamülmülk hemen
onun üzerine yürüdüler. 4 Şaban 465'te
(15 Nisan 1073) Kavurd mağlüp edildi.
Melikşah amcasını affetmek istediyse de
Nizamülmülk ileride başlarına dert açabileceği şeklindeki ikazına uyarak onu öldürttü. Melikşah Kirman ve Uman'ı Kavurd'un eviadına bıraktı. Ayaklanmanın
bastırılmasındaki gayret ve başarısından
dolayı Nizamülmülk'e hi!' at verdiği gibi
eski iktalarına Tüs şehrini de ekledi. Bütün devlet işlerini ona bıraktı; kendisine
bazı lakaplarla birlikte atabeg (el-emTrü'lvalid) unvanını da verdi (İbnü'l-Eslr. el-Kamil, X , 80). Kavurd isyanının bastırılması
Melikşah'ın itibarını arttırdı ve iktidarını
pekiştirdi. Sultan Melikşah'ın talebi üzerine Halife Kaim-Biemrillah, 2 Safer466'da (7 Ekim 1073) yapılan bir merasirnde
Melikşah'ın hükümüdarlığını tasdik ettiğini bildiren bir menşuru ve kendi eliyle
bağladığı bir sancağı sultana gönderdi
(a.g.e., X, 90). Ayrıca kendisine "Kaslmü
emlri'l-mü'minln, Yemlnü emlri'l-mü'minln, Muizzüddünya ve'd-dln, Celalüddevle ve'd-dln" gibi lakap ve unvanlar tevcih
etti.

Melikşah, Gazneliler'e karşı Gümüşte
gin Bilge ve Anuştegin Garcel'yi gönderip
bölgeden uzaklaştırdı (465/ ı 073). Gazneli
Sultanı İbrahim b. Mes'Qd, Melikşah'ın
Tirmiz'e yaklaşması üzerine kendi ülkesine de bir sefer düzenlemesinden korkup
sultanın Herat'ın güneyindeki isfizar'da
konakladığı sırada kendisine Selçuklu
emirleri adına sahte mektuplar göndererek uyguladığı bir savaş taktiğiyle onu bu
seferden vazgeçirmeyi başardı. Ardından
M elikşah ' ın Çiğilkent'in yağmalanması sı
rasında esir alınmış olan amcası Osman ' ı
salıverdiği gibi (467/ 1074) kıymetli hediyeler yollayıp Melikşah'ın kızı Gevher Hatun'u da (Mehdü'l-lrak) oğlu Mesud'a isteyerek iki hanedan arasındaki ilişkileri
düzeltti (Ahbarü'd-devleti's-Selcükıyye,
S. 40)

Sultan M elikşah daha sonra Maveraünnehir seferine çıktı (466/ ı 073) ; Bel h ve
Herat'ın ardından Tirmiz'e yöneldi. Muharrem467'de(Eylül1074) Karahanlı Hükümdarı Şemsülmülk Nasr b. İbrahim'in
kardeşinden emanla teslim aldığı Tirmiz'i
(Ahbarü'd-devleti's-Selcükıyye, s. 42)
Emir Sav Tegin'e bırakıp Şemsülmülk
Nasr b. İbrahim ile savaşmak üzere Semerkant'a hareket etti. Selçuklu kuwetleri Semerkant'a yaklaşınca Nasr başşeh
rini terkedip af diledi. Sultan. Nizamülmülk'ün aracılığıyla onu affedip görevinde
bıraktı (İbnü'l-Eslr, el-Kamil, X, 92). Belh
ve Toharistan'ı kardeşi Tekiş'e vererek
Rey'e döndü. Ardından Büyük Selçuklu
Devleti'nin merkezini Rey'den isfahan'a
nakl etti.

Sultan Melikşah'ın emriyle 1083 sonlaberi Oiyarbekir bölgesinde faaliyette bulunan Fahrüddevle b. Cehlr, oğlu
Zalmüddevle'yi (Zalmü'r-rüesa) Amid'i kuşatmakla görevlendirdi. kendisi de Meyyafarikin üzerine yürüdü. Amid 3 Safer
478'de (31 Mayıs 1085), Meyyafarikln ise
6 Cemaziyelewel478' de (30 Ağustos 1085)
zaptedildi. Böylece Mervanller hanedanı
na son.verilerek onların hakimiyetindeki
Mardin, Hasankeyf ve Cizre gibi şehir ve
kaleler Selçuklular'ın eline geçti. Ukayrı
ler'in idaresindeki Musul da 30 Receb
478'de (21 Kasım 1085) Selçuklu kuwetleri tarafından zaptedildi, fakat Şerefüd
devle Müslim'in af dilemesiyle şehrin idaresi ona bırakıldı (ibnü'l-Eslr, el-Kamil, X,
136-137). Sultan Melikşah'ı meşgul eden

Halife Muktedl- Biemrillah'ın veziri 27
Ramazan467'de (16 Mayıs 1075) Sultan
Melikşah'ın huzuruna çıkıp yeni halife
adına ondan biat aldığı gibi Muktedl- Biemrillah'ın Melikşah'ın saltanatını tasdik
ettiğine dair bir menşuru da sultana takdim etti (İbnü'I-Cevzl, VIII, 294; Bündarl,
S. 52).
Atsız

b. Uvak el-Harizml 468'de (1076)
ele geçirdiğinde Sultan Melikşah adına hutbe okuttu. Atsız'ın 469'da
( 1077) gerçekleştirdiği Mısır seferinin başarısızlıkla sonuçlanması ve onun öldürüldüğüne dair haberler üzerine Melikşah . Suriye ve Filistin'de zaptedilecekyerleri kardeşi Tutuş'a ikta etti (470/107778) . Tutuş, Atsız'ın davetine uyup gittiği
Dımaşk önlerinde onu bir bahaneyle boğ
durtup şehre hakim oldu (471/1079).
Böylece Büyük Selçuklular'a tabi olarak
Suriye ve Filistin Selçukluları Devleti kurulmuş oldu.
Dımaşk'ı

rından

meselelerden biri de kardeşi Tekiş'in isTeki ş 4 73 'te ( 1080-81) isyan
edip Tirmiz'e kapanınca sultan isyanı bastırıp onu affetmişti. Fakat Tekiş 477'de
( 1084-85) tekrar isyan ettiğinde yakalanıp gözlerine mil çekilerek hapse atıldı.

yanlarıdır.

Melikşah tahta çıktığında Anadolu'daki fetih harekatı başta Kutalmışoğulları,
Emir Tutak ve Artuk Bey olmak üzere birçok Türkmen beyi tarafından sürdürülmekteydi. Bu dönemde Sakarya ırmağını
aşarak İzmit' e kadar ilerleyen Artuk Bey
Yeşilırmak ve Kelkit havzası; Mengücük
Gazi Şebinkarahisar, Erzincan, Kemah ve
Divriği; Saltuk Bey Erzurum ve Çoruh yöresi; Danişmend Gazi de Sivas. Amasya.
Tokat ve civarıyla Karadeniz sahillerinde
faaliyette bulunuyordu. Sultan Melikşah.
Artuk Bey' i i ran -Irak sınır bölgesindeki
Hulvan'a (Luristan) gönderdi, onu Ahsa ve Bahreyn'deki Karmatller'i cezalandırmakla görevlendirdi. Artuk Bey bu görevini başarıyla yerine getirerek Sultan Melikşah adına hutbe okuttu (469/
1076-77).
Kutalmışoğlu Süleyman Şah. bir süre
Birecik ve Urfa yöresinde fetihlerde bulunduktan sonra Melikşah'ın Artuk Bey'i
Anadolu'dan geri çağırmasını fırsat bilerek Türkmen gruplarının da desteğiyle
Anadolu'da bir devlet kurma ümidine
kapıldı. Bizans imparatorluğu'ndaki taht
kavgalarından faydalanarak iznik'i fethetti ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu(l075, 1078.1080); baştaİzmitolmak
üzere bütün Bitinya bölgesini ele geçirdi
( ı 081 ). Süleyman Şah ile kardeşi Mansur
arasındaki çekişmelerden rahatsız olan
Melikşah, Emir Porsuk'u Anadolu'ya gönderdi. Porsuk'un yardımıyla Mansür'u
bertaraf eden Süleyman Şah , Sultan Melikşah 'tan hükümdarlık menşuru alınca

Anadolu'nun yegane hakimi oldu. Süleyman Şah. Antakya'yı fethettikten (4771
1084-85) sonra Halep'e hakimiyet meselesinden dolayı Tutuş'la yaptığı savaşta
ölünce(l8Safer479 / 4Haziran 1086)
Sultan Melikşah , Cemaziyelewel 479'da
(Ağustos ı 086) isfahan'dan Halep'e hareket ederek şehri ele geçirdi. Bir süre sonra da Urfa'yı ve Antakya'yı aldı.
Melikşah 4 Zilhicce 479 'da (12 Mart
1087) Bağdat'a gitti ve başta halifenin
veziri olmak üzere devlet erkanı tarafın
dan karşılandı . 17 Muharrem 480'de (24
Nisan 1087) muhteşem bir alayla darülhilafeye gelen sultan burada halife tarafın
dan kabul edildi. Halife, Melikşah'a çeşitli
hediyeler ve hil'atler verdi; ayrıca ona do-
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ğunun ve batının hükümdan olduğunu
göstermek üzere iki kılıç kuşattı (Bündarl, s. 8 1-82 ). Melikşah'ın kızıMah-Melek
Ha tu n da Halife Muktedi- Biemrillah ile
bu sırada evlendi (a.g .e., s. 72). Safer ayı
ortalarına (22 M ay ı s 1087) kadar Bağdat' 
ta kalan Melikşah buradan İsfahan' a hareket etti.

Süleyman Şah'ın ölümünden sonra
onun vekil bıraktığı Ebü'I-Kasım, Boğazi
çi sahillerine kadar akınlarını sürdürmüş
(479/ ı 086) ve Sultan M elikşah 'ın gönderdiği Porsuk'un desteğiyle Bizans'a karşı
başarılar elde etmişti. Ancak Ebü 'I-Ka sım'ın bağımsız hareket etmesinden rahatsızlık duyan Melikşah , İznik'i alması ve
Ebü ' I - Kasım ' ı bertaraf etmesi için önce
Porsuk'u, Porsuk başarılı alamayınca da
Emir Bozan ' ı görevlendirdi. Melikşah ' a
tabi olarak İznik'te hüküm sürmek isteyen E bü ' I-Kasım 485 (1 092) yılında Emir
Bozan tarafından öldürüldü.
Sultan Melikşah 468'de ( 1076) Kafkasya seferine çıktı , Du vi n ile Gence'yi Şed
dadi Emiri lll. FadiQn'dan alıp Sav Tegin'i
buraya vali tayin etti. Sav Tegin, Gürcüler'le yaptığ ı savaşlarda mağiQp olunca
Melikşah471 ' de (1078-79) Aras üzerinden Gürcistan'a girdi ve Somkheth bölgesini yağmaladı. Sav Tegin'e yardımcı kuvvetler bırakıp geri döndü. Fakat Sav Tegin'in Gürcüler karşısında yenilmesi üzerine Emir Ahmed'i Arran'a sevketti. Gürcü kralını mağiQp eden Emir Ahmed Kars,
Erzurum, Oltu ve Bizans'a tabi bazı şehir
leri ele geçirip bölgeyi Selçuklu topraklarına k attı (4 73/1 080) . Ertesi yıl Şavşat,
Acara, Karthili. Ardan uç ve Trabzon'a kadar uzanan sahil bölgesi Selçuklu hakimiyetine geçti (474/ 1081 ). Gürcü Kralı ll.
Giorgi İ sfahan ' a giderek Melikşah'a bağ
lılığını bildirdi. Sultan 478 yılı sonlarında
( Ş ub at- Mart ı 086) Kafkasya'ya yeni bir
sefer daha düzenledi ve bölgeyi Selçuklular'a tabi kıldı. Mahalli hükümdarlar Melikşah'ı metbQ tanıdıklarını bildirdiler.
Gence yöresi doğrudan merkeze bağlan
dı. Melikşah , Azerbaycan genel valisi Kutbüddin İsmail b. Alpsungur Yaküti'yi Arran ve Kafkasya'nın idaresiyle görevlendirdi (483/ 1090) .
Batı Karahanlı

Hükümdan Ahmed b.
halka zulmettiği yönündeki
şikayetler üzerine, esasen Karahanlılar'ın
Selçuklu topraklarına yaptığı saldırılar
dan dolayı onlara kızgın olan Sultan Melikşah Maveraünnehir seferine çıktı (480/
ı 087) . önce Buhara'yı. ardından Semerkant ' ı ele geçirdi (Cemaziyel evvel 48 1 1
Hızır Han ' ın
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1088 ). Böylece Batı Karahanlılar
Büyük Selçuklular'a tabi oldu. Balasagun
ve İsficab'ı da hakimiyeti altına alan sultan Özkent'e kadar ilerledi. Kaşgar Hanı
Buğra Kara Hakan Hasan (Harun) b. Süleyman'ın huzura çıkıp itaat arzetmesiyle
Doğu Karahanlılar da Selçuklular'a b ağ
landı (482/ 1089-90) Semerkant'ta Çiğil
ler'in sebep olduğu karışıklıklar üzerine
Sultan M elikşah bu yılın sonlarında Maveraünnehir seferine çıkarak ikinci defa Semerkant'ı zaptetti. 20 Ramazan 484'te
(5 Kas ım 109 1) ikinci defa Bağdat'a gitti.
Sultan Camii'nin inşasına başlandı ve Tuğ
rul Bey Çarşısı tamir edildi. Safer 485'te (Ma rt 1092 ) İsfahan'a döneceği sıra
da Melikşah kumandanlarını t o playıp
yeni bir harekat planı hazırlattı. Tutuş.
Aksungur ve Bozan 'ı Fatımller'in hakimiyetindeki Suriye ve Mısır'ın, Sa'düddevle
Gevherayin ile Emir Çubuk'u Hicaz'ın
kontrolüne ve Yemen ile Aden'in zaptma
memur etti (ibnü'l- Ka lani sl, s. 121). Mekke ve Medine'de hutbe zaman zaman Abbasi halifesi ve Sultan Melikşah adına. zaman zaman da Fatımiier adına okunuyordu. 468'de ( 1076) Mekke'de Abbasller ve
Sultan Melikşah , 469'da ( 1077 ) Medine'de Fatımiler adına hutbe okunmaktaydı
(ibnü'l-Cevzl, Vlll , 298, 304) . Fatımiler'in
482-483 (1 089-1 090) yıllarında Suriye'de
kazandığı başarılar Melikşah'ın Hicaz'la
yakından ilgilenmesini gerektirdi. Gevherayin'in emriyle Türşek. Çubuk ve Yarın
k u ş Mekke ve Medine'de Selçuklu hakimiyetini teyit ederek Halife Muktedi - Biemrillah ve Melikşah adına hutbe okuttular. Yarınkuş kumandasındaki Selçuklu
ordusu 485'te ( 1092) Yemen ve Aden'de
Selçuklu hakimiyetini tesis etti (i bnü'lEslr. el-Kamil, X, 203-204; Bün da rl, s. 69) .
Sultan Melikşah devrinin en önemli
olaylarından biri de Hasan Sabbah'ın Alamut'u işgal ederek orada bir NizarT - İsma
ili devleti kurmasıdır (483/ 1090). Melikşah , kendisinden sonra da Büyük Selçuklu
Devleti'ni uzun süre meşgul eden Batıni-
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ler'le mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. RQdbar ve Alamut bölgesi
emlri Yoruntaş' ı Hasan Sabbah ve adamlarını şiddetle tenkil etmek için görevlendirdi. Alamut Kalesi ele geçirilmek üzere
iken Yoruntaş ' ın ani ölümüyle (484/ 109 1)
muhasaradan sonuç alınamadı. Sultan
daha sonra bu görevi Arslantaş ve Kol taş'a verdi. Arslantaş Alamut'u kuşattı,
ancak Kazvin dalsi Ebu Ali Erdistanl'nin
yardıma gelmesiyle çekilmek zorunda
kaldı (Şa b a n 48 51 Eylül ı 092 ). Ardından
Melikşah Batıniler ' le mücadele etmek
üzere Kızılsarığ'ı görevlendirdi. Fakat Melikşah ' ın ölüm haberi yüzünden bu seferden de bir sonuç alınamadı . Bazı eserlerde Sultan Melikşah ile Hasan Sabbah arasındaki mektup teatisinden bahsedilmektedir. Buna göre Melikşah , Hasan Sabbah ' ı yeni bir din icat etmek ve b.azı cahilleri kandırmakla suçluyor ve eğer hatasında ısrar ederse kalelerini yerle bir
edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah
ise ve rd iği cevapta müslüman olduğunu.
Abbasller'in hilafeti gasbettiğini. hilafe. tin gerçek sahibinin Fatımiler olduğunu
·söylüyor, sultanı Nizamülmülk'ün entrikalarına karşı uyarıyor ve Selçuklu Devleti'ni tehdit ediyordu. Propaganda amacıyla
sonraki dönemlerde uyduru l duğu söylenen bu mektuplarla ( Kafesoğ lu, Sultan
Melikşah , s. 134-1 35) Nizamülmülk'ün
Melikşah'a sunduğu ariza ve sultanın ona
cevabı Nasrullah Felsefi tarafından "Çehar Name-i Taritıi" adıyla yayımianmış
(bk. bibl.) ve "Erbaa res<'nl tarltıiyye " ismiyle Arapça'ya çevrilmiştir (ed-Dirasatü 'l-edebiyye, VII/3 -4 1Beyrut 19651. s. 270302) .
Melikşah ' la birlikte İsfahan'dan Bağ
dat'a giderken Nizamülmülk bir batıni
fidaisi tarafından öldürüldü ( ı O Ramazan
485 1 14 Ekim ı 092) . Son zamanlarında rakip ve düşmanlarının . ayrıca Terken Hatun'un kışkırtmaları yüzünden Nizamülmülk ile Melikşah ' ın arası açılmış olduğundan vezirin katlinden sultanı sorum-

MELİKSAH

lu tutanlar olmuş. ancak Melikşah yaralı
durumdaki vezirin yanına gidip olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığına dair yemin
etmiştir. Bu olayın ardından sultan yoluna devam ederek Bağdat'a gitti. Rivayete göre Melikşah, Halife Muktedi-Biemrillah'tan Müstazhir- Billah ' ı veliahtlıktan
aziettirip yerine kızı Mah- Melek'ten olan
tarunu Ebü'I-Fazl Ca'fer'i veliaht ilan etmesini istiyor. fakat Muktedl- Biemrillah
buna yanaşmıyordu . 24 Ramazan 485'te
(28 Ekim 1092) üçüncü defa Bağdat'a giden sultan halifeye haber gönderip Bağ
dat'ı hemen terketmesini istedi. Devlet
adamları araya girerek on günlük mühlet
aldılar. Ancak halifeye tanınan süre henüz
dolmadan yediği bir av etinden dolayı
hastalanan ve ateşli hummaya yakalanan Sultan M elikşah 16 Şewal485'te ( 19
Kasım 1092) Bağdat'ta vefat etti (ibnü'IKalanisl, s. 121; Ahbarü 'd-deu leti's-SelcQkıyye, s. 49; ibnü 'I-Eslr, el-Kamil, X, 2 ı O;
Bündarl, s. 69; ibn Hallikan , V. 288) Kaynaklarda Melikşah'ın av etinden zehirlendiği belirtildiği gibi onun Halife MuktediBiemrillah. Terken Hatun veya Nizamülmülk'ün adamları (Nizamiyye) tarafından
öldürüldüğü de rivayet edilir (Kafesoğlu,
Sultan Me likşah , s. 208-2 ı 0).
Terken Hatun. veliaht şehzade Berkyaruk'un sultan olmasını engelleyip küçük
yaştaki oğlu Mahmud'u tahta çıkarmak
amacıyla Melikşah'ın ölümünü gizledi. Bu
yüzden cenaze namazı dahi kılınmayıp
gizlice ŞQniziyye'de toprağa verildi. Daha
sonra İsfahan'a götürülerek sultanın Şa
fii ve Hanefiler için yaptırdığı medresenin
haziresinde defnedildi. Sultan Melikşah'ın
Ahmed, Berkyaruk, Davud. Muhammed
Tapar, Sencer, Mahmud. Tuğrul ve Emir
Humar adlı sekiz oğlu ile Gazneli veliahdı
Mes'Qd b. İbrahim 'le evlenen Gevher. Halife Muktedi-Biemrillah ile evlenen MilhMelek ve Halife Müstazhir-Billah ile evlenen Seyyide adlı üç kızı. ayrıca isimleri
tesbit edilemeyen iki çocuğu daha olmuş
tur. Melikşah öldüğünde oğullarından
Berkyaruk. Muhammed 'Tapar. Sencer ve
Mahmud hayattaydı (Ravendl, 1, 135; ibnü'I-Eslr, el-Kamil, X, 112, 122, 380 vd.; Reşld üddin Faz lullah-ı Hemedanl, s. 54).
Sultan Melikşah maharetle ata biner
ve her çeşit silahı büyük bir ustalıkla kullanırdı; çevgan oynamada da mahir olup
ava çok düşkündü. Zevk için avianmış olmaktan dolayı büyük bir üzüntüye kapıl
dığı ve avladığı hayvanların sayısını tesbit
ettirip kefaret olarak 10.000 dinar sadaka dağıttığı rivayet edilir. Avladığı hayvan-
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boynuz ve tırnaklarından Bağdat
Mekke yolu üzerinde ve Maveraünnehir'de yaptırdığı iki işaret kulesi (minaretü'lkurün) meşhurdur. Kaşgar'dan Boğaziçi'
ne ve Ege adalarına. Aral gölü ve Kafkasya'dan Yemen ve Aden'e kadar uzanan
çok geniş bir alanda hakimiyet kurarak
adına hutbe okutmuştur. Onun döneminde ülkenin her yöresinde huzur ve güven
sağlanmıştır. Hıristiyan halka da iyi davranırdı. Ermeni patriğinin isteği üzerine
kiliseleri, manastırları ve din adamlarını
vergiden muaf tutmuştur (Urfalı Mateos
Vekayi-namesi, s. 146, 176) . "Sultanü'lalem, es-sultanü'l-muazzam. es-sultanü'l-adil" gibi unvanlarla anılan Melikşah
tedbirli , ileri görüşlü ve istişareye önem
veren bir hükümdardı (Nizamülmülk, s.
66) . Selçuklu devlet teşkilatı onun zamanında Nizamülmülk'ün de gayretiyle mükemmel bir şekil aldı. Bilimsel ve kültürel
faaliyetler onun döneminde zirveye ulaştı.
Bağdat'ta Camiu's-Sultan adıyla bilinen
bir cami . İsfahan'da bir rasathane. çeşitli
yerlerde köprü. ribat. imaret. bimaristan,
hisar ve kaleler; İsfahan. Basra. Nişabur.
Herat. Merv. Belh. Musul ve Taberistan'da zengin kütüphanelere sahip Nizarniye
medreselerini yaptırdı. Merv'in etrafını
surlarla çevirtti. Celali takvimi adı verilen
güneş takvimini o hazırlattı. el-Mesa,i-
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ye adlı fetva mecmuası da muhtemelen
Sultan Melikşah adına yazılmıştır (Muhammed b. Muh amm ed b. Abdullah eiHüseynl, s. 70-71) .
Abdülkerim b. Hevazin ei-Kuşeyri. Ebu
İshak eş-Şi razi. İmamü'I-Haremeyn ei-Cü-

veyni ve Gazzali gibi alim ve sufilerle Muhammed b. Selame er-Rehavi. Kaşgarlı
Mahmud. Abdülkahir ei-Cürcani. Garsünni'me. Ebü'I-Feth Mahmud. İbnü ' I-Mü
ferric es-Sermani. Meymun ei-Vasıt'i.
ömer Hayyam. Muizzi. Tuğra'i. Lamii.
Ebü'I-Meali en-Nehhfıs. İbnü'l-Hebbariy
ye. Ebu Tahir-i Hatuni. Zafer ei-Hemedani, Şehfur b. Tahir ei-İsferayini gibi şair,
alim ve mühendisler onun himayesine
mazhar olmuştur (geniş bilgi için bk. Kafesoğlu, Sultan Melikşah, s. 172- I 95) . Sultan hac yollarını em niyete aldığı gibi hacıların yollarda su sıkintısıyla karşılaşma
maları için kuyular açtırıp sarnıçlar yaptırmıştır. Ticaret mallarından alınan meks
gibi bazı vergileri kaldırdığı için ticaret
erbabının ve halkın sevgisini kazanmıştır
(ibnü'l-Cevzl. IX, 69-74; Ahbarü 'd-deuleti's-Selcükıyye, s. 49-51; ibnü 'I-Eslr, el-Kamil, X, 21 0-213; Bündarl, s. 68-69; ibn Hallikan, V, 284-288) .
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