SENCER
da gömülü olan Kara Seyyah Hacı Ahmed
Efendi'nin Mazhar'ın halifelerinden Senauilah Hindlden icazetli olduğu nakledilmekteyse de (Hüseyin Vassaf. II. 161) Mazhar'ın
Senaullah Panipeti ve Senaullah Senbheli
adlarında iki halifesi bulunduğu için bu
icazetin hangisinden alındığı kesin olarak
bilinmemektedir.
Eserleri. Senaullah Panipeti tefsir, fıkıh
ve tasawuf başta olmak üzere birçok alanda eser kaleme almış olup bazıları şun
lardır: 1. et- Tefsirü '1-Ma?:hari. Bu Arapça tefsir Hindistan'ın Delhi ve Haydarilbad şehirlerinde on ci lt halinde yayımlan
dıktan sonra Pakistan'da da neşredilmiş
(Ouetta 1412/ 1991). ayrıca Abdüddaim elCelali tarafından Urduca'ya çevrilerek yayımlanmıştır (Delhi 1960-ı968: I-XII, Karaçi 1980) z. Md Jd büdde minh. Hanefi
mezhebine göre yazılmış Farsça bir ilmihal kitabı olan eserin (KanpOr 1873: Delhi 1956: istanbul 1990) Keşfü'l-{ıace ismiyle Urduca bir tercümesi yapılmıştır
(Miret 1323/1905) . 3. lfa]fi]fatü'l-İslam
(lful)-ulw'l-İslam). İslamiyet'e göre kişinin
görevleri ve üzerindeki haklar konusunu
ele alan Farsça bir eserdir (Leknev 1844:
istanbul ı 990). 4. Te~kiretü'l-mevtd ve'l]fubur. Farsça'dır (Lahor 1288/1 871: istanbul ı 990). s. Te~kiretü'l-me'ad. Ölümden sonraki hayata dair Farsça küçük bir
risaledir (KanpOr 1280/ 1863). 6. Risdle der
İbd]J.at ve ljurmet-i Sürud. MOsikinin
dini hükmüne dair Farsça bir risaledir. 7.
Cevahirü'I-Kur'an. Kur'an ayetlerinin
indeksidir. 8. İrşadü't-talibin. Tasawufi
adab ve seyrü süiCık konularını ele alan
Farsça bir eserdir (Delhi ı 899) . 9. Risale
der Mes'ele-i Sema' ve Vaf:ıdet-i Vücud
(Delhi ı891). 10. es-Seytü'l-meslı11. Şia'yı
eleştiren Farsça bir kitaptır (Delhi ı 262/
1846 ı 11. Risale-i İJ:ı]fa]f. Abdülhak edDihlevi'nin imam-ı Rabbani'ye yönelttiği
eleştirilere cevap mahiyetinde Farsça bir
eserdir (Ahmed Münzevl, III , 1479).
Panipetlnin bunların dışında şu eserleri de zikredilir: Risale-i Fıl}h der Me~a
hib-i Erba'a, Fetava-yı Ma?:hari, Risal e-i Pencruzi der Uşı11-i Fı]fh, Feva'id-i
Seb'a, Risale der 'A]fa'id-i lfa]f]fa, RisaI e-i Tel{ıiş-i Hevami', Çihilljadiş, Tercüme-i Şema'il-i Tirmizi, Risale der
Zikr-i Neseb-i Athar ve Ezvac-ı Mübdreke, Keyfiyyet-i Mura]fabe ve E~kdr,
Me'a{ıi~ü'I-a]fva, Vaşıyyetname, el-Lübdb, İrşadü 'n -na]fışin ve te'yidü'I-kamilin, Risale derEnsab-ı Eviad-ı ljazret-i Müceddid-i Elf-i Şani. Senaullah
Panipeti'nin mektupları Kelimat-ı Tayyi-

bat adlı mecmua içinde bir bölüm halinde yayımlanmıştır (bk bibl.).
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SENCER
Ebü'l-Haris es-Sultanü'l-a'zam
Muizzü'd-dünya ve'd-d!n Ahmed Sencer
b. Melikşah es-Selcukı
(ö . 552/ 1157)

L

Son büyük Selçuklu hükümdan
(1118-1157).

_j

25 Receb 479'da (5 Ka s ım ıo86) Sincar'da doğdu. Babası Sultan Melikşah 'tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir (İbn ü'l-Es!r, X, ı 4 ı : ibn
Hallikan, ll , 428) . Adının Sancar olduğunu,
bu kelimenin Türkçe "saplamak" anlamın
daki sançmak kelimesinden türetildiğini
belirten kaynaklar da vardır (Dfvanü lugati't-Tilrk, ll , ı7ı , ı 80, ı 82: lll, 310; ibnü'l-Ezrak el -Fariki. s. 287 : Ebü 'l-Fida, l/4, s. ı 06 :
İA, X. ı 87, 486) Sencer'in çok güzel yüzlü
olduğu (Zekeriyya b. Muhammed ei-Kazv1'n1', s. 4 ı 5). çocukluğunda geçirdiği çiçek
hastalığının Ömer Hayyam tarafından tedavi edilmesine rağmen yüzünde korkunç
izler bıraktığı belirtilmektedir. Henüz altı yaşında iken babası Melikşah'ın ölümünün ardından hanedan mensupları arasın
da cereyan eden taht kavgaları sebebiyle
yeterince eğitim alamadığı anlaşılmakta
dır. Ancak küçük yaştan itibaren devlet
idaresinde önemli tecrübeler edindiği. bu
eksikliğini kabiliyet ve tecrübeleri sayesinde giderdiği söylenebilir.

Sultan Berkyaruk, amcası Arslan Argun'un isyanını bastırmak için gönderdiği
diğer amcası Böripars'ın yenilgiye uğra 
ması üzerine üvey kardeşi Sencer ve Atabeg Emir Kamaç kumandasındaki bir orduyu Horasan'a sevketti (489/ ı096) . Damgan'a ulaştığında Arslan Argun'un öldürüldüğünü öğrenen Sencer burada bekledi. Sultan Berkyaruk 5 Cemaziyelewel
490'da (20 Nisan ıo97) Sencer'e katılınca
birlikte Nişabur'a girdiler, oradan Belh şeh
rine geçtiler. Sultan Berkyaruk, bu sefer sonunda merkezi Merv olmak üzere Gazne
sınırlarına kadar uzanan Horasan topraklarını Melik Sencer' e ikta etti. Emir Kamaç'ı
kendisine atabeg, Ebü'l-Feth Ali b . Hüseyin'i vezir tayin ettikten sonra lrak'a döndü.
4 Receb 493'te (ı 5 Mayıs ı ı 00) Muhammed Tapar karşısında uğradığı yenilgiden
sonra yanındaki az bir kuwetle Utumah'a
giden Berkyaruk burada kendi saltanatı
nı isteyenleri bir safta toplanmaya çağır
dı. Bu sırada Horasan'ın büyük bir kısmı
ile Taberistan ve Cürcan, emir-i dad Habeşi b. Altuntak' ın idaresindeydi. Horasan'a
hakim olma meselesinden dolayı Melik
Sencer ile bozuşan Habeşi. Sultan Berkyaruk'a Sencer'in Belh askeriyle birlikte idaresi altındaki şehirlere hücum ettiğini bildirdi ve ondan yardım istedi. Sultan Berkyaruk 1000 kişilik bir kuwetle Ha beşi'ye
yardıma geldi. Habeşlnin 20.000 kişilik süvari birliği ve Batıniler'den oluşan 5000 kişilik bir piyade kuweti mevcuttu. NCışe
can önlerinde meydana gelen savaşta Sencer'in ordusu Sultan Berkyaruk'un ordusunu bozguna uğrattı. Bu savaş BerkyarukSencer münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil eder. Çünkü o güne kadar yapı
lan taht kavgalarında Sencer'in büyükyardımlarını gören Sultan Berkyaruk bu defa
onu bir rakip olarak karşısına almıştı.
Muhammed Tapar, Sultan Berkyaruk ile
ikinci savaştan mağlCıp ayrılınca
Horasan hakimi Melik Sencer'e başvurdu.
Öz kardeşi Muhammed Tapar'ın Sultan
Berkyaruk karşısında yenildiğini Cürcan'a
geldiğinde öğrenen Sencer hemen onun
ihtiyaçlarını karşıladı ve iki kardeş bir ittifak oluşturdu. Askerleriyle birlikte Horasan'dan ayrılıp Cürcan'da bulunan Muhammed Tapar'ın yanına gelen Sencer buradan onunla birlikte Damgan'a gitti. Damgan'dan Rey'e doğru yola çıkan Muhammed Tapar ve Sencer şehre vardıklarında
Nizamülmülk'e bağlı gulamlar da kendilerine katıldı. Bu olay onların halk nazarın
da itibarını arttırdı. Sultan Berkyaruk ile
Muhammed Tapar arasındaki beşinci sa-

yaptığı
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vaştan

(8 Cemaziyelevvel 496 1 17 Ş ub at
1103) sonra taraflar anlaşmaya vardı. Buna göre Sencer'in Horasan ve Maveraünnehir'deki hakimiyetinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve onun Muhammed Tapar'ı metbO tanıması benimsendi.
kavgalarından

faydalanarak SelMaveraünnehir hakimiyetine
son vermek ve Horasan'ı istila etmek isteyen Doğu Karahanlı Hükümdan Harun Tegin ( Kadır Han Cibrilil b. ömer). Berkyaruk'un
tahta çıkardığı Batı Karahanlı hükümdarını öldürtmüştü. Sencer'le Muhammed
Tapar'ın Bağdat'ta bulundukları sırada Kadır Han'ın Sencer'in ülkesini istila hırsı bir
kat daha arttı. Sencer'in emirlerinden Gündoğdu ile sürekli haberleşen Kadır Han,
onun Sencer'in hasta olduğunu ve hemen
harekete geçmesini bildiren mektubunu
alınca 100.000 kişilik bir orduyla Horasan
üzerine yürüdü. İyileşen Sencer sooo süvariyle Belh'e geldi, yanında Gündoğdu da
vardı. Sipehsalar (İ sfehsalar) Emir Bozkuş'a
hasedinden dolayı Sencer'e ihanet eden
Gündoğdu , Kadır Han ' ın ordusuna katıl
dı. Casusları vasıtasıyla Kadır Han'ı takip
ettiren Sencer bir gün onun Belh civarın
da ava çıktığını öğrenince Emir Bozkuş'u
onu yakalamak üzere görevlendirdi. Kısa
süren bir çatışmanın ardından Kadır Han
ve Gündoğdu esir alındı. Sencer huzuruna getirilen Kadır Han'ın özür dilernesine
rağmen öldürülmesini emretti. Bu olayın
ardından Maveraünnehir'i yeniden teşki
latiandıran Sencer, Karahanlı hanedanın
dan ll. Muhammed b. Süleyman ' ı (ll 02)
Arslan Han unvanıyla Batı Karahanlı hükümdarı ilan edip kendine tabi kıldı . Arslan Han bir müddet sonra Karahanlı hanedanından Ömer Han tarafından Semerkant'tan uzaklaştırıldı, ancak Sencer'in müdahalesiyle ömer Han bozguna uğratıldı.
11 03 yılında aynı hanedana mensup olan
ve Sagun (Sağır) Bey unvanıyla tanınan Hasan b. Ali, Arslan Han ile mücadeleye girişti. Arslan Han yine Sencer'in yardımıyla
bu sıkıntıdan kurtuldu . Sultan Muhammed Tapar devrinde ve Sencer'in saltanatı boyunca Karahanlılar, Büyük Selçuklu
Devleti'ni metbO tanımaya devam ettiler.
Bunda siyasi evlilikler yoluyla tesis edilen
akrabalık ve dostluklar kadar Melik Sencer'in tutumunun da önemli rolü olmuş
tur.
Taht

çuklular'ın

Sencer'in Horasan melikliği devrinde Gazneliler'in Horasan ' ı ele geçirme ümitleri
zaman zaman yeniden canlandı. Gazneli
Sultanı İbrahim b. Mes'Od'un Büyük Selçuklular'dan alınacak topraklarda hutbenin kendi adına okunınası şartıyla emir-i
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emiran Muhammed b. Süleyman' ı desteklemesi böyle bir düşüncenin eseriydi. Fillerle takviye edilen bir Gazne ordusunun
himayesinde ilerleyen Muhammed b. Süleyman'ın yenilip gözlerine mil çekilmesiyle bu umutlar suya düştü . 492'de ( ı 099)
İbrahim'in ölümü ve Sencer'in tutumu Gazneli emellerinin gerçekleşmesine imkan tanımadı. Gazneliler, Selçuklular'a tabi bir
devlet haline getirildi.
Gazneli Arslanşah b. lll. Mes'Od iktidara gelince kardeşlerinin saltanat davasına
kalkışmalarını önlemek için onları hapsetti. Ancak Behram Şah hapisten kaçarak
onunla mücadeleye girişince Arslanşah tutunamayıp Kirman Selçuklu Meliki Arslanşah'ın yanına kaçtı. Kirman meliki onu Horasan'a Sencer'in yanına gönderdi. Sencer, Arslanşah'a haber gönderip kardeş
leriyle aralarındaki meseleyi çözüme kavuşturmasını istediyse de olumlu cevap
alamadı. Bunun üzerine Sencer, Gazne'ye
bir sefer hazırlığına girişti. Arslanşah, Sultan Muhammed Tapar'a başvurarak bu
sefere engel olmasını istedi. Sultan Muhammed Tapar da Sencer'e seferden vazgeçmesi için bir mektup gönderdi. Ancak
elçiye Sencer'i sefere hazır vaziyette bulursa mektubu vermemesini söyledi. Elçi
mektubu getirdiğinde Sencer ordusunu
teçhiz etmiş ve başkumandanlığına Emir
Üner'i getirmişti. Bu ordu karşısında mağ
IOp olan Arslanşah. Emir Üner'e geri dönmesi halinde kendisine pek çok mal vereceğini bildirdiyse de Emir Üner onun bu
teklifini reddetti. Bizzat Sencer tarafın
dan takip edilmekten korkan Arslanşah,
onu bu seferden vazgeçirmek için annesi
Mehd-i lrak' ı (Sen cer'in kı z ka rd eş i ) gönderdi, ancak bundan da bir sonuç alamadı. Sencer'in ordusu ile Gazne ordusu Gazne yakınlarındaki Şehrabad sahrasında savaşa tutuştu . Neticede Selçuklular sayıca
üstün Gazne ordusunu mağlOp ettiler.
20 Şewal S1O (25 Şubat 1117) tarihinde
Gazne'ye giren Sencer, Behram Şah 'ı Gazneli sultanı ilan etti. Behram Şah ile Melik Sencer arasında yapılan anlaşmaya göre hutbede sırasıyla Halife Müstazhir-Billah ' ın, Sultan Muhammed Tapar'ın , Melik
Sencer'in ve Sultan Behram Şah'ın adı zikredilecek. Behram Şah , Sencer'e her gün
için 1000 (veya yıllık 250.000) dinar h araç
ödeyecek, bir Selçuklu arnili de bunu tahsil etmek üzere Gazne'de oturacaktı. Bu
sefer sonunda Sencer'in eline birçok ganimet geçti. Sencer bu zaferiyle, Büyük Selçuklu Devleti'nin en geniş sınırlara sahip
olduğu Sultan Melikşah zamanında bile
mümkün olmayan bir şeyi gerçekleştirmiş

oldu. Savaşın ardından Hindistan'a kaçarak tekrar asker toplamaya başlayan Arslanşah, Sencer'in Gazne'den ayrılması ile
geri döndü. Kardeşinin Gazne'ye yaklaşma
sı üzerine Bamiyan'a kaçan Behram Şah.
Sencer'den tekrar yardım istedi. Gazne'ye bir ay kadar hakim olan Arslanşah , Sencer'in gönderdiği ordu şehre yaklaşınca
kaçtı. Behram Şah ve Sencer'in kuman danı tarafından takip edilen Arslanşah'ın
uğradığı şehirler Selçuklu ordusu tarafın
dan tahrip edilmeye başlanınca halk Arslanşah ' ı Sencer'in kumandanına teslim etti. Behram Şah kardeşini boğdurup babasının Gazne'deki türbesine defnettirdi
(Cemaziyelahi r 51 21 Ekim 111 8). Böylece
Gazneliler'in Lahor kolunun idaresindeki
topraklar dışında bütün ülke Selçuklu hakimiyeti ne girdi.
Sultan Muhammed Tapar'ın ölümünden
(24 Zilhicce 51ı 1 18 Nisan ı ı ı 8) sonra on
dört yaşındaki oğlu Mahmud, Büyük Selçuklu sultanı ilan edildi ; AbbEisi Halifesi
Müstazhir-Billah saltanatını onayiayıp Bağ 
dat'ta onun adına hutbe okuttu . Ancak
Sencer de 14 Haziran 1118'de hükümdarlığını ilan ederek yeğeni Mahmud' u bertaraf etmek için seferber oldu. Amcasının
yola çıktığını haber alan Mahmud ona kıy
metli hediyeler gönderip yıllık 20.000 dinar vergi ödemeyi teklif ettiyse de Sencer
bunu kabul etmedi. Sencer'in kararlılığını
gören Mahmud Rey'e gidip savaş hazırlık
larına başladı . Save civarında yapılan savaşta (2 Cemaziyelahir 5 ı 31 ı o Eylül ı 11 9)
Mahmud yenilip İsfahan'a çekildi. Bu olayın ardından Halife Müsterşid-Billah , Bağ
dat'ta Sultan Sencer adına hutbe okutmaya başladı. Mahmud'un veziri Kemalülmülk
(Kemaleddin) es-Sümeyremi ve kumandanları Sencer'den Mahmud'un bağışlanma
sını istediler. Sencer de yeğenini bağışla 
dı. Daha sonra onu Irak Selçuklu sultanı ve
kendisinin veliahdı ilan edip kızıyla evlendirdi. Mahmud, Sencer'in önce Mahmelek
Hatun adlı kızıyla. onun ölümü üzerine diğer kızı Gevher Neseb Hatun ile evlendi.
Şaban 513'te ( Kas ım ı ı ı 9) yapılan anlaş
maya göre Sencer "es-sultanü'I-a'zam" ve
"sultanü's-selatin", Mahmud "es-suıtanü'l
muazzam" ve "seyyidü's-selatin" unvanıa
rını kullanacaktı. Sencer, Muhammed Tapar'ın doğrudan yönettiği toprakların bir
kısmını yeğenine bıraktı; Rey, Mazenderan ve Kümis bölgelerini kendi topraklarına kattı .

Sultan Sencer, hanedan mensupları aramücadeleler yüzünden zaman zaman Irak Selçukluları 'nın iç işlerine ve Abbasi halifeleriyle olan ilişkilerine müdahale
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etmek zorunda kaldı. Mahmud'un Gürcüler'le mücadelesi sırasında kardeşi Melik
Tuğrul , Halife Müsterşid-Billah ile mücadeleye girdi ve mağh1p olarak Sencer'e sı
ğın dı. Mahmud, Tuğrul'un bu hareketinden rahatsız oldu ve bundan Sultan Sencer'i sorumlu tutarak ona karşı halifeyle iş
birliği yaptı. Sencer durumu öğrenince halifenin kendilerine bir komplo hazırlamak
niyetinde olduğunu söyleyip Mahmud 'u
uyardı. Mahmud da halifeyle yaptığı ittifakı bozdu ve onunla mücadeleye girişti
(5 20/ ı ı 2 6) . Sencer, Mahmud'un daha sonra tekrar kendisine karşı halifeyle iş birliği
yaptığına dair haberler üzerine onu huzuruna çağırd ı. Mahmud hemen Rey'e gidip Sencer'e itaat arzetti. Sencer. Mahmud'dan Dübeys'in Hille'ye yerleşmesine
izin vermesini istedi. Mahmud'a güçlük çı
karmaları muhtemel olan kardeşleri Melik Tuğrul ile Melik Mesud'u Horasan'a götürdü . Ancak Mahmud'un taahhütlerini
yerine getirmediğini görünce Mesud'u serbest bıraktı.
Mahmud'un ölümünden ( 5 25/ ı ı 3 ı ) sonra Sencer batıdaki olaylarla da ilgilenmek
zorunda kaldı. Mahmud'un yerine küçük
yaştaki oğlu Davud 'un Irak Selçuklu sultanı ilan edilmesi üzerine M elik Mesud ve
Selçuk Şah tahtta hak iddia ettiler. Halife
de Selçuk Şah ile ittifak yaparak Mesud ile
mücadeleye girişince Sencer. Tuğrul ile
lrak'a sefer düzenlemek zorunda kaldı.
Sencer'in Rey'e geldiğini öğrenen Melik
Mesud ona karşı halife ile iş birliği yaptı,
Selçuk Şah da bu ittifaka katıldı. Ancak
müttefikler Sencer karşısında Dinever'de
bozguna uğradılar (526/1 ı 32). Sencer huzuruna çağırdığı Mesud'u bağışlayıp kendisine Gence'yi ikta etti. Tuğrul' u Irak Selçuklu sultanlığına getirdi ve ülkede onun
adına hutbe okuttu . Bunun üzerine Halife Müsterşid-Billah , Davud ve Mesud ile
ittifak yaptı . Mesud'u sultan ilan edip başın a taç koydu. Müttefikler 527'de ( 11 33)
Tu ğ rul' u yendiler. Mesud aynı yı l Irak Selçukluları ' nın başşehri Hemedan'ı işgal etti. Tuğrul. Sencer'in hakimiyetindeki Rey
şehrine sığınmak zorunda kaldı. Tuğrul'un
ölümünden sonra Sencer, Mesud'un Irak
Selçuklu tahtına çıkmasını onayladı . ancak
ondan sık sık saf değiştiren bazı emirleri
öldürmesini istedi ( 5 29/ ı ı 35) . Mesud bu
emri yerine getirmediği gibi kumandanlarının kışkırtmaları sonucu Sencer'e karşı düşmanca bir siyaset izlemeye başladı.
Sencer onu cezalandırmak için sefer hazırlığına başlayınca Mesud Rey'e gelerek
kendisine itaat arzetti. Sultan Sencer bu
yıllarda Kaşgar' dan Yemen, Mekke, Taif,

Mekran'a; Uman ve Azerbaycan'dan Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. Onun Büyük Selçuklu sultanı olmasıyla devletin idari merkezi Irak-ı Acem'den Horasan'a nakledildi. böylece Selçuklu
tarihinde ikinci imparatorluk devri başla
dı.

Sencer Devrinde Selçuklu-Abbas! Münasebetleri. Selçuklular'la Abbas! halifeleri arasında akrabalık kurma gayretleri
bu dönemde de devam etti , 518 (11 24)
yılında Halife Müsterşid - Billah, Sencer'in
kızıyla evlendi. Sultan Mahmud b. Muhammed Tapar'ın ölümünün ardından yerine
geçen oğlu Davud , Halife Müsterşid ' den
kendi adına hutbe okutmasını istedi. Halife hutbe konusunda kararın Sultan Sencer'e ait olduğunu bildirdi (İbnü ' I - E slr, X,
532; Ebü'l-Ferec, ll , 364). Daha sonra Melik Mesud'un aynı mahiyetieki teklifini de
reddetti ve Sencer'e haber gönderip baş
kasının hutbe okutmasına izin vermemesini istedi. Sultan Sencer. Sultan Mes'Gd
b . Muhammed Tapa r' ın halife ile ittifak
yapması üzerine halifeye bir mektup yollayarak onu bu ittifaktan vazgeçirmeye çalıştı (526/ ı ı 32). Ancak halife, Sencer ile her
türlü ilişkiyi kesti. Halife. Mesud, Selçuk
Şah ve Karaca Sak!' den oluşan müttefikler Sencer ile savaşa hazırlanırken Sencer.
imadüddin Zengl ve Dübeys'i eski görevlerine ve iktalarına iade ederek kendi tarafına çekti. imadüddin Zengl ile hilafet
ordusu 27 Receb 526'da (ı 3 Haziran ı ı 32)
Hısnülberamike'de karşılaştı. Halife bizzat
savaştığı bu muharebede Zengl'yi ve Dübeys'i bozguna uğrattı. Sultan Sencer'in ,
Cemaziyelahir 526'da ( May ı s ı ı 32) Tuğ
rul'u Irak Selçuklu sultanı ilan etmesine
rağmen Halife Müsterşid-Billah. Mesud'u
sultan olarak tanıyıp adına hutbe okuttu .
Sencer halifenin siyasi faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı bir mektupla vezirine bildirdi. Sencer mektubunda halifeye saygı
gösterdiğini. ancak halifenin yanlış bir yola gi rd i ğin i . hanedan m ens up larını ve bazı kumandanları yanına çekerek kendisine
karşı savaş hazırlığı yaptığını söyledi ve
bu hareketlerinden vazgeçmesini istedi.
Halife de sultanın vezirine gönderdiği mektupta aralarının bozulmasını istemediğini
bildirdi.

Halife Tuğrul'a gücenerek kendi hizmetine giren bazı kumandanların Tuğrul ile
tekrar anlaşmas ı ve bir kısmının Sultan
Mesud'a sığınması üzerine bunların kendisine iadesini istedi. Mesud bu talebi geri
çevirince halifeyle arası açıldı. Sultan Mesud, 10 Ramazan 529'da (24 Haziran ı ı 35)
Halife Müsterşid-Billah'ı bozguna uğratıp

esir aldıktan sonra Hemedan'a döndü. Sultan Sencer' e bir mektup yollayarak halife
hakkındaki emirlerini beklediğini bildirdi.
Sencer cevabında halifenin huzuruna gidip
af dilernesini ve onu hemen yerine iade
etmesini istedi. Halife Bağdat'a dönmek
üzere hazırlıklarını tamamladığı sırada Batınller tarafından öldürüldü (ı 7 Zilkade
529129 Ağ u stos ı 135). Müsterşid-Billah'ın
halefi Raşid-Billah , Bağdat'ta Sultan Sencer ve Mesud adına okunmakta olan hutbeye son verip Melik Davud adına hutbe
okutunca Mesud Bağdat'a girdi ve ulemanın fetvasıyla Raşid-Billah halifelik makamından aziedildi (530/ 1 ı 36). Sultan Sencer, Muktefi-Liemrillah halife olunca Sultan Mesud'a bir elçi gönderip kendi adı
na yeni halifeye biat etmesini istedi (Re ceb 53 1 1 Nisan ı ı 37). Halife Muktefi, Muhammed Tapar ' ın kızı Fatıma Hatun ile
evlenerek iki hanedan arasındaki ilişkileri
gelişti rmek için çalıştı (53 4/ ı ı 39-40 ) Sultan Mesud da halifenin kızı Seyyide ile nikahlandı ( 5 34/1 ı 40). ancak bu evlilik sultanın ölümü yüzünden gerçekleşmedi. Sultan Sencer ölünce Bağdat'ta Selçuklular
adına okunmakta olan hutbeye son verildi.
Selçuklu-Gazneli Münasebetleri. Horasan meliki iken Gazneliler'in Selçuklular'a
tabi devlet haline gelmesini sağlayan Sencer. on sekiz yıl sonra Gazneli Hükümdan
Behram Şah ' ın bağımsız hareket etmeye
kalkışması. halkın mallarını müsadere etmesi ve yıllık 250.000 dinar haracı ödememesi üzerine sefere çıktı (Zilkade 529 1
Ağ u stos ı ı 35) . Kış yüzünden büyük sıkın 
tılarla karşılaşmasına rağmen Gazne yakınlarına kadar geldi. Behram Şah elçiler
gönderip af diledi. Sultan da huzuruna gelerek itaat arzettiği takdirde onu affedeceğini söyledi. Behram Şah ' ın kumandanlarından Cevher iki hükümdar arasın
da elçilik yapıp görüşmelerini sağlamaya
çalıştıysa da Behram Şah son anda korkar ak ger i döndü. Sencer hiçbir m ukavemetle karşılaşmadan Gazne'ye girdi. Behram Şah'a bir mektup yazarak hakkında
kötülük düşünmediğini teyit etti. Behram Şah'ın affedilmesini istemesi üzerine Sencer ülkesini ona iade etti ve Horasan'a döndü (5 32/ 11 38) .
Selçuklu-Karahanlı Münasebetleri. Sencer'in meliklik döneminde Büyük Selçuklular'a tabi hale getirdiği Batı Karahanlı
hükümdan ve kayınpederi Arslan Han son
yıllarında felç olmuş , ülke yönetimini oğ
lu ve naibi lll. Nasr Han'a bırakmıştı. Bu
dönemde Ali evladından bir fakih Semerkant şehrinin reisiyle iş birliği yaparak Ka-
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rahanlılar'a karşı

bir isyan hareketi baş
ve Nasr Han öldürüldü. Müttefiklerin Karahanh hanedanına son vermesinden endişe eden Arslan Han, Sultan Sencer'den yardım istedi. Ancak bir süre sonra diğer oğlu ll. Ahmed'in isyancı fakihi öldürdüğünü ve şehrin reisini yakalayıp hapsettiğini bildirip Sencer'den geri dönmesini istedi. Sencer bu gelişme üzerine bir süre bekledi. Av sırasında karşılaştığı silahlı
kişilerden şüphelenip onları sorguya çekince bunlar kendisine suikast düzenlemek
üzere Arslan Han tarafından gönderildiklerini itiraf ettiler. Sencer Semerkant'a yürüyüp şehri ele geçirdi (Reblülewel 524 1
Şubat-Mart ı ı 30). Bir kaleye sığınmış olan
Arslan Han af diledi. Sencer, II. Ahmed'den
sonra sırasıyla Hasan b. Ali (Hasan Tegin,
Sagun Bey), İbrahim b. Süleyman, Tamgaç
Buğra Han ve yeğeni ll. Mahmud b. Muhammed'i tayin etti.
lattı

Katvan

Savaşı.

Yeh-lü

Ta-şi

(Gürhan) kuordusunun Sultan Sencer tarafından tayin edilen Batı
Karahanlı Hükümdan Mahmud b. Muhammed'i Hucend yakınlarında mağlQp etmesi (53 I/ I ı 37) Maveraünnehir halkını büyük
endişeye sevketti. Bu sırada Karahanlılar' 
la onlara tabi Karluklar arasında anlaşmaz
lık çıktı ve Karahanlı Hakanı Mahmud b.
Muhammed, Sultan Sencer'den yardım istedi. Karluklar da Gürhan'a başvurdu. Gürhan, Sencer'e mektup yazarak Karluklar
için af diledi, ancak Sencer onun isteğini
geri çevirdiği gibi kendisini tehdit etti. Bunun üzerine Gürhan 100.000 kişilik orduyla yola çıktı. Semerkant civarındaki Katvan sahrasında meydana gelen savaşta
Selçuklu ordusu ağır bir yenilgiye uğradı
(5 Safer 53619 Eylül I 141) 30.000 kayıp
veren Sencer 300 süvariyle Tirmiz'e kaçarken eşi Terken Hatun ve önde gelen emirleri esir düştü. Mahmud Han ülkeyi terketti. Katvan yenilgisi Büyük Selçuklular'ın
yıkılışma zemin hazırladığı gibi İslam dünyasının siyasi, içtimal ve iktisadi buhranlara sürüklenmesine de yol açtı. Sultan Sencer, bu mağlubiyetten sonra kendisini toparlama imkanı bulamadan Harizmşah Atsız'ın istila harekatıyla karşılaştı.
mandasındaki Karahıtay

Selçuklu-Harizmşahlar

Münasebeti. Harizmşahlar 1135 yılına kadar Sultan Sencer'e bağlı kaldılar ve onun emrinde seferlere katıldılar. Bizzat Harizmşah Atsız b.
Muhammed, 1130'da Sultan Sencer'in emrinde Maveraünnehir'e ve 1132'de Irak Selçuklu Sultanı Mesud'a karşı düzenlenen seferlerde büyük yararlıklar gösterdi. Ancak
Sencer, 113S'te Gazneli Behram Şah'a karşı düzenlediği sefer sırasında Atsız'ın ken-
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disine karşı bir komplo hazırlığı içinde olduğuna dair haberler yüzünden ona duyduğu güveni kaybetti. Atsız'ın Cend ve Mangışlak'a kadar yayılan arazide kendi başına
akınlar düzenlemesi ve bağımsız hareket
etmeye kalkışması Sultan Sencer'i tedbir
almaya sevketti. Muharrem S33'te (Eylül
1138) Atsız'ı cezalandırmak için Harizm
üzerine yürüyen Sultan Sencer, Harizmşahlar'ı bozguna uğrattı. Atsız 10.000'eyakın kayıp vererek kaçtı . Esirler arasında bulunan oğlu Atlığ, Sencer'in emriyle öldürüldü. Sencer, Melik Gıyaseddin Süleyman
Şah b. Muhammed Tapar'ı Harizm'in idaresine memur etti. Ancak Atsız. Sencer
Merv'e döner dönmez onu Harizm'den
uzaklaştırdı, 1140 yılında Buhara'ya h ücum edip şehrin valisi Zeng\' b. Ali 'yi idam
ettirdi. Bir süre sonra Sencer'den af diledi ve kendisine tabi ol acağına dair yemin
etti. Ancak Katvan yenilgisinden cesaret
alarak 1141 Ekim başlarında Horasan'a yürüyen Atsız, Serahs yoluyla başşehir Merv'e
hareket etti. Merv'i ele geçirip birçok kişiyi öldürttü. 1142 ilkbaharında N\'şabur'a
girdi ve burada kendi adına hutbe okuttu.
Beş hafta sonra N\'şabur'da hutbe tekrar
Selçuklular adına okunmaya başlandı. Atsız. Harizm'e dönünce Horasan'ı yeniden
hakimiyeti altına alan Sultan Sencer 1143
Temmuzunda ikinci defa Harizm seferine
çıkıp Gürgenç'e kadar geldi. Atsız kıymet
li hediyeler gönderip af diledi. Sultan Sencer, Horasan'da ele geçirdiği malları iade etmesi ve kendisine tabi olması şartıyla onu
bağışladı (538/ 1143-44). Sencer'in Merv'e
dönmesinin ardından Atsız tekrar Selçuklular aleyhinde faaliyetlere başladı. Sencer'in Atsız ' a gönderdiği elçi Ed\'b Sabir,
Atsız'ın kendisini öldürmek üzere iki ismamfedaisiyle aniaştığını Sencer' e bildirdi.
Bu iki kişi Merv'de yakalanıp öldürüldü.
Atsız da Edib Sabir'i Ceyhun nehrinde boğ
durttu. Bunun üzerine Sencer 1147'de
üçüncü Harizm seferine çıktı. Hezaresb
Kalesi'ni iki ay kuşattıktan sonra zaptetti
ve Gürgenç'e ilerledi. Atsız yine af dileyince Sencer onu affetti ( 12 Muharrem 543 1
2 Haziran I 148).

taht kavGazneli Hükümdan Behram Şah'a sığındı. Behram Şah da onu
zehirleterek öldürttü. Yeni Gurlu Hükümdan Seyfeddin Sur\' kardeşinin intikamını
almak için Gazne'ye yürüdü. Behram Şah
ona mukavemet edemeyeceğini düşüne
rek Hindistan'a çekildi. Seyfeddin Sur!. Gazne'de sultanlığını ilan etti. Tabi olduğu Sultan Sencer'in himayesinde Hindistan'dan
Gazne'ye dönen Behram Şah , Seyfeddin
Surl'yi mağiOp ederek esir a ldı ve bir süre sonra idam ettirdi. Gurlu Hükümdan
Alaeddin Hüseyin öldürülen kardeşlerinin
intikamını almak üzere Gazne'ye yürüyünce Behram Şah, Slstan'a çekilmek zorunda kaldı. Alaeddin, Gazne'ye girip yedi gün
boyunca her tarafı yakıp yıktı. Bundan dolayı "CihansOz" lakabıyla anılan Alaeddin
vergilerini ödemeyip bağımsızlığını ilan
edince Sultan Sencer, Gurlular'a karşı sefere çıktı. İki ordu birbirine yaklaşınca Gurlu kuwetleri arasında yer alan Oğuz ve Halaçlar'a mensup Türk askerleri Sencer'in
safına geçti. Gurlular mağiCıp oldu ve ağır
kayıplar verdi (547/ 1 152) . Esir alınan Sultan Alaeddin affedildi ve Selçuklular'a tabi olarak hüküm sürmek için Gur topraklarına gönderildi. Sultan Sencer. Katvan
yenilgisinden sonra kazandığı bu zaferle
yeniden eski itibarına kavuştu.

Selçuklu-Gurlu Münasebetleri. Sencer'in
Katvan'da uğradığı yenilginin ardından
Gurlu Sultanı Seyfeddin SOr\' zamanında
Kutbüddin Muhammed, Selçuklu topraklarına saldırdı, Herat'ı alıp Belh'e kadar geldi (542/1 147). Selçuklu ordularının mağ
lup olması üzerine Sencer. Sistan Meliki
Tacüddin'den yardım istedi. Ancak Taeeddin'in Gurlular'a karşı düzenlenen seferlerde Selçuklular'ın yanında yer almadığı
anlaşılmaktadır. Kutbüddin Muhammed,

lu Devleti ile

hanedan

mensupları arasındaki

gaları sırasında

öte yandan diğer Selçuklu sultanları gibi
Sencer de Satınller'le mücadele etti. Sencer'in veziri Fahrülmülk Batıniler tarafın
dan öldürüldü. SZO'de ( 11 26) Batınller'e
karşı bir sefer düzenlendi ve çok sayıda
Batıni ortadan kaldırıldı. Ertesi yıl Sencer
veziri Mulnüdd\'n-i Kaşl'nin de Satınller tarafından öldürülmesi üzerine Alamut'a bir
sefer düzenledi. Bu sefer sırasında 10.000'den fazla Batıni katiedildL Bazı kaynaklarda ise fidallerden çekinen Sencer'in Batı
nllerle mücadele etmekten vazgeçip onlarla anlaşma yoluna gittiği rivayet edilir.
Oğuz İsyanı ve Sencer'in Esir Düşmesi.

Selçuklular' ın Belh valisi İmadüddin Kamaç'ın Oğuzlar'dan

vergi toplamak için
öldürülmesi Selçuk-

gönderdiği tahsildarın
bozulmasına

Oğuzlar arasındaki ilişkilerin

sebep oldu. Belh valiliğine ilaveten kendisini Oğuzlar'a şahne tayin ettiren Emir Kamaç. Belh'e döndükten sonra
Oğuzlar'dan öldürülen tahsildarın diyetini istedi, ancak Oğuzlar bu isteği reddettiler. Oğuzla r'ı cezalandırmak için sefere
çıkan Kamaç ve oğlu Ebu Bekir hayatını
kaybetti. Sencer'in bizzat sefere çıkması
üzerine Oğuzlar af dilediler ve öldürülenlerin diyetini vereceklerini bildirdiler. An-
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cak Kamaç'ın torun u Müeyyed Ay-aba onların affedilmesine karşı çıktı ve sultanı
savaşmaya ikna etti. Muharrem 548'de
(Nisan ı ı 53) meydana gelen savaşta Sencer mağ!Qp oldu ve esir düştü . Esir sultanla birlikte Merv'e gelen Oğuzlar kendisini şeklen hükümdar olarak tanımaya
devam ettiler. Sultan Sencer esir düşün
ce önce yeğeni Süleyman Şah b. Muhammed Tapar, Nlşabur'da sultan ilan edilip
adına hutbe okundu (548/1153). Sencer'in
veziri Tahir b. Fahrülmülk'ün ölümüyle destekten mahrum kalan Süleyman Şah, Horasan'dan ayrılıp Cürcan'a gidince kumandanlar, Sencer'in yeğeni ve Karahanlı hanedanından Arslan Han Muhammed'in oğ
lu Mahmud Han'ı ona vekaleten tahta çı 
kardılar (Aralık ı ı 54 - Ocak 1155). Sencer, Oğuzlar'ın elinde üç yıl esir kaldıktan
sonra Müeyyed Ay-aba tarafından kurtarıldı (Nisan 1156)
Sultan Sencer, Büyük Selçuklu Devleti'ni yeniden taparlamaya çalıştıysa da kumandanlar arasındaki nüfuz mücadelesi
yüzünden başarılı olamadı. "Sultan-ı Horasan. es-sultanü'l-a'zam, es-sultanü'l-muazzam, şahinşah-ı a'zam , melikü rikabi'lümem, seyyidü selatlni'l-Arab ve'l-Acem.
nasırü dlnillah, malikü ibadillah, hafızu biladillah" gibi birçok unvan ve lakaplarla anı
lan Sencer 14 veya 24 Reblülewel 552 (26
Nisan veya 6 Mayıs 1157) tarihinde vefat etti ve Merv'de yaptırdığı Darülahire denilen
muhteşem türbeye defnedildi (bk. SULTAN SENCER TÜRBESİ). Onun ölümüyle
Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden
çekilmiş oldu.
Sultan Sencer edip, şair ve alimleri himaye ederdi. Evhadüddln-i Enver!, Muizzl. Ferldüddin Attar, ömer Hayyam, A'mak-ı Buha ri. Senal. Reşldüddin Vatvat gibi edip
ve şairler; Ömer b. Sehlan es-Sav!, Abdur-

rahman el-Hazinl. Hakim Ali el-Kainl. Reyhanl. Şehristanl, Hüsameddin İbn Maze
Sadrüşşehld gibi alimler onun ihsanlarına
nail olmuştur. Edlb Sabir ve Nizarnl-i ArOzl ile Müntebüddin Bed! de Sencer'in sarayında bulunmuş önemli simalardır. Ömer
b. Sehlan es-Sav! er-Risô.letü's-Senceriyye fi'l-kô.'inô.ti'l- 'unşuriyye, Abdurrahman el-Hazin! ez-Zicü '1-mu'teberü 's-Senceri es-Sultô.ni adlı eserlerini onun adına
kaleme almışlardır. Hakim Ali el-Kainl de
Sencer adına bir kitap yazmıştır (İA, X, 492).
All-i Kazvlnl tarafından Sultan Sencer adı
na kaleme alınan Mefô.JJ.irü'l-Etrô.k ile şa
ir Muizzl tarafından Sultan Sencer adına
yazılan manzum Siyer-i FütU.J:ı-i Sultan
Sencer gibi eserler ise zamanımıza ulaş
mamıştır. Gazzall'nin Sencer ile görüştü
ğü ve mektuplaştığı bilinmektedir (Mekatib-i Farisı-yi GazzaU be-Nam-ı Feza'ilü'lenam min resa'ili'l-ljücceti'l-islam, nşr. Abbas ikbal-i Aştiya ni , Tahran 1333/ 1954)
Sadr unvanıyla tanınan ve Hanefi ulemasının önde gelen temsilcileri sayılan Burhan ailesi de Sultan Sencer'in lutuf ve ihsanına nail olmuştur (Ravendl. ı. 18) . Sencer halkın şikayetlerini dinler. adaletle hükmeder, din alimlerine hürmet edip onlara
yakınlık gösterir, zahidler ve velllerle birlikte bulunmaktan hoşlanırdı. Büyük Selçuklu devlet teşkilatı onun zamanında en
ileri seviyeye ulaşmıştır. Devlet teşkilatı
na dair resmi belgeleri içeren münşeat
mecmualarının çoğu bu döneme aittir.
Sencer bazı kaynaklarda Sultan Melikşah
ile birlikte örnek hükümdar olarak gösterilmiştir. Diyarbekir halkının ona bir mektup yazarak kendilerini Bizans tehdidinden kurtarmasını istemeleri üzerine Bizans imparatoru ll. loannes Komnenos'a
gönderdiği tehditkar mektup sultanın şöh
retine ve saygınlığına işaret eder (Avfl, I,
309 vd)
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