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GIBBON, Edward

Ta par’ın taht için ha re ke te geç me si üze ri-

ne Gev herâyin, Kür bo ğa ve Çö kür müş gi bi 

emîrler le birlik te Kum şeh rin de ona ka tıl-

dı ve ar dın dan şah ne lik gö re viy le Bağ dat’a 

dö ne rek Mu ham med Ta par adı na hut be 

okut tu (17 Zil hicce 492 / 4 Ka sım 1099). 
An cak Mu ham med Ta par’dan ye ter li des-

tek ala ma yın ca çok geç me den Kür bo ğa’nın 

tav si ye siy le Berk ya ruk’un saf la rı na ka tıl-

dı ve He medan ya kın la rın da ki Sefîdrûd’da 

(Kı zı lö zen) Berk ya ruk ile Mu ham med Ta-

par ara sında ya pı lan ilk sa vaş ta ha ya tı nı 

kay bet ti (4 Receb 493 / 15 Ma yıs 1100). 
Na aşı Bağdat’a gö tü rü le rek şeh rin do ğu 

ya ka sın da Ebû Ne cîb Ribâtı’nın kar şı sın da ki 

bir tür be de def ne dil di.
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8 Ma yıs 1737’de Lon dra’nın gü ney ba-

tı sın da ki Put ney’de or ta sı nı fa men sup 

eği tim li bir ai le nin ço cu ğu ola rak dün ya-

ya gel di. Ai le nin ha yat ta ka lan tek ço cu-

ğu olan Gib bon ça ğı na gö re ile ri dü zey de 

eği tim al ma sı için 1746’da Put ney’de ki 

King ston Gram mar Scho ol’a gön de ril di. 

1749’ da öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra 

West mins ter Scho ol’a ka bul edil di. Fa kat 

sağ lık se bep le ri yü zün den okul dan ay rıl-

dı. 1752’de ba ba sı nın da yön len dir me siy-

le Ox ford Üni ver si te si’ne bağ lı Mag da len 

Col le ge’a gir di. Bir sü re son ra bu ra da ki 

Gev herâyin, Emîr Humâr Te gin ile bir lik te 

ona kar şı ha re ke te geç ti ve Me lik şah’a te-

sir ede rek Nizâmül mülk’ün adam la rın dan 

Bas ra mül te zi mi İbn Allân’ın öl dü rül me si-

ni sağ la dı.

Fah rüd dev le İbn Cehîr’in em rin de bir çok 

Sel çuk lu ku man da nı nın bu lun du ğu Di yar-

be kir se fe ri ne Gev herâyin de em rin de ki 

kuv vet ler le Irâk-ı Acem böl ge si ku man da-

nı sı fa tıy la ka tıl dı. Uzun sü ren Di yar be kir 

ku şat ma sı es na sın da Hıs nı keyfâ’yı ele ge-

çi rip şeh ri ken di si ne üs edin di. Ar dın dan 

Fah rüd dev le ile bir lik te Meyyâfâri k¢n ön-

le ri ne gel di ve bu şeh rin zap tın dan son ra 

Bağ dat’a dön dü (478/1085). Sul tan Me-

lik şah’ın Ku zey Su ri ye se fe ri nin ar dın dan 

Bağ dat’a ge li şi sı ra sın da onu kar şı la yan-

lar ara sın da Gev herâyin de bu lu nu yor du. 

Bu ra da sul ta nın kı zı Mâh-Me lek Ha tun ile 

Ha li fe Muk tedî-Bi em rillâh’ın ev len me si ka-

rar laş tı rıl mış tı. Sul tan kı zı nı, eşi Terken 

Ha tun’u ve çe yi zi al mak üze re Gevhe râ yin’i 

Emîr Bo zan ile bir lik te İs fa han’a gön der di. 

Şah ne lik gö re vi ne rağ men Bağ dat’ta 

sü rek li kal ma dı ğı an la şı lan Gev herâyin, 

Sul tan Me lik şah’ın 482 (1089) yı lın da ki 

Mâ ve râ ün ne hir se fe ri ne de ka tıl dı. Onun 

yok lu ğu sı ra sın da Abbâsî Ve zi ri Ebû Şücâ‘ 

er-Rûzrâverî şe hir de ki gay ri müs lim le-

re şid det li bas kı uy gu la dı. Gev herâyin, 

Bağ dat’a dön dü ğün de gay ri müs lim le-

rin şikâyet le ri ni ve ve zi rin Se mer kant’ın 

ele ge çi ril me siy le il gi li olum suz söz le ri ni 

du yun ca İs fa han’a gi dip ve zi rin az li ni ve 

ye ri ne Amîdüd dev le İbn Cehîr’in ta yi ni ni 

sağ la dı (484/1091). Ha li fe Muk tedî-Bi em-

rillâh’ın sul ta nın kı zı Mâh-Me lek Ha tun’a 

kar şı kö tü dav ran ma sı yü zün den Sel çuk-

lu lar’la Abbâsîler ara sın da ger gin le şen iliş-

ki ler üze ri ne sul tan 485’te (1092) ye ni den 

Bağ dat’a gel di. To ru nu Ebü’l-Fazl Ca‘fer’i 

ve li aht ta yin et me yen ha li fe nin Bağ dat’-

tan ay rıl ma sı nı is te di, Gev herâyin’i de Ye-

men ve Hi caz’ın fet hiy le gö rev len dir di. An-

cak Gev herâyin sul tan la ha li fe ara sında ki 

ge ri lim do la yı sıy la sul ta nın ya nın dan ay rıl-

ma dı ve ye ri ne Emîr Tür şek’i nâib ola rak 

gön der di.

Gev herâyin, Me lik şah’ın ölü mün den son-

ra baş la yan taht mü ca de le le rin de önce Su-

ri ye-Fi lis tin Sel çuk lu Me li ki Tu tuş’un saf-

la rın da yer al dı ve onun adı na Bağ dat’ ta 

hut be okut ma ya ça lış tı. Fa kat ba şa rı sız lık la 

so nuç la nan bu gi ri şi min ar dın dan Sul tan 

Me lik şah’ın oğ lu Berk ya ruk ile ara sı açı lan 

Gev herâyin gö re vin den az le dil di (486/1093), 
ye ri ne Yel berd ta yin edil di. Bu olay dan 

son ra Gev herâyin’in du ru mu cid di öl çü de 

za yıf la dı ve adam la rı da ğıl dı. Öte yan dan 

Sul tan Me lik şah’ın di ğer oğ lu Mu ham med 

– —GEVHERÂYÝN
آ )  )

Sa‘düddevle Gevherâyîn
(ö. 493/1100)

Büyük Selçuklular’ýn
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Türk asıl lı gulâm emîrler den dir. Hûzis-

tan lı bir ka dı nın gulâmı iken Bü veyhî ler’-

den Irak hâki mi Ebû Kâlîcâr ta ra fın dan sa-

tın alın mış, onun ölü mü nün ar dın dan oğ lu 

el-Me li kü’r-Rahîm Hüs rev Fîrûz’un hiz-

me ti ne gir miş tir. 447’de (1055) Bağ dat’a 

ge len Tuğ rul Bey’in el-Me li kü’r-Ra hîm’i 

hap set me si üze ri ne efen di siy le bir lik te 

kal ma yı ter cih et miş tir. Efen di si 450’ de 

(1058) ölün ce Al pars lan’ın hiz meti ne gir di. 

Ma laz girt Sa va şı’nda Sul tan Alpars lan’ın 

ma iye tin de yer al dı. Da ha son ra Ay Te-

gin es-Sü leymânî az le di lin ce Bağ dat şah-

ne li ği ne ta yin edil di (464/1072). 465’te 

(1072) Al pars lan’ın Mâverâün ne hir se-

fe ri ne ka tıl dı. Bu sı ra da sul ta na sui kast 

dü zenle yen Bar zem Ka le si ku man da nı 

Yûsuf Hâ rizmî’yi en gel le me ye ça lı şır ken 

ya ra lan dı. Da ha son ra taht için ha re ke te 

ge çen Kir man Me li ki Ka vurd Bey’e kar şı 

Me lik şah’ın ya nın da bu lun du ve bir ri va-

ye te gö re Rey ya kın la rın da ki sa vaş ta ele 

ge çi ri len Ka vurd’un ida mı na ne za ret et ti. 

Halif e Kå im-Bi em rillâh’ın Sul tan Me lik-

şah’ın sal ta na tı nı tas dik et mek için dü zen-

le di ği ka bul me ra si mi ne ka tıl dı; ha li fe nin 

ver di ği san cak ve men şu ru Me lik şah’a ar-

zet mek üze re tes lim al dı (Sa fer 466 / Ekim 
1073). Ar dın dan Vâsıt şeh ri de iktâla rı na 

ka tı la rak şah ne lik gö re vi ni sür dür mek için 

Bağ dat’a gön de ril di (468/1075-76). Sul tan 

Me lik şah ta ra fın dan Ahsâ ve Bah reyn Kar-

matîle ri üze ri ne Emîr Kiç ki ne ku man da-

sın da ya pı la cak se fe rin dü zen len me siy le 

gö rev len di ril di.

Sel çuk lu lar, Abbâsîler’e kar şı uy guladık-

la rı bas kı yı ge nel de o sı ra da hilâfet ve zir-

li ği gö re vin de bu lu nan Fah rüd devle İbn 

Cehîr üze rin den yü rüt mek tey di. Gevherâ-

yin, 471’de (1078) İbn Ce hîr’in az ledil-

me si ni is te mek için Sul tan Melikşah’ın 

ordugâhın dan Bağ dat’a dön dü, bu amaçla 

ha li fe ye kar şı güç kul la nıp ül ti ma tom ver-

mek ten çe kin me di. Hat ta sul ta nın iz niy le 

sa de ce hü küm dar ve me lik le re mah sus 

bir uy gu la ma yı yü rür lü ğe koy du ve ka-

pı sın da gün de üç ve ya beş de fa nev bet 

çal dır ma ya baş la dı. An cak Fah rüd dev le 

İbn Cehîr’in oğ lu Amîdüd dev le, Nizâmül-

mülk’ün ya nı na gi dip ai le si nin ve zir lik 

ma ka mın da kal ma sı nı sağ la dı. Bu se-

bep le Sel çuk lu ve zi riy le ara sı bo zu lan 




