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SELÇUK'UN OGULLARI :ve TORUNLARı 

ıbrahim Kafesoğlu 

',Ortaçağların en mühim siyasi teşekküllerinden olup Türk, islam 
've dünya tarihine yeni' bir çehre ve' istikamet veren Büyük Selçuklu 
imparatorluğunun 1 kurucuları üzerinde henüz ıayıkiIeClurulmannştır. 
elaude Cahen'in bu hususta ki bir denemesi 2, kaynaklarımııın birbiri 
ile münasebetleri bakımından faydalı ise de, mevzuumuz l itibarile pek 
sarih değildir. Bız daha önce 'Selçuklu ailesinin menşe'ine dair, mug
takil bir makalemizde il Selçukluların aslı mes'elesiyle, başlangıç saf
halarını aydınlatmağa çaİışmıştık. Şimdi, yine kaynaklarımızdaki bil
gilerin dağınık ve noksan oluşu yüzünden mübhem kalmış olan bir' 
noktayı, . Selçuklu 'İmparatorluğunun teşekkülünde şÜkrana değer hiz-

, metleri geçmiş Selçuk'un oğulıarı ve torunlarınıtesbite çalışaf?ağız. 

i 
Selçuk'"n oğulları 

Selçuklular~ hakkında doğru'dan doğruya Selçuklu ailesinden,neş'et 
.ettiği için en mühim kaynağımız Melik-nume'nin bize intikal ed'en kısım
larında Selçuk'un dört oğlu bulunduğu tasrih edilmekte4, fakat üçü., 
nun ad, verilmektedir: Mikail, Musa, Arslan 5: Melik-nume'den naklen 
Ravzatu's-sa/U'da Selçuk'un oğullarından birin.ingençyaşta öldüğü 
bildirilmiştir. İmadü'd.din İsfahani'nin Selçuklu 'tariq.ine ve/JhlJurü' d-

. \ . 

ı Büyük Seı~uklu İmparatorluğunun dünya tarihindeki rolü mevzuu, tarafım'ızdan 
V. Türk Tarih Kongresiride tebliğ edilmiştir. . . 

" 2CLCilhen, Le Maıik-niimeh et l'histoire des origines Seljukides, Oriens II 
(Leiden 1949), 31 -65. . 

3 i. Kafesoğlu, Selçuklu ailesinin menşei hakkında, İstaıibul 1955., 
4 Bar Hebraeus; Tarih (Türk. tre.), I, 292 vd.; R l1vzaiu's.safa; Bombay 1270, 

IV, 72 vd. 've buradan naklen: Habibii's-siyer; Tahran 1333 ş" II, 480 vd. 
5 Bar Hebraeus; göst .. Yer. de, Yabgu bu üçünden ayrı olarak gösterilmiştir. 

Yabgu isim değil, unvandır.· . 
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devleti's-Selçukiyye'ye göre de, Selçuk'un dört oğlu vardır: Mikail, 
Musa, İsrail (Arslan) Yabgu, Yınal 6• İbn Fındık'ın Tarih· i Beyhak 
adlı eserinde de dörttür: Mikail, Musa., Yabgu (Arslan) ve Yusuf 7. 

Ravendi ise şu isimleri zikeder: Mikail, Musa Yalıgu, İsrail, Yunu~8. 
Mualıhar olmakla beraber, TuğrulBey'in veziri İbn Hassül'ün bu gün 

. kaybolmuş tarihindes faydalandığı anlaşılan HamduIlah Müstevfi, Tarzb-i 
güzfde'sinde: Mikail, Musa, İsrail ve Yunus adlarını saymıştır. Enısü'Z
kuliib'da: Mikail, İsrail, Musa Yabgu, Yusuf Yınal; Anonim Tarih-i AZ-t 
Selçuk~da: Mikail, İsratil, Musa, Yusuf, Yunus; Camiü't-levarih Il. de: 
Mikail, Musa Yabgu, İsrail, Yusuf, Yunus; Müsamerelü'l-ahbar'da: 
Mikail, İsrail, Musa, Yunus, bir de Ahmed isimleri sıralanmıştır 9. 

Görüldüğü üzere, bütün kaynaklarımızda Selçuk'un 'ilk üç oğlu: 

Mikail, Arslan (İsrail), Musa hakkında tam ittifak mevcuttur. Me lik
name'ye göre, bu kardeşlerin en büyüğü Mikail, babas~ hayatta iken 
mücadeleler esnasında ölmüş ve . buna çok üzülen Selçuk, Mik&il'in 
oğullarını kendisi yetiştirmiştirlo. Selçuk'un 400 (1009 - 1010) yıllarına 
doğru öldüğüsanılıyor 11. Mikail'in, küçük oğlu Tuğrul Bey, 8 rama
zan 455 (7' eylül 1063)' de 70 yaşında iken vefat ettiğine göre 12, 385 
(995)'de veya daha sonra ölmüş olması lazım gelmektedir. 

Selçuk'dan sonra oğulları ve torunları, Türk adeti üzere, kendile": 
rine bağlı Türkmen boylarını ve diğer kuvvetleri aralarında taksim 
etmişlerdL Fakat başlarında Yabgu olarak Arslan' bulunuyordu. Ars
lan, diğer adı ile İsrail, Melik-name'de, dolayısile İbnü'I-Esir'de. ve 
bunlardan müstakil olarak Zeynü'Z-ahbar ve Rdhalü's-sudiir'da anla
tıldığı veçhile, Gazneli Sultan Mahmud tarafından hileile yakalanmış, 

. . . 

6 İmadü'd-din Isfahani, Zübdetu'n-nusra (Türkçe tercüme l, 2,3,6; Ahbq.i-... (Tijr~çe 
tercüme), 2, 12_ 

7 Tarih-i Beyhak, nşr. Behmenyar, 71. 
a Ravendi, Rfihatu's-sudar, nşr. M. Iqbal, 87. 
9 Tarih-i güzide I, GMS, 434; Enisü;l-kulr1;b (Bk. Belleten. 27, s. 475, metin. s. 

502); Anonim' Tarih-i Al-i Selçuk. nşr. ve tr,;., F. N. Uzluk, 3. metin. 8; Cfimlü't - . 
tevarih- II (Topkapı. Hazine nr. 1653). 303a; Müsfimeretü'l-ahbfir. nşr. O. Turan. '10. 
Selçuklularınbaşlangıcında Gaznelilerle ~ücad~I~lerine dair başlıca kaynağ'ırnız olan 
Gerdizi'nin Zeynü'Z-ahbfir'ında (nşr. M. Mirza Kazvini. 50. 66), yalnız Yabgu=İsrail 
(Arslan) b. Selçuk; Tuğrul Bey'in münşisi İbn Hassiil'un Ta/dilü'I~Etrfik adlı risale
sinde (bk. Belleten, . 14 - lS. s. 35 vd.) yalnız Mikail; Ebu'I-Fazl Beyhaki'ıii~ büyük 
eserinde (Tarih-i Beyhaki, nşr. Ganİ Feyyaz. 473. 492 v. s.) de Tuğ'rul pe çağ'rı ~ey
ler dışında yalnız Yabgu (Musa) bahis mevzuu !'ldilm ekted.ir. 

10 Bk. Ravzatu's.sa/a. LV, 72. 
II Cı. Cahen, aynı eser. 44 vd . 

. 12 Zübdetü'n-nusra,24; Ahbfir ... , IS; İbnü·I·Esir, 455 yılı vak'aları: Sar H~braeus 
I, 316. -' 
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Hindistan'da Kc1lincar kalesine sürülmüş (416 = 102S'de) ve Rc1vendi'nin 
anlattığına göre, orada 7 sene sonra ölmüştür (423~1032p3. . 

Musa'ya gelince, bu Selçuk'un. en uzun ömurlü oğludurki, Tuğ
rul ve, çağr,ı Beylerin Gaznelilere kC1-rşı hareketlerine Yabgu' sıfatı ile 
katılmış ve 'bizzat iştirak ettiği büyük DanCıanekan muzafferiyetini 
(9 ramazan 431=24 mayıs 10'4() müteakib, zabt olunacak ülkelerin 
hanedanazası arasındaki takSiminde, kendisine Herat, Büst, Sistan ve 
havalisi düşmüştü 14. Selçuklu istikliilsavaşlarında ehemmiyetli rol oy
nayan Musa'nın, İbnü'I.Esir'de Tuğrul ve çağrı Beylerin kardeşi gibi 
gösterıımesine rağmen~ bu ,muharebeler için en mevsukkaynağımız 
Tarih-i Beghakf'de Tuğrul ve çağrı Beylerin amcalanolduğu tasrih 
edihnekte ve Rdhatu's-sudfır'da, da o, Yabgu Keliin (Büyük Yabgu) 

, diye .. anılmaktadır 15 • 

, . Önce Herat'ı zabteden Musa16, Tarih-İ, Sisfan'a göre, ilk olarak 
11 rebi'ülahir 432 de (20 aralık 1040) Sistan'a gelmiş ve daha evvel 
Sistan h~kimi Ebu'I-FazINC!~r b.' Ahmed'in da'vetiyle oraya, giden ve 
Ahrİıeq. b. Tahir ve arkadaşlarıgibimütecavizleri bertaraf ,. ederek· 

. Yabgu(Musa) adına hutbe 'okutan Selçuklu Ertaş ve Ebu'l· Fazl'ın 
yardımı ile Büst havalisine tamamen hakim olmuştur. Az sonra Ertaş 
ile ara,sı açılan Musa Yabgu, Horasan'a' döndüğü sırada Sistan böl
gesi, S~lçukluların tc1biiyetinde 'ohnak üzere, Ebu'l- Fazl'in hakimiye
tine girmiş bulunuyordu. Ertaş; buralarda. yeniden asayişi te'minle uğ
raşırken, Musa, rebiü'lahir 434 (kasım - aralık 1042)'de tekrar Sistan'a 
gelmiş, fakat. hemen geri dönmüştür 17. Musa'nın Herat'da oturduğu ve. 
daha' ziyade Horasan ve Maveraünnehirişlerile' meşgulolduğu anlaşı
lıyor.-Onun' üçüncü defa Sista~'a gelişi Gazneli kuvvetlerinin bu mın
takayı tahrib ve istilaya girişmeleri dolayısile 443 (1051) yılına rastlar. 
,Gazneli Sultan Mevclild'un hacib'i olup, onun, öıümü.nden . sonra yerine 
geçen amcası Abdu'r-Reşid zamanında hacibü'l·hüccc1b ta'yin edilen 

.. , Tuğrul, Oğuzlari Sıstan'dan çıkarmak ve buradan Selçuklu' sultasını 
\ . 

ıa Ra"vzaiu's-sa/a, IV: 73;··İbnü'I-Esir. 432 yılı vak'aları; Zeynü'Z:ahbıir, 66 vd. 
-Riihaiu's-sudfzr.89 vd_ Ayrıca, İ. Kafesoğlu. islam AnsikZopedisi, Mahmud Gaznevi 
mad.;' Tevkif hadisesi Ahbdr:. da (s. 13) Mahmud'un ölümünden sonra gösterilmiştir. 
Ga2;neli -Sultan Mes'ud zamanında Tuğrul ve çağrı Bey'lerle Musa Yabgu. -Arslan'ı 
serbest bıraktırmak İçin Mcs'ud nezdinde teşebbüs etmişletse de, muvaffak olamamış-
lardır ([?iihaiu's-sudur, 103; İbnü·I-Esİr. 432 yılı vak'aları). . . 

. 14 Riihaiu's'sudur, 104; Ahbiir .... 8;İb~ü'I~Esir, 432va,k'al!lfl' Ziibdeiü·n·nusra'da 
Musa ile' oğlu karıştırılmıştır: (Bk. s. 1.6) . . . 

15 Tarih.i Beyhaki. 470, 472; 553; Riihatu's·sudur. 102, 
16 "ibnü'I.Esİr. 432 yılı ~vak·aları.. . . 
n. Tal'ih.i Ststan, 365· 36Ş. 
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kaldırmak maksadile. kalabalık bir ordu başında gelmiş, mahalli ba'zl 
.' ).. . - . 

kuvvetleri de yanına alarak, Ebu'l- Fazl'danGaznelilere bağlanmasİm 
istemiş, Ebu'l-Fazl'ın SelçukluIara tabi' olduğunu ve Abdu'r-ReşiÇl'i
tanımayacağını bildirmesiüzerine, geniş ölçüde harekata girişmişli 18. 

Ebu'I.Fazl'ın davetile Sistan'a giden Musaı, baş· şehir Zerenc'i kolayca 
ele geçirdikten (22 receb 443=30 kasım 10S1) sonra, ta'kib ettiği 
Tuğrul'un ani baskıni ne.ticesinde bozguna uğradı ve Ebu'II-Fazl ile 
birHkte, yeni kuvvet toplamak için Herat'a döndü. Ebu'l-Fazl ancak, 
Tak hisarını zabta muvaffak olamayan ve paşkaca da esaslı bir ba
şarı elde edemeyen Tuğrul'un Abdu'r-Reşid'e isyan ederek Gazne'ye 
yürümesiüzerine, memleketine geldi. Musa, 445 şa'banında (kasım
aralık 1053) Sıstan'da İspehbed kaPesinde .. görülüyor 19. Daha sonra 
çağrı. Bey'in oğlu Yakitti'nin Sistan 'a giderek orada lıutbeyibabası 
adına okutmasındanmüteessir olan Musa, durumu, o sırada Bağdad'da 
bulunan Sultan Tuğrul Bey'e bildirmiş ve çağrı Bey ile oğlunu şika., 
yet etmişti. Musa, TuğrulBey'e yazdığı. mektupta, ·Selçuklularm ilk 
zamanlarındaki müşk'ül anlarda nasıl ,bir arada çalİştıklarını hatırlatı
yorve kendisine aid olan bu mıntakadaki hukukunun tanınmasını 

istiyordu. Sultan Tuğrul Bey, emir Ebu'l-fazl ile, Sistan halkın'a hita
ben yazılmış ve yalnız Musa Yabgu'nun kumandanıarına. itaat edil
mesini emreden bir mektubu, Musa'ya gönderdi.' Ya bgu da bunu 
Ebu'l-Fazea ulaştırdıktan sonra çağrı Bey'in Sistan'daki şahne'sinin 

kendisine teslimini istedi 20. Y~kuti'nin çekilmesi ile Sistan'ın, kaynağı
mızda Muizzü'd-devle Musa Mevla Emiri'l·mü'minin diye anilan Musa 
Yabgu'ya aidiyeti te'yid ve tarsin edjlmiş oldu. Musa'dan son olarak 
<Fahrü'l-mülk Yabgu» adı ile 45Q (1064) yılında bahsedilmektedir. O 
tarihde' hala Herat'dabulunmakta iken, Sultan Alp Arslan'a karşı, 
saltanata. hak iddiası ile isyan etti; sığındığı Herat kal'esi cebren' tes. 
lim alındı, kendisi yakalandı ve sultan'ınhuzuruna getirildi. Alp Arso ' . 

lan bu ihtiyar büyük a:mcasına kötü muamele yapmadı, onu sadece 
yanında alıkoymakla iktifa etti 21. . 

Selçuk'un dördüncü oğlu olarak, gördüğümüz gibi, Yınal zikre
dilmektedir. Yına\ veya ınal, şahıs adı olmayıp, hanedana mensubiyeti 
gösteren, prens manasında bir unvandır 22. - Yın al' ın asıl . ismi, İbn 

18 İbnü'I-Esir, göst. yer. 
19 Tarih-i Sisian, 371 - 374. 
20 Aynı eser, 381 _ 382. 

,21 İbnü'I-Esİr, 456 yılı vak'aları. 
22 Kaşgarlı Mahmud, Divan, nşr. B. Atalay, I, 122;. Oeu'tlres posthumes de P. 

Pe!,liot, II, 183. 
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Fındık'da, lbnü'l-Cezvfde, Bar Hebraeus'da, Enzsii'l-kuliib ve"Tarih-i 
giizzde'de bildirildiği üzere, YusuF'dur. Yusuf bilhassa yine Yınal 
un\,ranını taşıyan oğlu İbrahim dolayısite ma'lümdur 23, İbrahim Yınal, 
Tuğrul Beyin amcası oğlu, fakat aynı zamandaonun ana-bir kardeşi 

, ıdi 24. O halde, TUrklerdeki, ölen' kardeşlerin zevceleril'e evlenmekl 

adetine (Leviratus) uygun ,olarak, ya -Tuğrul Beyin annesi, Mikail'in 
ölümüİıden sonra, Yusuf ile evlenmiş ve bundan İbrahim Yınal doğ
muştur, veya İbrahim Yınal'ın annesi, Yusuf'un ölÜmü üzerine, Mikail 
,ile evlenerek Tuğrul Bey'i dünyaya getirmiştir. Ancak Yusuf Yınal 

- hakkııjda sarih bir ma'lümata rastlanmaması ve İbrahim Yınal'ın doğum 
. tarihinin bilinmemesi bu ihtimallerden hangisinin varid olabileceğinin 
ta'yinini güçleştirmektedir. Melik-niime'de Selçuk'un İsmi zikredilmeyen 
bir oğlunun genç yaşında öldüğündenbahsediliyordu. Bunuİı Yusuf 
olması muhtemeldir. Es'asen Belçuk hayatta iken vuku.'bulan hadiselere 
dair maalesef fazla ve kat'i bilgilere' sahip. değiliz. 

Yukarıda kaydedildiği üzere, Riihatu' s-sud iir, Miisiimerelii' i· ahbiir 
ve Tarih-i guzzde'de dördüncü oğ~,l 'olarak, Yusuf yerine, 'Yunus zik

. redilm~ştir; Selçuk'un Yusuf ile birlikte yalnız dort oğlu bulunduğu ve 
, Yunus'a dair hiç 'bir yerdehiç bir ma'lüırtata tesadüf edilmediği düşü
nülürse, Yunus adınınYusuf'dan, bO,zulmuş olduğu kolayca kabul 
edilebilir. Keza Anonim Tarih-i AZ-i Selçuk ile Ciimiii't-tevarih'de 
Yunus'un beşinci evlad gibi gösterilmesinin y~nlışlık eseri olduğu, 
Miisiitneretii'[-ahbiir'da geçen' Ahmed adının'daaynı şekilde bir hata-
dan ileri geldiği aşikardır. ..' ' 

II 
Sel çuk' unforun ları 

~. Mik~il'in iki oğlu vardi : çağrı Bey ve Tuğrul' Bey 20. İbnü'l
Esir ile, Ahbiirii'd;.. devleti's - Selçukiyye'de. bunlara üçüncü kardeş 
olarak Yabg~ ilave 'edilmiş ise de 26, bu Yabgu'nun Tuğrul ve çağrı 

. 23 Eı,Muntazam (Haydarabad tab'ı), VLLI, 233; . Bar Hebra~us, . İ, 293; Enisii'l
kuliib, göst. yer; Tarih-i güzide, i, 356. 436. 

- 24 Yukarıda gösterilenler., veZiibdetii'n-na-sra, 6; İbn Fındık. 7f'; İbiıü·I-Esir. 
432 ~ 433yllla;1 vak~aları.· . . 

25 Melik-name (b~. Ravzatu·s.saia • .iV. 72); Zübdetü'n-n;s7a" 5; Bar Hebraeus, 
I, 293. Daha hk. M: H. Yınanç. Islam Ansiklopedisi. çağrı Bey mald.; Encyclopedie de 
l'ls,lam. Toghroul Bey mad.; bu iki karde'ş ba'zan .müsıllman.,isim ve künyelerile: Mu
hammed Tuğ'rul Bey, Davud ça[rrı Bey; Ebu Talib Tuğrul Bey Muhammed, _ EbU sil-

, leyman ça[ri'1 Bey, Davud ı;liye zikrediliniştir; . -' 
. .26 AhbCir ••.• 2,3; lhııü'I·Esır 432 ve 456 yılları vak'aları. ' . . . '" , 
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Beylerin kardeşideğil, amcaları Musa olduğunu yukarıda belirtmiştik 27. 

Büyük Selçuklu hanedanının en· mümtaz simalarından olan bu iki kar
deşten Rüknü'd-din Ebu Talib Tuğrul Bey Muhammed Yemin ü Emiri'I
mü'minin, ilk Büyük Selçuklu sultanı; MeIikü'l-mülukÇağrı .Bey Davud, 
Büyük Sultanların ve İran-Hor(Jsan"Selçuklu hükümdarlarının deaesidir. 

B. Arslan Yabgu'nun iki oğlu vardı: Biri Kutalmış28. Rabatu's
sudfır'a göre, babası Arslan Yabgu'nun mahbus bulunduğu Kalincar 
kalesi civarında' iken, babasının ölümü üzerine Sistan yolile Mavera
ünnehre gelerek durumu amcazadelerine bildirmiş olan Kutalmış 29, 

Dandanekan zaferinden sonra Irak bölgesini' kendi hissesine alan 
Tuğrul Bey'in emrinde, İbrahim Yınal ve Yakut! ile beraber harekata 
katılmış, Hazar denizi sahil bölgesinin zabtına iştirak etmiş, Azerbay
can ve Erran mıntakasında tesirli faaliy.ette bulunmuştur 3U. Tuğrul Bey, 
Bağdad'a girerek Buveyhijer devletini ortadan kaldırdıktan, Musul ve 
civarı hü~ümdarı Ukayl.oğullarını kendine tabi' kıldıktan sonra, Ku
talmış'ı Türkmen kuvvetlerinin başında Musul'a göndermiş ve oradan' 
batıya dOğru' mücadeleye devama me'mur etmişti. Kutalmış, 448 
şa'banında (ekim-kasım 1056), .eski Buveyh-oğulları kumandanlarından 
olup Abbasilere' karşı Mısır Fiitımi halifelerini~ tarafdarlığını yapan, 
şii, Arslan Besasiri ile Hille hükümdarı Nurü'd-devle Dubeys'in müş
terek hücumlarına uğradı; Sincar yakınındaki muharebede Ukayl-oğlu 
Kureyş b. Bedran ile birlikte mağlup oldu ve Sincar halkının şiddetli 
muhalefeti dolayısile bu şehre giremediği için Hemedan istikametinde 
çekilmek zorunda kaldı 31. Hadise, Besasiri'nin tekrar Musul'a hakim 
olmasını ve orada Fiitımi halifesi el-Müstansir Billah adına hutbe pkut
masını intac ettiği- cihetle, Tuğrul Bey, yeni bir Musul seferi yapmağa 
mecbur olmuştu. Tuğrul Bey, bilhassa Kutalmış'ın şikayeti üzerine 

27 Bk. yukarıda not 15. 'Bu yanlışlığın uzun müddet üçünün bir arada görüame' 
sinden ileri. geldiği anlaşıl~yor. İbnü'I-Cevzi'nin üçüncü kardeş olarak zikrettiği Firilz 
(el-Muntazani. VIII. 198) şübhesiz Yabgu kelimesinin bozulmuş' şeklidir. 

28 Bu isim şimdiye kadar türlü şekillerde okuna gelmiştir (bk. M. Fuad K5prülÜ. 
Tiirk Onomastique'i hakkında. Tarih Dergisi. I, ı. 227 - 230). Vaktile O. Turan'ın 
ileri sürdüğü gibi (bk. Miisiimeretii'l-ahbar. 12) ve Köprülü'uüu makalesinde de tesbit 
edilen Kutaimış şeklinin diğer bir delili de,' bu adın İbnü'I·Adim'in esı;rinde (Tarih.i 
Haleb, Topkapı~sarayı, Sultan Ahmed III, nr. 2925, 279b. 281a, 288b) Kutaimış olarak 
harekelenmiş bulunmasıdıro 

29 Rahatu' s'sudur, 92.. , 
30 Ahbar: .. , 12; Riihatu's·sudur. 104: Bu harekat için bk. M. H. Yınauç, Selçuk

lular Devri, r. Anadolu~un Fethi. 44 - 47; 50. 
31 Ziibdetii'nonrıs1'lı, 9; İbnü'I.Esİr, 448 yılı, vak'aları. Bar Hebraeus ,(1. $08), 1,u 

muharebeyi 449'da ıiister:iyôr.'· . . . 
. -.-
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Sincar'ı ~kahren ele geçirdi,kale kumandanı dahil' bir çok kimseler . 
tet'ef oldu, geri kalanların hayatı İbrahim Yınal'ınşef~atile bağışlandı 

'. (449== 1057) 32. 451 (1059) yılında İbrahim Ymal'ın öldürülmesinden ' 
sonra, bunun kuvvetlerini de kendine celb eden Kutalmiş, saltanahı. ' 
hak iddia ederek Tuğrul Bey'e karşı ayaklandi. Bilhassa Azerbaycan 
ve Erran, ile Irak.ı Acem'in bir kısmında külliyetli kuvvet' ve taraftar 
toplamış olduğu için isyanı bastırılamadı. Tuğrul' Bey vefat ettiği zaman 

i Kutalmış,çekildiği Gird.i gılh kalesin~e, sultanın veziri Amidü'l-mülk 
Kündüri'nİn hücumlarına karşı hala dayanmaktaidi 33. Alp Arslan'm 
tahta geçmesi .ve 'Amidü'l-mülk;ün muhasarayı kaldırıpuzaklaşması 

'üzerine, kal'eden inerek kalabalık bir' ordu başında, bu sefer Alp Ars
lan'a karşı, devlet merkezi Rey'e yürüdü. O zaman Nişabdr'dabulunan 
Sultan Alp Arslan, veziri Nizamü'l-mülk ile birlikte, 456 muharreminin 
ilk günlerinde (kasım 1063 sonları) har~kete geçerek cebriyürüyüşle, 
Kutal!Uış'dan önce Rey'e gelmeğe ~uvaffak oldu. Yolda Damegan'dan' 
gönderdiği bir mektubla akrabalar arasında bunevi kavgaların ,yer
sizliğinibelirteı;ek Kutalmış'ı mücadeleden vazgeçirmeğe çalışmıştı~ 

, Kutalmiş, tavsiyeleri dinlemedi, bir' yaDdan Rey köylerini tahrib eder-
. i 

ken;diğer taraftan sultan' ordusunun yolu üzerindeki Mith vadisİni su 
altında bıraktı. Alp Arslan, Nizamü'l:mülk'ün de: teşvik ve teşci'i ile; 
geçilmesi müşkilbatakhğı saJimen ~ştıktan sonra asi ile karşılaştı. 
Küı·sarıg, Altunbik, Sav-tegin, Baldacı, SungUrca, agacı (hacib) Ab
du'r-Rahman gibi-büyük kumandanların Sultanın maiyetinde katıldıkları 
savaşta- Kutalrnış'ın .ordusu sür'atle bozuldu. Esir edilen askerler vezi
rin şefaatile affedildiler. Kutalmış ;yine Gird-i gdh'a doğru kaçarken 
yolda, bir rivayete göre, -atmdandüşerek, öldü;. daha sonra Rey'de 
Tuğrul Bey'inkabrini~ yanına gömüldü 34. Anadolu fatihi ve Selçuklu 
imparatorhiğu Anadolu kdlunı,ın kuructlsu" Süleyman Şah'm babası olan 
Kutalmış, lİlüverrih İbnü'l- Esir'in bilhassa kaydettiğine göre, ,nücum 
ilmine ve diğer daha ba'zı ilim şdbelerine vukufu ile hanedanı'n öteki 
azalarıQdan ayrılmakta: idi 35. 

Arsla,n Yabgu'nun ikinci oğlu, Resul;'~,!gin de; yine Tuğrul B~y 

'32. İbnü'I-Esİr, göst. yer. 
33 Sk' M. H. Yınanç,aynz eser, 52 vd, . 
3~ Ziibdetii'rı-nusra. 27; Ahbdr.:' .. 2i vd,; ibnü'I-Esir, 456 yılı vak'aları; Bar Heb

raeus(I. 328 vd.). Kutalıriış ile oğlU Mansur'u karıştırmıştır. Milh (Dih-i Nemek) 
Har-ı Rey civarındadır (Yakut, Mu'cem; Mısırtab'ı, :vüi; '148):. ' . 

, ,S5 İbnü'I.Esir. göst. yer. Kutalmış'ın 'oğuııarı: Mansur.' Süleyman Şah; Alp ilek ve 
Devlethakkında bk, 'M~ H. Yınançi aynı eser, 86 vd.; İ. Kafesoğlu, Sultan Melikşah 
deVr'inde Bii!Jiik S~ZçukllZ lmprı7fatoıelaeu,59 -85. - - " " ,:-" 
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, 
tarafından, kardeşi Kutahnış ile birlikte, Hazar kıyılarındaki ülkelerin 
zabtma me'mur ~eçlilmİ'şti 36. Sonra, Hftzistan bölgesinde bulunduğu 
esnada isyan ettiği için, Tuğrul Bey'in emrile, Hftzistan kükümdarı 
Hezaresb tarafından mağlup ve esir edildi (449 .' 1057) ve Halife el. 
Kaim BiemrilHi.h'ın Sultan nezdindeki 'ısrarlı ricaları dolayısile ·canına 
dokunulmadı 37. Resul-tegin, daha sonra Alp Arslan'a karşı isyan eden 
kardeşi Kutalmış ile iş birliği yapmış ve Gird.i gfth"dan hareket sıra
sında onun yanında bulunmuştu. Kutalmış'ın ölümü ile neticelenen 
savaşta Resul-tegin Sultan tarafından esir edildi 38. 

C. Musa Yabgu'nun birinci oğluHasan 39 veya Ebu Ali Hasan'a 40 

Zübd~lÜ'n.nusra ve Ahbar .. .'da, Dandanekan'dan sonraki arazi taksi. 
minde Herat, Sistan ve Gur ülkelerinin' verildiği rivayet edilmektedir', 
Fakat burada her halde: babasİ ile karıştırılmış görünüyor. Çünkü 
bahis mevzuu yerlerin Musa Yabgu'ya aidiyeti bilindiği gibi, bu arazi
ye babası. ile muştereken sahib olduğu kabul edilse bile, o; ömrü 
boyunca batı cebhesinde rol ~oynamıştır; Sultan Tuğrul Bey tarafından, 
Çağrı Bey'in oğlu Yakutı ile' birlikte Azerbaycan üzerine sevk edilen 
Hasan, Azerbaycan'ın itaate alınması ve Vaspuragan bölgesine yapılan 
tazyıkın kuvvetlenmesinde mühim hizmetler görmüş, nihayet Aral' 
nehri kıyısındaki Beeni. kalesi yanında, müttefik Bizans, Ermeni, G~rcü 
ordusu ile cereyan eden bir savaşta şehid düşmüştür (1047) 41. ' 

Musa Yabg'u'nun diger oğlu Yusuf'dur.İbnü'I.Esir'e göre, Arslan 
Yabgu'nun tevkif ve habsedilmesinden sonra, Karahanlı'lardan Buhara 
hakimi Ali Tegin,Selçuk.oğulların~n aralarındaki tesanüdü bozmak ve 
onları birbirinedüşürmek için fırsat aramış, münasebet kurmağa mu
vaffak olduğu ve kendine tabi Türkmen kıivvetIerİnin <İnane Yabgu> 
.su ta'yin ettiği bu Yusaf'u, Tuğrul ve Çağrı Beyler aleyhine harekete 

. teşvik etmiş ise de; Yusuf buna razı olmadığı için Ali. Tegin'in emrile 
Buhc;ıra kumandanlarındanAlp Kara tarafıridan öldürülmüştür. Tuğrul 
ve Çağrı kardeşler ve her haıcle bunlarla birlik olan, Yusuf'un babası 
Musa, 420 muharreminde (1029 ocagı sonları) Ali Tegin'imağlup etmek 
ve Alp Kara'yı öldürmek s.uretile Yusuf'un intikamını almışlardir 42~ 

, . 

36 Sk.M. H. Yınanç, aynı eser, 44. 
57 İbnü'I.Esİr. 449 yılı vak'aları. 
38 M .. H. Yınanç, aynı eser, .57 • 

. 39 İbnü'I.Cevzl, el·Mrıniazam, VIII, 233. 
40 Zübdeiü'iı.'nrısra, 6; AhMr.~, 12. 
41 Tafsilen bk.M; H. Yınanç, aynı e'ser, 44 vd. . 
42 İbnü'l.Esir,432yilı vak'alarıö·-Ra'llzairı's·sa!a, IV .. 73 vd. Ayrıca bk. O. Pritsak, 

Islam An'liiklopedisi, Krırahi:inlı'lrıp mad .... ' "......" "... ... . . 
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'Musa Yabgu'nun üçüncü oğlu Böru, daha iiyade Sistan'da faali
yet göstermiştir.' Yukarıda Emir: Ebu'I-Fazl Nasr'ın Musa Yabgu ile 
birlikte Gazneli kumandanı Tuğrul önünden Herat'a çekildikleriİli ve 
Ebu'I-Fazl'ın sonra kendi ülkesi[Je döndüğünü (15 ramazan 443 ' '20 
ocak 1053) görrnüştük. O zam~n yanında Yabgu'nun oğlu Ebu'l-Feth 
Kara Arslan Börü bulunuyordu~ Börü bir sene Sistanda tam bir ihti. 
ram ve ikram içinde vaki,t - geçirdikteri sonra," b<,ıbasının gönderdiği 
haciblerle beraber 8 şevval 444 (2 şubat 1053)'de hareketle Herat'a 
avdet etti ise de, aradan bir yıl geçmeden, yine Sistan'a geldi. Çünkü 
445 ramazanında (ocak 1054) Mükran'a geçmekbahanesile Sistan'da 
konaklayan T'ogan Beyoğlu Karataş, bur~da ikametini uzattıktan 
başka, füzuli talebIerde· bulunmağa 'başlamıştı. Börü, kendi Türkmen 
kuvvetleril~ ve Ebu'l-Fazl ile birlikte Karataş'a karşı yürüdü ve nizainı 

',iade etti.Bund~nbir ay kadar önce de babası Musa ile İspehbed 
kalesinde'bulunuyordu 43. Yakuti'nin Sistanbölgesini istilaya kalkış

ması üzerine, Musa Yabgu bu hareketi Sultan nezdinde 'protesto ,ettiği ' 
zaman, Tuğrul Bey'den aldığı mektubu Sistan'a,oğlu Börü ~lilegön-

'dermişti. Bu münasebetle 14cumadelahire 448 ,(29 ağustos 10S6)'da 
baş şehir Zerenc'e gelen Bör.ü, Ebu'l-Fazl'ın hacibleriJarafından<karşl
landı, Bağ-ı Meymun'da misafir ,edildi. Sonra Börü, babasının gönder
diği hil'atlerle beraber me'ktubu Ebu'I.Fazl;a verdi 44, ' 

" ç. Yus~f'un bir oğlu da yukarıd;adı geçen, lbr,ahimYınal'dır ki, 
Irak'ı Acemve Elcezire'nin SelçukluIara intikalinde büyük hizmetler 
görmüştür.Oandanekan savaşına, kadar olan devrede, taşıdığı unvana 
izafetle .: Y mallılar,> diye anılan kuvvetlerin' reisiİbrahim 45, bir müddet 
Horasan valiliği yapmış 46, sonra Tuğrul Bey tarafından Cibal mınta.
kasına (Hernedan; Isfahan) gönderilmişti. İbrahim 1043'de karargah 
merkezi Rey'den hareketle Berucird'i aldı, Hemedan'a yürüdü ve bu
raııın hükümdarı, Kaküveyh - oğullarİndan, Ebu Kalicar'ın çekildiği 
Sal>fi'r-hası. kalesini kuşatarak zabtetİiktep sonra, ganimetlerle birlikte, 
Tuğrul Bey'in gelmiş olduğlı Rey'e döndü, Bundan faydalanan Ebu' 
Kalich, tekrar Hemeclan'a sahib oldu (433=1041-1042). İbriü'J-Esir'e 
göre, Kirman'a ,gönderilmiş olan İbrahim Yınal'ın 437'de Tuğrul Bey'in 

43 Tarih-i Sisian, 372 - 374., 
44 Aynı ~ser, 382 vd.; Sistan ve ~avalisi hakkında tek kaynağımız olan' Tarih:} 

Sisian'ın müteakib 17 yıllık kısmı kaybolinuştur", Bu itibarla 448 cumadelahiresinden 
ta 465 tarihine k~dar bir ş~y bilinmiyo.r. ' 

.4S Tarih-i Beyhaki; İ~deks, "'Yınaliyan». 
46 Esrarii't-ie'Vhid (nşr. Zebihu'lIahSafa, Tahran 1332 ş.), 247; B~rHebraeus I, 

298. 



-126 İbrahim Kafesoglu 

emrile tekrar Hemedan'a doğru harekete geçmesi üzerine, Ebu Kalicar, 
Cuzekan Kürdlerine sığındI. Hemedan zabtedildi. İbrahim, müteakiben 
DInever'i ve Selçuklulardan korkarak Karmisin'e kaçan Diriever hakimi 
Hüsftmü'd-devle Ebu'ş-Şevk'in arkasından giderek Karmısın'i zabtetti 
(receb 437 = ocak 1046). Bucivardaki Deylemlilerden ve Kürdlerden 
müteşekkil hasım kuvvetleri bozguna uğrattı. Ebu'ş-Şevk Hulvan'a çekil. 
mişti. Şa'baniçinde (şubat 1046) Saymara'yı alan ve Kürdleri tekrar 
mağlup eden- İbrahim. Hulvan'a yürüdü ve Ebu'ş.Şevk'in Sirevan'a 
gittiğini öğrenince; mart ortalarına doğru Sirevan'ı tahrip etti, ku vvet 
lerinden bir grupu Hanikın'e göndererekohavaliyi yağmalattı. fakat 
Dinever ile Karmisın, ramazan ayında Sırevan'da ölen- Ebu'ş.Şevk'in 

kardeşi Müh.elhel tarafından istirdad edilmiş, bunun oğlu Dinever civa
rındaki Selçuklu miifrezelerini püskürtmeğe muvaffak olmuştu. 438. 
rebi'ülevvelinde (eylul 1046) MühelheI'e cebhe' alan yeğeni Sad i b. Ebi'ş~ 
Şevk, babasına aid ülkelerde Selçuklu hakimiyetini tanımak mukeibi
linde İbrahim Yınal'dan yardımistedi. Böylece bu ·ayın sonlarına doğru. 
zabt olunan Hulvan'da Sultan Tuğrul Bey ve İbrahim Yınal adlarına. 
hutbe .okundu. 439 (1047 -1048) 'da Hemedan sahibi Ebu Kaıicar'ın 
Tuğrul Bey ile anlaşması üzerine, Sultanın emrile, Ymal,Cibal'e karşı' 

, harekat yapmaktan vazgeçti. Az sonra Sadi'nin diğer amcası,', Lur 
Kürtleri tarafından y;akalanarak Yınal'a getirildi. Kinkiver kalesi aman 
ile alındı ve Türkmen gruplan' Bendeniceyn, Deskere, Bacistil', Haru
niye bölgelerini y;;ığmalayup tahrip ettiler. Bu hareketlerinden dolayı 
İbrahim Yınal'ın Bağdad üzerine yürüdüğü şayi olmuştu.' fakat o, 
Tekrit yakınlarına kadar akınlar yaptırmakla iktifa etti. Sermac k,!-le
sini aman ile teslimaldıktan sonra,I vezirinin elile Şehr.i Zur'a, da ha- . 
kim olan Yınal, yukarıdan, beri bu geniş sahada Türkmen gruplarını 

'sevk ve idare eden kumandanı Tahir oğlu Ahmed'i, Mühelhel'in sığın
inıŞ olduğu Tiranşah kalesine gönderdi. Ahmed ordusunda zuhur eden 
sarı hastalık yüzünden kaleyi alamadı -ve Yınal'ın emrile oradan çe
kildi. Bundan sonra bir müddet buralardilyerli kuvvetlerle Oğuzlar " 
arasında mücadele de'vam etti (440=1048.1049)47. Bu tarihlerde Sul
tan Tuğrul Bey, Aras kenarında Bizans ve. müttefikjerile yapılan ve 
M~sa Yabgu'nun oğlu Hasan'ın ölümü ile biten savaşın intikamını al
mak ve Selçuklular için hayati ehemmiyeti haizRum sınırlarındaki: 
SelçUklU kuv vetlerini takviye etmekmaks'adile .İbrahim Yına!'ı Azer
baycan valiliğine getirdi. Yınal, Kutalmış ile birlikte Ermenya ve 
Gürcü memleketinde parlak zaferler -kazandı, Erzurum havalisine ka-

47 İbnü·I.Esir, 437·444 yılları vak'aları. 
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dar- iIerledı 48 •. Buradan 'Elcezire'yedönen İbrahim, Sadi ile, Selçuklu 
kumandanıarı ve· Türkmen beylerinin ellerinde bulunmayan yerlerin,' 
Selçuklu himayesinde,Sadi'ye aid ,olduğuna dair bir anlaşma yaptı. 
Bu kararla Sadi, Deskere'deki Buveyhi kuvvetlerini tarderek o hava
!iyi, Yınal vasıtclsile, Selçukhilara bağladı. Böylece cesaret ve kudreti 
ile temayüz eden1brahim Yınal, kısa zam~nda Cibal, Elcezire' ve Azer
baycan mıntakalarının en otoriter sİması haline gelmişti. 441 (1049-1050) 
yılında Tuğrul Bey'in İbrahim'den,· Hemedan başta olmak üzere, Ci
bal'dekibütün kalelerin kendine terkini istemesi, aralahnın açılmasına 
sebeb oldu. Kuvvet toplayarak Sultana cebhe alan Yına!, bozguna uğ
radı, 'Sermace kalesine çekildi. Tuğrul Bey, Yınal'in elindeki kaleleri 
zabtettikten sonra, Sermac'ı kuşattı ve dört gün muhasarayı müteakib 
Yına!'ı teslim olmağa mecbur etti, fakat onucezalandırmadı, tekrar 
Qbal ve Azerbaycan kıtalarının başına geçirdi 49. Bu,' Yınal'ın ilk is
yanı idi. 448 (10S6)'da Tuğrul Bey'le birlikte Diyarbekir harekatına 
iştirak eden ve 449 başlarında, yukarıda Kutalmış münasebetile gör
düğümüz, Sincar'ı tenkil seferinde yine onun yanında bulunmuşolan 

',Yınal, Musul ve Sincar havalisini Sultan'dan teslimalmıştı. Bir senesonra 
ise, Sultan'dan izin almadan, üzerİnde halifenin verdiği hil'at olduğu 
halde, Musul'dan Hemedan'a gitmesi, Tuğrul Bey tarafından yenı . bii-

. !.syan başlangıcı telakki edildi. İbrahim Yİnal, geri gelmesi için Tuğ· 
rul Bey'in verdiği ,emirle Halifenin aynı mahiyettekitavsiyesine uya
rak Hemedan'dan avdet etmekle Sultanın haklı şüphesini kısmendağıth 
tse de, onun· bir an, için müdafaasız bıraktığı. Musul ve havalisi Hali
fenin. ve Tuğrul Bey'in' düşinanı Arslan Besasiri'nin hücum ve istila
sına maruz kalmıştLTam bu sırada İbrahim Yınal, üçüncü defa, izin
siz olarak Hemedan istıkametinde yol aldı. İbrahim'in ikide .bir baş 
kaldırmasında ana sebeb, şübhesiz' onun saltanata hak iddia. etmesi 
idi. Fakat son haı'eketinde,kayn'aklarımızın bilhassa belirttiğine göre, 
Fatim'i halifesi' el-Müstansir BiHah ile Mısır hükumetinin Elcezire'deki 
temsilcisi Arslan Besasiri'nin teşvikleri ve herikisinin İhrahim'i Su):
tan Tuğrul Bey'e karşı tahrikleri ve yardım vaidleri rOloY·n'amıştı öo• 
Halbuki Selçuklu imparatorluğunun' temel politikasının' bir' cebhesi, 
Mısr'ın nüfuzunu her ne bahasına olursa olsun kırmak, hatta islam 
aİemindemevcut ikiliğin yarattığı münaferete esas kaynak f.'eşkil eden 
Fiitımi hiliifetini ortadan kaldırmaktı. ,Tuğrul Bey İbrahim'in bu gizl~ 

48 Tafsiien bk. M. I~L Yınanç, aynı eser, 46 vcİ~' ". . " 
49 Zübdetü'n-nusrd, 6; İbnü'I-Esir, 437 - 441 yıllari vak'aıarı. 
50 İbnü'I-Esir, 450 yılıvak'aları; Bar Hebraeus I, 313; Anonim Tarih-i Al:i Sel

çuk, 6. Daha bk. M. H. Yınauç, aynı eser, ,SO. 
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münasebetler meselesini kökünden halletmek karari ile Nusaybin'den 
derhal yola çıktı (450 ramazanı ortası=1058 kasımının ilk haftası).' İb
rahim Yınal, 26 ramazanda (17 kasım 1058) Hemedfm!..a varmış, . etra
fına haylı kuvvet toplamış, kardeşi Ertaş'ın Muhammed ve Ahtiıei:l 
adlarındaki oğullarının iltihakiyle iyice kuvvet kazanmıştı. Üstelik 
kendi mücadele sahasını içine alan Irak·} Acem bölgesinde şahsi tesİri 
fazla idi. Bu durum karşısında Tuğrul Bey, şimdilik çekilmeği uygun 
bulduğu Rey'den, imparatorluğun muhtelif yerlerindeki dağınık or
duları ve çağrı 'Bey'in oğullarını: Horasan'dan Alp Arslan'ı, Kirman'- . 
dan Kara Arslan Kavurt'u, Anadolu hududundan Yakuti'yi .yanına 

çağırdı ve kuvvetlerini yeniden tanzim etti. Sonra İbrahim ile karşı
laştı. Rey civarında HefUid Bevlan mevkiinde 51 vuku'bulan şiddetli 

. mulıarebede İbrahim, bozguna uğradı ve esiredildi. Yakalanan. Ertaş'ın 
oğulları öldürüldü. İbrahirnde kendi yayının kirişi ile boğduruldu 
(9 cumadelahire 451 --.:.' 22 haziran 1059 52; Seyfü'd. devle diye de anı
lan \İbrahim Yına1 58, muasır Şeyh Ebu Said'in menakıbinde de belir
tildiği üzere 54, oldukça zalim bir adamdı. 

iD. Yusuf Yınal'ın diğer. oğlu, bilha:ssa Sistanida roloynadığı görü
len, Ertaş'tır. Bunun İbrahim Yınal'ın kardeşi olduğu tasrih edilmiş
tir 55. Yukarıda Musa Yabgu münasebetile söylediğimiz gibi, Ertaş;. 
Sistan'ı yağma ve tahrib eden Ahmed b. T~hir'e karşı, Ebu'l-Fazl'm 
daveti' üzerine, 5000 süvari ile 432 .. rt!biülevvelinde (kasım 1040) Sis
tan' a gitmiş ve orada sükuneti iac:le" ederek Musa Yahgu adına hutbe 
okutmuştu. Sonra Ebu'I~Fazl ile birlikte Bj,jst'de. asayişi sağlamış, ça
pUIGuları tardetmişti. Fakat bu sirada Sistan'a gelen Musa Yabguile 
arası açıldığı için Horasan'a döndü 56. 'Ertesi yıl. Ebu'l-Fazl, Gazneli 
Sultan Mevdud' un Kaymaz kumandasındaki kuvvetleri karşısında 

müşkül duruma düştüğü zaman, Maveraünnehir'de bulunan Ertaş'a 
haber gönderdi ve 433 zilhıccesinde (temmuz 1042) ansızın Sist~n'da 
görünen Ertaş, Zer en c önünde Gaznelileri bozguna uğrattı ve mem
leketten uzaklaştırdı. Eb4'I-Fazl'ın da katıldığı bu mücadele, 434 rebi~ 

. sı Bk. Yakut, Mu' cem, VIII, 468. 
52 Zübdetü'n-nus'ra, 12 -14; İbnü'I-Esir, 450 yılı vak'aı~rı; Anonim Tarih-i AZ-i 

Selçuk, göst. yer; Ahbar ... da (s. 14) İbrahim'in ölümü 19 cumadelahirede gösteril
miştir .. 

,53 MücmeıÜ't-ievarih ve'(-kısas (nşr. M. Bahar, Tahran 1318 ş.), 407, Esrarü't
ievhid, 247; Bar Hebraeus I, 310. 

54 Esrarii't-tevhid, 126 • 
. L ~5 ,Tarih-i Sistan, 365; .İbnü'I-Esir 433 yılı vak'aları. 

56 1'arih-i Sistem, 365 vd. 
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ülevveli' ortalarına kadar sürdü (k~sım 1042). Aynı seneiçinde, 'Tuğ
rul Bey'in Harezm seferi esnasında Kirman'a kaçan Cend hakimi ve , 
meşhur Selçuklu düşmanı Şahmelik'i yakalayarak ÇağrıBey'egön
deren Ertaş 57, 437 (1045 -1046)' da kaHibalık bir ordu başında Gaz
ne'ye yürümek üzere yola çıktı ise de, Sultan Mevdııd'un ordusu kar
şısında çekilmeğe mecbur oldu. Bir yıl sonra Musa '(abgu, Sistan'a 
geldiği zaman Ertaş orada bulunuyor, Selçuklu hakimiyetinin Sistan'da 
yerleşmesini te'mine çalışıyordu, Fakat bu gayret fazla devam etmedi. 
Ertaş' 440 (1048"'1049) da Tabes'de bir sui~asdla, emir Ebıı'I~Abbas 
Durehi'nin köleleri tarafından öldürüldü 58. Ahmed ve Muhammed ad· 
larındaki oğulları da, gördüğümüz gibi, İbrahim Yınal'ın isyanına iş
tiraklerinden dolayı 'öldürülrtıüşlerdi. 

, E. Selçuklu "ailesinden biride, Malazgirt meydan muharebesi'nin 
hazırlık safhasında, 10'70'de, Bizans'ın şark orduları baş kumandanı 
Manuel Komnenos'u Sivas civarında esir eden Türk kumandanıdır ki, 
Bizans kaynaklarında <Khrysoskub, Ermenikaynaklarında <Guedric» 
adil e zikredilmekte ve kendisinin Selçuklu hükümcıar ailesine mensu
biyeti belirtilm~ktedir 59. Si bt ibnü'l-Cevzi, Sultan Alp Arslan'uı eniştesi 
'olduğunu bildirdiği bu zatın ismini 0:.-.ı) veya d'7)1; Anonim Tarih-i 
Al-i Selçuk 0· .... )\ olarak zabtetmişrir 60. Son esere göre. Ersığın, 
Yunus b. Selçuk'un oğludur 61. Yukarıda Yunus adının Yusuf'dan 
bozulmaolduğunu söylemiştik. O halde 'onun Yusuf'un oğlu, İbrahim 
Yınal ile Ertaş'ın kardeşi, olması' icab 'etmektedir: Ersığın, bilindiği 
gibi, esir ettiği Mauuel Komnenos'un sözlerine kanarak Bizans'a iltica 
etmişti 62 ve çok kuvvetli bir ihtimalle 1078 yılinda hala hayat.ta idi. 

57 İbnü'l-Esir, 434 yılı vak'aları. 
53 Tarih-i Sisian, 367 - 369. 
59 N. Bry'ennios (Cousin tre. : Hisioire de Consianiinople), III, 508; Urfalı Mateos 

(E. Dulaurier tre.), 162. 
60 Si bt İbnü'I-Cevzi, Mir'ô.iil'z-zaman (İbn Kalanisi neşrİnde), 100; Topkapısarayı, 

Sultan Ahmed III, nr. 2907, XII, 252a. 254a. Şimdiye kadar Erbasgan veya Ertaşgun 
(M. H. Yınanç, aynı eser, 65), Erisghen v'eya daha ziyade Arisighi (Cl. Cahen, WZKM, 
XXXI,3, 185; Ayn. müll;, Byzantion~ IX, 625) diye okunmağa'çalışılan bu Türk adının' her 
halde, hem ortograf, hem de Türklerde ad verme kaidesine uygun tarzda Er.sığun= 
Ersığın (sığun; yaban sığırı, dağ keçisi: Kaşgarlı, aynı, eser, i; 409) okunması lazım 
geldiği kanaatindeyiz. O devirde bu ismin kullanıldığına bir delil de Alp Arslan'ın 

tahta çıkmasımüniısebetile 0:. .... ';1 (Er~ığın) iıdında bir kumandanın zikredilmiş olmasıdır 
(Sk. Zübdeiü'n-nusra, '26). 

61 Anonim Tarih-i Al-i Selçuk, 3, metin 8. ' _ 
62 t Kafes'oırıu,' Islam' Ansiklopedisi, Malazgiri mu/zarebesi mad. (Buradaki Er

sagun şekli bir tertib haHisıdır, Krş. aynı m'akalenin ayrı basımı, s.' 6). 



]30 İbrahim~!<afesoğlu 

Bu tarihte; İmparator- VII. Mikhael'e karşı ayaklanan ve Selçuklu kuv. 
vetlerinin yardımı ile İstanbul'a girerek 3 ~isan- 1078 de imparator olan 
General Botaniates'in Türk ordusundan yardım sağlamak üzere Süley
man Şah'a genderdiği Khrysoskul,bu Ersığın olsa gerektir 63 

-'-

63 Bk. i. Kafesoğlu, Sultan Melikşah devrinde Büyük Selçuklu lmparatorlp.ğu, 
71 vd. çağrı Bey'in oğulları: Alp Arslan için bk. M. H. Yınaoç, lslam Ansiklopedisi. 
Alp Arslan mad , Yakut! ıçin. ayn. müıı., Anadolunun Fethi. 44. 51, 53; 57 vd., 64, 
Emirü'I·Ümera Osman i~in, i. Kafesoğlu, Sultan Melikşah devrinde .. :, -29 vd., Kavurt 
İçin, i. Kafesoğlu. lslilm- Ansiklopedisi, Kavurt mad. . 


