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TÜRKÇE SELÇUKNAME'YE GÖRE MALAZGİRT SAV AŞI 

Erdoğan Merçil . 

Doğu Anadolu'ya Türk akınları Xl. yüzyılın ilk yarısında baş
lamış, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun gerek kuruluş gerekse 
kurulduktan sonraki devrelerinde de devam etmiştir. Xl. yüzyılın 
ikinci yarısında ise Gümüş .. Tegin, Afşin, Ahmed-Şah ve Salar-ı 
Horasan adlı emirler Bizans arazisinde, bilhassa orta ve doğu Ana
dolu'da, Türkler'in yaşayış şekline uygun bu bölgelerde yaptıkları 
akınlarda belki de ilerde kendilerine buraların bir yurt olacağını 
düşünmenin heyecanı içinde zaferler kazanmakta idiler. Bu Emir· 
lerden Afşin, Alp Arslan ( 1063-1072 )'dan kaçan Sultan'ın eniştesi 
Er-Basgan'ın peşisıra Istanbul Boğazı'na kadar ilerlemişti · ( 1070· 
1071 ). Bizans Imparatorluğu bu akınları önlemek, Selçuklular ise 
yurt edinmek istedikleri bu yerlere sağlarnca yerleşmek istiyorlardı. 
Malazgirt meydan muharebesi, Bizans'ın bu savunma ve S elçuklu 
Türkleri'nin ülkeye yerleşme azimlerinin bir .neticesidir ve bilindiği 
gibi atalarımızın tam ve kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. 

Sultan Alp Arslan, Fatımi Devleti veziri Nasır el-Devle Ham
dan'ın daveti üzerine Fatımi hilafetini ortadan kaldırmak ve Mı
sır'ı almak için 1070 Temmuzu'nda Hemedan'dan büyük bir ordu 
ile hareket etmişti. Anadolu'ya girdikten sonra ilk olarak Malaz
girt ve Erciş'i ~le geçirdi. Diyarbekir bölgesi, Vezir Nizarn el
Mülk'ün yardımını sağlayan Mervan Oğulları'ndan Nizarn el-Din 
de bırakıldı. Sultan Alp Arslan daha sonra Bizans hakimiyetindeki 
Urfa'ya geldi. Iki aya yakın süren muhasara neticesiz kaldı (1070 
sonu). Halebemiri Mirdas Oğulları'ndan Mahmud Urfa'ya gelmesi 
için yapılan çağrıya uymadı. Sultan Alp Arslan muhasarayı kal
dırarak Haleb üzerine yürüdü. 19 Ocak 107J'de Fırat'i geçti, Ha
Ieb önüne geldi. Emir Mahmud burada da huzura gelmemekte 
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ısrar etti. Şehir bir müddet muhasara edildi. Neticede Emir Mah
mud boyun eğmek zorunda kaldı, affa uğradı ve yerinde bırakıldı. 
Sultan Alp Arslan Haleb'den Dımaşka doğru yürüdü. Ancak, Bi
zans Imparatoru Romanos IV. Diogenes'in Türkleri Anadolu'dan 
çıkar~~k _i~iı:ı . büyük bir ordu iJe sefery .. çıktığı~.~ habe~ . alınca, 
Mısır "üzerine yürümekten vazgeçerek sür'atle geri döndü. lki ordu 
Malazgirt-Ahlat arasındaki Ralıva ovasında karşılaştılar. (26 Ağus
tos 1071 Cuma) (1). Selçuklu kuvvetler.i . sayı bakımından çok üstün 
olan Bizans ordusunu Türkler'e has savaş taktiği ile kesin bir ye
nilgiye uğratarak imha etti. Bizans Imparatoru Romanos lV. esir 
edildi. Savaş sonunda muazzam ganimet ele. geçirildi. Daha sonra 
Sultan Alp Arslan, Bizans Imparatoru ile bir anlaşma yaptı v,e onu 
serbest bıraktı. Bu zafer ile Anadolu artık Türkler'e açılmış ve bu
günkü Türkiye'nin kurulması için de ilk adım atılmış oldu. Zaferin 
kazanılması islam aleminde de büyük sevinç ve heyecan yarattı. 

Bizim esas gayemiz yukarıda · yazımızın başlığından da anla
şılacağı üzere, kısaca özetini verdiğimiz ve ehemmiyetini belirt
rneğe çalıştığımız Malazgirt savaşını XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı Imparatorluğu zamanında yazılmış Türkçe Selçukname' 
den nakl etmektir e>- Eserin şimdilik elimizde iki yazma nüshası 
vardır.: 1. Bodleian (Oxford) kütüphanesi nüshası, no. Hunt. Do
nat. 6; 2. Badi Efendi (Edirne) kütüphanesi, no. 2314 (eski 512). 
Ahmed . b. Mahmud ( öl. 1569-1570) bu Selçukname'yi güvenilir 
kaynakları kullanarak, kulağa hoş gelecek tarzda müsecca, hem 
de nisbeten kolay anlaşılabilecek, Türk dil kaidelerine uygun bir 
şekilde yazmıŞtır. Eserin umumi Selçuklu tarihi bakımından değeri 
bahis konusu olduğunda, bizce en önemli tarafı XVI. yüzyıl için
de ataları Selçuklular'ın tarihini mevzu edinen bir Osmanlı müel
lifi tarafından kaleme alınmış olmasıdır. Eser aşağı-yukarı bütü
nü ile Büyük Selçu~lu Devleti tarihinde bahsetmektedir. Anado-

(1) Batılı tarihçilerden bazıları savaş tarihini 19 A~ustos olarak vermekte• 
t.edirler, b k.,• J. Laurent, Byzance et les Turc s SeTdjoucide• dans L'Asie Occiden• 
tale Jusqu'en 1081, Paris ll:ll3. s. 43 not. 10~ G. Ostrogorsky, History of the 
Byzaatine State, New Jersey 1957. s. 304; St. Ruacimaa, A Histo,.y of the Cl'usades, 
I, Penguia Books aerisi London 1965. s. 63. 26 A~ustos tarihinin do~rulu~u ve 
kaynakların tenkidi için bk., M. Halil Yinaııç. Türkiye Tarihi Selçuklular Devrı; 
İstanbul 1944. s. 79 not. 

(2) Selçukname hakkıada daha fazla tafsilat için bk . . Ahmed b. Mahmüd'un 
Selçı;. -ı<ime'si (ölm. 1~69-1?70), Tarih Dergisi sayı 23, İstanbul 1969. s, 219·232. 
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lu Selçukluları için verdiği bilgi gayet kısa olup bir özet şeklin
dedir. Büyük Selçuklular tarihi hakkında yazılmış, tercüme dahi 
olsa, ilk ve yegane türkçe eser olması bu Selçukname'nin kıyınet 
ve değerini artıran bir husustur. Selçukname'den nakl edeceğimiz 
Malazgirt savaşından bahseden kısımda müellif, esas olarak Sıbt 
İbn el-Cevzl Şems el-din Ebu'I-Muzaffer Yusuf b. Kızoğlu'nun 
Mir'at el-Zeman tt Tevari'h eı-Ayan'ı ile Sadr · el-din Ebi'I-Hasan 
b. Ebi'l-Fevaris Nasir b. Ali el-Huseyni'nin Alıbar el-Devlet el
Selcukiyye adlı eserlerini kullanmıştır. 

Metinde esas gayemiz tarihi malilmatı vermek olduğundan ya
zılışta arkaik türkçe yerine, cümle dizisi ve kelimeler değiştiril

meden bugünkü imlamız kullanılmıştır. Bugünkü dilimizde hiç kul
lanılmayan veya ancak nadiren istimal edilen tabirler, yer ve şa
hıs isimleri için transkripsiyon harfleri kullanılmış ve okuyucuya 
kolaylık olmak üzere bugünkü türkçemizde pek geçmeyen bazı 
kelimelerin manası dip notlarında ayrıca açıklanmıştır.· Metinde 
esas olarak Bodleian nüshası ( kısaltınası B) alınmıştır. Ifade ba
kımından bazı tashih ve ilaveler için istifade olunan Edirne nüs
hası ( kısaltınası E) nın varakları ise başdan eksik olan on var ak 
nazar-ı itibara alınmadan nüshanın aslında mevcud varak numa
ralarına göre verilmiştir. 

B38b Eı8b M e t i n 

Alp Arslan lstanbul 1 M eli ki Romanos 2 ile ceng edip 
E19a esir ll etdiğinin 3 beyanındadır 4 : Sultan Alp Arı-lan Hi c

ret-i Falır-i Mevcudat ve Server-i Kainat'ın dörtyüzalt
mışikisinde He meda n 5 salırasından 6 rihlet ve bilad-ı 
Küffar üzerine azlınet etdi. Gelip viHiyet-i Ahlat'dan 7 

Erciş ve Malazgirt 8 demek ile ma' rfif şehirlere yetdi. 
Ol şehirlerin ikisini de zernan-ı yesirde feth edip hal· 
kımn. kimini 9 katı ve kimini 10 esir etdi. Meğer Sultan'ın 

ı Nüshalarda İstarnbul şeklindedir. Bazen İstanbul olarak da geçmektedir. 

Metinde İstanbul tercih edilmişt~r. ll 2 Nüshalarda IJ' il.. ;1 şeklindedir. US Esir et• 

likinin B: esir ü giriftar ve kendinin etdiğinin E 114 bı-yanı ndadır B: beyanında E \1 
6 Hemedan E: Hemedan'dan B 11 6 salırasından E:- B ll 7 Ahlat'dan E: Hılat'dan B ll 
8 .>.)' ;t.. B: .>.}'; L:.. E Metinde bugünkü söylenişi ile Malazgirt kullanılmıştır. ll 
9 kimini E: kimin B ll ıo kimini E: kimin B ll 
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beglerinden Er-Basgan 11 nam bir emir-i pür-ihtişam 
var idi. Sultan'ın kızkardeşin (3) almış, Sultcln ile kara
bet ü musaheret kılmış idi. Ba'zı hususdan Sultan ile Er
basgan'ın ma beynine keder düşüp Sultan'dan havf ü hazer 
edip Yavekiyye 12 ( 4) telifesinden bir bölük askeri ile 
Rum Padişahı'na iltica etmek için kaçıp diyar-ı Rum'a 
güzer ve ol canibe sefer etdi. Sultan dahi 13 Er-Bas
gan'ın hıyanetin ve diyar-ı Rum'a azimetin biJicek Afşin 
demek ile mezkur ve pehlivanlık ile meşhUr bir emir-i 
pür-iştihil.r ki, diyar-ı Rum'u ayağı altına almış ve ol vi
layetlerde nehb ü garet ve yağma ve hasaret kılmış Mü
luk-ı Rüm içinde nam-dar, hayli adı 14 ve sanı var idi. 
Ol Emir-i güz1ni bir bölük asker-i pür kin ile Er-Bas
gan'ın ardınca gönderdi, ta ki, Er-Basgan'ı tutup 1ô ge
tire, Sultan'ın hizmetine yetire. 

Çünki 16 Sultan Afşin'i gönderdi, kendi dahi oradan 
göçüp gitti Meyyafarikin canibine irtihal etdi. Çünki 
hudud-ı Meyyafarikin'e vusill buldu, Tell-Bagdad nam 
mevzi<de nüzul kıldı. Meyyafarikin'in Meliki Naşr b. Mer
van gelip Sultan'a buluşdu. Çünki Sultan'ın hizmetine 
erdi, Sultan izzet edip ll hilcat giyiı·di. Asker mesaiibi
ne sarf olunmak için Naşr b. Mervan'a sadhezar dinar 
saldı. Ol dahi re<ayadan devşirip aldı. Birkaç gün için
de hasıl edip Sultan'a vasıl etdi. Sultan ol malın re<a
yadan alındığın bilip kabul etmeyip döndürdü, Naşr b. 
Mervan'a gine gönderdi dedi ki: Bizim fellahlar malına 
hacetimiz ve re<ayadan mil.l alınağa icazetimiz yokdur. 
Emr eyledi, gine ol malı nice 17 derdiler ise cümle eski 
ıssına 18 (5) verdiler 19• Hatta bir fellaha bir beyza salın-

11 Nü.shalarda .jl; 1 şeklindedir. H 12 Nüshalarda ~4 olarak .yazılmıştır. jj13 <i abi 

E :·B IJ14 adı B: ad E ll 15 tutup E : tuta B IJ16 Çüoki E: Çünkim B. Metinde çiinki 
tercih. edilei!ektir. ll 17 nice E:-B ll ıs ıssına B: sahibine E 11 t9 verdiler B: vereler E ll 

(S) Sultan Alp Arsl.an'ın bu kızının ismi Gevber Hatuo'dur, bk. Osman Tu
ran, Selçuklular 7'arihi ve Türk-lslam M edeniyeti, Ankara 1965. s. 120. 

(4) Bu yazılış, A. Ateş'in kelimenin Yavegl şeklinde okunınası gerekti~ini 

destekler mabiyettedir. Bk. Ahmed Ateş, Yabgulular Meselesi, Belleten XXIX, sa· 
yı 115, s. 517 vdd. 

(5) ls; sabib, millik manasındadır. 
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mış, andan ancak bir yumurda alınmış idi. Gine fellaha 
vermek dileyicek, bu kadar az nesnede ne var deyip 
almadan ihtiraz gösterdi. Sultan'ın kulları : Emir Pa
dişah'ındır, deyü ıo yumurdasın güç ile eline verdi. Pes 
Naşr b. Mervan ol kendine salınan yüzbin dinarı has
lanndan .ve hazinesinden hasıl kılıp Sultan'ın hizmetine 
vasıl kıldı. Pes Sultan oradan gitdi Süveyda (6) kal'esine 
yetdi. Sehl zemanda Sü ve yda kal'esini ve ol yörelerde 
olan, hisariarı feth etdi ve Sultan'ın kullarından bir bö~ 
lük asker ve dilaverler Harran'ın ve nevahi'sinin üzerine 
vardı] ar. Neh b ü garet ve yağma ve h asaret etdiler. 
Harran'ın ve nevahi'sinin 2 1 halkı kaçıp Rafil~a (7) kal'esi 
muhkem hisar ve sur üstüvar olmağın anda tahassun 
ve bir zernan temekkün etdiler. Sonra ehl-i Harran Sul
tan ile bir mikdar mal üzerine sulh edip ceng ü cidal 
ve harb ü 22 kıtaiden vazgeldiler · ve Hicret-i Server-i 
Din ve Resul-i Emin'in dörtyüzaltmışüçüncü yılında Sa
fer ayının altıncı günü Salı gün ve ba'zı ehl-i tarih kav
li üzerine Rebiyülevvel 23 ayının ikinci günü Perşenbe 

gün Sultan kal'e-i Ruha (Urfa)'ya vusı11 bulup anın üze
rio nüzı11 etdi. Ehl-i Ruha Sultan'a ita'at göstermeyip 
ve hisara girrneğe icazet vermeyip, hisariarın berkidip 
ve burclar üzerine mancınıklar ve zenberekler 24 ve sair 25 

alat-ı kıta] ve esbab-ı cida.l kurup her canibin berkidip 
oturdular. Emn ü sulhu aradan götürdüler. Ceng ü gav
gayı ve 26 hay ü huy ı 27 · ortaya getirdiler~ Alp Arslan 

B39b askeri ll hisarın hendeğini türab ve ahcar ile toldurup 
karenin üzerine hücı1m etdiler ve kaleeden Alp Arslan 
askerinin üzerine ateş yağdırıp rücı1m ettiler . Ziyade 
kıtal-ı aılm ve harb-ı delim (8) oldu. Meğer Alp Ars
lan'a İstanbul Meliki Romanus name ve resul gönderip 

!lo Emir ... deyü B: emr-i Padişahdır deyip E ll 21 nevah1sioin B: nevahisinde E ll 22 

ü B :-E ll 2s Rebiyülevvel B: Rebiyülevveli'nin E !124 ve zenberekler E:-B 1125 sair 
B:-E !1 26 ve E :-B ll 27 Hay ü hılyı B: huy ü hay E ll 

(6) Bugünkü Siverek'dir, Bk, E. Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı 
(Tercüme eden F. Işıltan ) , İst an bul 1970, s. 135 not 2. 

(7) Rafi~a, Halife Mansılr tarafından 772 yılında ei-Ra*"~a'nın yanında ku
rulmuş yeni bir şehir, bk., M ad. Rakka, JA. · 

(S) Delim : çok, birçok. 
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ol elçi Sultan'a Ruha kaleesinde vusıll bulmuş idi. Pes 
ol elçi Ruha Hanı ile Alp Arslan'ın arasını bir mikdar 
mal üzerine ıslah edip, ellibin dinar üzerine karar ol~ 
muş idi. Sultan dahi razi olup iki canibden terazi olıcak 
kal'e halkı dediler ki : Bizim ile nifakı olmayıp vifakı 

olduğun andan bilelim ki, ceng için Fdad (~) etdiği 
esbabı ıs bozup ol hendeği 29 doldurduğu eşearı ihrak ede. 
Biz de kavl olunan malı vasıl edip iki canibden murad 
hasıl ola. Pes Alp Arslan dahi sözlerine i'timad edip 
niyetlerinde fesad varidiğin bilmedi. Emr eyledi, asker 
ol hendek içinde olan cülmıld (1°) ve 30 eşearı ihrak. edip, 
cümle tarumar etdiler. Hisarın hendeği açılıp, yol ll ke~ 
silecek ehl-i kal'e sözlerinde 31 durmadılar. Ol kavl olu~ 
nan malı vermediler, Alp Arslan İstanbul' dan gelen el~ 
çidir fesada sebeb deyip elçiyi 32 öldürmek murad edin~ 
di. Vezir 33 Ni?:am el~Mülk elçi öldürmek adalet ve mülı1k 
ortasında adet değildir dedi; komadı. Pes elçinin na~ 
mesine cevab yazıp oradan döndürdüler. Gine lstanbul'a 
gönderdiler 31• Elçi gitdikden sonra Sultan da ka'leyi al
makdan vazgelip ceng ü harbden feragat kılıp göçmeye 
niyet ve Fırat suyuna doğru gitrneğe azimet etdi. Zira ki, 
azık kılletinden asker zebıln ve at ve er yorğun ve Af
şin'den haber gelmediğine Sultan muztarih ü mahzıln 
idi. Pes Ruha üzerinden rihlet edip, gelip Fırat üzerine 
konup Afşin'in haberi gelince [il*-amet etmek niyet 3~ 

etti. Bu canibden ehl-i Ruha Sultan gidicek, Sultan 
askerinden maktılllerin 36 serlerini cüsselerinden ayırdı~ 
lar. Bir name yazıp ol başlan bir elçinin eline verdiler 
ta ki, Rum Meliki'ne isal ede ve vaki' olan hali diye 
ve ol cüsseleri cümle yakdılar. ll Sultan Fırat 37 ırmağı
na 38 Rebiyülahır'in andördüncü gün[ül vusı11 bulup 

28 esbabı B: esbab E ll 29 hendeği B: hendek E 30 ve E:· B ll 31 sözlerinde E: söz
lerine B ll 32 elçiyi E: elçiye B ll llS Vezlr B: ve E ll 34 Gine İstanbul'a gönderdiler 
E :·B ll 36 niyet E :·B 1136 maktullerin B : makbilllerin E U 87 Fırat E: Fırat'a B ll 
88 ırmağı na E :-B 11 

(9) İ'dad: hazırlama. 
(10) Cülmfid: Büyük taş, kaya. 
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Bedaye (11) nam mevzi'e · nüzul etmiş idi 39• Meg-er ol 
zernancia J:laleb'in Ma~mud b. Zuabe 4o ( 12) nam bir emrr-i 
pür-ihtişamı var idi. Sultan Alp Arslan'a ta'at u sadakat 
ve muhabbet üzerine idi ve J:Ialeb'in 41 içinde ve etraf-ı 
kıta'da 42 hutbeyi Sultan narnma okudup biri birine mek
tı1bları varır gelir 43, daima Sultan ile dostluk kılır idi. 
Sultan gelip Fırat üzerine konıcak Mal;ımud, Sultan 44 

Alp Arslan'a 45 istikbal ve ta'zi'm ü iclal edip gelmedi. 
~abıl:;.a etdiği dostluğu kılmadı. Sebebi o idi ki, meğer 
lbn Han (13) demek ile mezkı1r bir beg var idi, Mal;ımı1d'a 
musahib ü 46 yar idi. Ol Beg, Mal).mud'u ifsad ü ıdlal 
edip,· Sultan'dan korku· verip dimağına ihtilal vermiş 

idi. Ol ecilden Ma~müd J:Ialeb hisarının yarak ve 47 ya
sakın 48 üstüvar 49 edip oturdu. Sultiln 50 ile 51 müla~at 

· etmeyip, Sultan ile ıncibeyninde olan musafata 52 (14) ke
der verdi. Sultan dahi gazab ile Fırat suyun geçip, J:la
leb üzerine güzer etdi. Emr etdi, asker J:laleb'in şehrini 
ve nevahi'sini ve fjımş yanlarını cümle nehb ü garet ve 
yağma 53 ve basaret etdiler ve 'Arab kabilelerinden 
Beni' Kilab'ı 54 urdular ve bi-nihaye develerin 65 sür
düler. Ol nevalıide olan ' Arab tarumar olup berriyeye 5u 

firar etdiler. Pes Sultan, Emir-i l;faleb Mal).mt1d'a name 

39 etmiş idi B: etmişler idi E 1140 Nüshalarda ":L;J) şeklindedir. ll 41 Çlaleb"in E: 
Çlaleb'de B ll 42 içinde ve etraf-ı kıla'da E: ·B ll 43 gelir B~ gelir idi E ll 44 
Sultan E : Sultan'a B ll 45 Alp Ars.lan'a E :·B ır 16 ü E: -B ll 47 ve E:-B [1 48 

yasakın B :·E il411 üstüvar B :·E 11 50 Sultan E: Sultan'aB ll 5t ile E:·B ll 52 musafa· 
ta E: muzafata B ll 5iı ve yağ'ına E: edip B ll rı4 B'de ,.;''% şeklindedir. ll 65 deve· 
!erin E : dıoveleri B ll 56 berriyeye E: Beniyeden B ll 

(11) Bedaye, Menbiç'in kuzey-doğusunda bulunan bir yöre, bk. Honigmaon, 
Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Ili no. lu harita ve Ali Sevim, Suriye Selçukluları 
[ ( Fetihten Tutuş' un Ölümüne Kadar), Ankara 1965. s. 70. 

(12) Bu zat Mirdasiler'den Ma~mild b. Naşr'dır. Müstensibin okuyamadığ-ı 
aniaşıJan <~P JJ şeklinin aslında Mal)mGd'un amcası olan cAııyye'nin künyesi olan 
Ebu Zuabe ~lduğu ta'hmin edilebilir, bk. Halil Edhem, Diivel-i lslômige, İstanbul 
1927. s. 158.; E. Zambaıır, Manuel de Genealogie et de Chronologie Pour l'his· 
toire de L'islarn, Berlin 1955. s. 135. 

(13) Nüshalarda bu şekilde geçmektedir. Osman Turan. bu beyin Kanıhanlı 
banedanıua mensup, isminin de Hakan•oğlu (Han-oğlu) Harun olduğ'unu kayd et
mektedir, bk. Osman Turan, Selçuklular Tarihi, S· 111.; Honigmanıı da bu ismi 
Harun b. Hakan olarak vermektedir. Bk. Bizans Devletinin Doğu sının, s. 116. 

(14) Musafat : samimi dostluk. 
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gönderip hizmete gelsin deyü da'vet etdi. Mabmud im
tina' edip Sultan'ın kelamını istima' etmedi. Sultan haber 
gönderip dedi ki: Şimdiye dek 67 . hutbeyi benim adıma 
okudup bana ita' at üzerine idin ve bana mektubların 

varır gelir idi. Muhabbet ü sadakat arz ederdin. Benim 
hod adetim bana gelen begleri kati ü i'dam değil, belki 
ta'ztm ü 58 ikramdır. B~na gelmekten sg kaçıp gitmenin 60 

vechini 61 bilemedim ve sebebini 62 ma'lum kılamadım. 
Pes Sultan'dan bu mal<üle haber gelicek, Mal,ımud dahi 
validesini (15) ve oğlunu bir mikdar tuhfe-i ha~lre ve 
hediye-i muhakkire ile Sult~n'a gönderdi. Dedi ki: Ben 
varamazın, zira Sultan'dan ziyade birn ve havf-ı azim 63 

üzerineyim dedi. Sultan'ın bu sözden gazabı 64 ziyade 
olup, Mai)mı1d'un biladını bi'l~külliye fesada verrneğe 

kasd etdi. Ittifak ol esnada ll Hallfe-i Bagdad, (16) Na
~)b-i Nu~aba'yı (17) Mal,ımıld'a gönderip, teşrif ii taz'im 
ve ri'ayet-ü tefhim kasd edip, Mal,ımud'a ve Mal,ımıld'un 
oğullarına atlar vermiş ve hile at! er göndermiş idi 66, 

Nal<Ib dahi gelip Mai)mıld'a buluşup Halife'nin kelamı
nı irsal ve hil'atleri isal etdi'. Pes Mal;ımıld Sultan'dan 
Naklb'e şikayet ve macerayı Ilikayet etdi ve dedi ki: 
Benim Halife'ye inkıyadımdan murad, memleketim emn 
ü eman üzerine olup abad olmakdır. Şimdi bu Sultan 
Alp Arslan gelip memaliki yağma vetalan ve ma'mılr, 
abadan olan 66 vilayetim harab ü 61 vYran etdi. Ba
na şol denli mal saldı ki, eğer ol malı verirsem fa~Ir 
ve kudret ü miknetim kalmayıp hal.dr olurun. Beni ku· 
şadıp hisar etdi. Hizmetine da'vet eder. Eğer varırsam 
ha bs etmek mukarrer. Belki ihtimal be var (18) dahi 6s var 

57 şimdiye dek E : şimdiden B 1\- 68 ü E :·B ll 69 gelmekden E: gelmeden B !160 

kaçıp !!İtmenin E : kaçdı~ının B ll 61 vechini B : vechi E U62 sebebini B : sebebi E li 
43 ha vf-ı a:ıtm E : havf ve azim B ll 64 gazabı E :·B ll 65 göndermiş idi B: gönderip 
E ll 68 abadan olan E :·B 67 ü E :·B \1 68 bevar dabi B: budur ki E. Miistensih, 
bevar kelimesini yanhş anlama neticesi bu şekilde yazmıştır, 

(16) Bu hanımın ismi Men'iadır, bk. Ali Sevim, Suriye S elçuklulan s. 40. 
jHI) Bu sırada 'Abbas! Hallfesi ~aim bi·Emrilliih idi. 
(17) Bağdad Nalf,ib·ı Nulf.abılsı Tırad b. Mubammcd Zeynebi'dir, bk, Ali Se· 

vim, Suriye Selçuklularr, s. 36 ve 38. 
(19) Bevar :· öliim, mahv olma. 
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dedi. Bir mektub çıkardı. İşte şu mektub Sultan Alp 
Arslan'ın Hemedan'dan gönderdiği ve bana yerinde otur, 
bana gelrneğe hacet yok deyip, afv-name deyü verdiği
dir. Şimdi beni gine hizmetine da' vet eder. Bilmem ki, 
kasdı ve niyeti nedir? dedi. Na~Ib dedi ki: Getir rnek~ 
tubu kendine iletip mektubuna muhalefet etdiğinin 69 se
bebin su' al ve zamirinde olanı bilip sana keşf-i hal ede
yin. Pes Na~Ib mektubu alıp Alp Arslan 70 canibine re
van olup, gelip buluşdu. Elin öpüp, görüşdü. Biri biri 
ile hal ü hatır soruşdu. Sul~an Halife'nin halinden istih
bar ve Na~Ib'in niye geldiğinden istifsar etdi. . Na~lb 
dedi ki: Mahmud ile ol~ın gavğayı ve geçen macerayı 
işidip, Halife dinibinden Mal;ımı1d'u getirrneğe ve hiz-
metinize yetirmeğe geldim. Alp Arslan Na~ib'e dedi ki : 
Ya Mai:ımud'un bu hususda cevab ü su'ali ll ve kilü~ali 
nedir?: Na~lb de mektubu çıkarıp özr ü m~~alini be- · 
yan ve ha vf-ı balini ıyan etdi. Sultan dedi ki: Bu mek
tub sahfhdir. Ben andan uzakda iken ana bu mektubu 
kalbini tatyib ü tefrih içün verdim. Şimdi kim kendine 
karib geldim, anun bu etdiği vaz' kabihdir. Bir kişi ki, 
bize intisab ü ihtisası olup bizim kendi ha vassımızdan 
geçe, biz geldiğimizi 71 göre karşı gelicek iken hisarına 
gire otura, hisar üzerine mancımklar ve aliit-ı kıtal ku
ra 72, bizim ile cenk bünyiidın agaz 73 eyleyip, bunun 
gibi fesiid ede. Biz anı kendi 74 haline koyup hizmeti
mize 76 getirmeyip 76 huzurumuza yetirmiyecek bizim·se
latln ·ll arasında ne hizmetimiz ve 77 hürmetimiz ve mü- . 
luk içinde ne kadar kadr ü rağbetimiz kalır dedi. Na-
1$-!b, Sultan'dan bu haberi alıp, Sultan'ın yanından 78 

çıkıp Vezir Ni~am el-Mülk ile buluşup dedi ki : Mai:ımud 
Sultan'a yirmibin dinar ve size pençhezar ile ·hizmet et
sin. Siz de Mai:ımud'un hatırını ri'ayet edin. Sultiin'a 
MaQ.mud'un vusı1lünü Sultan'ın Dımaşl$.'dan kufı1lüne (•9) 

69 etdikinin B : etdikine E ll 70 Alp Arslan E: Arslan B ll 71 geldikimizi E: 
geldikimizden B 11 72 kura B .: kuvvet E ll ·7a agllz E :-B 11 ?4 kendi E :·B ll 75 biz
metimize B : hizmetimiz E ll 74 getirmeyip B: götürüp E 11 77 hizmetimiz ve 
E:· B ll 78 yanından B: yanında E. 

(19) Kufill : seferden, yolculuktan dönme. 
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te'hir edin. Mal;ımfid'un Sultan'a inadı yokdur, itacat ü 
inkıyadı muhkemdir. Amma şimdi Sultan'a buluşıcal.< 
hali yokdur, kusur u vardır. Ol zamana dek isticdad üze
rine olsun dedi. Pes Ni~am el-Mülk dahi mala mail olup 
kabul edip, Sultan'ı ~ail etmeği boynuna aldı. Pes Na
I.<ib dönüp l;{aleb'e geldi Mal.ımlid'un üzerine girdi. Sul
tan ile geçen alıbarı ve Ni~am el-Mülk ile olan kavl ü 
kararı haber verdi. Mal.ımfid işidip dedi ki: Şimdi ben
de ol qenli mal değil 79, bir habbeye mecal 80 yokdur 
ve Sultan ile gerek şimdi, gerek Dımaşl~'dan dönicek 
buluşmak ihtimal değildir. Nai.<ib dedi ki: Senin Halife 
ile muhabbetin olup, sana izzet edip hWat giyirdikden 81 

sonra senin Alp Arslan ile mul.<abele etdiğine rızamız 
yokdur. Bu etdiğin vaz' muktezamız değildir. İyi var
mazsın yaramaz iş kıhrsın 82• l;{aleb halkına da Ruha'
ya ve sair muhalefe t eden şehirlere 83 etdiklerini etdir
mek dilersİn dedi. Ne kadar ki, Nal.<Ib söyledi gördü ki, 
Mal.ımud da muvafakat ve ma' l.<Ule mütaba'at yok, ahir 
varayın g ine tekrar Sultan'a buluşayın, deyü icazet alıp 
l;{aleb'den çıkıp gitdi. Hernan oradan Bagdad'a azın etdi. 
Nal.<ib gidicek Sultan Alp Arslan Cumadelahire'den iki 
gün kalmış idi, ehad gün, I:faleb'in üzerine geldi. Maf:ı
mfid ile cenk kıldı. Mal).mfid'u zebun edip, Mal).mud eman 
diledi. Sultan dedi ki : gelip buluşmayınca eman olmaz. 
Pes Mal.ımfid gice içinde kal'eden çıkıp hezar havf ü 
birn ile validesi eline yapışıp, getirip Alp Arslan 'ın eli
ne tesilm etdi. Dedi ki : İşde bu benim veledim ve ke
bidimdir (2°). Senin eline verdim, umarım ki, noksanını 

ll avf edip lfitf ü 84 ihsan edesin. Sultan dahi umduk
larından artuk ta' zfm ve rica etdiklerind~m ziyade kalb~ 
lerini tatyfb edip tekrim etdi. Avf ü 85 ihsan yoluna git
di. Dedi ki: Var imdi gine kal 'ene git. Yarın bize ge
lesin, nice dürlü ta<z]m ü hürmet bulasın. Pes Mal.ımfid 
gine l;{aleb'e gidip, ertesi SulU'ın emr eyledi; Vezfr Ni
?am el-Mülk ve ümera ve acyan ve sa ir ekabir-i divan, 

79 değil B: ve E ll 80 mecal E: muhal B U 81 giyirdikden B: giyirden E 11 
8ll kılırsın B: kılır E ll 83 şehirlere E: şehrin B U 8~ ü E :·B 85 ü E :-B ll 85 ü E :-B H 

(20) Kebid , Karaciğer. 
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Emlr-i I:Ialeb MaQ.müd'ı istikbal edip ta'zim ü icH\1 ile 
alıp Sultan'a geldiler Sultan ayak üzerine gelip, Mal,ı

mı1d 86 Sultan'ın elin öpüp 87 karşısında durdu. Andan 
yer gösterdi ss oturdular 89• Pes Sultan dahi Mal,ımı1d'a 

nice hıla< ve hedaya ve tuhaf ve su ataya ata etdi. Sim 
ve zer rahth esb 91 ve esterler 92 ve altun ve gümüş ke
merler 93 ve kös ve 94 alemler ve tabi ve 95 haymeler 96 

verdi. Sultan dönüp MaQ.mud'a hitab ve hizmetine geç 
geldiğinden ötürü itab etdi. Pes MaQ.mıld dahi İbn Han' 
dan şikayet edip ve kendiyi tahvif etdiğini hikayet etdi. 
Sultan dahi İbn Han kandedir? deyü istifsar edicek, 
yaraklanıp Sultan korkusundan Şam'a firar etmiş 97 bu
lundu. Sonra Sultan 98 Dımaş~'dan İbn Han'ı dahi ge
tirdip avf ü şefekat ve U9 ihsan ü ri'ayet etdi (21). 

Amma ol zernan ki, Er-Basgan Sulta.n'dan firar ve ıuo 
Yavekiyye taifesinden bir bölük asker ile terk-i diyar 
etdi, lstanbul'u arzu edip gitdi. Varıp Derbend'e (22) yetdi. 
Anda bir hisar var idi. Meryem nam avrat anda emir 
ve ser-dar idi. Pes ol avrata haber gönderip Derbend' 
den Ubfır edip İstanbul'a mürfir etmeğe 101 destur diledi. 
Meryem icazet vermeyip Er-Basgan'a muhalefet ü mu
hasamat ıo2 etdi. Bunlar bu hftlde kilü~alde ve tedbir-i 
ceng ü cidalde iken, meğer bu canibden İstanbul Meliki 
Romanus, Er-Basgan'ın geldiğin işidip ceng ü cidale 
ve harb ü kıtale 103 geldi sanıp 104, kendi 105 taht-ı ye-

86 Ma!)mud B: Ma~miid'u E ll 87 öpüp 8: öpüp ve E ll SB gösterdi B: gösterdiler E ll 
89 oturdular B: oturdu E ll 90 ve E:·B 1]91 esb B: esh-i cihan-peyına E 11 92 esterler 
8: ester-i dhan-neverd E ll 93 kemerler 8: kemer E 94 ve E:-8 1!95 ve E:· B ll 96 hay
meler B: hiyam E 1!97 firar etmiş 8: gitmiş E ll 98 Sultan B:· E 1]99 ve E:-8 ll 100 ve 
B:·E 11101 etmeğe B: ede E ll 102 ü muhasaınat B:·E 11 103 ve ... kıtale B:· E 11 104 sanıp 

Bı :ıannetti E 11 105 kendi B:·E ll 

(21) Osman Turan'a göre, Sultan Alp Arslan daha Urfa önünde Mahmu'u 
çağırdığı zaman Hakanoğlu ölmüş bulunmakta idi, hk. Selçuklular Tarihi, s. 118; 
Ali Sevim de Hanoğlu'nun ölüm tarihini h. 462-463 (m. 1070·1071) olarak ver
mektedir, hk. Suriye Selçukluları, s. 28. 

(22) Derbend, Kayseri'nin kazalarından Plnarbaşı (Zamantı)'dır. Bu hususda 
hk. Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, s. 63 not. 3 ve 6; Osman Turan, 
Selçuklular Tarihi, s. 105 ve 123. 
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dinde olan belgelerinde [n] Mihail (23
) nam bir emir-i 

pür ihtişamı kuyud-ı tam ile ve çokluk leşker ve ceng
cfı ıoa dilaverler 10i ile Er-Basgan ile mu~abele ve muha
rebe ve mul$:ateleye gönderdi. Pes Mihail dahi kibr ü 
kin ile gidip 108 Derbend'e gelip Er-Basgan'a yakın oldu. 
Er-Basgan dahi Mihail geldiğin işidip ıo9 haber gönde
rip dedi ki : Ben size ceng 110 ü harb ve kati ü darb 
için 111 gelmedim. Bil ki, muradım 112 Sultan havfından 113 

size iltica ve sizin ile ll Sultan'ın zararından ihtima
dır (24

). Mihail inanınayıp dedi ki 114 : Kizb eder ve rah·ı 
mekr ü hileye gidersin. Eğer muradın bize sığınmak 
ll ola idi, bizim biladımızı 115 nehb ü garet ve yakıp 
yıkıp 116 hasar et etmezdiniz 117• deyip musırr o ldı. Ahir 11t1 

Er-Basgan ne kadar 119 and içdi 120 Mihail ~abii olup 
tasdik etmedi 121

• Ceng için gelmesini tah!} ik etdi. Pes 
ahir 122 Mihail, Er-Basga:ı'ın üzerine yürüyüp iki asker 
biri birine m mul$:abil ıat olup biri birine tlğ ve teberler 
çaldılar. Biri birin aşağı yukarı sürüp 12:5 bir zernan ver
diler 126 aldılar. Ahir 127 Er-Basgan mansur 128 ve Mihail 
makhfır 129 oldu. Leşkeri durmayıp yerinden ayrıldı 130. 

Kaçabileni kaçdı ıs ı, kaçaınıyan 132 kırıldı 133, Mihail 
kendi.si esir 134 [ve) gıriftar-ı zenci'r oldu. Pes Mihail 
kendiyi yetmiş kantar altuna ıas iştira etdi. Ta ki, varıp 
ol 13

6 altunu getirip teslim edeler, Mihail habsden reha 
ola. Bunlar bu halde iken Er-Basgan'ın ardından Afşin 
geldi. Er-Basgan'ın olduğu yere yakın kaldı. Er-Basgan 

106 ceng·cu B: ceng·cillar E ll 107 dilliverler B:-E 11108 gidip B:· E ll 109 işidip B: 
bilip E 11110 ceng B: cenge E ll 111 ü har b ... için B:-E ll 112 muradım B:-E ll US 

Sultan bavfından E: Sultan'dan B ll 114 B'de» şeklindedir-11116 biladımızı B: vila· 
yetimiıd E ll 116 yakıp yıkıp B: yaJtma ve E ll 117 etmezdiniz Bı etmezdin E ll 118 

deyip ... Ahir E:·B ll 119 ne kadar B:-E 11 120 and içdi B: yemin etdi E 11121 Mihail. .. 
etmedi B. ioı.omadı E ll 12a Ceog ... ahir B:-E ll 123 biri birine B: biri birin E 11 124 
mu~abil B:, girip mu~ll.tele E ll 126 sürüp B:· E 1]126 bir ... verdiler B: verip E 11 

127 Ahir B: bir zernan cengden sonra E ll 128 mansur B: [u) muzaffer E 11129 makhur 
B: mukhllr u münhezim E ll 130 ayrıldı B: ayrıldılar E 11 131 kaçdı B: kaçıp E 11 
132 kaçarnıyan B: kaçınıyanı E ll 183 kırıldı B: tuCme·i şimşir·i ab-dar oldu E ll 1M 
esir B:·E ll 1ll5 altuna B. altun verip E 11186 Ta ki, ... ol B:-E 11187 bu E:·B ll 

(23) Nüshalarda bu şekilde seçiyor. Aslıoda Manuel Komoenos'dur, bk. Osman 
Turan, Selçuklular Tarihi, s. 123. 

(24) İbtima : sıjtınma, kaçıoma. 
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Mihail'e bu 137 hali beyan ve Afşin niye geldiğin ıyan 
etdi. Eğer benim ile ittifak edip, beni Afşin'den kurta. 
rırsan şenden bir habbe alınayıp 138 seni halas ü 139 itlak 
edeyin dedi Mihail dahi kabul edip bunun üzerine biri 
biri ile ahd ü eyman etdiler. Er-Basgan ile Mihail Js
tanbul'a revan olup gitdiİer. Pes139" birkaç gün içinde ls
tanbul'a vasıl ve kal' eye dahil oldular. Romanus'a bu
luşup hali ve ıikr olunan kilüı<ali bir bir 140 deyip, emin 
olup oturdular. Havf ü hazeri ortadan götürdüler. Pes 
Afşin dahi bunların w ardından H 2 sürdü 143• Gelip 144 

Istanbul 145 boğazına, şimdi ana 146 Üsküdar derler 147 , 

şehr-i üstüvare 118 erdi 149. Bir 150 niçe gün anda durdu 161• 

Rum Meliki Romanus'a haber gönderdi 152 : Er·Basgan'ı 
bize irsal 153 edin. Bizim ile sizin ortanızda siılh vardır. 
Eger tsulhun 154 üzerine ber karar 155 iseniz Sultan'ın 
düşmenini koltuğunuza 156 alman 157, Sultan'a muhalefet 
kılınan. Er-Basgan hod 158 sizin niçe memleketinizi 169 

talan ı6o ve harab etmişdir. Anı t6ı kendinize dost san
man 162 , Sultan ile olan ahdinizden dönmen 163 dedi. Ro
man us cevab gönderip dedi ki : Cümle dediğiniz 164 sa
hfh ü sevabdır. Amma bize sığını geleni vermek adeti
miz ve huy-ı hasletimiz değildir. Bu işi edemeziz ve 

B42b mürüvetsizlik rahına gidemeziz. Çünki Afşin bu cevabı 
aldı, Er-Basgan'ı ~ vermiyeceklerini 165 bildi. Oradan 166 
dönüp vilayet-i Romanus'u harab ü vfran ve yağma ve 
talan ederek yürüdü. Hiç bir yer kalmadı ki, anı viran ü 
harab ve talan 167 kılmaya illa 168, meğer ki, şehr-i ıau 

· mu'azzam veyahud 170 kal'e-i muhkem ola. Afşin bu ta
rik ile gidip Meryem'in derbendine geldi. Kış erişip, 

136 alınayıp B: almıyayın E li 139 haliis ü E:-B: ll 139a abd ... Pes B:·E !! 140 bir bir 
E:-B ll 141 bunların B:-E JIHll ardından B: ardlarından E ll 143 sürdü B: sürüp E ll 
144 Gelip B:- E ll 14fi İstanbul B: Kostantınıyye . E ll 146 ana E:· B ll H7 derler 
B: diyen E: ll 148 şehr-i üstüvare B:·E ll 149 erdi B: gelip oturdu E ll 150 Bir B:·E ll 
161 durdu B: oturdu E ll 162 gönderdi B: irsal etdi E ll .163 irsal B: isa! E ll 164 sulhun 
B: sulha E 11155 ber karar B: Jı:iiil E ll 156 koltukunuza B: kolunuza E ll 157 alman B: 
alıp E 11158 bod E:-B ll 159 memleketinizi B: biladınız E 11 160 talan B!·E ll 161 Anı 
B:·E 11162 !!anman B: kıyas etmen E ll 163 Sultan ... dönmen B!·E ll 161 dediğ'iniz 

B:· E ll 166 vermiyeceklerini B : vermiyeceklerni E ll 166 oradan B: andan E ll 167 ü ... 
talan B:-E ll 166 Illa B:·E ll 169 şerh E : beled B ll 170 veyahud B: yahiid E ll 
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azim karlar yağıp, kar gidince anda kaldı. Kış geçdik
den 171 sonra ılğar etdi. 112, vilayet-i Ahlat'a ı;a yetdi. 
Emval-i azlme ile ı74 erdi ve hiç kimse malik olmadığı 
ganaim eline girdi 176. Andan Sultan'a name yazup bi'l
tamam geÇen hali bir peyk-i bad 176 hareket ve berk 
slret ile i' lam etdi ın. 

Bu canibden Romanus, Afşin'in kendi biladına et
diği işleri sema' ı78 Ve nehb Ü garetleri 179 istima' 1M edi
cek, hernan diyar-ı islam üzerine gitrneğe azirnet ve kasd 
ü niyet etdi. Emr eyledi ki 1~1 , hükm etdiği diyarda 182 

ne kadar eşrar ve esakir-i Küffar var ise yarak ve ya
sak ile hazır ıas ve emr-i Romanus'a muntazır olalar 184• 
Pes narneler yazılıp etraf-ı rnernalike ademler gitdi. 
Cemi' -i ümeray-ı tağiye ve asakir-i bağiyeye haber 
etdi. Bundan sonra Romanus acı haberler ile bir name 
yazıp 185 Alp Arslan'a !sal etmek için bir elçi tertib 
edip irsal etdi .. Bu canibden Sultan Alp Arslan dahi 188 

Aytegin Süleyman] ile 187 Mal).müd Han'a 188 emr edip 
dedi ki 189 : V ann ikiniz de Dımaş~'a gidin 190 hutbey-i 
Halife-i Bagdad I):aim bi-Emrillah narnma 191 okudup ı 92 

sikke dahi 193 anun adına edin 194 ve 195 Sultan kend li] 
oğlunu .tJaleb'de koyup 106 hakim ve ol diyarın üzerine 
~aim eyledi. Sultan bu hal üzerine iken Romanus' un 197 

elçisi gelip ıos, orada Sultan'a vasıl olup ı s9 icazet ver
diler. Sultan'ın üzerine dahil oldu 200• Sultan önünde na
mesin koyup 201 okuyup 202 muradı, bilad-ı Müslimin üze
rine gelip fesad etmek idiğin 202a bildiler. Maksud ne 

171 geçdikden E: geldikdenB 11172 etdi B: edip E Il ll l73 Ahlat'a E : Hılat'a B 11174 B' de 
Ji şeklindedir:- E ll 176 erdi .. . girdi B : ve esbab·ı vafireye malik olup E ll 176 

bad B: bade E ll 177 ile •.. etd i B: elioe verip azm-i Sultan etdi E 11178 sema' B: isti
ma' E ll 179 ğaretleri B : ğaretin E ll 180 istima' B: semıi' E ll 181 Eyledi ki B: 
Eyledi E IJ 182 diyarda ·-B : diyariarda E ll 183 hazır B : bhır olalar E 11 184 olalar 
B: durala r E ll ı85 yazıp B :· E ll 186 dahi B: - E ll 187 ile B : ve E ll 188 MaQ· 
mıid Han'a B: Ma~miid Hao ile E ll 189 dedi ki B:·E ll 190 gidin B: va rın E ll 191 

B'de ü V şeklindedir, E'de adıoa ll 192 okudup B:- E ll 198 dahi E: -B ll 194 edio 
B: olsuo dedi E: ll 195 ve B : -E ll "196 koyup B:- E ll 1!!7 Romanus'uo B : Roma
n us E : 11 198 gelip B: dahil oldu E ll 199 orada ..• olup B :- E ll 200 Sultan'ın . .. 
oldu B: -E ll 201 Sultan ••• koyup E:· B ll 202 okuyup B: okunup E ll 202a idi~io 

B: kasdıa E ll 
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ise 203 tercüman ağzından f ı::hm · kıldilar ve 204 hem de
miş ki: Mevbiç ve Erciş ve Malaıgirt ki, bizden alın

mış ve cümle memeliikinden kılınrpışır: Anları gine bi
ze .veresin, aklın· başına deresin · ve size ~sulh için veri
len malı bize 205 gönderesin 206. lşde yer götürmez leş
ker 207 ile üzerine varıp 208 sana ve biladına ne 209 işler 
ederim 210 destan ola 2ıı demiş. Alp Arslan m bu sözleri 
işidip öyke 213 es> ile 214 baş saldı ve vayki gazaba gel-

B43a di ve hiddetinden duramaz 215 ve yerinde 216 ll oturamaz 
idi 217• Hele elçinin namesine cevab yazıp dedi ki218• İşde 

·. biz hazırız, geleceği var ise gelsin 219 . v~ bizden alacağı 

var' ise 220 alsın 221• Elçi oradan döndürdüler 222 gine 
lstanbul'a 223 gönderdiler. Ol zemanda 224 Afşin'in gön
derdiği adem de 225 geldi. Sultan Afşin'in selamet 
ile döndüğün bildi 226. Sultan' a Romanos'un cevabından 
ve askerin azık kılleti ile 227 ve yorğunluk ile 228 ıztıra
binden 229 muhkem melul 230 ve hüzn ü 231 kelal gelmiş 
idi. f:laleb'de hernan ancak Afşin tarafından ne zahir 
ola deyü durur idi ve anun selamet ile dönmesi 2a2 ha~ 
herine 233 muntazır olup 234, oturur idi 2 35• Afşin'in na
mesi gelicek ve sıhhat ile döndüğün bilicek 236 bir an 
kararı kalmayıp, hernan göç emr. edip f:laleb'den ku
fül 2a1 edip, g elip 238 Fırat'a vusfıl buldu. Sultan ziyade 
muztarih olduğundan gidiş i harib gibi idi 239, askerin 
yolda kalanında ve düşüp öleninde değil idı 24ıı. Pes as-

203 ne ise B: nedir E ll 2()4 ve E:~B 11205 bize B:-E ll :oo 'gönderesin B: veresin 
E ll 20? leşker Bı asker E ll 208 varlp E: vardım B ll 209. ne · B: bir E ll 
210 B' de (')bl şeklindedir, ederim: edem E U 2U destan ola E:·B ll 212 Alp Ars· 

lan B: Sultan E ll 213 öyke B: öyle E ll 214 ile B:- E ll 215 duramaz B: 
durmaz E: ll 2t6 ve yerinde B:-E ll 217 oturamaz idi B : oturmaz oldu E ll 218 de· 
di ki E : dediler ki B ll 219 gelsin B : geli r görsün E ll 220 var ise E: vardır B ll 221 

E' de bur.ada" dedi " kelimesi fazladır. ll 222 döodürdüler-B : dönüp E ll. 223 İstan
bul'a B ı Kostantınıyye'ye E ll 224 zern ilnda B: zemi n E ll 225 de B: dahi E ll S26 

bildi B: bilip E 11221 B'de .U:l~ şeklinde yazılmıştır. E'de kllletinden ll 228 yor~ 

~unluk ile B: yorırun olmalarından E ll 229 ıztırabdan B:·E ll 2SO·melül B: melal E ll 
281 ü B:-E 11 ll32 durur ... dönmesi B:-E 11233 baberine B: habere E: 234 olup B: idi 
E ll 235 oturur idi B :- E ll 286 bilice k B :· E ll 297 kufül B: r iblet. E ll 238 gelip 
B: - E ll 289 gidişi ... idi B: sür'at ile gitmetin E ll 240 kalanında •.• de!PI idi B: 

(25) Övke : Öfke, hiddet, bışım 
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ker 241 Fırat'ı yüzüp geçer iken 242 çok at ve ester ve 
devab ve cimal ve ahmal ve es~al helak oldu ve Rum'
un elçisi, Sultan askerinin 243 yorğ"unluğuna 244 ve kılJe
tine 245 ve zebunluğuna vakıf oldu 246 ve Fırat'ı geçer 
iken bi-had ve bi-karar esbab ve tavar telef olduğunu 
bildi 247• Bu cümle varıp Romanos'a ll nam kıldı. Roma· 
nus'un Alp Arslan üzerine azmi bir iken bin oldu. Pes 
Sultan Alp Arslan 248 Fırat'ı geçdikden sonra Tebriz'e 
geldi. Birkaç gün Tebriz'de kaldı. 

Bu canibden Istanbul meliki Romanos, Efrenc ve 
Rus'dan ve Ermen ve Rum'dan ve Fürs ve Guz-ı şfım· 
dan (26) altı kez yüzbin asker ve ceng-cu dilaverl er cem' 
edip ve ikibindörtyüz araba hazır eyledi ki, ol 249 ara· 
baları dörtbinsekizyüz camus çeker ve yanınca hizmet 
eder niçe 260 bin er var idi. Bu arabaların kimisinin üs
tünde mancınıklar ve silahlar ve sair alat·ı kıtal ve ki· 
misinin üstünde mesamir-i (27) fa<at ve 261 bir 252 mancı· 
nık var idi ki, anı binikiyüz cr ancak çeker idi ve ol 
mancınık on kantar taş atar idi ve hazinesinde bin kerre 
bin dinar ve sadhezar bf·nazir sevb-i harfr var idi ve sim 
ve zer oyan (28) ve eyer ve sair esbab·ı mu<teber hadden 
birfin ve hesab ve 253 adedden efzfın idi ve Roınanos ile 
ile otuzbeşbin bıtrfk (29) var idi. Bilad-ı ll islamı 254 kendi 
zann ü zu<mı üzerine her birinin ortasında tefrlk etdi. 
Kimine Mışır ve kimine 255 Şam ve kimine Ijorasan ve 
kimi~e Rey ve kimine cıra~ ve kimine İşfahan'ı verdi. Bag· 
dad'ı ıso ahkodu. Halife için dedi ki: O şeyh-i salihe ta'ar
ruz etmen, ol bizim dostumuzdur. Anı ineidrneo şimden 

kalanına bakınayıp E 11 241 Pes asker B:· E H 242 geçer iken B: geçip gider iken E ll 
243 Sultan askerinin E: Su!Hin'ın askeri B ll 2H yorğuoluğuna E: bozğunluğuna 

B ll 245 kılJetine B: kıllet-i !~ıevadesine E a 246 oldu B: olup E 1\ 247 ve bi-karar ... bildi 
B: ziyaa ol,duğun bilip E 11218 Alp Arslan B:·E ll 249 ol B: o E 11 250 hizmet ... niçe 
E: -B ll 251 mancınıklar,. , ve B :·E ll 252 bir B: ·E ll l!53 hesab ve E: ·B U 25t 

islamı E: islam B ll 255 kimine B ı kimisine E ll 256 Bagdad'ı E: Bağdad B ll 
(26) Şum: şam, uğursuıı. Müellif bu kelimeyi Oğuzlar (Guz)'ın hırıstiyanlı· 

ğından dolayı burada kullanmıştır. 
(27) Mesamir: çiviler, mıhlar. 
{28) Oyan: gemi ile beraber at başlığı, dizgioler ve takımları. 
(29) Bıtrik: 10.000 kişilik bir birliğin kumandanı, kumandau, asılzade. 
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geri İstanbul 257 '[da] yerimize 258 naib koyup yazı CAcem'~ 
de edelim, kışın cırat<'a gidelim dedi. Azın anun üze
rine oldu ki, bilad-ı islamı hariib u .vMin ve ya~ma ve 
talan ede. istanbul'da Kafir beglerinin adeti oldur ki 259, 

kaçan bir sefere gitseler ve bir diyara cenge azın etse~ 
ler Ayasofya'ya varırlar ve anun içinde <Jsa ve Meryem 
ve Havarfyı1n sılretleri ki, altundan ve gümüşden milı
rabında konmuş idi, <isa sılretinin karşısına gelip yüz 
ururlar ve el kavşurıp karşısında dururlar idi. Küfr ü 
inadiarı muktezasınca yalvarıp ol sılretden istimdad 
ederler idi. Pes Romanos dahi Alp Arslan üzerine se
fere azın edicek Ayasofya'ya ol ulu putun önünde secde 
edip nusret ve 260 Alp Arslan üzerine mu<avenet taleb 
etdi. Pes mu<cize-i Resı1lullah sallallahu aleyhi ve sel
lem zahir olup, ol büyük put ehl-i islam kıblesinden ya
na yüzün üzerine yıkılıp ztr ü zeber oldu. Romanos'u 261 

bu hal 282 gayet ile muğber ü 263 mükedder kıldı. Ol pu
tu ruhhanlar ol halde gördüler, gine yerine dikip tur
ğurdular. Romanos ertesi gine gelip ol putu Müslümanlar 
kıblesinden yıkılmış buldu, hayran kaldı. Gine 264 emr 
etdi; kaldırıp, dikip selasil ile her ciinibden peyvend 
etdiler. Romanos üçüncü gün gine gelip gördü, ol sil
sileler kırılmış, ol put Müslümanlar kıblesinden yana 
payimal olmuş yatır. Ziyade müte<accib ve mütefekkir 
ve muztarih ve mütehayyir oldu. Amma kasaveH kalbi 
m ani olup işareti·. b ilmedi ve başına hayr gelmiyeceğin 
fehm kılmadı. Pes heybet ü azarnet ve hevl ü haşmet 

ile İstanbul'dan 265 çıkıp diyar-ı isHl.m üzerine yürüdü. 
Leşker yerin yüzün bürüdü. Bir hay hıly 286 ve hengame 
ve 267 gavgii idi ki, işidenlerin aklı şaşar 268 ve kuşlar 

havadan uçmayıp düşer idi. Rılm meliki Romanos bu 
kadar ,asker-i b!-keran ile bilad-ı ehl-i islamı harab ü 
viran etmek niyeti üzerine gelmekde, bu canibden Alp 
Arslan'a haber gt:ldi ki, Romanos yer götürmez leşker 

257 İstanbul E :-B ll 258 yerimize B: yerimiz E !l Jl59 old ur ki B: oldu ki E ll 260 

ve B; -E ll 26l Romanos'u E: Romanos B ll 262 hal E : hale E ll 263 ü E: -B ll 261 

gelip •.. Gioe B:- E ll 265 İstanbul'dan E : İslam bol' dan B ll 266 hay huy B: huy 
hay E ll ı67 ve E: ·B 11268 şaşar B: şaşıp E ll 

Tarih Enstitüsü Dergisi- Forma 3 
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ile üstüne gelip ll erdi, vilayet-i ehl-i islam'a girdi. 
Pes Sultan tefekkür deryasına dalıp tahayyür ale

minde kaldı. Zira askerin çoğu zebun ve 269 alil olmağın 
destur vermiş idi. Asker yanında gayet k alil idi. Ev
velki askerden kimse kalmamış ve tekrar dinç leşker de 
gel[me}miş idi. Ancak kendi kullarından · has 270 ve mak
bul dörtbin yarar kul kalmış idi. Pes tekrar asker 271 

cem<i için döniip gitmeği 2i 2 ma<l,<.ül görmedi. Zira mem· 
leket hall kalır, Küffar fırsat bulur ve vilayet-i islam 
yad 278 ve Küffar elinde fesada varır. Evla budur ki, 
turavuz 274 ve başımıza ne yazıldı 275 ise görevüz 276 dedi. 
Sabrı kendiye yar edip kararı ihtiyar etdi. Kendi ile 
seferde bile olan Hatunu'nu (3°) ahmal ve esl,<.al ile vezir 
Ni~am el~Mülk'e koşup Hemedan'a irsal etdi ve Ni~am 
el-Mülk'e emr eyledi ki, acele üzerine dinç leşker cem' 
edip ardından kendiye i'sal ede ve kendi hernan yarar 
at ve birer yedek ile ol dörtbin kulu alıgitdi 277 ve dö
nüp anlara dedi ki: Ben bu 218 gazada nefsimt? cebr ve 
her ne bela gelir ise sabr ederin, ta ki, mücahidler se
vabın bularn ve gaziler ecrin hasıl kılam. Eğer salim 
olur isem ganim olup sa<adet ve devlet görem. Eğer 

ölür isem şehadet ve Allahuta'ala yanında kurbete erem. 
Amma sıze ahdim odur ki, benden sonra 2' 9 oğlum Me
likşah'ı tahtımda sultan ve yerime han edesiz. Eğer öy
le eder isenüz her yerde 280 feth ü zafer üzerine olursuz. 
Eğer sözüme muhalefet kılır iseniz, emriniz müteferrik 
olur adllvlerinizden size zarar erer 281 dedi. Cümlesi ita<at 
gösterip, sem<an ve ta<atan dediler ve Sultan'ın yanına 
Ekrad'dan onbin güzide er ve pesend1de serverler 282 

dahi cem< oldu. Amma Sultan'nın ekser-i i'timadı ol ya
nında olan dörtbin kula idi. Anların her birine ziyade 

289 ve E: -B ll 270 has B : hazır E ll 271 asker B: leşker E ll 272 gitmeği B ı git· 
rneğe E ll 273 yad B: yade de E ll 274 turayuz B: duraruz E. aslı yukardaki şekil· 
dedir. il 275 yazıldı B: gelir E ll 276 görevüz E: göreyüz B ll 2i7 ahgitdi B: alı· 
kodu E 11278 bu B:· E 11 279 sonra B:· E ll 280 yerde B: yere E ll 281 müteferrik 
... erer B : müstakar olur ve kendiniz müteferrik olmadan kurtulursunuz E ll 282 
serverler E: server B ll 

(SO) Sultaıı Alp Arslan'ın bu Hatunu' nun ismi Seferiye'dir. Bk. Sıbt İbnü'l· 
Cevzi Şemsüddio Ebu'I-Muzaffer Yusuf b. Kızojtlu, Mir'atii':z:· Zeman Fi Tarihi'!· 
Ayan (Yoyınlayan Ali Sevim), Ankara 1968. s. 147. 
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pehlivanlık ile 233 i ' til.didı var idi. Pes Sultan ol ondört
bin güzlde eri 284 pesendide serveri ile 285 azm-i ceng-i 
Efrenc ve Rus ll edip, Melik Romanos kasdına gidip, 
önce biraz asker ile bir Beg gönderdi. Ol Beg önce gi
dip Hılat'a karib olıcak Romanos'un önünce 286 bir sa~ 
llb ile karavuluna huluşdu. Hernan duruşup bir mikdar 
uruşdular. Romanos'un karavuluna galip olup, dağıtdı. 

Begini esir ve giriftar-ı zencfr edip, oradan döndürdü. 
O salibile Alp Arslan'a 287 gönderdi. Alp Arslan ol Beg'in 
burnun kesip, ol salfp ile ll Heınedan'a, andan Bagdad'a 
gönderip ehl·i islam şad oldular. Müslümanlar'ın galebesin~ 
den ferah buldular. Amma asker-i ehH 2a8 islam ziyade kıl~ 
!et ve Küffar tamam kesret üzerine olduğundan cemic Müs
lümanlar'a havf ü haşyet ve hüzn ü dehşet gelmiş idi. Pes 
Hallfe-i Bagdad Emir el-mü>minfn I):aim bi-Emrillah cemi' 
hutabaya ve Müslimin'e emretmiş idi ki, minberi er üzerin
de dua olunup Hak Ta' aHi'ya tazarru' vü ibtihal edip Alp 
Arslan için feth ü nusret su'al edeler. Ol minherler üzerin
de olunan dua yı Ebu Sa 'id inşa 289 etmiş idi. Ol dua budur: 
Ya ilah el- alemin ve 290 ya muc!b-i da'vet el-muztarrfn, 
rayet-i islamı ve alem-i şer'iyi 291 ala ve Alp Arslan'ı Küf~ 
far üzerine müstevli eyle ve lslam'a nusret edenlere izzet 
ve şirke ve ehl-i şirke zillet ver ve şirk ü küfrün ırkını 

kat' ve ehl-i şirk ve M ehl-i küfrü Müslümanlar'ın üze
rinden def' ü 293 men' eyle ve sana ita'at ve dine nusret 
kasd edip, küfr ü inad ehli ile senin yolunda nefsi ile 
ve malı ile cihad edenlere meded yetişdir. Anların ha· 
cetlerin red etme ve anlara avnın ile mu'av~net ve nasrın 
ile nusret eyle ve anların düşmenterin zelil ve kolların 

tavll eyle ta ki, nereye diİerlerse elleri ere ve murad
ları ellerine gire ve Alp Arslan'ın a'lamın reff' ve anı 
düşmenden mahffız ve. men i ' ey le ve anı te'yidin ile mü
eyyed ve nusret 294 ü avnın ile müşeyyed eyle ve anun 
askerinin kalbierini zaferin ile memlu ve emnin ile do-

283 pehlivanlık ile B! pehlivanlıklarına E ll 284 eri B: er E U 285 serveri ile B:serverleri · 
ile E ll 286 önünce E: önce B ll 287 Alp Arslan'a E : Arslan'a B U 288 ehl B:-E ll ısg inja 
B: inşaallah E U290 ve B:- E 11 291 alem-i şer<iyi E:·B 11292 ve 8:-E ll 293 ü E :·B 11294 

nusret B: nasr E ll 1\. 
\1 
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lu 295 eyle ve Kafirleri anların üzerinden def< eyle ve 29a 

anların eli ile helak ve menzillerin zir-i hak eyle· ve 
alemlerinde yümn ve tevfikin bend ve nasr-ı azizin pey· 
vend olsun. Ol senin nzan için gönlü muradın kodu, 
senin yolunda nefsini ve malını bez! edip gazaya gitdi, 
senin adüvlerin ile cihad 297 azın etdi. Sen de Yarab Ke
Iam-ı Kadim'inde ve Für~an-ı Azim'inde huyurup du
rursun ki 2H8, senin yolunda cihad edenlere 2niı fırsat ve
rip a<dalarının üzerine nusret edesin. Sen ya soo Rabb 
el-alemin ve esdakNı ka ilinsin 301, senin ka vii n ha kk ve 
va<din hakdır. Sen kelammda esdaksın. Imdi Alp Ars· 
lan ile olan ehl-i din ve asakir-i muvahhidin, senin şe

rı<atın yoluna nice ikdam ve sa<y ü 302 ihtimam ederler aoa 
ise, sen de ya Ekrem el-ekremln ve 304 ya Hayr el-na
sırin anların adüvlerini i<dam ve zafer ve .ıos inayetine 
anları mazhar ll ve adüvlerinin üzerine muzaffer eyle. 
Maksudların hasıl kılıp, muradlarına vasıl S06Jeyle ve ina
yetİn hırzı (31) ile 307 a<day-ı dinden anları sıyanet edip, 
düşmenterin keyd ü rnekrini anlara yetiştirmeyip hima
yet eyle ve lutfu,ı sıfatları anlara şamil olup 3os, murad
larına nail olsunlar 309• Nasir-i 810 aziz ile cümlesin man
sur edip, a'day•ı m din ve mu<ini dalal olanları hor 31 2 u 
makhur eylem, Bagdad'da 314 ve cemt memalikde 315 

hatibl er 316 minber üzerinde 317 Alp Arslan ve sair gazi
lere bu 318 vech ile dua edip Müslümanlar'a derler idi 
ki: Ey Müslümaniar Hak Ta<ala'ya niyet-i 319 safiyet ve 
azımet-i sadıka ve kulub-ı haşi'a (32) ve a~aid-i rabi<a 
ile tazarru vü ibtihal edip Alp Arslan için feth ü nusret 

295 dolu B. dopdolu E ll 296 anların üzerinden def eyle ve E: ·B ll 297 Ci
had B: cihada E ll 298 durursun ki B : durursun E ll 299 edenlere B : eden
ler E ll 300 Sen ya B: -E ll 301 ~aillsin B: el-~!ilinsin E ll 302 ü E:-B 11 803 
ederler B: eder E ll 3M ve B:· E ll 305 ve E:·B ll06 viisıl B: vusul-ı müyesser ve 
mukadder E' ll 307 B'de ..ltJ.P· şeklindedir. il soa olup B: ve E ll 809 nail olsunlar 

B: viisıl ede E ll aıo Nasir B: nasr E ll 311 acda E: macada B ll 812 E'de jl_, ... şek
lindedir. ll 313 makhür e yle B: zar-ı natuvan ey le dediler E ll 314 Bagdad'da B: Bag
dad behişt abadda E ll 315 memalikde B:-E ll 316 hatlbler B: hutab E ll 317 minher 
Üzerinde B: minberde E ll ll18 Alp Aslan ... bu E: ve B 1! 319 niyet B:·E ll 

(31) Hırz; sığınak. 

(32) ha şi c: Alçak gönüllük gösteren. 
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su'al edin ta ki, Allahuta'ala anun eli ile a'day-ı dini 
üzerinizden def' ve şerlerini men' ü ref' eyleye. Zira 
Hak buyurur ki no ; 

(32a) •("'> ,., ~ "' ·~ ' "' •"' ~ • ' 
~ _;te.) \'jl J;.; rıv; \~ ~J; 

demekdir ki: Ya Mul)ammed bunlara ki, benim Rabbim 
sizi neyler idi eğer duanız olmaya idi. imdi ey Müslü
manlar Allahuta'ala tarafını i(zaz edip, dergah-ı Hakk'a 
tazarru' vü niyaz edin. Allahuta'ala'nun rahmetine rağ
bet edip, Allahuta'ala'dan feth ü nusret taleb edin 321 • 

Allahuta'ala inayetini gayetine yetişdire 322, Alp Arslan'a 
feth ü zafer vere. Allahuta'ala ihsanı ile ehl-i tuğyanı helak 
eyleyip, güç işleri asan eyleye. Götürü memalik-i islami
ye' de d1nib-i kar-saza bu vech ile tazarru' vü ni yaz olur idi. 

Bu canibde 323 Rum Meliki 324 sürüp Malazgirt'e erdi. 
Anda ashab-ı Sultan'dan kimi buldu ise eman verdi. 
Bu memleketler hep bizimdir, kendi memleketimizi 325 

incidip ne edelim. Yürün ileri Alp Arslan üzerine gi
delim, anun emrini ber-taraf edelim dedi ve Sultan Alp 
Arslan dahi Hicret-i Sultan-ı Din ve Mehbit-i Nasr-ı Min . 
Allah ve Feth-i Karib ve Beşer El-Mü'minin Tarihi'nin 
dörtyüzaltmışüçüncü yılında Zilka'de ayının onbeşinci 

günü Çarşanba gün, . ba'zı ehl-i tevarih ka vii üzerine 326 

Zilka(de'nin yirmibeşinci günü Hılat ile Malazgirt ma
beyninde Ralıva nam mevzi'e vusfil bulup anda nüzOI 
kıldı. ll Sultan askerinin kılleti ve Kafirler 327 leşkerinin 
kesreti Sultan askerinin içinde şayi' olup asakir-i Müs
İimi'n'in kalbine ll havf ü haşyet geldi. Pes Sultan kendi 
askerinde za'af-ı kalb müşahede edip, Rum Meliki'ne 
elçi gönderip ,dedi kim : Anun ile bizim ortamııda Ha
life etdiği sulhı ri'ayet kılsın. Anın memleketi ana, bi
zim memlektimiz bize, biri birimize 328 ta'arruz etmeye
lim. ·Ceng .ü cidal ve harb ü kıta! olmadan bilad-ı ehl-i 
islam'dan müfarakat etsin, dönüp biladına gitsin. ROm 

320 buyurur ki B: buyur ki E ll 321 Alliihutaf.ala'oın .•. taleb edin H: ·E ll 822 ye
tişdire B: yetişdir E ll 323 canibde B:. caoibden E ll 324 Meliki E : Sultanı B ll 325 

memleketmizi B: memleketimiz E ll 826 Zilka'de ... üzerine B:-E ll 327 Kafirler B: 
Kafir E 1!328 biri birimize E: biri b\rimiz B ll 

(32•) XXV. ei-Fur~un, nr. 77. 
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Meliki'ne Sultan 'ın bu 820 haberi varıcak, Melik·i Rum 
cevab gönderip dedi ki: Varıp kendinin taht~gahı olan 
Rey'i almayınca ve ol bizim biladımıza kıldığını anun 
biladına kılınayınca komak muhaldir ve anun ile sulh ü 
musalaha ne ihtimaldir. Benim taht-gahım şimden geri 
İşfahan ve Ira~'dır, anun söylediği söz benim sem'imden 
ziyade ırakdır. Benim azmi m odur ki, kendinin aksay-ı (33) 

biladına inem. Hiç bu kande olacakdır ki, bu kadar 
emval-i azlme harc etmiş iken gine dönem. Şol kadar 
asker getirip durursa kim 330, Süleymanlar karşı duramıya 
ve şunun gibi dilaverlerim vardır ki, Sam ve Neriman
lar cevab vermiye. Eğer gelip hizmetim kabul, edip bana 
ita'at edersen, sana yeticek memleket vereyim. Benim 
azabırndan ve satvetimden emin olasın. Eğer yok der
sen, benim ile asker-i bi-keran ve ceyş-i bi·payan var
dır ki, kırmak ile eksilmez ve ardı kesilmez ve ondört· 
bin araba vardır ki, cümlesi esbab ve 331 emval ile mem
ltl ve silah ile doludur. Bir şehir ve bir kal'e 'yokdur ki, 
onun kapısı bana bağlana ve bir. asker yokdur ki, 332 

bana karşı durup eğlene. imdi aklın başına deresin, ken
dine yarar iş ne ise göresin 333 ana göre bana haber gön
deresin. Çünki Romanos'un namesi . okunup 334 söylediği 
mühmelat ma' hlm ve muradı mefhtlm olıcak, Alp Ars
lan vayki kakıldı (a4) ve yıldırım gibi şakıdı. Gayret-i 
iman ve hamiyyet-i l~an (35) galebe edip, emr eyledi. 
Namenin cevabın yazıp dedi ki m: Ey Kafir-i bi-din ve 
serdar-ı meta'in bilmiş olasın ki, sen burada kendi ken
dinden gelmedin ve bu işi sen kendi san'atın 836 ile kıl
madın. Bil ki, Hüday-ı Rabb el-alemin inayet edip, se
nin emval ve esbabını Müslümanlar'a ganimet etmek 
için getirdi. Bilmiş olasın ki, Allah'ın avnı ile sen 337 

benim bendem ve esir ü efgendemsin ve askerinin ki-

329 bu B: bir E ll aao durursa kim B: dururum kim E ll 331 ve E:·B ll sss bana ... 
yokdur ki E:·B !! 333 göresin B: göre E ll 834 okunup B: okuyup E li 885 dedi ki 
E: dediler ki B ll 836 san'otın B: sun'un E ll 837 sen E:-B ll 

(33) Aksa: soo, en son, uzak. 
(34) Kakımak: öfkeleomek. kızmak. 
(35) İk lin: sağlam bil iş, bilme. 
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misi esir ve giriftar-ı zenc!r ve tucme-i şemşir olacak
dır 11 ve götürü ~emval ve esba.bın emval-i Müslimin ve 
gam1im-i muvahhidindir. Kaçma vakit ki, hazır ol, gör 
·ki senin ve askerinin boynuna esir olup nice zenc!rler 
takalar ve her biriniz hor u zar nice sürüp çekeler ve 838 

hazinen 839 hazineme nice taşır gelir. Cümle emval ve 
esbabın nice benim olur, bir mikdar sabr eyle gör. Er 
isen karşı dur deyip, cevab-ı name bu vech ile yazılıp 
düzüldü 340 ve Melik-i Rum'a gönderildi. İmam Ebu Naşr 
Mul)ammed b. cAbd el-Melik Bu!Jari ki, hanefi el-mez
heb ve ehl-i sünnet meşreb idi ve Alp Arslan'a hace ve 
imam ve her hususda Alp Arslan anun sözüne ram idi 341• 

Alp Arslan'a dedi ki : Sen din-i Hakk'a mucavenet eder
sin ve 342 umarın ki, Allahuta'ala sana nusret ede. Bu 
fethi sana müyesser eyleyip bu gazada mansur u mu
zaffer kıla. Amma Kafirler'e mu~abeleyi hati'bler min
bere çıktığı zamanda eyle ve mu1$~i:teleye ol anda başla, 
ta ki, senin cengin hatibierin mücahidler için duaları ve 
gaziler icin tazarruc ve senaları zemanına rast gele. Bo
lay ki, (36) kabul-i karin ola dedi ve Alp Arslan'a ha
ber geldi ki, Küffar çevre yanlarına hendek kazıp içine 
girmiş . Alp Arslan işidip şad olup dedi ki: Şüphe yok ki 
bizden Kafirler'e 343 korku ermiş, zira bu · denli kesret ile 
böyle eldikleri korkularına delalet ve havf ü hazerleri
ne şehadet eder. Bir askerin ki, içine havf ü haşyet düşe; 
anlara hazirnet mukarrerdir. 

Pes Rum askeri ehl-i İslam'a yakın yerde konup, 
Melik-i Rum için bir kırmızı atlas bargah uruldu ve 
dibacdan haymeler kuruldu. Romanos geçip bir altun 
taht üzerine 344 oturdu 345 ve üzerine 346 zf-kıymet cevahir 
ile murassa< bir sal.lb-i musanna' as.dılar ve önüne çok
luk kasisler (37) ve bıtrikler 347 ve ruhhanlar durup yüz-. 

aas ve E:-B ll 339 bazinen B: hazineni~ E ll ato düzüldü B: d ürüldü . E ll au ram 
idi B: ramdır E ll 342 ve E:-B ll 343 Kafirler'e B: Kafir'e E ll 344 üzerine B: 
üzerinde E ll 345 oturdu E: cülus eldi B il 8~6 ve üzerine B:·E ll 947 ve patrikler 
E:-B ll 

(86) Bolay ki: belki, ihtimal, olabilir. 
(87) Kasis : Keşiş, rabib. 
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lerin yere sürerler. ve zu'mlar (38) niçe İncil okuyup Ro
manos'un üzerine ururlar idi. Pes Sultan Alp Arslan 
Cu~'a gün olunca tahammül etdi. Çünki Cum'a gün 
olup Salat-ı Cum'a'nın vakti yakın oldu, hernan Alp 
Arslan MB Allah'a tevekkül edip, sıçrayıp atdan inip kendi 
eli ile atına koları verdi. Kuynığun döküp, çekdi çevirdi 349. 

Andan atma binip; askerine dedi ki : Bilmiş olun ki, 
bugün Allah'dan gayri bir 350 padişah ll ve hücum edi
ci bir şah 351 yokdur. Bendelerine 352 hükm 353 kaza cümle 
Huda'nındır. Andan gayri bir verici ve alıcı ve hükm 
kılıcı yokdur. Ben de sizcileyin Allahuta'iila'nın bir ben
desi 354 ve aciz ü efgendesiyim, din imdi sizin ile din-i 
lslam'a nusret ve şer'-i Resül'e mu'iivenet edip çalışa
lım, Kafirler ile verişelim, alışalım 355 dedi. Dahi götü
rüp keman ve tlri atdı, eline şemşfr aldı 350. Götürü as
kerine 257 emr eyledi öyle kıldılar. ll Andan dönüp leş
kerine dedi ki : Leşker-i ~58 Küffar hadd ü hesaba gel
mez, bi-karardır ve anlar ile marıcınıklar ve niçe iilat-ı 

kıtiii vardır. Eğer biz anlar ile gin (39) yerden kıta.l ve 
uzakdan harb ü cidal edicek olursak bize zafer bulup 
sımaları (40) mukarrerdür. Imdi biz anlara fırsatı anun 
ile buluruz ki, gaflet ile basıp aralarına girevüz 859 ve sao 
her canibden kılıç uravuz. Mancınıklar kumiağa fırsat 
ve iilat-ı harbe yapışmağa mühlet vermiyevüz 36i, dedi. 
Pes bu niyeti edip Küffiir'ın üzerine 362 yürüyüp cenge 
azlınet ettiler. Bu ciinibde Romanos mağrur, Müslüman
lar askerinin 363 azlığına mesrfir, cümlesi 364 mest ve 365 

Iii-ya' kil Alp Arslan kendine mu~abil olacağından gafil 
iken, hernan Alp Arslan ansızdan 366 ol ondörtbin 307 er 

348 Alp Aslan B: Sultan E ll 349 verdi •.. çevirdi B: verip, çekip çevirip E ll 350 

bir B:·E ı i35L şah B: padişah E lf85Z Bendelerine E: ·B ll 353 hükm edici B 11 354 

lıendesi B: beodesiyin E lf355 alışalım B:·E ll 356 aldı B: alıp E ll 357 a3kerine B: 
Küffar askerinin üzerine E ll 358 Leşke~ B!-E ll 359 girevüz B:-E ll 860 ve E:·B ll 
361 vermiyevüz B: vermeyüp uralım E 11862 üzerine E:·B ll 363 Müslümanlar askeri· 
nin B: Müslümanlar'ın E ll 364 cümlesi B! cümlesini E ll 865 ve E:-B ll 366 ansızdan 

B: aosızıo E ll 367 ondörtbin B: dörtbin E· ll 
(38) Zu'm: batı! zan, sanı. 
(39} Gin: g-eniş, açık 
(40) Sımak: kırmak, bozmak, yenmek. 
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ile erdi. KMirler'e göz açdırmayıp, cüml.e bir aradan 
cenge girdi. Ol ondörtbin er cümle bir ~radan bir vech 
ile sayha etdiler ki, cümle cihan gümledi ve asuman in
ledi. Gı1şlar duymayıp, işidenlerde 368 akl ve hı1ş kal
madı. Kafirler'e auıı mancınık kurmağa ve alat-ı kıtale ~~ 
urmağa mecal kalmayıp, heman Kafider'in kendiyi 370 

deprebilencesi el kılıça vurup 371, cenge durdu. KMir ve 
Müslüman biri birine ti'ğ ve teber urdu 372• Ansızdan 
Kafirler'in başına kıyamet kopup 373 gı1ya ki, gökden 
üzerlerine afet indi. Her biri kılıç ateşine yanıp, kanına 

boyandı. Hayyat-ı ecel mikraz-ı (41) tfğ ile niçelere ölüm 
hil'atin biçdi ve niçeler merg camın içip bizim cihan
dan ayak götürüp her nesneden geçdi. Huy u hay ile 
ve ceng ü gavga ile ve savt-ı vaveyla ile alem doldu. 
Atın 374 ayakları altından m toz havaya kalkıp bir vech 
ile gerd ü gubar oldu ki, rı1z-ı rtlşen şebistane döndü. 
Nazm: 

Oldu bir ceng ol zeman kim rüzgar, 
Görmedi yer aneılayın kar ü zar, 
Seyl-veş hı1nu adüvnün çağ'ladı, 
Korkudan tiğ ü teber kan ağladı, 
Vardığınca germ olup bazar-ı ceng, 
Gin cihan Kafirlere olmuşdu teng, 
Na'radan güm güm öterdi asman, 
Miğ-veş yağdırır idi ti'ğ kan, 
Sulh için varır gelir idi tirler (42), 

Ke.sdi biçdi orada şemşfrler S76, 

Yığılıp meydan içinde küşteler, 
Küştelerden olmuş idi puşteler, 
Hevl ü heybet şöyle dolmuşdu cihan, 
Sararıp geçmişdi mihr-i ası1man, 

, Top olup meydan içinde başlar, 
La'l renk olmuşdu kandan taşlar 

368 işidenlerde B: işidenlere E ll atm K3firle.r'e B: kiHir'e E 11370 kendi yi E: ~endi B ll 
371 vurup B: urup E 11 372 u rdu B: urdular E 11373 kopup B: koyup E ·ıı a74 atın B:-E 11 

376 altından R: altında E 11 376 şeınşirler E: şemşir B ll 
(41) Mikr~z: kesecek alet. 
(42) Bu mısrada vezin icabı "varır veya gelir'' kelimelerden biri fazladır. 
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Durdu bir vech ile harb ile kıtal, 
Bir dahi çeşm-i cihan görmek muhal. 

N esr: Bu vech ile Kafir (ve l Müslüman biri birine karı
şıp ceng ü cidal ve harb ü kıtal turdu. Alp Arslan 
kendi kullarından bir alay bahadır kafadarlar 877 ile her 
ne canibe ki, yürür idi, Kafir leşkerin biri birine urur 
idi. Şir-var şöyle ceng eder idi ki, üzerine kan ve beyni 
sıçramakdan pelenge dönmüş idi. Derya gibi Kafir leş
kerinin içine 378 neheng-var dalar idi. Erdiği Kafir'i tlğ-i 
ab-dar ile timsah gibi iki böler idi. Alp Arslan bu resm 
ile ceng ü cevelanda iken nagah bi-emr-i Huda 379, Kafir 
tarafından bir yel peyda olup, meydan yerinin tozunu 
sürüp Müslüman askerinin aso gözüne koydu 381 : Ol yel 
vardıkça 382 iştidad üzerine olup Müslümanlar'ın birinin 
gözün açmağ'a mecali ve ceng ü cidal 383 edicek hali 
kalmayıp halleri sidad üzerine iken az kaldı ki, fesada 
vara. Alp Arslan bu hali görüp atından inip secdeye 
varıp 9114 Allahuta'ala'ya münacat edip 385 dedi ki, nazm~: 

Ey mu' i'n ü nasir ü hayy ü 386 ebed, 
Liitf edip biz kullara er ::;ör meded, 
Fazlın ile bizi mansur eylegil, 
Düşmen-i bed-hahı makhiir eylegil, 
Eyledim sana tevekkül ya ilah, 
Dost-ı düşmenden bizi etme 387 tebah, 
Secde edip . ruyumu etdim turab, 
Lutfun ile bize eyle feth-i bab, 
Yiiz sürüp dergahına kan ağladım, 
Fazı ile ihsanına dil bağladım, 
Niyyetim olmuşdur ancak nasr-ı din, 
Her ne var 388 gönlümde bilirsin hemfn 389, 

Gayrı kasdım var ise ey müste'an, 
İş bu an öldür beni verme eman, 

877 kafa-darlar B:-E: 11378 içine B: içinde E ll 879 bi-emr-i Hu:ia B:-E: ll aso Müslüman 

askftrinin B: Müslümanlar E ll SB l koydu B: girdi ı:: ll S82 E'de o"'i )\ J şeklindedir. il 
383 ü cidal B: cevelfın E 11384 secdeye varıp B: secde edip E ll 385 münaciit edip 
B: münacata varıp E ll 386 ü B:· E ll 387 etme B: etmiye E ll ass var B:-E ll389 hemln 
B: ya~in hernin E ll 
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Gerçek ise dediğim er gör meded, 
Düşmenin şerrini benden eyle red, 
Nusret ü avnın erişdir ey Huda, 
Ben kula 390 feth ü zafer 391 11 ey le ata B92, 

Dergehinde eyledim rfıyumu hak, 
Eyle din düşmenlerin kahr ü helak, 
Etdi Alp Arslan bu vech ile dua 
Hacetini ey I edi Allah reva. 

Nesr 393 : Çünki Alp Arslan iki rekcat namaz kılıp der
gah-ı Hakk'a bu vech ile niyaz etdi. Tiz 394 duası 396 

hedef-i icabete ssa vusul bulup 397, haceti kabul oldu 89s. 
Hernan ol yel Küffar tarafından eser iken, Müslümanlar 
tarafından esip vardığınca hadden olup 399 kemal-i şid· 
dete erdi. Meydan yerinin gerdi Küffar'ın gözlerine 400 

girdi. Hiç birisinin .cenge mecali kalmayıp . ~er birinin 
hali tebah ve bahtı siyah oldu. Müslümanlar bu hali gö
rüp Küffar'ın üzerine bir vech ile hücfım ve ateş-i tlği 

rücum ettiler ki, Kafir'i leşker-i Şeyatın gibi ihrak ve ' 
kaniarına iğrak etdiler. Ma-hasal Cumca gün öyle ze
manından gün sararınca ceng-i azım ve harb-i delim ol
du 401. Andan sonra 11 Kafir sındı ve yüzü döndü, cem'
iyetlerine· inkisar gelip kararı firara tebdll etdiler. Alp 
Arslan leşkeri 402 erip Romanos'un sancakların ser-nigfın 
ve sancaklar 403 yanında olan beglerin ve dilaverlerin 
kimin gark-ı hun edip ve kimin esir ve giriftar-ı zendr 
etdiler. KüWir leşkerinden 404 az kimse kurtuldu ve selh 
kimse halas buldu. Sultan Alp Arslan Cumca günahşam 
erince, o yine ertesi gecesi sabaha varinca atlarından 

inmeyip KüWir kovdular. Küffar'ın cümle emval ve es
bab ve erzakın 405 aldılar. Azim doyuroluk kıldılar 406 ve 
mal ganlmet buldular 407• Romanos'un hazaini cümle Sul
tan hazi'nesine geldi ve 403 kullarının kimi kati ve kimi 

890 kula B: kuluna E ll 391 fet h ü zafer B:- E ll 392 ey le a ta B: lutfuou ·e yle E ll 
393 Nesr E:-B 11 394 Tlz B : tir E ll 396 duası B : dua E ll 396 hedef-i icabete B: he
def kabUlde ·vakit ve icabete E il 397 bulup B: buldu E 11398 haceti ... oldu B: -E ll 
899 olup B: üzerine olı:ıp E U 400 gözlerine B: üzerine E U 401 oldu B: etdiler E ll 

402 leşkeri B: leşker E ll 403 sancaklar E:-B 11404 leşkerinden E: leşkeriode B 11 406 ve 
erzakın E:-B 11406 kıldılar B: kıldiE 11 407 ve ... . buldular E: ·B f1 408 geldi ve B:-E ll 
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esir ve giriftar-ı bend-i zencfr oldu. Sultan'ın 409 dedi
ğin cümle Romanos buldu. Gevherayfn'in ol kulu ki, 
Nifam el-Mülk ana suhriye (43) edip, bunu alalım bize 
Rum Melik'in tutup 410 esir ve giriftar-ı zencir edip biz
metimize yetire demiş idi. İttifak ol kul gördü; bir atlı 
durur, başında iki 411 murassa< ve mücevher ve musannac 
sali'b var. Çevresinde askerinden bir alay kimseler ol 
kişiyi 412 ihata edip dururlar 413, ceng ederler 414 ve her 
canİbin gözedip 415 görürler. Pes ol gulam ol şahsın üze
rine hamle eyledi ki; ura, kılıç ile iki pare edip 416 öl
düre 417. Ol çevresinde duranların birisi 418 dedi ki : Urma 
bu duran Melik-i Rum ve Efrenc ve Rus 419, İstanbul şah ı 
Romanos'dur. Pes ol gulam dahi inip elierin ·bend, an
dan bir zencir ile atına pervend edip, il yedip 420 alıp 
gitdi. Çünki Sultan askerinin içine gelip, esirler arasına 
yetdi. Ol gulam gördü ki, Romanos Meliki 421 her gören 
esir yüzünü yere sürdü 422, sahfh bildi ki, bu tuttuğu 

esir, Padişah-ı Rum, Romanos dedikleri 423 meş'umdur 424• 

Sultan Alp Arslan'a 425 müşteci vardı ki, Rum Meliki 426 

Romanos'u 421 şimdi 428 mukayyed ve 429 bend ve zencfr 
ile müşeyyed 430 getürdiyorurlar. Sultan ahşam namazın 
eda eder idi 431• Getirip Romanos'u ortağa koydular. 
Sultan namazı kılıp, Allah'a 432 tazarruc ve dua 433 etdik
den sonra dönüp, Romanos'u bend ve 434 zendr ile gi
riftftr ve esir ve har ü zar gördü. Sultan Alp Arslan'ın 435 

Şadl 436 nam bir gulamı var idi. Sultan anı Romanos'a 
göndermiş idi ve ol gulam Romanos'u bilir idi, görmüş 

409 Sultan'ın B: Sultan E ll 410 tutup B: tutsa E 1\ 411 iki B: ·E ll 412 kişiyi B: şah
sı E ll 413 edip dururlar B: etmişler E ll 4l4 eenır ederler E:· B \l 115 ırözedip B: 
gözüp ? E ll 416 edip .B: ede E \1 417 öldüre B: ·E 1\ 418 duranların birisi B: duran 
eşhas E 1\ 419 ve Efrenc ve Rus B: Rus ve Efrenc E 1\ 420 yedip B: -E !1 421 Me· 
!iki E: ·B H 422 her •.• sürdü B: her kim Üseradan gördü ise yüzün yere sürüp ef• 
gll.n ederler 'idi E li ~23 dedikleri B: ·E ll 424 meş'ilmdur B: melum imiş E ll 
425 Sultan Alp Arslan'a E! Sultan'a B ll 426 Rum Meliki B :-E ll 4~7 Romanos'u 
B: Romanos E ll 428 şimdi E: ·B ll 429 ve B: -E !1 430 mü~eyyed B: ·E !1 431 .edi 
eder idi B : edadan sonra E ll 432 Allah'a E: Hudii'ya E ll 433 tazarru< ve dua B: 
bi niy1iza tazarruc ve niyiiz E U 434 ve E :-B ll 435 Sulbin Alp Arslan'ın E: 
Sultanın B ı: 436 Şadi B: Şad E :ı . 

(4ll) Suhriye: ibtihza, alay. 
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idi. Sultan ana : Romanos bu mudur? deyü sordu 437• 

Budur, dedi 438• Pes Sultan habs edip üzerine müvekkil 
askerden biraz yarar er kodu. Tamam. Küffar'ı kovup 
ve kırıp kimin esir edip, kimin kaçırıp ve hazain ve 439 

emval zapt edip kamu ahval gördükden sonra emr et· 
di 440, Romanos'u getirdiler Sultan'ın huzuruna yetirdi~ 

ler. Sultim Romanos'a ta'n ü teşnl' (44) ve tevbih ü takri'(45) 

edip dedi ki : Ben sana Halife'nin elçilerini gönderip, 
Halife etdiği sulhu ib}.<a ve sizin ile eylediğİrniz kavl ü 441 

kararı imza edelim demedim mi? 442 ve 443 sana Afşin'i 
gönderip senden acdamı taleb edicek sen dürlü özr 444 

ve 415 bahaneler peyda edip 446 özr etmedim mi? ve dün 
öteki gün sana 417 haber gönderip dön git 448

, bizim ile 
etdiğin ahde muhalefeti 449 ve cenge adaveti ko diyicek, 
bf.had emval harc edip, bf-kıyas 450 asker cemc etdimı, 

ta ki, ehl-i islam'ı götürüp kamç (45) edem deyü cevab 
göndermedin mi?. Ol bagy (47) ve inadın ve şi~ak u fesa
dın seni ve daireye getirdi ve bend ve zenctr ile seni 
benim önüme nice yetirdi deyü üç kerre bozdoğan ile 
Romanos'a urup taçzir 451 (48) ve ayağı ile deyip tah-
1$-Ir etdi. Romanos dedi ki : Ey Padişah-ı alem her dür
lü. taifeden asker-i bf-keran ve ceyş-i bi-payan cemç 
etdim ve şol kadar hazain harcandım ki, takrtr ü taç
rif ve taebır ü tavslf olunmaz, ta ki, cümle biladını ha
rab ü vlran ve yağma ve talan eyliyem. Nusret sana 
el verdi. Bana tevbth ü takric ve takbfh ü teşnic i ko, 
dilediğin et ve istediğin yola git ll dedi. Sultan dedi kh 
Eğer bana galip olup, zafer kılaydın 452 bana ne eder- . 

437 deyü sordu B: dedi E ll 438 Budur, dedi B: -E !1 439 ve E: -B il 490 etdi B : 

eyledi· B 1\ 441 ü E: ·B 11 442 demedim mi E: B'de <.J·· _.~ şeklindedir.ll 443 ve B:.-E ll 

· 444 özr B: özürler E 11 445 ve E: ·B ll 416 peyda edip B: eyledin E \1 447 özr .... 
sana B: ve E \! 448 qön git B: dön gide E 1\ 449 muhillef eti B: muhalefet E ll 
450 bi-kıyas B : bl·had bt·kıyas E \l 451 ta'zlr E: tazrir B ll 452 kılaydın B: bu
laydın E ll 

(44) Teşnl' ! çok ayıp ve çirkin bulma, ayıplama. 
(45) Takri' ; başa kakma, azarlama, paylama. 
(46) Kam' : ezme, kırma, zaptetme. 
(47) Bagy ! ileri gitme, azgınlık. serkeşlik, 
(48) Taezir ; t ekdir etme, azarlama. 
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din 453
, Romanos dedi ki: İşlemezdim, illa kabih. Sul· 

tan dedi ki : Vallah sahfh söyledi. Eğer gayri söz söy
leye idi dürfiğ idi, aslı yoğ idi. Merd-i akil ve muhkem, 
ancak sözleri müstahkem. Buncılayın kimseyi öldürme
ği ukala reva görmezler, dedi. Andan Romanos'a dedi ki: 
Kendi hakkında zannın nedir?. Sana neyliyim ve 454 seni 
ne yola koyarn 455• Dedi ki: Üç ihtimal vardır. Evvelkisi 
bu ki, 456, beni 457 öldürüp harca süresin (49). İkincisi bu 
ki 458, memleketde siyaset edip gezdiresin ve üçüncüsü· 
nü 459 sana 460 demekde fa ide ve anmakcia aide yokdur. 
Zira anı etmezsin dedi 461• Sultan rıedir ?. O der ki 462, 

avf ve 463 kabul~ı mal ve beni memleketime fsal, ta ki, 
ben seniri memlCıkun ve abd-ı mağlulün 464 ( 50) olan, me· 
malik-i Rum'da yerine J.<aim ve senin canibinden 465 ha
kim kılınıp kalam. Pes Sultari dedi ki : Sana niyetim 
illa avf ü 466 ihsandır 467 ve lutf 468 u imtinandır 469 (sı). 

Di, imdi nefsini iştira ve bir mikdar mal ile şira eyle. 
Romanos dedi ki : Sultan ihtiyar etsin. Sultan 470 dedi ki: 
Onbin kerre bin dinar. Romanos dedi ki: Götürü mülk·i 
Rum'i versem revadır. Zira ll nefsimi bana ata ideyorur
sun. Amma ben Rum'un üzerine beg olalı Rum'an malını 
helak etdim, giderdim. Ceng ü harblere ve 471 harc-ı 

asakire verdim 472• Şimdi ehl-i Rum fa).<lrdir, anlara bu 
denH mal satmak 473 kesfrdir, dedi. İki canibden çok 
kilüJ.<al 474 oldu. Ahir ma).<al bunun üzerine mukarrer ol
du ki; bin kerre bin dahi beşyüzbin dinar Mellk-i Rum 
behası irsal ve her sal cizye üçyüzaltmışbin dinar !sal 
oluna ve ihtiyaç oldukça Rum askerinden Alp Arslan'a 
nusrete ve asker-i isliim'a mucavenete göndere ve Müs-

453 ederdin B: kılaydın E:\! 45t ve B : -E ll 455 koyarn B: koyayım E ll 466 bu lı:i 

B: -E il 467 beni B: ben E 11 4ö8 bu ki B: budur E \1 459 üçüncüsünü B: üçüncü e \1 
460 sana E: -B ll 46t dedi B: deyip E 1\ 462 der ki B: dedi ki E. ll 463 ve E:- B ll 
464 mağlulü~ B: direm-i baridin E ll 465 canibinden B: yerine canibinden E rı 466 

ü E; -B ll 467 ihsandır B: ihsan E \1 468 LGtf B: -E ll 463 imtiaandır B: imtinan E ır 

470 Sultan E: -B ll 471 ve B: ·E ll 47.!1 harc-ı .. verdim B: harc eyledim B ll t73 sal· 
mak E: -B ll 474 kilü~!il B: kil-i ~al E ll . 

(49) Harca sürmek ; harcamak, feda etmelı:. 
(50) MağlGl ; zincire vurulmuş, zincirle bağ-lı. 
(6l) !mtinan: İyiliği başa kakma. 
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lümanlar'dan alınan şehirler ve kal<eler ki 475, Antakya 
gibi ve Ruha gibi gine vereve Müslüman 476 esirleri ne 
ki, var ise bundan. ala ve aza d kıla. Roman os bu şart~ 
ların götürüsün kabiii kılıp, ol şehirler için dedi ki Ka
çan ki, diyarıma vusill bulam, asker cem< edip ol şe
hirlerin üzerine varıp alam. Ol zemanda ol şehirleri 477 

size teslim kılam. Zira böyle olmayınca takatim ve si
ze teslime istita'atım yokdur. Amma 478 eğer beni azad 
ederseniz , tezce edin biladıma tezce varayım 479 taht
gahıma ereyin 480 ta ki 48ı, zikr olunan muradlar ll hasıl 
ola, emriniz yerin bula. Zira eğer geç varırsam Rum'da 
yerime bir kimse dahi şah dikip, bir gayri padişah eder· 
ler 482• Bu mud\dlar yerin bulmaz 483 ve bu maksudlar 
hasıl olmaz 484, dedi. Pes Sultan emr eyledi; elinden aya
ğından ben d den aldılar, Romanos'u aza d kıldılar. Me
ğer Sultan and içmiş idi 485 ve sevgend etmiŞ idi ki, 
Rum Meliki'ne kadeh sürdüre. Pes Sultan 486 emr etdi, 
Romanos'un eline bir kadeh sundular ki, Sultan'a vere, 
Sultan yerine götüre 487 ta ki, andı yerine gele 488• Ro
manos kendiye verdiler sandı, içmek murad edindi. Ko
mayıp Sultan'ın muradın dediler. Pes Sultan'a kadehi 
sunu verdi. El kavşurıp karşısında durdu. Sultan içdik
den sonra saçın çözdü, başın açdı, yüzün hake sürdü. 
Zira anların arasında padişahlara hizmet edicek adet bu 
idi. Andan destur alıp · Rum Meliki haymesine gitdi. 
Çünki ma~amına yetdi, SuWi.n'ın kullarının 489 ve üzeri
ne 490 müvekkil olanların 491 ortalarında 492 onbin dinar 
taksim etdi 493• Kendi ile gelen bıtrlklerin birazın satın 
aldı ve birazın Sultan bahşiş kıldı. Çünki erte oldu, 
Sultan emr eyledi; Rum Meliki'nin tahtını ki, Rum Me
liki'nden alınmış ve 494 garet kılınmış idi, ertesi 495 ol 
tahtı - ~urup terUb ü tezyin etdiler. Erkan-ı ayin ile alıp 496 

475 ki B: ve E H 476 Mü31ilman B: Müslümanlar E \1 477 ol şehirleri B: • E !1 
478 Amma B: ·E ll 479 varayın B: varayım E. ll ~8~ erey i ıı B: varıp E \1 481 ta ki 
B: ·E ll 482 ederler B: edeler E ll 483 bulmaz B: -E ll 484 olmaz B: -E ll 485 içmiş 

idi B: içmi ş E H 486 Sultan E: -B ll 487 Sultan . . . götilre B: -E . \1 488 ta ki ..• 
gele E: ·B ll 489 kullarının B: kulların E ll 490 ve üzerine B: üzerinde E ll 491 

olanların B: olanlara E ll 492 ortalarıoda B: .·E \1 483 etdi B: etdiler E ll 494 ve 
E: -B ll 496 ertesi B: erte E \1 496 alıp E: ·B ll . 
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.Rum Meliki Romanos'u götürdüler 497 , ol tahta cülus et
di. Sultan kendi eli ile başına tae 498 ve arkasına hil'
at-ı Uıhire 499 giyirip izzet etdi. Andan sonra Sultan 
dedi ki : Bilir misin? İbn Muhalleban'ı Halffe sana el
çiliğe gönderip, sen de Halife'yi 500 ta'zim ü tev~Ir ı;oı 
etmeyip, karşısında başın açdırıp, yer öpdürüp tah~ir 
etdin 502 idi. imdi sen de Bagdad canibine dönüp, Hall
fe'yi ta'zfm edip yer öp ve tefhlm edip başın aç dedi. 
Ol dahi emir yerine getirdi, andan yine oturdu. Andan 
Romanos'a dedi ki : Ben Hallfe'ye mutf' olan beglerin 
gayet sagfr ve anın ümerasının ha~lriyin. Ben askerim
den bira~cık asker ile sana bu kadar iş etdim. Vay 
eğer ki, Halffe, müluk-ı arza emr edip, senin için kayd 
göre. Ol vaktin senin halin neye ere 503 • Andan Roma
nos'a dedi ki : İmdi sana i'timad ve sözlerine i'ti~ad 50l 

etdim, var şimden geri biladına git. Pes Sultan Alp 
Arslan'ın 505 karşısında 11 Ron::ıanos ayak üzerine durdu, 
yüzün yere sürdü. Andan destur alıp yola girdi ve Sul
tan ana bir sancak verdi. Üzerinde La ilahe iliallah Mu
tıammedj.in resullulah yazılmış idi ve ak harirden düzül
müş idi 506 ve yanına iki hacib ve kendi has kulların
dan yüz kul koşdu ta ki, Kostantınıyye'ye vusul bulunca 
bile gideler. Pes Sultan Romanos'u bir fersah yer teşyl' 
edip, andan tevdi' etdi. Romanos atdan inmek istedi. 
Sultan, Romanos'a eyman verip komdı soı. Andan at 
üzerinden Romanos'u Sultan koçdu. Andan Romanos 
veda' edip göçdü. 

Ebu Ya'la b. f5:alani~i tarihinde dedi ki : Rı11ll Me
liki Romanos'un Efrenc ve Rus'dan altı kez yüzbin as
keri var .idi ve Sultan Alp Arslan'ın 508 Etrak'dan ve sair 
tavaifden dört kez yüzbin eri var idi. Ma\<;al evvelki 

, ma~aldır, zira vaki' haldir. Anun için ki, Sultan'ın as~ 
keri ol zemanda dağılmış ve az kalmış idi. 

497 götürdüler B: -E 498 tiic .B: tae giydirip E ll 499 fabire E: -B ll 600 Halife'yi B: 
Halife'ye E li 501 ü tev~ir B: -E 11502 etdin E: etdiğin B 1! 60.'l ere B: rnüncerr ola E 11 
504 i'ti~iid B: i'timad ve Fti~ad E ll 505 Sultan Alp Arslan'ın E; Sultan'ın B 11 

606 ak .•.. idi E:- B ll ô07 atdan • .. komdı B: ·E !1 508 Sultan Alp Arslan'ın E; 
Sultan'ın B ll . 
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Pes Sultan macerayı name ve resul ile Halife'ye ir~ 
sal ve Romanos'un tacını ve salibini ve alınan haıainin 
birazını · isal etdi. Pes cemi'-i ehl-i ıman mesrur u 509 şa
dan oldu 510 ve Bagdad'ı sıı teıyin etdiler 512• Bir vech 
ile ki, aneılayın ıiynet ve anun gibi şöhret bir zernan
da görülmüş değil idi ve 518 ol fetih bir feth-i azim idi ki, 
Seyyid·i Enam zemanindan beri islam'ın 514 anun gibi 
feth [i] olmuş değil idi 515• Ordan Sultan dönüp gine 
Rey'e ve Hemedan'a geldi ve Halif~-i Bagdad Emtr 
el-mü'minin I}:aim bi-Emrillah, Padişah'a tehniye-name 
yazıp ol narnede böyle hitab etdi ; El-veled el-seyyid 
el-ecel el-müeyyed el-mansur el-muzaffer el-sultan el-a'
zam malik el-'Arab ve'l-'Acem seyyid el-müluk 516 el
ümem ziya el-din ll giyas el-müslimin zahir el-imam kehf 
el·enam adud el-devle el-i}ahire tae el-mille el-bahire 
sultan-ı diyar el-Müslimin burhan-ı Emir el-Mü'minin 

o..ı.:,V" .,::,1~~~ ,:,;· ~ J ,.,ı.:rt" 4jj\ d .r- ğayet ile ta'zim ve 
nihayet mertebe tekrfm kıldı. 

61!9 u B: ·E 11 610 oldu B: oldular E 11 611 Bagdad'ı B: Bagdid E H 61S etdiler B: 
etdirdiler E ll 513 aneılayın, o o ve B: tertib ü tezyin eylediler ki, anuıı misali 
bir tarihde olmamışdır E ll 614 isHim'ııı B: islam'da E ll 616 olmuş değil idi B: ol
mamışdır E 11 516 el-miiluk E: müluk B ll o 

Tarih Enstitüsü Dergisi - Forma 4 



50 ERDOÖAN MERÇİL 

Selçukname'nin, Malazgirt savaşından bahseden bir yaprağı. 


