
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH'IN 
ADI ANILAN İKİ ANİ PARASI 

Prof. Dr. Kemal BALKAN* 

Kars İlinde, Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki sınırı oluşturan Ar
paçay'ın sağ kıyısında kuruimuş olan Ani şehrinin harabelerinde yaptığı
mız arkeolojik kazılarda, 1967-1968 yıl_larında ortaya çıkarılan bir hama
mın yıkıntıları arasında ve dolgu toprağı içinde Bizans'a, ve değişik İslôm 
devletlerine (Selçuklu, İlhanlı, Eyyubi, İran) ve Kakhet kralı Agsathqın'a 
ait paralar bulunmuştur. Bu paralar arasında 1967 yılında ortaya çıkarı 

lan ve hamamın duvar yıkıntıları arasında ele geçmiş olmaları bakımın
dan da özellikle dikkatimizi çekmiş olan -ilk defa bur.ada yayınladığımız-
ikisi, tarihı bokımdan da önemlidir. · 

Tarafımızdan «Birinci Hamam» ve «İkinci Hamam» olarak adlandırıl
mış olan Ani'deki iki hamam yapısının kazılarla meydana çıkarılan mi
marlık özelliklerini incelemiş ve Anadolu XII (1970, s. 39-57) deki yazı
mızda bu iki yapının Selçuklu Türk mimarlığının ürünleri olduğu kanısına 
varmıştık. Yazımızda bu iki hamamın yapım tarihlerinin saptanmasına da 
calışılmıştır. Bu amaçla hamamların mimarlık özellikleri yanında, bunlar
la ilgili olabilecek .vazıh kaynaklar ve I Ani'nin, Büyük Selçuklu Sultanı Alp 
Arslan tarafından 1064 yılında acı'ımasından sonra, ş.ehirle ilgili .tarihi 

~ _olayların akışı da göz önünde bulundurulmuştur. Böylece toplanan bul
gulara dayanarak «Birinci Hamam»ın, Ani Şeddad'lı emıri Ebu Şuca' Me
nOçehr (1064 - 1110) tarafından, Beyliğinin başkenti Ani'yi yeni yapılarla 
donattığı tarihlerde, 1080-1090 yılları arasında, «İkinci Hamam»ın ise, Ani 
Şeddad'lı dinastisinin 1200 yıllarında sona ermesinden önce, onikinci 
yüzyılın ikinci yansı ortalarında inşa edilmiş olabilecekleri sonucuna var
dık. 

Söz ·konusu iki adet para Ani'de B!rinci Hama~'ın kuzey duvarın
daki eyvan'ın' yıkılması sonucu tabana yayılmış olan, gevşek bir harçla 

*) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi S~eroloji Kürsüsü Öğretim Üyesi. 
1) Kemal Balkan, Anadolu XII, 1970, S. 43'teki Hamam planına bkz. 

-47-



tutturulmuş taşlar1 arasında bulunmuştur. Paraların bu şartlar altında 
keşfedilmiş olması,· bunların, hamamın inşası sirasında , ·· harcın içine bi
lineli olarak karıştırılmış olabileceğini akla getirmektedir. 

Yukarıda sözü eoilen diğer paralar ise, ya hamamı dolduran _dökün
tü toprağı icinde, yahut ta hamamın dışında, özellikle kuzey cephesi bo
yunca uzanan merdivenli yoldaJ ve hamama komşu olan ·binaların içinde, 
üstten tabana doğru değişik derinliklerde bulunmuşlardır. 

Burada yayınladığımız iki aded para, iki yüzündeki yazıların 6ku~ma
sından4 sonra tarihi yqnden ve özellikle hamamın t<jırihlenmesf bakımın

dan önem kazanmıştır . 

. Paraların ölçüleri, ağırlıkları, bicirrıleri ve yazıları 
No .. 1 (Res. 1.-2): 21,5 x 11 x 2 mm; 2,58 ·Gr .. . 

. Ovçıl denebilecek bir bicim gösteren paranın önyüzü yukarı uca doğ
ru hafif bir boğumdan sonra doraım·akta, alt kısmı ise oldukça düzgl)n, 
daha geniş ve çok daha uzundur. Buna göre paranın dairevi bir biçimde 

olmasına ·pek önem verilmediği kanısı uyanmaktadır. Bu bicim, cevre ya

zılarının da para yuzeyine tam olarak basılmosını önlemiştir. Bununla be
raber Selçuklu paralarında kesim sırasında çevre yazılarının tam olarak . . . . .. . 

basılmadığı başkaca da 'görülmektedir.s 

Öııyüzde · ortaqa kabartma irice noktalarla ,aluşturulan daire gibi bir 
alanda Menu.cehr'.in adı · noktasız ve daha ziyade küfi'yi andıran bir nesih 
yazı ile iki satır halinde . kabartma-·olarak yazılmıştır (Res, 1 ): 

Men o~· 
çehr 

Önyüzündeki çevre yazısından belirsiz bazı izler korunmuştur. 

· Arka _yüzde ortada noktalarla belirlenen daire ·içinde Meİikşah adı da 

2) AnadQlu XII, S. 45 v;d. 

3) Anadolu XII, S. 43'teki Hamam planında 8 numaralı kısım. 

4) Paraların temizlenerek anlaşılır ·hale getirilmesi;' okunması, İstanbul Arkeoloji Mü
zesi iıümizmatları olan 1neslekdaşlarım: Sayın Cevriye Artuk ve Sayın İbrahim Ai.·
tuk'un özel ilgi ve çahalariyle mümkün olmuştur. Mesle:{daşlarım hana bu paralar
la Hıgili hertürlü bilgiyi de lutfetmişlerdir. Kendilerine ,teşekkürler· !borçlıuyurn . 

. 5) Krş. Coşkun Alpteki11, · «Selçuklu Paralal'ı», Selçuk1u Araştırmaları Dergisi, III, 1971,• 
Levha I v.d. ·. : . · 

- 43 -



kabartma, noktasrz-'.'v'.e J kuWyf andıran . hir nesih ydzı. 'ile ık(stıtı('·oİtırak ya
zılmıştır (Res. 2) : 

· . ... · .Mellk·"' ·· · . . 
.. , ş.dh :· .. 

' . . .. . .. . . 
. :. Buradçı ·v~· iki num.<'.trttlı ,parod9 . Meli.~şah adı,nın _iJk · ı;ıölqmünü oluştu

ran.· rylelil<-deki .lam · harfi· yazılmış, veyq, çiahçı qüyük ihlima'll.e., _ kef harfi
nin· başıntjok_ i . çfiJsey yozılrnadan . Qırakilmıştır. . .. M~likşa~'.ın · kestirçliği .. c'Hğer 
par~larda onun cİdı be,l<lendjği gibi .lam ve kef belirtilerek _yaiılmıştı_r.~ 
.. . 

,Bu yüzde· silik olan ve ·tam bcisrlniamış cevre. yazısında b·elki ·de 'Al
suıtan .... ..... ın izleri ,görülebilir. . 

.No. ·2 (Res. :3-4): 23 ·x ·o,8 mm; 2,40 Gr. 
'. . 

pçıranın h~~ i.ki. yüzün,tje. silik .. yerler vardır; _bazı. kısımları ise paslarıc;ı-
rak .. bo~ulrnuştur. Oldukça .düzgµn ,bir . daire .biçiminde ise. de, · kençırı,oda 
bir çıkıntı bülunmaktadır. Bunun 'bir kesim hatası, olmcİsı .mümkündQr. . . . - . ' . . . . . 
' • , • .' - C 

Önyüzde ·ortada, ·· kabartma noktalarla · belirlenmiş :bir daire ·içinde, 
1 ·numaralı parada olduğu . gibi,· noktasız kOft'yi andiran ··nesih yazı ile Me
nOcehr adı iki satır .olarak ·yazılm ı ştir (Re'S.,.3) : · ' 

" ' t • • . 

·· .... 

Menü
cehr 

. . . :.- .... 

Bu yüzdeki çevre yazısından yalnız belirsiz izler korunmuştur. Para-
nın bu yüzü, özellikle sol tarafı iyice silinmiştir. -· . . .. .. . _ ... ~ . ...... ·-- .. 

Bu ·.paranın · arka :yüı:ünde .gene kabar.tma···noktalar.la ·· oluşturulmuş 
. daire içinde · Melikşah. adı ·bir :hayli· . soıa· basılmıştır. Büroda da -isim·, nok
fosıi kCıf(yi ·.-an·qı~an. rieSih .v.azı ile; il<i satır' halindeçlir (Res. 4):· ; :: ~ 
. - ... . .. .. . . . . . : . . ·. . . . \ . . ,. .. . - . . . . . ·~:. 

'•, ·!. 
.· ,Melik- . ' .. :.· 

··: ··=· ... .. "''h' . : . .. . . ' 'Şa .. 

: .-~Bu ·yüzdeki ::,çevre·· yozısı daha- iyi, , korunmuştur . . Burada da ·belki ...... 
'Al-sultôıi 'al-mu'azzam.... ... .. izleri farkedilebilir. 

~· ·.·· 'Resimlefind~ açikca ,belli oİduğu üzere · pçırakmri yazılann·aa görülen 
dul<tus dçı ,· · .pir.ibirinden" farkİıdır. Bunların . basılmc;ı_Sll'.}da iki· .. 6yrı kcilıp kul-
1 .. dnılmiştır. · . · · 

' • i , . ., • : . • • 

6) c~ş'.<un ·.Alptekin', ~.ğ:~: '··s ::· :4g4_500; .. ·No. s2..,11(, ·,:-.. .... ·:; ·c; . ... ~-·, : ı. .. . • . • 
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Ani'de MenQçe~r zamanından kalmış yazılı belgeler: 

Anadolu'nun girişinde bulunan ve Bizans'ın müstahkem bir kalesi 
olan Ani'nin güçlü surları Selçuklu Sultanı Alp Arslan tarafından hücum
la aşılarak şehrin açılmasından ve buradflki Bizans idaresinin sona erdi
rilmesinden sonra, Ani ve çevresinin idare~i Dubayı (Divln) Şeddad'lı Emi
ri Abu'I-Asvôr (Ebus-Suvôr)in oğlu ·MenCıcehr (M.inOçihr)'e verildi.1 Şehri 
her:nen imara başlıyan, birçok ask.eri ve sivil mimarlık eserleri · ile de süs
leyen MenQçehr'den zamanımıza iki kitabe kaim.ıştır. Bunlarcfan biri, Ani' 
de Orta Kapı'nın batısındaki burcun kuzey doğuya bakan yüzünde görü
leri dört satırlık kufi yazılı kitabedir.a Bunda Men.Ocehr'in ünvanları ve ba
basının adı geçmekte ise de bir tarih bulunmamaktadır. 

Ani'de MenOcehr zamanından kalan kitabelerden ikincisi, sekizgen 
minar~si (Boz Mi_nare) 1890 . yılında yıkılmış bulunan, bugün de b.u . mina
renin iri parçaları yerinde duran ve temelleri iyi durumda korunmuş olan 
Cami'deki . bir satırlık . küfi yazılı kitabedir.9 Cami yıkıldığında dağılan bu 
kitabeden bugüne kalan bazı parçalar tarafımızdan Kars Müzesine · tes
lim edilmiştir. MenGcehr'in bağlı olduğu Büyük Selçuklu Sultanının adı, 

söz konusu bir satırlık kitabenin sonuna doğru kırılmıştır. Kitabede kırık 
yerden önceki kısımda MenOcehr'in bağlı olduğu Selçuklu Sultanını·n şu 

ünvanları sıralanmıştır: ...... ......... 'al-sultan 'al-mu'azzam şahanşôh 'al 
rçaı [ ... ............ ı.ıo 

MenOçehr'i Ani emirliğine · atayan Sultan Alp Arslon'dan kalmış pa-

·· 7) Bu konuda etr.aflı araştırma ve literatür. için bk: F . Kırzıoğlu. Kars Tarihi; 1955, 
S. 331-342, 358 v.d . ; F . Kırzıoğlu, Selçuklu Araştımaları Der.gisi, II, 1970, S. 133. Ay
rıca: M. H;. Yinanç, Anadolu'nun Fethi, 1944, S. 58 - 59: E. Honigmann, Bizans Dev
letinin Doğu Sınırı (Fikret Işıltan tercümesi), 1970, S. 186 «Şehirde (Ani'de) kuv
vetli ıbir garnizon ile 'bir emir bırakıl.4ı. Gürcü kıralı ile bir sulh anlaşması yappıl
dıktan sonra Alp Arslan Is-fahaıfa geri döndü:.; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve 
Türk-İslam Medeniyeti, 196.5, S. 105. M. Altay Köymen, Malazgirt Zaferi ve Alp Ars
lan, 1968, S. 101 v.d. 

8) F . Kırzıoğlu, Kars Tarihi, S. 363; aynı yazar, Selçuklu Araştırmalan Dergisi, II, 
S. 134; Res. 11. 

9). F. Kırzıoğlu, Kars Tarihi, S. 363 v.d. Bu kitabenin oldukça ,silik bir fotoğrafı W. 
Bartold tarafından Türk Hu!<uk ve İktisad Tarihi Mecmuası, I, İstanbul, 1931, S. 
136'daki «İlhanWar Devrinde Mali Vaziyet» adlı makale ile ,birlikte yayınlanmıştır. 
Bu kitabe ile ilgili literatür için bu makaleye 8:>kz; ayrıca, aynı kitabeyi ve daha iyi 
bir resmini F . Kırzıoğlu, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, II, S. 135, ve Res. 12'de de 
yayınlamıştır. 

10) Tamamlama için krş. F. Kırzıoğlu, SelQUklu Araştırmaları Dergisi, II, S. 135. 
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ralarda önun şahanşôh 'al-'azam unvanını. taşıdığı bilinmektedir. 11 Bu ün
van Melikşoh zamanından kalmış paralarda görülmemektedir.12 Ancak 
Melikşah'ın da Sultan 'al-'azam olarak anıldığı anlaşılmaktadır.11 Söz ko
nusu cami kitabesinde adı kırılmış Selçuklu Sultanı'nın Alp Arslan olması 
büyük ihtimalle kabul edilebilir. Bu görüşümüzü, Alp Arslan'ın zaptett~ği 
şehirlerde mescidler ve camiler yaptırması,1• kiliseleri mescid haline dön
dürmesi de güçlendirmektedir. Ani'nin açılmasını izleyen ilk günlerde Ka
tedral'in cami'e çevrildiği, Sultan ve gazilerinin ilk cuma namazını Ani'de 
bu cami'de kıldıkları (20 Ağustos 1064) bilinmektedir.15

•. Bu bakımdan ·bir
çok kilisenin bulunduğu Ani gibi bir şehirde, Türklerin eline geçmesinden 
sonra Sultanın hemen bir cam·i inşa edilmesini' emretmiş olması pek muh
temeldir. Bu binanın Alp Arslan'ın sağlığında bitirilmiş olması da çok do

ğaldır. Selçuklular idaresinde Anadolu'da inşa edilmiş bu ilk cami'in te
melleri, minaresinin kalıntıları ve çevresi özel bir ilgi ile incelenmeli ve 
korunmalıdır. 

MenQçehr zamanından kalmış yazılı kaynaklara, Ani'de Birinci Ha
mam'ın duvar yıkıntıları arasında bulunmuş olan iki aded parayı da kat
mamız gerekir. 

Paralarda adları geçen MenQçehr ve Melikşah'ın kimlikleri; Anadolu'da 

basılan ilk Türk paraları: 

İki kimseyi aynı belgede anarak dikkate değer bir synchronisme ör
neği de veren bu paralarda önyüzde. adı geçen Menuçehr, şüphesiz, Alp 
Arslan tarafından Ani emirliğine atanan Menucehr'dir. Paraların arkayıü
zünde okuduğumuz Melikşah da, Alp Arslan'ın oğlu olup kendisinden son-

11) CoşkWl Alptekin, a.g.e. S. 473 No. 61, S. 474 No. 63, S. 477 No. 69. 

12) Krş. Coşkun Alptekin, a .g.e. S. 484-500, No. 82-114'. 

13)Bk. İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 
1953. s. 143, 152. 

14) Alp Arslan, Ani ve Kars'ı almadan önce Ani Thema'sının kuzeyindeki Şamşvilde ve 
Lore bölgelerini ele geçirdi. Bu yerlerin halkı İslamiyeti kabul edince Sultan bura
lardaki kiliseleri yıktırarak yerlerine mescidler (Kırzıoğlu, Selçuklu Tarihi Araş
tırmaları , II, S. 130 v .d.) ve 1068 yılında, Gürcüler'ıin eline geçmiş olan Tiflis'i kur
tardıktan sonra orada bir cami inşa ettirmiştir (Osman Turan, a.g.e. S. 113; Kırzı

oğl'll, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, III, l!nl. S. 379). M. , A. Köymen, «Anadolunun 
Fethi Malazgirt Meydan Miuharebesi~ (Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan), 1968, S. 101. 

15) F. Kırzıoğlu; Kars Tarihi; S. 343. 
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ra Büyük Selçuklu Sultanı olan Melikşalftan başkası olamaz. Ani'.de bir 
Selçuklu cağı hamamında, tarafımızdan Birinci Hamam olarak adlandırı
lçın bit1ada, kqzı sonucunda .. meydana · çıkarılan ·söz konusu· iki aded pa
ranfn, Ani şehrinde MenCıcehr'in emirliği ·süresinde . basıldığından- ·herhal
de şüphe edilmemelidir. Ani'de adına para basılacak· derecede tarihi . bir 
önem taşıyan ·oaşka bir ·MenOc.ehr bilinmemektedir. Tarih, -bu , isimleri ta
şıyan l<işileri, adları · aynı paranın birer yüzüne basılacak önemde·-.tar.ihi 
şahşiyetler olara_k, Melil<şah'ın · 'Büyük Selc.uklu Sultanı bulunduğu, Me
nOçehr'in de ·Ani· şehrinde onun emiri olarak görüldüğü dönemden başka 
bir dönemde pir araya getirm.iş · değildir.. Bu iki ·Ani .parasındaki Melikşah 

qdı, Sel.cuklu Sultanı Berkyaruk'un ölümünden (1104) ·sonra, .NJenOcehr'in 
Ani'de emirliğini sürdürdüğü sırada, Selçuklu İmparatorluğu tahtında arı
cak bir yıl kadcır kcılab.ilmiş olan (Alp Arslan'ın oğ_lu f0elikşah~ın torunu) 
gene Melikşah'.ın adı ile bir tutulmamalıdır. Aşağıda değinildiği üzere bu 
tarihte ·(11'04) Arii em iri Menüçehr,· Berkyaruk ile ·taht kavgasına tutuş
muş olan ·Gence emiri Muhammet Tapar tarafında bulunuyordu. 

. . . .. 
Bilindiği -üzere Selçuklular devrinde · melikler, emider, SeJcuklu Sul-

tanına bağlı hükümdarlar, ancak Büyük Sultan·'ın izni ile ·adfarına para 
bastırabilmişlerdir.'6 Bu paralarda Selçuklu Sultanınır adının anılması 

da gerekli idi. Bu bakımdan, Ani'de Birinci Hamamda ortaya çıkarılmış 
olan paraların, ·Menuç·erı ·r ta.rafından, ·anca!< 'Büyük Sultan Melikşah'ın iz
ni ile bastırıldığı süplıesiz.dir. Bu paralar Selçuklu Devletinde . par.o bas-, . . ,. . . 
moda geçerli geleneklere uygun biçimde basılmıştır. Ani'de sürdürüle-
cel< . kazılarda aynı devirden .başka paraların el.e · geçmesi de beklenmeli
dir. 

Şimdiki bilgilerimize g·öre, söz 'konli'su Tki aded pa ·ra ·n ·ın, 

B'ü yük S e I c u k 1-u im p ör at o r I u ğ -u · 'i da-resi ·n d ·e 'Ana do -
. lu'da basılan ilk Türk paraları. ol~uğu l<ab.ul edi
le b i I i r. Biçimleri ve belki lejandları bakımından da ·sade·oluşları -An-Vde 

para basmadaki .ilk .tercübeye · işaret etse. ger.ektir: . .. 

. . 

Paraların Ani'deki Birinci Hamani'ın tarihlenmesine yararı: 

. Yukarıda değinildiği üzere, Birinci Hamam'da bulunan · 'iki Ani parcı
sının, . hamam eyvanının -taşları orasına atılarak harç içine, herhalde, bi-
1-inçli olarak · karıştırılmış olmaları, Birinci Hamamın yapımı tarihi ·bakımın

dan sağıa·m bir ·kanıt · olusturmaı<tadır. Buna daya'naral< İkinci 'Ha'mam'ın . , . . . 
tarihlenmesi d_e aynı derecede s~ğlam bir kanıta dayanf!lış oJacal<tır. 

16) İ. Kafesoğlu, a.g.e. S. 153; Coşkun Alptekin, a:.g.e ... s;::437;: 439,· 440 .. . :_ . 
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· Birinci Hamam'.ın . 1080--1090. yılları arasında inşa edilmiş olabileceği 

hakkında birtakım . gözlemlerle- vardığımız sonuç, şimdi bu paralarda Me
nOcehr: ve . Melikşah'ın bir arada anılmasiyle de· açıl< bir biçimde doğr_u-· 

lanmış · olmaktadır :. Suna. göre bu hamamın Melikşah'ın· Sultanlığı devrin-· 
de, ·· 1072-1092 · tarihleri arasında inşa . edildi'ği, bu . paralar yoluyla kesini ilk 
kazanmış olmaktadır. Başka bir ·deyimle. Melil<şah'ın. ·ölüm tarihi olar.ı 

1092 yılı, . Birinci Hamamın .yapım tarihi. için bir· tem i n us a n te ·q u em. 
otarak. alın.malıdır ... 

Menuçehr'in· Sultan Melikşah zamanında . ve ondan. sonraki dönemde 
Selçuklu Devleti ile olan iliş!<isi : 

Ani'li Saınuel'in . kronolojisine göre Menüçehr'ih 1.1.10 yılınd·a öldü_ğü . 
arilaşılrriaktadır. 11 Onun kırkaltı yıl kadcır sürmüş olan · emirlik qevresi içi
ne Alp Arslan'ın bir kısım hükümdarlık yılları ile Melikşah'ın 20 yıllık Sul
tanlığı ("1072-109?) da girmektedir. Menucelır bu süre .içinde Selçuklu· İm-

. paratorluğuna' tam anlamiyle bağlı bir emir olarak görev yapmıştır. ünün 
zamanında basılmış olan paralarda Melikşah'ın. adının anılmış olması _bu 
bağlılığın· belirgin bir kanıtı olarak alınmalıdır. 

1076-1086 yılları arasında· Kafkasya bölges_ihde cereyan etmiş olan:· 
askerı ·hareketler; Sultan Melikşah'ın bu bölgede kurulmuş olan Selcukl.u: 
egemenliğinin _ sarsıım·asına asla tahammül etmediğini gösterdiği . gibi, 
Menücehr'in Ani'deki emirliğini de ancak· Sultanın koruması . ile sürdüre .. . · 
bildiğini açıkça ortaya koymaktadır. İyi bilindiği üzere, Gürcü kralı Ge
orgi'nin ·ı076'dan sonra Kars'ı, Aphazia'nın merkezi Anapa'yı Selçuklu
lardan geri almış olması ve eski Ani Kıralı Gagik'in yeniden tahta çıkma 
girişiminde bulunması üzerine ·Melikşah 1078-1079'da, kendi komutası al
tındaki bir ordu ile Gürcistan'a girerek elden çıkan yerleri yeniden almış
tır; ancak 1080'de Kars, Erzurum ve Oltu tekrar işgal edilince, Sultan bu 
bölgeye gönderdiği bir ordu ile bu şehirleri yeniden ele geçirmiş, buradcr 
Selçuklu egemenliğini yeniden kurmuştur. 1086 yılında Sultan Melikşah 
kendi komutasında büyµk bir ordu ile Kafkasya'da, Karadeniz'e kadar 
ilerleyerek bu geniş bölgede Selçuklu egemenliğine baş kaldıracak güç-

leri yeniden yol< etmiş, Hazar Denizi ile Karadeniz arasınGla-ki - @eni-Ş· -k~ta ... 

Selçuklu ~geme~Uği 9ı.~1na atır:ı~ışt~r.18_ . • ~üyük. zaferlerle. dolu. olan. b~ ._se .. 

17) B. Brosset, Collections d'historiens armeniens, St. Petersburg, ·1864 -1867, Iİ S. 456-
457; F. Kırzoğlu, Kars Tarihi,·: S. 360. · · 

.. .18) Çamiçyan . . Eı·meni, Tarihi (Ermenice). 1785,. III. s ... 11;· E. de Muralt, . Essaf de 
chronographie Byzantine, I, 1871, .S. 59;· İ. Kafesoğlu, a·.g.e. S. : 116. 
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ferden sonra huzura kabul edilen MenQçehr eski yerinde, yani Ani emir
liğinde bı~akılmıştır.19 Bu zaferi izleyen yıllarda, Ani Ermeni patrik'i Bar
segh (Basil)in Ermeni patrikliği işini düzene koymak ve vergilerle ilgili di
lekte bulunmak üzere İsfahan'da Sultan Melikşah'ı ziyareti ve bu görüş
me sonucunda Sultan'ın Ermeni katolikos'luğunun tek elde kalmasını ka
bul etmesi (1090),20 Melikşah'ın Ani şehri ve çevresinin idaresi. ile son yıl

larına kadar . ilgilendiğinin, bu konuda karar . Y.etkisinde olan tek kişinin 
kendisi olduğunun, başka bir deyişle bu top,rakları vazgeçilmez surette 
kendi ülkesi saydı~ın·ın çok acık bir başka kanıtıdır. Sultan'ın bu şekilde 
davranışı,. Ani'de basılmış olan paraların, Anadolu'da kesilen iJk Selçuk
lu Türk paraları olduğu düşüncesine de kesinlik kazandırmaktadır. 

. Melikşoh'ın 1092 yılında ölümünden sonra yerine geçerek Selçuklu 
Suitanı olan qğlu Berkyaruk ile, diğer oğlu Gence emıri Muhammet Tapar 
arasında başlıyan taht kavgasında MenQcehr, Büyük Selçuklu İmpara
törluğunun batı bölgesi· idarecilerinin yaptığı gibi, Muhammet Tapar ta
rafını tutmuştur (1103) .21 Berkyaruk'un ölümünden (1104) sonra yerine 
geçen oğlu Melikşah ise amcası Muhammet Tapor'a ancak bir yıl daya
nabilmiştir. 1105 · yılında Muhammet Tapar Büyük Selçuklu İmparatorlu
ğu tahtının tek sahibi olmuştur.21 MenQçehr ölümüne kadar {1110) 

1

Sel
çuklu Sultanına · bağlı kalmak suretiyle emirliğini sürdürmüştür. Menü
cehr'in kardeşler arasındaki taht mücadelesinde, belki de coğrafi şartla
rın da gerektirdiği üzere, Muhammet Tapar tarafını tutmuş olması Ani'de 
Şeddad'lr dinastisinin lehinde olmuştur.(*} 

19) "i.·· Kafesoğiu:- a.ğ .~. S. 117 ve aitnot 19; F. Kırzıoğlu, Kars Tarihi, S. 365. 

20) İ. Kafesoğlu, a.g.e. S. 117. 

21) Osman 'Duran, a.g.e . S. 167. . . . . . . - \ 

22) Bu konuda literatür için bk. Osman Turan, a.g.e. S. 167. 

*) Basım evinde transkripsiyon harf ve işaretleri ıbulunmadığından, yazımızın gerekli 
yerlerinde normal Türk harfleri kullanılmıştır. 
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