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~BNCL-KALÂN~SFN~N
ZEYIXY TAR~H-~~DIMA~K ADLI ESER~NDE
SELÇUKLULARLA ILGILI B~LG~LER
1.
(H.436 - 500 = 1044/45 - 1106/07)
AL~~SEV~M
~ bnü'l-Kalânisi Ebü Ya'lâ Hamza b. Esed b. Ali b. Muh a in m e d Arab Temini kabilesine mensup ünlü bir ailenin çocu~u olarak 1073 y~l~nda
D~ma~k'ta dünyaya gelmi~~olup ailesinin ba~l~k, takke ve külah anlam~na gelen kalansüve imalat~~ yapmas~~ nedeniyle ~ bnül-Kalânisi lakab~n~~ alm~~~ve bu lakapla tan~nm~~t~r.
~ bnü'l-Kalânis I, do~du~u kent D~ma~k'ta, dil, tarih, edebiyat ve dini bilimler e~itimi
alm~~t~r. Böylece o dönemin de~erli bir bilim adam~~ olan Ibnü'l-Kalânis 1, Türk as~ll~~
Bdriler Hanedan~~ döneminde yöneticilik mesle~ine ba~lam~~~bir süre sonra da D~ma~k'ta, önce
Haberle~me ve Yaz~~ma Dairesi (Divanü'r-Resâil ve'l-~n~a)'nde katip, daha sonra da bu Divan'~n
ba~kan~~olmu~tur. Bu arada Vergi Dairesi (Divanü'l-Harad'nin de yönetimini üzerine alm~~t~r.
Bu görevleri s~ras~nda gösterdi~i ba~ar~lardan dolay~~ da ~ bnül-Kalânis I, iki kez
D~ma~k Reisli~i görevinde uzun y~llar bulunmu~tur; nihayet ~air ve hattat da olan ~ bnü'lKala nis I, do~du~u ve uzun bir ömür geçirdi~i D~ma~k'ta ölmü~tür (15 ya da 27 Mart
1160).
~ bnül-Kalânis l'nin, çe~itli ~nüellifler ve ara~ur~c~lar taraf~ndan Zeylü Tarihi
D~ma~k adl~~eseri, Tarih, Zeylü Kitab-i Tarih-i Hilâl es-Sâbi', Müzeyyelü't-Tarihi'd-D~ma~k, ez-Zeyl
fi Tarihi D~ma~k, el-Müzeyyel bihi alâ Tarih-i D~ma~k ve Zeylü Tarih-i Medînet-i D~ma~k, nihayet
Tarihu D~ma~k ve Zeylü't-Tarihi'd-D~ma~k adlar~yla kaydedilmi~tir. Esas~nda ~ bnülKalânis I, Hilal b. el-Muhassin es-Sabr in 1056/57 y~l~ndasona eren Tarihi'ne zeyl olarak kaleme ald~~~~eserinin ilk bölümü 971-1049 y~llar~~ aras~nda cereyan eden
olaylar~~kapsamaktad~ r; eserin Hilal es-Sâb i'nin eserine zeyl olan ikinci bölümü ise
1056/57 y~l~~olaylar~n~n y~l esas~na göre anlat~m~ndan ba~lay~p 1160 y~l~na kadar gelir. Bu
Ebü ~ ame, ~ bn Asakir,
eserden Azimi,
~ bn Hallikan, Zehebi, S ~ bt ~ bnü'l-Cevzi, ~ bn ~ eddad ve
Eser, ilk olarak H. F.
Safedi gibi müellifler eserlerine nakiller yapm~~lard~r.
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Ahm edr o z taraf~ndan (Beyrut 1908) Zeylü Tarih-i Dima~k ad~yla, daha sonra da S ü hey! Zekkar taraf~ndan Tarihu D~ma~k ad~yla (D~ma~k 1983) yarmlanm~~t~r. Eser, Selçuklular ve Böriler döneminde D~ma~k, Suriye, L Haçl~~Seferi'nde Müslüman-Haçl~~ mücadelesi
için bil-inci elden bir kaynak niteli~i ta~~maktad~r; esas~nda ~ bnü'l-Kalanis I, görevli
bulundu~u Divanü'r-Resdir e gelen belgelerden yararlanm~~, hatta bunlar~n bir bölümünü de
eserine kaydetmi~tirl.
Biz, bu ara~t~rmam~ zda eserde kaydedilen Selçuklularla ilgili bir k~s~m bilgilerin öteki
ilgili kaynak ve ara~t~rmalarda yer alan ayn~~konudaki bilgilerle kar~~la~t~r~p de~erlendirmelerini yapaca~~z. Eserdeki H. 500 (1106/07) y~l~ndan sonraki olaylar, daha sonra taraf~m~ zdan
yarmlanacakt~r.
Eserin metinlerinin Türkçe tercümesi s~ras~nda bana çok yard~mc~~ olan Prof.Dr.
Faruk Toprak'a te~ekkür ederim.
H. 436 (1044/45) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~ lda, metinde çok genel nitelikte olmak üzere, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdan olan Sultan Tu ~ rul Bey hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r: Sultan R ü k nü'd-Dünya ve'd-Din Tu ~ rul Bey Muhammed b. M/kall b.
Selçuk 'un bayraklanmn gözüküp Türklerin güç ve kuvvetinin peki~ip onlar~n devletlerinin kurularak geli~ti~i ve ülkeler fethetmek suretiyle hakimiyetlerinin geni~ledi~i, bu nedenle Büveyho~ullar~~ devletinin zay~flay~p hükümdarlann~n durumlar~n~n kötüle~ti~i hususunda
~rak'tan haberler geldi2.
H. 448 (1056/57) Y~l~~
Olaylar~~
Metinde, bu y~la ait Selçuklularla ilgili çok genel nitelikte ~u bilgiler bulunmaktad~r:
Abbasf Halifesi el-Kim bi-Emril-Lah'~n, Sultan Rüknü'd-Dünya
ve'd-Din Tu ~ rul Be y'in karde~i Davud (Ça ~ r ~ ) Be y'in luz~yla evlendi~i
haberi, ~rak'tan geldi. Esas~nda Davud Ça ~ r ~~Be y'in k~z~yla ilk nikah, hatifenin o~lu
Z ahlr e tü'd-Din aras~nda k~y~lm~~t~ , fakat Z a hIr e tü'd-D i n ölünce bu kez nikah, Muharrem ay~n~ n bitimine yedi gün kala Çar~amba günü ( 24 Muharrem 448 = 13 Nisan 1056 Cumartesi) k~zla halift aras~nda k~y~ld~; bu nedenle k~z, 23 Reblülevvel (10 Haziran
1056)'de Ba~dad'a getirildis.
1 ~f b nü' I-Kalan is rnin hayat~~ ve eseri hakk~nda daha ayr~nt~l~~bilgi için bk. ~A. (Türkiye Diyanet
Vakf~) "Ibnül-Kalanist" mad.
2 Metinde, T u ~ ru 1 Be y'in ilk hükümdan oldu~u Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulu~u, fetihler yap~lmas~~ dolay~s~yla s~n~rlar~n~n geni~lemeye ba~lamas~, bu arada Cibal, Kirman, Huzistan ve yörelerine hakim olmu~~bulunan Büveyhogullan Devleti'nin parç2lan~p Selçuklulara tabi olmak zorunda kalmalar~~ hakk~nda son derece genel
nitelikte bilgiler verilmi~tir. Bütün bu konularda ayr~nt~l~~bilgiler için bk. M.A. Köymen, Tu~rul Bey ve Zaman: (~stanbul 1976), s. 11-33; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk ~sIdm Medeniyeti (Ankara 1965) s. 40-66; A. Sevim-E. Merçil,
Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Te~kil& ve Kültür (Ankara 1995), s. 15-44; ayr~ca bk. A. Sevim, "S~bt Ibnü'l-Cev~rnin
Mir'atü'z-zaman Ft Tarihrl-ayan Adl~~Eserindeki Selçuldularla ilgili Bilgiler, I. Sultan Tu~rul Bey Dönemi", Belgeler,
Türk Tarihi Belgeleri Dergisi (1998) XV111/22, s. 3 vd.; A. Sevim "Ibnü'l-Cevzi'nin el-Muntazam Adl~~ Eserindeki Selçuklularla Ilgili Bilgileri", Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi (2005), XXVI/22.
3 Halife el-K a im bi -Emr i'l-La h'~ n, Davud Ça ~ r ~~ Be y'in k~z~yla evlenmesi hususunda metinde çok az bilgi verilmi~ tir. Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.m., Sultan Tu~rul Bey Dönemi, s. 45; ayn~~ müell. Il~nül-Cevzt, Selç-uklularla ilgili Bilgiler, s. 15; Zekeriya Kitapç~, Abbasf Hiltifitinde Selçuklu
Hatunlan ve Türk Sultanlan (Konya 1994), s. 30 vd.; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 40-42; O. Turan, a.g.e., s. 85-87.
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H. 450 (1058/59) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~la ait ilk olay metinde, Arslan BesasIr rnin Halife el-Kaim blEmri'l-La h'a tahakkümü ve isyan~~hakk~nda olup ~öyledir:
el-Muzafer Ebu'l-Haris Arslan el-FesasIrI(BesasIrI)'nin
halifeye kar~~~güçlendi~i haberle~i ~rak'tan gelmeye devam etti. Yanda~lar~~gittikçe ço~alan
Besas ir 1, mü'minlerin emiri Halifr el - Kâ im
tahakkümü alt~na
alarak Halifelik topraklar~na el koymu~, haliftnin yak~n adamlar~n~~hor görmeye ve onlara
~iddetle tahakküme ba~lam~~, hatta onun bu bask~~ve tahakkümü o kadar artm~~t~r ki, o, Halife'nin Haremi'ne girerek istedi~ini yapm~~~ve kendisine hiç kimse engel olmaya cesaret edememi~tir.
~ bnü'l-Kalânisi, HatIb Ebü Bekr Ahmed el-Ba ~ dadi'den
BesasIr/ hakk~nda ~u bilgileri nakletmi~tir.
Halife el - K a i m
h, Besas1r1 taraf~ndan yakalan~p etkisiz hale
gethilinceye kadar durumu çok iyi idi. Esasen bir Türk memlükü olan B es as/r I, öteki
memlükler ve ileri gelen kimseler ve komutanlar aras~nda e~i ve benzeri bulunmad~~~~için
durumu çok iyile~ip güç ve kuvveti artm~~t~; bunun bir sonucu olarak da hakim oldu~u kent
ve halklar~n~~bask~~alt~na al~p vergi toplama i~lerine el koymu~, böylece her yerde korku yaratm~~, dolay~s~yla da ad~, birçok yerlerde üstünlü~üyle and~r olmu~tur; Araplar ve ba~ka milletlere mensup insanlar ondan korkup çekinir olmu~lard~r. Bütün bu üstünlü~ünün bir sonucu olarak bütün ~rak'ta, ayr~ca Ahvaz ve yörelerindeki camile~in minberlerinde onun ad~na
hutbe okutulmaya ba~lanm~~t~r. Halife el-Kaim bi-Emri'l-Lah da onun fikir ve
görü~lerini almaks~z~n herhangi bir karar~~al~p emir veremez duruma gelmi~tir. Fakat bir
süre sonra sözlerinden asla ~üphe duyulmayacak Türkler, Halife el-Kaim biE ~n ri'l-La h'a "B esas/r l'nin bozuk inançl~~ ve kötü niyetli oldu~u ve onun Veis~t'ta
bulundu~u ve Halifelik Saray~'n~~ya~malay~p kendisini de yakalamaya karar verdi~i" haberini
bildirdiler. Bunun üzerine Halife bu s~rada Rey kenti yörelerinde bulunan Sultan E b
Talib Muhammed Tu ~ rul Bey b. MIkall'e bir mektupla Besash-1'
nin durumunu bildirdi ve "~rak'a gelerek onun ihtiraslar~mn artmadan, bu nedenle de durumun kendi aleyhine daha da kötüle~meden onu bertaraf etmesini" istedi. Fakat öte yandan BesasIr t, Vas~etan Ba~dad'a gelerek Df~r-~~ishak'ta bulunan Halifelik Saray~'na yürüyüp
buradaki binalar~~ içinde bulunan her ~eyi ile ele geçirdikten sonra yak~p y~kt~. Öte yandan
Sultan Tu ~ rul Bey, Ramazan 447 (Kas~m/Aral~k 1055)'de Ba~dad'a yöneldi. Bu arada
BesasIr 1, Sultan~n F~rat irma~~~yörelerine ula~t~~~n~~ö~renince Ba~clad'dan ç~k~p Rahbe'ye
do~ru yöneldi. Bu arada da M~s~r Fatma Halifesi el-Müstans ~ r
h'a bir
mektup gönderip "Ona tabi olup itaat etti~ini, onun taraf~n~~tutma hususunda samimi oldu~unu, Irak'ta onun ad~na (~ii) hutbesi okutmaya azmedip bunda kararl~~oldu~unu ve bu hususta güçsüz durumda olmay~p aksine güç ve kuvvetinin yeterli oldu~unu" bildirdi; bunun
üzerine el-Mustans ~~r, para yard~m~~yaparak onu destekledikten ba~ka bir mektupla
"Rahbe valili~ini de kendisine verdi~ini" bildirdi. Öte yandan Sultan Tu ~ rul Be y,
Ba~dad'da tam bir y~l kald~ktan sonra Musul yönüne gidip Sincar halk~yla sava~t~; daha sonra
da buradan Ba~dad'a dönüp burada k~sa bir süre kald~ktan sonra yeniden Musul'a geldi, buradan da beraberinde, karde~i ~ brahim Y ~ nal oldu~u halde, Nusaybin'e yöneldi (H.
450= 1058/59). Bu arada ~ brahim Y ~ na 1, Tu ~ rul Be y'le aras~n~n aç~lmas~~ nedeniyle kuvvetleriyle ondan ayr~larak Rey kentine do~ru gitti. Esas~nda BesasIr 1, ~~b -
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rahim Y ~ na l'a mektup yaz~p onu karde~ine kar~~~isyana te~vik etmi~~ve Selçuklu sakallat~na tek ba~~na hâkim olmas~~ hususunda onu iknaya çal~~arak kendisine yard~m ve destek
sözü vermi~ti. Bunun üzerine Sultan Tu ~ rul Be y, ordusunu b~rak~ p az bir kuvvetle onu
izlemeye ba~lad~. Öte yandan Tu ~ rul Be y'in veziri Amidül-Mülk Kündür I,
Sultan~n üvey o~lu Enü ~ irv an ve e~i Hatun (A 1 tunca n), geri kalan Selçuklu askerleriyle birlikte Ba:gclad'a döndüler (~evval 450= Kas~m/Aral~k 1058). Bagdad'a A it ~~~ nc an
Hatu n'a o~lu Enü ~~ir van ve vezir Amidül-Mül k'e gelen haberlere göre, Sultan
Tu ~ rul Be y, karde~i ~ brahim Y ~ nal ile Hemedan yörelerinde sava~a tutu~mu~,
~ brahim Y ~ na 1, Sultan~~ yenilgiye u~rat~p onu He~nedan'da ku~atm~~t~r. Bunun üzerine
onlar Sultana yard~m amac~yla askerleriyle birlikte Hemedan'a gitmeye karar verdiler. Bu
haber, Ba~dad'da yay~l~nca ~ehir çalkalanmaya ba~lad~. Halk, korku ve endi~eye kap~ld~; bu
arada da "B esasir i'nin Bagdad'a yakla~~nakta oldu~u" söylentileri ço~almaya ba~lad~. Öte
yandan Vezir Amidül-Mülk Kündür I, Hemedan'a gitmekten vazgeçince
A 1 t ~~~ nc an Ha tu n, onun bu davran~~~n~~yad~rgay~p onunla mücadeleye niyetlendi. Bu
arada her ikisinin Sultana yard~ma gitmelerini durdurmalar~~ üzerine Ha tu n'un o~lu
Enü ~ irv an da onlar gibi duraklad~. Bununla birlikte vezir ve Enü ~ irva n, Bagdad'~n
bat~~ kesi~~~ine gittiler ve üzerinden geçtikleri köprü ve yollar~~ tahrip ettiler, bunun üzerine
onlar~n ~ehirdeki evleri ya~ma edildi. Altuncan Hatun ve beraberindeki O~uz askerleri, bu evlerde bulunan para, e~ya, araç-gereçleri ve silahlar~~ele geçirdiler. Çok geçmeden
de askerleriyle birlikte Sultana yard~m amac~yla Hemedan'a gittiler. Vezir de Ahvaz'a gitmek
üzere Ba~dad'dan ayr~ld~. Bu arada 6 Zülkade 450 Cuma günü (25 Aral~k 1058 Cuma)
Arslan BesasIr Vnin Enbâr'da oldu~u haberi geldi. Bu s~rada halk, Mansur Camii'ne
Cuma namaz~~ k~lmaya gitmi~ti. Fakat imam ortada yoktu. Minarede ezan okuyan mi~ezzin
a~a~~~indi ve "Dân~rrakik Mahallesi Sokag~4n~n kar~~~taraf~nda BesasIr l'nin askerlerini
gördü~ünü" halka söyledi. Bunun üzerine halk, derhal camiinin kap~lar~na ko~tular.
Besâsir Vnin adamlar~ndan bir grubun halk~~ sakinle~tirdi~ini gördüler; o gün Mansur
Camii'nde hutbe okunmaks~z~n dört rekat Cuma namaz~~ k~l~nd~. Cumartesi günü ise
Besasir l'nin askerlerinden bir grup Bagdad'a geldi. Pazar günü de Besasir I, ~ii M~s~r
Bayraklar~yla Bagclad'a girip, Dicle irma~~~k~y~lar~na çad~rlar~n~~ kurdular; bu arada Kerh Mahallesi halk~~ ile ~ehrin bat~~ kesi~~~inden gelen insanlar, Besasir l'yi desteklemek amac~yla
toplannu~lard~. BesasIr 1, ba~~bozuk ve bozgunc~~~insanlar~~ toplay~p onlar~~ Halifelik Saray~'n~~ ya~malamalar~~için k~~k~rtt~. Bu arada Dicle ~rma~~ndaki teknelerde her iki grup aras~nda çarp~~malar sürüp gidiyordu.
Bagdad halk~~ ardarda gelen kurakl~ klar nedeniyle s~k~nt~~içinde bulunuyordu; bu nedenle de ~ehirde yiyeceklerin azalmas~~ nedeniyle fiyatlar yükselmi~ti. Daha sonraki Cuma
günü Mansur Camii'nde M~s~r Fât~mi Ha/ifesi el-Mustans ~ r bil-Lah ad~na ~ii hutbesi okutuldu ve ezana "Haydin hay~rl~~ i~~yapmaya" cümlesi eklendi. Daha önce y~k~lm~~~olan
köprü onart~l~p Bâbü't-tâk'a5 ba~land~~ ve halk~n birbirleriyle olan çarp~~malar' durdurulmaya
çal~~~ld~. Bu arada Bagclad'daki Rusafe Camii'nde de el-Mustans ~ r
l~~ ~i
hutbesi okutuldu. Öte yandan Halife el-Kaim
11, oturdu~u evin çevresine hendek kazd~rtt~~ ve evin ve ~ehir surlar~n~n y~ k~lm~~~olan yerlerini onartt~. Zillkade
ay~n~n son iki gecesine rastlayan Pazar günü (17-18 Pazar-Pazartesi 1059) Besasir I,
Bagdad'~n bat~~ kesimi ve Kerh Mahallesi halk~n~~ toplay~p onlarla birlikte halifenin adamlar~yla
4 Ba~dad'cla bir mahalle, Yakut I la~neyi, Yakut b. Abdullah, Mu'ce~nia-Büldan (Yay. Ferid Abdülaziz elCüncli, Beyrut bask~s~ ), III., s, 479/80.
5 Ba~dad'~ n do~u kesiminde bir mahalle, Yakut, I, s. 366.
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çarp~~maya giri~ti, iki gün süren bu çarp~~malarda çok say~da insan öldü. Zülhicce ay~n~n
ba~lad~~~n~~(19 Ocak 1059) gösteren ay göründü~ü zaman B esasIrl halifrnin sarayma
do~ru harekete geçti; Mualld irma~~~civar~ndaki çar~~lar~~ve buran~n devam~ndaki yerleri
ate~e verdi, halk da halifenin saray~n~~ya~malamak amac~yla harekete geçti, yap~lan bu ya~malar~n haddi hesab~~yoktu. ~~te bu s~rada Halife el-Kaim bi-Emri'l-Lah
Ukaylo~ullar~~ kabilesinin endri olan Kur ey ~~b. Bedr an el-Ukayl rye kendisine
yard~m etmesi için haber gönderdi; esas~nda Kur ey ~, Besas/r rye yard~m etti~i için
kaliteye kar~~~içinde, bir suçluluk duygusu vard~, i~te bunun bir sonucu olarak o, halifrnin
huzuruna gelip defalarca yer öptü. Çok geçmeden halife önünde siyah bir bayrak, üzelinde
yine siyah renkli bir kaftan, bir k~l~ç ve bir ku~ak, ba~~nda da bir sar~k, alt~na da bir ba~l~k
giymi~~oldu~u halde, atma binip saray~ndan ç~kt~, Türkler de önünde ve çevresinde idiler.
Kur ey ~, halife için Ba~do,d'~n bat~~kesiminde bir çad~r kurdurdu, halife de bu çad~ra girip
oturdu; çadn~n çevresi Kur ey ~'in adamlar~~taraf~ndan çevrildi. Öte yandan BesasIrl
Halifelik veziri Relsü'r-Rüesa Ebu'l-Kas ~ m bel-Müslim e'yi eli-kolu ba~l~~
bir halde yan~na getirtti; ayr~ca Koda-ku/At (Ba~ka~l~) D amgani ve beraberinde bulunan
bir grup insan da yakalanarak zincirlere ba~l~~olarak Harimü't-Tahiri'ye6 götürüldüler.
Zülhicce ay~n~n dördüncü Cuma günü (12 ~ubat 1059 Cuma) ho,lifinin camiinde hutbe
okunmad~ , öteki camilerinde ise el-Muntans ~ r adma ~ii hutbesi okutuldu, Abbasiler ad~na okunmakta olan Sünni hutbesi art~ k okunmuyordu. Öte yandan Zülhicce ay~n~n dokuzuncu günü (27 Ocak 1059), Halife el-Kaim bi-Emri'l-La h, bulundu~u yerden ç~kar~larak Enbar'a, oradan da F~rat Irma~~~üzerindeki Hadfsetii ~ine'ye götürülüp hapse at~ld~.
Do~ru ve dürüst bir insan olan bura endri Muhari ~, halifinin hizmetini bizzat kendisi
üzerine ald~. Bu arada, halifinin veziri ~ bün'l-Müslim e, bir deveye bindirilerek
Ba~dad'~n bat~~kesimindeki mahallelerde dola~tn~l~p halka te~hir edildi, daha sonra da
Bdbüttdk ve Horasan Kajnst'nda, iki çene kemi~inin aras~na demir bir kerpeten konmu~~oldu~u halde, bir hurma a~ac~n~n üzerine as~ld~ , böylece o, ikindi vaktinden sonra öldü. E b
Bekr HatIb Ba ~ dad Y, sözlerine ~öyle devam ett-ni~tir:
Ben, 451 y~l~n~n Safer ay~n~n ortas~na rasdayan gün (14-15 Mart 1060), Ba~dad'dan ayr~ld~m. Sultan Tu ~ rul Be y, karde~i ~ brahim Y ~ nal '~~bozguna u~rat~p öldürdükten sonra Rey'den Ba~dad'a dönünceye kadar Halife el-Kaim bi-Emri'l-Lah hala
Hadisetü ~fne'de hapiste idi. Bu arada Sultan, halifenin serbest b~rak~l~p sarayma götürülmesi
hususunda Kur ey ~'e bir mektup gönderdi. BesasIr I, Sultan Tu ~ rul Be y'in Irak'a
gelmekte oldu~unu haber al~nca E136 Mansur Abdülmelik b. Muhammed b. Yusufa "Halifeyi serbest b~rakmak niyetinde oldu~unu, bu nedenle onu, kendisiyle halife aras~nda elçi olarak görevlendirdi~ini, fakat BesasIr rnin halifeye Tu ~ rul
B e y'in, kendisinden uzakla~t~rmay~~garanti etmesi (söz vermesi) ~art~n~~ ko~tu~u bana
(H atIb Ba ~ da d rye) bildirildi. Bu arada Sultan Tu ~ rul Be y, hrdifenin durumu
ve hapisten ç~kar~lmas~~hususunda Muhari ~'e bir mektup gönderdi; bunun üzerine
Muhari ~, halifeyi derhal hapisten ç~kar~p onunla birlikte F~rat ~rma~~n~~geçerek amca
okullar~ndan bir grup e~li~inde Tikrit'e yöneldi; bu s~rada "T u ~ rul Be y'in ~ehrizûr'da
oldu~u" haberi, kendisine ula~t~r~lm~~t~; bir süre sonra da Tu ~ rul Bey'in Ba~dad'da
oldu~unu ö~rendi ve geri dönüp Nehrevan'a geldi. Halift'de burada ikamete ba~lad~; T u g rul Bey de derhal kaliteye çad~rlar ve çe~itli e~yalar gönderdi, daha sonra da onu bizzat
kendisi kar~~lamak üzere Ba~dad'dan ayr~ld~; sonunda Ba~dad'a getirilen Halife el-Kâim
6 Ba~dad~!' yukar~~ taraf~nda bat~~yönünde bir yer (Yakut, II, s. 289-907).
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bi-Emri'l-Lah kendi saray~na yerle~ tirildi. Öte yandan Sultan Tu ~ rul Be y, ordusuyla harekete geçerek F~rat ~rma~~n~ n sulama kanallar~~ taraf~ nda bulunan BesasIr l'ye
kar~~~harekata giri~ip onunla sava~t~~ve onu yenilgiye u~ratt~ . Yakalanan BesasIrt öldürülüp kesilen ba~~~ Ba~dad'a gönderilerek ~ehirde dola~t~r~l~ p halka gösterildi, daha sonra bu
kesik ba~, Halifelik Saray~'n~n kar~~~taraf~nda bir yere as~ld~7.

H. 451 (1059/60) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l, metinde, Selçuklularla ilgili yeni bir olay vefilmemi~~ancak H. 450 (1058/59) y~l~ nda söz konusu edilen "B esastr 'filin öldürüldü~ü, halifenin de Ba~dad'a getirilip saray~na yerle~tirildi~i ve nihayet Sultan Tu ~ rul Be y'in karde~i ~ brahim Y ~~ na l'~~
Hen~edan Kapidnda yenilgiye u~ratt~~~ " tekrar edilmek suretiyle kaydedihni~tir.

H. 454 (1062/63) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Selçuklularla ilgili ayr~nt~l~~bilgi verilmeyip sadece "Sultan T u ~~rul Be y'in öldü~ü ve yerine karde~inin (Ç a ~ r ~~ Be y) o~lu Alp Ar sla n'~n Büyük
Selçuklu Devleti taht~na geçti~i haberlerinin ~rak taraf~ndan geldi~i kaydedilmi~tirs.

H. 456 (1063/64) Y~l~~
Olaylar~~
Daha önce (H. 455=1063) amcas~~ Atiyy e'nin elinde bulunan Haleb'e gelip ku~atan,
fakat ba~ar~l~~ olamayan Mahmüd b. ~ i blü 'd-Devle b. Sâli h, bu y~l da
yeniden Haleb'e gelip amcas~~ At iy y e'yi ~iddetli bir ku~atma alt~na ald~. S~k~~~k bir duruma
dü~en A t iyy e, Hano ~ l ~~~ (H âr u n) et-Türk i'deng yard~m istedi, o da derhal kuvvetleriyle birlikte ona yard~ ma gitti; bunun üzerine M a h m ü d, ku~atmay~~ b~rak~p geri çekilmek zorunda kald~ ; At iy y e ise kendisine yard~ma gelen H ano ~ l ~~'ndan korkup
çekinmesi üzerine Haleb Ahdds~'nal° "H ano ~ lu
H aru n'un askerlerini ya~~nala~nalar~n~ " emretti, bunun üzerine Hano ~ l u, Haleb'den çekilip M a h n~~ü d'a haber göndererek "Kendisine kar~~~A t i yy e'ye yard~ mda bulundu~u için" ondan özür diledi ve onunla
birlikte Trablus~am'a gitti, daha sonra da Atiyy e ile birlikte Haleb'e gelip ku~atmaya ba~lad~.
7 ~ b n ü '1-Kal n is ~, Halil) Ba ~~
d ad Filin Tarihi Ba~d~~d adl~~ eserinden yapt~~~~bu nakillerde hiçbir eksiklik görülmemi~tir (Bk. 1-latib Ba~dadt, Ebri Bekr Ahmed, Tarihu Ba~dad, yay. M. Emin el-Hanc~,
(Kahire 1931) IX, s. 399-404).
Be s âs 1 r i isyan~~ konusunda görgü tan~ klarma dayanan en ayr~ nt~l~~ bilgiler için l~k. A. Sevim, S~ bt
ilmül-CevzI, "Sultan Tu~rul Bey Dönemi", a.g.m., s. 3-57; s. 39, 57'deki not nr. 74 ve 86'daki bibliyografya. A.
Sevim, ~ l~ nti'l-Cevzrnin el-Muntazam Adl~~Eserindelti Selçuklularla ~ lgili Bilgiler, s. 6-13; A. Sevim,
Biyografilerle
Selçuklular Tarihi, ~ l~nifl-AdIm, Bugyetü't-taleb fi tarih-i Haleb (Ankara 1989, TTK yay.), s. 1-10.
8 Görüldü~ü üzere metinde, Sultan Alp Ar s I a n'~ n, tahta geçtikten sonra Ha/fr
e I-Kâ i n~~ biE ~nri'l-Lâh, Selçuklu veziriKündürt Musa Inanç Bey,Kutalm ~~ ili~ kileri, Do~u
Anadolu
ve Gürcistan seferi, Kirman Selçuklu Meliki K a v ur t Be y'in isyan~~ ve Bizartria ili~kileri hakk~
nda hiçbir bilgi
verilmemi~ tir. Bütün bu konularda ayr~ nt~l~~ bilgiler için bk. A. Sevim, "S~ bt
Mir'âtü'z —Zaman El
Tarihil-Ayan Adl~~ Eserindeki Selçuklularla Ilgili Bilgiler, II. Sultan Alp Arslan Dönemi", Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, X1X/23, s. 1 ycl. ve bu sayfalardaki bibliyografya.
9 Bu ad hakk~ nda bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi (Ankara 2000, TTK Yay. 3. Bask
~) s. 35,
not nr.6.
I() Hades (Genç)'in ço~ulu olan Al~dds, Ortaça~larda özellikle Suriye'de ~ehir
genderinclen olu~ turulan bir kurulu~~olup bar~~ta, oturduklar~~ kentin belediye i~leriyle, sava~~s~ras~ nda ise kentin savunmas~ na yard~ mc~~ olurlard~~
(genel bilgi için bk. CI.Cahen, El 2 "al-Ahdâs" mad.).
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H. 457 (1064/65) Y~ l~~
Olaylar~~
Bu y~la ait tek olay metinde, Hano ~ lu Ma l~~n~~ü d ili~kileriyle ilgili olup ~öyledir:
Emir Mahmüd b. ~ iblü'd-Devle b. Sâlih,beraberinde, Hano ~ lu
Türki oldu~u hâlde, üçüncü kez Haleb'e gelip ku~atmay~~ sürdürdü ve sonunda ~ehri ele
geçirdi. Hano ~ l u, daha önce kendi askerlerine kar~~~yapt~ klar~~ ya~ma ve sald~r~lar nedeniyle Haleb Ahddsz'ndan çekinip ~ehre girmedi ve emir M a h in ü d'dan ayr~l~ p kuvvetleriyle
~rak yönüne hareket etti° I.

H. 462 (1069/70) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Türkmen Beyi K ~ l 1. 1 ~~~ B e y ile ilgili olarak cereyan eden olaylar
~öyledir:
Emirill-Cüyü ~~ Seyfül- ~ slâm Bedrii'l-Mustans ~ ri, M~s~r
kuvvetleriyle &s~r' a gelip bura hâkimi Kad~~ Aynü'd-Devle b. Ebi Ukay l'i ku~atmaya ba~lad~. Ku~atman~ n uzun sürmesi üzerine Ay nü'd-D ev 1 e, Suliye' de oturmakta olan Türkmenlerin Beyi K t~~ r 1 u'yal2 bir mektup gönderip ondan yard~ m iste~inde bulundu, o da bunu kabul ederek 6 bin Türkmen kuvvetiyle Aynü'd-Devl e'ye, süratle yard~ma gitti ve Emirü'l-Cüy ü ~'un yönetimindeki Sayda kentine gelerek ku~aup s~k~~t~rmaya ba~lad~. Türkmenlerin Sür ~ehrindekilerin yard~ m~~ için geldiklerini haber alan
Emirül-Cüyü ~, ku~atmakta oldu~u Sür kentinden ayr~lmak zorunda kald~; bu arada
~ehir halk~n~~ ve buradaki askerleri fitne ve fesat yaratmak suretiyle kendine çekmeye çal~~t~,
böylece onlara kar~~~güç ve kuvvetini ispatlam~~~oldu. Bir süre sonra yeniden harekâta ba~layan Emlrü '1 -Cü yü ~, Sür kentine gelip ~ehri denizden ve karadan ku~aup s~k~~t~rmaya
ba~lad~ ; bir y~l süren bu ku~atmadan dolay~~ekme~in fiyat~~ (Bir r~tl~~ yar~n~~ alt~na) yükselmi~ti.
Bütün bunlarla birlikte Suriye'de bulunan Türkmenlerin güç ve kuvveti nedeniyle amac~na
ula~amayan EmIrül-Cüyü ~, Sur kentinden ayr~lmak zorunda kald~13.

H. 463(1070/71) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, Suriye'deki O~uz Türklerfnin kumandan~~ olan Uy ak o ~ lu Ats ~ z 14, asker toplay~p haz~ rl~k yaparak Filistin topraklar~na yürüyüp Remle ve Kudüs'ü fethetti, D~ma~k'a
da yürüyüp s~k~~t~rd~. ~ehri ve buraya ba~l~~yerleri ya~malatu ve ~ehre d~~ardan gelen yiyeceklerin sokulmas~n~~ önledi. D~ma~k'~~ al~nak amac~yla y~llarca ekim yap~lan yerleri kontrol
alt~na ald~. ~ehir halk~n~~zora ve zarara sokmak amac~ yla bu kontrolü sürekli olarak sürdürdü. Bu nedenle ~ehirde fiyatlar yükseldi. Dolay~s~yla halk ~ehirden ayr~lmak zorunda kald~.
Çok geçmeden ~ehirdeki askerler ile Ahd'its aras~nda z~ddiyet ve çarp~~malar ba~lad~. M ~~~ allâ b. Münzev de ~ehirden kaçt~. Ayr~ca ~ehirdeki askerlerin kumandanlar~~ da ~e11 Metinde Il anoglu Il i r u n hakk~ nda verilen bilgiler çok az ve yetersizdir. Bu konuda en ayr~nt~ l~~
bilgiler için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s. 35-47.
12 "Ku~ak'', ya da seçkin bir yere sahip soylu kimse" anlam~ na gelen ve Filistin Türkmen Beyligi'nin kurucusu
olan Kurl ~~~ 'nun bütün faaliyetleri hakk~ nda ayr~ nt~ l~~ bilgi için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 49, 50 (not n~-. 73, 54).
13 Bu konuda bk. A. Sevim, a.g.e., s. 52
"Ats ~ z ad~ n~ n çe~itli i~nkilar~~ hakk~da ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 63, not nr. 108.
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hirden kaçt~lar; bütün bunlara ra~men ~ehirdeki askerlere kar~~~sava~an emir Zeynü'dD evl e, ~ehirde kald~15.
Metinde, Sultan Alp Arslan hakk~ nda ~u bilgiler kaydedilmektedir:
Bu y~l~n 17 Cumadelah~r Sal~~günü (22 Mart 1071 Sal~), Selçuk o ~ lu Davud
(Sultan Tu ~ rul Be y'in karde~i Ça ~ r ~~ Be y) o~lu Adil Sultan Alp Arsla n, emir
Mahmud b. Sali h'in yönetimindeki Haleb'e gelip ku~att~~ve ~ehri ele geçirdi. Sultan,
huzuruna gelen Mahm ü d'a aman verip lütuf ve ihsanda bulunduktan sonra onu H~~leb
Emirli~i'ne atad~16. Daha sonra Sultan, 23 Receb (28 Ocak 1071)'de Bizans imparatoruna kar~~~
harekete geçmek üzere Anadolu (Rum)'ya yöneldi, bir süre sonra da onunla Malazgirt' te sava~a tutu~up onu yenilgiye u~ratt~. Rivayet edildi~ine göre Bizans ordusu, kendilerine kat~lan
öteki milletlerle birlikte yakla~~ k 600 bin ki~i idi, Selçuklu ordusu ise Türk ve öteki çe~idi milletlerin askerleriyle birlikte yakla~~ k 400 bin ki~iden olu~makta idi. Bizans ordusundan o kadar çok asker öldü ki iki ordunun kar~~la~t~~~~vadi cesetlerle dolmu~tu. Bizans Imparatoru
(R omanos Dio gene s) tutsak al~nd~, onlara ait pek çok silah, para, e~ya, araç ve gereçler Selçuklulartn eline geçti. Sultan Alp Arslan ile tutsak Bizans imparatoru aras~nda
yap~lan müzakereler sonunda imparator "~slam ülkelerine sald~rmamas~, ellerindeki Selçuklu
tutsaklar~n serbest b~rak~lmas~"17 ~artlanyla serbest b~rak~larak ülkesine gönderildi. Fakat
Bizans yönetiminin kendilerinin ho~lanmad~ klan bir tak~m hareketlerinden dolay~, onu tahttan indifip gözlerine mil çektikleri ve onun yerine ba~ka birisini Bizans taht~na oturttuklan,
rivayet edilmi~tir18.
H. 465 (1072/73) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~la ait tek olay metinde "Sultan Tu ~ rul Bey'in karde~i Davud (Ç a ~~r I)
o~lu Adil Sultan Alp Ar sl a n'~n Ceyhun irma~~~k~y~s~nda bir kalede s6fi k~l~~~ndaki bir
Bât~nf 19 taraf~ndan ~ehit edildi~i haberinin (Ba~dad' a) geldi~i" ~eklindedir".
H. 466 (1073/74) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~la ait tek olay, k~sa olarak, metinde Melik ~ a h'~n Büyük Selçuklu Devleti tahtma
geçmesiyle ilgili olup ~öyledir:
15 Metinde Suriye Selçuklu M~likli~i'ni kuran Ats ~ z 'in faaliyetleri hakk~ nda son dercede az ve yetersiz bilgi
verilmi~tir. Bu konuda en ayr~nt~l~~bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 63-84.
16 Metinde çok az bilgi verilen Sultan Alp Ar s la n'~n Kuzey Suriye seferi hakk~nda ayr~nt~l~~bilgiler için
bk. A. Sevim, a.g.e., s. 56-62.
17 Bu andla~ma ~artlar~n~n ayr~nt~lar~~hakk~nda bk. A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 70
18 Metinde görüldü~ü üzere Malazgirt Sava~~~ ve sonuçlar~~hakk~nda çok az ve yetersiz bilgi verilmi~tir. Bu
hususta ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, Anadolu'nun Fethi, s. 78-94; Malazgirt Sava~~yla ilgili ~slân~~ kaynaklar~nda yer
alan bilgiler için bk. F. Sümer — A. Sevim, isIll~n Kaynaklar~na Göre Malazgirt Sava~~~(Metinler ve çevirileri), Ankara
1971, TIX Yay.
19 Ilgili hiçbir kaynakta, Berze~n kalesi kumandan~~ Berzendi Yusu fun &altta oldu~u kay~ledilmemi~tir.
20 Görüldü~ü üzerede metinde Sultan Alp Ar s 1 a n'~ n ölümüyle ilgili olarak son derecede az ve çok yetersiz bilgiler verilmi~tir. Bu konuda ayr~nt~l~~bilgiler için bk. A. Sevim, Belgeler XIX/23, s. 48-51; "ilmül-Cevzi'nin
el-Muntazam Adl~~Eserindeki Selçuklularla ilgili Bilgiler" Belgeler Türk Tarih Belgeleri Dergisi (XXVI/30, 2005) s. 5254; A. Sevim — E. Merçil, a.g.e., s. 73-75; O. Turan, Selçuldular Tarihi ve Türk.- Isldrn Medeniyeti (Ankara 1965), s. 134140; A. Sevim, "Ilginç Yönleriyle Sultan Alp Arslan", Prof. Dr. Ali Sevim, Makakler, Yay~na Haz~rlayanlar E. Semih
Yalç~n, Süleyman Özbek (Ankara 2005), s. 281-304.
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Bu y~l, ~rak'tan "Sultan Alp Arslan 'dan sonra o~lu Ebu'l-Feth M u hammed Melik ~ a h'~ n, ordunun bütün ileri gelenlerinin ve ülke valilerinin onay~n~~
al~p Büyük Selçuklu Devleti taht~na geçti~i" haberi ~ rak'tan geldi. Devlet yönetimi, onun istedi~i do~rultusunda düzenlenip uygulanm~~~daha önce, ülkede zulüm ve bask~ya hiç yönelmemi~~olan babas~~ gibi, o da adaletli, do~ru, dürüst bir yönetim uygulam~~t~r; özellikle güvendi~i kimseleri ülkede mal ve paralar~n kazanmas~~ için görevlendirmi~tir2 i.

H. 467 (1074/75) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda metinde, Halife el-Kaim bi-Emri'l-La h'la ilgili bilgiler ~öyledir:
Buy~ l,/rak'tanel-Kadir bil-Lah'~no~luHalifeel-Kaim
n
L â h'~ ölüm haberi geldi. El-Kim bi-Emri'l-Lâh 18 Zülkade 391 Cuma günü
(9 Ekim 1001 Per~embe) dünyaya gelmi~~ve 11 Zülhicce 422 Pazartesi günü (29 Kas~m 1031
Pazartesi) halife olmu~tur. 76 ya~~nda ölen haliftnin halifdik süresi 44 y~ l, 9 ay ve birkaç gün
idi. Yak~~~kl~, güzel yüzlü k~rm~z~ya çalan beyaz tenli, düzgün vücutlu beyaz saçl~~ve sakall~~idi.
Dindar, zâhid ve bilgin bir zat idi. O, Arslan Besâsir l'nin belas~na u~ram~~, Sultan
Tu ~ rul Be y'in azim ve çabalar~~ sonunda Alla h, Besasir Vyi yok edip ortadan
kald~r~nca rahatlam~~t~ r. Rivayete göre, el-Hadisetu Âne'de tutuklu iken bir ka~~da,
BesasIr ~'ye kar~~~Allah 'tan yard~m istedi~ine dair bir ~eyler yaz~p bunu Mekke'ye göndermi~~ve yaz~~ Kdbe'nin duvarma as~lm~~t~ r. Bu dua metni, Halifenin el-Hadisetu Âne'de tutuklu bulundu~u yerden ç~k~p evine döndü~ünü ve dü~man~~ Besasir l'nin öldü~ünü bildiren
haberler gelinceye kadar Ktibe'nin duvar~ndan indirilmemi~ tir. Bu dua metni ~öyledir:

Zavall~~kulundan Yüce Allah'a
Rahman ve Rahim olan Allah'~n ad~yla.
Allah ~~m, sen gizli olanlar~~bilen, vicdanla~-da sakl~~olanlara vak~f olans~ n. Allah ~~m,
sen yaratt~ldar~ mn durumunu yak~ndan bildi~in için benim sana bildirece~im ~eye zaten
muhtaç de~ilsin. Benim ne durumda oldu~umu zaten biliyorsun: Senin bu kulun,
(B esasIri) nimetini inkâr edip ~ükretmemi~, sonradan ba~~ na gelecekleri u~nursamam~~~ve
zikredip hat~rlamam~~t~ r! Senin vakur ve yumu~ak huylu ()iman onu azd~rm~~~ve yine senin
sab~r ve yumu~akl~~~ n kar~~s~ nda öylesine kibirlenmi~ tir ki, bize sald~r~ p kötülük etmi~, zulüm, dü~manl~ k ve azg~nl~k göstermi~tir!
Allah ~~in, yard~ m eden azald~ , zalim güçlendi! Sen, en iyi bilensin, insaf ve hüküm
sahibisin! Ona kar~~~seninle güçleniyor, onun önünden sana do~ru kaç~yoruz! O, insanlarla
bize kar~~~güç kazand~, biz ise seninle güçlüyüz ey Alemlerin Rabbi!
Alla h ~~m, onun hükmünü sana havale ettik, ona kar~~~savunmarn~ zda sana dayand~k,
bu ma~duriyetimizi senin mahrem evine (Mbe'ye) ilettik ve ma~duriyetimizin ortadan kalkmas~~için sana güvendik! Aram~ zda hakkaniyetle hüküm ver! Sen hüküm verenlerin en üstünüsün. Allah~m onun hakk~ ndaki kudretini ortaya koy ve bekleyip umdu~umuzu bize göster!
Zira gücü, onu günaha sürüklemi~tir.
21 Melik ~ a h'~ n, babas~~ A 1 p Arsla n'~ n ölümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti taht~ na geçmesi hakk~ nda metinde çok genel nitelikte bilgi verilmi~tir. Bu konuda ayr~ nt~ l~~ bilgiler için l~k. "S~bt
Mir'klü'z-zaman Fi Tarihi'l-Ayan Adl~~Eserinde Selçuklularla ilgili Bilgiler, 111. Sultan Melik~ah Dönemi" Belgeler,
'Dirk Tarih Belgeleri Dergisi (Ankara 2001) XX/24, s. 1-2; A. Sevim, ~ l~nti'l-Cevzrnin el-Muntazam Adl~~ Eserindeki
Selçuklularla ilgili Bilgiler, s. 54; O. Turan, a.g.e., s. 136-140; ~ . Kafesoglu, Sultan Melik~ah Devrinde Büyük Selçuklu
imparatorlu~u (~ stanbul 1953) s. 16-18; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 73-78.
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Allah ~~m, onun gücünü, ~ erefimi, izzetini ondan al ve kudretinle onun aln~ndan tutmam~z~, onu sürükleyip zelil lulmam~z~~ sa~la ey rahmet edenlerin en iyisi! Ya Rab, senin
salât, selam ve keremin Muhammed 'in üzerine olsun22...
H. 468 (1075/76) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l, Haleb'den, emir Nasr b. Mahmud b. Sdlih'in Ramazan Bayram~ 'nda Pazar günü
öldürüldü~ü haberi geldi. Onu, el-Hüz~ ra's-Süleymani Türklerinden bir grup insan öldürmü~tür. ~öyle ki, Emir N asr onlar~n Emir Ahmed ~ ah olarak tan~ nan liderlerini
yakalam~~~ve onlar~~ya~malamak için üzerlerine yürümü~, kar~~~taraftan birisi de bir ok atarak onu öldürmü~ tür. Kendisinden sonra yerine karde~i Sâb ~ k b. Ma hmûd b. Sâlih
geçmi~tir23.
Bu y~l, D~ma~k minberlerindeHal~fr el-Mukted1 bi-Emri'l-LâhEbu'lKas ~ m Abdullah b. ez-Zahilre b. El-Kâim bi-Emri'l-Lâh ad~na hutbe
okutulmu~~ve e 1 -M us t ans ~ r ad~ na okutulan hutbelere son verilmi~tir. Melik Ats ~ z
b. U v ak, D~ma~k ve yörelerinin i~leminin düzeltilip ürünlerin art~r~lmas~~ konusunu ele
alm~~, çay~ r ve sulak ve ekilebilir arazideki çiftçilerden ürünlerin vergilerini kald~rm~~~ve onlara imar ve ziraat i~leriyle u~ra~ma zorunlulu~u getirmi~ tir. Böylece durum düzelmi~, bütün
bölgelerde ürünler artm~~, fiyatlar ucuzlam~~, bunun getirdi~i sevinç ve ne~e de artm~~, halk~ n gönlü huzur bulup s~k~ nt~n~n ve fakir li~in ortadan kalkt~~~ na içten inanm~~ lar. A ts ~~ z,
M~s~r'~~ ele geçirmek amac~yla ordusuyla sahil taraflar~ndan yola ç~km~~t~r".
H. 469 (1076/88) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l emir At s ~~z, asker toplay~p D~ma~k'tan yola ç~kt~~ve büyük bir orduyla sahil taraf~na, oradan da M~s~r'a do~ru yürüdü. Çünkü o, M~s~r'a göz dikmi~~ve oraya ele geçirmeye
çal~~~yordu. Kendisine D~ma~k'tan beddua ya~~yor, M~s~r'dan sürekli lanet okunuyordu. M~s~r'a yakla~~p atlar~n' oraya do~ru sürünce E n~~ Irül-Cüyfi ~~Bed I-, toplad~~~~askerler
ve kendisine kat~lan Arab gruplarla onun kar~~s~na ç~kt~. O, daha önce Kahire'ye gelini§ ve
vezirli~i ele geçirilmi~ti, At s ~~ z'~n niyetini ö~renince de onunla sava~mak ve sald~r~s~n~~ püskürtmek için haz~rl~ klar yapt~. Esas~nda o, At s ~~z'la sava~maya kesin kararl~yd~. Arablar ve
öteki askerlerle sald~r~ya geçen Emirü'l-Cüyû ~, A t s'~~z'~~bozguna u~ratt~, askerlerini
k~l~çtan geçirdi ve bir k~ sm~n~~ da tutsak al~p ya~malatt~ . A t sr ~~ z, çok az say~ daki askeriyle
birlikte kaç~ p kurtularak Remle'ye geldi; bir karde~ i öldürülmü~, bir di~erinin de eli kesilmi~ti. At s ~~z, bozgundan sonra D~n~a~k'a gelince halk buna çok sevindi. Ölmedi~i için de çok
duygulan~ p sevindiler. Esas~ nda onlar, At s ~~ z'~n öldürüldü~ünü samn~~lard~ . Halk ondan
bir an önce tâbilerine ve adamlar~ na sahip ve hâkim olmas~n~~istediler25.

22 Bu hususta bk. Not nr. 7.
"Ahmed Sa h'~n Haleb ve yörelerindeki faaliyetleri hakk~ nda ayr~nt~l~~bilgiler için bk. A. Sevim, Suriye
ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s. 85-90.
24 U va k o ~ lu A t s ~~ z'~n Suriye Selçuklu Melikli~i'ni kurmas~~ ve giri~ti~i fetihlerin ayr~nt~lar
~~hakk~nda
bk. A. Sevim, a.g.e., s. 63-74.
25 At s t z'~n M~s~r seferi hakk~nda ayr~nt~ l~~bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.~., s. 74-78.
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H. 470 (1077/78) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Tâcü'd-Devl e Tutu ~~hakk~ nda verilen bilgi, k~sa olarak
~öyledir:
~fdil Sultan Alp Ar sl a n'~n o~lu ve Sultan Ebu'l-Feth Melik ~ a h'~n karde~iTâcü'd-Devle Ebû Said Tutu ~'un Suriye'ye geldi~i Kilâbo~ullanna mensup Arablar~n onun emrine girdi~i haberi ~rak'tan geldi. (Musul emin) ~~er efü'd-Devle
Müsli in b . K ~~~1- e y ~~de Sultan Melik ~ a h'~ n emriyle Suriye'yi fethetme harekât~nda T ~~~t u ~'a yard~mc~~ olmak için onun yan~na geldi. Bir süre sonra T u t ~~~~, beraberinde
Mahmud b. Sâlih'ino~ullar~ Vessâbve ~ ebibveMûbarek b. ~ ibloldu~u
hâlde, ele geçirmek amac~yla Haleb'e yürümü~, fakat Zülkade ay~nda (Haziran/Temmuz)
buradan ayr~lm~~, daha sonra ikinci kez Haleb'e yürümü~se de yine ba~ar~l~~ olamadan buradan ayr~lm~~t~r26.

H. 471(1078/79) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~la ait ilk olay, metinde, emir At s ~~ z-M~s~r Fat~ndleri ve Tâ cü'd-Dev 1 e
T ~~~ t ~~~~~ili~kileri hakk~nda olup ~öyledir:
M~s~r Fatindlerinin ordu komutan~~ (Emirül-Cüyft ~ ') Nâs ~ ru'd-Devle
e 1-C üyû ~~I, büyük bir orduyla M~str'dan ç~ k~p elegeçirmek amac~yla D~ma~k'a gelerek ku~atmaya ba~lad~; ayr~ca D~ma~k ve Filistin'e ba~l~~olan yerleri istilâya giri~ti. Bunun üzerine
D~ma~k Selçuklu e~niri Ats ~~ z, Tâ cü'd-D ev 1 e Tutu ~'a bir mektup yaz~p
Nâs ~ r 'd-Devl e'ye kar~~~ondan yard~m istedi ve "D~ma~k'~~ kendisine teslim edip hizmetine girece~i" hususunda ona söz veride bulundu, bunun üzerine T u t ~~~ ~, ordusuyla
D~ma~k'a yöneldi; bunu haber alan Nâs ~ ru'd-Devl e, D~ma~k ku~atmas~n~~ b~ rak~p sahil
yönüne çekildi; Sür ve Trablus~ant'm yönetimlerini ellerinde bulunduran kad~lar,
Nâs ~ ru'd-Devl e'ye itaat etmeyip arma~anlar gönderip iltifatlarda bulunarak Türklere
yak~nl~k gösteriyorlard~. Tutu§ D~ma~k'a gitmek üzere Azra'ya27 ula~t~~~~s~ralarda Ats ~~z,
yak~n hâdimleriyle birlikte onu kar~~lay~p itaat~~alt~ na girdi, dolay~s~yla da Dima~k'l ona teslim
etti. D~ma~k'a giren Tu t u ~, burada k~sa bir süre kald~~ ve bu sürede At s ~~z'a kötülük yapmay~~ planlad~; bu arada da A t s ,~~ z, ona baz~~ kötü ve ho~~olmayan davran~~larda bulundu;
bunun üzerine Tutu ~, Reblülevvel ay~nda (Eylül/Ekim 1077) At s ~~ z'~~ tutuklatt~ ; önce karde~ini öldürdü, sonra da "A t s ~~ z'~~ tutuklu bulundu~u yerde bir yay kiri~iyle bo~durulup
öldürülmesini"28 emretti. Böylece At s ~~ z'~n öldürülmesinden sonra Tutu§ D~nta~k'a hâkim olup yönetim i~lerini istedi~i ~ekilde düzenledi. Halk~na son derecede iyiliklerde bulundu; bu al-adada Filistin'e ba~l~~yöneleni ele geçirdi29.
26 T a e ü 'd-Devle Tutu ~'un Suriye'ye atanmas~~ hakk~ nda daha ayr~ nt ~ l~~ Bilgiler için l~ k. A. Sevim, a.g.e., s. 82-27.
27 Dznia~k'a ba~l~~bir köy (Yakut, IV, s. 103).
28 Genellikle Uzak Doi,"ru kültür çevrelerinde uygulanan ve Selçuklularda da uygulanan "Hanedan MensuplaKiiprülü, Türk ve Mo~ol SülMesinde Hanedan Azas~ n~ n
r~ n~ n öldürüln~esinde Kan Akl~ ma Yasa~~n~ n" [Bk.
idam~ nda Kan Di~ k~ ne Memnüiyeti", Türk Hukuk Tarihi Dergisi (1941-42), I, 1-9_1 hanedan mensubu olmayan A t s ~~ z'~ n i~ldürülmesinde de uygulanmas~~ dikkate ~ayand~r. At s ~~ z'~n Selçuklular~n mensup oldu~u K~n~k O~uz boyundan bulunmas~~ ve ayr~ca Suriye fatihi bir emir olmas~~ ve Melikül-~nuazza~n unvan~ n~~ almas~~ sel~epleriyle, T u t u ~'un onu bir asil gibi kabul ederek yay kiri~iyle bo~durmak suretiyle i~ldürtmü~~olabilece~i ifade edilebilir.
29 Bu konularda daha ayr~ nt ~ l~~bilgiler için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 78-84.
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Bu kay~ tlardan sonra metinde Suriye'deki Türk kumandan A h m ed
rüldü~ü kaydedilmi~tir30.

~ a h'~n öldü-

Metinde, son olarak T t~~t ~l s hakk~nda ~u bilgiler verilmi~tir;
Tâcü' d-Devl e T ~~~ t ~~~~, ordusuyla D~ma~k'tan ayr~l~p Haleb'e gitmi~, burada günlerce kald~ ktan sonra Rebiülevvel ay~nda (Eylül/Ekim) buradan ayr~l~p F~rat ~ rma~~m geçerek
do~uya yönelmi~tir, Zülhicce ay~nda (Haziran/Temmuz) da Diyarbekir yörelerine ula~m~~,
daha sonra da Suriye'ye dönmü~tür. T u t ~l ~, Buzâa31 ve Mre32 kalelerini ele geçirmi~, Ail~z'~n
da d~~~mahallelerini ate~ e verdikten sonra yeniden D~ma~k'a dönmü~tür33.

H. 472 (1079/80) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde Selçuklu tabi Musul emin i ~ erefü'd-Devle M üsli ~~~~ b.
K t~~ r e y ~'in Haleb'i teslim ald~~~, Anadolu (Rum)'da gaza yapmakta olan bir Türk birli~inin
tamam~n~n yok oldu~u ve onlardan hiç birisinin kurtulmad~~~ , kaydedilmi~tir34.

H. 475 (1082/83) Y~l~~
Olaylar~~
Buy~ldametindeTutu ~ - ~ crefü'd-DevleMüslimili~kileri"Tutu ~'un
baz~~ faaliyetleri ve Sultan M elik ~~a h'~n Kuzey-Suriye'ye geli~i hakk~ nda ~u bilgiler verilmi~tir:
Tâcü'd-Devle Tutu ~, beraberinde emir Vessâb b. Mahm fi d b.
Salih ve Man sur b. Kâm il oldu~u hâlde, D~ma~k'tan ayr~l~p Kuzey-Suriye'ye yöneldi,
bu arada da Anadolu'ya girip bir süre burada kald~. ~~te bu s~ralarda ~~e refü' d-Devl e
Müsli ~~~~ b. Klirey ~'in "D~ma~k'a yönelerek buray~~ ku~at~p ele geçirmek amac~yla bir
tak~ m haz~rl~ klar yapt~~~~ve kendisine, Arab Numeyr o~ullar~, Ukayl o~ullar~, ~eyban o~ullar~~
kabileleriyle Kürt ve kar~~~k milletlerden kuvvetlerin kat~ld~~~ " haberi kendisine geldi; bunun
üzerine Tutu ~, Anadolu'dan ayr~l~p Muharrem 476 ba~lar~ nda (May~s 1082 sonlar~ )
D~ma~k'a ula~t~. Bu s~ ralarda ~ er efü'd-Devl e Müsli n~~de ordusuyla kendisine
kat~lan Kildb o~ullar~~ kabilesinden bir grup askerle D~ma~k'a yöneldi. Burada ordusuna, Kays
ve Yemen Arab/an'ndan bir miktar kuvvet de kat~ld~. Böylece o, D~ma~kl~larla birkaç gün sava~t~~
ise de Tu tu ~'un ordusu, Dz~na~k'tan ç~ karak Müsli m'in kuvvetlerine ~iddetli ve azirnle
sald~r~ya geçti. Yap~lan çarp~~ malar sonunda Müsli m'in ordusu yenilgiye u~ray~p da~~ld~,
bu nedenle kendisine kat~lan Arab kuvvetleri, geldikleri yere geri döndüler. Bu arada T t~~t u ~'un kuvvetleri, yeniden sald~r~ ya geçince Müsli m'in kuvvetleri tam bir bozguna u~rad~~
ve hareketsiz kalan Müsli m, nerdeyse tutsak al~nacaku. Esas~nda o, M~s~r kuvvetlerinin
D~ma~k'a kendisine yard~ma geleceklerini ve ~ehri almak için onlarla birlik olmay~~ umuyordu.
Fakat M~s~r yard~ m~ n~ n gecikmesi onun durumunu güç bir hale soktu; böylece o, arzu etti~i
D~n~a~k'~~ alamaymca hayal k~r~ kl~~~na u~rad~ . Bu arada kendine ait memleketlerden can~ n~~
s~ kan üzücü haberlerin gelmesi üzerine oralarda bozulan düzeni düzeltmesinin yerinde ola3()

Bu l~usus~ a ayr~nt~l~~ bilgi için l~k. A. sevim, a.g.e., s. 85-90.

31 Haleb'e
32

ba~l~~ bir belde (Yakut, I, 486).

Sii~neysat yak~nlar~ nda kalesi olan bir bekle (Yakut, I, 624.)

Tutu§ 'un bu harekat~~ hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgiler için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 96-99.
Suriye'ye hakim olmak isteyen Selçuklu yasak Musul =Iri Müsli m'in askeri B~aliyetleri hakk~nda ayr~ nt ~l~~ bilgi için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 99-102.
33
34
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ca~~na kanaat getirdi. Bu nedenle Müsli m, yenilgi dolay~s~yla de~il de güya önemli i~leri
nedeniyle D~ma~k'tan ayr~lma görüntüsü verip buradan çekilerek D~ma~k'a ba~l~~ Mercü'sSuffer'e gitti. Fakat onun bu hareketlerini anlayan D~ma~k halk~, korku ve endi~eye kap~ld~.
Yoluna devam eden Müsli m, çöle yönelip do~u yönünde gece, gündüz h~zla ilerledi. Bu
ilerleyi~~s~ras~nda çok say~da asker, binek hayvan~~ve davarlar susuzluktan yok olup gitti. Sonunda Müsli m, Humus'un güneydo~usundaki Selemiyye yak~nlar~ndaki Benû Misin Vadisi'ne ula~t~. O, veziri Ebu'l- ~ zz b. Sadak a'y~~ Humus'ta ikamet eden Ha 1 e f b.
Mülâi b'e gönderdi; Müsli m'in bundan esas amac~, ele geçirdi~i Türk askerlerine gereken cezay~~verece~ini bildi~i Ha 1 e f b. Mülâi b'i Suriye ile Tutu ~'un bulundu~u yer
aras~nda tutmak idi. Bir süre Humus'ta kalan vezir Ebu'l- ~ z z, geri dönüp Müsli m'e
geldi, o da ona hil'at verip lütuflarda bulundu ve onunla Suriye'yi Tutu ~'a kar~~~korumaya
karar verdi, böylece de bu karar~yla moral bulup sevindi. Öte yandan Tutu ~, Trablus~am'a
yürüdü, Antarsu,s ile öteki baz~~kaleleri ele geçirip D~n~a~k'a geri döndü35.
Adil Sultan Ebu'l-F e th Meli k ~ ah 22 ~aban Çar~amba günü (1 5 Ocak 1083
Pazar), Haleb'e gelip ku~att~~ve kalesiyle birlikte ~ehri ele geçirdi36.
Bu kay~tlardan sonra metinde emir ~~emsü'd-Devle Salim b. Mali k'in,
~ erefü'd-Devle Müslim'e, Haleb'de bulundu~u s~ralarda, Sultan Melik ~ ah'
tan hil'atler getirip takdim etti~i kaydedilmi~tir.

H. 477 (1084/85) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l~n ilk olay~~ metinde Kutalm ~~ o ~ lu Süleyma n'~n askeri haz~rl~klar
yap~p Antakya'ya yöneldi~i ve ~ehri 1 O ~aban Pazar günü (1 2 Aral~k 1084 Per~embe) ele geçirdi~i ~ehir yönetimine güvendi~i bir vali ile adamlar~n~~ atad~~~, kaydedilmi~tir37.
Bu k~sa kay~ttan sonra metinde, ~ erefü'd-Devle Müslim hakk~nda ~u bilgiler verilmi~tir:
Rebiiilevvel ay~nda (Temmuz/A~ustos) ~ er efü'd-Dev le Müsli m'in ordusuyla Türk(Selçuklu) ordusu aras~nda iimid kenti yörelerinde bir sava~~yap~ld~, Müsli m'in
kuvvetleri bozguna u~rad~. Daha sonra Receb ay~nda (Kas~m-Aral~k), Sultan Melik ~ ah 'in
huzuruna ç~k~p Sultan~n ete~ini öptü, Sultan ona sayg~~gösterip hil'at verdi ve onun hatalar~n~~
düzeltme iste~ini kabul ile ona f~rsat verdi ve sahip oldu~u görevin (Musul Emirli~i) ba~~nda
kalmas~n~~ istedi. Bunun üzerine Müslim de Sultan~n kendisine gösterdi~i bu olumlu tutum ve davran~~tan dolay~~memnun ve mutlu olarak memleketine (Musul) döndü38.

35 Bu konuda daha ayr~ nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 99-106.
36 Sultan Melik ~ a h'~n Kuzey Suriye'ye geli~i hakk~nda metinde, verilen bu k~sa bilgi, yanl~~~olarak 1083
y~l~nda verilmi~tir. Esas~ nda bu bilgi, metinde 1086/87 y~l~nda da verilmi~tir.
37 Metinde, Türkiye Selçuklu hükümdar~~ K ut alm ~~ o ~ lu Süleyma n ~~a h'~n Antakya'y~~ ele geçirdi~i hakk~ nda verilen bilgiler son derecede az ve yetersizdir. Bu konuda ayr~nt~l~~bilgiler için bk. A. Sevim, a.g.e.,
s. 107-126.
38 Büyük Selçuklu Devleti' ne ba~l~~ Diyarbekir ve yörelerindeki Mervan o~ullar~na ait yerlerin Selçuklu s~n~rlar~ na
al~nmas~~ s~ras~nda Mervan o~ullar~na yard~ma gelen yasal Musul emini Müs 1 i m'in bütün faaliyetleri metinde yer
almamaktad~r. Bu konuda ay~-milli bilgi için bk. A. Sevim, "Artuklular~ n Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri",
Belleten (1962), XXV1/101, s. 129-137; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 101-105.
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H. 478 (1085/86) Y~l~~
Olaylar~~
Buy~lda metinde, Kutalm ~~ o ~ lu Süleyman ~ ah-Müsli ~n b. K ~~ rey ~~
mücadeleleri hakk~nda ~u bilgiler yer alm~~t~r:
24 Safer (21 Haziran)'de Kutalm ~~ o ~ lu Süleyman ~ ah ile ~ erefü'dDevle Müslim aras~nda ~frin Irma~~~üzerindeki Kurzâhir de yap~lan sava~ta M ü s 1 i m'in ordusu bozg~~na u~rad~. Müslim de çarp~~malar s~ras~ nda öldürüldü. Kazand~~~~
bu sava~tan sonra Sü 1 e y m an ~ a h, Rebiülevvel ay~n~n ba~lang~c~nda (Haziran sonlar~)
Haleb'e yönelip ~ehri ku~atmaya ve s~k~~t~rmaya ba~lad~, fakat ~ehri almada ba~ar~l~~ olamay~nca ülkesine (Anadolu) geri döndü (5 Rebiiilevvel = 1 Haziran)39.

H. 479 (1086/87) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Sultan Melik ~ a h'~n faaliyetleri Kutalm ~~ o ~ l ~~~ Süleyman ~ ah-Tâcü'd-Devle Tutu ~~mücadelesi hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
Sultan Melik§ ah, ~rak ve Horasan'da ticaret yapmakta olan tâcirlerden her mal için
al~nan gümrük vergisini kald~r~n; ayr~ca "Öteki bütün Selçuklu ülkelerinde al~ nmakta olan
gümrük vergisinin de kald~r~lmas~n~" ernretti. Bunun üzerine buralarda ya~ayan ileri gelen
insanlar ve halk tabakas~, Sultana dualar edip ona övgülerde bulundular4".

Kutalm ~~ o ~ lu S ü 1 e y n~~a n ~ a h, kuvvetleriyle birlikte ele geçirmek amac~yla
yeniden Haleb'e yönelip ~ehri k~~~att~, fakat Tâcü'd-Devle Tutu ~'un kendisine
kar~~~harekete geçti~ini haber al~nca ku~atmay~~ kald~r~p ~ehirden ayr~larak Tu tu ~'a kar~~~
yöneldi; sonunda her iki taraf~n kuvvetleri, 18 Safer Çar~amba günü (25 May~s 1087 Sal~)
Aynu Seylem'de kar~~la~t~lar, yap~lan çarp~~malarda Süley rn an ~ a h'~n kuvvetleri bozguna
u~rad~, bu s~rada Süley in an ~ ah öldürüldü; Tutu ~~onun ordusuna ve mallar~na el
koyup Haleb'e yönelerek ku~att~~ ve Rebiiilevvel ay~nda (Haziran/Temmuz 1087) da ~ehri ele
geçirdi ve ~ bnül-Ber n I ad~yla tan~nan birisine teslim etti. Bir süre sonra Sultan
Melik ~ a h'~n Suriye'ye gelmesi üzerine Tutu§ Ha/eb'den çekildi, Sultan da Ramazan
ay~nda (Aral~k/Ocak 1086/87) Haleb'e girdi; daha sonra da Antakya'ya yönelip ele geçirdi ve
deniz k~y~s~na giderek orada bir süre kald~, daha sonra ise Haleb'e dönüp Ramazan Bayram~'n~~
burada kutlad~ktan sonra Urfa'ya yönelip ~ehri bir süre ku~att~ ktan sonra ele geçirdin.

H. 480 (1087/88) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda metinde, Haleb Selçuklu Valili~i'ne atanan KasI n~~ ü'd-Devle Aksungur hakk~ nda ~u bilgiler yer alm~~t~r:
Sultan Melik ~ ah taraf~ndan Haleb Selçuklu Valili~i'ne atanan Kasl~' n~~ ü 'd Devle Aksungu r, Haleb'e gelip iyi bir yönetim uygulad~. Halka adaletle davranan
A k s u n g ~~~ r, Haleb'e gelip giden yolcular~~ korumak, halka insafl~~ davranmak, bozguncular~~
ve kötü niyetli insanlar~~ Haleb ve yörelerinden uzakla~urmak suretiyle kendine sayg~ nl~k ka39 Antakya'y~~ almak için davet edilen Sü le y m an ~~t~~ h'~ n Kuzey Suriye seferi hakk~ nda daha ayr~ nt~ l~~ bilgiler için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 108-112.
4()

Bu konudaki bilgileri kr~. ~ brahim Kafeso~lu, a.g.e., s. 163-166

41 Bu

konuda ayr~ nt~ l~~ bilgi için l~ k. A. Sevim, a.g.e., s. 119-132.
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zand~rd~. Bunun sonucu olarak da ad~~her yerde yay~larak an~ld~, böylece kendisine te~ekkür
edip övenler ço~ald~. Özellikle Haleb yollar~~gelip geçen yolcularla dolduktan ba~ka Haleb ve
yörelerine çe~itli ülkelerden mal ve e~ya getiren tâcirlerle dolup ta~t~42.

H. 481 (1088/89) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda da yine metinde, Sultan Melik ~ ah ve Kasimü'd-Devle Aksungur hakk~nda ~u bilgiler yer alm~~t~r:
Sultan Melik ~ a h, Suriye, Anadolu, Elcezire, Diyarbekir ve Diyar-~~Beni Ukayl bölge ve
ülkelerinden buradaki çe~ itli olumlu faaliyetlerinden dolay~~ huzur dolu bir kalple ayr~l~p ele
geçirmek amac~yla Semerkant'a yöneldi43.
Yine bu y~ lda Kastmü'd-Devle Aksungur, Sultan Melik ~ ah'~n üvey
annesi olan e~i Hatun'un cenazesini u~urlamak amac~yla Haleb'den ayr~ld~. Rivayet edildi~ine göre Hatu n, Haleb'deki evinde Ak sungu r'la birlikte oturuyormu~. Bu s~rada A k sungu r, elindeki bir b~ça~~~ ~aka olsun amac~yla e~ine do~ru çevirmi~, b~çak da kas~ts~z
olarak yaz~lm~~~kader gere~i Ha tu n'un ölümüne neden olmu~. Aksungu r, e~inin ölümüne son deredece üzülmü~. Cumadelâh~r ay~n~n ba~lar~nda (A~ustos sonlar~~1088), e~ini,
ona ait bir ~nezarl~~a defnetmek üzere Haleb'den ayr~l~p do~u yönüne hareket etmi~. Bir süre
sonra Kasim ü'd-Devle Aksungur, Recep ay~n~ n ba~~~Sal~~ günü (24 Haziran
Cumartesi 1088), Haleb'den ç~k~p ~eyzer'e gelerek ku~atm~~~ve ~ehrin d~~~mahallelerini ya~ma
ettirmi~. Fakat ~ehir hâkimiyle kendisi aras~nda anla~ma ve ate~kes olunca buradan ayr~l~p
Haleb'e geri dönmü~tür44.

H. 482 (1089/90) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda da yine Sultan Melik ~ al~~ ve KasIrnü'd-Devle Aksungur
hakk~nda metinde, ~u bilgiler yer alm~~t~r:
Bu y~l, Sultan Melik ~ a h'~n Semerkant'~~ fethedip bura hükümdar~n~~ tutsak ald~~~~
haberi Ba~dad'a geldi. Bu hükümdar~n k~z karde~i, Sultan Melik ~ a h'~n e~i idi ve ondan
üç erkek çocu~u vard~. Sultan, ele geçirdi~i Semerkant Valili~i'ne üç o~lundan Ahmet adl~~
o~lunu atad~~ ve "Onun ad~na cami minberlerinde hutbe okutulmas~ m" emretti. A h n~~e d'in
H. 484 y~l~nda (1091/92) öldü~ü söylenmi~tir. Sultan, bu e~inden olan bir k~z~n~~ da Halife
el-Muktedl bi-Emri'l-Lâhlaevlendirmi~tir45.
Yine bu y~ lda, metinde, Ha/eb'deki carniin minaresinin tamir edildi~i, kaydedildikten
sonra Aksungu r'un Haleb ve yörelerindeki h~rs~z ve yol kesicileri izleyip onlarla mücadeleye giri~ti~i ve köklerini kaz~d~~~, böylece yolcular~n güven ve k~zma kavu~tu~u, bunun
sonucunda da kendisinin ün, sayg~nl~k ve güveninin artt~~~, herhangi bir arazide, ya da kale-

42 Bu konuda ayr~nt~l~~ bilgi için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 127; ayn~~ müell., Biyografilerle Selçuklular Tarihi,

Bugyetit't-taleb ft Tarihi Haleb (Seçimler) (Ankara 1989, TFK Yay.) s. 62-71.
43 Bu konuda ayr~nt~l~~ bilgiler için l~ k. A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 117-119; ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 117-123;

O. Turan, a.g.e., s. 151-154.

44 Bu hususta daha de~i~ik ve ayr~ nt~l~~bilgiler için bk. A. Sevim, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, s. 70; ayn~~
müel., Suriye ve Filistin Selçuklu/an Tarihi, s. 132 vd.
45 Bk. Not nr. 43'teki eserler.
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de ya~ayanlar~n, yolculara sald~rmalar~~ sonucunda tutuldan~p öldürülmekten korku ve endi~eye kap~ld~klar~~kaydedilmi~tir46.

H. 483 (1090/91) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Ta c ü' d - Dev 1 e Tu t u ~~hakk~ nda genel olarak ~u bilgiler
yer alm~~t~r:
Tâcü'd-Devle Tutu ~, beraberinde Haleb valisi Kasimü'd-Devle
Aksungur ve askerleri Urfa (Metinde yanl~~~olarak Antakya) valisi Bozan oldu~u halde,
ordusuyla H alef b. Mülâi b'in elinde bulunan Humus'a yürüyüp ku~atmaya ba~lad~lar
ve sonunda ~ehri aman'la ele geçirdiler ve anla~ma gere~i Halef b. Mül â i b'i serbest
b~rakt~lar. Böylece serbest kalan Halef b. Mül â i b, M~s~r'a gidip bir süre orada kald~~
daha sonra da Suriye'ye gelip bir yolunu bularak Efâmiye kalesini ele geçirdi47.

H. 484 (1091/92) Y~l~~
Olaylar~~
Buy~ldarnetinde,Kasimü'd-Devle AksungurveSullanMelik ~ ah'~n
o~lu Melik Ahm e d hakk~nda k~saca ~u bilgiler yer alm~~t~r:
HalebvalisiKasImü'd-Deyle Aksungur,3 Receb (21 A~ustos)'de Efiimiye
kalesine yürüyüp ele geçirdi ve H al e f b. Mülâi b'i buradan uzalda~t~r~p buraya bir
nâibini atad~ktan sonra Haleb'e döndü".
Bu y~lda, do~udan Sultan Melik ~ a h'~n o~lu Melik Ahmed 'in ölüm haberi geldi.
Ahmed, dedesinin (Sultan Alp Ar s 1 a n) hakimiyeti alt~ndaki Semerkaneta yönetici olarak bulunmakta, daha önce de belirtildi~i üzere burada camilerin minberlerinde ad~na hutbe
okutultnakta idi49.

H. 485 (1092/93) Y~l~~
Olaylar~~
Buy~lda,metinde Sultan Melik ~ ah,veziri Nizamü'l-MülkveTâcü'dD ev 1 eTutu ~~hakk~nda ~u bilgiler yer alm~~t~r:
Sultan Melik§ a h, M~s~r'~~ ele geçirmek amac~yla ~sfahan'dan ç~k~p Ba~clad'a yöneldi.
Sultan, Hernadan'a geldi~i zaman Deylemli bir Bât~ni, veziri H c e -i Bu zurg
Nizâmü'l-Mülk Ebü Ali el-Hasan b. ~ shak et-Tüs1'yesald~r~p öldürdü, kaçan katil çok arand~~ise de bulunamad~~ve onun hakk~nda hiçbir haber de al~namad~. Herkes, daima do~ru bir yol izleyip adaletli ve insafl~~ davranm~~, din, f~k~h, bilim ve
Kur'an ehline daima iyilikte bulunmu~, hay~r i~leyerek iyi bir siyaset izlerni~~olan
N i zâ rn ü '1-Mü1 k'ün böyle ölümüne son derece üzülüp ac~~duymu~lard~r ve onun gibi
bir kimseyi bir daha bulamamaktan dolay~~ da üzüntüleri çok artm~~t~. Ni z âmü'lM ü 1 k, ~rak ve ~ran ülkelerindeki medrese ve tekkelerde çok iyi izler b~rakm~~t~r. Mesela o,
1 2 bin kadar fakih ve benzeri meslek sahiplerinin geçimini sa~l~yordu. Vezirinin öldürülme46

Bu konuda l~k. A. Sevim, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, s. 62 vd.

47

Bu konuda daha ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s. 132-133.

48

Bu konuda bk. A. Sevim, a.g.e., s. 134-135.

49

Bk. ~ . Kafeso~lu, a.g.e., s. 200.
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sine son derece üzülen Sultan Melik ~ a h, süratle yoluna devam edip ~evval ay~nda (Kas~m/Aral~k) Ba~ddd'a ula~~p burada k~sa bir süre kald~ktan sonra avlanmaya ç~kt~. Ba~dad'a
geri döndü~ü zaman vücudunda bir gev~eme ve bitkinlik hissetti, sonunda bu amans~z hastal~~~~ ~iddetlendi ve 6 ~evval Çar~amba gecesi (9 Kas~m 1092 Sal~) de vefat etti; veziri
Nizamül-Mül k'ün ölümüyle Sultan'a' ölümü aras~nda üç gün vard~. Sultan'in ölümü
üzerine Büyük Selçuklu Devleti taht~na o~lu Berkyaruk geçti ve devlet ileri gelenleri ona
blat ettiler. Selçuklu ülkesindeki camilerin minberlerinde onun ad~na hutbe okundu.
Berkyaru k, devlet i~lerini, istedi~i gibi düzenleyip yoluna koydum).
Ta c ü' d-Dev le Tutu ~, karde~i Su/tan Melik ~ a h'~~kar~~lamak ve ona yak~n
olup hizmette bulunmak amac~yla D~ma~k'tan ayr~l~p Ba~clad'a hareket etmekte iken kendisine "M elik ~ a h'~n ölüm haberi" gelince yolunu de~i~tirip Rahbe'ye gelerek ~ehri ku~att~~ve
içindeki yöneticilerle mektupla~arak "~ehrin kendisine teslim edilmesini" istedi ise de kabul
edilmedi, bunun üzerine de Dt~rta~k'a geri döndü. Bununla birlikte Tutu ~, kuvvetleriyle
birlikte Rahbe'ye geldi. Ayr~ca Haleb valisi Kasimü'd-Devle Aksungur ve Antakya
valisi Ya ~~ s ~ ya n'a mektuplar gönderip kendisine yard~ m etmelerini istedi. Onlar da
kuvvetleriyle gelip Tutu ~'a kat~ld~ lar. Böylece daha güçlü bir duruma gelen T ~l t u ~,
Rahbe'yi yeniden ku~att~~ve içindekilere aman vermek suretiyle ~ehre hâkim oldu, halka kar~~~
iyi dav~-an~~larda bulundu. T u t ~l ~, Rahbe'yi kendi gücüyle arttan'la ele geçirdi~i takdirde
k~l~c~m ç~kar~p sallayaca~~~hususunda bir adak tut~nu~tu, bu nedenle o, ~ehre girdi~i zaman
k~l~c~n~~ s~y~r~p havaya kald~rd~~ ve ~ehirde istikrar ortam~~ olu~unca da k~l~c~n~~ k~n~na soktu,
böylece ada~~n~~yerine getirmi~~oldu. Tutu ~, Rahbe'de yönetin~~i~lerini düzene koyup ~ehre, koruyucu kimsele~-i atad~ktan sonra Nusaybin'e yöneldi.
Sultan Melik ~ a h'~n ölümünden sonra ~ brahim b. Kur ey ~, ülkesine dönüp Musul ile buraya ba~l~~yerleri ele geçirip hakim olmu~, Arab ve Kürt/eri toplay~p Musul ve
yörelerindeki Ukaylo~ullan kabilesine sald~r~ya geçerek karde~inin o~lu ~~erefü'dDevle Muhamme d'i yenilgiye u~rat~p yönetimden uzakla~t~rm~~t~ . Öte yandan T u t u ~, Nusaybin'e ula~t~~~~zaman Urfa valisi Bozan onun yan~na geldi. Bu arada Nusaybin
valisi de kendisine gelerek "~ taat ile hizmette bulunaca~~n~" bildirdi; yöre halk~~ da içinde
~ brahim b. K ~l r e y ~'in adamlar~n~n da yer ald~~~~kuvvetlerle sava~maktan çekinip
kaç~nd~lar. Bu arada Tutu ~, Nusaybin'e sald~r~p baz~~ surlar~~ y~kt~ktan sonra ~ehri k~l~ç zoruyla ele geçirdi, yakla~~k iki bin ki~ iyi öldürdükten sonra cami ve mescitlere s~~~nanlar~~ da
öldürttü. Bununla birlikte baz~lar~~ d~~~nda bütün erkek ve kad~n tutsaldar serbest b~rak~ld~lar.
Bu olay, Safer 486 (Mart 1093)'da vuku bulmu~tur'.

H. 486(1093/94) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l~n ilk olaylar~~ metinde Ta c ü'd-Devle Tutu§ hakk~ nda olup ~öyledir:
Tacü'd-Devle Tutu ~, ~ brahim b. Kurey ~'i yakalamak amac~yla giri~ti~i harekâttan sonra Nusaybin'den ayr~ld~. Fakat, öte yandan ~ brahi in, Tutu ~'un
giri~ti~i bu harekat~~haber al~nca, etraftan kendisine yard~ m ve destek istedi. Sonunda olu~5() Büyük Selçuklu Devleti Sullan~~ M eli k ~ ah ve vezir N izamü'l-Mül k'ün ölümleri hakk~ nda ar~nt~l~~ bilgiler için l~k. A. Sevim, "~l~niif-Cevirnin d-Muntazam Mit Eserindeki Selçuklularla ilgili Bilgiler" (I I. 430485 = 1038-1092) Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XXVI/30), s. 74 vd. ; ayn~~ müellif, Biyografilerle Selçuklular
s. 36-61; I. Kafeso~lu, a.g.e., s. 196-206; O. Turan, a.g.e., s. 156-159, A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 131-136.
51 Bu konuda ayr~nt~l~~bilgiler için l~k. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulart Tarihi, s. 137-139.
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turdu~u büyük bir kuvvede Hirmils ~rma~~n~n (Hirmas, Nusaybin Irma~~) do~usuna geldi. Bu
s~rada Tutu§ da Ddra'ya gelmi~ti. Çok geçmeden her iki taraf~n kuvvetle~i, 2 Reblülevvel
Pazartesi günü (2 Nisan 1093 Cumartesi), Hir~nds Irma~~~civar~nda, kar~~~kar~~ya gelip ~iddetli çarp~~malara ba~lad~lar. ~ki taraftan da çok say~da Türk ve Arab öldürüldü. Bu nedenle her
iki taraf kuvvetleri, kendi yerlerine çekildi. ~~te bu s~rada Tutu ~, ~ brahi m'in kuvvetlerini haz~rl~ks~z yakalayarak onlar~~gafil avlad~, bunun sonucunda da Arablar bozguna u~rat~l~p
lul~çtan geçirildiler. Öldürülenlerin ço~u özellikle çad~rlarda bulunan yaya askerlerdi. Çarp~~malar s~ras~nda ~ brahim b. Kurey ~~ve Ukaylo~ullar~~ kabilesinin ileri gelenleri de
öldürüldü. Her iki taraftan ölenlerin say~s~n~n yakla~~k 10 bin ki~i oldu~u rivayet edilmi~tir.
Bu arada pek çok e~ya, hayvan ve silah Tutu ~'un kuvvetlerinin eline geçti. Bu nedenle bir
deve bir alt~na, 100 tane kuzu da bir alt~na sat~ld~. Bu devirde böyle kanl~~ve kötü sonuçlar
do~uran bir sava~~görülmedi.
Nusaybin'i böylece ele geçiren T u t ~~~~~ Diyarbekir'e yönelip ~imid'e geldi. Buray~~ ve
Elcezire'yi ele geçirdi. Buralar~~elinde tutan ~ bn Cühey r'i ise Nusaybin yönetimine atad~.
Esas~nda Tu t u ~, ~imid Meyydfdrikin (Silvan) ve buralara ba~l~~olan yerleri hakimiyetine al~p
yönetimlerini düzene soktu, dolay~s~yla buran~n valilerini Sincar ve Musul'a gönderdi, böylece
bu ~ehirlere ba~l~~birçok yerlere hâkim duruma geçti. Bunun üzerine Ukaylo~ullar~~ kabilesine
ba~l~~insanlar, evlerinden ve yurtlar~ndan kaçarak Büyük Selçuklu Devleti Sultan~~ olan
Melik ~ ah'~n o~lu Berkyaruk'a gittiler. Ayr~ca Ali b. ~ erefü'd-Devle
Müslim b. Kur ey ~~ve Sultan Alp Arsla n'~n k~z~~ve Sultan Melik ~ a h'~n halas~~ olan annesi de Tacü'd-Devle Tutu ~'un bu yapt~klar~ndan dolay~~hep ~ikayette
bulunmu~lard~ . Ülkeleri ele geçirip halklarnu itaat alt~na almas~~ sonucunda Tutu ~'un askeri gücü artt~. Dolay~s~yla da kendini Büyük Selçuklu Devleti Sultan~~ olarak görmeye ba~lad~.
Bu nedenle de kuvvetleriyle birlikte Horasan yönüne hareket etti; geçti~i bütün kent ve kale
halklar~, kendisini kar~~lay~p itaatlar~m bildirirlerdi, bu nedenle de onun güç ve kuvved artmaya ba~lad~ . Öte yandan kendisinin bu tutum ve davran~~lar~na kar~~~muhalefet ve hatta
isyan durumu olan Haleb valisi Kas ~ mü'd-Devle Aksungur ve Ll~fa valisi
~ madü'd-Devle Bozan, Sultan Melik ~ ah'~n o~lu Berkyaruk taraf~na
geçtiler. Onlar~n bu tutum ve davran~~lar~~kar~~s~nda Tu tu ~, Diyarbak~r'a dönme karar~~ ald~~
ve çok geçmeden de Suruç'a gelip ele geçirdi, buraya ve Elcezire'ye güvendi~i kimseleri atad~.
~~te bu s~ralarda Tu t u ~, kendinden ayr~l~p Berkyaru k'un saflar~na geçen "Haleb valisi
Kaslmü'd-Devle Aksungur ve U~fa
Bozan'~n o~lu Müeyyidn'dDevi e'nin Suriye'ye yalda~makta oldu~u" haberini ald~. Bu ikisi, Sultan Berkyaru k'un
huzuruna ç~k~p ondan ilgi ve sayg~~görmü~ler dolay~s~yla onun yan~nda iyi bir durum kazanm~~lar& B e 1- kyaruk da onlar~ n kendisine kaulmalarma memnun olup sevinmi~ti. Bu iki
emir, T u t u ~'u söz konusu ederek Berkyaru k'a "Onu hiç ihmal etmemesi" hususunda
uyarm~~lar, "Durumu güçlenerek Selçuklu saltanann~~ele geçirip Sultan'~n hakimiyeti alt~ndaki
memleketleri ele geçirmeden bir an önce Tu t u ~'a kar~~~harekete geçmesini" te~vik etmi~ler
ve "Kendilerini valile~i olduklar~~ Haleb ve Urfa'ya ula~t~rn~as~n~" ondan istemi~lerdir. Bunun
üzerine B erkyaru k, her ikisini Musul'a ula~t~rmak amac~yla onlarla birlikte yola ç~kt~.
Berkyaruk, Ukaylo~ullar~~ kabilesinin ba~~na Ali b. ~ erefü'd-Devle Müslim'i atad~~ve ona Slidu'd-Devle lakab~n~~ verdi. Bu arada KasImü'd-Dev le Aksungu r, bu y~l~n ~evval ay~nda (Ekim/Kas~m) beraberinde, Ukaylo~ullar~~ kabilesinden ve
B e r k y a r u k'un askerlerinden kuvvetler oldu~u halde, Haleb'e geldi. Bunu haber alan
Tâcü'd-Devle Tutu ~, Rahbe'den ayr~l~p F~rat ~rmak.' yönüne hareket etti. Sonunda
Antakya'ya gelip burada oturmaya ba~lad~ , bu arada da kendisine "B erkyaru k'un
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Rahbe'den Ba~dad'a gelip k~~~~burada geçirme niyetinde oldu~u" haberi geldi. T u t t~~~'un
Antakya'da kald~~~~süre zarf~nda ~ehirde fiyatlar çok yükseldi. Bu nedenle kendisine "Suriye'ye
dönmesi" söylendiyse de o, buna hiç ald~r~~~etmedi, fakat o, Zülhicce ay~n~n sonlar~nda (Ocak
1094 sonlar~) beraberinde, emir Ves sa]) b. Mahmud b. Sali h, Kâmilo~ullan kabilesi ve baz~~ Arab kuvvetleri oldu~u halde, D~ma~k'a döndü. Esas~nda bu Arablar, Aksung u r'dan korkular~~nedeniyle Suriye'de kalmaya cesaret edemiyorlard~52.
Bu kay~ttan sonra metinde, Haalarla ilgili ~u kay~tlar yer alm~~t~r:
Hac~lar~n, bu y~l geçirdikleri tehlike dolay~s~yla ya~ad~klar~~ korku ve endi~e nedeniyle
Hac Seferlerinin iptal edildi~i haberi ~rak'tan geldi. Tutu ~'un ileri gelen komutanlar~ndan
emir el-Han l'nin korumas~~alt~nda Hac~lar Suriye ve Drma~k'tan yola ç~kt~lar; esas~nda
Hac~lar~n korunmas~n~~üzerine almas~~ hususunda el-Hani ile bir anla~ma yap~lm~~t~. Hac~lar, Haclar~n~~ve ibadetlerini yerine getirdikten sonra Harem emini ~~bn Ebi ~~eyb e
(T â cü'l-m e âli Muhammed b. C â f e r)'den korkular~~ nedeniyle günlerce
memlekederine dönemediler. Hac~lar, Mekke'den ayr~ld~ktan sonra ~ bn Ebi ~~eyb e'nin
adamlar~~onlar~~izleyip Mekke yak~nlar~nda da ya~malad~lar, bu nedenle Hac~lar, Mekke'ye
dönüp memleket ve evlerinden uzak olmalar~ndan ba~ka ba~lar~na gelen bu ya~ma olay~ndan dolay~~ ~ikayet ve yalvarmalarda bulundular. ~ bn Ebi ~~ey be de onlardan ya~malatt~~~~develerin bir k~sm~n~~onlara geri verdi. Çat~~malar s~ras~nda emir el-Han l'nin karde~i de öldürüldü. Kendilerinden ya~ma edilen di~er ~eylerin geri verilmesinden ümidini
kesen Hac~lar, Mekke'den ayr~ld~lar. Onlar, Mekke'den ayr~ld~klar~ndan bir süre sonra bir grup
Arab onlar~n çevresini sard~, fakat sonunda Hac~ lar, onlara belirli bir miktar para vermek
suretiyle onlarla anla~t~lar. Bu süre zarf~nda Hac~lardan bir çoklar~~öldürülmü~, baz~lar~~yokluk ve zay~fl~ktan dolay~~hayatlar~n~~kaybetmi~lerdi; sa~, salim memleketlerine dönenlerin de
durumlar~~pek iç aç~c~~ de~ildi33.

H. 487(1094/95) Y~l~~
Olaylar~~
h'~n öldü~ü
Bu y~l~n ilk olay~, metinde, Halife el-Muktedi
ve bu s~rada da Sultan B er ky aru k'un Ba~dad'da bulundu~u ve y~l sonuna kadar da burada kald~~~, kaydedilmi~tir.
Bu kay~ttan sonra metinde, Ta cü'd -D ev le Tutu ~'un saltanat mücadelesi ve
sonu hakk~nda ~u bilgiler yer alm~~t~r:
Tâcü' d-D e v le Tutu ~, Reblülahir ay~nda (Nisan/May~s), ordusuyla D~r~za~k'tan
ç~k~p kuzeye yönelerek "iri ~rma~~n~~ geçti ve askerlerine "Ziraat ürünlerini korumalarm~,
hayvanlar~~ ve vergi memurlar~n~~ ya~m.alamalar~n~" emretti. T ~l t t~~ ~'un bu hareketi Haleb
valisi Ka simü'd-Dev le Aksungu r'a ula~t~r~l~nca o, Tutu ~la sava~maya karar
verip onu buralardan uzakla~t~rmak amac~yla asker toplay~p haz~rl~klar yapt~. Bu arada
"A ksungu r'un bu hareketi, thfa valisi Bozan Musul valisi Gürb o ~ a ve Rahbe e~niri
Ab a k o ~ lu Yu su fun 2500 ad~yla Haleb' e gelip Aksun gu r'a yard~m ve destek olmalar~" haberi T u t t~~ ~'a ula~ur~l~nca o, derhal Kefer-i Hirndr (Maaretit'n-Nûn~an yak~n~ndaki
Tellü Mennes kalesi yöresinde)'daki ikamet yerinden ayr~larak, önce Rahbe'ye ba~l~~ el-Minûte
52.F u tu ~~hakk~ nda verilen bu bilgilerin ayr~ nt~lar~~hakk~nda bk. A. Sevim, a.g.e., s. 137-145.
53 Hac~lar~n Arablar taraf~ndan ya~ma edilip öldürülmelerine kar~~~ Tutu ~'un ileri gelen emini elli 5 n Vnin gerekli önlemleri almas~~ dikkate ~ayand~ r, böylece Hac~lar, güven içinde memleketlerine
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oradan da Haleble Bâlis aras~ ndaki en-Nâilre'ye54 gitti ve buradaki davar sürülerine sald~rd~~
ve ekinleri de ate~e verdi, daha sonra da Haleb'in do~usundaki Buza Vadisi'ne gitti. Öte yandan Ka simü'd-Devle Aksungu r, 8 Cumadelfilâ Cuma günü (26 May~ s Cuma)
yakla~~k 20 bin ki~iden olu~an hatta daha fazla olan ordusuyla harekâta ba~lay~ p Seb'in ~rma~~n~n kanallar~n~~ geçerek T u t u ~'un ordusuna do~ru harekete geçti. ~ki ordu, ertesi gün
sabah~~ Merih'in Satürnle Aslan Burcu'nda birle~ti~i vakitte sava~~için kar~~la~t~lar. Gürbo ~ a
ve Bozan '~n askerleri baz~~su kanallar~ndan geçemeyerek olduklar~~yerde kald~lar ve beraberlerinde bulunan Arab askerlerine pek güvenihneyerek onlar ordunun sa~~kanad~ ndan sol
kanad~na geçirilmi~ler, fakat yine de faydalar~~ görülmemi~tir. T t~~ t t~~ ~'un ordusunun zaferi
kazanmas~~ sonucunda, Gür b o ~~a, Bozan ve Yusu fun askerleri bozguna u~rat~l~p
k~l~çtan geçirilmi~ lerdir. Kasimü'd-Devle Aksungur ve askerlerinden ço~u
tutsak al~nm~~lard~r. Tutu ~, huzuruna getirilen Ak sungur ve müttefikle~-inin boyunlar~n~n vurulmas~n~~ emretmi~, bu emrin yerine getirilmesi sonucunda da onlar öldürülmü~lerdir. Bu arada bozguna u~rayan askerler Haleb'e gelip ~ehir halk~~ ve Ahdâs ile anla~arak Sultan
Be r k y art~~ k'tan yard~m isteme karar~~alm~~lard~r. Öte yandan Tutu§ da derhal Haleb'e
yönelmi~tir. Her ~eye ra~men ~ehirdekile~- aras~nda fikir birli~i sa~lanamad~~~~için T t~~ t u ~'a
kar~~~nas~l bir tav~r tak~ n~laca~~n~~ bilmez bir duruma gelmi~lerdir. Çok geçmeden di~erleri
taraf~ ndan pek ciddiye al~ nmayan bir grup halk, harekete geçip ~ehir kap~s~n~~ k~rarak T t~~ t u ~~lehinde gösterilerde bulunmu~lard~r. Emir Vessab b. Mah n~~ ü d b. Sâ1 i h, Tu t t~~ ~'u kar~~lamaya ç~km~~, Tutu§ da ~ehir kap~lar~n~n birisinden içeri girmi~, bu
arada Haleb kalesinin hâkimi olan emir N u h'un elçisi ve e~ i gelip N u h için Tutu ~'tan
aman alm~~lar, sonra da N u h'a gelip gelinen durumu ve kendisi için ald~klar~~ ahid ve aman' 1
ona bildirmi~lerdir. Bunun üzerine emir N u h da Haleb'i Tutu ~'a teslim etmi~tir. Böylece
11 Cumâdelfilâ Pazartesi günü (29 May~s 1094 Pazartesi) ~ehre giren T t~~ t ~t ~'a Suriye'deki
bütün kaleler teslim edilmi~tir. Bu arada Tu t u ~, sava~~sonras~nda tutsak al~ nan Urfa valisi
Boza n'~n öldürülmesini emredince o da he~nen eli kolu ba~l~~olarak boynu vurulmak suretiyle öldürülmü~tür. Ayn~~ ~ekilde sava~ta tutsak al~nan Musul valisi G ü 1- b o ~~a, Haleb'e
nâibler ve muhafizlar atan~ p durum belirginlik kazan~ncaya kadar ~ehirde tutuklu olarak
kalm~~t~r. T t~~ t t~~~~ise ordusuyla Haleb'den ayr~l~p F~rat Irma~~~yönüne hareket etti. Bir süre
sonra ~ rma~~~geçip Harran, Suruç ve Urfa'y~~ ald~ktan sonra Be rkyar u k'un gelece~i yoldan çekilmek amac~yla Diyarbekir'e yöneldi. Berkyaruk ise ölen Sultan Melik ~ a h'~n
e~i ve kendi karde~i Mahmfi d'un annesi olup ~sfahan'~~ ele geçirip mal ve mülklere el koymu~~olan Hatun (T erken Ha tu n)'la bulu~mak üzere Musul yörelerine gelmi~ti; bu
arada H a tu n'la yaz~~malar yaparak Selçuklu saltanat~n~~ aralar~nda bölü~tüler. Esas~nda
H a t tl n, Berky art~~k't~~ülkeyi istedi~i gibi yönetmekten ~nen etmi~ti. Öte yandan T u t u ~, Berkyar u k'a kar~~~saltanat mücadelesini sürdürmek için harekete geçti ise de amac~na pek ula~amad~. Hatun bunu haber al~ nca ordusuyla Tutu ~'a ula~mak üzere ~sfahan'dan ayr~ld~. Fakat yolda a~~r bir hastal~~a yakalan~p vefat etti, beraberindeki kuvvetlerden bir k~sm~~ B er kyaru k'a bir k~sm~~ da ba~kalar~ na kat~ld~. Bunu haber alan
Berkyaru k, süratle ~sfahan'a yürüyüp ele geçirdi, ~ehir halk~~ yiyecek yoklu~u ve k~tl~k
yüzünden ölümle kar~~~kar~~ya gelmi~ ti. Bu arada H atu n'un ve Be rk y ar u k'un ordusundan çok say~da asker Tu t u ~'a gelip kat~ld~lar. Böylece T u t tt ~'un güç ve kuvveti artm~~, bunun sonucunda da onun ad~ na Ba~dad camilerinde dua ve niyazda bulunulmu~tur.
Hemedan'a ula~anTutu ~, D~rr~a~k'ta bulunan o~luFahrül-Mülük(R ~ dvân)'abir
mektup göndererek "Suriye'de geri kalan bütün askerlerle birlikte kendisine gelmesini em54 Bk. Yakut, V, 294.
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retti. Bunun üzerine R ~ dvan, beraberinde Ar tuko ~ lu N ecme'd-Din
~ lgazi, Vessâb b. Mahmud b. Salih, baz~~ Arab emirleri ve Haleb'in
Aksurga r'a ait olan Türklerden olu~an kuvvetler oldu~u halde, Haleb'e, sonra da Irak'a
yönelip H. 487 y~l~~ ba~lar~nda (1094) Rahbe üzerinden Ba~dat'a gitti. Öte yandan T ~l t ~l ~,
Rey kentine gelip ku~atarak ele geçirmi~ ti. Böylece o, Suriye'den Rey'e kadar uzanan memleket ve kaleleri ele geçirmi~~oldu. Bu arada T u t ~~~~, Ukaylo~ullar~~ve Numeyro~ullar~~ kuvvetlerinin içinde bulundu~u bir orduyu Ukaylo~ullar~na ait topraklara sevkedip Musul d~~~nda,
bütün yerleri ele geçirmi~ tir. Öte yandan Sultan B er ky aru k, ordusuyla ~sfahan' dan ç~k~p,
amcas~~ T ~~~t u ~'un üzerine yürüdü. Bu arada Tutu ~, halk~n~ n kendisine isyan edebilece~i
korku ve endi~esiyle Rey'den ayr~l~ p buradan dört fersah uzakl~ kta bir yere gidip konaldad~ .
Sultan B erky art~ k da ordusuyla Tutu ~'un kar~~~taraf~na gelip çad~rlar~n~~ kurdu. Her
iki taraf~ n müneccimlerinin yorumlar~~nedeniyle sava~~hemen yap~lmad~ . Fakat iki taraf~n
ordular~~ haz~rl~k yap~p sava~~düzenine girdiler. Nihayet 17 Safer 488 (26 ~ubat 1095) iki
taraf aras~nda çarp~~malar ba~lad~ ; bir süre sonra T ~l t u ~'un ordusu bozguna u~ray~p darmada~~ n oldu, birçok asker öldürüldü, birço~u da tutsak al~nd~; çarp~~malar s~ras~nda T ~~~t u ~~da öldürüldü. Tutu ~'u kendi yan~na ald~~~~K a si n~~ ü'd-Dev le Aksung u r'un bir adam~~ öldürdü; onun kesik ba~~~B erky aru k'un ordusunda te~hir edildikten
sonra Ba~dad'a gönderilip oradan da halka te~hir edildi55.

H. 488 (1095) Y~ l~~
Olaylar~~
Bu y~ lda, metinde, Ta cü' d- D ev 1 e Tutu ~'un o~-ullar~~ ahru'l-Mülük
R ~ dvan ve ~ emsül-Mülük Dukak hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
F ahru'l-Mülük R ~ dvan, babas~n~ n Berkyaru kla giri~ti~i sava~ta yenilgiye u~'-ray~p öldürüldü~ünü haber al~nca telâ~a kap~ld~. Esas~nda o, bu s~rada bulundu~u
Ane'den56 Ba~dad'a, oradan da kendisini ça~~r~r~as~~nedeniyle babas~~ T ~~~t u ~'a gitmek istiyordu. Fakat babas~n~ n öldürülmesi üzerine, kendisine sald~r~ p yakalamak isteyenlerden
endi~eye kap~lmas~~sonucunda, derhal kendisinin ve askerlerinin çad~rlar~n~~söktü, son derecede h~zl~~ ko~an atla~-~n~~ ve yak~n adamlar~n~~ yan~na ald~ , geri kalan askerlerinden ayr~l~p
Haleb'e ula~t~. Haleb kalesinde bulunan kendisinin nâibi vezir (E bu'l-Kas ~ m b. M u hamme d), ~ehir kap~s~n~~açt~r~p onu kaleye ç~kartt~~ ve herhangi bir sald~r~ya kar~~~kalede
haz~rl~klar yap~p bir tak~m önlemler ald~ . Öte yandan babas~~ T ~l t u ~'un da~~lan ordusundan
bir grup askerle ayr~lan ~~emsül-Mülük Duka k, Diyarbekir üzerinden Haleb'e geldi.
Burada k~ sa bir süre kalan Duka k, D~n~a~k'ta bulanan Tutu ~'un nâibi emir
Sav teki n'le gizlice haberle~ ti. Çok geçmeden de hiç kimsenin haberi olmaks~z~n
Haleb'den ayr~l~p D~n~a~k'a yöneldi. F ahrül-Mülük R ~ dva n, onu yakalatmak için
Duka k'~n arkas~ndan çok say~da atl~~ bir kuvvet gönderdi ise de onu yakalamak mümkün
olmad~. Nihayet D~ma~k'a ula~an Duka k'~~ emir Savtekin kar~~lay~p D~ma~k yönetimini
ona vererek babas~~ Tutu ~'un makam~na oturttu ve ~ehirdeki askerlerden de ona biat ald~rd~, böylece Duka k, D~ma~k'a hâkim bir duruma gelmi~~oldu57.

55 Tutu§ 'un Büyük Selçuklu Devleti Sultan~~ olmak için giri~ti~i bütün mücadeleler ve sonu hakk~ nda ayr~ nt~l~~bilgiler için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s. 137;160.
56 Elcezire'ye ba~l~~ bir ilçe (Yakut, IV, 81-82.
57 Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 161, 243-244.
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Bu kay~ tlardan sonra metinde, emir ~ sp e hbud
S abav e (Metinde
Es fehu z)'nin dört yüz Türkmen atl~s~yla Hicaz taraflar~ndan Mekke'ye gelip yöre halk~yla
sava~~p onlar~~yenilgiye u~ratarak ~ehri ele geçirdi~i, ~ bn E 13 t ~~ey b e'nin soygunculalindan ço~unu öldürdü~ünü, bunun sonucunda da ~~bn Ebi ~~eyb e ile Mekke ileri gelenlerini bozguna u~rat~p da~~tt~~~ , daha sonra da onun Mekke'den ayr~ld~~~, kaydedilmi~tir58.
Bu genel kay~ttan sonrada metinde Atabek emir Z ahlrü'd-Din Tu ~~tek i n hakk~nda ~u bilgiler yer alm~~t~r:
Tâ cü' d -D ev le Tutu ~'un beraberinde olan ve bozg~~ndan sonra tutuklanan
Atabek emir Z ahi rü' d-Din Tu ~~te k i n, esaretten kurtulduktan sonra D~ma~k'a geldi, burada kendisini dostu D~ma~k askeri valisi (~rhne) H ~ snu'd-Devle Bahtiyar
kar~~lad~~ve yeniden hizmetine girdi. Tu ~~tek i n, daha gençlik ça~lar~nda Tutu ~'un
takdir ve teveccühünü kazanm~~ , onun en yak~n ve gözde adam~~olmu~tu. Bunun sonucunda
Tutu ~, onu ordu komutanl~~~na atam~~~ve kendisi yokken D~ma~k'~~ yönetrne görevini de
ona vermi~ , o da bu görevi en iyi ~ekilde yap~ p halka insaf ve adaletle davranm~~, bu nedenle
onun bu özelli~i halk aras~nda yay~ larak durumu yükselmi~, kendisine dualar edilip övgüler
ya~d~r~lm~~ , böylece verdi~i bütün emirler yerine getirilmi~ti. Tutu ~, onun yönetimde gösterdi~i ba~ar~~nedeniyle onu ilk görevi olan Meyyâfürikin (Silvan) valili~ine atam~~~ve o~lu
Duka k'~~da ona teslim edip onu yeti~ tirmesini istemi~tir. Tu ~~t e kin Meyyâprikin'i en iyi
bir ~ekilde yönetmi~, bozulan yönetim düzenini en k~sa bir sürede düzeltip yoluna koymu~tur. Fakat bir ara Meyyâfârikin ileri gelenlerinin ve soylular~n~n kendisine kar~~~ç~k~p isyan
edeceklerini ö~renen Tu ~~teki n, di~erlerine ibret olmas~~için onlar~~cezaland~rm~~, böylece gücünü ve sayg~nl~~~n~~art~rmak suretiyle yönetim i~lerini istedi~i ~ekilde yürütmeyi ba~arm~~t~ r. Bir süre sonra Tu ~~tek i n, Tâ cü'd- D ev 1 e Tutu ~'la birlikte
Berkyaru k'a kar~~~saltanat mücadelesi için Rey kentine gitmi~, Tutu ~'un öldürüldü~ü
sava~a kat~lm~~, di~er ileri gelenlerle birlikte kendisi de tutsak al~nm~~~ve nihayet tutsakhktan
kurtulup 488 (1095) y~l~nda D~ma~k'a dönmü~~ve kendisini Dukak ile ileri gelen sivil ve
askeri yetkiler kar~~lam~~t~r. Kendisine son derecede sayg~~gösterilen Tu ~~teki n'e
D~ma~k'~n sivil ve askeri yönetimi devredilmi~ tir. Fakat bununla birlikte yönetim i~lerinde
huzursuzluk ortaya ç~kmas~~sonucunda emir Sav t eki n'in öldürülmesi gerçekle~tirilmi~,
böylece yönetimde huzur ve sükun sa~lanm~~t~r. Çok geçmeden Duka k'~n annesi ile
Tu ~ te kin evlenmi~, böylece Tu ~~tek i n, yönetimde daha güçlü bir duruma gelmi~,
Duk ak da bütün yönetim i~lerinde ona son derecede güven duyup itimat etmeye ba~lam~~t~r. Öte yandan Haleb hakirni F a hru'l-Mülük R ~ dv â n, daha önce yeti~ip büyüdü~ü ve son derecede çok sevdi~i D~t~uz~k'~~ ele geçirmek amac~yla asker/ haz~rl~klar yapt~ktan
ba~ka Artuko~l~t S ökm e n'den de yard~m ald~ktan sonra D~rrut~k'a kar~~~harekata ba~lad~ . Bu
s~rada ~ emsül-Müle~ k Dukak, emir Ya ~~ s ~ yan, Artuko~lu Necme'dDin ~ lgâzi ve kuvvetleri D~~na~k'ta bulunmuyorlard~ . Bir süre sonra R ~~dv â n, kuvvetleriyle gelip H. 489 (1096) y~l~nda ~ehrin d~~~taraflar~ndan D~ma~k üzerine yürüdü; bu s~rada
~ehirdeDukak'~nvezifiZeynü'd-Devle Muhammed b. Ebu'l-Kâs ~ m
az say~da askerle bulunmakta idi. Bu s~rada D~ma~k'a ba~l~~yöre halk~ ndan bir grup insan da
kendisine kat~ld~, ~ehir kap~lar~~kapat~l~p surlara yerle~ildi ve g~l~klar atarak R ~ dvâ n'~n
askerlerine ok atmaya ba~lad~lar. R ~ dv â n'~n askerleri, Süku'l-Ganem'e gelip ~ehir surlarma
58 Melik Duka k'm kumandan~~ t s i~~eh bud S aba v e'nin faaliyetleri hakk~ nda l~k. A. Sevim, a.g.e.,
s. 172, 199, 208-210.
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ve Bâbü's-Sagir'e yakla~m~~lard~. ~ehir Ahdlis~~ ve askerler, ~ehri onlara kar~~~savunmak istediler, fakat ~ehir ~~hnesi (Askeri valisi) Bahtiyar ve ~ehir Reisi Eminü'd-Devle
Ebü Muhammed b. es-Süf 1, onlar~ n bu hareketlerine engel oldular. Bu arada bir
manc~mk ta~~, askerleri çarp~~maya te~vik eden R ~ dvâ n'~n hâcibinin ba~~na isabet etti ve
hâcib de hemen orada öldü. Bunun üzerine çarp~~ malar derhal durdurulup hâcible ilgilenilmeye ba~land~~ ve askerler de çad~rlarma geri döndüler. Böylece R ~ dvâ n, D~n~a~k'~~ ele
geçirmeyi ba~aramach. Bu arada ~~emsü'l-Mülük Duka k'~n da kuvvetleriyle birlikte D~ma~k'a gelmekte oldu~u haber al~nd~; bunun üzerine R ~ dvân, Din~a~k'~~ ele geçirme
iste~ini gerçekle~tiremeden Haleb'e geri döndü. Bu arada da o, D~ma~k'~n kuzeyindeki
Mercü's-Suj7er59 ve Havran'a u~rad~, askerleri de buralarda bir tak~m zararl~~harekederde
bulundular. Daha sonra da R ~ dvâ n, Kudüs'e yöneldi. R ~ dvâ n'~n bu harekât~n~~ haber
alan ~~e in sül-Mülük Duka k, süratle D~ma~k'a do~ru harekete geçip R ~ dvâ n'~n
bu harekât~n~~ haber alan ~~emsül-Mülük Duka k, süratle D~ma~k'a do~ru harekete
geçip R ~ dvâ n'~n kuvvetlerini izledi ve çok geçmeden de iki ordu aras~nda mesafe azalmaya ba~lad~. Bunun üzerine R ~ dvâ n, derhal buradan uzakla~~p Zilhicce ay~n~n sonunda
(Aral~k sonu) da Haleb'e geldi60.

H. 489 (1096) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~la ait ilk kay~tta, Sultan Melik ~ ah 'in Humus'u ele geçirdi~i s~rada tutuklat~p
~sfahan'da hapse att~rd~~~~ Halef b. Mülâi b'in, Sultan~n ölümünden sonra serbest
b~ralul~p M~s~r'a gitti~i belirtilmi~tir61. ~kinci kay~tta ise emir Ya ~~ s ~ ya n'~n,
~ emsül-Mülük Duka k'~ n hizmetinden ayr~l~p Muharrem ay~nda (Aral~k/Ocak)
valilik yapt~~~~Antakya'ya döndü~ü kaydedihni~tir62.

H. 490 (1096/97) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Fahrü'l-Mülük R ~ dvânve Haçl~lar~n Anadolu'dan Suriye'ye gelip i~gale ba~lamalar~~hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
~aban ay~nda (Temmuz/A~ustos) Haleb hükümdar~~ Fahrü'l-Mülük R ~ dv â n'~n Atabe~i emir Cenâhü'd-Devle Hüseyin, R ~ dvân'dan endi~elenip
korkmaya ba~lamas~~nedeniyle gizlice askerleri ve yak~n adamlar~yla birlikte Haleb'den ayr~l~p
Humus'a geldi ve burada nâibi durumunda bulunan emir Kar ac a, ~ehri ona teslim etti, o
da ~ehri ve kalesini her yönden tahkim etti. Ailesini de Hum~ts'a getiren Cenâhü'dDevle Hüseyi n, burada kendisini huzur ve güven içinde hissetti. Onun Haleb'den
ayr~lmas~ndan hemen sonra emir Ya ~~ s ~ ya n, Antakya'dan Haleb'e gelip buradaki halka
ve askerlere neyi emredip neyi yasaldayaca~~~hususunda önlemler almaya ba~lad~ . Çok geçmeden Melik R ~ dvâ n, Ya ~~ s ~ ya n'la birlikte ~eyzer yönüne gitmek üzere Haleb'den
ayr~ld~lar. Esas~nda onlar, Dilna~k üzerine yeniden bir sefer düzenle~nek amac~yla haz~rl~klar
yapmak istiyorlard~. Onlar, ~eyzer'de yakla~~k bir ay kadar kald~larsa da ordu komutanlar~~

59 Bk. lA, "Mercüssulkr" mad.
69 Bu konuda ayr~nt~ l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 166-168, 243-245.
61 Halef b. Mülâi I) 'in ayr~ nt~l~~haltercümesi için bk. A. Sevim, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, s. 79-85.
62 Bu konuda bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~ Taihi, s.. 245 vc1.
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aras~nda anla~mazl~k ç~kmas~~üzerine buradan ayr~l~p memleketlerine (Haleb ve Antakya)
döndüler63.
Mtstr Fahmi Halifesi el-Mustall bil-Lah,Haleb‘,SelçukluMelikiR ~ dvan'a

bir elçi gönderip "Kendisine tabi olup Halifeli~i ad~na ~ii hutbesi okutmas~n~" bildirdi. Ayn~~
~ekilde Fahmi Halifeli~i ordu komutan~~ el-Efdal da Melik R ~~ dv n'a bir mektup gönderip "Fahmi Halifeli~i ad~na ~ii hutbesi okutmas~n~~bildirmi~ti. Bu iki mektubu alan Melik
R ~ dva n, Haleb ve buraya ba~l~~yerlerin camilefinde "Önce el-Mustalt sonra e I Ef da 1, daha sonra kendi ad~na ~ii hutbesi okunmasnu" emretti. Melik R ~ dva n'~n yakla~~k dört Cuma okutulman süren bu ~ii hutbesini okutmas~ndaki esas amac~~ M~s~r ordusuyla
birlikte D~n~a~k'~~ karde~i Melik Duka k'tan almak idi. ~ii hutbesinin okunmas~~üzerine
Artuk* S ökmen .v e Antakya valisi Ya ~~ s ~ y a n, Melik R ~ dva n'a gelip onun böyle bir
i~e gi~-i~mi~~olmas~n~~tenkid ettiler ve "karar~n~~derhal de~i~tirmesini" bildirdiler. Bunun
üzerine R ~ dva n, okutmakta oldu~u ~ii hutbesini de~i~tirip Sünni hutbesini okutmaya ba~lad~ .
Bu y~l, pek çok say~da Frenk (Haçl~) askerinin ~stanbul Denizi'nden (Marmara Denizi) sefere ç~kmaya ba~lad~~~~hakk~nda sürekli olarak haberler (Ba~clad'a) gelmeye ba~lad~. Bunun
üzerine bütün insanlar, korku ve endi~eye kap~ld~lar. Haçhlara en yak~n konumda olan
Davud b. Süley n~~a n b. Kut alm ~~~, asker toplay~p cihad görevini yerine getirme
haz~rl~klar~na ba~lad~ . Kendisine yard~mc~~olmalar~~için gücünün yetti~i kadar Türk~nenlen
ça~~rd~. Bunun sonucunda da karde~i (I. K ~ l ~ ç Ar sla n) ordusuyla, ayr~ca Türkmen kuvvetleri de kendisine kat~ld~ . Böylece güçlü bir duruma gelen Davu d, Haçhlann geçti~i geçit
ve yollara yönelerek onlarla sava~t~~ve çok say~da Haçl~~ askeri öldürdü ise de Haçhlar, ona
kar~~~üstünlük sa~lay~p çok say~da askerini de öldürdüler, baz~larm~~da tutsak ald~lar, mallar~n~~ya~malad~lar. Binek hayvanlar ~= Haçl~lar taraf~ndan ele geçirilmesi üzerine Türkmenler
da~~l~p çekildiler. Bizans imparatoru da çok say~da tutsak al~p onlar~~ Istanbul'a götürdü. ~slamlar aleyhine ortaya ç~ kan bu kötülüldere ait haberler sürüp gitti, bu nedenle korku ve endi~e
art~p ço~ald~. Bu sava~, Receb ay~n~ n bitimine on gün kala (4 Temmuz 1097) yap~ld~65.
Antakya valisi Ya ~~~s ~ y a n, Artuko~lu S ökmen ve em/r Gürbo ~~a, ~aban ay~n~n
ortas~nda (Ocak 1098 sonlar~ ) kuvvetleriyle Antakya'ya yöneldiler, bu s~rada da onlara Haçl~lann Belen'e geldikleri haberi ula~ur~ld~. Ya ~~~s ~ y a n, derhal Antakyaya gidip o~lunu Haçl~lara kar~~~yard~m istemesi için D~ma~k'taki Duka k'a Humus'ta ki Cenahü'd-Devle
Hüseyi n'e ve di~er yerlerin hakimlerine gönderdi, kendisi de Antakya'y~~ tahkim edip
buradaki H~ristiyank~n ~ehirden ç~kard~. Öte yandan ~evval ay~n~n ikinci günü (12 Eylül
1097), Haçl~lar Bagras'a gelip Antakya'ya ba~l~~yerle~im yerlerine sald~r~ya geçtiler. Bu s~rada
Antakya'ya kom~u olan kale ve hisarlarda bulunanlar, yöneticilere isyan edip kaledekileri
öldürdüler. Bunlardan baz~lar~~buradan kaç~p kurtuldu. Antakya halk~~da ayn~~ ~ekilde isyan
edip Haçhlardan yard~m ve destek iste~inde bulundular. Bu arada 30 bin ki~iden olu~an bir
Haçl~~ ordusu, geçti~i yerlerin halk~n~~bozg~u~culuk yapa yapa lu~lurup Maarretü'n-Nüman'~n
bat~s~nda el-Bdre'ye gelerek burada yakla~~k 50 ki~iyi öldürdü. öte yandan D~ma~k ordusu,
65 Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 174-176.
64 Bu hususta daha ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 174-176.
65 Türkiye Selçuldulanyla Haçltlar aras~nda yap~lan bu ilk sava~~hakk~nda bk. O. Turan, Selçuklular Zamannida
Türkiye, Sa.s1 Tarih, Alp Arslan'dan Osman Gazi'ye (1071/1318) (Istanbul I971)'s. 98 vd. liaçhlann Orta Do~ru'ya
giri~leri hakk~nda genel bilgi için bk. I~~n Demirkent, Haçl~~Seferleri (~stanbul 1997), s. 11 vd.; A. Sevim-E.Merçil,
a.g.e., s. 428-432; A. Sevim, a.g.e., s. 179 vd.
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harekete geçip Haçl~/ara sald~rarak onlardan bir k~s~ m askerleri öldürdü. Bunun üzerine
Haçl~~ ordusu, Haleb'e ba~l~~ er-Rüc'a döndü, daha sonra da Antakya'da ya~, tuz ve di~er g~da
maddeleri bulunmaz oldu, bu nedenle fiyatlar~~ çok yükseldi, bunun sonucunda da h~rs~zl~k
olaylar~~ ba~lad~ . Bütün bunlar da normal kar~~lan~ r oldu. Öte yandan Antakya askerlerinin
kendilerine s~k s~k sald~rmalar~~üzerine Haçl~lar, kendilerinin bulundu~u yerle Antakya aras~nda bir hendek kazd~ lar. Esas~nda Haçl~lar, Istanbul'a ilk geldikleri zaman Bizans imparatoru
ile "Elegeçirdikleri ilk ~ ehri onlara verecekleri" hususunda bir anla~ma yapm~~lard~ . Fakat ilk
~ ehir olarak ele geçirdikleri Nikia (iznik)' yi Bizans'a vermemi~ lerdi. Bu arada, Haçl~lar, yollar~~
üzerindeki baz~~ geçitleri ve s~n~ r boylarm~~da ele geçirdiler66.
Haleb'i tahakküm ve zorbal~ kla yönetmesi sebebiyle Reis el-Micenn (B erekâ t
b. F ris el-F av' I) tutuklanm~~, evi ya~malannu~, kendisiyle birlikte baz~~çocuklar~~ da
öldürülmü~, böylece kökü kaz~nnu~t~r. ~~te bu, canlar~~yok edip kan dökenlere verilen cezad~r; bu ceza ve ak~ bet, zalimlerden asla uzak kalmaz. Bu olay, bu y~l~n Zülkade ay~nda
(Ekim/Kas~ m 1097) vuku bulmu~tur67.
Haleb Meliki R ~ dvan, Ebu'l-Faz1 b. el-Mevsül (Hibetu'l-Lahb.
Abdu'l-Kahir b. El-Mevs 1)'ü kendine vezir yapm~~~ve ona Mü~eyyidüddin lakabini vermi~tir68.

H. 491 (1097/98) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde Haçl~larla mücadeleler ve M~s~r Fat~ndlerinin Kudüs'ü ele geçirmeleri
hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
Bu y~l~ n Cumadelevvel ay~n~ n sonlar~nda (May~s 1098 ba~lar~), Antakya halk~ndan ve
vali Ya ~~ s ~ ya n'~ n taifesinden olan bir grup z~rh imalatç~s~ , kendilerine daha önce yap~lan bir kötülük ve mallar~na el konulmas~~nedeniyle Antakya ~ ehri aleyhine faaliyet gösterip
~ehri Haçl~/ara tesli~~~~ etme hususunda onlarla anla~t~ lar. Bunun sonucunda da da~a yak~ n
burçlardan birini Haçl~/ara satular, çok geçmeden de Haçl~/ar~~ gece, bu burçtan içeri ald~lar
ve Haç/dar, ~afak söktü~i~~ s~ralarda da ç~~l~klar atarak ~ ehri ele geçirdiler. Vali
Ya ~~ s ly an ise Haçl~lar kar~~s~ nda bozguna u~ray~ p kalabal~ k bir grup insanla ~ehirden
ç~kt~ . Fakat beraberindekiler grup Haç/dar taraf~ ndan öldürüldü. Ya ~~ s ~ ya n, Maarretu
Masrin69 yak~nlar~ndaki Ermenaz'a yakla~t~~~~s~rada at~ndan yere dü~ tü. Adamlar~ ndan birisi,
onu kald~r~p at~ na bindirdi. Fakat o, at~n üstünde duramad~~ve yeniden yere dü~üp öldü. Öte
yandan Antakya'da çok say~ da erkek, kad~ n ve çocuk öldürüldü ve bir k~sm~~ da tutsak al~n~p
köle yap~ld~ , ancak üç bin ki~ i kaleye kaç~p s~~~nd~lar".
M~s~r Ritmi ordu komutan~~ (E mirül-Cuy ü ~ ) Efda 1, ~aban ay~ nda (Temmuz/A~ustos), büyük bir orduyla M~s~r'dan ç~k~p Suriye'ye yürüdü. O, do~ruca Kudüs'e yöneldi, ~ehirde Artuk'un iki o~lu S ökmen ve ~ l gazi ile yak~nlar~~ve çok say~da da Türk bulunmakta idi. E fd a 1, "Sava~~ p kan dökülmeden yaz~~mak suretiyle ~ehrin kendisine tesli66 Haçlzlann Kuzey Suriye'ye yönelmeleri ve Selçuklularla yap~ lan mücadeleler hakk~ nda l~k. A. Sevim,
189 vd.; I. Demirkent, a.g.e., s. 38 vd.
67 Bu konuda ayr~ nt~l~~bilgi için l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 177-178.

a.g.e., s.

68 Bk. Not nr. 67.
69 Ilalelfe ba~l~~ bir ilçe (Yakut, V, 181-/82).
alan hakk~ nda l~ k. A. Sevim, a.g.e, s. 183;
7() Antakya'run Haçl~lar taraf~ndan i~ gali ve burada bir Prenslik kurn~
I. Dernirkent, a.g.e., 38 vd.; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 378.
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mini" istedi. Fakat S ökmen ve ~ lgaz i, bunu kabul etmediler, bunun üzerine E f da 1,
~ehre kar~~~manc~ndclar kurdurup sava~a ba~lad~. Bir süre sonra surlarda aç~lan bir gedikte
~ehre girerek Sökm e n'in ve oturdu~u yeri ele geçirdi. Bütün ~ehre hakim olunca da
S ökm en ve ~ lgaz i'ye iyi davran~~ larda bulundu ve beraberindekileri serbest b~rakt~~
bunun üzerine onlar, her ikisini ve beraberindekileri serbest b~rakt~. Bunun üzerine beraberindeldlerle ~evval'in ilk on günü (4-13 Temmuz 1098), Kudüs'ten ayr~l~p D~ma~k'a gittiler.
Efda 1 da ordusuyla M~s~r'a döndü71.
Haçhlar, harekete geçip 29 Zülhicce (27 Kas~m 1098)'de Maarretü'n-Nüman'a gelerek
~ehri ele geçirmek amac~yla surlara merdivenler dayad~lar. Bu arada N i r ü z adl~~z~rh ustas~~
bir Ermeninin ihaneti sonucunda Haçhlar, Receb ay~~ba~lar~na bir Cuma gecesi (12 Mart Cuma) Antakya'y~~ ele geçirdiler. Bunun üzerine çok say~da Suriye ordusu, Haçlzlarla sava~~için
Antakya'ya yürüdü ve buradaki Haçhlart ku~atu, bu sebeple ~ehirdeki Haçl~lar, yiyecekle~inin
bitmesi nedeniyle ölülerin etini yemeye ba~lad~ lar. Son derecede zay~ f ve bitkin bir durumda
bulumnalar~na ra~men Haçl~~ ordusu, say~~ve güç bak~m~ ndan kendilerinden üstün olan ~slam
ordusuna saldn~p onlar~~bozg-una u~ratt~ lar, bu arada Müslümanlara savunmak amac~ yla gelen gönüllü mücahidler de lul~ çtan geçirildi (6 Receb Sal~~= 9 Haziran Çar~amba)72.
H. 492 (1098/99) Y~l~~
Olaylar~~
Haçhlar, Muharrem ay~nda (Kas~m/Aral~k 1098) kuzey ve do~u yönlerinden
Maarretü'n-Nütnan'~n surlarma kar~~~harekata geçip surdan daha yüksek olan manc~n~klar~~
surlara dayay~p üstündeki Müslüman askerleri buradan uzakla~urchlar, 14 Muharrem (11
Aral~k) ak~am~/la kadar burada sava~~sürüp gitti. Haçl~~ elçilerinin ~ehir yöneticilerine gelip
giderek "Kendilerinin can ve mallar~~için" aman vermeleri ve kendilerinin de bunu kabul
edip Haçhlara teslim olmalar~ , özellikle ~ehir ~thnesinin de çabalar~~sonucunda ~ehri savunanlar, geri çekildiler. Böylece Haçhlar, ~ehre hakim oldular. Burada yap~lan çarp~~malarda iki
taraftan da çok say~da insan öldürüldü. Haçhlar, anla~maya ra~men evlerine çekilen halka
kar~~~harekete geçip onlar~~ya~malad~lar. ~ehre haç diktiler, halktan vermelerine güçlerinin
yetmeyecekleri pek çok ~eyler istediler. Nihayet Haçl~lar, 17 Safer Per~embe günü (13 Ocak
1099 Per~embe) de Maarretü'n-Nüman'dan ayr~l~p Kefertab'a yöneldiler. Daha sonra Receb
ay~n~n sonlar~nda da (Haziran sonlar~) Kudüs'e yöneldiler. Geçtikleri yerlerde bulunan halk,
süratle bulunduklar~~yerlerden uzakla~t~lar. Haçhlar, önce Remle'ye gelerek hasat mevsimini
burada geçirdikten sonra Kudüs'e yönelip ~ehir halk~yla sava~ular, ~ehri ku~aup surlarma
kuleler yap~p dayad~ lar. Bu arada Haçl~lar, cihad ve Kudüs'ü koruma amac~yla Efd al 'in
büyük bir M~s~r Eit~mi ordusuyla Kudüs'e gelmekte oldu~unu haber ald~ lar. Bir süre sonra
Haçlzlar, M~s~r ordusuyla sabahtan ak~ama kadar çarp~~t~ lar, fakat biraz geri çekildiler. Bunun
üzerine Efdal, ertesi gün, Haçhlara kar~~~kesin bir sald~r~ya niyedendi. Kudüs halk~, ak~am
vaktinde surlardan inmeye ba~lay~nca bunu f~rsat bilen Haçhlar, yeniden sald~r~ya geçtiler.
Kuleye ç~karak ~ehrin surlanna geçtiler, çok geçmeden de Kudüs'ü i~gal ettiler. Bir k~ s~m
halk, Kutsal Mihrab'a gitti. Buna ra~men yine pek çok insan öldürüldü. Hatta Haçhlar, Yahudileri bir kilisede toplay~p kiliseyi ate~e verdiler, 22 ~aban (14 Temmuz 1099)'da da Kutsal
Mihrab~~amanla teslim ald~ lar. Bu arada da Hz. Halil ~ brahim 'in mezar~n~~da y~kular".
71 Bu konuda bk. A. Sevim, "Artukoklu SOkmen'in Siyasi Faaliyetleri" (Bellet.en,
XXVI/103, 1962), 504-506;
A. Sevim, a.g.e., s. 190-192.
72 Bu hususta bit. A. Sevim, a.g.e., s. 190-192, not nr. 66.
73 Bu konuda ayr~nt~l~~ bilgi için bk. 1. Demirkent, a.g.e, s. 47-60.
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H. 493 (1099/1100) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l, metinde, Sultan Berkyaruk, Melik D u k a k ve Haçl~larla ilgili ~u bilgiler bulunmaktad~r:
Bu y~l~n Safer ay~nda (Aral~k/Ocak), Sultan Berkyaruk, karde~i Muhammed
Ta pa rga giri~ti~i sava~ta onu yenilgiye u~rat~p ~sfahan kentini ele geçirmi~tir".
D~~na~k Selçuklu Meliki Duka k, ordusuyla D~trut~k'tan ç~k~p Diyarbekir'e yürüdü, onun
esas amac~, bu bölgeyi istilâc~lardan geri almakt~ . Duka k, çöl yoluyla Rahbe'ye oradan da
Diyarbekir bölgesine gelerek Meyyt~fâ~ikin'i teslim al~p buraya, korumas~~ve savunma i~lerini
yürütecek kimseleri atad~75.
Antakya Haçl~~ prensi Bohemun d, Receb ay~nda (May~s/Haziran), Efetmiye'ye yönetip burada günlerce kald~~ve buradaki ekinleri tahrip etti. Fakat bu s~ ralarda, Dani~mendli
hükümdar~~ Da ni ~ mend ve Türkiye Selçuklu Sultan! I. K ~ l ~ ç Arsla n'~n beraberlerinde kalabal~k Türk askerlerinden olu~an kuvvetlerle Malatya' ya ula~malar~~ üzerine
Bohemun d, Antakya'ya dönerek kuvvetlerini toplay~p Türk kuvvetlerine kar~~~ Malatya'ya
yöneldi, çok geçmeden burada yap~lan sava~ta, liohemun d'un kuvvetleri a~~r bir yenilgiye
u~-'rat~ld~ . Birçok askeri öldürüldü, kendisi de bir miktar askeriyle tutsak al~nd~. 12 Safer (28
Aral~ k 1099)'de, Bohemun d'un kenditeline teslim edilmesini isteyen onun Antakya'daki
nâible~ine anla~ma için elçiler gönderildi".
H. 494 (1101) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde genellikle Haçlddrla mücadeleler ve Sultan B er ky aruk D~ma~k
Meliki Da ka k, Musul Selçuklu Valisi Gürbo ~ a hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
Artuko~lu S ökm e n, Türkmenlerden olu~an kuvvetleriyle Reb/ülevvel ay~ nda (Aral~k/Ocak 1100/1101), Urfa ve Suruç Haçl~lartna kar~~~harekata ba~lad~. Bir süre sonra Suruç'u
ele geçirdi. Burada çok say~da kimse kendisine kat~ld~ . Bunun üzerine S ö k n~~e n, haz~rlan~p harekete geçen Haçldarla sava~a tutu~tu. Sökmen, Haçhlar~~bozguna u~ratmak üzereyken emrindeki Türkmenlerden bir k~sm~n~n kumandas~ndan ayr~l~p kaçmalar~~üzerine morali
son derece bozuldu, bu nedenle çarp~~malardan çekilmek zorunda kald~ . Bundan yararlanan
Haçl~lar, Suruç'u ele geçirdiler. ~ehirden kaçmay~~ba~arantar~n d~~~ndaki ~ehir halk~n~n bir
k~sm~n~~öldürüp bir k~sm~n~~tutsak ald~lar77. Öte yandan Akka'ya sald~r~ya geçen Kudüs Kral~~
Godefr o i, çarp~~malarda kendisine isabet eden bir okla öldü; daha önce o, Yafa'y~~ imar
edip Tank ~- e d'e vermi~ti. Karde~inin ölümü üzerine Urfa kontu papaz B aud oui n,
500 ki~ilik atl~~ve yaya bir Haçl~~ kuvvetiyle Kudüs'e yöneldi. Bunu haber alan D~ma~k Meliki
Duka k, asker toplay~p Hum~ts hâkimi C enâ hü'd-Devle Hüseyi n'le birlikte
harekete geçerek Beyrut s~n~r~~ yak~nlar~nda B aud ou i n'le çarp~~maya giri~tiler;

74 Metinde çok k~sa olarak verilen Sultan Ber k yar u k'un Muhammed Ta pa r'la saltanat mücaddesi hakk~ndaki ilk sava~~n ayr~nt~lar~~için l~k. Abdülkerim özayd~n, Sultan Muhammed Tapar Devri, Selçuklu Tarihi
(498-511/1105-1118), (Ankara 1990, TTK. Yay.) s. 18-19; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 157 vd.
75 Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklu/an Tarihi, s. 249-250.
76 Metinde Antakya Prensi B o hemu n d hakk~ nda verilen bilgilerin ayr~nt~lar~~hakk~nda l~k. A. Sevim,
a.g.e., s. 13.
77 Bu konuda l~k. A. Sevim, "Artuko~lu Sökmen'in Siyasi Faaliyetleri" [Belleten (1962), XXV1/103], s. 508510.
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Cenâ hü'd-Devl e, Baudoui n'e sald~ rarak onu bozguna u~ratt~~ ve bir k~s~m askerlerini öldürdü78.
Haçl~lar, Cenevizlilerin de yard~ m~yla Hayfa'y~~ k~l~ç zoruyla, Ursuf1179 da aman la ele geçirdiler ve halk~~ da ~ehirden ç~kard~lar ve Recep ay~n~ n sonlar~na do~ru (May~s sonlar~) da
Kaysâmiyye'yi" k~l~ç zoruyla ele geçirip halk~n~~ öldürdüler ve ~ehri ya~malad~lar8~ .
Sultan B er k y aru k, karde~ i Muhammed Tapa r'la sava~ mak üzere
Ba~dad'a yakla~~p yap~lan çarp~~ malarda Muhammed Tapar tutsak al~n~p öldürül-

mü~, ayr~ ca onun veziri ve bir grup ileri gelen adamlar~~ da yakalan~ p öldürülmü~tür. Bu sava~ tan sonra Berkyaruk, derhal devletin ba~kenti ~sfahan'a gidip yerle~mi~~ve burada
yönetim i~lerini düzene sokmu~tur82.
Cebele s~n~r~n~~ ele geçirip hâkim olan kad~~ ~ bn Süley ha (E bû Muh amn~~e d
Ubeydu'l-Lah b. Mansûr), emir Atabek
Zahirii'd-Din
(T u ~~t e ki n)'e ~aban ay~ nda (Haziran/Temmuz), bir haber gönderip "Cebele s~n~r bölgesini
teslim edebilece~i, güvenilir bir adam~n~~ göndermesini, ayr~ ca mal, para ve ailesiyle birlikte
güven içinde kendisinin Ba~dad'a gönderilmesini" rica etmi~ tir. Onun bu iste~ini kabul eden
Atabek Zahlrü'd-Di n, Cebele s~n~r yönetimine o~lu Ta cu'l-Mülük Bö r i'yi gönderdi. Esas~nda D~ma~k Selçuklu Meliki Duka k, D~ma~k'tan oldukça uzak olan Diyarbak~r'da
bulunuyordu. Fakat o, ~evval ay~~ ba~~nda (Temmuz sonu) D~ma~k'a döndü. ~~b n
Süleyh â'n~n iste~inin gerçekle~ mesi üzerine B ö r i, kuvvetleriyle gidip Cebele yönetimini
ondan devrald~ . Bunun üzerine ~ bn Süley ha, beraberinde adamlar~, e~yas~, silah ve
binek hayvanlar~~ ve daha ba~ka ~eyleri oldu~u halde, Cebele'den ayr~larak D~ma~k'a geldi.
D~ma~k'ta kald~~~~s~rada kendisine sayg~~ gösterilip iyi davran~lan ~ bn Süleyh a, oldukça
kalabal~k bir askeri kuvvet e~li~inde Ba~dad'a gönderildi ve orada yerle~ ti. Fakat çok geçmeden ~ bn Süleyh a'n~ n mal~ , mülkü ve servetinin çoklu~u Sultana (B er ky aru k) bildirilince mallar~~ ya~maland~~ ve ayr~ca sahip oldu~u her ~eye el konuldu. Öte yandan B ö r
Cebele s~ n~ r bölgesini ele geçirip buraya hâkim olduktan sonra halka kötülük, çirkin hareketler ve adalete ayk~r~~ davran~~ larda bulundu ve kendilerine yak~ n durumda olan ve Trablus
s~ n~r~ n~~ ele geçirmi~~bulunan kad~~ Fahrü'l-Mülk Ebü Ali Amm r b. M u h a m ~n e d b. A m inâ r'a bu durumlar~n~~bildirip ~ ikayette bulundular, o da onlara "Yard~ m ve içinde bulunduklar~~ kötü durumdan kurtarma" sözü verdi, çok geçmeden de kalabal~k askeri birliklerden olu~an bir ordu gönderdi. Bu ordu, Cebele s~ n~ r~na girip bura halk~yla
birlikte Ta cül-Mülük B ör i'nin kuvvetlerini yenilgiye u~rat~p bölgeden ç~kard~lar.
Yap~ lan çarp~~malar s~ras~ nda B ö r i'yi tutsak al~p Trablus'a gönderdiler. Fahrü'lMülk Ebü Ali A n~~ n~~â r, B ö r i'ye iyi davran~ p sayg~~ gösterdi ve çok geçmeden de
onu D~ma~k'a gönderdi ve babas~~ Atabek Tu ~ t ek i n'e de bir mektup gönderip durumu
anlatt~~ ve meydana gelen olaylardan dolay~~da ondan özür diledi83.
D~ma~k Selçuklu Meliki ~ emsül-Mülük Dukak, D~ma~k Reisi Eminü'dDevle Ebfi Muhammed b. es-Sûf i'yi tutuklatt~~ ve ondan al~ p Meliklik Hazine78 Bu konuda l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 250-252.
79 Suriye k~ y~s~ nda bir kent. Bk. Yakut, I, s. 182.
80 Suriye k~y~s~ nda bir kent. 13k. Yakut, IV, s. 478-479.
81 Bu konuda l~k. k Sevim, a.g.e., s. 254-255.
82 Metinde, M u h a m in ed Tapa r'~ n öldürülmesi hakk~ nda verilen bu bilgi yanl~~t~ r. Esas~ nda M u h a n~~m e d 'I' a a r, Mart ili8'de ölmü~ tür (A. Özaycl~ n, a.g.e., s. 149 vd.).
83 Bu konuda ayr~nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 253-54.
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si'ne aktaraca~~~mal ve paralar hususunda onunla anla~t~ktan sonra onu serbest b~rak~ p yeniden eski görevi olan D~zna~k
getirdi84.

Musul ve Elcezire Selçuklu valisi Gürbo ~~a, yönetimi alt~ndaki bölgelerin durumunu
incelemek ve kendisine kar~~~gelenleri yeniden itaat~~ alt~ na almak amac~yla Sultan
B er k y aru k'un yan~ndan ayr~ld~, Meraga'ya geldi~i zaman ölümcül bir hastal~~a yakaland~~ ve kurtulamayarak hayat~n~~kaybetti85.

H. 495 (1101/02) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l~n tek olay~, metinde, Haçl~larla mücadele hakk~ nda olup ~öyledir:

Trablus emini Fahrül-Mülk b. Amma r, Haçl~~ kuvvetleriyle Trablus'a yönelen
Rayn~ ond de Saint Gilles'e kar~~~ D~zna~k Meliki Dukak ve HUMUS emini
Cenahüddevl e'den yard~ m istemi~tir. Bunun üzerine toplanan kalab~l~k kuvvetler,
Trablus'a yöneldiler. Bir süre sonra Haçl~larla yap~lan sava~ta, Haçlzlar, ~slâm kuvvetlerini
bozg-una u~ratt~lar ve çok say~da askeri öldürdüler. Kurtulanlar ise Dzma~k ve Humus'a döndüler. ( 22 Cumadelah~r = 1 3 Nisan 1 102)86

H. 496 (1102/03) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, ~ emsül-Mülük Duka k, Humus emIri Cenâh ü ' d Devle Hüseyin ve Türkiye Selçuklu Sultan~~ I. K ~ l ~ ç Arslan ve faaliyetleri hakk~nda ~u bilgiler verilmi~ tir:
Dukak, beraberinde ZahIri~ 'd-Din Tu ~ tekin
ve ordusu oldu~u halde, D~rr~c~~k'tan ç~ k~p Rahbe'ye yönelerek ku~atmaya ba~lad~, ~ehre yiyecek getirilen yollar~~ kapatt~. ~iddetle sürdürülen ku~atma ve sava~~sonunda ~ehir hâkimi,
«tanla ~ehri Duka k'a teslim etmek zorunda kald~~ (Cumadelâhir -= Mart/Nisan). Duka k,
~ehri koruyacak güvenli kimseleri atay~p yönetim i~lerini düzene koydu ve halk~ n nas~l hareket etmeleri gerekti~ini karara ba~lad~ktan sonra 22 Cumadelâhir Cuma günü (2 Nisan Per~embe) ~ehirden ayr~l~p D~ma~k'a döndü.

Humus emini Cenahü'd-Devle Hüseyi n, beraberinde, bütün silahlar~yla
donanm~~~adamlar~~oldu~u halde, Cuma namaz~~ için camide namaz k~l~nan yere gelir gelmez
üç bât~ni kendisine sald~rd~. Bât~nilerin yan~nda, zâhid k~yafetli kendisine sayg~~gösterdikleri
bir de ~eyh vard~. Bât~niler, hem Cenahü'd-Devl e'yi, he~n de bir grup kimseyi b~çaklayarak öldürdüler. Bu s~rada camide bulunan Arab olmayan on mutasavv~f insan da bu siiikasttan suçlu gösterilip elleri ba~lanmak suretiyle haks~z yere öldürüldü. Bu olaydan dolay~~
canlar~~ çok s~k~l~p üzülen Humus halk~, her tarafa da~~l~p gösteri yapt~lar. Burada oturan
Türklerin ço~u D~ma~k'a kaçt~. ~ehir halk~~ D~ma~k Meliki ~~e in sül-Mülük Duka k'a,
mektup yazarak "Bu kar~~~ kl~~~n Haçl~lara ula~t~r~l~p ~ehri onlar~n i~gal etme hevesine kap~lmadan önce ~ehri teslim al~p koruyacak birisini gönderrnesini" istediler. Bunun üzerine
Duk ak ve Tu ~~tek i n, askerleriyle D~ma~k'tan hemen ç~k~p Humus'a gelerek ~ehri teslim
ald~ktan sonra kaleye ç~k~ p yerle~tiler. Bu s~rada da Haçl~lar, Resten kentini ku~atmakta idiler.

84 Bu hususta l~k. Co~ kun Alptekin, Dima~k Atabe~li~i (Tu~-Teginliler), (Istanbul 1985), s. 165.
85 Bu konuda genel bilgi için l~ k. ~.A. " Kür-Buka" mad.
86 Bu konuda ayr~ nt~l~~ bilgi için l~ k. A. Sevim, a.g.e, s. 254 — 255.
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Onlar, Duka k'~n Humus'u ele geçirdi~ini haber ald~klar~~ zaman Humus'a yönelmekten
vazgeçtiler87.
Haleb Selçuklu Meliki Fahrül-Mülük R ~ dvan'~n yak~n dostu Hakim
el-Müneccim el-Bât ~ n 1, Haleb ve öteki Suriye ~ehirlerinde Mani mezhebini ilk kez
ilan etmi~ti. Cenahü'd-Devl e Hüs ey i n'i Humus'ta öldüren üç ki~iyi de o göndermi~ti. Bu olaydan ondört gün sonra onun öldü~ü haberi Ba~dad'a geldi88
D~ma~k Selçuklu Meliki Duka k, Humus'ta yönetim i~lerini yoluna koyup ~aban ay~~ba~~nda (May~s ba~lar~) D~ma~k'a dönmekte oldu~u s~ralarda, ~ ahin ~ ah Efda l'in o~lu
~ erefü'l-Meal I, Haçl~larla mücadele için M~s~r ordusuyla denizden ve karadan harekete geçti. Bu arada da ülkeyi Haçl~lardan korumak amac~yla giri~ti~i cihad için "D~ma~k ordusunun gönderilmesini" Duka k'tan istedi, Duk ak da ona kuvvet gönderdi, fakat bu kuvvetlerin ilerlemelerine engel olan bir tak~m olaylar ortaya ç~kt~. M~s~r donanmas~, ~evval ay~~
sonlar~nda (A~ustos ba~lar~) Yafa'ya geldi; donanmadaki askerler sahile inip da~~ld~lar, bu
nedenle bölgede yiyecek maddelerinin azalmas~~sonucunda fiyatlar yükselmi~ti; fakat donanman~n getirdi~i tah~l dolay~s~yla durum düzelip fiyatlar ucuzlad~. Bununla birlikte Haçl~lar~n Yafa ve dolaylanna sald~r~lan sürüp git~ni~tir89.
Türkiye Selçuklu Devleti Sultan~, I. K ~ l ~ ç Arsla n, Zülkade ay~nda (A~ustos/Eylül),
Antakya'y~~ ele geçirmek amac~yla Anadolu'dan hareketle Mara~'a ula~t~. Esas~nda K ~ l ~ ç
Arslan, aralar~nda bir tak~m anla~mazl~klar~n olmas~~ nedeniyle önce Malatya emin
Dani ~~rn e n d üzerine yürüyüp onun etkisiz duruma getirdi, daha sonra da Suriye'ye yöneldi. Bu arada Haleb'e bir elçi gönderip "Kendi ordusuna yiyecek gelebilmesi, ayr~ca di~er
ordular~n da ihtiyaçlar~n~n giderilebilmesi için sefere ç~kan yolculara izin verilmesini" bildirdi. Halk, Su/tan~n bu iste~inden son derecede memnun olup sevindilerg().

H. 497 (1103/04) Y~l~~
Olaylar~~
Metinde, bu y~lda, Haçl~larla mücadeleler, D~ma~k Selçuklu Meliki D t~~k a k'~n ölümü ve
daha sonra cereyan eden olaylar hakk~ nda, ~u bilgiler yer almaktad~r:
içlerinde tacir, asker ve H~ristiyan hac~lar~n bulundu~u Haçl~~ gemileri Receb ay~nda
(Nisan) LCizkiye yak~nlar~na geldi. Bu s~ralarda Trablus'a sald~ran Saint Gille s, ~ehri
ku~at~p ele geçirmek için onlardan yard~m iste~inde bulundu; çok geçmeden Saint
Gille s, gemilerdeki askerlerle birlikte, Lazkiye'ye sald~np ku~att~lar, günlerce yap~lan
sava~tan sonra Haçl~lar, buradan ayr~larak Cübeyr e sald~r~p ku~att~lar, sonunda da ~ehri amanla ele geçirdiler. Haçl~lar, amanla verdikleri sözleri yerine getirmeyip halk~n mallar~na el
koyduktan ba~ka onlara türlü i~kenceler yap~p cezalar vermi~lerdirgl.
Artuko~/u S ökm en ve Musul Selçuklu valisi Ç ökür mü ~, kuvvetleriyle birlikte
Haçl~lara kar~~~cihad hususunda anla~t~lar. Böylece her iki emir, ~aban ay~~ba~lar~nda (May~s
ba~lar~), Re'sülayn'a geldi; öte yandan Bohemund ve Tankr e d de bu iki emire kar~~~
Urfa Haçl~~p~-ensine yard~m amac~yla harekete geçtiler. Bir süre sonra (9 ~aban = 7 May~s) iki
87 Rahim ve Humus'un Melik Duka km yönetimine geçmesi hakk~nda bk. A. Sevim, a.g.e., s. 255-257.
88 Bu hususta bk. A. Sevim, a.g.e., s. 193-194.
89 Bu bilgileri kr~. 111116'1-Esir, el-Kâmil fi'l-Tarih (Beyrut 1966), X, s. 364.
98 Bu konuda bk O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.106-108; I. Demirkent, a.g.e., s. 82 vd.; A. Sevim-E. Merçil, a.g.e., s. 431-432.
91 Melindeki l~u kay~ tlar~~ kr~. ilmü'l-Esir, a.g.e., X, 372-373.
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taraf sava~a tutu~tular. ~ki emir, yedek kuvvetleri d~~~nda atl~~ve yayadan olu~an 10 bini a~k~n
Haçl~~ ordusunu bozg-una u~rat~p çok say~ da askerini öldürdüler. Bohemund ve
Tankre d, az say~ daki kuvvetleriyle kaç~p gittiler. Bu, Müslümanlar için e~ine pek rastlanmayan büyük bir zaferdi. Bu zaferden sonra Haçl~lar~n maneviyau zay~flad~, güç ve say~lar~~
oldukça azal~p zay~f bir duruma dü~tüler; buna kar~~l~k Müslümanlar~n maneviyau yükselip
güç ve kuvveti artt~, ~slâmiyeti koruma ve kâfirlere cihad hususunda çabalar~~ art~p peki~ti.
Müslüman halk da Haçldara kar~~~kazan~lan bu zaferi haber al~ nca sevinip heyecanland~lar92.
Kudüs Haçl~~ Kral~~ B aud oui n, ordusuyla Akkâ s~n~r~ na gitti, beraberinde, karadan
ve denizden kendisine e~lik eden Cenevizliler vard~; Cenevizliler, daha önce, doksan küsur
gemiyle Cübeyl s~n~r~ n~~ele geçirmi~lerdi. Haçl~~ kuvvetleri ve Cenevizliler, Akkâ'y~~ ku~aup sava~a
ba~lad~lar. ~ehir valisi Zahirü'd-Devle el-Cüy ü ~~1 ve kuvvetleri, onlarla sava~maktan güçsüz ve âciz kal~ nca ve yard~m da gelmeyince Haçl~lardan kendisi ve ~ehir halk~~
için aman dileyip ~ ehri onlara teslim etti. Vali Zahlrü'd-Devle el-Cüyü ~~1,
Akkâ'dan D~ma~k'a gelmi~~Atabek Zahlrü'd-Din Tu ~~t e ki n, kendisini iyi kar~~lam~~,
gönlünü ho~~tutup ona yak~nl~k göstermi~tir. Böylece D~ma~k'ta bir süre kalan Zahlrü'dDev 1 e, M~s~r'a gitti ve u~rad~~~~bu yenilgiden dolay~~ devlet erkan~ ndan özür diledi; bu
yenilgisinden dolay~~yad~rgamp öfkeyle kar~~ lanan Z ahlrü'd-Devl e'nin özrii sonunda
kabul edildi93.
Tâcü'd-Devle Tutu ~'uno~lu Duna~k Selçuklu Meliki ~ emsü'l-Mülük
Duka k, g~ da zehirlenmesi, daha sonra da ~iddetli bir s~tmaya yakaland~; bu nedenle her
gün zay~flamaya ba~lay~ p ve bitkin bir hale gelmesi sonucunda hayat~ ndan ümit kesilince
annesi S afvetü'l-Mülk Hatun gelip ona "içinden geçenleri vasiyet etmesini, böylece Melikli~in ve çocu~unun i~lerini ba~~bo~~bir halde b~rakmamas~n~ " söyledi. D t~~k a k da
"Kendisinden sonra Atabek Zahlrü'd-Din Tu ~ teki n'in D~ma~k yönetimini üzerine
almas~n~, o~lu T t~~ t u ~'un da kort~nup iyi bir ~ekilde e~itilmesini" söyledi. Ayr~ca içindeki
bütün dü~ünce ve fikirlerini aç~klad~~ve 12 Ramazan (8 Haziran)'da hayata gözlerini yumdu.
Atabek Tu ~ tekin de çok ~st~rap verici bir hastal~~a yakaland~ysa da sonradan iyile~ip sa~l~~~na kavu~ tu. Bunun üzerine o, askerlere, emirlere Melikli~in di~er ileri gelenlerine ve halka son derecede iyi davran~~ larda bulundu, Hazine'den hil'at, yard~m, ba~~~~ve ödül verme
i~lerinden uzak durdu, iyili~i emredip kötülü~ü yasaklad~, böylece de insanlar~n kalblerini
ho~~tutup sevgi ve lütufla onlar~~kendine ba~lad~. Bu nedenle de i~ler yoluna girdi ve dolay~s~ yla herkes ona itaatte birlik oldu. ~ emsü'l-Mülük Duka k, D~ma~k Reisi E 13 ü
Muhammed b. es-Sûf I'ye kar~~~harekete geçip H. 496 (1102/03) y~l~ nda onu tutuk'atm~~t~ ; daha sonra bir süre tutuklu kalan D~ma~k Reisi'yle emirlere uymas~~ hususunda bir
anla~ma yap~ld~ , bundan hemen sonra o, bir hastal~~a yakal~n~p öldü ve yerine o~lu E b ii ' 1 Mücelli Seyf vekarde~ iEbu'z-Zevad el-Müferricgeçtiler.Bunedenleher
ikisinin Riyaset görevinde ortak olduklar~~hususunda bir ferman yaz~ld~. Atabek Tu ~ teki n,
Duka k'~n ölümünden sonra her ikisini de ça~~r~ p gönüllerini alm~~~ve halk~n yönetimi
hususunda neler yapmalar~~ gerekti~ini s~k~~ bir ~ekilde onlara tenbih etmi~, iyilik yapan~n
iyilik görmesi, kötülük yapan~ n da ceza görmesi hususlar~ nda ne zaman liltuflzar, ne zaman
da sert davran~lmas~~ gerekti~i tavsiyelerinde bulunmu~ tur, onlar da onun dediklerini aynen
yapm~~lar ve kararlar~n~~da ayn~~~ekilde uygulam~~lard~r".
92 Bu hususta ayr~ nt~ l~~ bilgi için bk. A. Sevim, "Artuko~,lu Siikmen'in Siyasi Faaliyetleri", s. 515-518; I.
Demirkent, a.g.e., s. 83.
93 Metindeki bu kay~tlar kr~. C. Alptekin, a.g.e., s. 28-29.
94 Melik Duka k'~ n ölümü ve tarihi ki~ili~i hakk~ nda l~k. A. Sevim, a.g.e., s. 257-260; C. Alptekin, a.g.e.,
s. 21 vcl.
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Duka k, ölmeden önce, karde~i Muhyi' d-Din Er t a ~'~~ Baalbek valisi ve babas~n~n hadimi Fahru'd-Devle Gümü ~ tekin et-Tacrnin yan~nda tutuklu
kalmas~~ için Baalbek kalesine göndermi~ti. Atabek Tu ~ t eki n, Tutu ~'un çocuklar~~hakk~nda gerekli i~leri yerine getirmek için Gümü ~~t e ki n'le yaz~~malar yap~p "E r t a ~'~~
serbest b~rak~p D~ma~k'a göndermesini" istedi; bunun üzerine Tu ~~teki n, çok geçmeden
D~ma~k'a gelen Er ta ~'~~kar~~lay~p sayg~~ gösterdi ve karde~i Duka k'~n yerine D~ma~k Selçuklu Melikli~i tahtma oturttu ve emirlere, ileri gelen sivil ve askeri görevlilere"ona itaat etmelerini ve hizmet hususunda örnek davram~larda bulunmalar~n~" söyledi. Nihayet Atabek
Tu ~~t e ki n, Zülhicce ay~n~n bitimine be~~gün kala Cumartesi günü (18 Eylül Pazar),
Er ta ~'~~ D~~nd~k Selçuklu Melikli~i taht~na oturttu. Böyle yönetim i~leri düzenlenip yoluna
girdi. Halk da onun tahta oturmas~yla güven ve huzura kavu~tu. Fakat çok geçmeden bu
güven ve huzuru bozacak bir tak~m geli~meler oldu: D~nut~k Meliki Muhyi'd-Din
Erta ~,Tu ~ tekinveDukak'~nannesiSafvetü'l-Mülk Hatun'dankorkup
çekinmeye ba~lad~; esas~nda bu korkuyu Er ta ~'~n annesi, "Atabek ve Hatun'un, kendisinin
aleyhine harekete geçip onu öldürteceklerini" söylemi~ti. Halbuki durum, kendisine bu haberi getiren fesatç~~kimsenin dedi~inin tam tersine olmu~tur. Bunun üzerine Er t a ~, D~ma~k
Melikli~i'nden ve D~ma~k'tan ayr~larak Baalbek'e dönüp orada çevresine asker ve adamlar~n~~
toplamay~~kendisine daha uygun gördü. Bu nedenle de Safer 498 (Ekim/Kas~m 1104)'de
gizlice D~ma~k'tan ayr~ld~~bu arada Busra emini Aytekin el-Haleb rde birlikte hareket etmek üzere kendisine kat~ld~. Böylece harekete geçen Erta ~~ve Ay teki n, Hat~ran
yörelerinde bozgunculuk yap~p çevreye zarar verdiler. Bu arada da Kudüs Haçl~~Kral~~
Baudoui n'e mektuplar yaz~p ondan yard~m istediler. Hatta onun yan~nda kald~lar ve
kral~~ "D~ma~k'a sald~r~p yörelerinde bozgunculuk yapmas~~ için" k~~k~rtt~lar. Fakat onlar, bu
giri~imlefinden hiçbir sonuç elde edemediler. Bu nedenle de bozk~r yoluyla Rahbe'ye geldiler. Bunun üzerine D~ma~k Selçuklular Melikli~i'nin yönetimi Atabek Tu ~~teki n'in eline
geçti, son sözü ve karar ancak onun emriyle oldu, bunun sonucunda da D~ma~k ve yörelerinde durum düzeldi, onun isabetli ve yerinde siyasetiyle de her yer mamur bir duruma geldi.
Bu günlerde Duka k'~n o~lu Tutu§ öldü. Bu s~ralarda D~ma~k ve yörelerinde fiyatlar
ucuzlad~, ürünler elde edildi. Tu ~ t eki n'in iyi yönetimi ve kendilerine olan davran~~lar~n~, adaleti yay~p kötülük ve zulmü bertaraf etmesi sonucunda huzur ve güven kazanan halk,
D~ma~k içinde ve d~~~nda mülk edinmeye ba~lad~95.

H. 498 (1104/05) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Atabek Tu ~ t e ki n'in durumu, Haçhlarla mücadeleler, M t~~hammed Tapa r, Sultan Berkyaru k'un ölümü ve sonraki olaylar hakk~nda ~u
bilgiler yer almaktad~r:
Atabek Zahirü'd-Din Tu ~ teki n, a~~r bir hastal~~a yakalan~nca sonunun ne
olaca~~~hususunda ailesi, çocu~u, adamlar~~ve halk~~korku ve endi~eye kap~ld~. ~~te bu s~ralarda Trablus hakimi Fahrü'l-Mülk b. Am mar ile kendisi aras~nda, "~ehre gelen
Haçhlara kar~~~yard~m ve onlar~~~ehirden uzalda~t~r~p s~luntly~~gidermek amac~yla askeri yard~m~n bir an önce kendisine gönderilmesi" hususunda yaz~~malar ve elçiler gönderildi. Bu
arada Artuko~lu S ökm e n ve Musul Selçuklu valisi Ç ökürmü ~, kafir Haçhlara kar~~~cihada girip Müslümanlara yard~m hususunda anla~maya vard~lar. Bu durum kar~~s~nda a~~r
hasta bulunan Tu ~~t e ki n, S ökm e n'e haber gönderip "onu ordusuyla D~ma~k'a ça~~raBütün bu konularda l~k. Not nr. 94'teki eserler.
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rak baz~~ tavsiyelerde bulunmak ve Dtma~k'~n korunmas~~hususunda onun kendisine destek
olmas~n~" istemek niyetinde idi. Bu arada ~ bn Ammâ r'~n kendisine süratle yard~ma
gelmesini içeren mektuplar~~da S ö k in e n'e ula~m~~t~. Tu ~~t eki n, kendisine yard~ma
geldi~i takdirde S ökm e n'e bol miktarda para verecekti. Bunun üze~ine S ökme n, süratle D~ma~k'a yöneldi. Yapmas~~gerekli görülen i~leri yapmak üzere F~rat ~rma~m~~geçerek
Karyeteyn'e ula~~nca bu s~ralarda yapt~~~~ i~ler Atabek Tu ~ teki n'e bildirilince Atabek'in
adamlar~, onun bu yersiz hareketlerinden dolay~~ onu k~nad~lar, hatta Sökme n'i D~ma~k'a
ça~~rd~~~~için de Tu ~~t eki n'i sert bir ~ekilde ele~tirdiler ve bunun yarataca~~~âkibet hususunda da onu korkuttular ve ona "D~ma~k yönetiminin ba~~na Artuko~lu Sökme n'i getirmekle bu ~ehri elden ç~kard~n, bu durumda senin ve bizim halimiz ne olacak? Daha önce,
At s ~~ z'~n ne yapt~~~n~~bilmiyor musun? Ats ~ z, Tâcü'd-Dev le Tutu ~'u davet
edip D~ma~k'~~ ona teslim etmi~, o da derhal Ats ~ z ve ailesini öldürmek suretiyle ortadan
kald~rm~~t~" dediler. Bu sözler üzerine Atabek Tu ~~t eki n, yapt~~~~yanl~~~~ve içine dü~tü~ü
hatay~~ve gafleti anlad~. Bu durum, onun hastal~~~ndan ba~ka gönlünün ve kalbinin huzursuzlu~una da neden oldu. Bu arada Tu ~ tekin ve adamlar~~ S ökme n'in D~ma~k'a gelmesi
durumunda ne yapacaklar~n~~ve kime güvenecelderini dü~ünürlerken "Karyeteyn'e ula~an
S ökme n'in a~~r bir hastal~~a tutulup öldü~ü ve adamlar~n~n da onun cenazesini al~p geri
döndülderi" haberini ald~lar. Bu habere çok sevinen Tu ~ t eki n, hastal~~~n~n iyi olmas~ndan ba~ka mutlulu~a da kavu~tu. Çok geçmeden adamlar~, S ökm e n'in cenazesini
Elcezire'ye götürdüler (Safer ba~~~= Ekim sonlar~)96.
Bu y~l~n ba~lar~nda Muhammed Tapa r, Musul'a geldi ve kendisini ~ehir valisi
Ç ökürmü ~~kar~~lay~p ona itaat ile hizmetine girdi, daha sonra Muhammed Tap a r Musul' dan ayr~ld~.
Sultan Berkyaruk Nihavend'de öldü. Ölmeden önce kendisiyle karde~i M u hammed Tapar aras~nda ~u hususlar kararla~t~r~lm~~t~:
1 - Horasan bölgesi, Ebu'l-Haris Sence r'e verilecek.
2 - ~sfahan ve buraya ba~l~~yerler kendi üzerinde kalmas~~~art~yla Berkyaru k'un olacak.
3 - Ermenistan, Azerbaycan, Diyarbak~r, Elcezire, Suriye ve onun devam~~olan yerler M u hammed Tapa r'~n yönetiminde olacak Sultan B e rky a ru k'un ölümünden sonra
askerleri, emir Ayaz ve emir Sadaka b. Mezyed b. Düb ey s oldu~u halde
Ba~clad'a yöneldiler; bu arada Sultan Muhammed Tapar da Ba~dad'a hareket etti;
bunu haber alan emir A y a z, kendi gelece~ini dü~ünüp B erky aru k'un o~luyla birlikte
kaçt~. Bu arada Sultan Muhammed Tapa r, Ba~dada girince emir Seyfü'dDevl e Sadaka b.Mezyed el-Esedigelip Sultana kauld~.EmirAyaz iseSu/tan Muhammed Tapa r'a dönüp ona ba~l~~olan kimselerle birlikte hizmetine girmedi~i takdirde istikrar içinde olamayaca~~n~~ anlad~, bu nedenle de Sultanla yaz~~~p ondan kendisi için aman diledi ve "Verdi~i söze sad~k ve ba~l~~kalaca~~~hususunda etti~i yemini teyit
etmesini" ondan istedi. Sultan da buna olumlu cevap verince A y a z, beraberinde
Be rky aru k'un küçük çocu~u oldu~u halde, askerleriyle birlikte gelip Sultan M u hammed Tapa r'~n ordusuna kat~ld~. Bir süre sonra Sultan, sözünde durmay~p huzur
içinde olan A y a z'a ihanet edip onu yakalatarak öldürttü; bunun gerekçesi olarak da Sultan,

Bütün bu konularda bk. A. Sevim, "Artuko~lu SOlunen'in Siyasi Faaliyetleri", s. 518-520; C. Alptekin,

a.g.e., s. 21.
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nefsinde gizledi~i baz~~sebepleri ileri sürerek bu hareketini mazur göstermeye çal~~t~. Fakat
A y a z'~~öldürtmesi mazur görülüp takdir edilecek bir ~ey de~ildi97.
Atabek Tu ~ t eki n, ~aban ay~~ ba~~nda (Nisan ortalar~), Baalbek valisi Hddim
Gümü ~ te kin e t -Ta c i hakk~nda kendisine ula~t~r~lan bir tak~m olumsuz haberler
üzerine ordusuyla Batilbek'e gelip ku~att~. Bunun üzerine Gümü ~~teki n, Tu ~~t eki n'in
ne amaçla geldi~ini anlay~nca ona haber gönderip "Kendisine kaat edece~ini, kendisine
iftira edildi~ini, halbuki kendisinin bunlara lay~k olmad~~~n~" am içerek bildirdi. Bunun üzerine de Tu ~~tekin de onu ba~~~lay~p "Kendisinden raz~~oldu~unu, konumunu tespit ile
kendi bölgesindeki halka eziyet etmekten vazgeçmesini" emretti. Daha sonra o, Hurr~us, sonra da Rafeniyye'ye geldi. Bu s~ralarda Behra da~~ndan çok say~da insan gelerek halk~n ve koruyucular~mn habersiz olduklar~~bir s~rada Rafeniyye'ye sald~rarak burada ve yörelerindeki ve
ayr~ca Haçl~lar taraf~ndan yap~lan kalelerdeki insanlar~~öldürdüler, kale ve di~er yerlerdeki
her ~eyi yakt~lar, Rafeniyye kalesini yak~p burçlanm ele geçirdiler ve içindekilerini öldürüp
Humus'a gittiler98.
Haleb Selçuklu Me/iki R ~ dv n, Recep ay~nda (Mart/Nisan), toplad~~~~çok say~da kuvvederle, Trablus'a sald~ran Haçl~lar~n kendilerine gösterdikleri zulüm ve eziyetler nedeniyle
Ermenilerin kendisine vermek istedikleri Allah kalesini almak amac~yla harekete geçip kaleye
sahip oldu. Bunun üzerine Tank r e d, Artah'~~ geri almak için kuvvetleriyle Antakya'dan
ayr~ld~~ve geçti~i yörelerdeki Haçl~~ kuvvetlerini de beraberine alarak Art.ah'a geldi. R ~ dvan
da onu buradan uzakla~t~rmak için Artah yönüne hareket etti. Esas~nda R ~ dv a n, Haleb
yörelerinden ve Haleb ahd~lstndan mümkün oldu~u kadar kuvvet toplam~~t~. Bir süre sonra iki

taraf aras~nda çarp~~malar ba~lad~. R ~ dva n'~n yaya kuvvetleri dak~l~p gitti, bu nedenle yaya
kuvvetlerden pek çok asker öldürüldü, geri kalanlar ise Haleb'e döndüler. Yap~lan tespidere
göre yakla~~k üç bin asker öldürülmü~tü. Artah'ta bulunan Müslümanlar, bunu haber ald~klar~~
zaman hepsi süratle buradan uzakla~t~lar. Öte yandan Haçl~lar, Haleb'e yönelince halk da
~ehirden kaç~p uzakla~t~. Haçl~lar, halktan baz~lar~n~~tutsak ald~ktan ba~ka ya~ma hareketlerinde de bulundular (3 ~ubat = 2 Nisan). Bunun üzerine Suriye'de huzur ve güven ortadan
kalkt~99.
M~s~r Fdt~mf Emiri ~ er e fül-M e al 1, fazla bir orduyla Haçl~lara kar~~~cihad için M~s~r'dan ayr~ld~; bu arada Atabek Tu ~ teki n'e haber gönderilerek "Haçl~/ara kar~~~yap~lacak
cihad için yard~mda bulunmas~" istendi. Fakat Tu ~~t eki n, baz~~nedenlerden dolay~~ Fat~mflerin iste~ine, cevap vermedi. Ancak o, kuvvetleriyle Haçl~/ana i~birli~i yapan Tu t u ~'un
o~lu Erta ~~ve Aytekin el-I-lale brnin hakim olduklar~~Busra'ya gelip ku~atmak
niyetinde idi. Fakat Tu ~~t eki n, bu niyetini de~i~tirip cihad amac~yla M~s~r ordusuna yard~m ile destek olman~n daha do~ru olaca~~n~~anlad~~ve derhal harekete geçip Askalan yak~nlar~na gelip burada konaklad~. Bunu haber alan Haçl~lar, Askalan'a yöneldiler. ~ki ordu 14
Zülhicce (27 A~ustos)'de, Yafa — Askalan aras~nda bir yerde kar~~la~t~. Haçl~lar, Müslüman ordusunu yenilgiye u~ratt~lar, çarp~~malarda Askalan valisi öldü~ü gibi ileri gelen yönetici ve
di~er baz~~kimseler tutsak al~nd~. Bu yenilgi üzerine M~s~r ordusu Askalan'a D~tru~~k ordusu da
Busra'ya çekildi. Rivayet edildi~ine göre Müslümanlardan ölenlerin say~s~~ Haçl~/andan öldürülen kadard~. Tu ~~t eki n, ordusuyla Busra'ya döndü~ü zaman Haçl~/andan yard~m ümideri
kesilen Melik Erta ~~ve Aytekin el-Ha leb 1'nin Rahbe'ye dönüp burada bir süre
97 Bu hususta bk. A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 171-173.
98 Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. C. Alptekin, a.g.e., s. 82-84.
99 Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 196-200.
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kald~klar~n~~ gördü. Bunlar, bu s~rada Busra'da ikamet etmekte olan Anu ~~tekin ve
Ay teki n, Tu ~ teki n'le yaz~~~p ondan aman dilemi~ler ve Busra'n~ n kendisine teslimi
için de uygun gördü~ü bir tarihe kadar süre istemi~lerdi. Tu ~~t eki n de onlar~n bu isteklerini kabul ile Busra'dan ayr~l~n~~t~. Verilen, sürenin dolulas~~ üzerine A n u ~~tekin ve
Ay teki n, Busra'y~~Tu ~~t eki n'e teslim edip ~ehirden ayr~ld~lar. Tu ~ tekin ise onlara
verdi~i aman ve ~kta hususunda verdi~i sözü yerine getirdi. Hattâ daha fazlas~n~~ yapt~. Bu
durum, böylece sürüp gitti".

H. 499 (1105-06) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~lda, metinde, Haçhlarla mücadeleler, Bât~ni faaliyetleri, I. K ~ l ~ ç Arslan ve
Atabek Tu ~ t eki n'in faaliyetleri haklunda ~u bilgiler yer almaktad~r.
Haçl~lar, Sevâdu Taberiyye'yel°1 yönelerek Sevâd ve Buseynel" aras~nda sa~lam bir kale
olarak bilinen Alâl kalesini onarunaya ba~lad~lar. Atabek Tu ~ teki n, Haçldann bu giri~imini haber al~nca bu durumun daha kötü bir hâle gelmesinden korku ve endi~eye kap~l~p
kuvvetleriyle derhal harekete geçerek kendisinin bu hareketinden habersiz olan Haçhlara
sald~rd~~ve birçok Haçl~~ askerini öldürdü ve Alâl kalesini içindeki bütün silah ve teçhizat ve
di~er e~yalanyla birlikte ele geçirdi. Tutsak ald~~~~ Haçldar, ganimetler ve öldürdü~ü Haçl~~
askerlerinin kelleleriyle D~ma~k'a döndü (Rebiülevvel ortalar~~Pazar -=Kas~m sonlan Pazar)103.
Efâmiyel" emini Halef b. Mülâib, Ebe~~ Tâhir es-Sâig elA c e In l'nin gönderdi~i birkaç ki~i taraf~ndan öldürüldü (26 Cumadeltila = 3 ~ubat). E b
Tahi r, Halebli olup Bât~i~i propagandaalan aras~nda Ebu'l-Feth es-Serm
ad~yla bilinen kimsenin uygun görmesiyle Bât~ni lideri el-HakI in el-Münecci m'in
ölümünden sonra, onun yerine Bat~ni lideri olmu~tu. Efândye'de oturmakta olan Ebu Tâh i r, bu öldürme i~ini Efâmiye halk~yla birlikte kararla~urm~~ur. Katiller, Halef b.
Mülâi b'e ula~abilmek için suni delip içeri girerek ona yakla~t~klar~~s~rada onlar~n kendisine geldiklerini hissedince kar~~lar~na ç~kt~~~~s~rada sald~rganlardan birisi, onun üzerine atlay~p karn~n~~ de~mi~. Halef de çocukla~-~ndan birinin evine s~~~nmak amac~yla kendini burçtan a~a~~~atm~~, bir ba~ka sald~rgan da ona yakla~~p ikinci bir darbe vurmu~, bundan bir saat
sonra Halef ölmü~, bunun üzerine burçta ç~~l~ k ve ba~~rular duyulmu~tur. Melik R ~~ d v â n ad~na tezahürat yap~lmaya ba~lan~nca Halef in çocuklar~~yak~n çevresi, surdan kaç~p
kurtulmak istemi~lerse de ancak bulunduklar~~ yer tespit edilince onlardan baz~lar~~ öldürülmü~, ancak Halef in o~lu Musbi h, kaç~p ~eyzer'e giderek orada bir süre kalm~~, fakat
daha sonra buradan da uzakla~ur~lm~~uri°5.
Türkiye Selçuklu Devleti Sultan~~ I. K ~ l ~ ç Ar sla n, ordusuyla Ulfa'ya gelip buraya
yak~n bir yerde konaklam~~t~. Bu s~rada Ç ökürmü ~'ün Harran'da ikamet eden adamlar~,
Sultan~, Urfa'y~~ kendisine teslim etmek üzere davet etmi~lerdir; bunun üzerine Sultan, derhal
harekete geçerek Harran'~~ onlardan ieslim ald~. ~ehir halk~, Sultan~n cihad için gelmi~~olma-

10() Bu

olaylar~ n ayr~ nt~ lar~~ hakk~ nda l~k. C. Alptekin, a.g.e., s. 30 vd.
Bk. Yakut, III, 309 vd.
102 Bk. Yakut, I, 402.
I" Bu konuda daha ayr~ nt~l~~bilgiler için bk. C. Alptekin a.g.e., s. 31-32.
104 Efaniiye (Famiye, Madiku Efuniye, Kal'atii'l-Madik ve Apania) hakk~ nda ~.A. "Efamiye" mad.
105 Bu hususta ayr~nt~ l~~bilgiler için l~k. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~ Tarihi, s. 202-204.
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s~ndan sevinç duydular. Harran'da birkaç gün kalan Sultan, bir hastal~~a yakalanmas~~ nedeniyle Malatya'ya gitmek zorunda kald~, fakat adamlar~~ Harran'da kald~lar106.
Atabek Tu ~ t eki n, kendisine verilen süre dolunca ~ehri, oturanlar~ n elinden bizzat
teslim~~~ alma i~ini yak~ndan görüp kontrol etmek üzere ordusuyla Busrdya" gitti.
Tu ~ t e k i n, kendisine tabi emir, ileri gelen kimse ve askerlerine, giysi, at ve di~er binek
hayvanlarm~ n en iyisini ve ayr~ca hil'atlar vermi~ti. Bu nedenle kendisine yap~lan övgüler
artm~~, cömert oldu~u söylenmi~~ve onun lütuf ve ihsanlar~~ hakk~ndaki haberler, etrafa yay~lm~~t~. Askerlerin kendisinin hizmetine girme, ona itaat etmede gönüllü olma ve on~~~~~ tabileri aras~ na kat~lma istekleri de artm~~t~. Tu ~ t eki n, bir süre sonra Busra'ya gelince orada
oturanlar için yeterli ~kta da~~t~m~nda bulundu. Bu arada da Tu ~ teki n, Anu ~~ tekin
ve Felvâ( Al1/4-)'ya verdi~i söz ve vaadlerde durup bunlar~~ yerine getirdi".

H. 500 (1106/07) Y~l~~
Olaylar~~
Bu y~l, metinde, Haçl~lar ve ayr~nt~l~~olarak Bât~nilerle yap~lan mücadaleler hakk~ nda ~u
bilgiler yer almaktad~r:
Haçldar~n Sevâd, Hayran ve Cebelü Avf taraflar~nda yapt~klar~~ bozg-unculuk haberlerinin
gelmesi üzerine o yörelerdeki halk, Atabek Tu ~ t e k i n'e ~ikâyette bulundular. Bunun üzerine Tu ~~tek i n, kendisine kat~lan Türkmenlede birlikte ordusunu toplay~p harekete geçti.
Bir süre sonra da Sevâd'a gelip konaklard~. Bu arada Sür valisi ~~z zü'l-Mül k, kuvvetleriyle harekete geçip Tibnin kalesine I" yürüyüp d~~~mahallelerine sald~rd~~ ve buradakileri
öldürüp mallar~n~~ ya~malatarak pek çok ganimet elde etti. Bunu haber alan Haçl~~ Kral~~
k'e kar~~~harekete geçti. Bu arada Atabek
B audoui n, Taberiyye'den ç~k~p ~~z
Tu ~~teki n, Taberiyye yak~nlar~ndaki içinde Haçl~~ ~övalyelerinden bir grubun bulundu~u
bir kaleye sald~r~p ele geçirdi, içindekilere öldürüp Medan lö'a geri döndü. Bu s~rada Haçl~lar
da buraya gelmekte idiler; onlar, Tu ~ teki n'e yakla~t~klar~~ zaman Tu ~ t eki n'in ordusu, Zurrâl I I yönüne çekildi. Her iki tarafin öncü birlikleri, kar~~~kar~~ya gelip sava~a azmetmi~lerdi. Tu ~~t eki n'in kuvvetleri cesaretle güçlü bir hâlde, Haçl~lar~n çad~rlar~n~n bulundu~u yere do~ru yöneldiler. Fakat onlar~n öncü Taberiyye, oradan da Akkâ'ya dönmü~~olduklar~n~~ gördüler. Bunun üzerine Tu ~ tekin de ordusuyla D~ma~k'a döndü1 12.
SultanG ~ yasü'd-Dünya ve'd-Din Muhammed Tapar, ~sfahan'a
yak~n ~ahdiz (Dizkûh) adl~~ Bât~nf kalesini ku~at~p ele geçirme ve içindekilerin ülkeye yayd~~~~
kötülüklere son verme amac~yla say~~ ve güç bak~m~ndan kuvvetli olan ordusuyla harekete
geçti; çok geçmeden Sultan, kaleyi ku~at~p ele geçirdi ve içindeki Bât~nileri öldürdü ve kaleyi
de y~ k~ p dünyay~~ buradan yay~lan kötülüklerden ve buradaki insanlar~ n tehlikesinden kurtard~. Sultan~n kâtibi Endrü'l-Küttâb E 13 ü Nasr b. Ö tn er el- ~ sfahân 1, camilerin
minberlerinde okunmas~~ için, ~ehirli ve göçebelere hitaben kalenin nas~l ele geçirildi~ini
tasvir eden bir fetihnâme kaleme ald~. Esas~nda Ebü Nas r, aç~kl~k ve üslübunun güzelli~iyle bilinen ve takdir edilen bir kimse idi. Okuyacak olanlar~n, Bât~nilerin ~errinden dolay~~
1°° Bu konuda l~k. O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 108-109; A. Sevim, a.g.e, s. 205-206.
107 Dz~na~k'a ba~l~~ bir ilçe (Yakut, I, 522-523).
108 Bu konuyla ilgili olaylar için bk. A. Sevim, a.g.e., s. 259-260.
l "Dima~k-Banyas-Sur aras~ ndaki da~l~ k bölgede bir belde (Yaku~ , II, 16).
Il () Kudda beldesinde bir vadi. (Bk. Yakut, V, 88).
111 Havran'a ba~l~~ bir yer (Bk. Yakut, 111, 151).
112 Bu konuda ayr~ nt~ l~~bilgi için l~ k. C. Alptekin, a.g.e., s. 32.
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Allah '~n lütfetti~i rahad~~~~ve burada ya~ayanlar~n çektikleri eziyederi ö~renip bilsinler
diye bu fetihnâme'nin kapsam~n~~aynen burada kaydediyorum. Metin ba~l~ k ve üzerine konan
tu~radan sonra ~öyledir:

Rahman ve Rahim olan
Allah'~n Ad~yla
Fetihnâme, de~erli vezir, dinin ve ~slâm'~n ~an~~ve ~erefi, devletin güçlü dayana~~, ümmetin lideri, milletin güzelli~i, vezifiefin övünç kayna~~~ve Emirü'l-Mü'minin'in raz~~ oldu~u
ki~ i Ebu'l-Me'âlI Hibetullah b. Muhammed b. el-Muttalib'e
hitaben yaz~lm~~t~r:
Alla h, vezirin bekâs~n~ n ve lâkaplar~n~~ uzats~ n, gücünü ve nüfuzunu dâim k~ls~n,
lütfu ve iyilikleriyle mürldine ihsanda bulunsun. Sözü do~ru olan Yüce Allah ~öyle buyurun Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah, sevdi~i ve kendisini
seven mü'rninlere kar~~~alçak gönüllü, kâfirlere kar~~~da onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Onlar Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin k~namas~ ndan çekinmezler. Bu
Allah '~ n lütfti olup diledi~ine verir. Allah al/mdir ve lütfu geni~tir113.
Hamd olsun Allah bize bu tutumdan öyle bir ~ey bah~etti ki onun sayesinde biz, ~s/âm dünyas~n~ n kolu en uzun (nüfuzu ve gücü en büyük), tebaas~m ve taraftarlar~n~~korumada
en güçlü, ölkelendi~i anda kuvveti peki~en, her türlü ~âibenin kirinden al~nm~~~en temiz
elbise giyen, hakk~ n yolunu izlerken en orta yolu takip eden,. Allah '~n ve dinin dü~ manlarma kar~~~en a~~ r darbeyi indiren hükümdarlar~~olduk. Biz, bir ~ey yapmaya az~nettik mi
k~l~c~m~z~~ konu~ turup son sözü söylemi~, kesilmesi gerekeni kesmi~, yak~lacak k~v~lann yak~n~§ ve hakk~~ üstün tutup bât~l~n da burnunu koparm~~~zd~r. Bu, di~er insanlardan ayr~~tutularak Allah '~ n bize bah~etti~i bir nimettir. Meziyederi bize has lularak bizleri zirveye oturtmu~tur. Dolay~s~yla, Alla h'~ n nimederinin miktar~ na e~de~er olacak kadar harnd eder,
lütuf ve kereminden daha çok isteriz. Sonra yine, dinimizi aziz Umay!, dinin dire~ini yükseltip dü~manlar~ n~~ezmeyi ve ba~kald~ran Bât~nflerin kökünü kaz~may~~bize nasip edip kolayla~t~rd~~~~için Alla h'a hamdolsun. O Bât~nfler ki ak~llar~~zay~flat~ p kendi bât~l görü~leriyle
azm~~lar, sap~kl~klar onlar~~ cezbetmi~, süslü ve uydurma sözleriyle Alla h'~n dinini alaya al~p
oynam~~lard~r. Özellikle Alla h, ~ahdiz kitlesinin fethini burada galip geln~enin sebeplerini
müyesser k~ld~. Buras~, yüksek ve görkemli bir da~~n üstünde, bât~hn, yumurtlay~ p yavrulad~~~, ülkelerin gözüne batm~~~bir çöp, Müslümanlar~n tehlikeye dü~melerine sebep olan ve nereye giderlerse gitsinler kötü bir amaçla gözedendikleri bir kale olup içinde, akl~~ sap~kl~~~n
içine dal~p an~m ~ bn Attâ ~~bulunmaktayd~ . Kendisi, insanlara sap~ld~~~~do~ru yol olarak
gösterir, yalanlarla dolu kitab~~temel kitap edinir, Müslümanlar~n kan~n~~mubah, mallar~n~~ da
helâl lulard~. Nice kanlar dökülmü~, nice mahrem ~eyler ihlâl edilmi~, mal, mülk telef edilmi~~ve sineye çekilip öcü al~nmayan cinayetler i~lenmi~tir. Yapt~klar~~tek i~, ~sfal~an'da oldu~u
gibi, insanlar~~gizlice pusuya dü~ürüp yava~~yava~~kand~rmak, sonra çe~ itli cezalar ve i~kenceler yoluyla onlar~~feci bir ~ekilde öldürmek, seçkin ki~ ilerin ve bilginlerin önde gelenlerinden
dökmek ve ba~layarak onlar~ n kökünü kaz~mak, say~ lmayacak miktarda Müslüman~n kan~n~~
bunlara ilaveten- islâm'~n mu~ber oldu~u ve çaresine bak~ p üstesinden gelmedikçe A 1 1 a h '~n da Müslümandan raz~~olmayaca~~~i~ler ise, o hâlde bizim de dinin mahremiyeti için
mücadele edip bu u~urda her türlü s~k~nt~ya katlan~ p gerekirse Çin'e kadar gitmemiz farzd~r.
Bu kale, Bât~nflerin ileri gelenlerinin tam anlam~yla ba~l~~ olduklar~~ en önemli kalelerdendi.
113 Kur'an, Mide Suresi, âyet nr. 54.
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Çe~itli bölgelere a~~kemendini firlanyor; bozg-unculu~un ve fesad~ n sonuçlar~~ da müstahkem
bir kartal yuvas~~olan bu kaleye ku~~h~z~yla dönüyordu. Öylesine müstahkem ve güçlü ki, güne~~gibi yüksek bir yerde, sadece görülebilen, ama ula~~ lamayan, gözlerin ona bakmaktan
hitap dü~ tü~ü ve çok say~da insan~ n bile onu ku~ atmaktan aciz kald~~~~bir yerdir. Sanki semadan da~~n üstüne i~~~~~ i~ tir. Bu özelliklere sahip olan kale, saltanat~ n merkezi, ikamet yurdu, fitnelerin çalkant~ s~ndan ve sap~k arzular~n karga~as~ ndan ilk temizlenmesi gereken yer
olan ~~ fahan'~n kar~~s~ nda yer almaktad~r. ~~ te biz de bu uzun müddet boyunca burada kal~p
bu kale meselesini halletmek u~runa her türlü yolu ve çareyi hattâ tuza~~~deniyoruz. Kar~~m~ zda, hizmetimizde olanlardan ve Divan ehlinden öyle bir grup var ki, dine muhalefet
konusunda yüreklerinden gelen sese kulak veriyorlar; hile ve tuzaklanyla, yap~lan anla~may~~
bozmaya ve at~lan ad~m~~ geri almaya çal~~~ yorlar, bunlar~~ da kabul edilip uyulmas~~ gereken
birer nasihat olarak gösteriyorlar. Ancak beklentilerimizin üstünden zaman geçip de bu toplulu~un inanc~ , gerçek yüzünü gösterince bize de do~ru ve isabetli olan neyse onu yapmak
kald~. Bu ~artlar alt~ ndayken, dini hamiyyetle dolu askerlerimizi kalenin oldu~u yerden çekmemi~ tik. Bu askerler, oray~~ s~k~~ bir ku~atma alt~na alm~~ , oradakilerle sava~ mak için kollar~~
s~vam~~, onlar~~ her yönden gözetim alt~ nda tutup tüm yollar~n~~ kapatm~~t~ . Öyle ki, az~ k yollar~~ kapa~~~~~~~~ ve kendilerine gelen her türlü malzeme kesilmi~tir. Böylece baz~lar~, izin ald~ktan sonra aman isteme yoluna gitmi~tir. Oradan gk~ nalar~n~~emrettik ve hayatlar~n~~ güvenceye ald~k. Bu grubun ç~kmas~yla, kalenin yar~s~~ güvenli hale geldi. ~~bn A t t â ~, bir grup
seçkin sava~ç~~ adanuyla birlikte Dâlân denilen sarp bir yere çekildi ki buras~, kalenin en müstahkem, en geçiln~ ez yeriydi. Burada birkaç gün kal~ p sonra a~a~~~inerler ve di~erlerine verildi~i gibi kendilerine de aman verildi. Yukar~ da zikretti~imiz Divan'daki hizmetkarlarnmz
vas~tas~ yla bir söz ve lütfa mazhar olurlar umuduyla, ellerinde geriye kalan az~ kla gerekti~inde kullanacaklar~~ silahlar~n~~ da yanlar~na alm~~lard~ . Ancak olay~ n iç yüzü, d~~ar~ dan göri~nenin tersiydi. San~yorlard~~ ki, kalenin bo~alt~l~p teslim olan yar~s~, yerinde mamur olarak b~ rak~lacak; s~~~nd~klar~~ yer de müstahkem olu~undan dolay~~ula~~l~naz bir yer olarak kalacak. Bu
da~a yerle~ mekle, daha önce teslim ettikleri baz~~ ~eyleri hile yoluyla çal~p geri al~nak istiyorlar. Kaleden inip aman yoluyla teslim olanlar~ n karn~n~~doyurma i~ inden kurtuldular. Geride
kalan adamlar~~ için yeterince az~ ldan var. Onlar~ n neye niyet ettiklerini ve neye dayan~p gi~vendiklerini anlay~ nca derhal kaleye sald~ r~~ emri verip yerle bir ettik; alt~~üstüne geldi. Sonra
memlekete ve dine ihanet eden o hizmetkârlardan intikam~ m~z~~ ald~ k ve kader onlar~~ ölüme
sürükledi.
~iir
Onlardan ne bir ki~i, ne de beraberindeki dostu kurtuldu,
Mutsuzluk, kötü kimselerin üstüne dökülür durur
Ard~ndan, Dâlân'da geriye kalanlarm belirtilen zamanda a~a~~ya inme vakti geldi. Ancak inmeyip oyalama ve a~~rdan almaktan ba~ka bir ~ey yapmad~ lar. Günler bu ~ekilde, onlar~n isyan ve serke~li~iyle geçmeye ba~lad~ . Yüce Allah '~ n dedi~i gibi "T anr ~~ birinin yolunu sapt~ rmak istedi ~~~i, sen art~ k onun için Allah 'a kar~~~bir ~ ey yaparnazsm. Onlar öyle
kimselerdir ki Allah onlar~ n kalplerini temizlemez. Onlar için bu dünyada rüsva olmak,
âhirette de büyük bir azap vard~r"114. Bu durum kar~~ s~nda, Allah 'dan hay~ r dileyip bizim
için en önemli karar olan cihad karar~n~~ald~k. Cihad i~ inde de hiç kimseden çekinmeyiz. Zülhicce'nin ikisine rastlayan Sal~~ günü, aram~za kat~ lan muzaffer orduyla ad~~geçen kaleyi ku~at114

Kur'an, Mide Su~-esi,"ayet n~ . 41.
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t~k. Askerler, toplu olarak buray~~ ortadan kald~rmak ve samimi bir ~ekilde sald~ rmak için bir
araya gelmi~lerdi. Ayn~~ gün ba~layan kar~~l~kl~~ ok at~~mas~, kalede bulunan birçok ki~iye hasar verdi. Müslümanlar bu geceyi, öfkelerini gemlemi~~olarak geçirirken mülhidler (inançs~zlar, z~nd~klar) de adeta, kurbanl~ k koyun gibiydiler. Sabah ortal~k ayd~ nlamp, horozlar ötünce, gece elbisesini katlay~p ~afak vakti sanca~~n~~ dikince, Allah, hakka yard~m etti ve dini
üstün k~ld~. 'Ve böylece uyar~ lan, ama yola gelmeyenlerin sabah~~ çok kötü oldu"5. Zafer
ordusu, yard~mla~ ma ve galibiyet için tek bir el, tek bir dil olup gücünü ve amac~n~~birle~tirip
aslanlar gibi sald~rd~. Kaledekiler de, ~ahin kanatlanyla yüksek kayalar~ n üstüne uçar gibiydiler. Güne~~tam olarak do~up parlak rengini göstermeden kale ele geçirildi; sap~k Bât~nilerin
kanlar~ndan nehir olu~tu. Onlardan ne kaç~p kurtulan, ne de keskin k~l~çlar~n ~skalad~~~~kimse kald~. "Derhal kalenin y~k~l~ p izlerinin silinmesini", emrettik. Böylece ondan geriye ne bir
iz, ne bir eser kald~. Câ 1 ü t'un"6 ba~~~ve Tâ ~ u t'un dostu olan ve Yüce Alla h'~ n onun
gibiler hakk~nda "Onlar~ , cehenneme davet eden öncü ki~iler yapt~k"7 dedi~i ~~b n
At t â ~~tutsak al~nd~. Onu, yan~ndaki o~luyla birlikte, gören ki~iler ders als~n diye ibret olacak bir hale getirdik. Böylece zulmeden toplulu~un kökü kaz~nm~~~oldu. Alemlerin Rab b i
olan Tanr ~'ya hamd olsun. Bu aç~ k ve kesin bir fetihtir, devran döndükçe par~ldayacak bir
~ereftir; tamamlanan, etrafa yay~ lan ve Allah 'in ve Resülü'nün dü~manlar~ n~ n burnunu
sürten bir nimettir. Bütün bunlar, -Allah ~erefimi artt~rs~n - Abbasi Devleti' ne taraf ve yard~mc~~ olmam~ z konusundaki temiz inanc~m~z~ n bereketindendir. Destek olma ve kar~~l~kl~~
nasihat etme konusunda bize farz olan~~ yapar, dü~manlara sald~r~r, gelebilecek her türlü
kötülü~e kar~~~koyar, ~ehirli olsun göçebe olsun çok say~da insan~~önümüze katar sürükleyip
yürürüz.
~slâm'~n gözünü ayd~nlatan ve ad~~ an~ld~ kça övülüp bayraklar yükseltilen bu müjdenin
en yak~ n yerden en uzak yere ve özellikle -A 1 I a h ~erefimi artt~rs~n- "Hilâfet makam~na
iletilmesini" emrettik. Çünkü bu makam, böylesi bir zaferin müjdesinin verilip sevinilece~i
en lay~k yerdir. Emir ~ zzu'd-Dev I e'yi, bu müjdeyi — Allah ~ân~n~~ yüceltsin - aziz
Nebevi makama ula~t~ rmakla görevlendirdik. O da kendi ad~ na bu hizmeti yerine getirecek ve
bu nimetin kadrini bildi~imizi anlatacak birilerini görevlendirdi. Bu Emir, i~in ba~~nda da
sonunda da bu kalenin ku~at~lmas~~ için görevlendirilenler aras~ndayd~ . Büyük bir çaba gösterdi ve ba~kas~nda benzerini göremedi~imiz yararlar sa~lad~. Dolay~s~yla, bu ~erefli görev
için onu seçtik, bu güzel müjdeyi vermesi için onu tercih ettik. Bunu Peygamberin yüce makam~n~n oldu~u yerlere iletme konusunda vezirin gösterece~i itinaya g-üvenimiz tamd~ r. Böylece ne denli dürüstlükle hizmet edildi~i bilinecek. Dini üstün k~ lma yolunda çaba sarf etmeyi en gerekli görevler aras~nda sayd~k ki, bu da bizi yüce makam~n r~zas~na yak~n k~lacak;
sonsuza kadar mükemmel bir ~ekilde an~l~p övülmernizi ve en sayg~ n konuma gelmemizi sa~layacak; müjdeci hakk~ nda da -A Ilah sabit ve sa~lam k~ls~n- devletin yapmas~~gereken ~ey
konusunda ileri ad~ m at~lacak, Vezir, bu yüce meziyeti ganimet bilip kucaklayan, isabetli ve
do~ru tesbit edip onu ele geçiren ve güzel çabalar~~ve giri~ti~i zahmetler sonucu bunu bize
ileten en uygun ki~idir. Nezaret edip gözetledi~i di~er i~ler aras~nda bunu da ilgi ve ihtimamla
üstlenecektir in~allah.

Sair» Suresi, âyet nr. 177.
Suresi'nde ad~~ geçen ve I-1 z. Dâvud taraf~ ndan öldürülen azg~n ve inançs~z ki~i (lik= Diyanet
Vakf~, "Câlf~ t" ~nad.)
117 Kur'an, Kasas Suresi, âyet nr.41.
115 Kur'an,
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Bu Fetihnâme, 500 y~l~n~n Zi~lkade ay~nda (Haziran/Temmuz 1107) yüce makamdan gelen
emir üzerine sözlü olarak yaz~ld1118.
Atabek Tu ~ tekinve TrablushâkimiFahrü'l-Müli~ k b.Ammar,Haçhlann yapt~klar~~ kötülükler Suriye ve k~y~lar~ nda ele geçirdikleri kaleler ve Müslümanlar~~ zarara
u~-ratmalar~~ ve Trablus s~n~r~n~~ ku~atmalar~~sonucunda Sultan G ~ yasü'd-Dünya
Muhammed b. Melik ~ a h'a sürekli olarak mektuplar gönderdiler; onlar, bu mektuplar~nda, Sultandan "Kendilerine yard~ m ve destekte bulunmas~ " istiyorlar ve bu hususta
onu te~vik ediyorlard~. Bunun üzerine Sultan, emir Çavl ~~ Sakav e ile ordunun ileri gelen emirlerinden birisini Türklerden olu~an büyük bir orduyla harekete geçirdi. Bu arada da
Bakdad' a (Hal~ fe el-Mus t a zhir bil-Lâh)emIrSeyfü'd-Devle Sadaka
b. Mezy e d'e ve Musul Selçuklu Valisi Ç ökürmü ~'e haberler gönderip "Sevketti~i bu
orduya maddi yard~ mla birlikte kuvvet gönderip takviye etmelerini" bildirdi ve
Ç ökürmü ~'e Rahbe ile F~rat ~rma~~~k~y~s~nda bulunan yerleri ~kta olarak verdi. Sultan~n bu
iste~i, haber gönderdi~i kimselere biraz a~~ r geldi; bu nedenle Seyfü'd-Devle S ad a k a, Sultan~n bu isteklerine kar~~~ç~kt~. Daha sonra da Musul' a gidip Ç ökürmü ~'ten
"Sultan~n kendisinden iste~i ~eyleri yerine getirmesini" istedi. Fakat Ç ökür In ü ~, bunu
kabul etmeyip ondan uzak durunca Sadak a'da Sin kalesine yürüyüp buras~n~~ya~ma etti.
Bu s~rada çok say~da insan da kendisine kat~ld~ . Bunun üzerine Ç ökür n~~ü ~, ona kar~~~
harekete geçti ise de Çavl ~~ S a kav e, onu bozg~ma u~ratt~. Ç ökürmü ~~o~lu
(Z e n g 1) da Musul'a gidip ~ehri kontrol alt~na ald~, daha sonra da buradan ayr~ld~ . Bu arada
Ç avl 1, Ç ökürmü ~'ü öldürüp ba~~n~~ Musul' a gönderdi. Bunun üzerine o~lu (Z e n g 1)
bu s~ralarda Malatya'da bulunan Türkiye Selçuklu Sultan~~ K ~ l ~ ç Arslan b.
Kutalm ~~ ~'a haber gönderip ondan yard~ m istedi ve "Elinde bulanan memleketleri kendisine teslim edece~ini" bildirdi. Ç ökürmü ~~el-Cezire ve Musul'da (Hazine'ye) çok miktarda
mal ve para toplanu~, halk aras~ nda, iyi muamelesi, adaletli ve insafl~~bir yönetici olu~uyla
tan~nm~~t~r. Ç ökür mü ~'ün o~lunun (Z e n g 1) daveti üzerine Sultan K ~ l ~ ç Arsla n,
ordusuyla harekete geçip Nusaybin'e geldi ve Ç ökür mü ~'ün o~lunu Musurdan yan~na
ça~~rd~, oda hemen Sultan~n yan~na geldi. Ç ökür rn ü ~'ün o~lu, Haçhlara kar~~~ Bizans 1111paratoruna yard~m amac~yla Anadolu'da bulundu~u s~ralarda Sultan K ~ l ~ ç Arsla n'~n
ordusunda idi. K ~ l ~ ç Arslan ordusuyla Çavl ~'n~n kuvvetleri birbirine yakla~~nca iki
taraf~n öncü kuvvetleri sava~a tutu~tular. Daha sonra da K ~ l ~ ç Arsla n'~n bir k~s~ m askerleri Ç avl ~'n~n baz~~askerlerine rastlay~p bir k~sm~n~~ öldürdü, bir k~sm~n~~ da tutsak ald~lar. Bu arada Ç av 1 1, K ~ l ~ ç Arsla n'~n kuvvetlerinin az kalmas~~nedeniyle Anadolu'daki
geri kalan kuvvetlerin kendisine gelmeleri için haber gönderdi~ini biliyordu, bu nedenle o,
Habur taraf~na yöneldi, oradan da Rahbe'ye gidip ku~atmaya ba~lad~~ ve D~n~a~k Meliki
~ emsül-Mülük Duka k'~ n valisi olan Muhamme d'den "~ehrin kendisine teslimini" istedi; Muham rn e d'in yan~ nda da Duka k'~n ölümünden sonra kaç~ p buraya
gelen Melik Erta ~~ b. Tutu ~~ikamet etmekte idi. ~ehir valisi, Ç av 1 ~'n~ n bu iste~ini
önemsemeyip onu bu iste~inden cayd~rmak için oyalay~ p durdu. Bu arada N e c n~~e ' d Din ~ lgazi b. Ar tu k, çok say~da Türkmenlerden olu~an ordusuyla gelip Ç avl ~'ya
kat~ld~. Bunun üzerine Rahbe valisi ~ehrin savunulrnas~~ hususunda Haleb Meliki R ~~ d v n'dan yard~m iste~inde bulundu. Bunun üzerine R ~ dva n, Antakya Haçl~~Prensi
Tankr e d'le ate~kes anla~mas~~yapt~ktan sonra Haleb'den ordusuyla ç~k~p Rahbe'ye yöneldi.
Bunun üzerine Telbâ~ir Haçl~~Prensi J osceli n, kuvvetleriyle harekete geçip Haleb'e ba~l~~
118 Bu

konuda l~k. A. Özayd~n, a.g.e., s. 78 vd; A. Sevim-E.Merçd, a.g.e., s. 188-191.
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yörelere sald~r~ larda bulundu. Öte yandan Ç av 1 1, Receb ay~n~n ilk gününden (26 ~ubat
1107), 22 Ramazan (17 May~s 1107)'a kadar Rahbe'yi ku~att~, bu s~rada F~rat ~rma~~n~n sular~,
bilindi~i üzere yükselip ta~t~. Ç a v 1 ~'n~n askerleri, kay~klara binip ~ehir halk~n~n baz~lar~yla
i~birli~i yapmak suretiyle sulara ç~ kmak istedilerse de çok geçmeden onlar~n yard~m~~olmaks~z~n do~rudan do~ruya surlara sald~r~p ~ehri ele geçirdiler. ~ehirde ya~malarda bulunup
halktan baz~lar~n~~tutuklad~lar. Onlar~~cezaland~ rmakla korkutarak bütün yiyecek maddelerini ç~ kartular; fakat daha sonra Ç a v 1 1, "Ya~ma= durdurulmas~n~~ve halk~n güvenli~inin
sa~lan~ p evlerine dönmelerine izin verilmesini" emretti. Be~~gün sonra da 28 Ramazan (23
May~s 1107)'da da kaleyi teslim ald~~ve ~ehir valisi Muhamme d'e ~ehri ~kta edip ondan
kendisine ba~l~l~ k yemini ald~ysa da onun hakk~nda ho~lanmad~~~~baz~~ sözler duyunca onu
tutuldat~p kalede hapse att~ rd~. Melik Er t a ~'da Ç a v 1 ~'n~n grubuna girmi~, fakat kendisi
hakk~ nda bile söz ve tasarruf halduna sahip olamam~~t~. Esas~nda Rahbe valisi Muhamm e d, Ç a v 1 ~'y~~ bölgeden uzakla~urmak amac~yla daha önce Sultan K ~ l ~ ç Ar sla n'~~
yard~ma ça~~rm~~ , Sultan da ordusuyla Rahbe'ye yönelmi~se de buran~n Çavl ~~ taraf~ndan
ele geçirildi~ini haber al~nca, buradan Habur yak~n~ndaki ~emsdniyye'ye1 l 9 gelmi~ti. Esas~nda
Sultan, Ç a v 1 ~'yla kar~~la~mak niyetinde de~ildi. Öte yandan Ç a v 1 1, beraberinde Melik
R ~~ dv ân oldu~u hâlde, Musul taraflar~na gitmeye karar vermi~ ti. Böylece hep birlikte K ~~l ~ ç Arsla n'~n ordusuna do~ru harekete geçtiler. Niyet iki ordu, 9 ~evval Per~embe günü
(3 Haziran Pazartesi) sava~~için kar~~la~t~ lar. Yaz ~~r~ evsimi olmas~~ bak~m~ ndan hava çok s~cakt~, bu nedenle iki taraftan da çok say~da at telef oldu. K ~ l ~ ç Ar sla n, Ç av 1 ~'n~n ordusuna kar~~~sald~r~ya geçti. Bu sava~~esnas~nda Ç av 1 1, K ~ l ~ ç Ar sla n'a sald~r~ p ona üst
üste k~l~ ç darbeleri indirdi ise de pek etkili olamad~. Çok geçmeden K ~ l ~ ç Ar sla n'~n
ordusu bozguna u~ray~ p geri çekilmek zorunda kald~. iimid ve Meyydfdrikin ernIrleri, sava~~
s~ras~nda K ~ l ~ ç Ar sla n'~~ terk edip ondan ayr~ lm~~lard~. Bozgun s~ras~nda K ~ l ~ ç
Ar sl a n'~n ordusu k~l~ çtan geçirildi. K~ l ~ ç Arslan, Habur ~rma~ma atlad~~ise de suda
bo~uldu, birkaç gün sonra da cesedi bulundu. Zafer kazanan Çavl ~~ Mus~da döndü, Melik
R ~~ dv â n ise korkup çekindi~i için ondan ayr~l~p Haleb'e döndü. Bu arada Ç avl 1,
N e c n~~ e'd-Din ~ lgâzi b. Ar tu k'u tutuklat~ p ondan "Türkmenler için harcad~~~~
paralar~~ kendisine ödemesini" istedi, sonunda ödenecek miktar üzerinde onunla, "Ödeme
tarihine kadar baz~~kimseleri rehin almak" ~art~yla anla~ma yapt~, paray~~al~nca da rehineleri
geri verdi12().
K ~ l ~ ç Ar sla n, daha önce ileri gelen kumandanlanyla birlikte çok say~da Türkmen
askerini Bohe in u n d'a ve Suriye'ye gelen Haçl~lara kar~~~ Bizans ~mparatoruna yard~mda
bulunmak amac~yla Anadolu'ya göndermi~ ti. Bu askerler, Bizans imparatorunun askerlerine
kat~ld~lar. Çok geçmeden Bizans ordusuyla Haçl~~ ordusu aras~nda yap~lan sava~ta Bizans ordusu, Haçl~~ ordusunu a~~ r bir yenilgiye u~ratt~. Onlar~n bir ço~unu tutsak edip bir ço~unu da
öldürdüler. Kaç~ p kurtulanlar da memleketlerine döndüler. Bu arada Bizans imparatoru,
K ~ l ~ ç Ar sla n'~n Türkmen askerlerini hiratler verip lütuf ve ihsanda bulunduktan sonra
mendeketlerine gönderdi 121.

119 Bk. Yakut, 111, 411.

120 Bütün bu konularda ayr~nt~ l~~bilgiler için l~k. A. Ozaycl~n, a.g.e., s. 93 vd.; O. Turan, Selçuldular Zaman~n-

da Türkiye, s. 108 vd.; A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~Tarihi, s. 200 vd.
121 Bu konuda l~k. O. Turan, a.g.e., s. 142 vd.; A. Sevim-E.Merçil, a.g.e., s. 432; A. Sevim, Anadolu'nun Fethi,
Selçuklular Dönemi (Ankara 2000, Tl.K. Yay. 2. Bask~), s. 133 vd.
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Öte yandan Çavl ~~ Saka ve Rahbe'den dönüp Musul'a geldi~i zaman ~ehir halk~~ve
burada bulunan askerlerle haberle~ti. MusuPdakiler, ~ehri ona kar~~~savunup sava~acak durumda olmad~klar~~için kendisinden aman al~p ~ehri ona teslim ettiler. Bu arada, Sultan K ~ l ~~ ç Arsla n'~ n buraya gelmi~~olan o~lunu Sultan Muhammed Tapa r'a gönderdi.
O, Sultan~n yan~nda bir süre kald~ ktan sonra H. 503 y~l~~ ba~lar~ nda (Muharrem ba~lar~~ =
A~ustos 1109 ba~lar~) Sultan~n ordugâh~ ndan kaçarak babas~n~n Anadolu'daki hükümdarl~~~na dönmü~ tü. Rivayet edildi~ine göre o, Anadolu'ya dönünce amcas~n~n o~luna kar~~~mücadele edip onu öldürtmü~, bundan sonra da Anadolu Selçuklu Devleti'nin saltanat~~kendisinin
hâkimiyeti alt~na girmi~tir122.
Emir ~ spehbud (S abav e) e t-Türkm an '1123, yönetiminde bulundu~u
yerden ç~k~p D~n~a~k'a gelince Zah/rü'd-Din Tu ~ t eki n, onu iyi bir ~ekilde kar~~layarak ona iyi davran~~larda bulunmu~ tu; bu arada ona rddii Musa124, Suriye'deki ~erât 125,
Cibal 126 ve Belka 127'yl ~kta olarak vermi~ ti; bunun üzerine ~ spehbu d, ordusuyla ~kta yerlerine gitti. Haçhlar, bu bölgelere sald~r~ p bir k~s~m insanlar~~ öldürüp bir k~sm~n~~da tutsak
alm~~lar ve ya~malarda bulunup güçlerinin yetti~i kadar kötü i~ler yapm~~lard~r.
~ spahbu d, bu bölgelere geldi~i zaman halk~ n büyük bir korku, endi~e ve kötü durumda
olduklar~n~~ gördü ve derhal yap~lmas~~ gereken i~lere gi~i~ti. Öte yandan Haçhlar, onun bu
yapt~klar~n~~ haber al~ nca bozlur taraf~ ndan gelerek Ispehbu d'un kuvvetlerinin bulundu~u ye~in kar~~~taraf~ nda bir yerde konaklad~ lar. Bunun üzerine ~ spehbu d, askerlerinin
büyük bir bölümüyle buradan uzakla~t~, geri kalan askerler ise Haçhlar taraf~ ndan öldürüldüler ve bütün sava~~araç ve gereçlerini ele geçirdiler. Bunun üzerine ~ spehbu d, Hayran
Bölgesi'ndeki Aynii'l-Keribe'ye geldi, bu s~rada D~n~a~k ordusu da buraya gelmi~ti.
Zahlr ü'd-Din Tu ~ teki n, ~ spehbu d'u kar~~lad~~ve onun bu durumuna ac~d~,
ba~~ na gelen bu kötü hâllerden dolay~~onu teselli etti ve u~rad~~~~bütün zararlar~~kar~~lad~~ve
durumunu düzeltecek ne gerekiyorsa onu yapt~128.

122 Bu hususta l~k. O. Turan, a.g.e., s. 148 yd.
123 ~~

s pehbud Sa l~~ aye, Hemedan emiri A y a z'~n Sullan Muhammed Tapar taraf~ndan
öldürülmesi üzerine onun maiyetinden olmas~~ dolay~s~yla kendini güvencede görmeyerek önce Melik Rtdvâ n'in,
daha sonra Duna~k'a gelip Tu ~ ~.e k i n'in hizmetine girmi~ tir.
124 Kudüs'ün k~l~k yönünde bir vadi (Yakut, V, 398).

125 Bk. Yakut, III, 376.
126 Bk.

~A. "Cibâl" mad.

127 Bk. ~A. "Belka" mad.
128 ~ sbehbu d Sabay e'nin faaliyetleri hakk~nda l~k. A. Sevim, a.g.e.,
s. 208 yd.; A. Sevim-E. Merçil,
a.g.e., s. 385-388, 409.

