DIMA~ K SELÇUKLU MELIKLI~I
~ EMSUL-MÜLÜK DUKAK DEVRI
(1095 - 104)
AL~~SEVIM
1077/ 78 y~l~nda karde~i Sultan Melik~ ah taraf~ ndan fetihleri tamamlamas~~için Suriye ve Filistin'e atanan Tacüddevle Tutu ~, Arap Mirdas o~ullar~~ ailesinin elinde bulunan Haleb bölgesine egemen olmak amaciyle,
büyük çabalar göstermi~se de Büyük Selçuklu imparatorlu~u vasallar~ndan
Musul Ukayl - o~ullar~~beyli~i antri ~ erefüddevle Müslim'in kendi aleyhine,
Kuzey - Suriye'deki öteki Arap unsurlariyle birlikte harekete geçmesi
sonucunda ba~ar~~ kazanamam~~t~ r. Bu s~ rada, Orta - Suriye ile Filistin'in
yönetimini Büyük Selçuklu imparatorlu~u ad~ na elinde tutan emir Ats ~ z,
ba~kent D~ma~k'ta bir M~s~r - Fahmi ordusu taraf~ ndan ku~at~l~p s~k~~t~nhyordu. Fatunt bask~s~na kar~~~koymada güçlük çeken Ats ~ z, Haleb
bölgesinde bulunan Tutu ~'u yard~ ma ça~~rd~. Tutu ~'un bu ça~nya
uyarak ivedilikle D~ma~k'a gelmesi üzerine, Fat~mi ordusu M~s~r'a geri dönmek
zorunda kald~. D~ma~k'a giren T u t u~, kendisine kar~~~birtak~m olumsuz
eylemlere giri~ mesi sonucunda, emir A ts ~~ z'~~yay~n~n kiri~i ile bo~durmak
suretiyle öldürtmü~ tür. Böylece o, A ts~~ z'~n egemen oldu~u Kudüs, Dzma~k,
Akkâ, Sur, Trablus~am, rafa, Ari~, Taberiyye gibi birçok Suriye ve Filistin kent ve
yörelerinin yönetimini kolayl~kla elinde toplayarak Suriye ve Filistin Selçuklu
Meliki olmu~tu. Buna kar~~n ba~kenti Musul olmak üzere, Kuzey - Suriye'ye de
yay~ lmakta olan Müslim ile egemenlik çat~~mas~~ yapmak zorunda
kalm~~t~. T u tu~, bu çat~~ mada birçok Arap göçebe kabilelerine hükümran
olan M ü sli m'e kar~~~tam anlamiyle bir ba~an kazanamam~~~ve dolay~siyle
egemenlik alan~n~~ Haleb bölgesine de~in uzatamam~~t~ r. T u t u ~ - M ü sli m
siyasal çeki~ mesinin sürmekte oldu~u s~ralarda, Anadolu Selçuklu hükümdar~~
Süleyman-~ah, ça~r~~üzerine, Bizans egemenli~inde bulunan Antakya'y~~
feth ederek Haleb kap~lar~ na dayanm~~t~. Bu durum, Suriye egemenli~i için
sürüp giden sözkonusu çat~~may~~ daha da kritik bir hale sokmu~tur.
Yani Süleyman- ~ ah'~n Kuzey-Suriye'ye giri~i, Tutu ~'tan daha çok,
Haleb'e egemen olarak Antakya'dan y~ll~ k vergi almakta olan M ü sli m'i
ku~kuland~ rd~~~~için, bu Arap emin, S üle y m a n- ~~a h'~n ilerleyi~ini
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durdurmak amaciyle harekete geçmek gere~ini duymu~ tur. Sonunda her iki
taraf aras~nda Amik ovas~ nda Kurzdhil yak~nlar~nda yap~lan sava~ ta
(Haziran 1086) Süleyman-~ ah yenilmi~~ve sava~~alan~ nda kalm~~ t~ r. Bu
s~ ras~nda öldürülmü~ tür. Bu sava~~ n en önemli sonucu, M üslim'in
Mezopotarnya'dan ba~ka Suriye ve hattâ Filistin'e de~in yay~lma amac~~ güden
egemenli~inin kesin bir biçimde önüne geçilmi~~olmas~d~ r. M ü slim'in
böylece ortadan kald~ r~lmas~ ndan sonra T u t u~, egemenlik alan~n~~
geni~ letme yolunda daha etkili eylemlerde bulunmu~sa da bu kez, Heleb'i
birkaç kere s~ k~~ t~ ran Süleyman-~ ah'~~ kar~~s~ nda bulmu~ tur. Art~k
kaç~ n~ lmaz bir duruma gelen Haleb yak~ nlar~ndaki bir sava~~sonunda
(Haziran 1086) S üley m a ~~- ~~a h yenilmi~~ve sava~~alan~ nda kalm~~ t~ r. Bu
sava~~sonunda Tutu ~, uzun bir süreden beri arzu etti~i "Kuzey - Suriye'nin
biricik hâkimi" durumuna geçmi~ tir. Fakat bu hal pek uzun sürmedi.
Çünkü imparatorlu~un vasallar~~aras~ nda ortaya ç~ kan Kuzey - Suriye'deki bu
buhran ve huzursuzlu~a son vermeyi kesinlikle planla~ t~ rm~~~olan Sultan
M eli k ~~a h'~ n müdahalesi sonucunda T u tu ~, yeniden D~ ma~k'a çekilmek
zorunda kalm~~t~ r. M elik ~~a h, Kuzey - Suriye'yi, yeniden herhangi bir
buhran~ n ortaya ç~ kmamas~~için, beraberinde bulunan devletin deneyimli
ve i~ bilir emirlerinden Ak - Sungur'u Haleb'e, Ya ~~ -S~ yan'~~ Antakya'ya
ve Boz an'~~ da Urfa'ya vali atamak suretiyle, ad~ geçen bölgeyi do~rudan
do~ruya Büyük Selçuklu imparatorlu~unun yönetimine ba~lam~~t~r. Böylece,
Suriye ülkesi, T u tu ~'un egemenli~inde bulunan Orta - Suriye ( Filistin'le
birlikte) ile, yönetimi Büyük Selçuklu imparatorlu~una ba~lanan Kuzey - Suriye
olmak üzere, iki yönetim bölümüne ayr~lm~~~oldu.
Genel olarak Suriye ve Filistin'de Selçuklu egemenli~inin kurulmu~~
oldu~u 1089 y~l~ nda M~s~r - Fat~mileri, bu iki ülkeyi geri alma harekat~na
giri~ tiler. Yetenekli Fat~ mi veziri Bedrülcemali, Nasruddevle elCü y ~ i kumandas~ nda gönderdi~i oldukça kalabal~k bir ordu, k~sa
zamanda Sur, Sayda, Cübeyl, Baalbek kent ve kalelerini i~ gal etmi~~ve Suriye
Selçuklu ba~kenti D~ ma~k'~~ da ku~at~ p s~ k~~t~ rmaya ba~lam~~t~ r. ~~gal edilen
~ehirlere derhal Fahmi valileri atand~ ktan ba~ ka camilerde de ~ii hutbesi
okutulmaya ba~lanm~~ t~ r. Fat~milerin bu askeri harekat~~ve i~galleri üzerine
Tutu~, emir Ak-Sungur, Ya ~~ -S~ yan ve Bozan ile birlikte Fat~milerin
eline geçen kent ve kaleleri kurtarma yolunda kar~~~harekâta giri~ mi~se de
Ak-Sungur ile anla~mazl~~a dü~ mesi nedeniyle ba~ ar~ya ula~amam~~ t~ r.
Sultan M elik~~ah'~ n ölümü üzerine ( 25 Kas~ m 1092), Büyük Selçuklu
imparatorlu~unda ciddi buhranlar ortaya ç~ km~~~ve dolay~ siyle bunun etkileri
Suriye Selçuklu devletinde de kendini göstermi~ tir. ~öyleki: T u tu ~, Büyük
Selçuklu devleti sultan~~ olmak için büyük çabalar harcad~ . O, egemenli~i
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alt~nda bulunan ve fakat Fat~mflerin eline geçen bir k~s~m kent ve yörelerinin
kurtanlmas~na giri~ meyerek saltanat iddiasiyle harekete geçti. K~sa zamanda Kuzey - Suriye, Musul, Elcezire, Diyarbekir, Azerbeycan ~ehir ve
bölgelerini egemenli~i alt~na almay~~ ba~ard~ . Fakat beraberinde bulunan
emir Ak-Sungur ve Bozan, saltanat~n öteki iddiac~s~~ Berkyaruk'un
hizmetine girdiler. Bu iki i~bilir emirin askerleriyle birlikte kendi safianndan
ayr~lmas~~üzerine, saltanat mücadelesini sürdürmede kendini güçsüz bulan
Tutu ~, Suriye'ye dönüp ordusunu takviye ettikten sonra Haleb ve Urfa'da bu
kez Be rk y ar u k ad~ na yönetime ba~layan Ak-Sungur ve Bo z an'~~ bir
sava~~sonunda (May~s 1094) a~~r bir yenilgiye u~rat~ p her ikisini de
öldürdükten sonra yeniden Diyarbekir üzerinden Azerbaycan'a yöneldi. Vefat
eden Sultan Melik~ a h'~ n kar~s~~ Celaliye Terken Hatun ile de i~ birli~i
yapan Tutu~, Rey ve Hemedan'~~ i~gal etti. Fakat öte yandan devletin ileri
gelen emirleri taraf~ndan Sultan olarak tan~ nan ye~eni Berk y ar u k ile Rey
yak~nlar~nda Ta~l~~ köyünde yapt~~~~sava~ta (26/ ~ubat 1095) yenilmi~~ve
sava~~alan~nda öldürülmü~tür. Tutu~'un ölümünden sonra Suriye'de,
o~ullar~~ R~ dvan ve D u k ak tarafindan, birisi Haleb'de, ötekisi de D~ma~k'ta
olmak üzere iki Selçuklu Melikli~i kurulmu~ tur. Biz bu yaz~m~zda Dukak
taraf~ ndan kurulan D~ma~k Selçuklu Melikli~ini incelemeye çal~~ aca~~z.

1.
MEL~KLI~~N KURULU~U
Suriye Selçuklu meliki Tacüddevle Tutu~ , Süleyman-~ ah'~n
ölümüyle sonuçlanan sava~a giri~ mesi ve bir buhrana neden olmas~~
dolay~siyle kendisine sonderecede k~zg~ n bulunan karde~i Sultan
Melik~ ah'~n gönlünü al~ p yeniden teveccühünü kazanmak amaciyle olsa
gerek, o~lu EVI N asr ~~emsii '1 - mü 1 ük D uk ak'~ , ikinci kez hilafet
ba~kenti Ba~dad~~ ziyaret etmekte olan (1092 sonlan) sultana göndermi~~ve
onun k~zlanndan birisiyle ni~anlam~~t~ . Fakat bir süre sonra sultan~ n
Ba~~dad'da ölümü üzerine °, D u k ak, sultan~ n kar~s~~ Te rk en Hatun ve
o~lu Mahmud ile birlikte imparatorluk ba~ kenti isfahan'a gitmi~ti. Daha
sonra gizlice Ter ken H a t ~~n'dan ayr~lan genç D u k ak, Selçuklu saltanat~n~ n kuvvetli müddeisi Berk y aru k'a gelerek onun hizmetine girmi~se de
saltanat sorununda babasiyle has~ m duruma dü~mesi dolay~siyle ondan da
Bu konuda ayr~nt~l~~ bilgi için bk. I . K afeso~l u, Sultan Melik~alt deurinde Büyük Selçuklu
Imparatorlu~u (Istanbul 1953), s. 206 vd.; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-isldm Med~niyeti
(Ankara 1965), s. 159-160.
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ayr~larak babas~na kat~lm~~~ve Rey sava~~nda babas~n~n yan~nda yer alm~~t~r 2.
Fakat sava~ta Tutu~'un yenilip öldürülmesi üzerine D ukak, babas~n~n
memlük emirlerinden Ay-Tigin el-Halebi ve bir askeri birlikle sava~~
alan~ndan sa~-salim uzakla~arak Diyarbekir üzerinden Haleb'e gelmeyi
ba~ard~. Bu s~rada, a~abeyi Fahrül-mülük R~ dvan, babas~n~n ça~r~s~~
üzerine, bir orduyla birlikte sava~a kat~lmak için D~ma~k'tan hareketle Haleb
yoluyla F~rat Irma~~~üzerindeki A'ne kasabas~na geldi~i zaman, babas~n~n
bozgunu ve öldürüldü~ü haberini al~nca ivedilikle Haleb'e gelip hiç bir
muhalefetle kar~~la~madan babas~n~n yerine Suriye ve Filistin Selçuklu Meliki
olmu~~bulunuyordu 3. Genç Dukak, R~ dvan'~n yan~nda ve korumas~~
alt~nda Haleb'de oturmaya ba~lad~. Fakat çok geçmeden, D~ma~k'ta kale ve
kenti Tutu§ ad~na nâip s~fatiyle hâlâ elinde bulunduran Hâdim Sa vT igi n tarafindan, gelip babas~n~n yerine yönetimi ele almak üzere, davet
edilmesi sonucunda, Haleb'den büyük bir gizlilik içinde ayr~lm~~~ve gece,
gündüz yol almak suretiyle Duna~k'a hareket etmi~tir. Karde~inin bu anlaml~~
kaç~~~n' haber almakta gerçekten geç kalm~~~bulunan melik R~ dvan, onu
yakalatmak amaciyle arkas~ndan bir kaç atl~~göndermi~se de Duka k'~~
elegeçirmek mümkün olmam~~t~r. Öte yandan D~n~a~k'a ula~an Dukak,
Hâdim Sav-Tigin taraf~ndan kar~~lanm~~~ve bütün askeri birlik ve
kumandanlar~mn onay~~ile babas~n~n yerine D~ma~k taht~na oturmu~tur.
Kaynaklarda aç~kl~k ve kesinlik yoksa da emir Sav -Tigin'in, melikli~in
bütün i~lerini yönetme yetkisine tek ba~~ na sahip oldu~unda hiç ku~ku
olmad~~~~kan~s~nday~z. Ayr~ca D~ma~k'ta ~~ hne (askeri vali) olarak Sâlâr
H ~ snüddevle Bahtiyar ve yerli muhafiz (alulds) komutan~~olarak da
Eminüddevle Ebu'l-Muhammed b. es-Sufi bulunuyorlard~. Böylece R~ dvan tarafindan kurulan Haleb'den ba~ka Duna~k'ta da yeni bir
Selçuklu Melikli~i kurulmu~~oldu 4. Görüldü~ü üzere, Tacüddevle
Tutu~~tarafindan Suriye ve Filistin'de kurulan Selçuklu devleti, onun
Ft-tarih (Tornberg yay. T~pk~~ bas~m~, Beyrut 1966), X, 247.
2 I bnü'l-Esir,el
bnül-Adim (Zübdelii'l-Haleb min Tarihi Haleb, yay. S. ed-Dehhân, D~ma~k 1954) II, 130),
T u t u~'un Rey sava~~ndan önce Diyarb~kir bölgesini feth ettikten sonra, o~lu Dukak ile ona
atabek yapt~~~~Tu~- Tigi n'e verdi~ini, fakat Dukak ile ona atabek yapt~~~~Tu~- Tigin'e
verdi~ini, fakat Dukak'~n atabe~i ile birlikte Rey sava~~na kat~ld~~~n~~ belirtmi~tir.
3 Bu konuda özel bir ara~t~rma için bk. A. Sevim, Haleb Selçuklu Melikli~i. Fahrül-mülak
R~dvan Devri (Selçuklu Ara~t~rmalar~~Dergisi, II, 1970), s. 1-66.
4 I bnül-Kalânisi, Zeylü Tarihi Dimdik (Yay. H. F. Amedroz, Leyden 1908) s. 130;
Zübdelü'l-Haleb, II, 120-121; el-Klimil, X, 248; Vüldiu Dimdik fi* Ahdi's-Sekukt (Ibn Asâkir'den
seçmelerle yay. S. el-Müneccid, 2 bask~, Beyrut 1975), s. 19; Az i m I , Tarih (Karam us t afa
Pa~ a Ktp. Nr. 398), .1 88b; Ibnü'l-Ezrak, Tarihu Meyydfarikin ve Âmid, Tarihli' lFdrikt, ed-Devielli'l-Mervaniyye (Yay. B. A. Ayad, Kahire 1 959), s• 245.

DIMA~ K SELÇUKLU MELIKLI~T

301

ölümünden sonra, ba~kentleri Haleb ve D~ma~k'ta olmak üzere, iki kol
halinde devam edecektir. Bununla birlikte büyük evlad olarak Melik
R ~ dvan, karde~i Dukak'~ n, devletin eski ba~kentinde kurdu~u melikli~i
tan~mayarak, ba~ta Suriye ve Filistin olmak üzere, babas~ n~n egemen oldu~u
bütün memleketleri yaln~z kendi yönetimi alt~nda görme planlar~ n~~
uygulamak için birçok kez askeri ve siyasal giri~imlerde bulunmu~~ise de hiç
birisinde ba~ar~l~~ bir sonuca ula~ amam~~ t~ r 5.
Melik Dukak'~n D~ma~k'ta tahta geçmesi ve burada bir Selçuklu
Melikli~ini kurmas~ndan çok geçmeden sonra Mu'temedüdevle Z ahi rü ddin Eb ~a Mansur Tu ~ -Tigin b. Abdullah'~n Dukak'~ n hizmetine
girdi~ini görüyoruz. Emir T u~-Tigi n, genç ya~lar~nda T u tu ~'un
hizmetine girerek yetene~i, do~rulu~u, sadakati, iyi yöneticili~i, adaleti ve
iyi davran~~lar~~ sayesinde, onun ileri gelen büyük emirleri aras~na girmeyi
ba~arm~~~ ve ispehsâlâr ünvan~na sahip olmu~tur. Hattâ T u~-Tigin,
T u t u ~'un sonderecede güven ve takdirini kazanmas~~ dolay~siyle, onun
yoklu~u s~ ras~nda Dtma~k'ta nâiblik görevini bile yürütmü~tür. Onun her
yönüyle de~erli ve deneyim sahibi bir emir olmas~~ nedeniyle Tutu ~, onu,
486 ortalar~nda (I 093) Meyyâfarikin (Silvan) valili~ine atayarak o~lu
Dukak'~n atabe~i yapm~~ t~ r 6. Tu t u~'un saltanat çat~~mas~n~n son
evresinde Berk y a ruk ile yapt~~~~ve yenilip öldürülmesiyle sonuçlanan
sava~ ta beraberinde bulunan baz~~ emirlerle birlikte Tu ~-Tigin de tutsak
al~narak hapse at~lm~~t~. Fakat çok geçmeden T u~~-Tigi n, emir Ad abüdd evle A bak, Ya ~~~-S~~y a n ve öteki ilerigelen emirlerle, daha önce
Tutu§ tarafindan tutsak al~narak Haleb kalesine hapse at~lan emir Gür Bo~a ve karde~i Al tu n-Ta~'~ n Melik R ~ dvan taraf~ndan serbest
b~rak~lmas~na kar~~l~ k Sultan Berk ya ruk'un buyru~u ile sal~verilmeleri
üzerine, Suriye'ye gelmi~lerdir (~aban 488 =A~ustos/Eylül 1095). Atabek
Tu~-Tigin, do~al olarak Haleb meliki Rulvan'~n hizmetine girmeyerek
esasen atabe~i bulundu~u ve D~ma~k'ta ayr~~ bir Selçuklu Melikli~i kuran
Dukak'~n yan~na gelip hizmetine girmeyi ye~lemi~tir. T u ~-Tigin, ba~ta
melik Dukak olmak üzere, D~ma~k'ta kent phnesi H ~ snüddevle Bahtiyar ve melikli~in ileri gelen askeri ve sivil erkan~~ taraf~ ndan sevgi ve
sayg~yla kar~~lanm~~t~ r. Atabe~i T u ~- Tigi n'in tutsakl~ ktan kurtulup sa~~
salim geli~ine sonderecede sevinen melik Duka k, melikli~in bütün i~lerinin
Bu konuda ayr~ nt~~ için bk. A. Sevim, ad~geç. Makl.
Zeylü Tarihi D~ma~k, s. 131; Tarihu Meyyâfariki ve Amid, S. 236-37,239; Zübdetü'l-Haleb, II,
1 20; T bn ~ eddâd, el-A'lâkü'l-hazire ft' Zikri iimerâi ~-~am ve' 1-Cezire (Yay. Yahya Abbâre, cüz
III, k~s~m 1, D~ ma~k 1978), S. 398; TA. "Tu~-Tigin" mad.
5

6
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yönetimini ona teslimde hiç bir duraksama ve sak~nca görmedi. Böylece,
daha önce kendisine ayn~~ görev verilen S a v-Tigi n de ikinci planda
b~ rak~lm~~~oldu. Bununla birlikte çok geçmeden, Tutu ~'un nâibi s~fatiyle
D~ma~k N'e kalesinin korunmas~~ görevini yürüten ve onun ölümünden sonra
da Duka k'~ n D~ma~k Selçuklu melikli~i taht~na geçmesinde birinci derecede
rol oynayan ve T u
gi n'in gelmesiyle ikinci plana itilen Sa v -T i.gi n'in
yönetimde herhangi bir olumsuz eylemlere giri~mesini önlemek amaciyle
olsa gerek, bertaraf edilmesi planlanm~~t~ r. Melik Duka k, atabe~i Tu~Tigin ve melikli~in öteki ilerigelen askeri ve sivil erkân~ n~n birlikte
verdikleri karar uyar~ nca Sa v-Tigi n öldürülmek suretiyle bertaraf
edilmi~tir. Böylece T u ~~-Tigi n, melikli~in bütün i~lerinin yönetimini tek
elinde toplam~§ ve ayr~ca Melik R ~ dvan'~ n atabe~i Cenahüddevle
Hüseyin'in R ~~ d va n'~ n annesiyle evlendi~i gibi, Melik D u k a k'~ n dul
annesi S afv e tül mül k Hatun ile de evlenerek iktidar~ n~~ akrabal~ k
yoluyla daha da kuvvetlendirmeyi ba~arm~~t~ r 7. Böylece Haleb ve D~ma~k
Selçuklu melikliklerinin yönetimleri, atabeklerin ellerinde toplanm~~~ve a~a~~~
- yukar~~birbirine benzer birer yönetim biçimi kurulmu~tur.
T u~-Tigi n'in D~ma~k Selçuklu Melikli~inin yönetimini eline almas~ndan çok geçmeden (1095) saltanat çat~~mas~nda Tu tu ~'a daima sad~k kal~p
ondan hiç aynlmam~~~olan Antakya valisi Y a~~~- S~~ y an, R ~ dvan taraf~ndan övey babas~~ Cenah üd d evi e'nin tam yetki ile Haleb i~lerini yönetmeye
atanmas~ na kar~~~ ç~ km~~~ve özellikle R ~~d va n'~n Urfa ku~atmas~ ndan 8
sonra C enah üdd evl e ile olan anla~mazl~~~~çok gergin bir duruma
gelmi~ti. Ku~kusuz Cen ah üddevle'nin etkisiyle melik R ~ dva n'~n Haleb
Melikli~indeki ~ kta alanlar~~ oldukça daralt~lan emir Ya~~ - S~~ya n, vezaretten azledilen E b u 'I-K as~~ m el-H â rez mi ile birlikte önce Antakya'ya,
daha sonra da D~ma~k'a giderek R~ dvan kar~~~Duk ak hizmetine girmi~~ve hatta
T u t u ~'un Haleb veziri E bu' 1-K as~~m'~~ bu kez Du k ak'~n vezirli~ine
atamas~n~~ sa~lam~~t~r. Tu t u ~'un de~erli ve i~bilir emirlerinden olan ve
Antakya'y~~ elinde bulunduran Ya~~ - S~~ yan'~n melik Dukak'~n yan~nda
yer almas~, Haleb melikli~i için ciddi bir durum yaratm~~~olmal~d~r ki, bunun
bir sonucu olarak R ~ dvan, bu s~ralarda Suruç emin bulunan ve çok say~da
Türkmen kuvvetlerini buyru~u alt~nda tutan Artuk-o~lu Sök me n'i
kendi hizmetine almak zorunlulu~unu duymu~tur 8 .
7 Zeylii Tarihi D~ma~k, s.131; Ziibdetii'l-Haleb,II, 130-32; el-Kâmil,X, 248; Azimi, ~ g8a,
1A. " Tu~-Tigin" mad.
Urfa ku ~ atmas~~ ve sonraki olaylar ~ n ayr ~ nt ~ s~~ için bk. A. Sevim,
ad~geç. Makl., s. 6 vd.
9 el-Kâmil, X, 248; Zübdeiül-Haleb, II, 123-24.
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2.

DUKAK—RIDVAN ÇATI~MALARI
Melik R~ dvan, babas~n~n ölümünden sonra Tu t u ~'a ba~l~~bütün askeri ve
mülki erkân~ n onay ve yard~mlariyle Haleb'i ba~kent seçerek orada Suriye ve
Filistin Selçuklu Melikli~i taht~na oturmu~ tu. Fakat öte yandan melikli~in eski
ba~kenti olan D~ma~k'taki Tu t u ~'un nâibi ve ileri gelen emirleri, R ~ d va n'~n Haleb'e yerle~ip babas~n~ n yerine melik olmas~ na pek yanda§ görünmüyorlar& Bunun bir sonucu olarak Dunqk'ta kurulacak melikli~in yönetimini tekelinde tutmay~~planla~t~rd~~~n~~gördü~ümüz hâdim S a v-Tigi n'in
büyük çabalar~yla D~nta~k' ta Selçuklu melikli~i kurulmu~ tu. Daha önce,
babas~n~ n elinde tuttu~u bütün memleketlerin egemenli~ini yaln~z kendi
uhdesinde toplama amaç ve siyasetini güden melik R ~ dvan, kendisinden
habersiz olarak kurulan D~ma~~Melikli~ine do~al olarak raz~~olmam~~, Elcezire
ve Do~u - Anadolu'ya yapt~~~~gibi, D~ma~k'~~da kendi egemenli~ine almak
amaciyle, birkaç kez askeri ve siyasal giri~imlerde bulunmu~ tur. Bu
cümleden olarak R ~ dvan, beraberinde atabe~i C en a h üd d e vl e Hüseyin, daha önce hizmetine girdi~ini gördü~ümüz Artuk-o~ lu Sök men,
emir V essâ b, emir Ada b üd d evl e A ba k gibi kendisine sad~k emirler
oldu~u halde, ordusuyla birlikte Haleb'den hareketle 1096 y~l~ nda, Melik
Dukak'~n, atabe~i Tu~ -Tigin, emir Ya~~ -S~ yan ve Artuk-o~ lu
lga z i ile birlikte kentte bulunmad~~~~10 bir s~rada D~ma~k'~~ ku~att~ . Fakat
R~ dvan, az bir kuvvetle kendisine kar~~~direnen mahsurlarla yap~lan
çarp~~malar s~ras~nda, ad~~belirlenemeyen bir hâcibinin surlardan at~lan bir
manc~ruk ta~iyle ölümü, ayr~ca Du k ak ve beraberindeki emirlerin de
kuvvetleriyle birlikte Duna~k'a yakla~makta oldu~u haberi üzerine,
ku~atmadan vazgeçerek Haleb'e dönmü~tür.
Dtma~k'~~ kesinlikle Haleb melikli~ine ba~lamak isteyen melik R ~ dvan,
sözkonusu bu ba~ar~s~z ku~atma harekât~ ndan sonra Aral~ k/Ocak 1096
tarihinden Duna~k üzerine ikinci kez sefer haz~rl~klar~na ba~lad~ . Fakat melik
D uka k'~ n hizmetinde ve dolay~siyle müttefiki durumunda bulunan ve
R~ dva n'~ n bütün eylemlerini yak~ndan izledi~i anla~~ lan Antakya valisi
Y a~~~-S ~~y a n, kuvvetleriyle birlikte ivedilikle Dunt~~k'a gidip durumu
Dukak'a bildirdi. Bunun üzerine Dukak ve T u ~ - Tigi n, daha henüz
R~ dvan gelmeden kentte geni~~savunma önlemleri alm~~t~r. öte yandan
kuvvetleriyle birlikte Duna~k önlerine gelen R ~ dvan, kent surlar~n~n
~ o Kaynaklarda herhangi bir kay
~ t olmamakla birlikte melik Dukak'~n melikli~in
ilerigelen emIrleriyle bir sefere ç~km~~~olmas~~mümkündür.
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sa~lam ve dayan~ kl~~ olu~undan ba~ka, Y a ~~1-S~~ya n'~ n da karde~ine
kat~lmas~~dolay~siyle kenti ku~atma cesaretini dahi gösterememi~tir. O, biraz
önce Fat~mller taraf~ndan elegeçirilen Kudüs'ü geri almak için giri~ti~i ilk
askeri harekat~n~ n ba~ar~s~zl~~a u~ramas~~ üzerine, Haleb'e dönmeye karar
verdi. Bu arada Dukak, Tu~ -Tigin ve Ya ~~ -S~ yan, D~ma~k melikli~ine ait topraklar~~ ya~ma eden Haleb kuvvetlerini yak~ ndan izleyerek
R ~ dvan ve kuvvetlerini sür'atle Haleb'e dönmek zorunda b~rakm~~lard~r l '.
Yukar~da görüldü~ü üzere, babas~n~n kurup geli~tirdi~i Suriye ve Filistin
Selçuklu Melikli~inin bütün egemenli~ini kendi üzerinde toplamay~~siyasal
amaç edinen R~ dvan, has~mlar~~durumunda bulunan karde~i Dtma~k
meliki Dukak ile onun müttefiki ve Haleb melikli~inin yak~n kom~usu olan
Antakya valisi Y a~~1-S~~ ya n'a kar~~~birkaç kez askeri' harekâta giri~mi~,
ba~ar~l~~ Antakya sald~r~lar~~ yan~nda, D~ma~k'a kar~~~belirli bir üstünlük ve
zafer kazanamam~~t~. Bununla birlikte R ~ dvan, bu kez, önce yak~ n hasm~~
Ya~~~-S ~ yan'~n yönetimindeki Antakya'y~~istilâ ve feth edip daha sonra da
zay~f duruma dü~ece~ini umdu~u D~ma~k üzerine bask~lar~ n sürdürmek
niyetinde idi. Bu amaçla o, Antakya üzerine sald~ r~~haz~rl~klanna ba~lad~. ~~te
bu s~rada R ~ dva n'~n bütün hareketlerini yak~ ndan izledi~inde hiç kp~ku
olmayan emir Y a~~
~ -S~ ya n'~n, hizmetinde bulundu~u ve bu itibarla
müttefiki durumunda olan melik Duk a k kat~nda giri~imlerde bulunmas~~
sonucunda olsa gerek, D u ka k'~n savunmay~~ b~rak~p Haleb melikli~ine
kar~~~sald~r~~durumuna geçti~ini görmekteyiz. Melik D u ka k, beraberinde
Tu~-Tigin, Ispehbud Sa bave ve çok geçmeden de do~al olarak
kuvvetleriyle kendilerine kat~lan Ya~~~- S ~~yan ile birlikte harekete geçerek
H aleb melikli~ine ait topraklara sald~r~ ya geçtiler. Bunun üzerine melik
R ~ dvan, beraberinde, veziri Cenahüddevle, Artuk-o ~ lu Sökmen
ve bu arada yard~m~n~~ sa~lad~~~~Sümeysat emin ~~lgazi -o~lu Süleyman
oldu~u halde, kalabal~ k bir orduyla harekete geçerek D~ma~k melikli~i
kuvvetlerini 22 Mart 1097 tarihinde K~nnesrin'de kar~~lad~. Yap~lan sava~~
sonunda D u ka k'~n kuvvetleri a~~r bir yenilgiye u~rayarak D~ma~k'a
çekilmek zorunda kald~lar. Böylece R ~ dva n, D~ma~k melikli~i üzerinde tam
bir üstünlük kazand~~~~gibi, yak~n kom~usu ve hasm~~ emir Y a ~~~- S~~y a n'~~
da etkisiz bir durumu getirmeyi ba~arm~~~oldu ' 2

11

12

Bu konuda aynca bk. A. Sevim, adkgeç. Mkl., s. ~ o vd.
Bu sefer hakk~nda da ayr~ca bk. Ost. yer, s. 14 vd.
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3.
MELIK DUKAK'IN ANTAKYA'YA YARDIM
SEFERI
Haçl~lar~n Urfa'y~~i~gal ile burada bir kontluk kurmalanndan ( o Mart
1098) sonra Antakya'ya yürümeleri üzerine, kent valisi emir Ya~~~-S ~~yan,
ba~ta metbüu Büyük Selçuklu devleti sultan~~Berk ya r u k olmak üzere,
Elcezire ve Suriye' deki Selçuklu yasal' melik ve emirlere, Antakya'ya yard~ma
gelmelerini bildirdi. Bu cümleden olarak kendisine de yard~m ça~ns~~gelen
Du k a k, kuvvetleriyle birlikte, beraberinde atabe~i T u~- Tigi n ve baz~~
kumandanlar oldu~u halde, D~ma~k'tan hareket etti. Melik D uk ak,
beraberinde Ya~~~-S~ ya n'~n o~lu ~ ems üd d e yl e oldu~u halde, Humus' ta
kuvvetleriyle kendilerine kat~lan ve melik R~ dva n'~n hizmetinden ayr~larak burada küçük bir beylik kuran Cen ahüdd ev le ile birlikte hareketle
Antakya'ya gitmek üzere, ~eyzer yak~nlar~na gelip konaklad~lar. Dukak ve
beraberindeki kuvvetler, biraz önce el - Bdre'yi elegeçirmi~~olan Haç.l~lann bir
k~s~m kuvvetleri üzerine ani bir sald~r~ ya geçerek onlar~~geri çekilmek
zorunda b~rakt~lar (Muharrem 49 ~~ = Aral~k /Ocak ~~o97 / 98). Fakat yöresel
olarak kazan~lan bu ba~andan çok geçmeden D u ka k, Tu~~- Tigin ve
C en ahüdd evl e, as~l Haçl~~ kuvvetlerinin say~ca kendilerinden çok fazla
olmalan nedeniyle, el-Bdre yörelerinden çekilmek zorunda kalm~~lard~r 13 .

Haçl~lann Antakya'y~~ ku~atmaya giri~meleri üzerine kent valisi Ya~~~S ~~ya n'~n da ba~vurusu sonucunda sultan, Berk yar u k'un buyru~u ile
Haçl~tara kar~~~düzenlenecek bir mücadele için ba~kumandan atanan
imparatorlu~un Musul valisi emir Gür-Bo~~a, bütün haz~rl~klanm tamamlad~ktan sonra Urfa'y~~Haçl~~ kontlu~undan geri almak amaciyle harekete
geçti. Sultan~n ça~r~s~~gere~ince cihat seferine kat~lacak olan Elcezire ve Suriye
emir ve melikleri ise as~l G ü r -Bo~a'n~n kuvvetlerine Mercii Ddlnk' ta
kat~lacaklard~. Bu cümleden olarak melik D uk ak ve atabe~i T u~-Tigi n,
Duna~k kuvvetleriyle hareket etmi~, daha sonra kendilerine, Humus emin
Cen a h üd d ev le, melik R~ dva n'dan ayr~l~p D uk ak'~n hizmetine henüz
giren Artuk-o~lu S ök m en ve beraberinde bir k~s~m Arap askeri oldu~u
halde, eski Haleb hükümdar ailesi Mirdas-o~ullanndan Vessâb
kat~lm~~lard~n ancak melik R~ dvan, bu sefere kat~lmay~p bir miktar kuvvet
göndermekle yetinmi~tir. Melik Duk a k'~n ba~~nda bulundu~u kuvvetler,
Tellü Mer~nes'e geldikleri zaman kent halk~n~n Haçl~lara mektup göndererek
13 Zeylü Tarihi Dtma~k s. 134; Zübdetü'l-Haleb, II, 131-32;
yerine ~ lyas kaydedilmistir).

s. 4o3 (Burada Al-Tas
Belki" C. XLVI,

20
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onlar~~ Suriye'ye yürümeleri hususunda te~vik ettikleri ortaya ç~km~~t~. Bunun
üzerine kente kar~~~tedib harekât~ na giri~ilerek ~iddetle ku~at~ lmaya
ba~land~ . Fakat çok geçmeden Duka k, savunma sava~~~yapmayan halka
ceza olarak belli bir miktar kesim kestirmi~, ancak bir k~sm~~ sonradan
ödenmesi kararla~t~ r~ lan para için rehineler al~nm~~t~ r. D uk ak bunlar~~
D~n~ a~k'a göndermi~tir. Tellü Mennes'in tedib harekât~ ndan sonra Suriye
ordusu, kuzey yönünde yoluna devam ederek Mercü Dabik'a gelmi~~ve bu
s~ ralarda ba~ar~s~z Urfa ku~atmas~ m b~ rak~ p buraya gelen G ü r-Bo ~a'n~n
ordusuyla birle~erek (May~s ~~098 sonu) Antakya yönüne hareket etmi~lerdir 14 .
Selçuklu ordusu g Haziran ~ o98 tarihinde Antakya önlerine geldi~i
zaman iç - kale d~~~ nda kent, Haçl~lar taraf~ ndan i~gal edilmi~~bulunuyordu.
G ü r -Bo~ a, bir yandan Haçl~lar~~ ku~at~ rken, bir yandan da içkalede hala
direnen Ya ~~ -S~ y a n'~ n o~lu ~ emsüd d e vle'ye yard~ mc~~ birlikler göndermi~ tir. Böylece iki yönden sava~mak zorunda b~ rak~lan ve kent içinde
s~ k~~~ p kalan Haçl~lar, gerçekten ciddi ve tehlikeli bir durumu dü~mü~lerdi.
Antakya'n~n da~~yönünde konaklayan Selçuklu ordusu, emir ve kumandanlar~ n tavsiyesi üzerine, ovaya inerek orada karargâhlar~ n~~ kurmu~lar ve
ku~atmay~~ bu kez bu yönden sürdürmeye ba~lam~~lard~ r. Fakat bütün
bunlara kar~~ n Selçuklu ordusunda tam bir birlik ve ahengin mevcut oldu~u
söylenemez. Selçuklu ordusunun ba~ kumandanl~ k görevini yürüten G ü rB o ~~a, sava~~~ Antakya ovas~ nda yapmak üzere Haçl~lar~n kent d~~~ na
ç~ kmalar~ na izin vermesi sonucunda, bu nedenle, kendisine k~ r~ n ve küskün
kumandanlarla birlikte yapt~~~~meydan sava~~ nda kesin bir yenilgiye
u~ramaktan kurtulamam~~t~ r. Melik Dukak sava~~~sürdürmeyen öteki
emirler gibi, Sök men ve Cenahüddevle ile birlikte kuvvetlerinin
ba~~ nda oldu~ u halde, hiç bir çarp~~ maya girmeden sava~~alan~ n~~terk edip
D~ma~k' a dönmü~ tür. Böylece Duka k'~ n Haçl~lara kar~~~giri~ti~i Antakya
harekât~~ da ba~ar~l~~ olmadan sona ermi~~oldu 15.
4.
DUKAK'IN DIYARBEKIR SEFERI
Daha önce de~inildi~i üzere, Tacü dd e v le Tutu ~, sultan
M elik ~ a h'~ n ölümünden sonra Berkyaru k'a kar~~~saltanat mücadelesine
ba~lad~~~~s~ralarda, Kuzey - Suriye ve Musul bölgelerini itaat alt~ na ald~ktan
sonra Diyarbekir bölgesine gelerek buras~n~~ da egemenli~ine alm~~,
Meyydfarikin'i, bölgeye vali olarak atad~~~~o~lu Dukak'a atabek yapt~~~~
14
15

Zübdeliiil-Haleb, II, 133.
Bu konuda ayr~ nt~~ için bk. A. Sevim, ad~ geç. Mki, s. 27 vd.
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T u~-Tigin'e ~kta etmi~ ti. Fakat Rey sava~~nda tutsak al~n~ p hapse
at~lan, daha sonra sal~verilen Tu~-Tigin, Meyydfarikin'e emir ~~emsü dd evle Al ta~'~~ olarak 16 b~ rakt~ktan sonra D~ma~k'a gelip Dukak'~n
hizmetine girmi~ti. T u ~-Tigi n'in buradan ayr~lmas~ndan sonra Diyarbekir
bölgesi, Büyük Selçuklu imparatorlu~una tabi olan çe~itli Türk emirlerinin,
~ ahruh Hdni ve Erzen'de, K~ z~ l Alta~~Meyydfarikin'de, Sadr
Arslan Siirt ve Behmurdda, Türmen Musa H~snu Keyfa (Hasankcyf)' da
ve Yel-T igi n Bitlis'de olmak üzere, yönetimleri alt~ na geçmi~tir 17 .
T u tu~'un ölümünden sonra o~lu R~ dvan, babas~n~n egemen oldu~u
memleketlere kendisinin de egemen olmas~~yolunda birçok kez giri~imlerde
bulunmu~, bu cümleden olarak Diyarbekir bölgesine de bir sefer düzenlemi~~
ise de ba~ar~l~~olamam~~t~r. Bu kez melik Du kak, babas~~ zaman~nda genel
vali s~ fatiyle bir süre yönetimini elinde tuttu~u Diyarbekir bölgesinin yeni
emirlerinin kendisine itaat~n~~sa~lamak amaciyle, 493 ( ~ oggi ~~~ oo) y~l~nda,
beraberinde veziri Dovinli Muhammed el-Acemi oldu~u halde, bir
miktar kuvvetle D~ma~ic'tan ç~karak Haleb melikli~inin topraklar~na girmemek ve dolay~siyle a~abeyisi R ~ dvan'~n herhangi bir sald~n~a u~ramamak
dü~üncesiyle, bütün Suriye çölünü geçerek Rahbe'ye eri~ti. O, buradan
Diyarbekir bölgesine yönelip daha önce nâib olarak atanm~~~olan Alt a ~'~n
yönetimindeki Meyytifarikin'e geldi. Çok geçmeden Diyarbekir bölgesinin
bütün emirleri, kat~ na gelerek itaat ve ba~l~l~klar~n~~arz ettiler. Bu s~ralarda
melik Du kak, emir Al ta ~'~ n muhtesiblik 18 , daha sonra da vezaret
makam~na getirdi~i ve çe~itli görevleri dolay~siyle halk~n mal ve paralanna
elkoyan ve hattâ zulmü, onlar~n oturduklar~~evleri y~ kmaya kadar götüren
kad~~ Eb ü Bekir b. Sadaka'y~~tutuklatt~ . Fakat çok geçmeden o, vezirli~i
s~ ras~nda kendisini tutuklat~ p mal ve paras~ na elkoyarak çe~itli kötülükler
yapt~~~~Eb~l Abdullah b. M u~ ek taraf~ndan sat~n al~nm~~~ve onu,
kendisinin ve halk~ n öcünü almak için öldürdükten sonra evine biti~ik ibn
Mu~ek hamam~mn külhan~na gömdürmü~ tür. Melik Duk ak, ayr~ca kad~~
Eb ü Bekir ile i~birli~i yapt~~~~anla~~lan ~~bn Halil e~ -~~emsâr, ~~bn
S uk re ve bnü '1-K erhi adl~~ kimseleri de tutuklat~ p bütün mal ve
bölgesindeki egemenli~ini
.
paralar~ na elkoydurmu~tur.Dukak,Diyarbekir
19 .
D~ma~k'a
dönmü~tür
böylece peki~ tirdikten sonra
EminA I -T a~'~n buradaki faaliyetleri hakk~nda bk.Tarihu ~ifarikin ve ~imid, s.245-47.
Ayn~~eser, S. 245, 239, 268-69; IA. "Diyarbeki~" mad.
Muhtesiplik
hakk~ nda genel bilgi için bk. 1A. "Muhtesib ve hisbe" maddeleri.
18
s. 403 (Ibnü'l-Ezrak'~ n verdi~i karanl~k bilgileri
19 Ta~ihu Meyydfarikin, s. 269;
aç~kl~~a kavu~turur); Zey1ü Tarihu Dtma~k, s. 137; S ~ b t b. el-Cevzi, Mir'dtü'z-zeman fi
Tarihi'l-dyan (Topkapu Saray~ , III. Ahmet Ktp. Nr. 2907), XIII, 129a; Azim!, 191a.
16
17

308

AL~~SEVIM

5.
DUKAK'IN HAÇLILARLA MÜCADELELER!
A) TANCIdD ILE ÇATI~MASI
Haçhlar Urfa, Antakya ve Kudüs'te birer devlet kurmay~~ ba~ard~ktan
sonra egemenlik alanlar~n~~ Müslümanlar aleyhine geni~letmek amaciyle
Sunye ve Filistin'de sürekli olarak askeri hareketler düzenlemekte idiler. Bu
cümleden olarak Kudüs kral~~ Godefroy de Bouillon ve TabenYye prensi
T ancr e d, Taber~ye gölünün do~u taraf~ nda bulunan zengin ve verimli el Belka 2° bölgesindeki Sevâd 21 topraklar~ na istilâ ve i~gal etmek ve böylece bu
bölge (özellikle Ceylan ve Havrân) mallar~n~~ Filistin limanlar~ na sevk
edebileceklerdi. Ayr~ ca Kral da sözkonusu bölgeyi krall~k s~ n~ rlar~~ içine
almak niyetinde idi. Tancr e d, May~s ~~ ~~ oo ba~lar~nda kraldan ayr~~olarak
haz~ rlad~~~~kuvvetlerle Sevâd üzerinden Cevlân' a dek sald~ r~lar~n~~ sürdürme
plan~ n~~ uygulayacakt~. Yak~ n kom~usu Haçl~lann, memleketi Sevâd'a sald~ r~~
haz~ rl~ klar~n~~ haber alan Arap emin 22 , tâbi oldu~ u melik Dukak'a bir elçi
ile ba~vurup H açl ~ la ra kar~~~ondan ivedi yard~ m iste~inde bulundu.
Bunun üzerine Duka k, ona 500 atl~~gönderdi 23 . Öte yandan Tancre d,
kral~ n ba~~nda bulundu~u ve askerlerin ihtiyaç maddelerini ta~~yan ve önde
giden guruptan ayr~~ olarak 700 atl~~ve !000 yayadan olu~an kuvvetleriyle
Sevâd topraklar~ na sald~ rm~~ , birçok ganimet elegeçirmi~, yöre halk~ndan
kimisini öldürmü~, kimisini de tutsak alm~~ t~ r. Tancred, bu ganimet ve
tutsaklarla as~l Haçl~~ birli~ine ula~ mak üzere, geri dönerken Duka k'~ n
gönderdi~i atl~~ kuvvetlerin ani bir sald~ r~s~na u~ram~~, yap~lan çarp~~malarda Haçhlar oldukça a~~r kay~ p verdiler. Tancre d, karanl~ kta, ölüm,
ya da tutsakl~ ktan güçlükle kurtularak gece yar~s~~ krala kat~labildi. Durumu
böylece ö~renen kral, D~ma~k kuvvetlerinin herhangi bir yeni sald~ r~s~ na
kar~~, kuvvetlerini haz~ rlam~~t~. Fakat öte yandan D~ma~k atl~~kuvvetleri, bu
ba~andan ve Haçl~~ birliklerini Melikli~e tabi Sevâd yörelerinden uzakla~t~ rd~ktan sonra D~ma~ k'a dönmü~lerdi. Fakat kral G od e fr o y'n~n Kudüs'e
20-21
Ortaça~larda genellikle Arap co~rafyac~lar~na göre el-Belkii bölgesi, ~am eyâletine
ba~l~~ idi. ~evik, ise, bu bölgenin verimli bir yöresidir. Genel bilgi için bk. ~ A. "Belk8 ve Seviid"
maddeleri; Yakut, ~ ehabüddin Ebâ Abdullah, Kitabu Mu'cemil-bülddn (Wüstenfed yay.
t~pk~~bas~m~, Tahran 1936), III, 174.
22
Franstzlar bu emire iri yap~t~~olmas~~dolay~siyle Fat Peasant (~i~man çiftçi, köylü) ad~n~~
vermi~lerdir.
23 R unci man, sava~a bizzat D uk a k'~n kat~ld~~~n~~ yazmakta ise de (A History of the
Crusades, I, 31o) bu konuda tek ve ayr~nt~l~~ bilgi veren Al beri us Aq u en sis (Almanca çev. H.
Hefele: Geschichte des ersten Kreuzzugs, Jena 1923, s. 17-18) de bu husus belirtilmeyip sadece

Du k ak'~n y~o atl~~ gönderdi~i kaydedilir.
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dönmesine kar~~l~ k Taberiyye'ye gidip bir süre kalan Tancr e d, bu
yenilginin öcünü almak amaciyle 600 atl~~ile Sevdd topraklar~ na hemen her
gün ya~ma ak~ nlar~na giri~mekten geri kalmad~ . A lber t us Aq u en si s'e
göre 24, melik Duka k, bu ak~ nlara son vermesi için Tancr e d'e, bir miktar
alt~ n ve arma~anlar kar~~l~~~ nda, bar~~~ça~r~s~ nda bulundu. Bar~~~konusunda
kral~n da onay~ n~~ alan Tanc re d, cevap olarak D~n~a~k' a alt~~tecrübeli,
~övalyeden olu~an bir elçi heyeti göndermi~~ve Dukak'a "Ya D~rna~k'~~ terk
etmesi ya da H~ ristiyanl~~~~kabul etmesi önerisinde bulunmu~tur. Buna
sonderecede k~ zan Duka k, gelen elçilere, sözkonusu öneriye kar~~l~k olarak,
Ya Islamiyeti kabul, ya da ölümü tercih etmelerini" bildirmi~, ancak
islâmiyete geçen birisi d~~~ nda be~, ~övalye ba~~~kesilmek suretiyle
öldürülmü~tür. Be~~elçinin böylece öldürülmesini haber alan T ancre d,
derhal kuvvetlerini toplay~ p yeniden Sez~dd arazisine yürüyerek 14 gün
süreyle bölgeyi ya~ma ak~ nlar~na tabi tutmu~ tur. Memleketinin bu Haçl~~
istilâs~~ kar~~s~ nda melik Dukak'tan hiç bir askeri yard~m alamayan Sevâcl
emin, bu ak~ nlar~~ durdurmak amaciyle Taberiyye prensi Tanc red'e itaat
ederek onun yasal' olmak ve vergi ödemek zorunda kalm~~t~ r 25 .
I. BAUDOUIN'E BASKIN GIRI~IMI
Urfa kontu Baudouin, Dani~ mendli Melik Gazi Gümü~ -Tigin
Ahmed taraf~ ndan tutsak al~nm~~~ olan ( ~~~~oo) Antakya prensi Bo h emond'u kurtarmak ve Malaya prensi Gabri el'i Dani~mendli bask~s~ndan 26
kurtarmak amaciyle, onun ça~r~s~~ üzerine, ç~kt~~~~ ba~ar~s~z seferden
Urfa'ya döndü~ü zaman Kudüs'ten gelen elçiler, karde~i G od efr o y'n~n
öldü~ünü ve kendisinin krall~k taht~ na oturmas~n~n kararla~t~ r~ld~~~n~~
bildirdiler. Bunun üzerine Baudouin, kendi yerine, bu s~ralarda Antakya'da bulunan ye~eni Baudouin d u Bou rg'~.~~ivedi bir mektupla ça~~rt~ p
kendi yasal' olarak Urfa kontlu~u yönetimine atad~ ktan sonra 2 Ekim ~~ ~ oo
tarihinde, 2oo atl~~ve 700 yayadan olu~an 27 bir kuvvetle Antakya üzerinden
Kudüs'e hareket etti. Baudouin, genellikle Haçhlar~n denetiminde, ya da
i~galinde bulunan k~y~~yolundan Ldzkiye'ye gelmi~, burada iki gün kald~ktan

B)

24 S. 17 vd.
25 Albertus, göst. yer; R. Gr o usse t, Histoire des Croisades (Paris Librairie
Plon), I, 186-87; R unciman, I, 320-21.
26 Bütün bu konularda geni~~bilgi için bk. O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye
(Istanbul 1971), s. 136-38.
27 F ulch erius Carnotesis (Ingilizce çev. F. R. Ryan: Fulcher of Chrartres, Tennessee
1969), II. Kitap, s. 137rde 200 ~övalye, 700 yaya, Zeylü Tarihi d~ma~k (S. 138) ve el-K~ll~:il (X,
324)'de soo atl~~ ve yaya Alber t us (S. 32)'da 400 seçme ~övalye, '000 yaya olarak

kaydediliyor.
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sonra kendisine kat~ lan bir çok Haçl~~ kuvvetiyle yoluna devam etmi~ tir. öte
yandan Baudouin'in Kudüs'e gitmekte oldu~ unu haber alan melik
Dukak, bir bask~ nla onu elegeçirmek için Humus emini Cenahüddevle
ile birlikte kuvvetleriyle 28 Beyrut yönünde harekete geçti. Cebele ve
Trablus~am üzerinden yoluna devam eden ve Beyrut' a yakla~makta olan
Baudouin, Nehrü'l-Kelb boyunca uzanan tarihi dar bir yoldan gelmekte
idi 29 . I~ te bu s~ ralarda Du kak ve Cenahüddevle'nin kuvvetleri, çok
güç ve s~k~~~ k duruma dü~en ve pani~e kap~ lan Baudouin ve kafilesine
sald~ r~ ya geçtiler. Yap~lan çarp~~malarda bir çok Haçl~~ askeri öldürülmü~~ise
de gece karanl~~~ ndan istifade ile çekilmeyi ba~aran Baudouin'i yakalamak mümkün olamam~~t~ r. Böylece tutsakl~ ktan kurtulan Baudouin, 9
Kas~ m ~~ ioo tarihinde Kudüs'e gelmi~~ve ii Kas~ m'da yap~lan bir törenle ölen
karde~i Godefroy'n~ n yerine krall~ k taht~ na oturmu~ tur 3°.
Islâm kaynaklar~ nda bulunmamas~na kar~~ n, Albertus Aquensis'te
belirtildi~ine göre 31 , daha sonra melik D u k ak, kral Baudouin'e bir elçi
heyeti göndererek bu sava~~s~ ras~ nda tutsak al~ p ve Davud burçlar~nda hapse
att~~~~ve boyunlar~ n~~vurdurmak suretiyle öldürmek niyetinde oldu~u 45
Selçuklu askerini sal~ vermesini istemi~tir. Kral~ n bunlar~~ ancak para
kar~~l~~~ nda teslim edebilece~ini bildirmesi üzerine 50 bin Bizans alt~ n~ n~ n
ödenmesi hususunda anla~ ma olmu~~ve böylece Selçuklu tutsaklan da
D~ma~k' a gönderilmi~ tir.
6.
CEBELE OLAYLARI
Ldzkiye'nin güneyinde bulunan Cebele, Do~u - Akdeniz'in sa~lam surlara
sahip ve al~ nmas~~ güç bir kenti idi 32 . Buras~, Trablus
emini Celâlülmülk
Ebu'l-Hasen Ali b. Ammar'~~ metbû tan~ yan Ibn Süleyha adiyle
tan~ nan Ebû Muhammed Ubeydullah b. Mansur'un yönetiminde
Alber t us (S. 32) bu kuvvetleriu 2o bin oldu~unu abartmal~~ olarak yazar.
Her an bir bask~ nla yok edilecekleri korkusuna kap~lan Haçl~~ kaf~ lesinde muellif
Fulcherius da bulunuyordu. O eserinde (S. 139) sava~~~anlat~rken "O zaman Chrtres, ya da
Orleons'da olmay~~ çok arzu etmi~ tim" sözlerini söylemesi, Haçl~~ kaf~ lesinin ne denli ciddi bir
tehlike kar~~s~nda oldu~unu gösterir.
28

29

3° F ulcherius, kitap II, S. 137-143 (bu müellif, Baudouin ile birlikte oldu
~u için bu
konuda çok ayr~nt~l~~ bilgi vermi~ tir; Albertus, s. 31-37; Zeylü Tarihi D~ ma~k,
s. 138-39;
el-Kâmil, X, 324 (son iki eserde çok k~ sa bilgi vard~ r); Grousse t, I, 205-212; R uncim an, I
322-25
31 S.
32

54.

Bk. Mu'cenni'l-büldan, Il, 25; IA. "Cebele" mad.
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bulunuyordu. Koyu bir ordu yanda~~~olan 1bn Süleyh a, tâbi oldu~u I bn
Am mar'a isyan ile ba~~ms~zl~~~ n~~ ilin ettikten ba~ka Cebele'de Fat~ miler
ad~ na okutmakta oldu~u ~ii hutbesini de kald~ rarak Ba~dad Abbasi halifesi
ad~ na sünni hutbesi okutmaya ba~lam~~ t~ r. Bunun üzerine I bn Amma r,
melik Dukak'a ba~ vurup onu Cebele'ye yürüyerek D~ ma~k Melikli~ine
katmas~~ hususunda ikna etti. Derhal harekete geçen D u k ak, beraberinde
T u ~ -Tigin oldu~u halde, Cebele'ye gelerek ku~at~ p s~ k~~ t~ rmaya ba~lad~~ise
de ba~ar~~ sa~layamad~. Hattâ ku~atma sava~~~s~ ras~ nda kaleden at~lan bir
okla Tu ~~-Tigi n dizinden yaralanm~~ t~ . Nihayet Cebele'yi alamayan
Duka k, kuvvetleriyle birlikte D~ ma~k'a geri döndü (494 = ~~ ~ o/ t ~ o ~ ) 33 .
Melik D u k ak'~ n sözkonusu ku~atmas~ ndan sonra Cebele, Suriye ve
Filistin k~ y~~ kentlerini, kendilerini güvence alt~ nda tutabilmek amaciyle
elegeçirmeye çal~~an Haçhlar tarafindan birkaç kez ku~at~lm~~, ancak
surlar~ n~ n dayan~ kl~~ ve bu nedenle savunmaya elveri~li olmas~~dolay~siyle
i~gali mümkün olamam~~ t~ . Bununla birlikte art~ k eski metb~S~ u 1bn
Ammar'dan da yard~ m alamayan ve gittikçe artan Haçl~~ bask~~ ve
tehlikesini önleyecek bir güce sahip olmayan 1bn S üle y h a, Tu ~ Tigin'e bir ulak göndererek Cebele'yi kendisine teslim etmek istedi~ini, bu
nedenle güvenilir birisini göndermesini, buna kar~~~da kendisini para, hazine
ve ailesiyle birlikte bir askeri birli~in korumas~~ alt~ nda, D~ma~k'a ve daha
sonra da hilâfet ba~kenti Ba~dad'a göndermesi hususunda, melik Duk ak
kat~ nda giri~ imde bulunmas~ n~~ bildirdi (~aban 494 = Haziran ~~ io ~ ). Tu ~Ti gi n'in 1bn S Ille y h a'n~ n bu ilgi çekici önerisini D~ma~k melikl~i için
olumlu bulmakta ve hattâ o~lu Ta cül m ül k Böri'yi göndermek
istemekle birlikte, D u k ak'~ n bu s~ ralarda Diyarbekir'de bulunmas~~ dolay~siyle bu konuda onun onay~ n~~ almaks~z~ n bir karar verip uygulamak
niyetinde olmad~~~~anla~~ l~ yor 34 . Fakak t ~evval 494 (30 Temmuz ~~~ o ~~)
tarihinde D~ ma~k'a dönen Du k ak, atabe~inin Cebele hususundaki karar~ n~~
uygun bulmu~~ve bunun üzerine Tacülmül k Böri, bir miktar kuvvetle
Cebele'yi teslim almak için D~ma~k'tan ayr~lm~~ t~ r. Cebele'yi Böri'ye teslim
eden 1bn S ül e yh a, bütün a~~rl~ klariyle ~ehirden ayr~larak D~ ma~k'a gelip
ikamete ba~lad~ . 1bn S üle y h a'n~ n bütün bu hareketlerini yak~ ndan
izledi~i anla~~ lan 1bn Am m ar, derhal Du k ak'a bir elçi göndererek
"~~bn Süleyha'n~ n kendisine teslim edilmesi halinde, onun para ve
hazinesinden ba~ ka kendisine 300 bin alt~ n verece~ini" bildirmi~~ise de
onunla yapt~~~~anla~ maya sadakat ve vefa gösteren D u k ak, onun bu

34

el-Kâmil, X, 310.
Zey1ü Tarihi D~ma~k, S. 139.
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önerisini kabul etmeyerek ~~bn S üley ha'y~, bütün mal varl~~~~ile yeterli
say~ da bir askeri birlik e~li~inde Ba~dad'a göndermi~ tir 35. Fakat öte
yandan Cebele yönetimini eline alan Böri ve yak~ nlar~, halka kar~~~
sonderecede kötü davran~~ larda bulunmaya va al~~~ lmam~~~biçimde haks~zl~ klar yapmaya ba~lam~~lard~ r. Bu durum kar~~s~ nda Cebele halk~, eski
metbülar~~ Trablus emini bn A mm a r'a Böri hakk~ nda ~ikâyette bulunarak ondan bir nâib isteyerek kenti derhal teslim edeceklerini bildirdiler.
Bunun üzerine Ibn Amma r, Cebele'ye ivedilikle bir askeri birlik gönderdi.
Halk~ n yard~ miyle ~ehre kolayl~ kla giren bu birlik, yine halk~ n deste~iyle
Böri ile yapt~~~~sava~~~kazand~ ktan ba~ ka onu tutsak da ald~ lar. Derhal
Trablus'a ~~bn Amma r'~ n kat~ na ç~ kar~ lan Böri, sonderecede izzet ve
ikram gördü. Daha sonra onu D~ma~k'a gönderen I bn Amma r, ayr~ ca
babas~~ T u ~ - T i gi n'e bir mektup yazarak "Böri ve arkada~lar~ n~ n
Cebele'deki kötü eylemlerini" anlatm~~~ve "kentin Haçl~~ istilâs~ na u~ramam~s~ m sa~lamak amaciyle böyle bir harekete giri~ mek zorunda kald~~~ n~"
bildirmi~ tir 36. Böylece yönetimi, k~ sa bir süre için D~ ma~k melikli~ine
ba~lanan Cebele, yeniden Trablus emirli~ine geçmi~~oldu.
7.
DUKAK'IN ~BN AMMAR'A YARDIMI
ANTARTUS BOZGUNU
Kudüs'ün i~gali ve burada bir Haçl~~ krall~~~~kurulmas~ n~~ izleyen
günlerde R ay m ond de Saint Gilles, Fransa'ya dönüp bir süre sonra
kalabal~k bir Haçl~~ ordusuyla Istanbul üzerinden ( ~~~ oo) Suriye'ye gelmekte
iken Eski~ehir - Ere~li aras~ nda Anadolu Selçuklu sultan~~ I. K ~ l ~~ç -Arsla n
taraf~ ndan a~~r bir yenilgiye u~rat~ld~ ktan ba~ka, hemen hemen bütün
ordusu yok edilmi~ ti. Daha sonra güçlükle Antakya'ya gelen Raymond,
burada prens Tancrd taraf~ ndan hapsedilmi~, fakat Haçl~~ ilerigelenlerinin arac~l~~iyle hapisten kurtar~ld~ ktan sonra (1 lot) Trablus'un kuzeyindeki k~ y~~ kenti Antartus (Tardu, Tortosa)'u i~gal etmek suretiyle 37
Trablus'u tehdit eder bir duruma gelmi~ ti. Böylece Haçl~~ bask~~ ve tehlikesi
Ibn Sül ey hâ'n~n Bakdad'daki faaliyetleri hakk~ nda bk. el-Kâmil, X, 311-12.
Zeylü Tarihi D~ ma~k,s. 139-140; el-Kâmil,X, 310-12; Mu'cemu'l-büldan,II, 25-26; Azim i,
191 a-b; Grousset, I, 2 ~ o- ~~ ; Runciman, 11, 33-34.
37 Bütün bu hususlar için bk. O. Turan, Selyuklular Zaman~ nda Türkiye s.
104-105; R uncima n, II, 56-58; ayr~ca bk. Urfal ~~ M ateos, Vekayi-Nâme (Türkçe çev.
H. D. Andreasyan, Ankara 1962), s 214-16; Abu'l-Farac, Tarihi (Türkçe çev. ~>. R. Do~rul,
Ankara 1954), II, 343.
35
36
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alt~ ndaki Trablus kenti için ciddi bir durumun ortaya ç~ kt~~~ n~~ gören emir
1bn Amma r, hiç vakit kaybetmeksizin melik Dukak ile Humus emir
Cenahüddevl e' ye ulaklar göndererek Trablus s~n~rlar~ na dayanan
Raymond'un herhangi bir sald~r~s~na kar~~~ ivedi yard~m iste~inde
bulundu. Duka k, bu sefere bizzat kat~lmay~ p iki bin ki~ilik bir
kuvvet göndermekle yetinmi~ tir. Öte yandan emir Cenahüddevle
Humus' ta bulunmad~~~~için yerine nâib olarak b~ rakt~~~~emi Yâh ~ z Humus
kuvvetlerinin ba~~nda olarak Trablus yönüne hareket etti. D~ ma~k ve Humus
birlikleri, Trablus önünde Ibn Amma r'~ n kuvvetleriyle birle~tikten sonra
Raymond'u kar~~lamak üzere, Antartus yönüne hareket ettiler. Öte yandan
Müslüman kuvvetlerinin ileri harekât~ n~~ haber alan R aymon d, beraberindeki üç yüz ki~ilik bir kuvvetle Antartus yak~ nlar~na gelip kondu ve
burada, birliklerini sava~~düzenine haz~rlad~. Müttefik kuvvetleri, Haçldara
kar~~~üç koldan sald~ r~ya geçtiler. Bunun üzerine Raymon d, kuvvetlerini
üçe ay~ rm~~, yüz ki~ilik bir birli~i, Trablus kuvvetlerine, yüz ki~ilik ba~ka bir
birli~i D~ ma~k kuvvetlerine, elli ki~ilik birli~i de Humus askerlerine kar~~~
ç~ karm~~~ve nihayet kendisi de elli ki~ilik bir kuvvetin ba~~nda olarak sava~a
ba~lam~~t~ r. Humus kuvvetlerinin çarp~~malar~n hemen ba~lar~ nda bilinmeyen bir nedenle tutunamay~p bozgun halinde da~~lmas~ ndan çok geçmeden,
bu kez D~ma~k birlikleri de ayn~~ biçimde bozguna u~ray~ p geri çekildiler.
Humus ve D~ma~k askerlerinin bozulup sava~tan çekilmeleri üzerine
R aymon d, bütün kuvvetleriyle direnmeye çal~~an Trablus birliklerine kar~~~
sald~ r~ya geçerek onlar~~da kesin bir yenilgiye u~ratt~. Müttefik kuvvetler bu
sava~ta oldukça a~~r kay~ plar verdiler. Nihayet sava~~alan~ndan kaçabilen
Trablus, D~ ma~k ve Humus kuvvetleri memleketlerine dönmü~lerdir (22
Cumadelâh~ r 495 = 13 Nisan ~~ 102). Bu ba~ar~~ üzerine R aymon d, çok
geçmeden Do~u - Akdeniz'in önemli liman kentlerinden birisi olan Trablus'u
ku~atmaya giri~ecektir 38 .
8.
RAHBE VE HUMUS'UN
DIMA~K MELIKLI~INE KATILMASI
Suriye çölünün kuzey - do~usunda ve F~rat ~ rma~~n~n sa~~k~y~s~nda yer
alan Rahbe, Büyük Selçuklu imparatorlu~unun Musul emini Gür-Bo~~a'n~n ~kta
bölgesinde bulunmakta idi. G ü r -B o ~~a'n~n ölümü (Zülkade 495 = A~ustos/
38

II, 58-59.

X, 344; Zeylü Tarih, Dzma~k, s. 140 -41; Abul-Faraç, II. 343; Runciman,
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Eylül 1102) 39 üzerine, sultan Al p-Ar sla n'~ n memlüklerinden ve G ü rBo~a'n~ n maiyyeti emirlerinden Kaymaz, kent yönetimini elegeçirmeyi
ba~arm~~t~ . Vaktiyle babas~~ Tacü d d evi e Tu tu~'un egemenli~inde
bulunan Rahbe' nin emir K ay maz'~ n eline geçti~ini haber alan ve buras~ n~,
hükümranl~~~~alt~na al~ nmas~n~ , kendisi için bir tür hak sayan melik
D uk ak, beraberinde Tu ~-Tigin oldu~u halde, kuvvetleriyle birlikte
Rahbe üzerine hareket etti. Duka k, kenti ku~at~ p s~ k~~t~ rm~~~ise de almay~~
ba~aramay~ p D~ma~k'a döndü. Safer 496 (Kas~ m/Aral~ k 1 ~ o2) tarihinde
emir K a y ma z'~ n ölümü üzerine, kent yönetimi, k~z~~ Âmin e ile evlenen
emir Hasan'~ n eline geçmi~ ti. Emir Hasan, Selçuklu egemenli~ini
tan~mayarak hutbeyi yaln~ z kendi ad~na okutmakla kalmam~~ , ordu ve kent
ileri gelenlerini yakalat~ p hapse atm~~, baz~lar~ n~~öldürtmü~~ve onlar~n bütün
mal ve hazinelerine el koymu~tu. öte yandan Rahbe'deki yönetim
de~i~ikli~ini haber alan melik Duk ak, yine beraberinde Tu ~~-Tigin
oldu~u halde, ivedilikle Rahbe'ye gelip ku~atmaya ba~lad~ . Emir Hasan'~n
zulüm ve bask~lar~ ndan sonderecede güç duruma dü~en ve ~iddetle yiyecek
s~k~nt~s~~çeken halk, kenti D uk ak'a teslim etmekte duraksama göstermedi.
Böylece Rahbe'ye giren D uk ak, iç - kaleye çekilen Hasan'~n önerisi
üzerine, kendisi ve ailesi için "aman" vermi~~ve böylece iç - kale de teslim
olmu~tur (Cumadelâh~ r 496 = Mart/Nisan ~~ o2). Halka kar~~~ iyi
davran~~ larda bulunan D uk ak, kent i~lerini düzene koyup buraya
Muhammet b. es - Sebbâk e ~~- Seybanryi nâib olarak atam~~~ve
o~lunu da rehin al~p D~ma~k'a dönmü~ tür (22 Cumadelâh~ r 492= 2 Nisan
103). Böylece Rahbe, D~ma~k melikli~ine ba~lanm~~~oldu
Humus emini Cen ah ü d d evle Hüseyin, elegeçirmekte geç kald~~~~
Rahbe seferinden sonra Humus'a dönerken Haleb yak~nlar~na gelip
konaklam~~t~ . Bunu haber alan melik R ~ dvan, aralar~n~n aç~k bulundu~u
eski atabe~i ve babal~~~~C en ahüdd evl e'nin gönlünü al~p bar~~mak
amaciyle yan~na giderek Haleb'e getirmi~, kent d~~~ nda onun için özel
çad~ rlar kurdurarak ~erefine on gün süreyle ~ölen ve e~lenceler
düzenletmi~ ti. Böylece R ~ dvan ile bütün k~ rg~ nl~klar~~ sona eren Cen ah ü dd evl e, Haleb'de daha bir süre kald~ ktan sonra Humus'a dönmü~~ve
May~s ~~ 103 Cuma günü, silahl~~ koruyuculann~ n korumas~~ alt~nda kent
39

40

Gür-Bo~a hakk~ nda genel bilgi için bk. 1A. "Kür-Bo~a" mad.

el-Kdmil, X, 363, 428; Zkylü Tarihi Dz~na~k S. 142; Zübdetü'l-Haleb, II, 146; Mir'dtü'zzeman,XIII, 139a; Azimi, ~ g~ b; kr~. 1A. "Rahbe" mad. Zübdetii'l-Haleb'deki (II, 146) bir kayda
göre, Humus erniri Cenahüddev le Hüseyin, yönetimi eline geçirmek amaciyle bir miktar
kuvvetle Rahbe'ye gitmi~~ise de kentin melik Dukak tarafindan al~nd~~~n~~ ö~renince geri
Humus'a dönmü~ tür.

DIMA~K SELÇUKLU MEL~KL~~~~

315

ramiinde namaz k~larken eski dü~man~~ Bât~nt reisi Hakim el-Müneccim'in görevlendirdi~i üç Bât~nt fedaisi tarafindan öldürülmü~ tür. Emirlerinin ölümü üzerine, Humus'ta heyecan ve kar~~~ kl~ klar ba~göstermi~,
kentin Türk halk~ndan pek ço~u D~ ma~k'a kaçm~~t~ . Bu durumundan
faydalanmak isteyen Ray mond, Humus'u elegeçirmek için askeri haz~ rl~klara ba~lad~ . Öte yandan Cenahüddevle'nin öldürülmesinden üç gün
sonra (4 May~s) kar~s~, o~lu melik R ~ dvan haber göndererek Humus'u gelip
teslim almas~n~~ ve herhangi bir Haçl~~sald~ r~s~ na kar~~~korumas~n~~ bildirdi. Bu
ça~r~y~~ haber alan Humus ordu kumandanlar~ , vaktiyle ona kar~~~ Cenahüddevle safina geçmeleri nedeniyle R ~ dvan'~ n kendilerine pek
olumlu davranmayaca~~~dü~ ünce ve korkusuyla ve esasen Cenahüddevle
birçok kez, Haçhlara kar~~~mücadelelerde melik Dukak'~ n yan~ nda yer
alm~~~ve onun müttefiki durumuna gelmi~~olmas~~ dolay~siyle, derhal
Dukak'a bir elçi heyeti "göndererek kenti kendisine teslim edeceklerini"
bildirdiler. Bu s~ rada melik Dukak, henüz Rahbe'den dönmemi~ ti.
D~ma~k'ta Duka k'~ n nâibi durumunda bulunan eski kumandanlardan Ay Tigin el-Halebi, hiç vakit kaybetmeden kuvvetleriyle Humus'a gelerek
kent ve kalesini teslim ald~ . Fakat çok geçmeden D~ma~k'a gelip durumu
ö~renen Dukak, Tu~ -Tigin ile birlikte derhal Humus'a gelmi~, yöneticiler ve kumandanlar itaat arz ederek kent ve kalesini bizzat kendisine
teslim etmi~lerdir. Öte yandan elegeçirmek üzere, kuvvetleriyle harekete
geçip Humus'un kuzey - do~usundaki Resten'e gelerek ku~atmakta olan
Raymond ile, annesinin ça~r~s~~ üzerine, Haleb'den ayr~larak Kubbe' ye
gelen melik R ~ dvan, Humus'un Dukak taraf~ndan al~ nd~~~ n~~ ö~renince
memleketlerine geri dönmü~lerdir. Böylece Duk ak, D~ma~k Selçuklu
melikli~inin yönetimi alt~na al~nan Hurnus'ta i~leri yeniden düzene sokmu~,
halka iyi muamelede bulunmu~~ve öldürülen Cenahüddevle'nin çocuklar~n~~ alarak D ~ ma~ k'a dönmü~~ve onlara, babalar~ n~n ~ ktalar~ n~~
vermi~tir 41.
9.
MELIK DUKAK'IN ÖLÜMÜ VE KI~ILI~I
Dokuz y~l gibi pek k~sa olmayan bir süreyle (1095 - 1104) D~ma~k
Selçuklu Melikl~ki taht~nda oturan ~ emsül-mülük Ebu Nasr Dukak,
genç ya~ta uzun süren bir hastal~~a tutulmu~ tu. Bu nedenle perhiz yapmak
zoruda kalan ve normal g~da alamayan Dukak, vücudunun kuvvetten
41 Zübdetü'l-Haleb, II, 14.6-47; Zeylü Tarihi Dzma~k,
(London 1967), S. ~ oo; R un cim an, II, 59-60.

S.

142;

B. Lewis, The Assasins
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dü~mesi üzerine, bu kez vereme (illetü'd - d~kk) yakalanm~~~ve gün geçtikçe
takatten dü~üp zay~flamaya ba~lam~~t~. Onun art~ k ya~amas~ ndan ümit
kesilince annesi Saffetü'lmülk Hatun yan~na gelerek "dü~ündü~ü vasiyyetini yapmas~ n~, böylece meliklik i~leriyle o~lunun durumunun ne
olaca~~~hususunu belirtmesini" söylemesi üzerine D uk ak, âtabek T u ~Tigi n'in kendisinden sonra meliklik i~lerini yürütmesini, henüz ~~ ya~~ ndaki
o~lu T u t u~'un tahta ç~ kar~lmas~n~, onun yeti~mesine ihtimam gösterip
himaye etmesini ve dü~ündü~ü ba~ka ~eyleri" vasiyyet etmi~tir. Çok
geçmeden melik Duk a k, 12 Ramazan 497 (8 Haziran ~~ ~ o4)'da hayata
gözlerini yummu~~ve annesinin, kentin kuzey - do~usunda Meydanü'lahdar'da, kente hâkim bir tepe üzerinde yapt~rd~~~ , büyük bir mescid
havlusunda bulunan ve Kubbetü't - tavâvis adiyle an~lan ve Cumadelûlâ 513
sonlar~nda vefat eden annesinin de gömüldü~ü mezarl~~a defn edilmi~tir.
Babas~~ Tâcüddevle Tutu~'un ölümünden sonra, özellikle onun
hizmetinde bulunmu~~olan emirlerin büyük destek ve çabalariyle D~ma~k'a
gelerek burada a~abeyisi F a hrü 'I -m ülûk R ~ dva n'~ n Haleb"de kurdu~u
Selçuklu Melikli~i'nden ayr~~ bir Selçuklu Melikli~i kurmay~~ba~aran Semsülmülûk Du k ak, 9 y~l süreyle D~ma~k Selçuklu taht~ nda aral~sk~z olarak
hükümran olmu~tur. Duk ak, melikli~inin ilk y~llar~nda, büyük evlâd
s~fatiyle babas~n~n kurup s~ n~rlar~n~~ geni~letti~i Selçuklu devletinin tek
hükümdan olmay~~ amaçlayan melik R ~ dvan'~ n sald~r~~ ve bask~lar~~
kar~~s~nda, ba~ta atabe~i ve babal~~~~Tu~~-T igi n olmak üzere, melikli~ine
ba~l~~ babas~ n~ n i~bilir emir ve kumandanlar~n kendisine sadakat ve
destekleri sayesinde, D~ma~k'taki egemenli~ini korumas~n~~bilmi~tir. Zaman
zaman biraz sert ve daima ku~kulu bir tabiata sahip olan a~abeyisi
R ~ dvan'~ n maiyyetinde bulunan emirlerin (Ya ~~ -S~ yan, Artuk-o~lu
S ökmen vs. gibi) kendi hizmetine girmeyi seçmeleri, Duk a k'~ n onlar~n
ki~iliklerine sayg~~ gösterip de~er vermesiyle ilgili olsa gerektir. Özellikle
atabe~i ve babal~~~~ Haleb melikli~inin bir numaral~~ devlet adam~~ niteli~i
ta~~yan Cenahüddevle Hüseyin'in bile R ~ dvan'~n hizmetinden
ayr~l~p Humus'ta ayr~~küçük bir beylik kurmas~~ ve görüldü~ü üzere, her
f~rsatta Duk ak ile i~birli~i yapmas~, bunun en güzel örne~ini olu~turur
san~r~z. Onun ba~ar~s~n~ n tek ve önemli nedeni, vaktiyle babas~ n~n
hizmetinde bulunmu~~olan de~erli emir ve devlet adamlar~n~~ bir araya
getirmesi ve D~ma~k melikli~inin yönetimini onlar~n i~bilir ellerine
b~rakmas~nda aramak yerinde olur kan~s~nday~z. O, Haçhlann Suriye ve
Filistin'de birer devlet kurarak yerle~melerinden sonra, onlara kar~~~ba~ta
metbû tan~d~~~~ Büyük Selçuklu imparatorlu~u olmak üzere, bütün ~slam
devletlerinin giri~tikleri mücadelelere kuvvetleriyle kat~lm~~~ ve ayr~ca,
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kendisinin D~ma~k melikli~i, R ~ dva n'~ n Haleb melikli~i gibi, Haçhlarm
sürekli sald~ r~~ve bask~s~~alt~ nda olmamakla birlikte, zaman zaman bölgesel
olarak da onlarla mücadelelerini sürdürmekten geri kalmam~~t~ r.
Babas~n~ n ba~kenti D~ma~k'ta, melikli~inin kuruldu~unu gördü~ümüz
Dukak da, a~abeyisi R~ dvan gibi, babas~ n~n egemen oldu~u bölge ve
kentleri kendi hükümranl~~~~alt~na almay~~ denemi~~ve her giri~imde de
ba~ar~l~~ olmu~ tur. Bu cümleden olarak Diyarbekir bölgesi, bir süre Cebele,
Rahbe ve nihayet Humus kentlerini melikli~inin yönetimi alt~na almay~~
ba~arm~~ t~ r. Böylece onun devrinde melikli~in s~ n~ rlar~, genellikle Do~uAkdeniz k~y~~ bölgeleri d~~~ nda, Busrâ'dan Hama'ya dek uzanmakta ve ayr~ca
Rahbe ve Diyarbekir bölgesini de kapsamakta idi. Gerçekten onun, melikli~in
s~n~ rlar~ ndan çok uzaklarda bulunan Rahbe ve Diyarbekir' e egemen olma
azmi yan~ nda, Cebele emini tbn Süleyhâ'y~ , zengin. hazinesinden ba~ ka 300
bin alt~n gibi büyük bir para kar~~l~~~ nda teslim etmesini bildiren dü~man~~
Trablus hâkimi ~ bn Ammar'~ n bu önerisini red ederek ahde vefada
gösterdi~i sadakati, belirtilmeye de~er bir nitelik ta~~maktad~ r.

