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XII. yüzy~l~ n ünlü tarihçilerinden olan ve Azimi nisbetiyle tanan
Halebli Ebü Abdullah Muhammed b. Ali et- Tenühl
n~
el-Halebi ~ goo-~~~~75) 1, biri mufassal, ötekisi muhtasar olmak
üzere, iki eser kale~rhe alm~~t~r. el—Muvassal ale'l—asli'l—Mavsil ad~n~~
ta~~ yan genel bir vekâyinâme niteli~indeki mufassal eser, bugün
elimizde bulunmamakta olup, ancak onu, bu yaz~m~z~n konusunu
olu~turan Kemalüddin bnül—Ad im'in (1192-1262) 2 yapt~~~~
1090 y~l~nda Haleb'de dünyaya gelen Ebû Abdullah Muhammed b. Ali
el - Azim l'nin hayat~~hakk~nda pek fazla bir bilgiye sahip de~iliz. ~htimalen devrin
gelene~ine uyarak tahsil amac~yla Ba~dad'da Abdülkerim Sem'ani ve D~ma~k'ta
da Ebu'l-Kas~ m Ali b. Ibn Asâkir ile tan~~m~~~ve hattâ onunla muhaddis Nasrullah'tan hadis ö~renmi~tir. Azimi, devrin ilerigelen ~ahsiyetlerine (Artuko~lu
Ilgazi, Aksungur el—Porsuki, Seyfüddin Suvar vs. gibi) kasideler yazm~~t~r.
Bunlardan baz~~parçalar~~eserinde kaydetmektedir (Ayr~ ca bk. Ibnül—Es ir, el—Kâmil, Beyrut 1966 X, 555). Azimi 1175 y~l~nda vefat etmi~tir. Hayat~~hakk~nda
~imdilik bk. M. H. Y~ nanç, Onikinci as~ r Tarihçileri ve Muhammed bin Ali el—Azim t.
II. Türk Tarih Kongresi (~stanbul), s. 673-9o; CI. Cahen, La Chronique AbrIgie
d'al—Azimf (JA. 1938), S. 353-56 (H. 455 y~l~ndan ba~layan bu yay~n Selçuklu Devletinin kurulu~uyla ilgili birtak~m ilginç kay~tlar~~kapsamamaktad~r. Bu bak~mdan
biz, Azimi Tarihi'ndeki H. 430-538 y~llar~~aras~ndaki olaylar~~içine alan metinleri
ele~tirmeli olarak, Türkçe çeviri ve notlarla yay~na haz~rlamaktaya. Böylece
Selçuklularla ilgili bütün k~s~ mlar bilim alemine sunulmu~~olacakt~r.); N. Elisseeff,
Nur ad-Din, un Grand Prince Musulman de Syrie au Tems Croisades (5 ~~1-569/1 ~~18-1 ~~74).
Damas 1967, ~ , i 2 ; D. T. C. Fakültesi Ortaça~~Tarihi Anabilim Dal~~ara~t~rma görevlisi
R. Atao~lu, Aynr~zin, Unvanü's-siyer ve Azinzeden yapt~~~~nakiller üzerinde bir yüksek
lisans tezi (1983) haz~rlam~~t~r.
~~ 92'de Haleb'de dünyaya gelen Kemalüddin Ebu'l - Kas~ m
2 Aral~k
Ömer Ibnü'l - Ad im, Haleb, D~ma~k, Ba~dad ve Hicaz'da zaman~n ilim adamlar~ndan dini bilgiler yan~nda edebiyat, tarih, in~a vs. bilimleri ö~renmi~~ve Eyyub
devrinin ilerigelen bilginlerinden olmu~tur. /bnü'l-Adim, telif etti~i çe~itli
konulardaki eserlerden ba~ka ~slâmda ~ehir tarihi yaz~c~l~~~n~n büyük temsilcileri
olan Ba~dadl~~ Hatib Ahmed ve Ali Ibn Asâkir'in izinden giderek Bugyetü't—taleb
ff Tarihi Haleb adl~~ansiklopedik tarzda, do~du~u Haleb ~ehir ile ilgili büyük ~ahsiyetlerin hayat ve faaliyetlerini konu alan bir eser kaleme alm~~t~r. ~ bnül - Adim,
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ayr~nnh nakiller vas~tas~yla tamyabiliyoruz. Azim l'nin, bugün
dünyadaki biricik nüshas~m olu~turan ve Istanbul'da Merzifonlu Kara
Mustafa Pa~a Kitapl~~~nda 398 numarada kay~tl~~bulunan muhtasar
eseri ise herhangi bir özel ada sahip olmay~p sadece Tarih veya Azimt
Tarihi (Tarihü'l—Azimi) ad~yla bilinmektedir. Müellifin mufassal
eseri el-Muvassal, hocas~~ Ba~dadlz Ebu'l-Yumn Zeyd el-Kindi,
el-Müeyyed b. Muhammed ve adlar~n~~belirtmedi~i baz~~
kimseler vas~tas~yla müellif nüsilas~ndan haberdar olup 3 nakiller
yapma firsat~m elde eden I bnü'l-Adim'den ba~ka hiç bir müverrih
tarafindan görülüp istifade edilmemi~tir. Buna kar~~l~k eserin muhtasar
nüshas~ndan, ba~ta Antepli Bedrüddin Ayni (1361-1451) 4 ve
Sârimüddin Ibrahim 1bn Dokmak 1349-14.07) olmak
üzere, Ibnü'l-Esir°, !bn ~ eddâd ve ~ bn Hallikân tarafindan
nakiller yap~ld~~~~anla~~lm~~t~r 7.
Ibnü'l-Adim , bölgesel Arap tarihçili~inin güzel bir örne~ini
olu~turan ve Haleb ~ehri ile yak~ndan ve uzaktan ilgili bulunan ilerigelen ~ahsiyetlerin (Sultan, vezir, &dr, edib, ~air, din adamlar~~vs.)
biyografilerini kapsayan Bugyetü't—taleb ff Tarihi Haleb adh büyük
hacimde (40 cilt oldu~u rivayet edilir) bir eser kaleme alm~~t~r. I bnü
Ad~ m, nakiller yapmak süretiyle faydaland~~~~yaz~l~~ve sözlü bütün
kaynaklar~n adlar~n~~ve müelliflerini, hadis tespitinde kullan~lan
isnild usulü uyar~nca, birer birer belirtmi~~ve böylece eserinin bir tür
bibliyografyas~m vermi~tir. Bu cümlelerden olarak I bnül-Ad im,
el—Muvassal'dan da eserine oldukça geni~~nakiller yapm~~t~r. Makalemizin konusunu olu~turan ve Selfuklular tarihi bak~m~ndan önemli
olan bu nakilleri birer birer görelim :
ba~ta Melikneime, Garsunni'me Muhammed b. Hilal es-Sabrin Kitab~rr-reWi, Hemedanh Muhammed'in Unvand's-siyer% Azimrnin el-Muvassart, Ebü
Galib ~eybanrnin Tarih'i olmak üzere, bugün mevcut olmayan birçok kaynak
eserlerden yapt~~~~geni~~ve de~erli nakillerle adlar~n~~ayr~~ayr~~belirtti~i pek çok
kimselerden ciinledi~i sözlü bilgileri eserine kaydetmi~tir (tbr~ ü'l - Adim'in hayat~~
ve eserleri hakk~nda tafsilât için bk. Bugyetü't - taleb ff Tarihi Haleb. Selyukhdarla
ilgili haltercümelerini yay A. Sevim. Ankara 1976. Giri~~k~sm~).
a Bk. Nakiller k~sm~; not 8.
4 R. Atao~lu, achgeç. Tez s. 39.
Nazhettrl--endm fi Tarihil-isldm. Millet Ktp. Feyzullah Ef. Kitaplar~, nr.
ve's-selath~. Topkapu Saray~,
1549, vrk. 319a-367b; el-Ceoherd's-semin fi
III. Ahmed Ktp. Nr. 2903, vrk. la--32b.
el-Kdmil, X, 555.
7 Cl. Cahen, ad~geç. Makl., s. 351.
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Emir Sa'b~k b. Mahmud
hakk~nda
Ebu'l-Yumn el-Kindi ve ayr~ca ba~ka kimselerin 8 beni
(~ bnü'l-Aclim) haberdar ettikleri Ebû Abdullah el-Azimi'nin
bizzat kendi hatt~yla yaz~lm~~~olan eserinde okuduklar~ma göre :
468 (To75/76) y~l~n~n Ramazan bayram~nda, Pazar günü,
i Nasr b. Mahmud öldürüldü ve Haleb taht~na Sâblk
emin
Haleb
b. Mahmud geçtig.
472 (1079/80) y~l~nda, (Selçuklu yasal' Musul emin) ~ erefüddevle (Müslim), Haleb' e yürüyüp ~ehri Sâb~ k b. Mahmud'dan
teslim ald~~ise de içinde, Sâblk ve karde~i ~ eb ib'in oturdu~u kale
teslim olmad~. Öte yandan ~ ebib, 14 A~ustos Cumartesi günü,
Sâb~ k'~~yakalat~p hapsetti ve sadece bir gün Haleb yönetimini elinde
tuttu; fakat çok geçmeden (hapisten kurtulan) Sâblk, bu kez, onu
yakalat~p hapse att~ktan sonra Haleb yönetimini yeniden eline ald~.
Müslim'in kaleyi ku~atmas~~ dört ay devam etti; bunun üzerine
Sâblk, kaleyi ~ o Ekim Cumartesi günü, Müslim'e teslim etti. ~ehrin, Kas~m/Aral~k ~ o8o'de teslim edildi~i söylenmi~tir ki, bu, daha
isabetlidir ".
~~bnü'l—Adim bu ve di~er nakillerinde, Azimi'nin kendi hatt~ yla kaleme
ald~~~~eserinden D~ma~k'taki hocas~~ Tâcüddin Ebu'l—Yumn b. el— Hasen
el - Kindi, el—Müeyyed b. Muhammed ve adlar~n~~zikretmedi~i baz~~kimseler
vas~tas~yla haberdar olup nakiller yapt~~~n~~ifade etmi~tir.
9 Emir Nasr, kendisinin Haleb Mirdasi taht~nda kalmas~n~~ sa~layan ve müttefiki durumunda bulunan Türkmen beyi Ahmed ~ ah ve Türkmenlerini bertaraf etmek
amac~yla, Nisan/May~s ~ o76'da Ramazan bayram~nda, sarho~lu~un verdi~i cesaretle Ahmed ~ ah'~~ hapsettikten ba~ka Haleb'in el—Haz~r semtinde oturmakta olan
Türkmenleri ya~malamaya ve hattâ onlar~n kad~ n ve k~zlar~na tecavüzlerde bulunmaya ba~lam~~t~ . Bunun üzerine feverana gelip kendilerini savunmaya ba~layan
Türkmenlerden birisinin att~~~~okla boynundan yaralanan Nasr, çok geçmeden olay
yerinde hayat~n~~kaybetmi~tir. Bunun üzerine Haleb yöresindeki el—Akabe'de oturmakta olan karde~i Sâb~k, kale kumandan~~Verd ve ilerigelen devlet adamlar~ndan
Ebu'l—Hasen b. Munkiz'in giri~imleri sonucunda, Haleb Mirdasi taht~na oturtulmu~tur (Daha geni~~bilgi için bk. A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~ Tarihi.
Ankara 1983, s. 87 vd.).
1° Suriye ve Filistin Selçuklu meliki Tâcüddevle Tutu~'un Haleb'i de hâkimiyeti alt~na almak amac~yla harekâta ba~lamas~~üzerine, emir Sâ b ~k, Büyük Selçuklu
imparatorlu~u yasal' Musul valisi ~ erefüddevle Müslim'e haber göndererek
~ehri kendisine teslim edece~ini bildirdi. Bunun üzerine tabi oldu~u sultan Meli k~ ah'tan y~ll~k 300 bin alt~n vergi kar~~l~~~nda Haleb'i yönetimi alt~na almak için
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Kasimüddevle Aksungur
hakk~nda
Ebu'l-feth sultan Melik~ ah'~n memlükü olan ve Kastmüddevle lâkabiyle tan~nan Abdullaho~lu Aksungur'un, daima
sultan~n hizmetinde bulundu~u ve Sâbyü n, boyuna mensup bulunan
babas~n~n ad~n~n El-Turgan 12 oldu~u hususundaki bu kay~tlar~~
ben (~ bnü'l-Adim), Ebu'l-Yumn el-Kindi ve ba~kalar~n~n,
bize haber verdikleri Ebû Abdullah Muhammed b. Ali elAzimi'nin kendi hatnyla olan eserinden naklettim.
Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed
el-Azimi'nin kendi hatt~yla olan eserinde okudu~um ~u kay~tlar~,
ayr~ca bize (~ bnü'l-Adim) Tuslu el-Müeyyed b. Muhammed
ve ba~kalar~~da haber verdiler :
Kasimüddevle Aksungur, 480 (1087 y~l~nda) Haleb'e
hâkim oldu; veziri ise Ebu'l-izz b. Sadaka idi. Bu y~l içinde
emir Aksungur, âdil sultan (Sultanü'l—Adil) Ebu'l-feth Melik~ ah taraf~ndan Haleb'e (vali olarak) atand~~n, böylece ~ehir i~leri
gerekli izni (men~ûr) alan Müslim, ~ehri teslim almaya gelmi~se de bu kez, vadinde
durmayan Sâb~k'~n muhalefetiyle kar~~la~m~~t~r. Fakat Sâb~k'a kar~~~ç~k~p ~ehrin
Müslim'e teslimine taraftar olan iki karde~i Vessâb ve ~ ebib ile Haleb reisi nakibü'l-ahdâs ~ erif Hasan b. Hibetullah el—Huteyti'nin giri~im ve faaliyetleri
sonucunda, ~ehir 18 May~s ~ o8o'de Müslim'e teslim edilmi~~ve böylece ~ o6~~ y~l~ndan beri burada hükümran olan Mirdaso~ullart ailesinin yönetimi de sona ermi~~
oldu. Ayr~nt~l~~bilgi için bk. A. Sevim, ad~geç. Eser, s. 99-102.
Bu hususta, Az imi'nin muhtasar eserinde k~sa bir kay~t vard~r (Vrk. 194a).
11,12 Aksungur'un babas~~El - Turgan'~n bulundu~u zikredilen Sâbyâ boyunun hangi Türk ulusuna ait oldu~u bilinmemekte ise de El - Turgan (hâkimiyeti
devam eden, büyük i~lere kar~~an : Divanü Lügati't-Türk, B. Atalay çev. II, 53)
ad~n~n genellikle K~pçaklarda kullan~ld~~~na (L. Râ ~ onyi, Nyelvtudo mani Közlem6nyek, XLIX, 141) dikkat edilecek olursa bu boyun K~pçak boylar~ndan oldu~u
dü~ünülebilir. Bununla beraber Sâbyü, ~imdiye kadar tespit edilen K~pçak boylar~~
aras~nda bulunmaktad~r (J. S auvaget, Nomes et surnoms de Mamelouk. JA. 1950,
CCXXVIII, 31-58).
el-Muvassal'clan nakledilen bu kay~tlar, mevcut kaynaklar~n hiç birisinde yer
almamaktad~r. Böylece Imparatorlu~un ilerigelen, de~erli ve i~bilir bu kumandan
ve emirlerin, Aksungur'un beraberinde oldu~u anla~~lmaktad~r.
13 Kuzey—Suriye hâkimiyeti u~runa, Süleyman~~ah—Müslim ve Tutu~~aras~nda ortaya ç~kan ve kanl~~bir ~ekilde sonuçlanan mücadeleler sebebiyle ba~gösteren
buhran~~ortadan kald~rmak amac~yla, sultan Melik~ ah, beraberinde, imparatorlu~un büyük ve tecrübeli emirlerinden Porsuk, Ya ~~s~ yan, Bozan ve Aksungur
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düzene girdi. Aksungur, Haleb'de hiç bir hükümdar~n ba~aramad~~~~
sa~lam bir hakimiyet ve otorite kurup halka kar~~, anlat~lmas~~uzun
süren, bir adalet gösterdi. Onun zaman~ nda, fiyatlar normalden
daha a~a~~~dü~mü~tü. O, Haleb halk~na çok yak~nl~k gösterdi, onlara
kar~~~derin bir sevgi duydu, onlar da onu daha fazla bir muhabbetle
sevdiler, sayd~lar. Aksungur, ~eriat emirlerinin d~~~na ç~k~p onlar~~
ihlal edenler için cezalar koymak suretiyle ~slami hükümleri yürürlükte tuttu. ~ehir yörelerini imar etti, yollar~~emniyet alt~na ald~, yolkesicilerle mücadele ederek onlar~~her tarafta izlettirdi, birçoklar~m
yakalat~ p idam ettirdi. Aksungur, herhangibir yerde, bir yolkesicinin bulundu~unu duyarsa derhal harekete geçip onu yakalat~r ve
~ehir kap~lar~n~n birisi önünde idam ettirirdi. Onun zaman~ nda ya~mur ço~ald~, p~narlar ça~~lday~p ~rmaklar akar oldu. Aksungur, Haleb halk~na, kendisine, k~yamete dek hay~rduada bulunmalar~n~~gerekli k~lan birçok iyi ve olumlu i~ler yapm~~t~r.
Emir Aksungur—Tanr~~rahmet eylesin - 481 (1o88) y~l~nda,
Haleb'de ölen sultan Ebu'l-feth (Melik~ ah)'in dad~s~~olmu~~bulunan kar~s~n~n na~~m u~urlad~ : Söylendi~ine göre Aksungur, elinde
bir b~çakla oturuyordu; konu~ma s~ras~nda o, b~ça~~~hareket ettirip
oynarken birdenbire b~çak elinden f~rlayarak kar~s~n~n ölümüne
sebep olan bir yerine sapland~~ve kad~n da orada derhal öldü. Halbuki
Aksungur, onun ölümüne ihtimal vermemi~~ve bunu istemeyerek
yapm~~t~. Daha sonra kar~s~n~n cesedini bir tabutta koydurup A~ustos
ay~~sonlar~nda do~u yönüne u~urlay~p göndertmi~ti".
Emir K asimüdd evl e, Receb 484'ün üçüncü Per~ embe günü,
(21 A~ustos iogi) Efâmiye kalesini ~~bn Mülâib'den teslim al~p
Munkizo~ullar~ndan birisini oraya yerle~tirdi".
Oldu~u halde, büyük bir orduyla ~sfahan'dan hareketle Kuzey—Suriye'ye gelmi~, Y a ~~s ~ yan'~~ Antakya'ya (Aral~k ~ o86), Bozan'~~ Urfa'ya (Mart/Nisan 1086) ve Aksung ur'u da Haleb'e vali olarak atam~~t~r (~ o86 sonlar~). Böylece Kuzey - Suriye'de ortaya
ç~kan buhran bertaraf edildi~i gibi, bu bölge, yönetim bak~m~ndan do~rudan do~ruya imparatorlu~a ba~lanm~~t~r; dolay~s~yla yasal Suriye ve Filistin Selçuklu meliki Tutufun da siyasal ve askeri hareket ve faaliyetleri kontrol alt~na al~nm~~~oldu. Bu
konuda ayr~nt~l~~bilgi için bk. Ali Sevim, ad~geç. Eser, s. 127-32.
Bu konuda muhtasar eserde (196b) pek ayr~nt~l~~ kay~tlar yer almamaktad~r.
14 Emir Aksungur'un Haleb Selçuklu valisi olarak yapt~~~~icraat hakk~nda
di~er ilgili kaynaklarda, bu kadar ayr~nt~l~~ve yenilik getiren kay~tlar mevcut olmad~~~~gibi, Azimrnin muhtasar tarihinde ( ~~96b) de yer almamaktadar.
15 Aksungur, Tutu~, Bozan ve Y a~~ s~ yan'la birlikte, Fat~milerle mücadeleler s~ras~nda (Bu konuda tafsilât için bk. A. Sevim, ad~ geç. Eser, s. 132-36), bir ara,
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K as imü dd evle Aksungur, Rebiülevvel —Safer oldu~u da
söylenir— 486 Pazartesi günü, Tâcüdd evi e (Tutu ~) ile birlikte
Nuseybin'i feth etti. Babam Reis Ebu'l-hasen Ali b. Muhammed
el-Azimi, bana: "Bu fetih s~ ras~ nda emir Aksungur ile beraberdim" dedi ".
Kasimüdd eN;1 e —Tanr~~rahmet eylesin— 486 (~ o93) y~l~nda,
Ba~dad'a sultan Berkyaruk b. Ebu'l-feth'in yan~na gitti ve ayn~~
y~l~n ~evval (Ekim/Kas~m) ay~nda Haleb'e geri döndü".
Kasimüddevle Aksungur, 487 (1094) y~l~nda, Tâcüddevle ile sava~t~ ; Tâcüddevle, onu yenilgiye u~rat~p 7 Cumadelillâ (25 May~s)'da-9 Cumadelülâ (27 May~s) Cumartesi oldu~u da
söylenir - Haleb'in do~usunda bulunan Seb' in ~rma~~n~n yak~n~nda
öldürdü. Tâcüddevle, Kasimüddevle'nin —Tanr~~rahmet eylesin—
kesik ba~~~ile birlikte Haleb'e gelip ~ o Cumadelülâ (28 May~s) Pazar
günü, ikindi üzeri ~ ehri, Pazartesi günü de kalesini teslim ald~ ". K asimüddevle —Tanr~~rahmet eylesin— ile birlikte ondört kumandan da
öldürülmü~ tür; onlardan baz~lar~~ ~unlard~r: Ba~dad ~~hnesi Tuh t egi n, Haleb ~~ hnesi Koçkar, Togan, ~ srail—bunun, ünlü bir hikâyesi
olan Tu~rul adl~~bir kölesi Haleb'de öldürülmü~ tür—, Ali b. es-Süleyman i ve karde~i, Antakya'ya ak~nlarda bulunan Buharal~~Muhammed, Melik~ ah'~n hâslar~ ndan Süleyman ve Altunta ~, hâceyaln~z ba~~na harekete geçerek sözkonusu Efamiye kalesini fethedip Selçuklu yasal'
~eyzer Munkizi emin ~ zzüddevle Ebu'! - Murhef Nasr'~n yönetimine b~rakm~~t~r (22 A~ustos ~ og~ ). Bu konuda muhtasar'da (197b) k~sa bir kay~t vard~r.
16 Burada, Tutu~'un, sultan Melik~ ah'~n ölümü üzerine, sultan olmak
amac~yla at~ld~~~~mücadeleler s~ras~nda, Aksungur, Bozan ve Ya ~~s~ yan ile
birlikte Musul Ukaylo~ullart emini ~ br ahim b. Ku re y~'in elinde bulunan Nuseybin'i
elegeçirip itaat alt~na almas~na (Mart 1093) de~iniliyor. Fakat burada, di~er kaynaklara oranla az ve yetersiz kay~ tlar nakledilmi~tir. Bu konuda ayr~nt~~ için bk. A.
Sevim, ad~geç. Esr., s. 138-39.
17 Bu seyahat~n neden yap~ld~~~n~~belirtmeyen bu kay~ t, öteki ilgili kaynaklarda yer alm~yor. Belki de bu kay~ t, saltanat mücadelesinde, Bozan'la birlikte
Tutu~'un saflar~ndan ayr~l~p saltanat~n öteki müddeisi Berkyaruk'un hizmetine
giren Aksungur'un, Ba~dad'a gitmekte olan Berkyaruk'la birlikte hareket etmesi
ve ondan Musul'da ayr~l~p Haleb'e gelmesiyle (Tafsilât için bk. A. Sevim, ad~geç.
Esr., s. 144 vd.) ilgilidir.
Bu kay~t, muhtasar eserde yoktur.
18 Saltanat mücadelesinin ikinci safhas~na ba~layan Tutu~'un, kendisine
ihanetle hizmetinden ayr~lan Aksungur ve Bozan'~~bertaraf edi~inin tafsilat~~için.
bk. Ad~geç. Esr., S. 145 vd.
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lerden Ebu'l-Kas~ m ve Altuntegini 19. Bozan, Gürbo~a ve
Abako~lu Yusuf Haleb'e kaçt~lar; Bozan Haleb'de öldürüldü".
Cenahüddevle Hüseyin
hakk~nda
Ebu'l-Yumn el-Kindi, Azimi'nin kendi hatt~yla yaz~lm~~~olan eserinden naklen bize (~~bnü'l-Adim) ~unlar~~haber verdi:
Cenahüddevle, 496 (1103) y~l~nda, Humus'ta Cuma günü
camide, alt~~ki~i tarafinclan öldürüldü. Bunlardan birisinin Serminli
oldu~u biliniyordu. Ayn~~ y~lda, Bat~ni el-Hakim el-Acemi Haleb'de vefat etti 21.
Halef b. Mülâib
hakk~nda
Ebu'l-Yumn Zeyd h. el-Hasen, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Azimi'nin, kendisine yaz~ p bildirdi~i ~u
kay~tlar~~ bize (~ bnü'l-Adis~ m) haber verdi:
19 Aksungur ile birlikte öldürdü~ü belirtilen bu kumandanlar~n adlar~~
ilgili hiç bir kaynakta bulunmamaktad~r.
20 Aksungur'la birlikte olmalar~na ra~men, emir Bozan ve Gürbo~a,
Tutu~'a kar~~~sava~may~p Haleb'e kaçarak savunma haz~rl~ klar~na giri~tiler ve ayr~ca
tabi olduklar~~ Beryaruk'tan da yard~m istediler. Öte yandan süratle Haleb üzerine
yürüyen Tutu~, ~ehre hâkim olmakta pek güçlük çekmedi; ~ehir ve kaleyi teslim
ald~ktan (30 May~s 0094) sonra Bozan ve Gürbo~a'y~~ hapse att~rm~~, çok geçmeden Bozan, ba~~~kesilmek suretiyle öldürülmü~~ve yönetimindeki Urfa Tutu~'a
ba~lanm~~t~r; Gürbo~a ise, emir öner'in arac~l~~~yla karde~i Altunta~'la birlikte
Humus'a gönderilip orada hapse at~lm~~t~r (~ bnü'l—Kalânisi, Zeylii Tarihi D~ma~k,
s. 126-27; I b nü'l—A d lm, .Zübtedü'l—haleb fi Tarihi Haleb, II, 117; ~slâm Ansiklopedisi,
"Kür—Buka" mad.; A. Sevim, Ad~geç. Esr., s. 149-50).
21 Tutu~~- Berkyaruk aras~ nda vukubulan saltanat mücadelesinin son
safhas~n~~ olu~turan Rey sava~~ndan (26 ~ubat ~ o95) sonra Haleb'e gelerek melik
R ~ dvan'~n devlet i~lerini tam bir yetkiyle yürüten, Haleb Melikli~i için ortaya
ç~kan iç ve d~~~sorunlarda daima onun yan~nda yer alan veziri ve babal~~~~Cenahüdevle (Bâkiüddevle) Hüseyin, R~ dvan - Dukak aras~nda yap~lan K~nnesrin
sava~~n~~(22 Mart 0097) izleyen günlerde, aralar~n~n aç~lmas~~ sebebiyle, R~ dvan'dan
ayr~larak Humus'a çekilip orada Selçuklulara tâbi bir emirlik kurmu~tur. Fakat, o,
~~ May~s ~~103'de Humus'ta, metinde de belirtildi~i üzere, Bat~ni reisi el - Hakim
el - Müneccim'in gönderdi~i sufi k~l~~~ndaki Bat~ni fedaileri taraf~ndan hançerlenerek öldürülmü~tür (Zübdetü'l—haleb, II, 146-47;Zeylü Tarihi D~ma~k, S. 142; Cenahüdevle'nin faaliyetleri hakk~nda bk. A. Sevim, ad~geç. Esr., s. 162-194.
Muhtasar eserde (192 a) bu konuda çok k~sa bir kay~t vard~r.
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Kasimüddevle Aksungur, Bozan, Ya~~s~ yan ve Tacüddevle Tutu~, 483 (1090) y~l~nda, Humus' a yürüyüp 1bn Mülâib'den ald~lar ve kendisini de demir bir kafes içinde sultan~n (Melik~ ah) huzuruna ç~kart~lmak üzere, (~sfahan'~a) gönderdiler 22 .
Sultan vefat edince 1bn Mülâib kurtulup M~s~r'a gitti; oradan
geri dönüp Efamiye kalesini teslim ald~~ ve orada 17 y~l kald~ktan
sonra öldürüldü.
Emir Kas imü d d evle 484 (1091) y~l~nda, Efamiye kalesini
'bn Mülaib'den al~p buraya Munkizo~ullar~ndan birisini b~rakt~~ve
~ o Receb (28 A~ustos)'de Haleb'e döndü 23.
I bnü'l-Adim'in, Azim rden nakletti~i yukar~daki kay~tlar
hakk~ndaki mütalaa ve ele~tirmesi ise ~öyledir:
Azimrnin yukar~daki kay~tlar~n~~ben (I bnü'l-Adim), -ayr~ca
onun telif edip el-Muvassal ale'l-asli'l-Mavsil ad~n~~verdi~i ve bizzat kendi elyaz~s~yla yaz~lm~~~olan eserinden de naklettim. O, "t bn Mülaib,
M~s~r'dan dönüp Efamiye kalesini teslim alarak orada kald~" diyor.
Bu yanl~~t~r. Çünkü 1bn Mülaib, M~s~r'dan döndükten sonra 499
105) y~l~nda öldürüldü. E~er Azim i, onun Efamiye'deki ilk valili~ini
kasdetmek istemi~se, bu da do~ru olamaz. Çünkü kendisi "1bn
Mülaib'in Efamiye kalesini teslim al~p 17 y~l oturdu~udu ve sonra
öldürüldü~ünü" haber veriyor. Esasen Efamiye kalesi, 484 (1091)
y~l~nda, onun elinden ç~km~~~ve kendisi de 499 ( ~~~ o5) y~l~nda öldürülmü~~idi. Azimrnin ifadesine bak~l~rsa Efamiye kalesi, 1bn Mülaib
in öldürülmesinden önce, dört y~l, üç ay onun yönetimi d~~~nda
kalm~~~oluyor. Esasen Efamiye, Ebu'l-Mehâsin Müslim b.
K~~ rey~~zaman~nda, Humus ile birlikte 1bn Mülâilfin elinde bulu22 Tutu~, kuvvetleriyle kendisine kat~lan Aksungur, Bozan ve Ya~~s~ yan
ile birlikte, ~ii M~s~r Fat~mileri ad~na hutbe okuttuktan ba~ka, yollar~~kesip
soyg~~nlar yapmakta olan Haleb b. Mülâib'in yönetimindeki Humus üzerine
ytirüyüp teslim alm~~~ve sultan M elik~~ah'~n buyru'~u üzerine de ~ehrin yönetimi
kendisine b~rak~lm~~t~r (Zübdetü'l-haleb, 11, 166; el—Kdmil, X, 202-203 ; Ayni, lkdü'l—euman, Topkapu Saray~, III. Ahmed Ktp. Nr. 2912, III, 2 ~ oa).
Muhtasar eserde (197a) bu konuda k~sa bir kay~t vard~r.
23 el—Kdmil'deki (X, 203) bir kay~tta, ku~atma s~ras~nda Efamiye'de bir
Fatura hâdiminin bulundu~u belirtilmi~tir.
Metinde, ad~~belirtilmeyen Munkizo~lu, ~eyzer emini izzüddevle Ebu'l—Murh ef Na sr'd~r (Zübdetü'l—haleb, 11, o6) .
Muhtasar'da (197 b) bu konuda k~sa bir kay~t yer alm~~t~r.
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nuyordu 24. Hattâ ben, bu konuda Azim rnin kendi hattahyla
yaz~lm~~~olan eserinde ~unlar~~okudum:
Safer 475 (Temmuz io82)'de Müslim, Humus kalesinde ~~bn
Mülâib'i ku~att~. Ayn~~ y~lda Müslim, onunla bar~~~ yapt~ktan
sonra Halebe döndü 25.
Hadi) Haydere b. el - Hasan
hakk~nda

Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Azimrnin kendi
hathyla yaz~lm~~~olan eserlerindeki ~u kay~tlar~~bize (~~bn ü '1- Ad fm),
nakline izinle Ebu'l-Yumn el-Kindi haber verdi:
Melik R~ dvan, 490 (1096/97) y~l~nda, Haleb'de M~s~rl~lar ad~na
(~ii) hutbe okuttu; hatib, Ebû Turab Haydere idi 26. Ebû
24 Görüldü~ü üzere I bnü'l - Ad im, Az imrnin kay~tlar~n~ n çeli~kili taraflar~n~~
ciddi bir ele~tirmeye tabi tutmaktad~r. Bütün bu hususlar~n ayr~nt~s~~için bk. A.
Sevim, ad~geç. Esr., s. 34-36.
25 Büyük Selçuklu imparatorlu~u vasallar~ndan olmas~na ra~men Musul emini
~~erefüddevle Müslim, hâkimiyet alanlar~n~~ geni~letmek amac~yla, birtak~m
giri~imlerde bulunmu~tur. Bu cümleden olarak o, nakilde k~sa olarak zikredildi~i
üzere, Halef b. Mül â ib'in elindeki Humus'a yürüyüp ku~atmaya ba~lam~~t~r.
Fakat I bn Mülâib'in ba~vurusu üzerine, Tutu~'un müdahalesi sonucunda, Müslim çekilmi~~ise de çok geçmeden yeniden gelip ku~atmaya devam etmi~, fakat
bu kez, 1bn Mülâ ib'in bir miktar alt~n ödemesi üzerine, ku~atmay~~b~rak~p Haleb'e
dönmü~tür (S~ bt b. el - C e vzi, Mir'âtü'z—zeman. A. Sevim yay., s. 215).
Bu kay~t muhtasar eserde mevcut de~ildir.
28 Suriye ve Filistin'in istirdad~n~~gerçekle~tirmek amac~yla M~s~r Fatim ileri,
buradaki Selçuklu Melikli~inin iki dü~man kola ayr~l~p çat~~malara ba~lamalann~~
f~rsat bilerek Haleb kolu meliki R ~ dv an'a özel bir elçi heyeti göndererek "M~s~r
Fat~mi Halifeli~ine tâbi olarak adlar~na ~ii hutbesi okutmas~~halinde kendisine, karde~i Dukak'~n yönetiminde bulunan D~ma~k'~~ almas~~için askeri ve mali yard~mda
bulunacaklar~n~" bildirdiler. Bu öneriyi çekici bulan ve D~ma~k'a kesinlikle sahip
olmak isteyen R~ dvan, tereddüt etmeden Haleb ve yörelerinde, Abbasi Halifeli~i
ve Selçuklu imparatorlu~u adlar~na okutmakta oldu~u sünni hutbeyi kard~rtarak
Fat~miler ad~na ~ii hutbesi okutmaya ba~lam~~t~r (28 A~ustos 1097). Böylece Suriye
ve Filistin Sekulular~n~n Haleb ~ubesi, M~s~r Fahmi Halifele~ine maddi ve manevi
ba~larla ba~lanmak suretiyle tabi bir hale gelmi~~ve tarihte ilk kez bir Selçuklu
Melikli~i, ~ii M~s~r Fat~tni Hal jfeli~ini metbü tarnm~~t~r. Fakat çok geçmeden ba~ta
Büyük Selçuklu imparatorlu~u olmak üzere, bütün sünni Islam dünyas~n~n siyasal
te~ekkülleri harekete geçerek melik R ~ dv an'~n bu uygulamas~n~~ önlemi~ler ve
ancak Haleb ve yörelerinde dört hafta okutulan ~ii hutbesi de böylece kald~r~lm~~ur
(22 Eylül 1097). Bu konu hakk~nda tafsilât için bk. A. Sevim, ad~geç. Esr., s. 173 vd.
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Turab'~n" me~hur bir hikayesi vard~r : O, Haleb'de, ikinci kez-ilk
kez Sultanü'l~idi 1 (Alp arslan)'in ~ehri ku~att~~~~s~rada M~s~rl~lar ad~na
okumu~tu - M~s~rldar ad~na hutbe okumadan ölmeyece~ini rüyas~nda
görmü~ ; bu, gerçekten böyle olmu~tur.
Melik R~dvan b. Tutu~~
hakk~nda
Tuslu Müeyyed b. Muhammed b. Ali, Ebû Abdullah
Muhammed b. Ali el-Azimi'den naklen bize (~ bnü'l-Adim)
~unlar~~haber verdi :
a) el-Micennü'l-Muvaffak, 490 ( ~ o96/97) y~l~nda, melik
R ~ dva n'a kar~~~ayakland~. Önceleri Halebliler onunla birlik oldularsa
da sonradan ondan ayr~ld~lar. el-Micenn, gizlenmeye çal~~t~, fakat
melik R ~ dvan, kendisiyle birlikte adamlar~n~~ve çocuklar~n~~ yakalatt~~ve Zülkade (Ekim) ay~nda mallar~na elkoydu; daha sonra onlara
çe~itli i~kence yapt~ rd~ ktan sonra, önce Micenn'i, sonra da onun
cesedi etraf~nda ötekileri öldürttü".
Görüldü~ü üzere, bu önemli konu hakk~nda Azimrnin mufassal eserinden
yap~lan nakillerde yeterli derecede bilgi bulunmamaktad~r, muhtasar'da ( ~~go a) ise
çok k~sa bir kay~t vard~ r.
27 Melik R ~ dvan, ~ii
Fahmi hutbesi okutmaya ba~lay~nca sünni inançl~~
Ebû Ganim Muhammed b. Hibetullah'~~ Haleb kad~l~k ve hatiblik görevinden
al~ p yerine ~ii inançl~~ Ebû Turab Haydere b. Ebû Useme'yi atam~~t~r. Fakat
daha sonra Ebû Tur ab azledilip Ebû Ganim yeniden eski görevine iade edilmi~tir
(Zübdetü'l—haleb, II, 126-28; el—Kamil, X, 269-70; Zeylii Tarihi Duna~k, s. 133; lkd,
III, 2 ~~~ a).
28 el - Micenn lâkapl~~ Haleb reisi Berekât b. Faris el - F 1:11, daha önce
Haleb Selçuklu valisi Kasimüddevle Aksungur taraf~ ndan cesur olmas~, ~aki,
soyguncu ve müfsitlerle iyi mücadele edilebilece~i dü~üncesiyle Haleb Reisli~ine
atanm~~t~ . Gerçekten Berkât, bu görevi Aksungur ve daha sonra Tutu~~zamanlar~nda ba~lanyla yürütmü~, fakat R~ dvan devrinde, vezir, kad~~ ve di~er meliklik
yöneticilerine bask~~ ve tahakküme ba~lam~~~ve nihayet bir k~s~m Haleb muhaf~z~n~~
ve ~akileri etraf~na toplay~ p isyana ba~lam~~t~ r. Fakat R~ dvan'~n kendisini ~iddetle
takip ettirmesi üzerine, yanda~lar~~kendisini terketmi~~ve nihayet Haleb kalesine
s~~~narak orada gizlenmi~tir. Askeri birlikler onu ku~atm~~~ve gizlendi~i yerden
ç~kart~larak hapse at~lm~~, halktan gasbetti~i bütün mal ve paralar elinden al~nd~ktan sonra a~~r i~kenceler yap~lmak suretiyle iki o~lu ile birlikte öldürülmü~tür
(1098 ortalar~. Zübtedit'l—haleb, II, 138-41; Zeylü Tarihi Dzma~k, s. 135).
Muhtasar'da ( ~ goa) bu konuda k~sa bir kay~t yer alm~~t~ r.
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b) Ayn~~ y~lda, melik R~ dvan'a M~s~r elçisi gelip halife elMüsta'lirden arma~an ve hil'atler getirdi. R~ dvan, M~s~rl~lar
ad~na bir ay süreyle (~ii) hutbe okuttu ise de sonradan bundan vazgeçti 29 .
C) Franklar, 493 (~~~ oo) y~l~nda, melik R~ dvan'~~ Kellâ denilen
yerde yenilgiye u~ratt~lar. Müslümanlar kalabal~k, Franklar ise yüz
atl~~idiler. Franklar, Müslümanlar~n birçoklar~n~~ öldürüp birço~unu
tutsak ald~lar. Bu yenilgi, 5 ~aban (15 Haziran) Cuma günü vukubuldu 39.
d) Franklar, 498 ( ~~~ o4/5) y~l~nda, melik R ~ dv an'~~ Artah arazisindeki Aynu Seyl~r dan bozguna u~ratt~lar. Bu çarp~~maya Artah
kalesi sebep oldu: Franklar, buras~n~~elegeçirmek için harekete geçince
melik R~ dvan da atl~lardan ba~ka toplad~~~~çok say~daki yaya kuvvetlerle birlikte Artah' a yard~ma gitti. Per~embe günü yap~lan çarp~~malarda R~ dvan'~n atl~~kuvvetleri bozuldu, yayalar da teslim
oldu, çok say~da asker öldürüldü. Bu sava~ta Haleblilerden büyük bir
gazi toplulu~u - Tanr~~onlara rahmet eylesin - yok olup gitti, bunlardan daha ço~u da kaçt~~32.
29

Bu konuda yukar~da genel nitelikte bilgi verilmi~tir.

3° Antakya'da bir prenslik kuran Haçl~lar, hakimiyet alanlar~n~~geni~letmek

amac~yla askeri hareketlerde bulunmu~lard~r. Bu cümleden olmak üzere, Haleb
Selçuklu Melikli~ine ba~l~~ Mv, Bdre, Maarretünn&nan, Cezr, Zerdand, Sermin ve Kelld,
kent ve kalemlerini i~gal etmek suretiyle Haleb'i adeta ku~at~r bir duruma gelmi~lerdi. Melik R ~ dvan i~gal edilen yerleri geri almak için Antakya prensi Bol~ mond
ile Kelld yörelerinde yapt~~~~sava~ta (5 Temmuz iio~ ) a~~r bir yenilgiye u~ram~~t~r;
bundan istifade eden Haçl~lar, yine Haleb'e ba~l~~ Kefertdb ve Hdz~r kalelerini de kolayl~kla i~gal etmi~lerdir (Bu sava~~ve daha sonraki olaylar hakk~nda daha geni~~
bilgi için bk. A. Sevim, ad~geç. Esr., S. 192 vd.).
Bu konuda muhtasar'da (191 a) ancak bir sat~rl~k bir kay~t yer alm~~t~r.
31 Buran~n, Haleb'e üç mil uzakl~kta ve daha önce Tutu~~- Süleyman~ ah sava~~n~n yap~ld~~~~yer olan Aynu Seylem (Yakut, Mu'cetnü'l—bülddn, III, 762)
olmas~~mümkündür.
32 Boh m on d'un yard~m sa~lamak amac~yla Avrupa'ya gitmesi dolay~s~yla Antakya Prensli~inin yönetimini geçici olarak üzerine alan Tancr6d, di~er Haçl~~
devletlerinden de geni~~çapta yard~m alarak Haleb Melikli~inin stratejik önemi haiz
Artah kalesine yürüyüp ku~atmaya ba~lad~. Kale kumandan~n~n ça~~r~s~~ üzerine
harekete geçen R~ dvan, oldukça kalabal~k bir orduyla Artah'~n yard~m~na gitti.
Haçl~lar, Selçuklu ordusunun çoklu~u kar~~s~nda, önce sava~mayarak geri çekilmi~lerse de daha sonra her iki taraf aras~nda yap~lan sava~ta, Selçuklu yaya kuvvetlerinin
Haçl~~ ordugahma kadar girmelerine ra~men atl~~ birliklerin yenilgisi sonucunda,
büyük kay~plar vermekten kurtulamam~~lard~r (20 Nisan ~~805). Bu yenilgi sonunda,
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Bu nakillerden sonra I bn ül-Ad im, "bu sava~ta, üç bin Müslüman atl~~ve yayan~n öldürüldü~ünü ve Artah'ta bulunan Müslümanlar~n da buradan kaçt~klar~n~~ - haber ald~~~n~" ifade etmektedir.
Franklar, Haleb arazisine yürüyerek ya~ma ve talan hareketierinde bulunarak ahalisini tutsak al~p sürdüler. Bu yüzden Leylan
da~~ndan ~eyzer'e kadar olan Haleb topraklar~nda huzur bozuldu,
güvenlik ve süktinun yerini korku ve endi~e ald~. Cezr ve Leyltln halk~,
Haleb'e kaçarken arkalar~ndan yeti~en Frank athlar~~bunlar~n ço~unu
tutsak al~p bir k~sm~n~~da öldürdüler. Haleb topraklar~nda vukubulan
bu facia daha önceki Kell~l felaketinden daha büyük idi 33.
Frank Tan cr ed, Leylan'a ba~l~~ Tellü A~cl~'ya yürüyerek i~gal etti; Haleb'e ba~l~~geri kalan kaleleri de ald~. Böylece melik R ~ dv an'~n elinde k~ble yönündeki yerlerden yaln~z Hama, bat~da ise
hiç bir yer kalmad~ ; ancak, R ~~dv a n'~n elinde kalan do~u ve kuzeydo~udaki yerler de güvenlik içinde de~illerdi. Haleb halk~~güç ve s~k~nt~l~~bir durumda idi. Bunlardan baz~lar~, Ba~dad'a giderek yard~m
iste~inde bulundular; Müslüman askerlerinin Franklara kar~~~kendilerine yard~ma gelmesini isteyerek Cuma günleri camilerde hatiblerin
hutbelerine engel olduklar~~gibi, baz~~minberleri de k~r~p parçalad~lar34,35. Bunun üzerine sultan Muhammed b. Melik~ ah, kumandanbütün Suriye'de ya~ayan halk, her an bir Haçl~~ istilâsma u~rama korku ve endi~esiyle kar~~~kar~~ya kalm~~t~r. Bu sava~~ve sonraki olaylar~n tafsilât~~hakk~nda bk.
A. Sevim, ad~geç. Esr., s. 198-200).
Bu sava~la ilgili olarak muhtasar eserde (ig2b-193a) pek fazla bir bilgi yoktur.
38 Yukar~da sözkonusu edilen Artah yenilgisi üzerine, bundan azâmi ölçüde
faydalanmak için harekete geçen T an cr
Haleb bölgesinde istilâ ve ya~ma
faaliyetlerine giri~mesi üzerine, buralarda oturan halk~n büyük bir k~sm~~ Haleb'e
göçedip s~~~nmak zorunda kalm~~lard~r (Göst. yer).
34, 35 Metinde de belirtildi~i üzere, özellikle Ta n cr6d'in askeri hareketleri dolay~s~yla Selçuklu Melikli~inin ba~kenti olan Haleb, Haçl~~ ku~atma ve bask~s~~
alt~nda çok güç bir duruma dü~mü~tü. Bu sebeple melik R~ dvan ve halk, korku
ve ümitsizli~e dü~mü~lerdi. Melikli~e yard~m edebilecek metbiilar~, Büyük Selçuklu
~mparatorlu~undan ba~ka hiç bir siyasal te~ekkül yok idi. Bu sebeple melik R~ dvan,
öteki Sun:ye emirlerinin yapt~klar~~gibi, Ha~imi ailesinden birisinin ba~kanl~~~nda,
sufi, fakih ve tacirlerden olu~an bir heyeti, bu s~ralarda Ba~dad'da bulunan sultan
Muhammed Tap.ar'a gönderdi. Haleb heyeti ve di~er Suriyeli heyetler, Ba~dad'a
ula~~p sultan~n özel ca~r~iine giderek cuma namaz~~s~ras~nda ba~~r~p ça~~rmaya ba~lad~lar ve Haçl~~istilâs~~dolay~s~yla Suriye'nin elim durumunu bildirip gösterilerde bulundular, halife ve sultan~n, Suriye ile hiç ilgilenmediklerini belirttiler; bu arada hutbe
okumakta olan hatibi a~a~~~indirip minberini parçalad~lar ve namaz~~fesada verdiler.
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lar~~ Musul emini Mevdud, Ahmedil el-Kürdi ve Sökmen
el-Kutbi olan büyük bir ordu haz~rlatt~. S ökmen, Haleb' e gelmeden
yolda öldü. Ordu Haleb' e eri~ince R~ dvan, ~ehir kap~lar~n~~kapad~~ve
~ehri teslim etmemeleri için halktan rehineler al~p kaleye götürdü.
Ayr~ca o, hizmetinde bulunan bir k~s~m askerlerle Bat~nilerin baz~lar~n~, ~ehir surlar~m korumakla görevlendirdi ve halk~n surlara ç~kmas~n~~yasaklad~. Surdan a~a~~~ ~sl~ k çalan bir adam~n boynu vuruldu
ve yine sur üzerinde giysisini ç~kar~p a~a~~ya ba~ka birisine atan bir
ki~i de surdan a~a~~~at~ld~. Haleb kap~lar~~onyedi gece kapal~~kald~.
~ehir halk~~üç gece yiyecek bir ~ey bulmay~p aç oturdu. H~rs~zlar
ço~ald~, ~ehir ilerigelenleri canlar~ndan endi~e duyma~a ba~lad~lar.
Melik R~ dvan yönetiminin böylece kötüle~mesi sebebiyle ahali
kendi aralar~nda, onun aleyhine konu~uyor, küfür edip dil uzat~yor
ve ay~phyorlard~. Bu durum kar~~s~nda R~ dvan'~n, halk~n ~ehri
teslim etmesinden &day~~endi~e ve korkusu artt~. Bu sebeple o, halk
aras~na atl~~kolcular sald~ ; ayr~ca ~ehir d~~~ndaki askerlere kar~~~h~rs~z ve çapulcular gönderdi; bunlar, ordugâhtan ayr~l~p yaln~z kalan
askerleri yakalay~p kaç~n~yorlard~. Haleb d~~~ndaki bu ordu, Haleb
topraklar~nda Franklar~n ya~malarmdan arta kalan ~eyleri ya~ma ve
tahrip ettikten sonra Safer 505 (A~ustos III') sonunda Frank istilâs~na
u~rayan Maarretünnün~an' a hareket etti. Ordu burada bir kaç gün
kald~ ; bu s~rada atabeg Tu~tegin'in onlar~n yan~na gelmesi üzerine R~ dvan, baz~~ordu mensuplar~na mektup gönderip onun
aleyhine onlar~~fitneledi. Bunun üzerine Tu ~tegin, M ev dud'un
himayesine s~~~nd~ ; o da ona, muhaliflerine kar~~~durmak suretiyle
dostluk ve vefa gösterdi. Tu~tegin, kendisine cephe alanlara anma~anlar gönderip "Trablus'a yürümeleri halinde kendilerine para
Ayn~~ ~ekilde, ertesi hafta halifenin (el - Müstazhir Billah) özel camiine giderek
orada da ta~k~nl~k ve tartibatta bulundular. Durumu ö~renen sultan Muhammed
Tapar, derhal büyük bir Selçuklu ordusunu Haçl~larla mücadale için Suriye'ye
gönderdi. Kendisine ba~kumandanl~k görevi verilen Musul Selçuklu valisi emir
Serefuddin Mevdud, kuvvetleriyle kendisine kat~lan ve metinde de adlar~~belirtilen emirlerle birlikte Suriye'ye hareket etmi~se de, özellikle Haleb meliki R~ dvan'~n
olumsuz tutumu dolay~s~yla Haçltlarla ba~ar~l~~bir mücadelede bulunulamadan
Musul'a geri dönmek zorunda kalm~~t~r. Di~er ilgili kaynaklara oranla Azimi,
bu sefer hakk~nda ayr~nt~l~~ve yeni bilgiler vermi~tir. Bu sefer hakk~nda bk. A. Sevim, ad~geç. Esr. s. 215-19; I. Demirkent, Urfa Haçl~~Kondu~u (1098-1118), s.
131-38.
Muhtasar eserde (195a), bu konuda k~sa kay~tlar vard~ r.
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yard~m~nda bulunaca~~n~" önermi~~ise de onlar, daha ileri gitmek
istememi~lerdir. O~ duda bulunan Ahmedil ve Porsuko~lu Porsuk askerleriyle birlikte F~rat yönüne gittiler. Atabeg ile kalan
Mevdud, onunla birlikte Maarretünn~2man'dan Asi irma~~~yönüne
hareketle Celdli'ye sald~r~da bulundular. Bu s~rada Franklar da Efamiye'ye kar~~~karargâh kurarak Baudouin, Tancred ve SaintGilles'in o~lu hep birlikte Müslümanlara kar~~~harekete geçtiler.
Bunun üzerine Ebu'l-Asâkir Sultan b. Munkiz, ailesi ve askerleriyle ~eyzer'den ç~k~p Mevdud ve Tu~tegin ile birle~erek
Frank lara kar~~~yürüdüler. Müslüman atl~lar~, Franklar~~ ku~att~ ; Türkler de su kaynaklar~n~n yollar~n~~ ~iddetle çevirerek onlar~n suya ula~malar~na engel oldular. Bunun üzerine Franklar birbirlerini savunarak
kaçt~lar.
g) Tancred'in Aaz kalesine sald~rmas~~üzerine R~ dvan, ona,
bundan vazgeçmesi için Haleb gelirlerinden 20 bin alt~n, at ve daha
ba~ka ~eyler vermeyi önerdi ise de o, bunu kabul etmedi. Bunun
üzerine R~ dvan, atabeg Tu ~ tegin'le yak~nla~may~~uygun görerek
onu Haleb'e davet etti. Bunu kabul edip Haleb'e gelen Tu~tegin ile
R~ dvan "asker ve para bak~m~ndan birbirlerine yard~mda bulunma"
hususlar~nda antla~ma yapt~ ktan ba~ka "Tu~tegin'in D~ma~k'ta
R ~ dvan ad~na hutbe okutup para bast~rmas~" da kararla~t~r~ld~.
Fakat R~ dvan, bu antla~maya sadakat göstermedi. Zira Suriye'ye
gelen Mevdud, Franklara kar~~~"cihat" konusunda Tu~ tegin ile
bir antla~ma yapt~~ve (bu sebeple) Tu~ tegin, melik R~ dvan'dan
yard~m iste~inde bulundu ise de R~ dvan, bu yard~m~~geciktirdi;
ancak Müslüman kuvvetlerinin Franklar~~ bozmas~~olay~ndan 36 sanrad~r
ki R~ dvan, onlara yüz atl~dan daha az bir kuvvet gönderdi. Böylece o, Tu~tegin ile yapt~~~~antla~ma ve vaade sadakat göstermedi. Bunun üzerine atabeg, onu k~nad~~ve Rebiülevvel 507 (A~ustos/Eylül)'de onun ad~n~n "D~ma~k'ta okunan hutbelerden ve bas~lan paralardan kald~r~lmas~n~ " emretti".
36 Taberiyye'de yap~lan bu sava~~için bk. S t. Run cim an, A Histotory of the
Crusade, Il, 126-27; ~~A. "Tu~tegin" mad.; Urfa Haçl~~Kondu~u, s. 145-46.
37 Selçuklu Melikli~ine ait Haleb bölgesinde stratejik birçok önemli kaleleri
i~gal etmek suretiyle Haleb'i ku~atma durumuna gelen Antakya Haçl~~ prensi Taner
bu kez, ~ehre çok yak~ n ve en önemli kalelerden birisi olan Azaz'~~i~gal için haz~rl~klar~n~~ bitirip harekâta ba~lamak üzere idi. Melik R~ dvan, ona 20 bin alt~n kar~~l~~~nda bar~~~önerisinde bulunmu~, fakat kabul edilmemesi sonucunda, aralar~nda
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h) Haleb hâkimi melik R~ dvan b. Tâcüddevle, 507 (~~~ 3)
y~l~nda vefat etti 38 ve yerine o~lu Tâcüddevle Alparslan geçti.
Ayn~~ y~lda Tâcüddevle b. melik R~ dvan, suret bak~m~ndan
insanlar~n en güzeli olan çocuk ya~taki Melik~ ah ve ~ brahim
adlar~ndaki iki karde~ini öldürdü.
Bu nakilden hemen sonra tbnü'l-Adim, ~ brahim'in bir
süre daha ya~ad~~~n~~tesbit etti~ini, hattâ onun, ad~n~n Mubarek
Oldu~unu sand~~~~bir o~lunu Haleb'de gördü~ünü ifade etmektedir 39.
Melik Alparslan b. R~dvan
hakk~nda

Ebu'l-Yumn el-Kindrnin, EVI Abdullah Muhammed
b. Ali el-Azimrden naklen bize (~ bnü'l-Adim) haber verdi~i ~u
kay~tlar~, ben onun kendi hatt~yla yaz~lm~~~olan eserinden de naklettim :
a) Melik R~ dvan, 507 (1113) y~l~nda Haleb'de vefat etti, yerine
o~lu Alparslan geçti, hâdim Lülü de onun atabe~i oldu. Devlet
i~lerinin düzene sokulmas~~amac~yla melikli~in hâdim ve hâslar~ndan
pek iyi ili~kilerin olmamas~na ra~men D~ma~k emini Tu~tegin'e ba~vurup onunla
"Gerekti~i zaman kar~~l~kl~~ mali ve askeri yard~mda bulunmak, Tu~ tegin'in
R~ dvan'~~metbû tan~mas~~ve dolay~s~yla ad~na hutbe okutup para bast~rmas~"
~artlar~n~~kapsayan bir anla~lama yap~lm~~t~r. Fakat bir süre sonra (~~~~12 ba~lar~)
Kudüs kral~~ I. Baudouin'in D~ma~k'a ba~l~~ Beseniyye'ye sald~rmas~~üzerine Tu~tegin, müttefikleri Musul emini Mevdud ve R~ dvan'a yard~m için ba~vurmu~sa da
R~ dvan, hemen harekete geçmemi~, ancak, müttefiklerin Taberiyye'de Baudouin
ve Joscelin'i yenilgiye u~ratmalar~ndan (28 Haziran ~~~~ 3) sonra ~ oo atl~~ göndermi~tir. Bunun üzerine R~ dvan - Tu~tegin ittifak~~bozulmu~tur (16 A~ustos
~~ 3) (Tafsilât için bk. Zübdetü'l—haleb, II, 163-64; Zeylü Tarihi D~ma~k, s. 183-84;
IA. "Tu~tegin" mad.
Bu kay~tlar, muhtasar eserde yer almamaktad~r.
38 Burada ay kaydedilmemi~tir. Di~er kaynaklara
(Zübdetü'l—haleb, 11, 164;
Ze.ylü Tarihi D~ma~k, s. 189; el—Kârnil, X, 499; Mir'âtü'z—zeman, Topkapu Saray~,
III. Ahmed Ktp. Nr. 1907, XIII, 167a; lkd,111, 240 b) R~ dvan, 28 Cumadelâh~r
507 (~ o Aral~k ~~~~13)'de vefat etmi~tir. Kr~. muhtasar eser, 195 b.
39 ~ bnü'l - Adim, burada ve biraz sonra Haleb Selçuklu meliki Alparslan
b. R~ dvan hakk~nda Azim rden yap~lan nakiller aras~nda (S. ~ 6), bir câriyeden
olan (Zübdetü'ül—haleb,II,167; el—Kâmil, X, 499) Alparslan'~n küçük ya~ta öldürdü~ü bir karde~inden (Melik~ ah) ba~ka ikinci karde~inin ad~n~n - Azimrnin
ifade etti~i gibi - ~ brahim de~il, Mubarek (Mubarek~ ah) oldu~unu belitrmi~~
ve bu konuda da Azim ryi ele~tirmi~tir. •
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birçoklar~~ öldürüldü. Alparslan iki karde~ini de yakalat~p hapse
att~.
Tâcüddevle Alparslan b. melik R~ dvan, ayn~~ y~lda,
suret bak~m~ndan insanlar~n en güzeli olan çocuk ya~taki Melik~ ah
ve Ibrahim adlar~ndaki iki karde~ini öldürdükten ba~ka babas~n~n
hâdimi Altunta~~el-Micenni ile hâcib Alptegin'i de öldürttü.
Haleb halk~n~n kendisinden endi~e ve korkuya kap~lmas~~üzerine,
hâdimi ve atabe~i Lülü, onun öldürülmesine önayak oldu 4°.
Tâcüddevle Alparslan b. R~ dvan, 508 ( ~~~i) y~l~nda,
atabe~i hâdim Lülü'nün giri~imi sonucunda Haleb kalesindeki
odas~nda öldürüldü ve yerine karde~i Sultan~ ah b. R~ dvan
getirildi 41.
Ibnü'l-Adim, bu nakil hakk~nda ~u ele~tiride bulunuyor:
Azimrnin, öldürülen iki karde~ten ikincisinin ad~n~~ Ibrahim
olarak zikretmesi yanl~~t~r. Bu ikinci karde~~Mubarek olacakt~r.
Ibrahim'e gelince, o dilsiz olup R~ dvan'~n soyundan bugüne
dek kalan tek çocuktur.
4° Melik R~ dvan'~n ölümü üzerine, Haleb Selçuklu Melikli~i taht~na geçen
16 ya~~ndaki o~lu Tâcüddevle Ebü Sucâ Alparslan Muhammed, içte ve
d~~ta ciddi ve hayati tehlike gösteren çok önemli sorunlarla kar~~~kar~~ya gelmi~ti.
Söyleki: Babas~~ R~ dvan'~n, Haleb'de Suriye Bat~nilerinin bir propaganda merkezi
kurmalar~ndan sonra ba~ta reisleri Ebû Tahir es - Sâig ve el - Hakim el - Müneccim olmak üzere, Bat~ng dâileri büyük faaliyetler göstermi~ler ve özellikle
melikli~in yönetimine kar~~maya ve ordu saflar~na girmeye ba~lam~~lard~. Mal ve
can güvenliklerini sa~lamak amac~yla halktan pek çok kimseler, Bat~ni yanl~s~~
olmak zorunda kalm~~lard~. Böylece içte etkili bir Bat~nt bask~~ve tahakkümü alt~nda
kalan melikli~i, d~~ta Antakya Haçl~~Prensli~inin ciddi bir tehdidi alt~na girmi~~bulunuyordu. ~~te böyle kritik bir zamanda meliklik i~lerini R~ dvan'~n hâdimlerinden
Baba ad~yla an~lan Lülü adl~~ bir emir yönetiyordu. Lülü, melik Alparslan'~n
genç ve tecrübesiz olmas~~sebebiyle yönetimi tamamen kendi tekeline alm~~~ve
rakip durumunda olabilecek melikli~in ilerigelen ~ahsiyetlerini birer birer Alp arslan'a öldürtmek suretiyle ortadan kald~rm~~t~r (Zübdetü'l-haleb, 11, 167-68; el-Kâmil, X, 499Bu konuda muhtasar eserde (195 b) k~sa bir kay~t vard~r.
41 Meliklik i~leriyle hiç ilgilenmeyip e~lence, zevk ve sefa ile vakit geçiren
melik Alparslan, melikli~in ilerigelen askeri ve mülki yöneticilerini ciddi ~ekilde
endi~e ve korkuya dü~üren hareket ve davran~~larda bulunmakta idi. Bunu f~ rsat
bilen Lülü, onlarla i~birli~i yaparak Eylül ~~~~~ 4'de Alparslan'~, nakilde de belirtildi~i gibi, kaledeki odas~nda öldürtmü~tür (Zübdetü'l-haleb, 11, 172; Zeylü Tarihi
D~ma~k, s. 19 ;
X, 508, Mir'cltü' z-zeman, X1II, ~ 7ob; lkd, III, 243a).
Bu konuda muhtasar'da (196 a) k~sa bir kay~t vard~r.
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Kutlu~~(Hutlu~) Aba
hakk~nda
~ bnü'l-Azimi ad~yla tan~nan Halebli Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Nizâr etTenührnin ~slamf biyografilere ait bir Tezkire olan el-Muvassal
ale'l-asli'l-Mausil adl~~eserinde okudu~um ~u kay~tlar~, Azimrden
nakline izin alm~~~ olan Ebu'l-Yumn Zeyd b. el-Hasan elKindi, nakline izin vererek bana (~ bnü'l-Adim) haber verdi:
a) ~ zzüddin Mesud b. el-Porsuki, 521 - (1127) y~l~nda
do~uya gitti~i zaman emir Tuman'~~ Haleb kalesine vali olarak atad~.
Mesud, do~uda i~ leri yoluna girince Y~ nal, Sungur-i D~ raz 42
vesair emirleri, bir askeri kuvvetle Haleb' e gönderdi. Bu emirler
~ ehre geldikleri zaman Tuman, onlara itaat etmedi. Bunun üzerine
Haleb reisi Fezâil b. Bedi, ona kar~~~ç~karak emirleri ~ehre ald~~ve
Kal' atü'~-~erife yerle~tirdi; böylece Haleb halk~~ile vali aras~nda anla~mazl~k ç~km~~~oldu. Bu olaydan k~sa bir süre sonra sultan Mahmud 'un
Kutlu~~(Hutlu~) Aba ad~ ndaki kölesi, beraberinde, D ~ raz
ad~yla tan~nan Harran hakimi Umdetüddin Sungur et-Tavil
oldu~u halde, ~ zzüddin Mesud'un bir tevkii ile Haleb' e geldi ve
makam~ n, kendisine teslimini kapsayan tevkii Tuman'a verdi.
Tuman, tevkii, ~ zzüddin ile kendisi aras~ nda belirlenen alâmeti
kapsamamas~~ve sadece yaz~~olmas~~sebebiyle kabul etmedi. Her
ikisi aras~nda kullan~lan alamet gazal (geyik) resmi" idi. Çünkü
~ zzüddin, büyük zekas~~yan~nda nak~~~ve resim yapanlar~ n en iyisi
idi. Böylece i~ler Kutlu~~Aba'n~n aleyhine uzay~ p gidince kendisine
geri dönmesini tavsiye ettiler, o da geri döndü. Bu s~rada ~ zzüddin,
iran as~ll~~emir K ar aku ~~'un içinde bulundu~u Rahbe'yi ku~atmakta idi.
Karaku~, aman dileyip kaleden indi ve yerine bir ba~kas~~geçirildi.
Fakat bu s~rada ~ zzüddin vefat etti. Kutlu~~Aba, be~~günde
42 Aksungur el- Porsuki'nin o~lu ~ zzüddin Mesud'un emirlerinden
olan Sungur—i D~ râz (Uzun Sungur, Farsça olarak), biraz ilerde Arapça ~ekliyle (Sungurü't—tevil) kaydedilmi~tir.
43 Bilindi~i üzere, Türk kültüründe özel bir yeri olan geyik ve gazal, Türk
uluslar~~aras~ nda kutsal bir hayvan niteli~i ta~~maktad~r. Hunlar, Göktürkler ve Selyuklularda görülen ve s~gun ad~yla metinlere geçen bu hayvanlar, Yesevi menk~belerine
de intikal etmi~~olup sultan, emir ve alplerin kutsal bir amblemi olarak kullan~lm~~t~r.
Bu konuda S. Mülâim, "Anadolu'da hayvan iislubunun bir örne~i" adl~~bir bildiriyi,
VIII. Sanat Tarihi Seminerinde (~stanbul, 10-14 May~s 1982) okumu~tur.
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Rahbe'ye gelince Mesud'un ölmü~~oldu~unu gördü. Mesud'un
cesedi bir yayg~~parças~~üzerine b~rak~lm~~t~ ; askerler onun gömülme
i~leriyle u~ra~~ yorlar ve bu arada da birbirlerini ya~ma ediyorlard~.
Bu s~rada Kutlu~~Aba, üç günde Haleb'e eri~ip Mesud'un ölüm
haberini bildirdi. Bunun üzerine 1bn Bedi, onu ~ehre al~p kendi
evine getirdi. Öte yandan Tuman'~~da, tabi oldu~u kimsenin (Mesud) ölüm haberinin gerçekle~ mesi üzerine, kaleden indirdiler.
Tu man, onlara bin alt~n rü~vet verdikten ba~ka kaleyi de teslim etti;
böylece Kutlu~~'Aba kaleye hâkim oldu. Halebliler onunla anla~~p
kendisine kar~~~güven duydular. Astrolojik yay'~n ba~lang~ç noktas~~
(merkez), bu y~l~n Cumadelalur~mn bitimine alt~~gün kala Per~embe
günü do~du, bu s~rada ay, Ikizler (Merih: Mars gezegeni) burcunda
idi. Kutluk' Aba, kaleye ç~k~ p birkaç gün kald~ktan sonra zulüm
.
ve kötülük yapan kimseler türedi, bu sebeple ahalinin gönülleri
rahats~z olup huzurlar~~kaçt~. Fesat ç~karanlardan bir gurup Kutlu~~
Aba'ya giderek halk~n mallar~n~~almaya te~vik edip onu k~~k~rt-'
t~lar. Bunun üzerine o, tutumunu de~i~tirip halk ile yapm~~~oldu~u
anla~may~~bozdu; ölen bir kimsenin miras b~rakt~~~~ ~eyleri mühürleyip mal ve paralar~n~, ölenin varisinin olup olmad~~~~belirlenmeksizin kendisi için kald~rt~ yordu. Kutluk Aba'n~n bu (kötü) hareketlerini tesbit eden emir Bedrüddevle ve Haleb reisi Fezâil
b. Bedi, onun yakalanmas~~hususunda, birbirlerine yard~mc~~olacaklarma dair ant içtiler, Haleb Ahdlis~~44 da onlarla birlik oldu. Böylece onlar, 2 ~evval (Ekim/Kas~m) Sal~~gecesi harekete geçtiler. Bu
s~rada ay, kavs y~ld~z kümesinde, Zuhal (Satürn gezegeni) ile 600 lik aç~.
konumuna 6° uzakl~kta idi. Kutlu~~Aba'n~n köleleri, hâcib ve
arkada~lar~~az olup bunlar da Ramazan bayram~mn ak~am~~olmas~~
dolay~s~yla ~ehirdeki tan~d~k ve arkada~lar~n~n yanlar~nda içki içmekte
idiler. Halebliler bunlar~n hepsini yakalad~lar ve ba~layarak hapishanelere, mescidlere ve ~~bnü'l-Efrenta~~l'nin evine doldurdular;
böylece ?)nlar, buralarda tutuklu olarak sabahlad~lar. Öte yandan
bütün halk, kalenin kap~s~ na yürüyüp kaleyi ku~att~lar ve ö~leye
de~in içerdekilerle sava~t~lar. Gece olunca a~a~~~inip memlekette bir
e~i daha olmayan saray~~yakt~lar. Böylece saray~n sütunlar~, kap~lar~,
44 Ahdds (Hades'in ço~ulu: Gençler) ortaça~larda özellikle Suriye'de ~ehir
gençlerinden olu~turulan bir te~kilât olup bar~~ta ait olduklar~~kentin belediye
i~leriyle u~ra~~rlar, sava~ta ise savunmas~na yard~mc~~ olurlard~~(Genel bilgi için
bk. C. Cahen, EI2 "al-Ahdas"mad).
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tahta ve mermer k~s~mlar~~ve alt~n odas~~birbirleri üzerine y~k~lmak
suretiyle yok olup gitti. Bu gecenin sabah~n~n erken saatlar~nda halk,
saraya hücum edip güçlerinin yetti~i kadar ya~malarda bulundu;
bu arada onlardan bir gurup öldürüldü. Öte yandan Menbic hakimi
Hassan b. Gümü~ tegin el-Baalbeki ve karde~i Bazda emin,
7 ~evval (16 Ekim) Cumartesi günü Haleb Kap~s~'na geldiler ve Kutlu~~Ab a'y~~kendileriyle birlikte ~ehirden ç~karmak için güzel ve
~l~ml~~sözler söyleyip onu ho~~tuttular. Bununla beraber Kutlu~~Aba,
Haleb'i ta~l~k ve verimsiz k~s~mlar~na kadar ~~bn Mali k'e teslime
raz~~olmad~ ; bu takdirde bombo~~ve avare kalm~~~olacakt~. Kutlu~~•
Aba, buna nza göstermeyince de ku~atma uzay~p gitti. Bu s~ralarda Joscelin, iki yüz atl~~ile Haleb Kap~s~'na gelip Bdbilld'da karargâh
kurdu ve Bankasdya dek ilerledi; 8 ~evval (17 Ekim) Pazar günü
Haleb'e bir ulak gönderip "Haleblilere hizmet etmek iste~inde"
bulundu ise de onu yumu~akl~kla ~ehirden uzakla~t~rd~lar.
b) Melik ~ brahim b. R~ dvan, ~evval ay~~sonunda (Kas~m
ba~~) Haleb'e geldi. Onu içeri al~p izzet ve ikramda bulundular
ve "~ehre hakim oldu~unu" münadiler vas~tas~yla halka ilan ettiler 45 .
C) Antakya prensi Bohemond, harekete geçerek ii ~evval (20
Ekim) Çar~amba günü (Kuvayk Irma~~~yöresindeki) S~ld~'a gelip karargâh kurdu ve Haleblilerle yaz~~malarda bulundu. O günün erken
saatlar~nda da atlan~p Haleb'i s~k~~t~rmaya koyuldu. Melik ~ brahim
b. R~ dvan ve B e d rü d d evl e, bir yandan Halebliler, öbür yandan
Haleb reisi Fezâil b. Bed I kalabal~k bir gurupla kaçarlarken, atlar~na binip sava~~için harekete geçtiler. Neticede Bohemond ile yapt~klar~~yaz~~malar sonucunda, onunla belirlenen bir süre üzerinde
anla~arak bar~~~yapt~lar. Boh emond'un ~art ko~tu~u ~eyler, 12
~evval (21 Ekim) Per~embe günü, halk~n büyük bir tehlikeye maruz
kalmas~ndan önce gönderildi. ~öyleki : Frank elçisi gelip Haleb'den
bin alt~n ald~~ve geri kalan di~er bin alt~n~n da sonradan ödenmesi
karara ba~land~. Daha sonra Bohemond, Antakya'ya döndü. Bu
s~ralarda Haleblilerden her kaybolan kimse, ya öldürülmü~, veya
as~lm~~~olarak bulunuyordu. Böylece i~ler, Kutluk' Ab a'~n aleyhine
sürüp gidiyordu. Kaleyi ku~atanlar, kalenin çevresine hendek kazd~lar; böylece kaleden ç~kan, veya içeri girenler kolayca yakalan~yordu.
Bu durum Zülhicce ay~n~n ortalar~na (Aral~k sonlar~) dek sürdü.
45

Bu konuda muhtasar'da (204 b-2o5 a) verilen bilgiler k~sa ve yetersizdir.

862

AL~~SEVIM

Emir Sungur. -i D~ raz, emir Hasan Karaku~~ve di~er baz~~
emirler, kuvvetli bir askeri birlikle Haleb Kap~sena geldiler. Bu s~rada
Bedrüddevle ve Kutlu~~Aba aras~nda, "Musul'a isfehsaleir imadüdin Kasimüddevle Zengi b. Kasimüddevle Aksungur'a
birlikte gitmeleri, ~ madüddin'in, kendilerinden hangisini Haleb'e
atarsa, onun gelip makama oturmas~" hususunda bir anla~maya
var~ld~. Emir Hasan Karaku~~ve reis Fezail b. Bedi Haleb'de
b~rak~ld~. imadüddin, her ikisinin aras~n~~buldu ise de hiç birisinin
atanmas~m onaylamay~p Haleb'e kendisinin sahip ve hakim olmas~n~~
istedi. Bu amaçla o, Haleb'e, emir hacib Salahüddin el-imadi
ile bir askeri birlik gönderdi. Haleb'e varan Salahüddin, ~~madüddin ad~na vali s~fat~yla kaleye ç~kt~, i~leri düzene koydu ve
böylece onun yönetimi sayesinde her ~ey düzenli bir ~ekilde yürümeye ba~lad~. site yandan Kasimüddevle Ebû Said Zengi, Haleb'e gelip ~ehre hakim oldu ve kaleye ç~karak orada geceledi.
Zengt, Haleb'den Esedo~ullan obas~na giderek Kutluk' Aba'y~ .
yakalat~p Haleb'e getirdi ve dü~man~~Fezail b. Bedre teslim
etti. Çok geçmeden, Receb ay~~ortas~nda (Temmuz ortas~) Fezail'in
evinde Kutlu~~Aba'n~n gözlerine mil çekildi 46.
Dübeys b. Sadaka
hakk~nda
Ebu'l-Yumn el-Kindi, üstad Muhammed b. Ali elAzimrnin nakline izinle bize (~ bnü'l-Adim) haber verdi~i ~u
kay~tlar~n~, ben, Azimrnin kendi hatt~yla yaz~lm~~~olan eserinden
naklettim :
a) Arap hükümdan Dübeys b. Sadaka el-Esedi, 514
(1120) y~l~nda, Ba~dad halifesi el-Müster~ id ve sultan Mahmud'a
kar~~~isyan etti. Bunun üzerine Mahmud, ona kar~~~harekete geçip
bozguna u~ratt~~ve Hille ~ehrini ya~ma etti; Dübeys ise Suriye'ye
kaçt~. Devseriyye hakimi ~ihabüddin b. Malik, himayesine al~p
iyi davranarak onu izzet ve ikramda bulundu; sonra ona, Mardin'e
Imadüddin Zengi'nin Haleb'e gelip hâkim olmas~~hususunda buradaki
nakiller, muhtasar'dakilere oranla (205 a) daha ayr~nt~l~~olmakla beraber Zengi'nin
"Haleb Reisli~ine SafiyyüddinEbu'l-Hasen Ali b. Abdürrezak el- Aclâni'yi
atamas~" (Afuhtasar, 205 a; ayr~ca bk. el—Kd~nil, X, 651) hususundaki kay~t, el—Muvassarda yer almamaktad~r.
Bu olaylar~n biraz farkl~~rivayeti için ayr~ca bk. el-Kdmil, X, 643, 649-51;
Tatihirl-bdhir, s. 37-38; C. Alptekin, 77~e Reign of Zangi (Erzurum 1978), s. 31-33.
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Artuko~lu Necmüddin (~ lgazi)'e yollad~. Necmüddin, ona
iyi muamelelerde bulunup hürmet göstermi~tir; her ikisi aras~nda,
akrabal~k yoluyla bir ba~~kuruldu ve Necmüddin onu Hille'ye
geri gönderdi 47.
Müslümanlar, Cumadelûlâ 515 (Temmuz/A~ustos ~~~ 2 ~ ) tarihinde, Gürcü ülkesinde yenilgiye u~rad~lar. ~öyleki : Gürcü hükümdar~~Davud, melik Tu~ rul'a ,kar~~~ da~~geçitlerinde bir zafer
kazanm~~t~. Bunun üzerine Tu~rul, beraberinde Dübeys b. Sadaka b. Mezyed oldu~u halde, Ilgazi ve Türkmen topluluklar~ndan
yard~m istedi. Dar da~~geçitlerinde toplanan Gürcüler, kendilerini
izleyen bir k~s~m Müslüman kuvvetini burada yakalay~p kaya
parçalar~yla helâk ettiler. Böylece Müslümanlar yenilgiye u~rad~lar".
Dübeys b. Sadaka b. Mezyed, 16 Cumadelâh~r 518
(31 Temmuz ~~124) Çar~amba günü, Haleb'le baz~~ili~kilerinin olmas~~
ve mektupla~mas~~dolay~s~yla Menbic kalesinden inip ~ehir d~~~nda
konaklad~. Fakat Fezâil b. Sâid b. Bed bunu ortaya ç~kararak
Dübeys'le ili~ki kuranlardan bir k~snr~n~~öldürüp bir k~sm~n~~ da
~ehirden sürdü. Bu s~rada, Haleb'de (hakim olarak) Necmüddin
~ lgazio~lu Hüsamüddin Temürta~~bulunuyordu 49.
Frank kral~~Baudouin, 17 Receb (30 A~ustos) Cuma günü,
"zo bini pe~in 8o bin alt~n ödemesi, Azaz kalesini geri vermesi, aralar~nda Jose eli n'in o~lunun da bulundu~u 12 ki~ilik bir Frank cemaatinin rehin olarak kalmas~~ve bütün bunlar için taahhütte bulunup
ant içmesi" ~artlanyla (hapiste bulundu~u) ~eyzer'den sal~verildi.
Fakat o, serbest kal~nca antla~maya sadakat göstermeyerek bozdu ve
emir Necmüddino~lu Hüsamüddin'e "Patrik (Bernard),
47 Dübeys'in, kay~npederi Artuko~lu il gazi ile olan ili~kileri için bk.
A. Sevim, Artuko~lu ~lgazi (Belleten XXVI/~ o4), s. 685.
Bu konuda muhtasar'da (198 b-~ gg a) k~sa bir kay~t vard~r.
48 Selçuklular~n Gürcü seferi hakk~nda Azimi'den yap~lan nakiller, pek tafsilâtl~~de~ildir. Bu konuda I b nü'l - E z r ak ( Tarihu Meyydfarikin ve Amid 162 a), Histoire de la Gdorgie (Frans~zca çev. M. Brosset), I, 365, el—Kdmil (X, 567-68), Zeylü
Tarihi D~ma~k (S. 205), Ikd (ili, 254 a-b) ve Urfal~~Mateos'ta (Türkçe çev. S. 268)
daha de~i~ik ve ayr~nt~l~~bilgiler yer alm~~t~r.; ayr~ca bk. Artuko~lu ~lgazi, s. 683-84;
V. Minorsky, Enzykl. des ~slam, "Tiflis" mad.
Bu hususta muhtasar'da (199 a) çok k~sa bir kay~t vard~r.
48 Bu kay~tlar, muhtasar'da bulunmamakta, Zübdetü'l—haleb'de (Il, 231-32)
ise kayna~~~belirtilmeksizin zikredilmektedir. Bu konuda bk. A. Sevim, Temürta~'~n
Haleb h~lkimiyeti (Belleten, XXV/~ oo), s. 574-75.
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Azaz'm teslirnine r~za göstermiyor ve yap~lan hatal~~antla~ma ile onu
güç duruma dü~ürmü~üm" ~eklinFle bir haber göndererek ondan
özür diledi. Böylece iki taraf aras~ nda elçiler, 18 ~aban (30 Eylül)
Pazar gününe kadar gidip geldiler, ancak bar~~~ ~artlar~n~n baz~~
maddelerini kabul ile geri döndüler. Frank kral~~ Haleb'e yürümek
amac~yla Artah'a gitti. Bunun üzerine Tem ü r t a~, 25 Recebde (7 Eylül) asker toplamak vaadi ile _Haleb'den Mardin'e hareket etmi~ti.
Öte yandan, kral Baudouin, Artah'tan Kuvayk irma~~~taraflarma
giderek bütün bu yörelerde birtak~ m zarar verici hareketlerde bulundu
ve Haleb'i s~k~~t~rmaya ba~lad~. Haleb Kap~s~'nda, melik ~ brahim 5°.
b. R~ dvan, emir Dübeys b. Sadaka ve kral Baudouin'in
olmak üzere, üç bayrak bir arada bulunuyordu. Jos c elin ve D üb eys, Tellübd~ir'den ç~k~p Vddi yönünde ilerleyerek buralarda 'o° bin
alt~n tutar~ nda zarar ve ziyan verici hareketlerde bulundular, daha sonra
da Haleb Kap~s~'na do~ru yürüyüp burada karargâhlar~n~~kurdular.
Her ikisinin Haleb önüne gelip karargâhlarm~~kurmalar~, 26 ~aban
(8 Ekim) Pazartesi günü ö~le vaktini bir saattan biraz fazla geçe
bir zamanda idi. Tutulma düzlemin do~makta olan noktas~~ (tdli')
Akrep burcundan ~~o°. derecede, Merih de td/i'de i'de bulunuyorlard~. Onlar~n gelip karargah kurmalar~ ndan iki saat önce, fecrin
geni~leyip büyümesi s~ras~nda semada, do~u yönünde nurdan bir
kap~~aç~ld~~ve bu aç~lma, halk korku ve deh~ete dü~ünceye de~in
devam etti. Pazartesi olup da yine ayn~~saat gelince bu kap~, öncekeinden daha dar olmak üzere, yeniden aç~ld~, içinden e~ri büyrü
plankavi hareketler yaparak yuvarlakla~an dile benzer bir ~ey ç~kt~.
Franklar, beraberlerinde Ali b. Salim b. Mâlik ve Bedrüddevle'nin karde~i Bdlis hâkimi olduklar~~halde, Haleb ile Kuvayk ~rma~~n~n
bat~~taraflar~nda karargâh • kurdular; ~~oo'ü Müslümanlara ait olmak
üzere, 3 bin çad~r bulunuyordu. Franklar, a~açlar~~kesip aç~~a ç~kan
ünlü ve kutsal ki~ilerin mezarlar~n~~tahrip ettiler; içlerini aorak
ölüleri kefenleriyle birlikte ç~kar~p yeni gömülen cesedlerin üzerine
koydular; sonra onlar~, ayaklar~n~~iple ba~layarak Müslümanlar~n
gözleri önünde çekip sürüklediler 51.
50 Melik Ibrahim b. R~ dvan de~il, Sultan~ ah b. R~ dvan olacakt~r (Bk.
ad~geç. Makl., s. 577 vd.; Suriye ve Filistin Selçuklulan, s. 237 vd.).
51 Kral II. Baudouin, Dübeys ve melik Sultan~ ah'~n Haleb ku~atmas~n~n tafsilât~~için bk. A. Sevim, ad~geç. Makl., göst. yer.
Bu konuda m~d~tasar'da (202 b) oldukça k~sa bir kay~t vard~r.
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Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Azimrnin kendi
hatt~yla yaz~lm~~~olan Tarih'inin 529 (1134/35) y~l~~olaylar~~aras~nda
okudu~um ~u kay~tlar~~bize (ibnü'l-Adim), Ni~aburlu Müeyyed b.
Muhammed ve ba~kalar~~da haber verdiler :
a) Sultan Mesud ile el-Müster~ id Billah, Maraga Kap~s~'nda sava~a tutu~tular; el-Müster~ id, yenilgiye u~ray~p tutsak
al~nd~. Bir gurup insan, b~çaklanyla ona sald~rarak öldürdüler. Bunun
üzerine orduda huzursuzluk ba~gösterdi. Bunu önlemek amac~ yla
Dübeys b. S adaka'n~ n sultan Mesud'un huzurunda öldürülmesi
gerekmi~tir 52 .
imadüddin Zengi b. Aksungur
hakk~nda
Ebu'l-Yumn el-Kindrnin, üstad Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Azimi'den naklen bize haber verdi~i ~u
kay~tlar~~ben (ibnü'l-Adim), Azimrnin kendi elyaz~s~yla yaz~lm~~~olan eserinin 521 (1127) y~l~~olaylar~~aras~ndan naklettim. Azimi, "Haleblilerin, Bedrüddevle b. Artuk ve ~ brahim b. melik
R~ dvan ile birlikte sultan Mahmud'un kölesi Kutlu ~~Aba'y~~
ku~atmalar~n~ n zikri" bahsinden sonra rivayetine ~öyle devam ediyor :
a) i~ler, Kutlu~~Aba'n~n aleyhine uzay~p gidiyordu. Halebliler kalenin iki taraf~na hendek kazd~ lar, bu suretle kaleye giren ve
ç~kanlar yakalan~ yordu. Zülhicce ay~n~n ortalar~na do~ru (Aral~k)
emir, Sungur-i D~ râz, emir Hasan Karaku~~ve daha baz~~emirler, kuvvetli bir orduyla Haleb Kap~s~'na geldiler. Fakat Bedrüddevle ve Kutluk' Aba, "Musul' a Imadüddin Kasimüddevle
Zengi b. Kasimüddevle Aksungur'a birlikte gidip, onun
vali atayaca~~~kimsenin, Haleb'e gelerek makama oturmas~" hususunda
anla~t~lar; Haleb'de emir Hasan Karaku~~ve reis Fezâil b. Bedi
kalm~~lard~. Imadüddin Zengi, her ikisinin aras~n~~buldu ise de
vali atama hususunda hiç birisi lehine karar vermedi. ~ehre bizzat
hâkim olmay~~ ~iddetle arzu etti; •bu sebeple o, emirü'l-hâcib S alâhüddin el-~~madi kumandas~nda Haleb'e bir kuvvet gönderdi.
•

Halife el - Müs ters id'in öldürülmesi konusunda burada k~sa bilgi verilmi~tir. Tafsilât için bk. M. A. Köymen, Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi IL
~kinci imparatorluk Devri (Ankara 1954), s. 255 vd; Tarihü'l—bâhir, s. 48-51.
Ayn~~kay~t muhtasar'da (210 a-b) da yer alm~~t~r.
52

Benden C. XLVII, 55
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Haleb'e gelen Salâhüddin, Zengi'nin valisi s~fat~yla kaleye ç~ k~p
i~leri yoluna koydu, böylece yönetim, onun eliyle çlüzelip sa~lamla~m~~~oldu. Salâhüddin, kendisine güvenip inand~~~~Kutlu~~Aba'n~ n kaleden indirilmesini sa~layan kimse olmu~tur.
Emir Imadüddin Kasimüddevle Ebû Said Zengi
b. Kasimüddevle Aksungur Cumadelâh~r 522 (Haziran 1128)'de, Haleb'e gelip ~ehre sahip oldu ve kaleye ç~karak geceyi orada
geçirdi. Oradan Esado~ullar~~obas~na gidip Kutluk' Aba'y~~yakalatarak Haleb'e getirdi ve dü~man~~Fezâil b. Bed re teslim etti. Receb
ay~n~n ortas~nda (Temmuz ortas~ ) Fezâil'in evinde, Kutlu ~~Aba'n~ n gözlerine mil çekildi 53 .
Emir Imadüddin Kasimüddevle Zengi, Cumadelâh~r
523 (May~s/Haziran ~~ 29)'de, 120 bin alt~n ödedikten sonra Cezireteyn, ~am, Haleb, ~att ve buralara kom~ u olan yerlerin yönetim ve
gelirlerinin yeniden kendisine verildi~i hususunda bir tevki ile birlikte sultan'~ n (Mahmud) kat~ndan ayr~l~p Musul'a geldi.
Imadüddin Zengi b. Aksungur, Receb 524 (Haziran/
Temmuz 113o) ba~lar~nda F~rat yörelerine giderek Sinn kalesini
fethettikten sonra a~-"~rl~ klanyla birlikte bir askeri birli~i, Haleb Kap~s~'na gönderdi; atl~~kuvvetler Aaz topraklar~ na alunlarda bulundular. Vaktiyle kendisinin yoklu~u s~ras~ nda, Joscelin'in yapm~~~
oldu~u zulüm ve kötü hareketlere kar~~l~k verme amac~ yla Zengrnin
kuvvetleri, onun memleketlerine ak~nlar yap~ p tahribatta bulundular.
Daha sonra Zengi, 28 Receb (7 Temmuz) Pazar günü, F~rar~~ geçerek ordusuyla Haleb'e gelip ~ehir d~~~nda çad~rlar~ m kurdurdu. Elçilerin kar~~l~kl~~olarak gelip gitmelerinden sonra bir y~ll~k bir bar~~~
yap~ld~ . Zengi, yolu üzerinde bulunan Urfa'ya ait tarlalardaki
ekinleri atlar~ na yedirdi ve buradaki Türkmenleri yenip bozguna u~ratt~~54. Bu süre içinde Zengi, melik R ~ dvan'~n k~z~~Hatun ile
evlendi ve 20 ~aban (15 Haziran) Pazartesi günü de gerde~e girdi.
Atabeg Imadüddin Zengi, 'o ~evval (3 A~ustos) Pazartesi
günü Hama'y~~ teslim ald~~ve Humus hâkimi Hay~ r Han'~~yakalat~p
hapse att~rd~~ve askerlerine bu bölgeyi ya~malatt~ . Daha sonra süratle Humus'a yürüyerek ~ ehir önlerinde karargâh kurup Hay ~ r
53 Bu konuda Kutluk Aba Hakku~da'ki k~s~mda bilgi verilmi~tir.
" Bütün bu konular~n ayr~nt~s~~için bk. The Reign of Zangi, s. 49 vd.
Muhtasar'da (204 b-2o5 a-b) daha k~sa kay~tlar yer alm~~t~r.
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H an'~n çocuklar~ndan Humus'un teslimini istedi; fakat onlar~n bunu
kabul etmemesi üzerine, her iki taraf aras~nda sava~~ba~lad~. Atabeg
~ madüddin, Atsis b. Türk'e hakarette bulundu, çok geçmeden
de onu öldürdüler ve ba~~n~~ f~rlat~p att~ lar. Z engi'nin askerleri kaleyi delmeye giri~ tilerse de bu i~~b~rak~l~p manc~n~ klar kuruldu, fakat
bu da b~rak~ld~ ; böylece fetih faaliyeti uzay~p gitti, k~~~n bast~rmas~~
üzerine de ordu, Zülhicce (Ekim/Kas~m) ay~nda Haleb'e döndü 55.
f) Atabeg ~ madüddin, Muharrem 525 (Aral~k 1130) Per~embe sabah~~do~u yönüne hareket etti. Sultan Mahmud, Ba~dad'da
k~~ lamakta idi. Sultan, 13 Rebiülâh~r (17 Mart)'da ~sfahan'a do~ru
hareket edip, karde~inin, kendisine kar~~~ dü~manca davran~~larda
bulunmakta oldu~u haberini almas~~üzerine, ~ madüddin Kasimüddevle Zengrye, elinde bulunan Elcezire ve Sun:ye'ye ek olarak
Irak'~n yönetimini de verdi. Bu s~ rada Dübeys, çölün ba~lang~ç
yörelerinde oturmakta ve Ba~clad'~~ tahrip etme tehdidinde bulunmakta idi. Atabeg ~ madüddin Zengi, Karyeteyn'de bulundu~u s~rada,
sultan Mahmud'un vefat etti~ini haber ald~~ve bunun üzerine 16
~evval (ii Eylül) Per~ embe günü Musul'a hareket etti. Zengrnin
yan~nda, sultamn iki o~lu vard~. Bunlardan annesinin, Aksungur
el-Porsuk rnin yan~ nda iken ölen çocu~un ad~~ Ebû T âlib Alparslan idi; ötekisi ise Dübeys'in yan~nda bulunuyordu. ~ madüddin, halife el- Müster~ id' e haber göndererek sultan~n o~lu Ebû
Tâlib ad~na hutbe okutmas~ m önerdi ise de el-Müster ~ id, "O,
henüz çocuk olup menkul mülk (hazine), isfahan'da bulunan D av u d 'a
aittir. Devlete tabi bütün memleketlerden gelmi~~olan elçiler, chutbeyi Davud ad~ na okut, biz, ancak\ ona itaat ederiz' diyorlar. Ben,
onlar~n amcalar~~Sencer'in cevabi mektubunu beklemekteyim"
diyerek onun ad~na hutbe okutamayaca~~m bildirip özür diledi.
Atabeg ~ madüddin, el-Müster~ id'in Dübeys sorunu hakk~nda
Tâcü'l-mülük'a gönderdi~i elçi, Ibnü'l-Enbâri'nin Dzma~k'tan
dönü~~haberini alm~~t~. Halbuki elçi; Dübeys'in Imadüddin'e
gitmi~~oldu~unu ö~renince geri dönmü~ tü. Elçinin beraberinde, içinde
pek çok mal ve para bulunan bir kafile bulunmakta idi. ~ madüddin,
elçiyi yakalamak için bir askeri birlik gönderdi. Bu birlik, elçiyi yakalad~~~~gibi, Imadüddin'in halifeye olan k~zg~nl~~~~sebebiyle
de kafileyi ya~ma etti. ~ madüddin, Dübeys'in ba~lar~n~~çözüp
56

Kr~. The Reign of Zangi, s. 50-51.
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hil'at giydirdi ve ona çok miktarda para, mücevher, at ve silâhlar
verdi; ayr~ ca o, içinde içki içti~i evden ayr~l~ p buras~n~ , içindeki
e~yas~ yla birlikte Dü beys' e verdi 56 .
Sonuçlar
— E 13 ü Abdullah el-Azim rnin bugün elimizde bulunmayan
el-Muvassal ale'l-asli'l-Mavsil adl~~mufassal eserini K emalüd din
I bnü'l-Acl in~ 'den ba~ ka hiç bir müverrih görüp, telif etti~i eserine
ondan nakiller yapmam~~t~ r. bnül-Aclim'in yapt~~~~bu nakillerde, Selçuklular tarihi bak~m~ ndan yenilik ta~~yan ilginç kay~tlar
yer almaktad~r.
2 —Ayni, ~ bn Dokmak, ibnü'l-Asir vs. gibi müverrihler
ise Azim rnin bugün bize kadar gelmi~~olan muhtasar tarihinden
birçok nakiller yapm~~lard~r. Yapt~~~m~ z kar~~la~t~ rmalar sonucunda,
tabii olarak, bu nakillerin, ~~bnü' 1- Ad im 'in ayn~~konularda mufassal el-Muvassal' dan yapt~~~~nakillere oranla, k~sa ve yetersiz bir
durumda oldu~u tesbit edilmi~tir.
3 — Azim i'nin, yaln~ z I lanü'l-Ad im arac~l~~~ yla haberdar oldu~umuz el-Muvassal' daki kay~ tlarda, zaman zaman kronolojik
yanl~~l~ klar görülmektedir ki, Azim rnin bunlar~, faydaland~~~~
kaynaklardan hiç de~i~ tirmeksizin aynen eserine nakletmi~~olabilece~i
dü~ ünülebilir. Nakilleri s~ras~nda bu yanl~~lar~n fark~ na varan I bnü'lAdim, metinde de görüldü~ü üzere, bunlar~~ciddi bir ele~ tirmeye
tâbi tutmu~tur.
4 — Yap~ lan nakiller üzerinde genel bir mukayese yapacak
olursak Azim Vnin, içinde ya~ad~~~~ Haçl~lar devriyle ilgili kay~tlar~n~n, di~erlerine oranla daha ayr~nt~l~~ oldu~u ifade edilebilir.

56 Zengi - Dübeys ili~ kileri hakk~ nda tafsilât için bk.
The Reign of Zangt
S. 35 vd.; M. A. Köymen, ad~geç. Esr., s. 174 vd.
Bu hususta muhtasar'da (207 a-b) pek k~ sa olmayan kay~tlar vard~ r.

