HAÇLILARA KAR~ I MÜCADELEDE
BA~ARILI B~ R TÜRK KUMANDANI:
SA VAR
Doç. Dr. I~IN DEMIRKENT
Bat~l~~ ülkelere nisbetle son zamanlara kadar oldukça k~s~ r kalm~~~olan
tarih yazarl~~~m~zda, di~erlerine nazaran daha da ihmal edilmi~~konulardan
birisi hiç ~üphesiz Haçl~~Seferleri tarihidir. Halbuki bu seferler ve ortaya
ç~kard~~~~sorunlar, Selçuklu atalar~ m~z~ n Anadolu'yu yurt edinmeleri ile s~k~~
s~k~ya ilgilidirler. 18. yüzy~l~ n sonlar~ ndan itibaren, özellikle 19. ve 20.
yüzy~llarda, bat~da Haçl~~ Seferleri hakk~ nda kütüphaneleri dolduracak
say~da yap~lan bilimsel ve yar~~bilimsel yay~ nlar da, esefle belirtmeliyiz ki,
ülkemiz tarihçilerince ancak pek yetersiz bir ölçüde izlenmi~ tir. Buna mukabil son y~llarda özellikle üniversitemiz Ortaça~~Tarihi Anabilim Dal~'nda
yap~lan doktora ve doçentlik çal~~malar~ nda bu istikamette bilimsel
ad~ mlar at~ld~~~~gibi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde Prof. Dr. Ali Sevim'in ilk Haçl~~ Seferleri devrinde rol oynayan Türk
kumandanlar~ ndan baz~lar~~ hakk~ nda faydal~~ bilgiler ihtiva eden eser ve
makaleleri ile Atatürk Üniversitesi ö~retim üyelerinden Doç. Dr. Co~kun
Alptekin'in, maalesef sadece Ingilizce olarak yay~ nlanm~~~olan doktoras~~ve
henüz yay~ nlanmam~~~olan doçentlik tezi bu konuya de~erli katk~lar olarak
mütalâa edilmelidir 2 .
Biz bu küçük makalemizle, haçl~~ seferlerini konu edinen eserlerde
faaliyetinden az veya çok bahsedilen bir Türk beyi hakk~nda kaynaklarda
bulabildi~imiz bilgiyi toplu olarak sunmak istiyoruz. Amac~ m~z, kahramanlarla dolu tarihimizin ~imdiye kadar pek az bilinen bir ~ahsiyetini
tam tmaktan ibarettir.
1 Demirkent, I., Urfa Haçl~~ Kondu~u Tarihi ( rog8-1118), Istanbul 1974; ayn. mlf., Urfa
Haçl~~ Kondu~u Tarihi ( 1118-1146), doçentlik tezi, Istanbul 1980 (bas~lmam~~ ); ~e~en, R., el-Bark
el-~d~nt, Istanbul 1979; ayn. mlf., Saldhaddin Devrinde Eyyf~ biler Devleti ( hicri569-5891milâti 11741193), Istanbul 1983.
2 Sevim, A., Suriye ve Filistin Selçuklularz Tarihi, T.T.K., Ankara 1983; ayn. mlf., Haleb
Selçuklu Melikli~i. Fahrit'l-MüNk R~ dvan Devri (Nisan 1095-Aral~k 1113), Selçuklu Ara~t~rmalar~~
Dergisi, II, ~~97o'den ayr~~ bas~m, s. 1-66, Ankara 1971; ayn. mlf., Tu~tegin maddesi, ~.A.,; ayn
mlf., Biyografilerle Selçuklular Tarihi Anü'l-Adfm Bugyetü't-taleb fi Tarihi Haleb (Seçmeler), T.T.K.,
Ankara 1982; Alptekin, C., The Reign of Zangi (521-54111127-1146), Erzurum 1978; ayn. mlf.,
Dima~k Atabegl~~i ( Böriler), doçentlik tezi, Erzurum 1978 (bas~ lmam~~ ).
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Urfa Haçl~~Kontlu~u'nun sukutu devresinde büyük Türk Hükümdar~~
ve Zengiler Devletinin kurucusu imadeddin Zengi'nin hizmetinde gerek
Urfa ve gerekse Antakya Haçl~~ devletciklerine kar~~~y~prat~c~~faaliyetleri
bat~l~~tarihçilerce pek önemsenmeden k~ saca kaydedilmi~~olan 3 Türkmen
beyi Savar'~n hayat~ , kaynaklarda verilen bilgilerin yetersizli~i yüzünden
ancak ana çizgileriyle ve maalesef eksik olarak sadece 523 - 541 ( ~~129 - I I 46)
y~llar~~ aras~nda takip olunabiliyor.
Do~um tarihi için hiçbir bilgiye sahip olamad~~~m~z Sayar hakk~ndaki
ara~t~ rmalarda ilk güçlük daha onun ad~n~ n tesbiti ile ba~lamaktad~r. Nitekim bu Türk beyinin faaliyetinden bahseden en eski ve onun ya~ad~~~~
( ogo - i ~~6 I )
devreye ait üç tarihçi, 1bn al-Kalanisi (1073 - ~~~~ 6o),
~eklinde
ve Usama b. Munli (1095 - 1188)'in onun ad~n~~
yazmalar~ na mukabil 4 ortaça~~Islam ve' Türk tarih yazarl~~~n~n ~ahikas~~
zikretti~imiz
olarak adland~ rabilece~imiz "al Kr~mil"inde 1bn
di~er
intikal
etmemi~~
zaman~m~za
ça~da~~müverrihlerin eserlerini ve ayr~ca
5.
)
olarak
kaydeder
n~~
()_,-.1
kaynaklar~~ görmü~~oldu~u halde onun ad~
Her iki ~ekil de Arap yaz~s~n~n verdi~i imkanlara göre ayr~~ ayr~~okunu~lara
müsaittir. Bat~l~~ yazarlar bu kelimeyi, bildi~imize göre ondan ilk olarak
bahseden Weil'dan itibaren Sawar 6, Sawar 7, Sevar 8, Saouar 9 olarak
Innsbruck 1898) 8 yerde;
3 Röhricht, R., (Geschichte des Königreichs jerusalem 1100-1291,
Grousset, R., ( Histoire des croisades et du royaume f~anc de jirusalem, Paris 1934-36) 13 yerde;
~~o
Cahen, C., ( La Syrie du Nord a P6poque des croisades et la principautifranque d'Antioche, Paris 1940)
yerde; Runciman, St., ( A History of the Crusades, London 19652 ) 6 yerde; Oldenbourg, Z., ( The
Crusades, New York 1966) 2 yerde; Setton, K., ( A History of the Crusades, Madison, Milwaukee,
London 1969) ii yerde ve hepsi de gayet k~sa olarak.
Zayl TörrIl Dima~k, n~ r. Amedroz, Beyrut 1908, bk. indeks; al-cA?Imi,
Ibn
Tör-ih, (el yazmas~), Kara Mustafa Pa~a Ktp. No. 398, vr. 205 ve tür, yer.; ayn. es~., ;s?-. Cahen,
La Chronique abrgie d' al-cAzimi, journal Asiatique, CCXXX, 1938, S. 401 ve tür yer.; Us ~na b.
n~r. Hitti, Princeton 1930, s. 143 vd. ve indeks.
Munkiz, Kit
5 I bn al-Asir, al-Kömilfi't törilb n~r. Tornberg, ~~ 2 cilt, Lugduni Batavorum 1851-1876, bk.
indeks. Bu büyük yazar 1 233'de vefat etti~ine göre, her ne kadar daha önce zikredilen ça~da~~
müelliflere nazaran geç say~ labilirse de, Savar'~ n hizmetinde bulundu~u Zengi Devletine ve
onun ailesine duydu~u özel ilgi sebebiyle önemlidir. Ancak onun Zengiler için ayr~ca kaleme
alm~~~ oldu~u al-Törî4 al-Böhir fi'l-Davlati'l-AtabaliTya (n~r. Talimat, Kahire 1963)'de
kahraman~ m~zdan hiç bahsetmemesi yad~ rgat~c~~ bir husustur.
6 Weil, G., (Geschichte der Chalifen, 3 cilt, Mannheim 1846-50, III, s. 253 ve tür. yer.;
Röhricht, indeks; Runciman, indeks; Oldenbourg, indeks.
7 Grousset, indeks; Cahen, indeks.
8 Nicholson, R., The Growth of the Latin States, ~~118-1144, A History of the C~usades,l, s. 432 ve
tür. yer.; Gibb, H.A.R., Zengi and the Fail of Edessa, A History of the Crusades, I, s. 456 ve tür. yer.
9 Rey, E., Risuml• chronologique de P histoire des Princes d' Antioche, Revue de l'Orient latin, IV,
1896, s. 321 vd.
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) olarak
okumu~lard~ r. Usma'nin eserini ne~ reden Hitti ise bunu
,
R.H.C.'deki
Ibn
harekelemi~~ve fakat verdi~i notta "veya
"demek
metninde ve yine R.H.C.'deki Kamâl al-Din r~e~rinde
suretiyle tereddüdünü ifade etmi~ tir '°. Isim Arapça addedildi~i takdirde bu
= Sevy-.r olabilece~i akla geliyor
~eklin do~ru okunu~unun
gelince bu, Kamus tercümesi'ne
yaz~l~~~na
(
Ibn al - Asir'in verdi~i
u
takdirde
"usta okçu ve usta ata binen"
~
göre 12 Usvâr veya Isvâr okundu
anlam~ na gelmektedir ki, hiç ~üphesiz hayat~n~~inceledi~imiz ~ahsiyete pek
uygun bir add~ r. Ancak biraz önce ad~~ geçen modern yazarlar, babas~n~n
ad~ ndan da anla~~labilece~i gibi Türk oldu~u ~üphesiz olan bu kumandan~n
ad~n~~her halde Türkçe okumay~~ve bunu belki de saymak fiilinden türetmeyi
uygun bulmu~~olacaklard~ r. Biz de daha yayg~nla~ m~~~sayabilece~miz bu
okunu~a uyarak kahraman~ m~z~ n ad~n~~Sayar olarak kabul ediyoruz.
Savar'~ n tslmi gelene~e uygun olarak unvan ve nisbesi ile birlikte tam
ad~, al-cAzimi taraf~ndan Seyfeddin ~ ucâ'eddevle Sayar b. Aytekin olarak
verilmi~tir '3. Seyfeddin unvan~~ di~er kaynaklarda da vard~ r. Ancak
~~ucâ'eddevle unvan~~ba~ka eserlerde kaydedilmemi~ tir. Buna mukabil Ibn
al-IaffinisT onu Seyfeddevle unvan~~ile zikreder ki 14, ba~ka kaynaklarda bu
unvana da tesadüf edilmemektedir. Ayr~ca sadece Ibn al-laUnisi- ve ancak
" olarak kaydetmi~tir ki, bundan
bir kere 15 onu "
Savar'~ n Islârni ad~n~n Mesud oldu~u sonucuna ula~ mak pekalâ mümkün
~ucâ'eddevle unvan~n~ n, daha ileride görece~imiz gibi, .onun
faaliyetine hayranl~~~n~~s~k s~ k yazd~~~~methiyelerle belirtmi~~olan al-cAml
taraf~ndan onu övmek gayesiyle kullan~ld~~~~kabul edilebilirse, o zaman bu
cesur ve gayretli kumandan~n ad~~ tam olarak Seyfeddin Mesud Sayar b.
Aytekin ~ekliyle kabul olunabilir.
Savar'~n babas~~ Aytekin'in ~ahsiyeti hakk~nda da kesin bir hükme
varmak güçtür. Selçuklu Devleti'nin kurulu~u devresinden Savar'~n do~mu~~
i°

U.1tta,

S.

143

VC S.

143

It

5.

11 Bu hususta iki büyük müste~rik, de Goeje ( Futrdz al-Buldön ne~ri, s. 137, 371 ve 387) ile
Wüstenfeld (Mu' cam al-Buldön ne~ri, I, s. 391, 934; II, s. 887 ve 918; III, S. 190 Ve 329) ISU.M111
ilk devrine ait olan ayn~~yaz~l~~taki isimleri bu ~ekilde harekelemi~lerdir. Ibn
ne~reden Amedroz da (s. 41) buna kat~l~yor.
12 KanZUS tercümesi, 1304. tabi, II, S. 415.
13 al-cAzimi, vr. 205 , n~r. Cahen, S. 40 ~~(523-1128/29 y~l~). Ayr~ca Usma (s. 143)'nin
hat~rat~ nda onu Seyfeddin olarak lâkapland~ rmas~~Savar'~n bu unvan~~ ta~~d~~~~dü~üncesini
peki~tirmektedir.
S. 225.
14 Ibn
15 Bk. Ayn. es~., s. 255.
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olabilece~i 1100 y~llar~ na kadar kaynaklar bize birbirinden ayr~~üç Aytekin
takdim ediyorlar. Bunlar kronoloji s~ ras~~ ile, sultan Tu~rul Bey'in 1055
y~l~ nda Ba~dad'a girmesini müteakip bu ~ehre ~ihne olarak tayin edilen,
daha sonra Malazgirt Sava~~'na kat~l~ p kat~lmad~~~~tart~~ma konusu olan ve
sultan Melik~ah taraf~ndan Suriye'yi i~gali s~ ras~ nda karde~i Tutu~'a yard~m
etmekle görevlendirilen Aytekin es-Süleymâni; Tutu~'un ölümü s~ ras~ nda
Berkyaruk'un Ba~dad ~ihnesi olarak gösterilen Aytekin
; ve nihayet
Berkyaruk ile Tutu~~aras~ ndaki Rey Sava~~'na Tutu~~taraf~ nda kat~lan
Aytekin el-Halebrdir.
Aytekin es-Süleymâni "'nin ölüm tarihi hakk~ nda iki rivayete sahip
bulunuyoruz. Bunlardan birisi Sibt taraf~ ndan veriliyor. Sibt onun 6
Cumada I. 474 (12 Ekim ~~ o8i)'de Ukbarâ'da vefat etti~ini bildirmektedir 17 . Ikinci rivayet ise Ahmed b. Mahmud'un Selp~knâme 18'sinde bulunur.
O, Aytekin'in 481 (1087/88) y~l~ nda Melik~ah'~ n valisi Aksungur tarafindan
Haleb'de bir kaza neticesinde öldürüldü~ünü ve vasiyeti üzerine na~~n~ n
do~uya gönderilerek defnedildi~ini yazar 19 . Bizim konumuz bak~m~ ndan
bu verilen ölüm tarihlerinden her ikisi de Aytekin es-Süleymânrnin Savar'~ n
16 Aytekin es-Süleymani as~l konumuzun d~~~
nda kalmakla beraber, incelemelerimiz
esnas~nda gerek kaynak ne~irlerinde ve gerekse mevzu ile ilgili eser ve ara
~t~rmalarda onun
hakk~ nda gözümüze çarpan baz~~hususlan sunmay~~ yararl~~ buluyoruz. Sultan Tu~
rul Bey, Alp
Arslan ve Melik.~ah devirlerinin belirgin simalanndan olan bu Türk kumandan~n~n
hayat~~447
(1055 /56) y~l~ ndan itibaren kaynaklardan takip olunabiliyor. es-Süleyman! nisbesini Davud

Ça~r~~Bey'in o~lu ve Tu~rul Bey'in üvey o~lu Süleyman'~n memlfikü olmas~na borçlu olan (S~bt
Ibnü'l-Cevzi, Mir'dtü'z-Zeman fr Tarihi'l ~ fyan, n~r. Sevim, A., S. 1 3o vd.) Aytekin'in sultan
Melik~ah'~l~~ day~s~~ ve böylece Alp Arslan'~n hammlar~ndan birisinin karde~i oldu~u
Bundari'r in Zubdat al-Nu,s-ra (Türkçe tercümesi Burslan, K., ~rak ve Horasan Selçuklular~~Tarihi,
Ankara 1943, s. 82)'sinde ve herhalde ondan al~narak Ahmed b. Mahmud'un Selçuknilme'sinde
(sadele~tirilmi~~Türkçe ne~ri Merçil, E., Selçuk-Ndme, I, Istanbul 1977, S. 156, 159; ke~. Turan,
O., Selçuklular Tarihi ve Türk ',dilin Medeniyeti, Ankara 1965, S. 150 ve indeks. Burada kaynak
gösterilmemi~tir.) kaydedilmi~ tir ki, bu rivayetin do~rulu~unu ihtiyatla kar~~ lamak gerekti~i
kanaatindeyiz. Aytekin'in ad~~ ve nisbesi de kaynak na~irleri tarafindan biraz sonra bahis
konusu edece~imiz Aytekin el-Halebrnin ad~~ ile kan~t~nlm~~t~r. Mesela Ibn
indeksinde
r 5v ,,i1.1....11,5><:.:Imaddesinde verilen sayfa numaralanndan sadece 117 gerçekten
Aytekin es-Süleyma~~rye aittir ve bu da asl~nda Zayl Törrh Dima~k nk~iri Amedroz'un Sibrtaki
bir pasajdan not olarak metne eklenen bir parçadad~r. Maddede gösterilen di~er sayfa
numaralar~~ Aytekin el-Halebi'nin ad~n~n geçti~i sayfalard~r.
17

III, s.
18

Mir'öt,s. 209. Ukbara, Ba~dad yak~n~ nda küçük bir yerdir, bk. Yakcilt, Mu` cam al- Buldffn,
705.

Selçuk-Ndme, I, S. 159 vd.

19 Sibr~ n belirli bir tarih vermesine mukabil, Selçuk-Ndme'nin
tafsilan, kayna~~~belli
olmamas~na ra~men, bizce daha inan~l~r say~lmal~d~r.
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babas~~ olmas~~ ihtimalini zay~ flatmaktad~ r. Çünkü seçkin bir kumandan
olarak ~~2g - 1146 y~llar~~aras~ nda faaliyette bulunan Savar'~ n tarih sahnesine ç~kt~~~~esnada k~rk ya~~n~~ oldukça a~m~~~bulunmas~~ pek muhtemel
olmasa gerektir.
eki ile, sadece
, hele bu okunmas~~mümkün olmayan
Aytekin
~bn al-Asir taraf~ ndan zikrolunmaktad~r 2°. Büyük Selçuklu Sultan~~
Melik~ah'~ n ölümünden sonra patlak veren iç mücadelelerde Tutu~'a kar~~~
Berkyaruk taraf~n~~ tuttu~u ve ~~og4 y~l~ nda Ba~dad ~ihnesi oldu~u anla~~lan 21 bu zat~ n, yine !bn al-cAsir'in ve fakat ekini vermedi~i ve bu sebeble
Tornberg tab~~indeksinde, her halde yanl~~l~kla, Aytekin elde
ile ayn~~ ~ah~s oldu~unu zannediHalebi maddesinde gösterilen
yoruz. 22 . !bn al-cAsir'e göre bu Aytekin, ~~102 y~l~~ ba~lar~ nda Rüzraver'de
Berkyaruk ile karde~i Muhammed Tapar aras~nda var~lan anla~ mada
Berkyaruk lehinde önemli bir rol oynam~~~olmal~d~ r ki. Berkyaruk'un
sultan olaca~~~ve Muhammed Tapar'~ n melik unvan~~ile yetinece~i ~eklindeki bar~~ madan sonra Muhammed Tapar bu ~art~~kabul etti~inden
dolay~~ pi~ man olarak Kazvin'de verdi~i bir davet esnas~ nda, kendisini bu
anla~may~~kabule kand~ rmakla sorumlu tuttu~u bu kumandan~ n gözlerine
bir daha tarih sahmil çektirmi~tir 23. Bu emir Aytekin veya Aytekin
llara
göre
her ne kadar Savar
~u
y~
nesinde görünmüyor. Hayatta bulundu
~ yoruz. Çünkü
olabilirse
de,
bunu
da
pek
ihtimal
dahilinde
saym
'~n babas~~
soyu
ile
çok
iyi
münasebetler
içinde
bulunan
bir babas~~
Savar'~ n, Tutu~~
imizde
daha
iyi
belirecektir.
~
olmas~~gerekti~i, onun faaliyeti konusuna geçti
Savar'~n babas~~ olmas~~ muhtemel üçüncü ~ahsiyet Aytekin el-Halebi'dir. el-Halebi nisbeli Aytekin'in ad~~ilk defa ibn al- Asir'in al-Kdmil'inde
488 ( og5 / 96) y~l~~olaylar~~içinde geçiyor. Burada Tutu~'un Rey Sava~~ 'nda
ma~lup ve katledilmesi s~ras~ nda onun gulâmlar~ndan oldu~u kaydedilen
Aytekin el-Halel:4'1-1in Dukak'~~ sava~~meydan~ndan kaç~ rarak bu s~rada
Haleb'de Suriye Melikli~ini ilan etmi~~bulunan a~abeysi R~dvan'~n yan~na
götürdü~ü anlat~lmaktad~r 24 . Bundan k~ sa bir süre sonra Dukak'~n, babas~~
Tutu~'un Dima~ k'da nâib olarak b~ rakt~~~~Savtekin 25 tarafindan gizlice,
20

Ibn al-Asir, X, s. 156, 163.
Bk. Ibn al-A~Ir, ayn~~yerler; kr~. Sevim, Suriye ve Filistin Selfuklulan, S. 151 ve n. 447.
22 Ibn al-Asir, X, s. 227.
23 Ibn al-Asir, ayn~~yer; kr~ . Weil, III, s. 147 n. 1.
24 Ibn A~ir, X, s. 168; kr~ . Sevim, ayn. es~., s. 243.
~l~nda Isfahan'da vefat
25 Bu ~ahs~n Malazgirt Sava~~n~ n büyük gazilerinden olup 1085 y
nda
bk. Merçil, E., Emir
~
gerekir.
Bu
ünlü
Savtekin
hakk
t~r~lmamas~~
eden Savtekin ile kar~~
Sautegin, Tarih Enstitüsü Dergisi, 6, Istanbul 1975, s. 63-75. Savtekin el-Hâdim olarak Ibn al21
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idareyi eline almas~~ için Dima~k'a davet olunmas~~ üzerine 26 , Haleb'den
kaçarken sad~ k adam~~ Aytekin el-Halebryi de beraberinde götürdü~ü anla~~l~yor. Bilindi~i gibi Dukak Dima~k'a geldikten pek az sonra, sultan Berkyaruk taraf~ndan serbest b~ rak~ lan Zahireddin Tu~tekin'in tahakkümü alt~ na girmi~~ve Tu~tekin, 1128 y~l~ ndaki ölümüne kadar devletin yönetimini
elinde tutmu~tur 27 . Dukak'~n k~sa melikli~i devresinde ( o95 - ~~ 04) Tu~tekin'in gölgesinde kalan Aytekin'in zaman zaman Dima~ k'da Dukak'a nâiblik etmi~~oldu~u Ibn al-cAdim'in bir kayd~ ndan anla~~l~yor 28 . Bu kayda
göre ~~ ~~433 y~l~ nda H~ ms emin Cenaheddevle Hüseyin'in Bât~ nller tarafindan öldürülmesi üzerine ~ehirlerinin Haleb meliki R~dvan'a intikalini arzu etmeyen halk Dima~k hükümdar~~ Dukak'~~ davet etmi~, fakat Dukak
ile atabek Tu~tekin bu s~ rada Rahbe'de bulunduklar~ ndan Dima~k nâbi
Aytekin el-Halebi bizzat harekete geçerek H~ ms'~~ teslim alm~~t~ r 29 . Aytekin
el-Halebi hakk~ nda muhtelif kaynaklar~n kaydetti~i son olay ise, onun
Dukak'~ n ölümünden sonraki hadiseler s~ ras~nda Tutu~'un o~ullanndan
Erta~~ile birlikte Tu~tekin'e kar~~~isyan~ndan ibarettir 3°. Eski efendisi
Tutu~'un en küçük o~lu olup Tu~tekin taraf~ndan meliklik taht~ na oturtulmu~~olmas~na ra~men atebeyden ve onun kar~s~n~n kendisine kar~~~harekete geçmelerinden endi~e duyan Erta~~ile i~birli~i yapan Aytekin el-Halebi
bu s~ rada Busra sahibi bulunmakta idi. Dima~k'dan kaçan Erta~~ile beraber
Hayran bölgesine ve buradan da Kudüs kral~~Baudouin I.'in yan~ na gitti~i
kaynaklarca belirtilen Aytekin el-Halebrin Erta~~ile birlikte Rahbe'ye döndükten sonra izi kaybolmakta ve sadece Ibn al- Asir taraf~ ndan 499 ( ~ o5

Kalnisi (s. 130 vd.) ve al-cAzimi (vr. 190) taraf~ ndan zikrolunan bu Türk beyi ise 488 ( to95/
96) veya 489 ( t o96 / 97) y~l~nda Tu~tekin taraf~ndan Dima~k'ta öldürülmü~tür, bk. Ibn alKaMnisi, s. 131; al-cA?imi vr. 189° ve 1898 n~ r. Cahen, s. 371.
min
tlalab, 3 cilt, n~r. Sami als. 130; Ibn al-cAdim (Zubdat
26 ~~bn
bahhan, Dima~k 1951-68), II, S. 120 vd. Bk. Sevim, ayn es~., s• 2 44 vd.
22 Bu hususlar için bk. Sevim, ayn esr., s. 243 vdd.
28 Ibn al-cAdim, II, s. 147. Kr~. Sevim, ayn. ~sr., S. 195.
29 Ça~da~~müellif Ibn al-Ka15.nisi ise (s. 142) ayn~~ olay~~ ba~ka türlü anlatm~~~ve H~ ms'a
davet üzerine bizzat Dukak ile Tu~tekin'in giderek bu ~ehri teslim ald~ klar~n~~ kaydetmi~tir. Ibn
al-KaUnisi'de bu münasebetle Aytekin el-Halebrnin ad~~ geçmemektedir. Ileride bizzat
Savar'~n harekat~~ hakk~nda da görece~imiz gibi Ibn al-cAdim, Ibn al-KaUnisrnin eserini
görmemi~~veya gördü ise bile ondan faydalanmam~~, al.CAzimiyi kaydetmekle yetinmi~~
görünmektedir.
30 Bu olaylar hakk~ nda bk. Sevim, ayn. ~s~., s. 257 vdd. Kaynak olarak bk. Ibn al-KaUnis~, s.
145; cAzimi, vr. 1928, n~r. Cahen, S. 376; 'bn al-A~~ r, X, s. 258; Sibt, Ahmed III. No. 2907 / 136
vr. 1428.
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06) y~l~~ olaylar~~ s~ ras~nda Tu~tekin'in Aytekin el-Halehi'ye ait olan Busra
~ehrini, onun adamlar~ndan teslim ald~~~~kaydedilmektedir 31 .
Buraya kadar verdi~imiz izahattan anla~~labilece~i gibi, ayn~~devirde
ya~am~~~olan üç Aytekin'den sonuncusu, yani Aytekin el-Hatebl Savar'~ n
babas~~olmak ~ans~na daha fazla sahip görünüyor.
Ad~~ve babas~~hakk~ nda verebilece~imiz bu bilgilerden sonra art~k esas
konumuz olan Sayar hakk~nda kaynaklar~ n verilerine geçebiliriz.
Seyfeddin Sayar tarih sahnesine ilk defa, Tu~tekin'in ölümünü müteakip onun yerine geçen o~lu Tâcelmülük Börü'nün kumandanlar~ndan birisi
olarak ~~129 olaylar~~ içinde ç~kar. al-cMimi'nin 523 (25 Aral~k ~~~~28 - 14
Aral~k 1129) y~l~~ vukuat~~için verdi~i bilgiler aras~ nda Savar'~ n Kefertâb'a
ak~n ederek ald~~~~esirlerle birlikte Hamâ'ya döndü~ü kaydedilmektedir 32.
Di~er ça~da~~ve sonraki kaynaklar~ n hiçbirinde bulunmayan bu olay~n 33
do~rulu~u, al-cMimi'nin bu sefer münasebetiyle Savar'a yazd~~~ n~~belirtti~i
bir methiyenin ilk beyti ile teyid olunuyor 34.
Böylece Savar'~n, Busra ~ehrinin valisi olan babas~~ Aytekin el-Halebrnin tarih sahnesinden çekilmesinden yirmi küsur y~ l sonra Ham â kuv(s. 150) ayn~~y~l içinde ayn~~olaydan bahsetmi~,
31 Bk. Ibn al-Asir, X, s. 28 . Ibn
fakat Aytekin ad~ n~~ zikretmemi~tir.
32 al-cA?imi, vr. 205b, n~r. Cahen, S. 4.01. Kefertâb, 1126 y~l~nda Antakya Prinkepsli~ine
getirilen Bohemund II. taraf~ndan Müslümanlar~ n elinden 1127 ilkbahar~nda geri al~nm~~t~.
Bk. Willermus Tyrensis ( Historia rerum in pa~tibus transmarinis gestarum, Recueil des Historiens des
Croisades, occ., I, n~r. Acack~nie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris 1841-1906), XIII, 2 ~~,
tere. Kausler, s. 337. Kr~. Grousset, I, s. 648; Runciman, II, s. 168.
33 Sadece Usâma (ayn es~., S. 144) bir çarp~~ma esnas~ nda özengisinin k~r~ld~~~ n~~ hikâye
ederken, bu münasebetle Hami birliklerinin ba~~ nda bulunan ve Kefertâb'a yapt~~~~bir
ak~ndan bozgun halinde dönen Savar'a rastlam~~~oldu~unu kaydetmi~tir. Bu hat~ ramn alc Azimi'nin bahsetti~i olay~~ do~rulad~~~~aç~ kt~r. Ancak Usâma bu ak~ n~ n ba~ar~l~~ olmad~~~n~~ ve
Kefertâb Franklar~n~ n Hami askerini ~eyzer'e kaçmaya zorlad~ klann~~ belirtmi~tir. Asl~nda bu
tür ak~nlarda ba~ar~~ veya ba~ar~s~zl~ k birbirine pek yak~ n hükümlerdir. al-cAzIm7 bu ak~ nla
birkaç Frank~ n öldürülmü~~veya esir al~ nm~~~olmas~n~~ba~ar~, Usâma ise ~eyzer'e geri dönü~ü
bir ba~ar~s~zl~k olarak de~erlendirmi~~olmal~d~rlar. Cahen ( La Syrie du Nord,s. 348) , Bohemund
I I.'un, Savar'~n bu ak~n~ n~ n intikam~ n~~ almak üzere, biraz a~a~~da bahsedece~imiz Haçl~lar~ n
Dima~k ku~atmas~na kat~ld~~~n~~söylemektedir.
34 al-c.4im'~, ayn~~ yer:
). • 5

ft

,5

(Bu ve bundan sonra verilecek di~er üç bey-tin tercümesini say~n hocam Prof. Dr. Nihad
Çetin'e borçluyum. Kendisine te~ekkür ederim). "Senin himmetlerinin hukuku (kimsenin bu
hususta) yar~~mas~na müsaade etmemi~tir. Ve kadrinin yüceli~i (seninle) at~~ma cesaretini
vermeyecek derecede büyüktür."
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vetlerinin veya bunlardan bir k~sm~n~ n ba~~ nda bulundu~ unu tesbit etmi~~
oluyoruz.
Sayar hakk~ nda ve bu defa di~er kaynaklarda da yer alan ikinci haber,
onun I 129 Y~l~ n~ n sonlar~ nda Kudüs kral~~ Baudouin II'in Dima~k'~~ ku~atmas~~s~ ras~ nda gösterdi~i yararl~~a aittir 35 . Gerçekten de bu önemli olay~~
tafsilât~ yla kaydeden Ibn al-KaWlisi ve al-cAzimi 36 , Haçl~~kuvvetlerinin
Dima~ k önüne gelmesini müteakip yiyecek toplamak üzere ya~malamaya
gönderilen ünlü ~övalye ve kral~ n ordu kumandan~~(konnetabl) Guillaume
de Bures'ün emir ve himayesindeki kuvvetlerin Börü taraf~ndan üzerlerine
sevkedilen Dima~kl~~ Türk, yard~ mc~~ Arap ve ba~~ nda Savar'~ n bulundu~u
Hamâl~~ Türkmen birlikleri tarafindan bask~ na u~rat~l~ p imha edildiklerini,
bunlardan sadece Guillaume de Bures'ün pek az adam~~ ile kaç~ p kurtulabildi~ini ve Haçl~lar~n giri~ tikleri seferin de bu suretle akamete u~rad~~~ n~~bildirmektedirler 37 .
Ça~da~~kaynaklar~ n tercih edilmesi gereken ifadelerine göre, Dima~k'~ n
büyük Haçl~~ tehdidinden kurtulmas~ nda önemli bir rol oynad~~~~anla~~lan 38 Savar'~ n bu olay üzerinden çok zaman geçmeden Tâcelmült~ k
Börü'nün hizmetinden ayr~larak Haleb'de bulunan Imadeddin Zengi'ye
iltihak etti~i hakk~nda al-cAzimPnin verdi~i haber ilk bak~~ta ~a~~ rt~c~~
~~ Ekim-Kas~m ay~nda (Zilkade 523) ba~lam~~t~.
35 Haçl~lar~n bu Dima~k ku~atmas~~ 1129 y~l
Bk. Ibn
S. 225; I bn al-Agr, X, s. 463. Willermus Tyrensis (XIII, 26 terc. Kausler, s.
341 vd.)'in verdi~i 113o aral~k tarihi yanl~~ t~r.
s. 225 vd.; alCAzm, ~~~r. 2064, n~r. Cahen, S. 401 vd.
Franklan bozguna u~ratan
37 Ayn~~ olaydan bahseden 'bn al-cA~ir (X, s. 463) yagmac~~
kumandan~n ~emsülhaviss oldu~unu bildirmektedir. Onun ifadesine göre Haçl~lar~n
kumandan~~ ancak k~rk ki~i ile kurtulabilmi~ tir. Bu say~~ nedense Runciman (II, s. 18o)
36 Ibn

taraf~ndan k~rk be~~olarak ve böyle bir ~eyden bahsetmeyen I bn al-Kaffilisi kaynak gösterilerek
verilmektedir. Grousset (I, s. 652 vdd) ise bn al-Kal5.nisryi ba~~kaynak olarak al~p olaylar~~
onun ve Willermus Tyrensis (XIII, 26, terc. Kausler, S. 341 vd.)'in ifadesine göre anlatmakta,
fakat Dima~k kuvvetlerinin ba~~nda ~emsülhavâss'~~ göstermektedir ki, bu kumandan~n ad~~ bu
olay için ne Ibn al-Kalk~ isi'de, ne de Willermus Tyrensis'de verilmi~tir. Anla~~ld~~~na göre
Runciman kaynak verilerini ayr~ ca gözden geçirmeden Grousset'yi aynen alm~~ t~r. Asl~nda
Grousset ve Runciman gerek bu hususta ve gerekse di~er pek çok olayda Röhricht'i aynen
kopye etmi~lerdir, kr~. Röhricht, S. 187.
38 al-cA?imi (vr. 206*, n~r. Cahen, S. 402) Savar'~n bu ba~ar~s~n~~da eserine ilk beytini alm~~~
oldu~u bir kaside ile kutlamaktad~r:

1":)1•!?
"Süleym'a'n~n kabilesinin konak yerleri yak~ n iken uzak oldu. Kald~~~~yerler ~ss~ zla~n.
Ziyaret etti~i (dola~ t~~~) yerler ~rakla~ t~."
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görünüyor 39 . Filkvaki al-cA?imi 524 ( ~~5 Aral~k ~~ 29 - 3 Aral~k ~~~~3o) y~l~~
olaylar~ na ait haberleri aras~ nda "Seyfeddin Savar'~ n Börü'nün hizmetinde
bulunmaktan çekinerek, Haleb'e geldi~ini ve atabek Imadeddin Zengi'nin
hizmetine girdi~ini" kaydetmi~tir. al-cAmi'nin k~sa kronolojisi umumiyetle tafsilâta girmedi~i cihetle, Savar'~n bu hareketini belirgin bir sebebe
ba~lamak güçtür. Ancak Savar'~ n son y~llarda kazand~~~~prestij ve ün
yüzünden Börü'nün ~üphesini çekmi~~olmas~~muhtemeldir. Ayn~~zamanda
Savar'~ n babas~~ ile Tu~tekin aras~ndaki ihtilâf~~ bilen ve bu s~ rada Dima~k Melikli~i'ni de ele geçirmeyi kararla~t~ rm~~~olan Imadeddin Zengi
taraf~ ndan onun kendisine iltihaka davet edilmi~~olmas~~ da mümkündür.
Nitekim gerek al-cA?imi ve gerekse bu haberi ondan aynen alan Ibn al`Adim, Zengi'nin Savar'~~çok iyi kar~~layarak kendisine ikramlarda bulunup
birçok ~ktâlar verdi~ini ve ona Haleb ve civar~~~ihneli~ini tevcih etti~ini bildiriyorlar 4°. Her iki kayna~~n bu haberi takip eden kay~ tlar~, Zengi'nin,
Savar'~n kendi yan~na gelmesinden sonra derhal Dima~k Melikli~i'ne kar~~~
giri~ti~i harekâta aittir. Bu da, bilindi~i gibi, Antakya Franklar~na kar~~~
cihad maskesi alt~ nda Börü'nün kand~ r~larak o~lu Sevinç'i bir miktar kuvvetle Zengi'ye göndermesi ve Zengi'nin Sevinç'i tutuklayarak Hamâ'y~~ 8
~evval 524 (14 Eylül ~~~~ 3o) tarihinde zaptetmesi ile sonuçlanm~~t~r 41.
Savar'~n bundan önceki faaliyetlerinde Hami kuvvetleri ba~~nda bulunmu~~
oldu~u dü~ünülecek olursa, onun neden Zengi taraf~ndan kendisine iltihaka
te~vik edildi~i kolayl~kla anla~~l~r.
Savar'~n Haleb'e geli~i asli kaynak olan al-cA?imi'de tarihlenmemi~~
olmakla beraber, Hamâ'mn Zengi tarafindan zapt~~ için verilen tarih bu
hususta 1130 yaz aylar~ n~~kabul etmeyi hakl~~ gösterebilir. Seyfeddin Sayar
bu tarihten itibaren kuzey Suriye bölgesinde atabek Zengi'nin güvendi~i ve
bu güvenini hiçbir zaman kaybetmedi~i bir adam~~olarak hizmet görecek,
zaman zaman Dima~k bölgesine de ak~ nlar tertip etmesine mukabil özellikle
Urfa ve Antakya Franklar~na kar~~~durup dinlenmeden mücadele edecek ve
39 al-cAzimi, vr. 206°, n~r. Cahen, s. 4.02 vd. Haber ayn~~ kaynaktan al~ narak hemen ayn~~
sözlerle Ibn al-cAdim (II, S. 245) taraf~ ndan da tekrarlanmaktad~ r.
40 Ayn~~eserler ve ayn~~ yerler. Ibn al-cAdim "~ihnelik" terimini "vilayet" e çeyirmi~ tir ki, bu
devre içinde Zengi'nin do~uda bulundu~u zamanlarda Haleb için kaynaklarda sadece
Savar'dan bahsolundu~una göre bu son unvan ve makam gerçe~e daha uygun görünmektedir.
4 ' Ibn
S. 227 yd.; alcAzimi, yr. 206b, n~r. Cahen, s. 403; Ibn al-6sir (X, s. 463
yd.) bu olay~~ 523 y~l~~ yukuat~~içinde vermektedir ki yanl~~ t~r. Olay esasen burada Dima~k'~ n
Haçl~lar taraf~ ndan ku~at~lmas~ n~n hikâyesinden sonra verilmektedir; Ibn al-cAdim, II, S. 246.
Ibn al-cAdirn ( Bugya, n~r. Sevim, s. 255, terc. Sevim, s. 159) Hama'n~n zapt~~için t o ~evval 524
tarihini veriyor.
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Urfa'n~ n fethine yol açan önemli ve tarihimiz • bak~ m~ndan olumlu bir rol
oynayacakt~ r.
525 (4 Aral~ k 1 ~~30 - 22 Kas~ m ~~ 13 ) y~l~ n~ n Sayar için oldukça hareketli geçti~i anla~~l~ yor. Hamâ'dan sonra H~ ms'~~ da almay~~ tasarlayan Zengi bu
~ehri iki ay kadar ku~atm~~~ise de, bir neticeye varamadan 1130 Kas~ m ay~~
sonlar~ nda Haleb'e dönmü~~ve buradan da yeniden ~iddetlenen Selçukluhilafet çeki~mesine kat~lmak üzere 1131 y~l~~ ba~lar~ nda Musul'a gitmi~ ti 42 .
Bu y~l içinde al-cAiimi Sayar hakk~ nda iki olay kaydediyor 43. Bunlar~ n
birincisinde Savar'~ n Haleb'in kuzeyinde Joscelin I. taraf~ ndan ma~lup
edildi~i ve bu çarp~~mada bir miktar Müslüman sava~c~s~ n~ n öldürüldü~ü
bildirilmekte ve al-`2kimi'nin bu münasebetle kendisine yazd~~~~teselli
kasidesinin ilk beyti verilmektedir 44 . ~ kinci kay~ t ise, bundan sonra Savar'~n
Asârib varo~lar~na kadar uzanan bir ya~ma ak~ n~~ yapt~~~ n~~ belirtir. Urfa
kontu Joscelin I.'in ~~ 131 y~l~~ sonbahar~nda kazaya u~rayarak ölüm derecesinde yaraland~~~~malürn oldu~una göre 45, bu olay~ n 1131 y~l~ n~ n ilk
yar~s~~ içinde cereyan etti~i kabul olunabilir.
Bunu takip eden aylarda ve 1132 y~l~~ içinde Savar'~ n Kudüs kral~~
Baudouin II.'in ölümünden (21 A~ustos 1131) sonra Franklar aras~ nda
ç~kan kar~~~ kl~ klardan faydalanamad~~~~görülüyor". Bunun sebebi daha
s. 228; al-`Azimi, ayn~~ yer; Ibn aI C Adim, Buba' sinda (n~r. Sevim, s.
42 Ibn
255, tere. Sevim, s. 160) Zengi'nin do~uya hareketini Muharrem, 525 (Aral~k 1 ~~3o-Ocak 1131)
olarak tarihlemi~ tir.
vr. 207°, n~r. Cahen, s. 404. Ibn al-cAdim (II, s. 247) al-cAzimi'yi aynen
tekrar etmektedir.
44
Ayn~~ yer:

fl

r
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"Ölümün sak~nd~~~~kimse sana feda olsun. Selâmet ve devam daima senin ayr~lmaz
arkada~lar~nd~r."
45 Bu husus için bk. Demirkent, Urfa Haçl~~ Kondu~u Tarihi ( 1118-1146), henüz
ne~rolunmam~~~doçentlik tezi, Istanbul 1980, S. 18o vd. Kr~. Nicholson, R., joscelyn I, Prince of
Edessa, Illinois Studies in the Social Sciences (XXXIV, No. 4), Urbana 1954, s. 90 vd.
46 Baudouin II.'in ölümünden sonra Bohemund II.'dan dul kalm~~~ olan k~z~~ Alice,
babas~na kar~~~bir y~l önce u~rad~~~~ba~ar~s~zl~~~~unutarak Urfa kontu Joscelin II ve Trablus
kontu Pons ile i~birli~i halinde yeni Kudüs kral~~ Foulque'a ba~~kald~rm~~ t~. Her ne kadar
Foulque'un âsileri yenmesi üzerine Frank birli~i yeniden kurulmu~~idi ise de, Antakya-Urfa
gerginli~i sürüp gitmekte olup Kudüs Krall~~~ nda da kraliçe•Melisende'm bir a~k maceras~~

yüzünden önemli kar~~~kl~klar ç~km~~ t~. Bu olaylar için kr~. Runciman, II, s. 191 vdd.
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ziyade Zengi'nin do~uda me~gul bulundu~undan Suriye olaylar~na
müdahale edememesi ise de, bu hususta biraz önce bahsedilen, Urfa kontu
Joscelin I.'e kar~~~u~ran~lan yenilginin Haleb kuvvetlerini zay~flatm~~~olmas~~
da dü~ünülebilir. Böylece kaynaklarda Haleb birliklerinin Sayar kumandas~ nda giri~tikleri 1132 y~l~~ harekat~n~ n sadece Dima~k hükümdarl~~~ na
ba~l~~ H~ms arazisine yap~lan küçük bir ya~ma ak~ n~ ndan ibaret kald~~~~
görülmektedir 47. Kaynaklar~ m~z bu y~l içinde yaln~zca Dima~k birlikleri
taraf~ndan Kudüs Krall~~~ na ba~l~~ Banyas'~ n zaptedildi~inden haberdard~ rlar 48 .
527 (12 Kas~m 1132 - 31 Ekim I 133) y~l~nda ise Haçl~~ cephelerinde
faaliyetin artt~~~~ve her iki taraf~ n da daha büyük çapta harekâtta bulunduklar~~ görülüyor. ~bn al-Kalanisi 527 y~l~~Muharrem'inde ( ~~2 Kas~m - ii
Aral~k 1132) Franklar aras~ nda anla~mazl~k ç~kt~~~~ve bunlar~ n birbirlerini
öldürdükleri haberlerinin al~nd~~~n~~ ve bir Türkmen birli~inin Frank topraklar~ na girerek kar~~lar~na ç~ kan Zerdenâ hakimini öldürdü~ünü
bildirmektedir 49. Onun verdi~i bu haberi do~rulayan al-cA?imi ise,
Türkmenlerin el-Ma'arra ve Kefertâb'a sald~ rd~klar~m fakat bir araya gelen
Franklar taraf~ndan bozguna u~rat~ larak geri püskürtüldüklerini ilave
ediyor 50. Haber ~ bn al-cAdim taraf~ ndan da aynen ve al-cA?imi'nin
ifadesiyle tekrarlanmaktad~r 51.

Bu olay~n ard~ ndan, Urfa kontu Joscelin II.'nin büyük kuvvetler topland~~~ n~~ i~itti~i Haleb bölgesine sald~rd~~~~yerli H~ ristiyan tarihçi Süryard
Mikhail taraf~ ndan belirtilmekte ve onun bu hareketine cevap olarak Türkmen birliklerinin Tell-Ba~ ir bölgesine etkili ve ba~ar~l~~bir ak~n yapt~klar~~ve
kendilerine kar~~~ç~kan 70 ~övalyeyi öldürdükten sonra bu bölgeyi istedikleri
gibi ya~malad~klar~, H~ristiyanlar~ n birlik içinde bulunmad~klar~~ için bu
yakmay~~ önleyemedikleri bildirilmektedir 52 . Süryani Mikhail'in vekayivr. 208", n~r. Cahen, s. 406.
s. 236 vd. Olay 1132 y~l~ n~ n son ay~na dü~mektedir. ~ bn al-A~ir, X, s.
~ bn
481; kr~. Runciman, II, s. 182.
s. 236. Burada öldürüldü~ü bildirilen Zerdenâ hakimi Guillaume de
49 ~ bn
Sahyoun (veya, de Saone et Zerdenâ) olup bunun dul han~m~~Beatrice ile olaydan hemen sonra
Urfa kontu Joscelin II. evlenmi~tir. Bk. Willermus Tyrensis, XIV, 3, tere. Kausler, S. 348. Kr~.
Demirkent, ayn. es~., s. 191; Runciman, II, s. ~~ go.
47

48

50 al-cMimi, vr. 208b, n~r. Cahen, S. 407.
51 ~ bn al-cAdim, II, s. 251.
52 Süryani Mikhail, XVI, 5, tere. Chabot, III, s. 233. Barhebraeus (Aba'l-Farac Tarihi,
tere. Do~rul, T. T.K., Ankara ~~ g45-5o, II, s. 365) bu rivayeti aynen ondan alarak
tekrarlamaktad~ r.
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nâmesinde ne bu ve ne de di~er bir münasebetle Savar'~ n ad~~ kaydedilmemekle beraber, ayn~~ seferden bahseden Islami kaynaklar Tell-Bâ~ir bölgesine yap~lan ak~ n~n ba~~ nda Savar'~ n bulundu~unu bildirdikleri gibi,
seferin tarihini de zikretmi~lerdir. Gerçekten de I bn al-Kalânisi ~~ 7 Cumada
II. 527 (25 Nisan 1133) tarihinde Savar'~ n Haleb'den bir süvari birli~i
ba~~ nda Tell-Bâ~ir üzerine ak~ n etti~ini ve Franklar~ n kendisine kar~~~ç~ kan
en ~eci '000 atl~~ ve yaya askerini katlederek bunlar~ n kellelerini Haleb'e
götürdü~ünü kaydetti~i gibi, al-cAiimi de ayn~~ meâlde bir ifade
kullanmakta ve bu münasebetle Savar'a yacl~~~~kasidenin ilk beytini eserine
alm~~~bulunmaktad~ r 53 .
527 y~l~~ sonlar~ nda, uzun zamandan beri Imadeddin Zengi ile ihtilâf ve
sava~~halinde bulunan Artuklu hükümdar~~ Hüsameddin Timurta~'~ n itaat
arzedip anla~maya yana~mas~~ üzerine Elcezire bölgesinden, o zamana kadar Artuklularla beraber olan büyükçe Türkmen kitlelerinin .Haleb bölgesine geldikleri ve buradan emir Sayar tarafindan da desteklenerek Antakya Prinkepsli~i ve Trablus Haçl~~ Kondu~u arazisine taarruza geçtikleri
anla~~l~ yor 54. Bu ~ekilde Islam bask~s~ n~ n artmas~, Willermus Tyrensis'in
ifadesine göre, Antakyal~lar~ n Kudüs kral~ n~~ yard~ mlar~ na ça~~rmalarma
sebeb oldu 55 .
Ülkesini parçalamakla tehdid eden iç kar~~~ kl~ ktan yeni kurtulmu~~
olan 56 Kudüs kral~~Foulque süratle harekete geçti; bu s~ rada bir Türkmen
grubu tarafindan Ba'rin (Montferrand) kalesinde s~ k~~t~ r~lm~~~olan Trablus
kontu Pons'u kurtard~ ktan sonra Antakya'ya geldi. Burada sevinçle kar~~lanan kral Foulque, Urfa kontu Joscelin II.'i de yard~ m~ na ça~~rmakla
beraber, onun gelmesini beklemeden Haleb bölgesinde bulunan K~ nnesrin'e hareket etti. Burada vuku bulan büyükçe bir çarp~~mada Haleb kuv53 Dön al-lÇalffilisL ayn~~ yer; al CAm , ayn~~ yer. Ibn al-Aiir (XI, S. 4) de !bn alKalnisi'den ald~~~~belli olan ayn~~ rivayeti sadece Cumada II. 527 ile tarihliyor. Ibn al-cAdim
(II, s. 251) mutad~~ üzere bu haberi de al-cAz'~mi'den aynen alm~~ t~r. al-cA?W~ 'nin kasidesinin

ilk beyti:

(.'›I
'`Allah'~n yard~m~n~~ k~l~ç gibi ku~an. Ho~~nimetleri az~k olarak s~rt~na bagla; Allah bir ~ey
ihsan etti mi, geri dönmez."
S. 240; tbn al-A~ir, XI, s. 3 vd. Ibn al-cAdIm (II, s. 253) Timurta~'~n
54 Bk. Ibn
atabeg Zengi ile anla~mas~n~~ 528 y~l~n~n ba~lar~na alm~~t~r.
55 Willermus Tyrensis, XIV, 6, tere. Kausler, s. 350 vd. Kr~. Runciman, II, s. 195.
56 Bk. yukar~da n. 46.
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vetlerinin bozuldu~u ve bu arada içlerinde önemli Türkmen reisleri Ebu'lKas~m el-Türkmani ve ünlü ~ehid Belek Gazi'nin o~lu ~ahin~ah'~n da
bulundu~u ~~ oo kadar müslüman atl~s~n~ n hayatlar~n~~ kaybetti~i Islâmi
kaynaklar taraf~ndan da teyid olunmaktad~r 57 .
Ancak K~nnesrin'den yine Haleb yak~ n~ndaki en-Nakara'ya yönelen
Franklar burada Savar'~ n Türkmenleri taraf~ndan bask~na u~rat~ld~lar ve
büyük kay~ plar verdiler. Bununla beraber Kudüs kral~~yine de bir ba~ar~~
havas~~içinde Antakya'ya dönebildi 58.
Ayn~~~ ekilde kuzeyden gelmekte olan Urfa kontu Joscelin II. de, Sayar
ile Menbic sahibi Hassan b. Gümü~tekin'in mü~terek taarruzlar~na u~rayarak büyük kay~ plar verdi ve geri çekilmek zorunda kald~~59 .
Bu olaylar hakk~ nda Ibn al-Kalânisi ile rivayeti ondan alan Ibn alAsir'in verdikleri Safer 527 (Aral~k ~~~~32) tarihinin yanl~~~oldu~u çok aç~kt~r.
Çünkü bu s~ ralarda Kudüs kral~, yukar~da bahis konusu etti~imiz Hugue de
Puiset isyan~~ile u~ra~makta idi. Do~ru tarih herhalde Ibn al-cAdim'in, belki
de al-cAzimi'nin kaybolan büyük tarihinden 60 alarak vermi~~oldu~u Rebi I.
528 (Ocak ~~~~34) olmal~d~ r 61 .
al-cMimi ayn~~528 ( ~~ Kas~m 1 133 - 2 ~~Ekim I ~~34) y~l~~içinde Savar'~n
el-Cezr ve Zerdenâ kalesine bir ak~n yapt~~~ n~~ve el-Ma'arrateyn'i hükmü
alt~na ald~~~ n~~62 ve bundan sonra Hârim (Harenc) Franklar~na taarruz
edip ganimetle yüklü olarak Haleb'e döndü~ünü ve tekrar Zerdenâ üzerine
yürüyerek buradaki bir Frank kuvvetini bask~na u~ratt~~~ n~~bildirmektedir
s. 240 vd.; alCAimi, vr. 209°, n~r. Cahen, S. 407 vd.; ~ bn al-cAcii~n, II, s.
Ibn
252; !bn al-Asir, X, s. 482. Röhricht (s. 197) kaynaklar~n sarih kayd~na ra~men Ebu'l-Kas~m'~n
Kürt oldu~unu kabul ediyor.
58 Ayn~~ kaynaklar, ayn~~ yerler. Willermus Tyrensis (XIV, 6-7, tere. Kausler, s. 351 vd.)
seferin bu ikinci safhas~n~~ kaydetmemi~ , sadece büyük H~ ristiyan zaferinden bahsetmekle
yetinmi~tir. Röhricht (ayn~~ yer); Cahen ( La Syrie du Nord, s. 352, n. ~~ g) ve Runciman (II, s.
196)'in ihtiyath ve Savar'~ n ba~ar~s~n~~belirten ifadelerine mukabil Grousset (II, s. 15 vd.) bunu
büyük bir Frank zaferi olarak kutlamaktad~ r.
s. 241; al-cAn~~, ayn~~yer; Ibn al-A~ir, ayn~~ yer; Ibn al-cAdim, ayn~~yer.
59 I bn
57

Kr~. Röhricht, ayn~~yer; Cahen, ayn~~ yer.
60 alcAzimrnin büyük eserinin ad ~~ al-Muvassal ale'l-asli'l

bk. Sevim, Bugye, S. 29.

II, s. 252. Willermus Tyrensis olay~~Hugue de Puiset'nin isyan~ndan daha
olmakla
büsbütün hataya dü~mü~~oluyor. Cahen ( La Syrie du Nart!, S. 352, n. 9)'~ n
önceye alm~~~
al-cAiimi'den ald~~~n~~ belirtti~i Safer 528 tarihi herhalde bir zuhul eseri olmal~d~ r; çünkü alcAzin~~~olay~ n sadece senesini vermi~tir.
olarak
~eklinde verilen kelimenin
82 al-c4imi, vr. 2o91 , n~r. Cahen, s. 4og'da
81 ibn al-cAdim,

okunmas~~ gerekir.
Belleten C. XLVIII, 3o
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ki 63 , bu rivayet kendisini aynen tekrarlayan tbn al-cAdim d~~~ nda ba~ka
kaynaklarda kaydedilmemi~tir. Kar~~l~kl~~bask~ n ve ak~nlar~n pek çok vuku
buldu~u bu devre içinde, her olay~n muhtelif kaynaklarca zikredilmesini
ümit etmek zaten pek fazla iyimserlik olurdu. Bu son taarruzlar~ n her halde
1134 y~l~ n~n son aylar~nda yap~ld~~~~kabul edilebilir.
1135 y~l~ nda Haçl~lara kar~~~giri~ilen harekât daha da büyük bir çapa
ula~t~. Bunun sebebi Zengi'nin k~sa bir süre için de olsa Suriye'ye dönmek
zorunlu~unu duymu~~olmas~d~ r. Tâcelmiilük Börü'nün 21 Receb 526 (7
Haziran ~~ 32)'da ölümü üzerine Dima~k hükümdar~~olmu~~bulunan o~lu
~emselmülük Ismail k~sa zaman içinde Haçl~lara kar~~~elde etti~i ba~ar~lara
ra~men, zalim tabiat~~yüzünden tebas~ n~n ve yak~nlar~ n~n gözünden dü~mü~~
ve bu sebeble de kendi hayat~ndan endi~e duymaya ba~lam~~ t~. Bu yüzden,
kendisine kar~~~cephe alan devlet erkân~ ndan intikam almak dü~üncesiyle Imadeddin Zengi'ye müracaat ederek, ondan süratle gelip Dima~k'~~
almas~ n~, gecikecek olursa memleketi Franklara teslim edece~ini bildirmi~ti 64 .
Zengi Franklara kar~~~ba~ar~l~~ olabilmek için, Suriye'ye ayak bast~~~~
andan itibaren, Haleb yan~nda Dima~k'~~ da hâkimiyeti alt~ na alman~n
lüzumuna inand~~~~ve ~imdiye kadar bu amac~ na ula~mak üzere giri~ ti~i
te~ebbüslerde hüsrana u~rad~~~~cihetle, ~imdi önüne ç~ kan bu beklenmez
f~ rsat~~ elbette kaç~ramazd~. ~ rak ve Elcezire'deki gayretlerini henüz ba~ar~ l~~
bir neticeye vard~ramam~~~olmas~na ra~men süratle Suriye'ye yöneldi ( 135
ba~~ ). Ancak onun Haleb'e ula~mas~ ndan önce, ~~ ~ubat ~~I 35'de ~emselmülilk Ismail, Dima~ k'da öldürülmü~~bulunuyordu 65 .
Zengi, Dima~k hükümdar~ n~n öldürüldü~ünü haber almas~na ra~men,
Dima~k'~~eline geçirme ~ans~n~~bir kere daha denedi. ~ubat ay~ n~n sonlar~nda Dima~k önüne vard~~66 . Fakat bu defa da çok büyük bir direnme ile
kar~~la~t~~ve ancak atabeyi bulundu~u Selçuklu Alp Arslan Davud b. Mahmud ad~ na Dima~k'da hutbe okunmas~n~~ sa~layabildikten sonra Haleb'e
döndü.
tbn al-cAdim'in ifadesine göre, Zengi, Dima~k'dan Haleb'e dönü~ünü
müteakip Antakya bölgesine çok etkili ve ba~ar~l~~ bir taarruza giri~ti 67 ~~ Real-cA?~mi, ayn~~ yer, n~r. Cahen, s. 409. Kr~. Cahen, La Syrie du Nord, s. 352 vd.
Bu olaylar hakk~ nda ayr~ nt~l~~bilgi için bk. ~ bn al Kaffitisi, S. 245 vdd.; ~ bn al-Agr, XI,
s. 25; ~ bn al-cAdirn, II, S. 255 vdd.
65 Ibn
S. 246.
66 ~ bn
S. 247.
67 ~ bn al-cAdim, II, s. 259.
63

64
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ceb 529 (17 Nisan ~~ 35)'da Asârib'i fethettikten sonra birbiri arkas~na
Zerdenâ,
Ma'arrat'ün- Numân ve daha sonra Kefertab'~~ zaptetti. Buralar~ n eski Müslüman ahalisini daha önce sahip olduklar~~ mülklerini geri verdi. Bu suretle art~k bu s~n~ r kesimini kesin olarak H~ ristiyanlar~ n elinden kurtarm~~~oldu~ unu göstermek istiyordu 68 .
Bu çok önemli olay Ibn al-cAdim ve benzer ifadede bulunan Süryani
Mikhail d~~~ nda hiçbir kaynak tarafindan verilmemektedir 69. Ibn al`Adim'in bu konularda esas kayna~~~olan alCAimi, 529 ve 530 y~llar~ ndaki,
yani bu olay~ n cereyan etmesi laz~ m gelen senelerdeki hadiseleri çok düzensiz ve birbirine kar~~~ k bir ~ekilde veriyor. Bu herhalde elimizde mevcut olan
tek al-cA?imi nüshas~ n~ n müstensihi tarafindan esas metnin iyice okunup
anla~~lamam~~~olmas~ ndan kaynaklanmaktad~ r. Zann~ m~zca, alcAzimi nin
kaybolan büyük eserinden faydalanm~~~olan Ibn al-cAdim, olaylar~n
cereyan tarz~ n~~ do~ru olarak tesbit etmi~~olmal~d~ r ve itimada lay~ kt~ r.
Cahen ve herhalde ondan esinlenen Runciman 70, Zengi'nin Antakya
bölgesine yapt~~~~bu taarruz esnas~ nda, Antakya ile Urfa ordular~n~n i~birli~ine engel olmak ve bunlar~n ba~lant~lar~ n~~kesmek üzere Savar'~ n TellBâ~ ir, Ayntâb ve Azâz bölgesine sald~ rm~~~oldu~unu kabul ediyorlar. Her iki
tarihçi de muhtemelen, biraz sonra bahsedece~imiz, ~~~~36 May~s~nda Sayar
'~ n Lazikiye seferi s~ ras~ nda Keysun bölgesine kadar uzayan Türkmen ak~n~ n~~ Zengi'nin bu 1135 seferi ile kar~~ t~rmaktad~ rlar. Onlardan çok önce
yazm~~~olan Röhricht 71 ise, olay~~ daha do~ru olarak de~erlendirmi~~ve
Zengi'nin bu seferi esnas~ nda Savar'~n Urfa Kondu~u arazisine taarruzundan bahsetmemi~tir.
Imadeddin Zengi bu s~ rada, Antakya'dan K~ nnesrin'e kadar ilerlemi~~
olan H~ ristiyan ordusuna kar~~~harekete geçmi~, fakat i~~sava~a dökülmeden
Franklar~ n geri çekilmesi ile sonuçlanm~~t~~72 . Zengi bundan sonra ~evval
ay~~sonlar~nda ( ~~~~35 a~ustos ba~lar~ ) tekrar H~ ms arazisini tahrip etmi~~ve
ayn~~ 529 y~l~n~n Zilkadesinde (A~ustos/Eylül 1135) Musul'a dönmü~tür.
Zengi'nin Haçl~lara kar~~~giri~ti~i bu ilk önemli taarruza Savar'~n da
kat~lm~~~olmas~~tabiidir. Ancak esasen tafsilâttan yoksun olan k~s~ r haberler
aras~nda Savar'~n ad~~zikredilmemi~ tir ki, bu da, seferin as~ l kumandan~~
Zengi oldu~una göre, tabii ve makul görülecek bir husustur.
Kr~. Röhricht, s. 203, n. 7; Cahen, La Syrie du Nord, S. 355.
Stiryâni Mikhail, XVI, 6, terc. Chabot, III, s. 233. Ibn al-Asir, (X, S. 466 vd.) Asârib'i
Zengi'ye 524 (1129/30) y~ l~ nda fethettirmektedir ki, yanl~~ t~r.
70 Cahen, ayn. ess., ayn~~ yer; Runciman, II, S. 197.
71 Röhricht, s. 203 vd.
72
Ibn al-cAdim, II, S. 259.
68

468

I~IN DEM1RKENT

Savar'~n 1136 y~l~~faaliyetlerinin, onun Hamâ askerleri ile birle~tikten
sonra H~ ms arazisine yapt~~~~bir ya~ma ve tahrip ak~n~~ ile ba~lad~~~~anla~~l~ yor". Onun bütün kaynaklara aksetmi~~olan, Lâziklye'ye kar~~~
giri~ti~i önemli ak~ n ise herhalde H~ ms seferinden dönü~ ünü müteakip
yap~lm~~~olmal~d~ r.
Bir önceki y~ l içinde Zengi'nin Antakya Prinkepsli~ine kar~~~kazand~~~~
büyük ba~ar~~ bu Haçl~~ devletinin bir anlamda 1130 y~l~ ndan beri ciddi ve
güçlü bir efendiden yoksun kalm~~~olmas~~ile ilgili idi. Bohemund II.'un ölümünden beri sadece nâiblerce ve Antakya'n~ n ilk Lâtin piskoposu Bernhard
taraf~ ndan yönetilen Prinkepslik, hele bu sonuncunun 1135 yaz~nda ölümünden sonra, daha da büyük idari, siyasi ve askeri kar~~~kl~k içinde kalm~~t~~74. Bu durum Antakya Devleti erkân~ n~ n nihayet güçlü bir ki~ili~e
sahip Raimond de Poitiers'yi davet edip, onu 1136 y~l~~Nisan~ nda Antakya
taht~n~ n me~ rû vârisesi, henüz 9 ya~~ nda bulunan Constance ile evlendirmesiyle de~i~ ti. Ancak Raimond'un idareyi henüz tam olarak ele almas~ndan önce Sayar Antakya ve bununla ba~l~~olarak Urfa Kontlu~unun bat~~
bölgesine çok ~iddetli bir ak~ n yapt~.
Savar'~ n Lâzikiye seferi, gerek Islâmi kaynaklar ve gerekse Süryâni
Mikhail taraf~ ndan oldukça tafsilâtl~~olarak verilmektedir. Ibn
13 ~aban 530 ( 7 May~s 1136) tarihinde Dima~ k'da "emir Mesud Savar'~n"
Haleb'den, kendisine kat~ lan Türkmenlerle birlikte Frank topraklar~na çok
ba~ar~l~~ bir ak~n yapt~~~ n~ n haber al~nd~~~ n~; bunun ~eyzer'den gelen ve
Savar'~n 3000 ki~ ilik bir Türkmen kuvvetiyle Lâzikiye bölgesine gaza edip
yan~ nda 7000'den fazla erkek, kad~ n ve çocuk esir ve büyük miktarda
ganimet ( oo.000 ba~~s~~~ r ve koyun) bulundu~u halde ii Receb ( 5 Nisan)
tarihinde ~eyzer'e dönmü~~oldu~unu bildiren bir be~âretnâme ile teyid
edildi~ini bildirmektedir 75 .
Bu önemli haber Ibn al-Asir ve Ibn al-cAdim taraf~ndan biraz
76 .
k~salt~lm~~~ olarak, fakat hemen ayn~~ kelimelerle tekrar olunuyor
ad~ na idare ba~~ nda bulunan
73 H~ ms, eski efendisi Karaca o~lu K~ rhan'~n o~ullar~~
Humârta~~taraf~ ndan Zengi'den duyulan korku sebebi ile, yeni Dima~k hükümdar~~~ihabeddin
ti. Bk. Ibn-al Kalnis~, s.
Mahmud'a 22 Rebi I. 530 (30 Aral~ k 1135) tarihinde teslim edilmi~
vermektedir.
~~
zikretmeden
bu
olay
n~~
~n
ad~
r
(XI,
s.
24)
Savar'
252. tbn al-As~
ayn. esr., tür. yer. Yabanc~~
74 Antakya Haçl~~Devletinin bu devresi için bk. Demirkent,
olarak verilir.
tafsilâtl~~
~~
tarihlerinde
de
bu
devre
olaylar
dildeki bütün genel Haçl~~
s.
255
vd.
tbn
75
Adim, II, s. 260 vd. al-cA4'~mi bu olay~~ bütünü ile
76 tbn al-As~ r, XI, s. 25 vd.; tbn al-c
~~ ilgilendiren olaylarda onun mufassal eserini
görünüyor;
çünkü
umumiyetle
Savar'
atlam~~~
~ k bir
veya muhtasar~ m takip etmekte olan tbn al-c Aclim, bu seferden bahsederken gayet aç
tekrarlamaktad~r.
~ekilde tbn
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Anla~~ld~~~ na göre Sayar, Antakya Devletindeki rejim buhran~ n~n doruk
noktas~ na ula~t~~~~andan, yani Raimond de Poitiers'in Constance ile evlenmelerinin do~urdu~u ~a~k~nl~ ktan faydalanm~~~olmal~d~r.
Ayn~~ olay~ n Müslüman kaynaklar~ na aksetmeyen ikinci cephesi ise,
Süryâni Mikhail tarafindan kaydedilmi~ tir 77. Süryâni Mikhail, her ne
kadar Savar'~n ad~n~~ zikretmeden de olsa, Lâziklye'ye yap~lan ak~ndan,
sonucunu de~i~ ik ve mant~ k d~~~~belirtmekle beraber 78, bahsetmektedir.
Ancak onun bu rivayetten hemen önce kaydetti~i ve Urfa Kontlu~unun bat~~bölgesine kar~~~ayn~~s~ rada yap~ld~~~~anla~~lan ya~ma ak~n~~ilgi çekicidir ve
Haçl~~Seferi tarihçilerinin kanaatimizce yanl~~~tefsirlerine yol açm~~ t~r 79 .
Filvaki Süryâni Mikhail ~~~36 y~l~nda Urfa Kontlu~u s~n~rlar~~ içinde Franklarla Ermeniler aras~nda ç~ kan ~ iddetli ihtilâf ve mücadelelerin 8° Kontlu~un savunma gücünü zay~flatmas~~sonucu olarak Türklerin Af
~in ad~ nda
bir emir-in kumandas~ nda Keysun bölgesine kadar ilerlediklerini ve mukavemetle kar~~la~may~ nca ak~ nlar~ n~~ Antakya'ya kadar uzatt~ klar~ n~~
bildirmektedir.
Haçl~~Seferlerinin ba~lam~~~oldu~u ~~ I. yüzy~ la ait kaynaklar~ n, bundan
önce ve sonraki devrelere nazaran tafsilâttan önemli ölçüde yoksun oldu~unu biliyoruz. Rivayetlerin bu k~s~ rl~~~~ile olaylarda rol oynam~~~olmas~~
muhtemel pek çok ki~inin unutulmu~lu~a terkedildi~i muhakkakt~r. Süryâni
Mikhail'in birkaç sat~ r~~aras~na s~k~~m~~~olup ba~ ka hiçbir kaynakta ad~ndan
söz edilmeyen Af~in de bu türden bir ~ahsiyettir. Bahis konusu bu y~llar
içinde Urfa Kontlu~u sadece Haleb yönünden güneyden de~il, Mardin ve
H~ sn Keyfâ üzerinden do~udan, Dani~mend o~ullar~~ ile hatta Anadolu
Selçuklular~~ taraf~ ndan olmak üzere kuzeyden yap~lan ak~ nlara zaman
zaman sahne olmakta idi. Haleb bölgesine ait haberler, ~imdiye kadar
görüldü~ü gibi, di~er cephelerden giri~ ilen te~ ebbüslere nazaran çok daha
muntazam ve sistemli bir ~ ekilde kaynaklara aksetmi~ tir ve bunlarda Af~in'in ad~~geçmedi~i gibi Keysun üzerine yap~ lan bir gazadan da söz edilmemektedir. Bu bak~ mdan biz yaln~ zca Süryâni Mikhail tarafindan zikreSüryâni Mikhail, XVI, 8, terc. Chabot, III, S. 245.
Süryâni Mikhail (ayn~~ yer) Türklerin Lâzikiye'ye ak~ n ettikten sonra Asi Irma~~~
kenar~ nda yedikleri bal~ klardan zehirlendiklerini, ölümden kurtulanlar~ n ise korkudan
ald~ klar~~ esirleri b~ rak~ p kaçt~ klar~n~~ rivayet eder.
79 Bk. yukar~da n. 70.
80 Ilk Haçl~~istilâs~ ndan sonra zaman zaman, fakat devaml~~bir ~ekilde patlak veren FrankErmeni mücadelelerinin ilk safhas~~ için bk. Demirkent, Urfa Haçl~~Kontlu~u Tarihi ( log8-1118),
tür. yer. Urfa'y~~sukuta haz~ rlayan bu anla~mazl~ k safhas~~için bk. ayn. mlf., doçentlik tezi, s. 203
vdd.
77

78
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dilmi~~olan bu son ak~ n~n, kuzeyden yap~ lm~~~olmas~ n~~ daha muhtemel
addediyoruz. Süryânir nin ifadesinde Af~ in'in önce Keysun bölgesine ve
burada fazla mukavemetle kar~~la~may~ nca daha sonra Antakya'ya
sarkt~~~ mn beyan olunmas~~bize, bu dü~ üncemizi takviye eder görünmektedir 81 .
Savar'~ n, ismen zikredilmemesine ra~men, 24 Ramazan 531 (14 Haziran 1137) tarihinde Haleb'e dönen Zengi'nin 82 maiyetinde, onun Suriye'ye
var~r varmaz giri~ti~i H~ms ku~atmas~na kat~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Filvaki
Zengi'nin 2 ~evval (23 Haziran)'de ba~lad~~~~bu ku~atmaya
Haleb'ten 500 ki~ ilik bir kuvvet getirdi~ini bildirir ki, seferin devam~~ hakk~ nda verilen haberlerde de biraz sonra görülece~i gibi Savar'~ n ba~ar~l~~
hareketlerinden bahsolunmas~~bizim, onun Zengi'nin bu seferine ba~~ndan
itibaren kat~lm~~~oldu~ u tahminimizi do~rulayacak niteliktedir.
Nitekim Tu~tekin'in önemli kumandanlar~ ndan Muineddin Unur'un
savundu~u H~ms'~n 83 bu defa da zaptedilememesi ve Franklar~n kendisini
arkadan vurmak maksad~yla H~ms'a yakla~t~ klar~~ haberi üzerine 84 ,
ku~atman~ n kald~r~lmas~ n~~ uygun bulan Zengi, Haleb'e dönmeyerek Trablus Haçl~~Kontlu~u arazisinde bulunan Montferrand (Ba'rin) kalesi üzerine
yürüdü.
Trablus Kontlu~u bundan pek k~ sa bir süre önce büyük bir felâketle
kar~~la~m~~ , kont Pons, Dima~ k kuvvetlerinin ba~~ nda Lübnan sahil böl)'~n eline dü~erek
,veya
gesine ani bir bask~ n yapan Bazvâ~~
Onun
yerine
geçen o~lu
.
85
37)'de
öldürülmü~tü
~~
~~
Receb 531 (Mart / Nisan
sonra, her
ndan
ald~ktan
yerli
bölge
halk~
Raimond II. babas~n~n intikam~n~~
ve
bu
olay
Zengi'yi
üne
devam
etmi~~
halde H~ ms istikametinde yürüyü~
~
r.
Montferrand üzerine yürümeye sevketmi~~olmal~d
Montferrand kalesinin ku~at~lmas~~ üzerine Trablus kontu Kudüs'e
ulaklar göndererek kral Foulque'dan acele yard~m ricas~ nda bulundu. Willermus Tyrensis, "H~ristiyan ahalinin zorlu~a dü~tü~ü bütün hallerde daiBu tahminimizin bir paralelini Urfal~~ Mateos'un vekayinâmesinin son bab~ nda (CCLII,
tere. Andreasyan, s. 287 vdd.) tafsilâtl~~olarak kaydetmi~~oldu~u, Dani~mendli hükümdar~~
Muhammed'in 1136 y~l~~ sonbahar~ nda yine Keysun bölgesine yapt~~~~taarruz te~ kil eder. Bk.
maddesi,
ayr~ca Sempad, Chronique, R.H.C., Doc. Annen., I, s. 6 ve Yinanç M.H., Dani~mendliler
~.A.
82 a l _CAzm,vr. 211 °, n~ r. Cahen, s. 411 vd.; Ibn al-cAdim, II, s. 261.
s. 258; Ibn al-Asir, XI, s. 33.
83 Ibn
84 al-cA?imi, vr. 211°, n~ r. Cahen, s. 412; Ibn al-c Adim, II, s. 261.
s. 258; Ibn al-Asir,
85 Willermus Tyrensis, XIV, 23, tere. Kausler, s. 367; Ibn
202
vd.
.
Runciman,
II,
s.
XI, s. 32. Kr~
81
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ma bir baba gibi yard~mda bulunan Kral"~ n hemen Krall~~~n bütün ileri
gelenlerini yan~na ça~~r~ p devletinin bütün atl~~ve yaya kuvvetleriyle derhal
yola ç~ karak Trablus topraklar~ na girdi~ini haber verir 86. Yine onun
ifadesine göre, Antakya prinkepsinin ulaklar~~ burada krala ula~arak onu
Bizans imparatorunun tehdidi alt~ nda bulunan Antakya'ya yard~ mda bulunmaya davet etmi~lerdir.
Gerçekten de ~~137 ilkbahar~nda Bizans imparatoru Ioannes II. Komnenos, Haçl~~ Seferinin ba~~ndan beri Bizans'~ n izlemek istedi~i, fakat muhtelif engeller yüzünden bir türlü gerçekle~tiremedi~i, Çukurova ve Suriye'yi
yeniden Bizans hâkimiyeti alt~na almak politikas~ n~, Anadolu'da ve Selçuklulara ve Dani~mend o~ullar~ na kar~~~bir s~ ra sava~~ile dengeyi sa~lad~ ktan
sonra ele alm~~~ve Antalya'dan hareketle Içel ve Çukurova üzerine büyük
kuvvetlerle yürüyü~e geçmi~ ti.
Bu durumda Trablus'da yap~lan bir toplant~~sonunda, önce en yak~n ve
gerçek tehdit ve tehlikenin ortadan kald~r~lmas~, yani Montferrand kalesinin ku~atmadan kurtar~lmas~~ ve ondan sonra Antakya'ya yard~ ma gidilmesi kararla~ t~ r~ld~~ 87 .
Bu arada, birle~en Kudüs-Trablus kuvvetlerinin Montferrand kalesini
kurtarmak üzere yard~ ma geldikleri haberi Müslümanlar taraf~ ndan zaman~nda duyulmu~~ve gerekli tedbirler al~ nm~~ t~. Haçl~lar, al-cAzimi ve onun
verdi~i haberi izleyen Ibn al-cAdim'in ifadesine göre 88 Savar'~ n kumandas~ ndaki Haleb askerlerinden müte~ekkil öncü birlikler taraf~ndan
pusuya dü~ürülerek büyük bir bozguna u~rad~ lar; 2000'den fazla Frank
öldürüldü, pek ço~u esir dü~tü ve ancak pek az~~ ba~ta kral olmak üzere
Montferrand kalesine kapanmak imkan~ n~~ buldu 89 .
Willermus Tyrensis, XIV, 25, terc. Kausler, s. 369. Bu seferin en tafsilath kayna~~~
Willermus'dur. Ancak ço~u zaman oldu~u gibi, o, sadece H~ristiyan tarafinda bulunan önemli
ki~ilerden bahsetmi~tir.
87 Willermus Tyrensis, ayn~~ yer.
(s. 258
88 al-cAz'imi, vr. 211 °, n~r. Cahen, s. 412; Ibn al-cAdim, II, s. 261 vd. Ibn
vd.) ve Ibn al-A~ir (XI, s. 33) sava~~için daha fazla tafsilat vermektedirler. Ancak bu
kaynaklarda Savar'dan söz edilmemektedir.
89 Willermus Tyrensis (ayn~~ yer) sava~ta birçok ünlü ~övalye ile Trablus kontu Raimond
I I'un Türklere esir dü~tü~ünü, maktis~l dü~enler aras~ nda eski Urfa kontu Joscelin I.'in karde~i
Godefroi Charpalu'nun da bulundu~unu bildirir. Bu sonuncu ~ah~s hakk~ nda ba~kaca hiç bir
kaynakta bilgi yoktur. Röhricht (s. 205, n. 3 - Ordericus Vitalis, V, 94'e göre) sava~a kat~lan
6000 H~ristiyandan sadece 30 ad~n~n, kral Foulque ile onun muhaf~z birli~inden ~~ o ki~i ve 18
Templier ~övalyesinin kaleye s~~~nabildi~ini kaydetmi~tir.
86
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Haçl~~ kalesi derhal yeniden ku~at~ld~~ ve manc~n~ klarla geceli gündüzlü
dövülerek iyiden iyiye tahrip olundu 90. Kale d~~~ ndaki sava~ta Kudüs
kral~ n~ n yan~ nda getirdi~i bütün techizat ve yiyecek maddeleri Müslümanlar~ n eline geçmi~~oldu~u gibi gerek Montferrand müdafileri ve gerekse
kral ile birlikte buraya s~~~ nanlar çok zor durumda kalm~~lard~~ 91 . Ancak
kral Foulque, süratli ulaklarla Antakya prinkepsini ve Urfa kontunu
durumdan haberdar etmek ve yard~ mlar~ n~~ istemek imkan~ n~~ bulmu~tu. Her
iki Haçl~~ reisi de, Bizans imparatorunun her an bölgelerine girmesinin
beklenmesine ra~men, Kudüs kral~ na yard~ m için süratle harekete
geçtiler 92. Haçl~lar~~ bu ümitsiz durumdan kurtaran, Ibn al-KalanisT'nin
kaydetti~i gibi Antakya ve Urfa'dan kuvvetli birliklerin yakla~rrias~~
~ayias~~93 de~il, Bizans imparatorunun Antakya'ya ula~mak üzere bulundu~u haberinin Zengi'ye eri~mesi oldu 94. Muhtemel bir Bizans-Haçl~~
koalisyonundan çekinen Zengi, imparatorun kuzey Suriye'de dengeyi zorlayan varl~~~ ndan endi~eye dü~mü~tü. Gerkçekten de imparatorun seferi,
ileride de görülece~i gibi, Franklar kadar Müslümanlar için de tehlike
yaratmakta idi. Bu dü~üncelerle Zengi, çaresizlik içinde k~vran~ p duran ve
yard~ ma ça~~ rd~~~~Haçl~lar~ n yakla~t~ klar~~ hakk~ nda da herhangi bir haber
alamam~~~olan Kudüs kral~ na ~a~~lacak derecede yumu~ak davrand~. Istedi~i sadece kalenin kendisine teslimi idi 95. Içerdekilerin serbestçe ç~ k~ p
gitmelerine müsaade edildi~i gibi, fidye ödemelerine gerek kalmadan aralar~nda Trablus kontu Raimond II.'un da bulundu~ u, önceki sava~ta esir
dü~enler de serbest b~ rak~lacakt~. Bu gerçekten ucuz kurtulu~u sevinçle
kar~~layan Kudüs kral~~Zengi'nin ~artlar~n~~ derhal kabul etti. Ibn al-cAdim
bar~~~anla~mas~ n~ n 531 y~l~~ Zilkadesinin son on günü içinde ( I o /19 A~ustos
~~ 137) imzaland~~~ n~~ ve bundan sonra Zengi'nin Haleb'e, Haçhlar~n da
kendi ülkelerine döndü~ünü bildirmektedir 96.
90 al-cA?imi, ayn~~ yer; Ibn al-cAdTm, II, s.

262.

9'

Willermus Tyrensis (XIV, 26-29, terc. Kausler, s. 370 vdd.) Haçhlann önce atlar~n~~
kesip yedikten sonra ne müthi~~bir yiyecek s~k~nt~s~na dü~ tüklerini kendine özgü dramatik bir
dille ifade etmektedir. Ayr~ca bk. Ibn al- Agr, s. XI, 34.
92
93

Ibn
s. 259; Willermus Tyrensis, ayn~~ yer.
Ibn al-Kaffilisi, ayn~~ yer.

94 Willermus Tyrensis, XIV, 29, terc. Kausler, S. 372 vd. Ibn al-A~'
~ r (XI, s. 34) de
Zengi'nin Bizans imparatorunun yakla~mas~ndan ku~kuland~~~~hususunu kaydetmi~tir.
95 Sadece Ibn al-laffinisi (ayn~~ yer) ve ondan naklen Ibn al-A~ir (ayn~~ yer) Franklardan
50.000 dinar talep edildi~ini ve bunun al~nd~~~n~~ rivayet etmi~lerdir. Di~er kaynaklarda para

talebinden söz edilmiyor.
96 Ibn al-cAdim, II, s. 262. Bu önemli olay hakk~nda kr~. Röhricht, S. 205 vd.; Stevenson,
W.B., The Crusaders in th~~East:Cambridge 1907, S. 137 vd.; Grousset, II, s. 70 ödd.; Runciman,
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Bu olaylar~n cereyan~~s~ ras~ nda Bizans imparatoru Ioannes II. Komnenos Ermenilere büyük darbeler indirerek Çukurova'daki önemli ~ehirleri
(Tarsus, Adana, Misis) zaptettikten sonra Toros da~lar~ na çekilen Ermeni
Leo'yu takipten vazgeçmi~~ve seferinin ana hedefi oldu~u anla~~lan Antakya
önüne gelmi~~bulunuyordu. Kral Foulque'u Montferrand ku~atmas~ndan
kurtarmak üzere güneye yönelmi~~olan prinkeps Raimond, Zengi ile kral
aras~ndaki bar~~ tan sonra süratle ülkesine döndü ve henüz tam olarak
ku~at~lamam~~~olan Antakya'ya girebildi. Bizansl~lar 20 A~ustostan ~~o Eylül
1137'ye kadar Antakya'y~~ 20 gün bask~~ alt~nda tuttular. Daha fazla mukavemet imkan~~ bulamayan Raimond nihayet imparatora boyun e~di. Iki
taraf aras~nda var~lan anla~maya göre, k~~~mevsimi yakla~t~~~~için bir y~l
sonra imparator Franklar~n da yard~m~~ile Haleb, ~eyzer, Hama ve H~ms'~~
zaptederek Raimond'a verecek, Antakya ise Bizans'a b~rak~lacakt~~97. Bu
ku~atma s~ras~nda etraf~~ ya~malamak üzere Bizans ordugah~ ndan ayr~lan
oldukça kalabal~ k bir grubun, Sayar tarafindan k~st~r~larak bir k~sm~n~n
öldürüldü~ü ve geri kalanlar~n~ n da esir edilerek Haleb'e götürüldü~ü
kaynaklanm~z taraf~ndan belirtilmektedir 98 . Savar'~n Bizans kuvvetlerine
kar~~~giri~ti~i bu te~ ebbüs her halde Zengi'nin Bizansl~lar~ n bölgeye geli~ini
hasmane bir hareket telâkki etti~ini göstermekte olup, Ibn al-AsTr'in,
Bizansl~ lann Franklar tarafindan Zengi'ye kar~~~yard~ma ça~~nld~klann~~
beyan eden ifadesini do~rular niteliktedir 99 .
Imparatorun k~~~~geçirmek ve önce Ermeni meselesini halletmek üzere
Çukurova'ya dönerken, adamlar~n~n Türkler taraf~ndan u~rad~~~~bask~na
ra~men, Zengi'ye bir elçi yollamas~~ve Zengi'nin de el-Hacib Hasan ad~nda
bir adam~n~ n ba~kanl~~~ nda imparatora mukabil bir elçi heyeti ile bir tak~m
hediyeler göndermesi her halde Ioannes'in Antakyal~larla kararla~t~rd~~~ ,
ertesi y~l giri~ ilecek büyük taarruzu peçelemek istedi~i ve Zengi'nin de
Imparatorun bu sözüne inand~~~~ ~ eklinde yorumlanabilir "°. Bununla
beraber Ibn alcAdim, Haleb ahalisinin Ioannes'in bölgeye geli~inden endi~e
duyarak ~ehirlerinin surlar~ n~~ takviye ettiklerini ve hendeklerini derinle~tirdiklerini kaydetmektedir "1.
I~ , S, 205; ElissCeff, N., Niir ad-Din. Un grand prince musulman de Syrie au temps des croisades (3 cilt,
Damas 1967), II, s. 361 vd.
97 Anla~man~n ~artlan Willermus Tyrensis (XIV, 30, tere. Kausler, s. 374) ve ayr~ca
Chalandon (s. 132 - Kinnamos, 1, 8, s. ~ g'a göre) taraf~ndan verilmi~ tir. Kr~. Runciman, II, s.
213.
s. 262; al-cAiimi, vr. 211b, n~r. Cahen, S. 412; Ibn al-cAclim, II, S. 263.
98 Ibn
99 Ibn al-Air, XI, S. 34.
s. 263, 264; al-cA?imi, vr. 2111',
100 Iki taraf aras~ndaki elçi teatisi için bk. Ibn
n~r. Cahen, s. 413; Ibn al-cAdim, II, s. 263.
101 Ibn al-cAdim, II, s. 262.
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~~ 38 y~l~~ ~ubat~nda Antakya'da ve Haçl~lar elindeki di~er sahil bölgelerinde bulunan bütün Halebli tacirler Haçl~larca tutukland~lar. Bunlar~n say~s~~500 kadar idi 102. Bununla bölgede bulunan Müslümanlar~n mü~ahede ettikleri sava~~haz~ rl~klar~n~~Zengi'ye bildirmelerinin önüne geçilmesinin istendi~i anla~~lmaktad~r. Filvaki Zengi, imparatorun elçisinin ifadesine güvenerek H~ms'~~ ku~atmaya gitmi~ti ve Sayar da yan~ nda bulunmakta idi 103.
Imparator ~~138 Mart~nda al~~~lmam~~~bir yoldan, Mara~'a do~ru bir
sapma yapt~ ktan sonra güneye yönelerek ayn~~ ay~ n sonunda Haleb'in 50 km.
kadar kuzey-do~usunda Biza'â yak~n~nda Müslüman topraklar~na girdi;
Biza'â ~ehrini bir hafta süren ku~atmadan sonra 25 Receb 532 (8 Nisan
1138)'de amân ile teslim ald~~104 ve buradan da Haleb üzerine yürüdü.
BizaTn~n, sadece bir hafta da olsa, gösterdi~i mukavemet H~ ristiyan
müttefiklerin Haleb'i gafil avlamalanna engel oldu. Biza'â'n~n ku~at~ld~~~~
haberi üzerine Halebliler derhal H~ms önünde bulunan Zengi'ye haber
gönderdiler. Zengi hemen yan~nda bulunan kumandan Savar'~~ 500 atl~~ile
~ehrin imdad~ na yollad~. Bu kuvvet daha 26 Receb (g Nisan)'de Haleb'e
ula~m~~~ve halk~n maneviyann~~yükseltmi~~bulunuyordu 1°5. Bu sebeple
imparatorun ~~ g Nisan (6 ~aban)'da giri~ti~i sald~r~~ çetin bir müdafaaya
çarpt~. Haleb'in çok müstahkem surlara ve büyük savunma gücüne sahip
oldu~unu gören imparator ku~atmada fazla ~srar etmedi ve Bizans kayna~~~
olarak bu olaylar~~tafsilâtla kaydeden Niketas Khoniates'e göre 106, yiyecek
maddeleri bitti~i, su ve yakacak azald~~~~için ku~atmay~~ kald~ rarak 22
Nisanda, garnizonunun terketti~i Asârib kalesini zaptetti 107. Ancak
102 ~ bn
(s. 264) bu tutuklamalann Cumada II.'de (~ubat/ Mart 1138) buna
mukabil rivayeti hemen ayn~~kelimelerle veren ~ bn al-cAclm (II, S. 264) Cumada I. (Ocak /
~ubat 1138)'de vuku buldu~unu bildiriyorlar.
s. 265; al-1A4Imi, vr. 2 ~~ 2°, n~r. Cahen, S. 413; ~ bn al-Ak XI, S. 36; ~ bn
al-cAdim, II, s. 263 ve 265.
I " ~ bn
s. 265; al-cAiimi, vr. 21 2b, n~r. Cahen, s. 414; ~ bn al-A~ir, ayn~~yer; ~ bn
al-cAdm, ayn~~ yer. Kaynaklanm~z Bizans imparatorunun gözünde durmayarak dinini inkar
edip H~ ristiyanl~~a dönen az say~da ki~i d~~~ nda kalan 6000 kadar Müslümana esir muamelesi
yapt~~~n~~ bildirmektedirler.
I°5 ~ bn al-Kal'anisi, ayn~~ yer; al-cA?imi, ayn~~ yer. ~ bn al-cAdim (II, s. 265) Zengi'nin
Haleb'e gönderdi~i Sayar emrindeki 500 ki~ilik atl~~ kuvvet yan~ nda, aralar~nda Zeyneddin Ali
Küçük'ün de bulundu~u dört büyük emirin varl~~~n~~ kaydeder.
106
Niketas Khoniates, terc. Grabler, Die Krone der Kornnenen, Byzantinische Geschichtsschreiber,
VII, S. 59 vdd.
I07 Niketas Khoniates, ayn. ~sr., ayn~~ yer; ~ bn al-Kalanisi, s. 265; al-cAiiml, vr. 2 I 21% n~r.
Cahen, S. 415.
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burada b~rak~ lan garnizonun elinden kaçan birkaç ki~i Haleb'e gelip Bizans
ordusunun Asârib'den çekildi~ini, Biza'â'da esir edilen Müslümanlar~n bu
kalede b~rak~ lan küçük kuvvetin elinde bulundu~unu haber verince, emir
Seyfeddin Savar'~ n derhal Asârib üzerine yürüyerek Bizans garnizonunu
k~l~ çtan geçirdikten sonra kurtard~~~~Müslüman esirlerle birlikte ~ l ~aban
532 (24 Nisan. 1138) tarihinde Haleb'e döndü~ü ve co~ku dolu bir sevinçle
kar~~land~~~~Islâmi kaynaklar~ n hepsinde kaydedilmi~ tir 108 .
Bizans imparatorunun bundan sonra Ma'arrat'ün-Numân ve Kefertâb
üzerinden, seferinin bundan sonraki en önemli hedefi ~eyzer'e gidi~i, bu
~ehri ku~atmas~, ba~ar~s~zl~~~~ve önce Antakya'ya, oradan da ba~~ehri Istanbul'a dönü~ü Haçl~~ Seferleri tarihinin çok çe~ itli kaynaklar~~ taraf~ndan
tafsilât~ yla hikâye edilmekte ve bunlardan derlenerek ça~da~~tarih yazarlar~ nca tasvir edilmektedir 109 . Bütün bu olaylara Zengi ile birlikte emir
Savar'~n da kat~ld~~~~~üphesiz olmakla beraber
kaynaklarda onun ad~~
zikredilmedi~i için bu olaylar~ n tafsilât~ na giri~medik 1°
533 (8 Eylül 1138 - 27 A~ustos 1139) y~l~ nda Savar'~n Frank arazisine,
her halde Antakya Prinkepsli~i topraklar~ na bir ak~ n yapt~~~, ancak burada
Franklar taraf~ndan ma~lup edilerek 1200 atl~~ kaybetti~i sadece Ibn al`Aclim tarafindan bildirilmektedir 112 . U~ran~lan kayb~n büyüklü~ü göz
önüne al~n~ rsa, oldukça önemli bir ak~n olmas~~gereken bu hareket hakk~nda
di~er kaynaklarda bir habere rastlanmamas~~gerçekten ~a~~ rt~c~d~r. Ibn alcAdmin Savar'~n faaliyetleri hakk~ nda kaynaklar~~ olan al-cA?imi ve Ibn alKaffi-~ isi böyle bir olaydan bahsetmiyorlar. Ibn al-Kalnisi 533 y~l~~ sonlar~ na do~ru Dima~k hükümdar~~~ihabeddin Mahmud'un öldürülmesi üzerine Zengi'nin yeniden Dima~k'~~ ele geçirmek ümidiyle Suriye'ye dönerek
önce Ba'albek ve daha sonra Dima~k'~~ ku~atmas~~ olay~ na büyük yer vermektedir. Bu olaylara Savar'~ n kat~lm~~~olmas~~ büyük bir ihtimal içinde

1" Ibn al-Kalânisi, S. 265 vd.;
vr. 2122., n~r. Cahen, S. 415; Ibn al-A~ir, XI, s. 37;
Ibn al-cAdim, II, s. 266.
119
Yukar~da zikredilen Islami kaynaklar d~~~nda ayr~ ca bk. Süryani Mikhail, XVI, 8, tere.
Chabot, III, s. 245 vdd.; özellikle Niketas Khoniates, ayn. esr., S. 59 vdd.; Willermus Tyrensis,
X~V 24-30, XV, 1-5, terc. Kausler, s. 367 vdd., 375 vdd.; kr~. Runciman, II, s. 215 vdd.

11° Sadece al-cA?'~mi (vr. 213°, n~r. Cahen, S. 416) imparatorun Antakya'ya dönü~ü
s~ras~nda Savar'~n Asarib'e bir ak~n yaparak ~ehre girdi~ini kaydetmektedir. Ancak yine alcAzimi Asarib'in Zengi taraf~ndan fethini ba~ka bir yerde, 533 ( ~ l 38/39) olaylar~~ içinde
zikretmektedir (vr. 213b, n~r. Cahen, s. 4.17).
111 Yukar~da ad~~ geçen ve yak~nda bas~lacak olan habilitasyon tezimizde çok tafsilath
olmamakla beraber yeterli sand~~~m~z bilgi mevcuttur.
112 Ibn al-cAdim, II, S. 271.
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olmas~ na ra~men ne as~l kaynak ~ bn al-Kalanisi'de, ne de ondan yararlanan
~ bnal-Asir ve ~ bn al-cAdim'de Savar'~ n ad~~ geçmiyor 113 .
535 ( ~~7 A~ustos ii4o - 5 A~ustos ii41) y~l~ nda Savar'~ n ~eyzer yan~ nda
Franklar~~ bozguna u~ratm~~~oldu~u haberi de sadece al-cAimi'nin eserinde
bildirilmekte olup 114 bu olay da di~er kaynaklara intikal etmemi~ tir.
Sadece ~ bn al-cAdim'in bu y~l içinde Türkmen tahribât~ mn ço~ald~~~~ve
Franklar~ n Zengi'ye bir elçi göndererek bundan ~ikayette bulunduklar~, bu
elçinin geri dönerken bir Türkmen grubu taraf~ ndan yakalanarak öldürüldü~ü ve bunun üzerine Franklar~ n Haleb'e ak~ n ederek Türkmen ve Araplardan pek çok ki~iyi esir ettikleri hakk~ ndaki haberini 115 al-cAzimi'nin k~sa
kayd~~ ile beraber mütalaa etmek mümkün görülebilir.
536 (6 A~ustos ~~ 141 - 26 Temmuz I ~~ 42) y~l~ nda, pek k~sa bir zamanda
tekrar tarihin karanl~ klar~ na gömülmek üzere, Savar'~ n Alemeddin ad~ nda
116 , ufak bir ilave ile
bir o~lu tarih sahnesinde görülüyor. Filvaki
~ bn al-cAdim taraf~ ndan da hemen ayn~~ kelimelerle tekrarlanan bir
rivayetinde, Franklar~ n bu y~l içinde Sermin 117 ~ehrine sald~rarak buras~ n~~
tahrip edip ya~malad~ ktan sonra Cebel es-Summak 118 'a gittiklerini,
buras~ n~~ve ayn~~ ~ekilde Kefertâb bölgesini 119 harap ederek da~~ld~ klar~ n~,
bunun üzerine Seyfeddin Savar'~ n o~lu Alemeddin'in Türkmen kuvvetleriyle birlikte Antakya kap~s~ na dayan~ p büyük ganimetle geri döndü~ünü
bildirmektedir. Alemeddin biraz sonra görece~imiz gibi, sadece bir defa
daha 538 y~l~~ olaylar~~ içinde babas~~Sayar yan~ nda sava~~ rken alcAimi
taraf~ ndan kaydedilecektir. Onun hakk~ nda ba~ka kaynaklarda herhangi
bir bilgiye rastlayamad~ k.
Yine ayn~~ y~l Ramazan~ n~ n ikinci on günü içinde (9 / 19 Nisan ~~ 142),
Antakya prinkepsinin Kudüs'e gitmesinden faydalanan Savar'~ n Antakya
bölgesine taarruz ederek Cisr el-Hadid yan~ nda büyükçe bir dü~man grubunu bask~ na u~rat~p pek büyük bir ba~ar~~kazand~~~ n~~ ve büyük ganimet
ile, yan~ nda öldürülenlerin kelleleri ve esirler bulundu~u halde Haleb'e
döndü~ünü görüyoruz 120.
s. 268 vd., 271; ~ bn al-Asir, XI, S. 45, 48 vd.
mL vr. 214b, n~r. Cahen, s. 419.
113 1bn al-cAdim, II, s. 275.
116 a1 C A ~m~
, vr. 215°, n~r. Cahen, s. 419 vd.
117 Zerdenâ'n~ n 20 km. güneyinde, bk. Cahen, La Syrie du JVord, harita.
118 Sermin'in güneyinde, bk. Cahen, ayn. es~., harita.
119 ~ bn al-cAdim, II, s. 275. Franklar~ n ya~ma ak~ n~ n~~ Kefertâb'a kadar uzatt~ klar~~ sadece
Ibn al-cAdim'de kaydedilmi~tir.
120 al C
Azimi, vr. 215° vd., n~r. Cahen, S. 420 vd.; tbn al-cAdim, II, s. 276.
113 tbn
114 a l_CA
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537 (27 Temmuz ~~ 142 - 15 Temmuz ~~143) y~l~~ için kaynaklar~ m~z
Antakya hükümdar~n~n Biza'â vadisinde görüldü~ünü, bu sebeble de Savar'~n onun üzerine yürüyerek Franklar~~ kuzeye att~~~ n~~ haber veriyorlar 121. Ayn~~ y~l için Urfa kontu Joscelin
~att'ül-F~ rat bölgesine
taarruz etti~i, fakat Sayar ile Joscelin'in Haleb'in kuzeyinde ordugâhlart
aras~nda bir araya gelerek aralar~nda bir bar~~~anla~mas~~ yapt~klar~~ bildirilmektedir ki 122 , bu bar~~~n Antakya ile Urfa Haçl~~devletleri aras~ nda
uzun zamandan beri sürüp giden anla~mazl~ klardan ve Bizans imparatoru
Ioannes'in Antakya ve genellikle Suriye Franklar~~problemine son vermek
karar~yla giri~ti~i, ölümüyle sonuçlanan 1142 /43 seferinin uyand~rd~~~~iki
tarafl~~ endi~eden kaynakland~~~~tahmin olunabilir 123 .
538 (16 Temmuz ~~ 143 - 3 Temmuz t 144) y~l~~ Müslüman ak~nlar~~
bak~m~ ndan biraz daha hareketlenmi~~görünüyor. Bu y~l~n Cumada I. ( t
Kas~m! t o Aral~k ~~143) ay~~içinde Haleb birlikleri Ibn al-cAdim'e göre 124,
Antakya'dan ç~kan büyük bir ticaret kervan~ n~~ basarak büyük ganimetle
Haleb'e döndüler. Bundan sonra Antakya'ya ba~l~~ Bâsütâ garnizonunun
Müslüman arazisine ak~nda bulundu~u, bunlara kar~~~ ç~kan Seyfeddin
Sayar ile o~lu Alemeddin'in Franklar~~ bozguna u~ratt~klar~~ alcAimi
taraf~ ndan rivayet ediliyor 125 . Bâsûtâ kalesi garnizonu ile ayn~~y~l içinde bir
121 Ibn
s. 276; al-cAzimi, vr. 215', n~r. Cahen, S. 421; Ibn al-cAdim, II, s. 277.
Cahen ( La Syrie du Nord, s. 365) her ne kadar Raimond'un bu seferi Bizans imparatorunun
ölümünden sonra yapt~~~ n~~ söylemekte ise de, kaynaklarda bu seferin tarihi hakk~nda sene
kayd~ndan ba~ka bilgi yoktur.
122 al-cAzimL vr. 2166, n~r.
Cahen, s. 422; Ibn al-cAdim, II, s. 277.
123 Yukar~da belirtmi~~oldu~umuz gibi, Bizans imparatoru Ioannes Komnenos 1138 y~ l~ nda
Suriye seferine ç~ karken Haleb'in de dahil oldu~u Müslüman bölgesini Franklara vererek
Antakya'y~~ kendi s~ n~rlar~~ içine almay~~ dü~ünmü~tü. Bu arada onun bu sefer esnas~ nda ilk
zaptetti~i Müslüman kalesi olan Biza'â'y~~ Urfa kontu Joscelin Il'e teslim etti~i kaynaklarca
belirtilmi~tir (Niketas Khoniates, ayn. esr., s. 6o; Anonim Süryâni, terc. Tritton, S. 278). K~sa bir
süre sonra Müslümanlarca geri al~nm~~~olan (I bn al-cAdim, II, s. 269) Biza'â bölgesini
Joscelin'in bir bak~ma kendi hakimiyet bölgesi addetmi~~olmas~~ ve Antakya hükümdar~ n~n
buraya kadar uzanmas~n~~ kontlu~u bak~m~ndan bir tehdit saym~~~olmas~~ mümkündür. Iki
küçük H~ristiyan devleti aralar~ndaki münafereti daha sonra da sürdürmü~lerdir.Urfa'n ~ n
Zengi taraf~ ndan fethi s~ ras~ nda Joscelin II. bütün ricalar~na ra~men Antakya Prinkepsli~inden
destek görmemi~ tir. Bu hususlarda bk. Willermus Tyrensis, XVI, 4, tere. Kausler, s. 406. Kr~.
Ayr~ca Demirkent, ayn. esr., S. 252 vdd. Imparatorun ~~142 /43 seferi ise tabii olarak hem bütün
Franklar~, hem de Zengi'nin devletini tehdit etmekteydi. Kr~. Cahen, La Syrie du JVord, s. 368;
Runciman, II, s. 222 vd.
124 Ibn al-cAdim, II, s. 277 vd. Kr~. Cahen, ayn. esr. s. 365. Ibn
(s. 278) bu olay~~
539 Cumada I.'ine vazetmekle yan~lmaktad~r.
125 al-cAzimi, vr. 216° vd., n~r. Cahen, S. 422 vd.
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büyük çarp~~ma daha yap~lm~~~ve 25 Zilkade (31 May~s 1144) tarihinde bir
Haleb birli~i Bâsütâ yan~nda bask~na u~ratt~klar~~ garnizon kumandan~ n~~
esir ederek ~~ Haziran 1144'de Haleb'e getirip emir Savar'a teslim etmi~ler ve
Sayar da onu zincire vurdurmu~tur 126 .
Seyfeddin Savar'~ n hayat~~ve faaliyeti hakk~ nda Urfa'n~n Zengi tarafindan fethi münasebetiyle önemli haberlerin beklenebilece~i 539 (4 Temmuz ~~ 144 - 23 Haziran ~~145) y~l~~ ve sonras~~için sadece Ibn
iki k~sa haberiyle yetinmek durumunda kalmam~z oldukça üzücüdür. Bahis
konusu haberlerin birincisi 6 Rebi I. 541 (15 Eylül '146) Zengi'nin, ku~atm~~~oldu~u Caber kalesi önünde kendi köleleri taraf~ ndan öldürülmesini
müteakip o~lu sonraki büyük Türk hükümdar~~ Nureddin Mahmud'un
babas~ n~n Suriye miras~ n~~ eline almak için Haleb'e dönü~ünde yan~ nda
Ham â emini Salahaddin Ya~~siyâni ile birlikte Seyfeddin Savar'~n da bulundu~u hakk~ ndad~ r 127 . Bu, ba~ka kaynaklara aksetmeyen önemli haberden Savar'~n Caber önündeki ordugâhta bulundu~unu ve di~er bir çok
ümeran~n aksine Nureddin'in tarafin~~ tutmu~~oldu~unu anl~yoruz.
Sayar hakk~nda sadece Ibn al-IÇ.alânisi taraf~ndan kaydedilen ikinci
haber ise onun, Imadeddin Zengi'nin öldürülmesinden faydalanarak Urfa'y~~ yeniden eline geçirmek üzere harekete geçen ve Urfa'n~n yerli H~ ristiyan ahalisi ile anla~~p 1146 y~l~~Ekim ay~~ sonlar~ nda ~ehre giren Joscelin
II.'e kar~~~Nureddin'in emrinde Haleb'den derhal harekete geçen kuvvetler
içinde Türkmenleriyle Savar'~ n da bulunmu~~olmas~d~r 128.
Haçl~~ Seferlerinin çok ilgi çekici bir devresinde oynad~~~~rolü kaynaklar~ n verileni nisbetinde bir araya getirerek yorumlamaya çal~~t~~~m~z
Sayar hakk~ nda bu tarihten sonra hiçbir kayda rastlayamad~k. Savar'~ n,
Suriye'de Zengi Devletinin kurulu~unda ve büyümesinde oldukça büyük
faaliyet gösterdi~i aç~ k bir ~ekilde görünen bu Türk beyinin ve son haberlerde ad~~geçmeye ba~layan o~lu Alemeddin'in ak~beti hakk~ nda herhangi
bir ~ey söylemek mümkün de~ildir.
Yukar~dan beri verilmekte olan bilgilerin ana ve en verimli kayna~~,
,
görüldü~ü gibi, al-cAz~ m~'n~ n muhtasar tarihidir. Filvaki Ibn al-ISalan~s~ de
de, pek s~k olmamakla beraber, bazen al-tA?im.i.'nin rivayetlerinden
müstakil haberlere rastlan~lmaktad~ r; fakat genellikle Seyfeddin Savar'~ n
hareketlerini oldukça sistemli bir ~ekilde izlemi~~ve k~sa da olsa kitab~ na
126
127
128

aI_ C Azlm, vr. 217°, n~r. Cahen, s. 424; Ibn al-cAdim, II, s. 278.
s. 285.
s. 288.
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i~lemi~~olan sadece al-cAzimi'dir denilebilir. Ancak maalesef al-cAzimi'nin
bu k~sa tarihi 538 y~l~~ile son bulur. Onun hem mufassal eserini hem de bu
muhtasar~ n~~ görmü~~oldu~u, bunlardan yapt~~~~geni~~iktibaslarla malüm
olan 'bn al-cAdi'm de Sayar hakk~nda verdi~i bilgiler için al-cAzimPnin
sadece elimizde bulunan nüshas~ndan veya bunun ayn~~ olan di~er bir
nüshadan faydalanm~~~olmal~d~r. Çünkü onun Sayar hakk~nda verdi~i
haberler de muhtasar al-cAzimi tarihinin sona erdi~i 538 y~l~~ ile
tükenmektedir. Onun büyük eseri Bu~ya'de Savar'~n ad~n~n geçmemesi,
Zubdat al-Halab'i kaleme al~ rken önünde sadece muhtasar alcAzimi nin
bulunmu~~oldu~unu dü~ündürmektedir. Ba~ka bir ihtimal de al-cAzimi'nin
mufassal eserinde Savar'dan hiç söz etmemi~~olmas~d~ r ki, bu da bizi, alcAzmi'nin belki de muhtasar~n~~ Savar'a takdim etmek dü~üncesiyle kaleme
alm~~~olmas~~ dü~üncesine sevketmektedir 129.
Gerek Anadolu ve gerekse özellikle Haçl~~Seferleri tarihini ara~ t~rma
bak~ m~ndan üstün bir önem ta~~yan bu kayna~~n mevcut yegane nüshas~, bu
eserden ilk defa ayr~nt~l~~olarak bahseden merhum hocam~z Mükrimin Halil
Yinanç'~ n 13° da belirtmi~~oldu~u gibi, müellifin müsvette halindeki
eserinden oldukça acemi ve konuya pek a~ina olmayan bir kimse tarafindan
temize çekilmi~~görünmektedir 131. Bu arada eserin son sayfalar~n~n
herhangi bir sebeple temize çekilemeden kalm~~~olmas~~da pek mümkündür;
çünkü al-cAzimi'nin ~~ ~ 6~~ y~l~ndan önce ölmedi~i malümdur. Eserini ~~144
y~l~ n~n ortalar~~ ile kapatmas~~ve hiç olmazsa devrinin en önemli olay~~olan
Urfa'n~n fethiyle bitirmemi~~olmas~~ oldukça gayri tabiidir. Muhtasar'~n
daha tam bir nüshas~~ ele geçmedikçe bu husustaki bütün tahminlerin bir
hipotez olarak kalmaktan kurtulamayaca~~~da ~üphesizdir.

129 al-cAiimi„ Savar'a yazd~~~~dört kasidenin ilk beyitlerini eserine alm~~ t~ r (bk. n. 34, 38,
44, 53). Buna mukabil o, zaman~ n~~ idrak etti~i ünlülerden sadece Necmeddin Ilgazi ile
Aksungur el - Porsuki'ye yazd~~~~birer kasidenin ilk beyitlerini kay~ tla yetinmi~~(vr. 198°, n~ r.
Cahen, s. 386 ve vr. 2o2b, n~r. Cahen, S. 395), devrinin en büyü~ü Zengi'ye bile bu ~eref~~
bah~etmemi~ tir.
130 Merhum hocam~z al-cAzimi hakk~ndaki tebli~ini 1937 y~l~ nda toplanan Tarih
Kongresi'nde okumu~~ve bu da ancak 1943 y~l~ nda yay~ nlanm~~t~~ ( Onikinci as~r tarihçileri ve
Muhammed bin Ali-il-Ad~nf, !kinci Türk Tarihi Kongresi ( Istanbul 20-25 Eylül 1937), Istanbul 1943,
s. 673-690). Cahen'in bu husustaki yaz~s~~ ve ne~ri 1938 y~l~ndad~r.
131 Y~nanç, ayn. esr., s. 681.
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