SELÇUKLULARIN ANADOLU'YA GELI~LERINDEN
HAÇLI SEFERLERININ BA~LANGICINA KADAR
URFA'NIN DURUMU
Prof. Dr. ERDO~AN MERÇIL
Anadolu'ya ilk Selçuklu ak~ n~ n~ n 1016-1021 tarihleri aras~ nda Ça~r~~
Bey tarafindan yap~ld~~~~kabul edilmektedir 1. Ça~r~~ Bey idaresindeki bu
ak~ n Do~u Anadolu'da kalm~~, Urfa'ya kadar gelmemi~ ti. Bu s~ rada Urfa h.
416 i ~ o25-26'ya kadar Müslümanlardan Benü Numeyr Kabilesi'nden
Utayr'a aitti. Onun Urfa'daki nâibi ise Ahmed b. Muhammed ad~ nda bir
~ah~s idi. Utayr'~ n câhil ve kötü ki~ili~ine mukabil, Ahmed iyi idaresiyle
Urfa'da kendini sevdirmi~ ti. Bu durum Utayr'~ n Ahmed'i k~skanmas~na ve
onu öldürmesine sebep oldu. Urfal~lar ise Diyarbekir(Amid) Mervani emini
Nasr üd-Devle Ahmed ( ~ o~~~ -~ o6~~)'e mektup yaz~p ~ehri teslim almak üzere
gelmesini istediler. Nasr üd-Devle de Zengi ad~ndaki, muhtemelen bir Türk,
kumandan~~ Urfa'y~~teslim almak üzere gönderdi. Zengi ~ehri teslim alarak
bir grup askerle oraya yerle~ti. Utayr ise daha sonra Nasr üd-Devle'nin
huzuruna ç~ karak Urfa'n~n yar~s~ n~ n idaresini ele geçirmeye muvaffak oldu.
Ancak Zengi, Ahmed b. Muhammed'in o~lunu te~vik ederek Utayr'~~
öldürttü. Bu olaydan sonra harekete geçen Benü Numeyr kabilesi
mensuplar~~ ile meydana gelen sava~ ta Zengi de öldürüldü (h. 418 y~l~~ ba~~~
~ubat ~~ o27). Böylece Urfa tamamen Nasr üd-Devle'nin hâkimiyeti alt~na
girdi. Fakat Mirdasiler'den Sâb~ k b. Mirdas'~ n arac~l~~~~ile Nasr bu kerre
~ehri Utayr'~ n o~lu ile yine Benü Numeyr kabilesinden ~~ bl ed-Devle'nin
o~lu aras~ nda payla~ t~ rd~. Utayr'~n o~luna ~ehirdeki büyük burcun, ~ibl edDevle'nin o~luna ise küçük burcun idaresi verilmi~ ti 2 .
Ancak Urfa'n~ n bu iki idarecisi de birbirlerini öldürmeyi
dü~ünüyorlard~. Nihayet Utayr'~n o~lu ~~ bl ed-Devle'nin o~lunu öldürmeye
Bk. I. Kafeso~lu, "Do~u Anadoluya Ilk Selçuklu Ak~n~~(1013-1021) Ve Tarihi
Ehemmiyeti", 6o. do~um ytit münasebetiyle Fuad Köprülü Annakon, Istanbul 1933.
2 ~~bn el-Esir, el-Kdmilfi't-Ta~ih (n.r. C.J. Tornberg), Beyrut 1966, IX, s. 347-48/Türkçe
trc. A. Ozayd~n Istanbul 1987, IX, s. 268-9; Ibnü'l-gbrl, Tarih »Atam~~ed-Diivel, Lübnan
1983, S. 314. Kr~. J.B. Segat, Ed~ssa "The Blessed Ciry", Oxford 1970, s. 217. Ibn el-Esir'de
Zengi'nin ismi 4L'J olarak geçmektedir.

462

ERDO~AN MERÇIL

muvaffak oldu. Daha sonra Utayr'~n o~lunun öldürülmesiyle geli~en olaylar
sonucu Nasr üd-Devle Urfa'ya Selman (veya Seleme) ad~nda bir Türk'ü vali
olarak atad~~ 3. Selman Utayr'~ n dul kalan e~i taraf~ndan o kadar bask~~
alt~ nda tutuldu ki, muhtemelen bu durumdan s~ k~ld~~ ve Sümeysat'da oturan
Bizansl~~ kumandan ve Pr o tospa t harios ünvan~~ ta~~yan Georgios
Maniakes'e ~ehri teslim etmek için haber gönderdi. Selman Urfa'n~ n teslimi
kar~~l~~~ nda uygun bir tazminat ve "Bizans ~ mparatoru'ndan bir ülke ve
eyâlet" istiyordu. Maniakes'in bu istekleri kabulü ile, Selman Urfa Kalesini
ona teslim etti 4. Böylece Maniakes 1030- o3 ~~ k~~~~ ba~~ nda Urfa'ya hâkim
oldu 5 . Bu olay sebebiyle Türklerin idareci de olsa Urfa'da bulunduklar~n~~
görüyoruz 6 .
Öte taraftan Gazneliler önünden kaçan Türkmenler'den bir k~sm~~
Azerbaycan'a gelerek ~eddadiler'den I. Fazlb. Muhammed'in maiyyetinde
Bizans topraklar~ na ak~ nlara ba~lam~~lard~~ ( o3o). Büyük Selçuklu
Devleti'nin kuruldu~u y~llarda Sultan Tu~rul Bey ayn~~ hânedandan
Ibrahim Y~ nal'~~ Irak-~~ Acem ve Azerbaycan'~n zabt~~ile görevlendirdi.
~ brahim Y~nal'~ n o bölgeye yakla~mas~ ndan endi~eye dü~en ve
Selçuklular'~ n emrine girmek istemeyen Gökta~, Bo~a ve Anas~o~lu
Beyler'in idaresindeki Türkmenler kaçmak zorunda kald~lar. Mâcerac~~ bir
hayat seven bu Türkmenler etrafa yay~ld~lar. Onlardan bir kol, Diyarbekir
bölgesinde göründü (433/1041-42) 7 ve çevreyi ya~malad~lar 8.
Görüldü~ü gibi ba~lang~çta kaynaklar Urfa ile ilgili olarak Selçuklu
ak~ nlar~ ndan bahsetmiyorlar 9. Bu s~ rada Büyük Selçuklu Devleti süratle
3 Urfal~~Mateos ( Urfal~~Mateos Vekayi-Ndmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Z~yli (11361162), Türkçeye çvr. H.D. Andreasyan, notlar E. Dulaurer-M.H. Y~nanç, Ankara 1962, s. 53)a
göre Selman ~~bl'~n kalesinin kumandan~d~r.
4 Ebu'!- Ferec (Gregory Abül-Farac (Bar Hebraeus), Abin-Fr:m~~Tarihi, trk. trc. Ö.R.
Do~rul, Ankara 1987 2, I, 289) ve Ibn el-Esir (el-Kümil, IX, s. 413/ trk. trc. IX, S. 317-318)
Urfa'y~~Utayr'~n o~lunun 20.000 dinar (darik) ve dört köy kar~~l~~~nda satt~~~n~~zikrediyorlar.
5 Bk. Mateos, s. 53-54; Ebu'l-Ferec, I, 289; Ibn el-Esir, ayn~~yer. Kr~. E. Honigman, Bizans
Devletinin Do~u S~n~r~, tercüme eden F. I~~ltan, Istanbul 1970, S. 133 ve Segal, s. 217.
6 Segal (s. 218 n. 3)'in bir Süryani kayna~~~Bas~l bar Shümana'ya dayanarak verdi~i
bilgiye göre Maniakes kaleyi ele geçirdi~i s~rada burada bulunan Türkler kaçm~~lard~.
7 Ibn el-Esir, IX, s. 385-86/trk. trc. IX, s. 298. Kr~. F. Sümer, O~uzlar ( Türkmenler)
Tarihleri -Boy Telkilâtt- Destanlan, Ankara 1972 2, S. 95.
Ibrahim Kafeso~lu (Sultan M~lik~ah Devrinde Büyük Selçuklu imparatorlu~u, Istanbul 1953,
s. 4), bu O~uzlar'~n Urfa'ya kadar Diyar-~~Mudar'da dola~t~klann~~belirtiyor.
9 Segal (s. 220), A~a~~-yukar~~ ~~o45 tarihinde Selçuklu ak~nc~lan Urfa ~ehrini ele
geçirdilerse de k~sa bir süre sonra çekilmek zorunda kald~lar diyor, ancak olay~n kayna~~n~~
belirtmiyor. Mateos (s. 57)'un "Iran Devleti Sultan~~ Tu~rul'un günlerinde ise, Urfa ~ehri
müslümanlar tarafindan zaptolundu" ifadesiyle bu olay~~ m~~aksettiriyor?
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geli~ti ve Sultan Tu~rul Bey devrinde Türkler Do~u ve Güneydo~u
Anadolu'ya sürekli ak~ nlara ba~lad~lar. Nitekim 1062-63 y~l~nda Selçuklu
kumandanlar~ ndan, kaynaklarda iinvamyla zikredilen, Sâlâr-~~Horasan 10
beraberinde Anas~o~lu ve Cemcem adlar~ ndaki Türk beyleri oldu~u halde
yine Diyarbekir bölgesine girdi ve Mervard hükümdar~~ Nizam ed-Devle
Nasr ( o6 - o79)ile i~birli~i yaparak Dicle ve F~rat k~y~lar~nda fetihlere
devam etti. Bizans imparatoru Konstantinos X. Dukas bu Selçuklu ak~nlar~n~~ durdurmak maksad~ yla Frankopol lakab~yla me~hur Normandiyal~~
Herve'yi görevlendirdi. Urfa Duks'u bulunan Tavadanos da askerleri ile
Herve'ye kat~ld~. Ancak bu s~ rada Selçuklu askerleri Iran'a dönmü~lerdi.
Bizans kuvvetleri ise Diyarbekir'i ku~att~ lar. Burada yap~lan sava~ta Hac~Ba~ara adl~~ bir Türk kumandan~~ ~ehit oldu. Ayn~~zamanda Tavadanos da
12
ölmü~~ve bir ba~ar~~kazanamayan Bizans kuvvetleri geri çekilmi~ti ( ~~o63)
Sultan Tu~rul Bey ~~o63'de öldü ve yerine ye~eni Alp Arslan sultan
oldu. Bu s~ rada Büyük Selçuklu taht~~ için Alp Arslan'a kar~~~ yapt~~~~
mücadelede Arslan Yabgu'nun o~lu Kutalm~~~hayat~n~~kaybetmi~ti. Sultan
Alp Arslan onun o~ullarm~~ da ortadan kald~ rmak istediyse de Vezir
Nizam ül-Mülk'ün de araya girmesiyle bundan vazgeçti ve Kutalm~~~
o~ullar~'na Diyarbekir-Urfa taraflar~ nda yer verdi. Daha sonra da
Kutalm~~o~lu Süleyman~âh akraba ve taraftarlar~~ ile oraya gönderildi 13 .
Ancak Süleyman~âh ve karde~lerinin bu s~ ralarda Urfa ve civar~ ndaki
ya~ay~~lar~~ hakk~ nda elimizde hemen hemen hiçbir bilgi yoktur.
Öte taraftan belki de bu bölgede görevlendirilmi~~olan Selçuklu
kumandan~~ Sâlâr-~~Horasan Urfa önünde göründü ( o65 /66). Onun
idaresindeki Türkler Urfa bölgesine ak~n yaparak Frank ücretli askerleri
taraf~ ndan savunulan Siverek ve Nasibin'e 14 taarruz ettiler. Buradaki
I° M.H. Y~nanç (Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Istanbul 1944, s. 54) bu kumandan~n
Altuntak; Cl. Cahen ("Türklerin Anadolu'ya Ilk Giri~i (XI. yüzy~l~n Ikinci Yar~s~)", çvr. Y.
Yücel-B. Yediy~ld~z, Belleten say~: 201, Ankara 1988, s. 1391) ise Selçuklu ailesinden,
muhtemelen, Yakuti oldu~unu ileri sürüyorlar.
II Duks; Ilk Bizans devrinde eyalet-kumandan~, daha sonra thema valisinin ünvan~, bk. G.
Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çvr. F. I~~ltan, Ankara 1981, Genel Dizin.
12 Mateos, 113-117. Kr~. Y~nanç, 55; A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, Ankara
1983, S. 19-20. O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-IsMm MedemYeti, Ankara 1965, s. 103.
13 Bk. Ra~id Al-Din Failall, Cami' Al-Tavörih, II. Cild 5. cüz Selçuklular Tarihi, Yay. A.
Ate~, Ankara 196o, s. 28; Aksarayl~~Mehmed o~lu Kerimüddin Mahmud, Müsâmeret
n~r. O. Turan, Ankara 1944, S. ~ 6 ve 19. Kr~. O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, Istanbul
1 971, S. 45-46.
14 Bugünkü Nusaybin olmay~p, Siverek-Ad~yaman yolu üzerinde, Siverek yak~n~nda
Nasibin Sagir denilen ~ehirdir, Bk. E. Honigmann, Nasibin mad., IA.
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Franklar Türklere kar~~~koydular ve kaçmaya zorlad~lar. Takviye alan
Türkler tekrar bu bölgeye sald~rarak etraf~~ya~malad~lar. Selçuklu Türkleri
birkaç gün sonra Urfa civar~ na gelerek T'oriç Kalesi önünde karargâh
kurdular. Türklerden bir grup yine Urfa'ya yak~n bir yerde bulunan N~enek
(veya N~enik) Kalesini ~iddetli bir hücumla zapt ettiler. Bu s~rada Bizans'~n
Antakya Duksu Peht Urfa'da bulunuyordu. O askerleriyle Türklere kar~~~
ç~kt~~ise de Urfa Duksu'nun k~skançl~k' bir netice al~nmas~n~~engelledi 15.
Ayn~~y~l içinde Sâlâr-~~Horasan Urfa bölgesine yeni bir ak~n yapt~. O önce
Calap (Celep) üzerine yürüdü, sonra da Urfa'n~ n Kuzeydo~usunda 30 km.
uzakl~kta ~imdi Dibhisar denilen Dep (Tep) Kalesini hücumla ald~. Sâlâr-~~
Horasan K'sos 18 denilen yerde karargâh kurdu. Urfa'da bulunan dörtbin
Bizans askeri Türkler'e kar~~~yürüdüler. K'sos'dan uzak olmayan T'lak
yan~nda iki taraf aras~nda yap~lan sava~~~Türkler kazand~lar. Bizans ordusu
firar etti ve büyük kay~ plara u~rad~.
Sâlâr-~~Horasan 1065 /66 y~l~~içinde üçüncü defa Urfa bölgesinde
göründü ve Kupin (Gubin) adl~~ bir yerde ordugâh kurdu. Türkler bu
çevreyi tahrip ettiler. Sâlâr-~~ Horasan büyük miktarda ganimet ve say~s~z
esirle beraber bölgeden ayr~ld~~17. Ancak onun daha sonra Mervâni emini
Nizam ed-Devle Nasr'~n kalle~li~i sonucu Meyyârar~kin'de öldürülmesiyle
(458 /1066), Urfa'n~ n Türkler taraf~ndan fethi gecikmi~~oldu 18 .
Ertesi y~l yani ~~o66 /67'de bu sefer Hâcib Gümü~ tegin, beraberinde
Af~in, Ahmed~âh ve öteki Selçuklu emirleri ile, Urfa eyâletine girdi ve
yukar~da ad~~geçen Nasibin Kalesine yürüyerek burada birkaç gün sava~t~~
ise de bir netice elde edemedi. O ve beraberindeki Selçuklu kuvvetleri F~ rat'~~
geçerek H~sn Mansûr (Ad~ yaman) arazisine girdiler. Bu s~ rada Nasibin
Kalesi reisinin te~vikiyle Bizans kumandan~~ Aruandanos onu F~ rat
kenar~nda bask~na u~ratmak istedi. Ancak Türkler onu Ho~in Kalesi 18
15 Y~nanç (s. 54) bu olay~n ~ o6o, A. Sevim ise (s. ~g) 1059 tarihinde oldu~unu
zikrediyorlar.
16 Urfa'n~n 17. km. Do~u-güney do~usundaki Kisâs olmahd~r, bk. Honign~ann, Bizans
Devleti'nin Do~u S~n~r:, s. 139 fl. 2.
17 Mateos, 125-27. Kr~. Honigmann, ayn~~eser, s. 137-139.; Y~nanç, 59,; M.A. Köymen,
Alp Arslan ve Zaman~ , Istanbul 1972, s. 4.0-41; Sevim, 21.
18
tbn el-Ezrak el-Fânkl, Tarih el-Flirtkf (n~r. B.A.L. Ayad), Beyrut 1974, s. 184. K~~ .
Y~nanç, 61 ve Cahen, "Türklerin Anadolu'ya Ilk Giri~i", s. 1392.; Turan, Selotklular Tarihi,
~~o. Mateos (s. 127), Sâlâr-~~Horasan'~n Iran'a döndü~ünü ve orada öldü~ünü zikrediyor.
19 Muhtemelen Samsat'~n 33 km. Kuzey-do~usundad~r, bk. Honigman, s. 139 n. 7.
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önünde a~~r bir bozguna u~ratarak esir ald~lar. Gümü~tekin bu Bizansl~~
kumandan~~ Urfa önüne getirerek yirmibin dinar para kar~~l~~~ nda serbest
b~ rakt~~20.
Art~k Urfa üzerindeki Türk ak~ nlar~~ s~ kla~m~~t~. Nihayet Sultan Alp
Arslan M~s~ r'dan ald~~~~bir davet üzerine bu ülkeye hâkim olmak
maksad~yla harekete geçti ve ~~ 070 sonlar~ nda Anadolu'ya girdi. O büyük bir
orduyla Urfa bölgesine ak~n yapt~~ve ~ehrin civar~ndaki kaleleri zapt etti.
Sultan Alp Arslan daha sonra Urfa'ya yürüyerek ~ehri her taraftan ku~att~.
Bu ku~atma 1071 y~l~~ Mart ay~n~n ~~o. günü ba~lad~~21. Bu s~rada ~ehir,
Bulgar K~ral' Alusian'~n Bizans'~n hizmetinde çal~~an o~lu Vasil'in idaresinde idi. Sultan Alp Arslan sekiz gün sava~~yapmadan durmu~, belki
de ~ehrin teslim olmas~ n~~ beklemi~ ti. Bir hikâyeye göre 22 , ~ehir halk~~ bu
s~ rada ~a~k~ n bir durumda olup savunma haz~ rl~~~~yapm~yordu. ~ehirlilerin
bu ak~ls~zl~~~ n~~ gören bir Müslüman askeri, onlara gizlice seslenip: "Niçin
böyle ~a~k~ n duruyorsunuz? surlar~~ tahkim edin..." dedi. Ak~llar~~ ba~lar~ na
gelen halk surlar~~ tahkim etmeye ba~lad~, burçlar üzerine manc~ n~ klar ve
öteki sava~~âletlerini kurup haz~ rland~. Sultan Alp Arslan elli gün 23 Urfa'ya
~iddetli hücumlar yapt~. Bu hücumlar s~ ras~ nda Selçuklu askerleri ~ehrin
etraf~ ndaki hendekleri a~aç, toprak ve ta~lar ile doldurdular.
Öte taraftan Bizans Imparatoru Romanos Diogenes Sultan Alp
Arslan'a bir elçiyle mektup göndermi~ti. Bu Bizans elçisi Urfa ku~atmas~~
s~ ras~ nda Sultan'~ n yan~ na geldi. O daha sonra Sultan ile Urfa halk~~ aras~ nda
bir anla~ma sa~lamaya muvafrak oldu. Bu anla~maya göre; Urfal~lar Sultan
~ehir önünden ayr~ld~~~~takdirde 50.000 dinar vereceklerdi. Ayr~ca onlar
sava~~âletlerinin ve hende~i dolduran a~açlar yak~ld~ ktan sonra bu paray~~
vereceklerini bildirdiler. Sultan Alp Arslan da onlar~ n sözlerine itimat
ederek isteklerini yerine getirdi. Fakat Urfa halk~~ söz konusu paray~~
20 Mateos, 134-135.; Ebu'l-Ferec, I, s. 318. Kr~. Y~nanç, 66.; Honigmann, 139-14o.;
Köymen, 41.
21 Bk. Mateos, s. 139. islâm tarihçileri bu konuda de~i~ik tarihler veriyorlar. Kemâl
Ibnü'l-Aclim (Bugyat At-Talab Tarih Halab, yay. A. Sevim, Ankara 1976, s. 21 Biyografilerle
Selçuklular Tarihi limü'l-Adim Bugyetü't-Taleb fi Tarihi Haleb (Seçmeler), çeviri notlar ve
aç~klamalar A. Sevim, Ankara 1982, s. 14) 463 y~l~~ ba~lar~n~~/ Ekim-Kas~m 070; Selçuk-Name
(haz~rlayan E. Merçil, Istanbul 1977, I, s. 82) ise 6 Safer (13 Kas~m ~~o7o) ve 2 Rebi I. 463 (8
Aral~k 1070) tarihlerini zikrediyorlar.
22 Mateos, ayn~~yer.
23 Bk. Mateos, ~~4o. Ancak Ibnül-Adim ku~atma süresini otuz gün olarak veriyor, Bugyat
At-Talab, S. 21 I Selçuklular Tarihi, s. 14
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vermediler. Sultan onlar~n anla~madan vazgeçmelerine sebep olarak Bizans
elçisini görmü~~ve öldürmek istemi~ti. Ancak Vezir Nizâm ül-Mülk,
"H~lkümdarlar aras~nda elçi öldürmek adet de~ildir" diyerek Sultan'~~
engelledi. Daha sonra Bizans elçisine gerekli cevap verilerek geri
gönderildi 24.
Sultan Alp Arslan fevkalade sa~lam surlara sahip Urfa önünde, M~s~ r'a
yapaca~~~seferde, gereksiz yere daha çok zaman kaybetmemek için
ku~atmay~~ kald~ rarak ~ehrin önünden ayr~ld~. Urfa'n~n surlar~ n~ n
sa~laml~~~ n~~ yine ba~ ka bir hikâye ile belirtmek mümkündür. Rivayete
göre 25 , Sultan Alp Arslan Iran'a götürülmek üzere surdan bir ta~~koparana
mükafat vaat etmi~, fakat bunu kimse gerçekle~tirememi~ ti. Sultan'~ n Urfa
önünden ayr~lmas~ n~ n tarihçilere göre iki sebebi daha vard~~ 28 . Birincisi o
s~ rada Anadolu içlerinde Bizans'a ak~ n yapan Selçuklu kumandan~~
Af~ in'den gelecek haberin gecikmesi idi. Ikincisi ise daha önce Tu~rul Bey ile
bulunan Irakl~~ askerlerin erzaklar~ mn gecikmesi sebebiyle sava~tan
çekinmesi idi. Bu bak~ mdan Sultan Alp Arslan Urfa önünden ayr~larak F~ rat
kenar~nda ordugâh kurmu~tu.
Urfa halk~~ ise Sultan Alp Arslan ~ehrin önünden ayr~ld~ktan sonra
Selçuklu askerlerinden ölenlerin cesetlerini gömüldükleri yerlerden ç~kar~ p
ba~lar~ n~~ keserek Bizans Imparatoru'na gönderdiler, ayr~ca gövdelerini de
yakt~lar. Bu suretle, geçici bir süre için de olsa ku~atmadan kurtulan
Urfal~lara o gün büyük bir bayram ve sevinç olmu~ tu 27.
Kaynaklar~n verdi~i bilgilerin aksine gerek Laurent 28 ve gerek Segal 29
bu ku~atma sonucunda Urfa'n~n Sultan Alp Arslan'a tâbi oldu~unu kabul
ediyorlar. Ancak gerek H~ ristiyan kaynaklar~nda gerekse Islam kaynaklar~ nda bu hususta herhangi bir i~ aret yoktur. Mateos ve Ebu'l-Ferec
Sultan'~n ku~atmay~~ kald~rd~~~ n~~ zikrediyorlar. Islam kaynaklar~n~~
kullanarak Urfahlarm Sultan Alp Arslan ~ehrin önünden ayr~ld~ ktan sonra
24 Bk. S~bt Ibnü'l-Cevzi, Mis'atü'z-Zeman Ft Ta~ihi'l-Ayan, yay. A. Sevim, Ankara 1968, s.
14+; Ebu'l-Ferec, I, 320.; S~kuk-Mme, I, S. 82-3.
25 Bk. Mateos, s. 1 40.
26 Bk. S~bt, 44.; Selfz~k-Mm~, I, s. 83.
27 Bk. Mateos, 140. Ayr~ca Sultan Alp Arslan'~n Urfa ku~atmas~~için bk. Y~nanç, s. 70;
Honigmann, 140-1.; Ayn~~mlf., Urfa mad., IA.;J. Laurent, "Des Grecs aux Croise's, Etude sur
l'histoire d'Edesse entre 107 ~~ et 1098", Byzantion, I, Vaduz 1964 2.; Segal, s. 220-21.
28 Bk. ayn~~ eser, 377-78.
29 Bk. Ed~ssa, S. 221.
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Selçuklu ölülerine yapt~klar~ n~~ belirttik. Ayr~ca çok k~sa da olsa Bundari 3°
ve !bn el-Esir 31 verdikleri bilgiler ile bu tabi olma olay~n~~ desteklemiyorlar.
Bundan, "Yolda Ruh â üzerinden geçti, lakin onu feth etmek mümkün
olmad~ .." diyor. tbn el-Esir ise, "Urfa üzerine yürüyerek ~ehri muhasara
ettiyse de bir~ ey elde edemedi.." demektedir. Türk tarihçileri de Sultan Alp
Arslan'~ n ~ehri alamad~~~~görü~ ünde olup, tâbi olmaktan bahsetmiyorlar 32 .
Sultan Alp Arslan daha sonra Suriye'ye do~ru yöneldi. Ancak bu s~ rada
Romanos Diogenes Türkler'in y~ llardan beri Anadolu'da yapmakta oldu~u
taarruz ve istilâlara son vermek için harekete geçmi~ti. Selçuklu sultan~~ bu
durumu ö~rendi~i zaman sür'atle Suriye'den geri döndü ve Bizans
ordusuyla kar~~la~ mak için Malazgirt yönüne hareket etti. Böylece M~s~r
seferi gerçekle~ emedi. Onun bu acele dönü~ü s~ ras~ nda at ve kat~ rlar~n bir
k~sm~~ yolda ölmü~ tü. Bu olaydan sonra Sultan Alp Arslan'~~ tekrar Urfa
önünde görüyoruz. ~ehrin Bizansl~~ valisi muhtemelen onun bu s~ rada ne
istedi~ini anlam~~~olmal~~ ki, tekrar bir ku~atmayla kar~~la~mamak için
Sultan'a atlar, kat~ rlar ve yiyecek takdim etti. Acelesi olan Sultan Alp
Arslan bunlar~~ ald~ ktan sonra Urfa'ya hiçbir zarar vermeden do~uya do~ru
yoluna devam etti 33.
Sultan Alp Arslan 26 A~ ustos 107 ~~ tarihinde Malazgirt Sava~~'nda
Bizans imparatoru Romanos Diogenes'i ma~lup ederek esir alm~~t~.
Malazgirt Sava~~~dünya tarihinde dönüm noktas~~olacak önemli olaylardan
biridir. Bu zafer Türkler'in Anadolu'ya yerle~melerine ve bugünkü
Türkiye'nin temellerini atmalar~ na sebep olmu~tur. ~~te bu zaferden sonra
Sultan Alp Arslan tutsak Bizans imparatoru ile bir bar~~~antla~mas~~yapt~. Bu
antla~maya göre Sultan Alp Arslan'~ n Bizans'dan istedi~i ~ehirler aras~ nda,
Güneydo~ u Anadolu'nun en kuvvetli kalelerinden birine sahip Urfa'da
bulunuyordu 34 . Ancak Bizans'da taht mücadelesinin ba~lamas~~ ve
Romanos Diogenes'in bu mücadeleyi kaybetmesi, antla~man~ n
gerçekle~mesini önlemi~~ve Urfa'n~ n Türkler eline geçmesini bir süre için

3° Bk. Zübdet el-Nussa ye Nuhl~et el-Usra, s.37/ trk. trc. K. Burslan, ~rak ve Horasan Selyuklulan
Tarihi, Istanbul 1943, s. 36.
31 Bk.
X, s. 64/ trk. trc. A. ozayd~n, ~stanbul 1987, X, s. 71.
32 Bk. Y~nanç, s. 70.; Köymen, s. 46-47.; Sevim, Sun:ye ye Filistin Selyuklulart Tarihi, 57.
33 Mateos, 141-2. Kr~ . Honigmann, S. 141.; Segal, 221. Ayr~ca Laurent (ayn~~eser, s• 374),
bu olay~n Urfa'n~ n Sultan'a tâbi oldu~una delil te~kil etti~ini ileri sürüyor.
34 öteki ~ehirler Malazgirt, Antakya ye Menbic idi.
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geciktirmi~ti. Böylece Urfa H~ ristiyanlar~ n elinde kald~~ve onun Katepanosu
Paul Istanbul'a kaçt~~ 35 .
Sultan Alp Arslan'~n o72'de ölümünden sonra yerine o~lu Melik~âh
geçti. Bu devrede ilk olarak Gümü~tegin Candâr idaresindeki Türk
kuvvetleri ~~ o77'de Urfa bölgesine yürüyerek Bizans kuvvetlerini bozguna
u~ratt~lar 36 .
Öte taraftan bu s~rada Bizansl~lar'~n Philaretos Brachamios ad~n~~
verdikleri bir Ermeninin y~ld~z~~ parl~yordu. Philaretos Bizans hizmetinde
bulunmu~~ve Imparator Romanos Diogenes taraf~ ndan kendisine "Büyük
Domestikos" ünvam verilmi~ ti. Romanos'un tahttan dü~ mesi ve Mikhail
VII. Dukas'~n Imparatorlu~u zaman~nda ( ~~o7 ~~- ~~o78) o ba~~ms~zl~~~ n~~ilan
ederek hâkimiyet sahas~n~~ Mara~ 'dan Malatya'ya kadar geni~letti.
Philaretos bununla da yetinmedi ve Vasil ad~ ndaki bir kumandan~ n~~ bir
süvari birli~iyle Tavadanos'un o~lu Leon'un idaresindeki Urfa'ya gönderdi.
Vasil alt~~ayl~ k bir ku~atmadan sonra "~ imdiye kadar Türklerin müteaddit
muhasaralar~na mukavemet etmi~~ve Islam denizi aras~nda bir ada halinde
kalm~~~olan müstahkem" Urfa'y~~Bizansl~lar'~n elinden ald~ . Böylece
Philaretos'un hâkimiyet sahas~~ Urfa'y~~ içine almak suretiyle Tarsus'dan
F~ rat ötesine kadar uzan~ yordu. Buna ra~men Philaretos kendini emniyette
hissetmiyor, ça~da~lar~n~ n bir ço~unun aksine Bizans Imparatorlu~u'ndan
ayr~ lmak istemiyordu. Nitekim o Bizans'a ba~lanmakta gecikmedi 37 .
Philaretos ihtiyath davranarak Müslümanlar ile de anla~may~~tercih
etti ve Haleb hâkimi ~eref üd-Devle Müslim b. Kurey~~(1o6 ~~- o85)'e tabi
oldu. Islam kaynaklar~ nda zikri geçen bu olaya göre 38 , Philaretos Müslim
b. Kurey~~ad~na sikke bast~rd~~ve meyhane blarak kulland~~~~Urfa câmiini
tekrar müslümanlara teslim etti (474 / ~ o8 ~~). Böylece o çok yönlü bir siyaset
ile hakimiyetini sürdürmeye çal~~~yordu. Ancak Philaretos'un H~ristiyanlar
taraf~ndan sevilen bir ~ah~s olmad~~~~anla~~l~yor. Nitekim Mateos'un
ifadesine göre (s. 147), "...Filaretos adl~~ zâlim ve menfur bir prensin
müstebidane hâkimiyeti ba~lam~~t~... O, H~ ristiyanlara kar~~~harp etmeye
35 Ayr~ca olaylar için bk. S~bt, s. ~~5o; Selpek-Ndme, I, ~ o6; Ebu'l-Ferec, I, 323. Kr~.
Köymen, Alp Arslan ve Zaman~, 69-70.; A. Sevim, Malazgirt Meydan Sava~~, Ankara 1971,8. 87.;
Honign~ann, 141.
36 Bk. Y~nanç, 104.; Kafesoglu, Sultan Melikplh, s. 71.
37 Bk. Mateos, 155. Kr~. Y~nanç, S. 121.; Laurent, 392-3.; Cahen, ayn~~eser, s. 1406.; Segal,
222.; Kafesoglu, 82.; S. Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, I, çvr. F. I~~ltan, Ankara 1986, I, s. 57.
38 Bk. S~bt, s. 209.; 'bn el-Estr, X, s. 122 / trk. trc., X, s. 116. Kr~ . Cahen, s. 1407 ve
Kafesoglu, s. 41-42.
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ba~lad~. Çünkü o H~ ristiyan olmakla beraber imans~z bir adamd~. Ermeniler
onu bir Ermeni olarak tan~ m~yorlar, Romal~lar (yani Bizansl~lar) da onun
kendilerinden olmas~n~~istemiyorlard~..". Bu olay~n oldu~u y~lda ( ~~o8 ~~ /82).
Husrev adl~~ bir Türk idaresi alt~ ndaki askerler ile Urfa bölgesine girerek
çe~itli yerleri tahrip etti ve kar~~s~ na ç~ kan bir H~ ristiyan birli~ini yenilgiye
u~ratt~. Emir Husrev daha sonra Müslüman ülkelerine de ak~nlar yapt~~ ve
ald~~~~büyük ganimetlerle Harran önüne geldi. Burada Philaretos'un tabi
oldu~u ~eref üd-Devle Müslim'in askerleri Türk birli~ine sald~rarak onlar~~
ma~lup etti ve esirleri kurtard~~39 . Daha sonra Urfa'da önemli bir olay oldu
ve ~ehri idare eden Vasil 1083 tarihinde öldü. Halk ~ehrin idaresini S~mbat
adl~~bir sava~c~ya verdi. Ancak alt~~ ay sonra ~ehirde hâkimiyet mücadelesi
ç~ kt~~ve Urfa'ya sahip olmak isteyenlerden i~han adl~~biri Philaretos'u ~ehre
getirdi (23 Eylül ~~083). Philaretos birkaç gün sonra hâkimiyet mücadelesine
kar~~anlar~, S~ mbat ve I~han dahil, tutuklatt~, ötekilerini de Mara~~~ehrine
götürdü. O Mara~'a götürdü~ü ileri gelenleri de zincirle ba~l~~ olduklar~~
halde hapiste muhafaza etti 40.
Öte taraftan Selçuklu kuvvetleri 30 Nisan ~~ o85'de Diyarbekir (Amid)
ve çevresini zabtettiler. Bu fetih olay~~ belki de Philaretos için bir uyar~~ oldu.
O muhtemelen s~ran~ n kendisine geldi~ini anlayarak bar~~~istemek için
"Cihangir Sultan" Melik~âh'a arz-~~ tazim etmeye karar verdi. Philaretos
Sultan'~n huzuruna giderken Parakamanos adl~~ bir Bizansl~y~~ Urfa'da
yerine vekil b~rakt~~41 . O beraberine çok miktarda alt~ n ve gümü~, cins atlar
ve güzel elbiseler alarak Iran'a Sultan Melik~ah'~ n yan~na gitti.
Philaretos'un ayr~lmas~ndan sonra zâlimli~i yüzünden kendisinden nefret
eden halk onun yoklu~unu f~ rsat bilerek Barsama adl~~ birinin idaresinde
ayaklanm~~t~ . Barsama, Parakamanos'u öldürmü~, Urfal~lar da onu ~ehrin
hâkimi tayin etmi~lerdi.
Selçuklu hanedan~nda ise bu s~ rada Sultan Melik~ah'~n karde~i Suriye
Meliki Tutu~~ile Anadolu fatihi Süleyman~âh Haleb'e hakim olmak için
sava~t~lar. Süleyman~âh bu mücadeleyi ve hayat~n~~kaybetti (4 Haziran
086) . Bu olay Sultan Melik~âh'~n beraberinde Porsuk, Bozan ve Aksungur
gibi büyük Selçuklu emirleri oldu~u halde Isfahan'dan harekete geçmesine
sebep oldu. Belki de S~bt'~n Urfa ile ilgili olarak zikretti~i olaylar bu s~ rada
meydana gelmi~tir. Nitekim S~bt (s. 239-241)'a göre Sultan bu yolculuk
39 Bk. Mateos, s. 159-60. K~~. Honigmann, s. 14.1-4.2.; Y~nanç, s. 113-14.
40 Bk. Mateos, 160-61. Kr~. Honigmann, s. 142.
41 Segal (Edessa, S. 222) o~lunu b~raku~m~~belirtiyor.

Belleten C. LII, 31
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esnas~nda 479 y~l~~Receb ay~nda /Ekim Kas~m ~~c$86 Musul'dan ayr~ld~ktan
sonra Urfa halk~ndan bir heyet gelerek ~ehri teslim edeceklerini bildirdiler.
Sultan Melik~âh oraya bir Amid 42 gönderdi. Ancak daha sonra bu Amid
kötü davram~lanyla ve mallar~na el koyarak Urfa halk~n~n isyan~na sebep
oldu. Halk ~ehri Sultan'a teslim eden Ermeniler ile ~ahneyi birlikte
tutuldad~lar ve Amidi de ~ehirden d~~ar~~ ç~kard~lar. Sultan Melik~âh bu
durumu ö~rendi~i zaman Emir Bozan'~~büyük bir kuvvetle Urfa'n~n fethine
gönderdi. Emir Bozan ~ehri üç ay s~k~~bir ~ekilde ku~att~. Bu ~iddetli ku~atma
s~ras~nda d~~ardan yard~m alamayan ~ehir halk~~çaresiz kalm~~~ ve
Barsama'ya isyan etmi~ti. Barsama tehlikeden kurtulmak için Bozan'a
s~~~nmaya karar verdi ve kendini surlardan a~a~~~att~. O a~~r bir ~ekilde
yaraland~~ve birkaç gün sonra öldü. Nihayet ibn Kudâna (uus- ) ad~nda bir
H~ristiyan tüccar ~ehri Bozan'a teslim etti (Zilhicce 479 / Mart-Nisan
~~o87) 43 . Art~k Urfa Türk hâkimiyeti alt~na girmi~ti. Bir kayna~~m~z bu
hususta 44, "Böylelikle Urfa ~ehri ile bütün havalisi, tam asayi~e kavu~tu ve
~ehir sevinç içine dü~tü" demektedir. Ancak ~ehirdeki baz~~ ki~ilerin
dedikodu ve iftiras~~sebebiyle Bozan muhalefet ettiklerini sand~~~~oniki
zengin ve yüksek mevkii sahibi Ermeniyi öldürttü 43 .
Sultan Melik~âh Urfa'n~n durumunu ö~rendi~i zaman huzuruna ç~kan
Philaretos'a yüz vermemi~ti. Hiçbir taraftan ümidi kalmam~~~olan
Philaretos için belki de tek kurtulu~~yolu vard~, o da ~slam dinini kabul
etmekti. Nitekim o da Müslüman olarak durumunu kurtard~. Sultan
Melik~âh da Mara~'~n idaresini ona verdi 46. Sultan Melik~âh ayr~ca
ba~ar~s~ndan dolay~~Emir Bozan'~~ Urfa valili~ine tayin etti 47. Böylece
Urfa'da bir süre için Türk hâkimiyeti devri ba~lad~. Emir Bozan ise ~ehrin
42 Amid; Ortaça~'da baz~~Islam ve Türk devletlerinde idari ve mali yönlerden kullan~lan
bir ünvan ve memuriyet, bk. F. Köprülü, Amid mad., /A.
43 Mateos, S. 171 .; S~bt, 241.; Selçuk-Name, I, s. 152-3. Kr~. H011igMarM, 142-3.; Kafeso~lu,
91, 93.; Segal, 222-3; Sevim, 127-28. Ancak Mateos (s. 173), ~ehrin 28 ~ubat'ta Bozan'a teslim
edildi~ini zikrediyor. öte taraftan baz~~Islam tarihçileri ise Sultan Melik~ah'~n Urfa'y~~ku~at~p
ele geçirdi~ini belirtiyorlar, bu konuda bk. Ibn el-Esir, X, s. 148-9/ trk. trc., X, s. 136; Ibn elKalânid, Z91 Tarih Duna~k, n~r. H.F. Amedroz, Leyden 1908, s. lig.
" Mateos, 173. K~l. Laurent, s. 402.
43 Mateos, 173.; Müverrih Vardan, "Türk Fütuhat~~Tarihi" çvr. H.D. Andreasyan, Tarih
Semineri Dergisi s /2, Istanbul 1937, s. 183. K~~. Laurent, 403.
46 Bk. Mateos, 171.; Suryant Mihail, Sstryanf Patrik Mihairin Vakainansesi, Ikinci Kusm ( 10421195), trk. çvr. H.D. Andreasyan, 1944, T.T.K. Kütüphanesi ne~r edilmemi~~çeviri, s. 31-32.
Ebu'l-Ferec (I, s. 333), bu olay~n Sultan'~n Urfa'y~~zabundan sonra oldu~unu zikrediyor.
47 Ebu'l-Ferec, I, 334. S~bt ise (s. 241), Sultan Melik~ah'~n Urfa'y~~Bozan'a iktâ etti~ini
zikrediyor. K~~. Honigmann, s. 143 ; Laurent, s. 402.; Kafeso~lu, 93.
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idaresini Salar Ijulub adl~~bir kumandana verdi 48 . Ayr~ca Bozan dörtyüz y~l
önce islam fethinin ba~lang~c~~ s~ras~nda yapt~r~lan camiye bir minare in~a
ettirmi~ti 49 .
Sultan Melik~âh 19 Kas~m 1092 tarihinde öldü. Emir Bozan bu s~rada
Anadolu'da Ebu'l-Kas~m idaresindeki Türkiye Selçuklu ba~kenti ~znik'i
ku~atmakta idi. Bozan Sultan'~n ölümünü duyar duymaz bu ku~atmay~~
b~ rakarak Urfa'ya çekildi 5°. Bundan sonra Büyük Selçuklu Devleti'nde taht
mücadelesi ba~lad~. Bu mücadele s~ ras~nda Bozan ve Haleb emini Aksungur
önce Melik Tutu~'u desteklediler, ancak onlar daha sonra Melik~ah'~ n o~lu
Berkyaruk taraf~na geçtiler. Melik Tutu~~bu ihaneti unutmam~~~yap~lan
sava~ta onlar~~ma~lup etmi~, önce Aksungur'u sonra da Bozan'~~ele geçirerek
öldürtmü~tü ( o94) 51 .
Melik Tutu~~daha sonra Bozan'~n tutsak ald~~~~iki askerini onun
idaresindeki Harran ve Urfa'ya göndererek bu ~ehirlerin teslimini istedi.
Emir Bozan'~n vekilleri ve ~ehirdeki askeri birlik efendilerinin ölmemi~~
olaca~~n~~ dü~ünerek Tutu~'un arzusunu yerine getirmediler. Ancak Tutu~~
bir m~zrak ucuna takt~rd~~~~Bozan'~ n kesik ba~~n~~ iki ~ehre gönderdi 52.
Bozan'~ n kesik ba~~n~~ gören vekilleri Urfa ve Harran'~~ Tutu~'a teslim
ettiler 52 .
Türkler de, ilk ~slami devrede oldu~u gibi, ellerine geçirdikleri Anadolu
k~ tas~ n~ n bir k~s~m ~ehir ve kalelerini, o bölgelerin emirine tabi olmak üzere,
yerli H~ ristiyan as~lzadelere veyahut ~ehrin ve kalenin yerli reisleri elinde
b~ rakm~~lard~. Buna idari kolayl~ k sa~lamak bak~m~ndan faydal~~ görerek
yapm~~lard~~(Söz geli~i; Malatya ve Mara~). Ayr~ca bu ~ehir ve kalelere Türk
muhaf~zlar yerle~tiriliyordu. ~~te bunun örneklerinden birisini de Urfa'da
görüyoruz. Melik Tutu~~Urfa'n~n idaresini Ermeni Thoros'un idaresine
verdi. Bu s~ rada kalede bulunan bir Türk garnizonu düzen ve güveni
sa~l~yordu 53 .
Bk. Mateos, s. 173. Kr~. Honigmann, s. 143.
Bk. Segal, S. 223.
50 Mateos, 178 ve Vardan, S. 184.
31 Sultan Melilc~ah'~n ölümden sonra Bozan ile ilgili olaylar için bk. Sevim, Suriye ve Filistin
Selçuk/ulan, s. 138-150.
32 Bk. Mateos, 183.; Ibn el-Esir, X, s. 232/ trk.trc. X, s. 198; Selçuk-Mme, II, s. 33. Kr~.
Sevim, 150.
33 Mateos, 183. Kr~. Honigmann, 143.; Laurent, 405.; Y~nanç, 156.; Segal, 223; Cahen,
48

49

1431.
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Ancak bu konuda ba~ka bir rivayet daha vard~r. Nitekim Ibn
göre 54 Urfa'da Rumlardan Thoros adl~~biri vard~~ve ~ehri y~ll~k muayyen
bir meblak ödemek ~art~yla Bozan'dan devr alm~~t~. Aynca baz~~tarihçiler de
Urfa'ya Thoros'u Bozan'~n tayin etti~i görü~ündedirler 55 . Öte taraftan bu
s~rada Urfa'da ya~ayan Mateos'un Thoros'u Tutu~'un tayin etti~ini
belirtmesi, Bozan'~n seferlerinden ad~~geçen ~ehre dönmesi, Thoros'un Tutu§
zaman~nda Urfa'ya tayin edilmesi ihtimalini öne ç~kanyor 56.
Melik Tutu§ da Berkyaruk ile yapt~~~~taht mücadelesini ve bu u~urda
hayat~n~~kaybetmi~ti (26 ~ubat 1095) 57 . Tutu§ okullar~ndan R~dvan ise bu
s~rada babas~na yard~mc~~ kuvvet götürmekte ve F~rat k~y~s~nda
konaklamakta idi. R~dvan son durumu ö~rendi~i zaman süratle geri çekildi.
Mateos'un ifadesine göre 58 , R~dvan beraberinde Ya~~s~yan ve öteki firariler
oldu~u halde Urfa'ya geldiler. Thoros onlara önce çok iyi davrand~, fakat
daha sonra Türk garnizonunun bulundu~u iç kaleyi ele geçirmek
maksad~yla onlar~~yakalamak istedi. Fakat öteki prensler onun bu
davran~~~m uygun görmemi~ler, R~dvan ve yan~ndakiler kendi ~ehirlerine
(Haleb'e) dönebilmi~lerdi 58. Thoros bu olaydan sonra Tutu~'un ölümünü
f~rsat bildi ve Selçuklu idaresinden kurtulmay~~dü~ündü. Nitekim o Urfa'da
içersinde Türk birli~inin bulundu~u Maniakes adl~~iç kaleyi ~ehirden
ay~rmak için faaliyete geçti. Bu maksatla da ~ehrin surunu iç kaleden
ba~layarak in~a ettirdi ve 25 kule yapt~rd~. Bu s~rada iç kalede bulunan
"Ispehsâlar-Sipehsâlâr" ünvanl~~6° Türk kumandan~~civar~ndaki Türk
emirlere mektuplar yazarak Thoros'un Urfa ~ehrine tamam~yla hâkim
oldu~unu bildirdi.
Türk kumandan~n~n ça~r~s~~cevap bulmakta gecikmedi. Önce
Artuko~lu Sökmen ve Samsat emin Balduk askerleriyle beraber Urfa'ya
yürüdüler ve ~ehri ku~atular. Bu Türk ku~atmas~~altm~~he~~gün sürdü ise de
bir sonuca ula~amad~ . Çünkü Haleb Selçuklu Meliki R~dvan ve Antakya
el-Kamil, X, S. 247/trk. trc. X, s. aog.
Laurent, 407-8; Cahen, 1415 ve Segal, 223.
56 Suryani Mihail de (s. 45) Thoros'u Urfa'ya Bozan'~n vali tayin etti~ini zikrediyor.
57 Fazla bilgi için bk. Sevim, Suriye ve Filistin Selyuklulart, s. 155-56.
56 Bk. S. 184. Ayr~ca bk. Vardan, s. 185. K~~. Honigmann, 143 ve Laurent, 405.
59 Sevim (s. 162) ise Tutu~'un öteki o~lu Dukak'~n beraberindekiler ile Urfa üzerinden
Haleb'e geldiklerini belirtiyor.
60 Mateos tercümesinde (s. 184) bu ünvan "aspasalar" olarak gösterilmi~~ve süvari
kumandan~~anlam~nda ifade edilmi~se de, kanaatimce do~ru ~ekli "Ispel~salar-sipehsilfir", yani
ordu kumandan~d~r.
54
55
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hâkimi Ya~~s~yan da büyük bir orduyla Urfa önünde göründüler. Sökmen
ve Balduk birle~ecekleri yerde R~dvan'dan kaçmay~~tercih ettiler. Ancak
bundan sonraki olayda da ortaya iki rivayet ç~k~yor. Mateos'a göre (s. 1856), R~dvan ve Ya~~s~yan bütün çabalar~na ra~men ba~ar~l~~olamad~lar.
Sa~lam surlara sahip Urfa Selçuklu askerlerine bu kez de mukavemet
etmi~ti. Bu durumda R~dvan ve ordusu geri çekilmek zorunda kald~lar M .
Bu arada Haleb Melikli~i'nin yönetimini ele almak konusunda Ya~~s~yan,
Abako~lu Yusuf ve Vezir Cenah üd-Devle Hüseyin aras~ nda bir üstünlük
mücadelesinin ba~göstermesi, bu geri çekili~in ba~ka bir nedeni olmal~d~ r 62 .
Öte taraftan ibn el-Esir ise 63 , R~dvan'~n bu s~rada ~ehri ele geçirdi~ini belirtiyor. Ayr~ca Ya~~s~yan, R~dvan'dan kaleyi kendisi için istemi~,
o da buray~~ ona vermi~ti. Ya~~s~yan Urfa'y~~ teslim al~p müstahkem bir
duruma soktu ve adamlar~n~~muhtelif yerlere yerle~tirdi. Fakat bu konuda
~~bn ül-Adim de verdi~i bilgiler ile daha çok Mateos'u destekler görünüyor.
ibn ül-Adim'e göre 64 , Ya~~s~yan ve Abako~lu Yusuf Melik R~dvan'~n
hizmetine girdiler. Daha sonra bunlar R~ dvan ile birlikte, Tutu~'un
nâiblerinden teslim almak üzere Urfa'ya gittiler. Görüldü~ü gibi !bn ülAdim R~dvan'~n Urfa'ya hâkim oldu~u hususunda bir bilgi vermemekte
sadece onlar~n ad~~geçen yere gittiklerinden bahsetmektedir.
Melik R~ dvan ve askerlerinin çekilmesinden sonra iç kaledeki askerler
aras~ nda bulunan otuz kadar H~ ristiyan reisleri Mhit'ar ile beraber bir gece
buray~~Thoros'a teslim ettiler. Böylece Thoros Urfa'ya tamam~yla hâkim
oldu (1095). O bundan sonra büyük bir ihtimalle Bizans'~ n yüksek
hâkimiyetini tan~ m~~~olmal~d~ r 65 .
Ancak Thoros belki de ~ehirdeki H~ ristiyanlar ile iyi geçinemiyor veya
Urfa'n~n civar~ndaki ~ ehirlerin Türkler'in idaresinde olmas~~ ve çevre
ba~lant~s~n~ n Türk birlikleri taraf~ ndan kesilmesi sebebiyle yakla~an
tehlikeyi görüyordu. Nitekim o ayn~~ y~l içinde Türkiye Selçuklu Devleti
kurucusu Kutalm~~o~ullar~ 'ndan Alp-ilek'i Urfa'ya davet etti. Kayna~~n
ifadesiyle, "Thoros dü~manlar~ndan öc almak üzere Urfa'y~~ona teslim etti".
Fakat Alp-Ilek de basiretle davranmam~~, belki de acele bir kararla
Thoros'u öldürmek ve ~ehri tamamen ya~ma etmek istemi~ti. Thoros onun
Ayr~ca bk. Vardan, s. 186. Kr~ . Honigmann, 143; Laurent, 409 ve Segal, 225.
Bk. Laurent, 409-410 ve Sevim, ayn~~eser, s. 165.
63 el-Kâmil, X, s. 247/trk. trc. X, s. 209. Kr~. Sevim, 164-65.
64 Bk. Bugyat At-Talab, arapça metin 1391Selçuklular Tarihi, s. 88.
65 Mateos, 186. Kr~ . Honigmann, s. 143-44 ve Laurent, 409.
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bu dü~üncelerini anlayarak Alp-ilek'e zehir içirdi ve muhtemelen zehirin
etkisini çabuk göstermesi için onu hamama gönderdi. Alp-Ilek orada öldü.
Böylece Alp-Ilek'in Urfa'daki varl~~~~otuzüç gün sürmü~~ve neticede Thoros
tekrar duruma hâkim olmas~n~~ bilmi~ti 66 . Öte taraftan bu s~ralarda
Avrupa'da Haçl~~Seferleri haz~rl~klar~~ ve Urfa'n~n yar~m yüzy~la yak~n bir
süre daha H~ristiyanlar~n idaresinde kalmas~n~~ sa~layacak olaylar dizisi
ba~l~yordu 67 .

66 Mateos, 186. K~~. Honigmann, s. 1444 Laurent, 409-410.; Segal, s. 225 n. I. Ancak
Vardan (s. ~~85), bu olay~~Tutu~'un ölümünden hemen sonra vermektedir. Öte taraftan Suryani
Mihail (s. 37), Alp Ilek 1095 tarihinde Malatya'ya geldi~i zaman Gabriel'in onu alarak
beraberinde Urfa'ya götürdü~ünü ve orada zehir içirerek öldürdü~ünü zikretmektedir.
67 Urfa'n~n Haçl~lar idaresine geçi~i ve burada bir kontluk kurmalanyla ilgili olarak bk. I.
Demirkent, Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi (1098-1118), Istanbul 1974; Ayn~~mlf., Urfa Haçl~~Kondu~u
Tarihi ( 18-1146), Ankara 1987.

