URFA HAÇLI KONTLUGU TAR~H~NE B~R BAK~~~
(1 og8 - ~~46)
Prof. Dr. I~IN DEM~RKENT
~anl~urfa'n~ n kaderinde, XI. yüzy~l sonunda ba~layan haçl~~ seferleri
önemli bir rol oynad~~ ve ayn~~ yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ba~lam~~~olan
bölgenin Türkle~mesi olay~n~, k~ sa bir zaman için durdurmu~~görünmesine ra~men, gerçekte h~zland~rd~.
XI. yüzy~ l ortalar~ nda Anadolu s~n~ rlar~na ula~m~~~bulunan Türk
ak~nlar~~ kar~~s~ nda ermeniler, topraklar~n~~ Bizans imparatorlu~una satarak
ülkenin içlerine çekilmi~, bu arada Güney-Do~u Anadolu bölgesine de
girmi~lerdi. 107 ~~ Malazgirt zaferi Anadolu'yu Türklere açt~. Türkler k~sa
zamanda Marmara k~y~lar~ na kadar yay~ld~ lar. Bu s~ rada, Bizans'~n zay~f
durumundan faydalanan ermeniler küçük küçük beylikler kurmak suretiyle ba~~ms~zl~klann~~ sa~lamaya çal~~lyorlard~ . Ancak Türklerin bölgeye geli~iyle üstünlük ve hâkimiyet iddialann~~ yava~~yava~~ve ço~u zaman da bar~~ç~~ yollarla Türklere kapt~rmaya ba~lam~~ lard~ . Hâkimiyetin el de~i~tirmesi ile bölgedeki etnik yap~~ de~i~mi~~say~lmazd~ . Çünkü Türkler, hâkimiyetleri alt~ ndaki yabanc~~ toplumlara kar~~~her zaman anlay~~~ve ho~görü
ile bakm~~ lard~ . Bu defa da durum ayn~~ idi. Haçl~lar~ n geli~ine kadar
bölgenin h~ ristiyan ahalisi Türklerle birlikte ya~amlar~n~~ sürdürmü~lerdi.
Haçl~lar~ n geli~ i bu düzeni bozdu. ~imdi Türk veya Bizans hâkimiyetinden haçblar~ n yard~ m~~ ile kurtulup ba~~ms~zl~klar~ n~~ sa~layabilirlerdi. Bu
dü~üncenin ~~~~~ nda, haçl~lar~~ pek büyük bir sevinçle kar~~lamalan çok tabiiydi. Onlar~~ kurtar~c~lar~~ olarak görmü~ lerdi. Fakat, ne büyük ölçüde yan~ld~ klann~~ k~ sa zamanda anlayacaklard~. Haçl~lar~ n niyeti, kendi mezheplerine ayk~r~~ inançta olan do~u h~ristiyanlar~n~~ kurtarmaktan çok, kendi
hâkimiyetlerini sa~lamakt~. Olaylar~n ak~~~~bunu k~ sa zamanda gösterdi.
Güney-Do~u Anadolu'da hemen bütün müstahkem mevkiler Türklerin hâkimiyetine geçmi~ti. Urfa ise, iki y~ ldan beri hileyle iç kaleyi eline
geçirmi~~olan ermeni Thoros'un idaresindeydi. Ancak bölgede gücü gittikçe artan Türk varl~~~~kar~~s~ nda durumu pek emniyette görünmüyordu.
Bu sebeble, ~ehrin h~ ristiyan ahalisinin ~srar~~ üzerine haçl~ lardan yard~ m
isteyerek hâkimiyetini sa~lamla~t~ rmak fikri, ona cazip gelmi~~olmal~d~ r.
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Yurdunda parlak bir gelece~i bulunmayan ve haçl~~ seferlerine kat~larak do~uda araziler elde edip kendilerine yeni hâkimeyetler kurmak isteyen bir çok asilzade aras~ nda Baudouin de Boulogne da vard~. Nitekim
Baudouin, Anadolu topraklar~ na ayak basar basmaz Bizans'~ n do~u s~n~r~ndaki durum ile yak~ ndan ilgilenmeye ve kendisini bu konuda ayd~nlatacak kimselerle temas kurmaya ba~lam~~t~~ bile. Urfa'dan gelen bir ermeni
heyeti onu davet ederek ~ehrin idaresini Thoros ile payla~mas~~ teklifinde
bulununca, Baudouin'in arad~~~~ve arzulad~~~~f~rsat do~mu~~oldu.
~~ og7 sonbahannda küçük bir kuvvetle Urfa bölgesine gelen Baudouin, önce F~ rat'~n bat~s~ nda kalan araziyi hâkimiyeti alt~na ald~ . H~ristiyan
halk~n yard~m~ yle önce Tell-Bâ~ir'i sonra Ravendân'~~ zaptetti. Ancak bu
üç ay'a maloldu. Çünkü Türkler, bölgedeki h~ristiyan halk~ n ihanetine
ra~men, yeni yurtlar~ na büyük bir inançla sahip ç~ k~yorlar, bu topraklardan kopmak istemiyorlard~ .
log8 y~l~~ ~ubat ay~~ ba~~nda nihayet Urfa'ya vas~ l olan Baudouin'i
~ehrin h~ristiyan ahalisi, ba~lar~na k~ sa zamanda gelecek felaketleri
dü~ünmeden, sevinç ve co~ku ile kar~~ lamakta adeta birbirleriyle yan~t~lar
ve çok geçmeden onunla anla~arak Thoros'u öldürüp ~ehrin idaresini kendisine teslim ettiler. Böylece Baudouin Urfa'ya hakim olmu~~ve do~uda
ilk haçl~~ devleti kurulmu~ tu (1 o mart lo98). Ancak bir haçl~~ reisinin, do~u
topraklar~nda ilk haçl~~ devletci~ini kurarken, kendisi gibi h~ ristiyan olan
Urfa hâkimini, hangi sebeble olursa olsun, ortadan kald~rmas~~ ve kendi
mutlak hakimiyetini kurmas~~ çok dikkat çekicidir. Ayn~~ zamanda haçl~lann do~u h~ristiyanlanna kar~~~tutumlar~n~~ aç~klamak bak~m~ndan önemlidir.
Baudouin iktidar~n~ n ba~lang~c~ nda, Antakya'y~~ haçl~~ ku~atmas~ndan
kurtarmak üzere yola ç~km~~~bulunan Kürbo~a kumandas~ ndaki Selçuklu
ordusunun Urfa'y~~ muhasaras~~ ile 3 hafta boyunca korkulu günler ya~ad~~
(4-25 May~ s 1 og8). Fakat ~ehir surlar~~ çok kuvvetliydi, k~ sa zamanda zapt~~
mümkün de~ildi. Bu sebeble Kürbo~a ku~atmay~~ kald~rarak Antakya'ya
do~ru uzakla~~ nca Baudouin rahat bir nefes ald~ . Üstelik bölgedeki Türk
kuvvetlerinin Kürbo~a'n~ n ordusuna kat~ lmak üzere Antakya önüne gitmeleri, ona Urfa civar~ ndaki Samsat ve Seruc gibi ~ehirleri hâkimiyeti alt~na
almak imkan~n~~ verdi.
Kontlu~un kurulu~unda Baudouin ermenilerle i~birli~i yapm~~t~ . Ancak onun ermenilere kar~~~samimi ve iyi niyetli olmad~~~~k~sa zamanda su
yüzüne ç~kt~ . Ba~lang~ çta kendi adamlar~n~ n azl~~~~sebebiyle idarenin
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yüksek kademelerinde b~ rakt~~~~ermenileri, esas haçl~~ ordusundan kuvvetli
takviyeler al~ r almaz, bu makamlar~ ndan uzakla~t~rmaya ba~lad~. Onun bu
davran~~~~Urfa ermenilerini, daha pek az önce ba~lar~ na geçirmek için ç~rp~nm~~~olduklar~~ haçl~~ kontuna kar~~~bir suikast haz~ rlamaya kadar itti.
Bundan sonraki bir çok örnekte de görülece~i ~ekilde, ba~lar~~ dara
dü~tü~ü her vakitte yapt~klar~~ gibi, Türklere elçiler yollayarak yard~m arad~lar. Baudouin ve adamlar~ ndan nas~l kurtulacaklann~~ planlamaya ba~lad~lar. Fakat Enzhu ad~ nda bir ermeni, kendi milletine ihanet ederek durumu Baudouin'e bildirdi. Baudouin suikastç~lan yakalat~p hapse att~rd~.
Türlü i~kencelerden sonra ancak pek büyük paralar ödemek suretiyle canlar~n~~ kurtarabildiler. Eleba~lan öldürüldü. Birçoklar~n~n burunlar~ , elleri,
ayaklar~~ kesilerek ~ehirden koyuldu. Bu ac~mas~z davran~~~ermenileri sindirdi; Art~k bat~l~~ dinda~lann~ n kendilerine yard~m~n~ n ne anlama geldi~ini ö~reniyorlard~ .
Gerek Urfa'n~ n ilk kontu Baudouin de Boulogne ve gerekse onun
Kudüs kral~~ olmas~ yle yerini alan Baudouin du Bourg, Büyük Selçuklu
Sultan' Melik~ah'~ n ölümünden sonra ba~lam~~~bulunan ve ~~ 04 y~l~na kadar Türk aleminde hala sürüp gitmekte olan huzursuzluklardan faydalanarak, iktidarlar~n~~ daha sa~lam temellere oturtmak imkan~n~~ buldular.
Özellikle Baudouin du Bourg kontlu~un F~rat'~n bat~s~nda kalan bölgesini
1101 y~l~nda do~uya gelerek hizmetine giren kuzeni Joscelin de Courtenay'e verdikten sonra, onun yard~m~ yle gözlerini güneyde Haleb ve kuzeyde Mara~~yörelerine çevirdi. Haleb bölgesi devaml~~ ya~ma ak~nlanyle y~prat~l~rken, Mara~~ve civar~~ kontlu~un arazisine kat~ld~ .
Haçl~lann cüreti, Dani~mendli Türklerine esir dü~mü~~olan Antakya
haçl~~hükümdan Bohemund'un ~~ o3 y~l~ nda fidyesi ödenerek geri dönmesiyle daha da artt~ . Güney-do~u Anadolu topraklar~ nda kurulmu~~olan
Urfa ve Antakya haçl~~ devletleri, hem Musul-Haleb yolu üzerinde bulunan Harran ~ehrini almak suretiyle Suriye'yi müslüman-türk dünyas~ndan
ay~rmak, hem de s~n~rlar~n~~ do~uya do~ru mümkün oldu~u kadar geni~letmek hülyas~yle ordular~n~~ birle~tirdiler. Anla~~ld~~~ na göre, hedefleri
Mardin, Diyarbak~ r, hatta Musul'u zaptetmekti. Ancak sefer haçl~lann
Harran yak~n~ nda Artuklu emiri Sökmen ve Musul valisi Çökürmü~'ün
Türk birlikleri kar~~s~ nda, 7 may~s ~~~ o4'de büyük bir bozguna u~ramalanyle sonuçland~ . özellikle Urfa ordusu mahvolmu~, Baudouin du Bourg
ile Joscelin de Courtenay de Türklere esir dü~mü~lerdi. Haçl~lann do~uya
do~ru ilerleme ümitlerine en kesin darbeyi vuran ve Türk-islam dünyas~n~n haçl~~ sorununu çözmek üzere daha iyi te~kilatl~~ kuvvetlerle harekete
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geçmesine öncülük etmi~~olmas~~ bak~ m~ ndan, Harran sava~~, haçl~-islam
münasebetlerinde çok önemli bir dönüm noktas~~ te~kil eder. Art~ k Urfa
kontlu~u için sald~r~~ devri bitmi~, varl~~~ n~~ savunma devresi ba~lam~~t~.
Harran sava~~ n~ n ilk önemli sonucu Urfa kontluk arazisinin Antakya
haçl~lar~ n~ n hâkimiyetine geçmesi oldu. ~~ 04-1 ~~ o8 y~llar~~ aras~nda Antakya'ya ba~l~~ kalan Urfa, bu dönemde ~~ o4 ve ~~ o5'de Çökürmü~, 1 ~ o6 y~l~ nda da Anadolu Selçuklu sultan~~ K~l~ç Arslan I. taraf~ ndan olmak üzere
üç defa ku~at~lm~~, fakat dü~ürülememi~ tir.
11°8 y~l~ nda Baudouin du Bourg, Büyük Selçuklu devletinin Musul
valisi olan Cavl~~ taraf~ndan fidye kar~~l~~~nda serbest b~ rak~larak esaretten
kurtuldu. Kendisinden biraz önce Artuk o~lu ~lgazi'nin siyasi baz~~ ko~ullarla sal~vermi~~oldu~u Joscelin ile birlikte kontlu~unun merkezi Urfa'ya
geldi. Ancak bölgesinin geri verilmesi hususunda Antakya hâkimi ona
güçlükler ç~kard~ . Sonunda Baudouin kontlu~unu elde etti ama, Antakya
ve Urfa aras~na giren bu so~ukluk hiç bir zaman giderilemedi. Bu arada
onun ermenileri yeniden takibata u~ratt~~ma tan~ k oluyoruz. Ermeniler,
haçl~~ reisleri aras~ ndaki geçimsizli~i latin hâkimiyetinden kurtulmak için
bir f~ rsat saym~~lard~ . Bundan haberdar olan Baudouin çok sert davrand~.
Büyük zulüm ve i~ kencelerde bulunup, pek çok kimsenin gözlerini oydurdu. Bu arada ermeni ba~ piskoposu Stepanos, gözlerinin oyulmas~ n~~ ancak
büyük miktarda para ödemek suretiyle engelleyebilmi~ti. Ermeniler bir defa daha sindirilmi~ti.
~~ Ilo y~l~~ Urfa kontlu~ u tarihinde gerçek bir dönüm noktas~d~ r. Sultan
Muhammed Tapar'~ n emriyle bu y~l haçl~lara kar~~~ ba~lat~lan cihad harekat~n! Musul valisi Mevdud yüklenmi~ti. Tabianyle ilk hedef, Türk-islam
dünyas~~ içine bir kama gibi sokulmu~~bulunan Urfa kontlu~u idi. Mevdud üç y~l süreyle Urfa'ya kar~~~sava~~~ ~iddetle sürdürdü. ~ehir bir çok
kere ku~at~ld~ . Bölge sistematik bir ~ekilde tahrip edildi. H~ ristiyan halk
F~ rat'~ n bat~s~ na kaçarken ekilebilir tüm arazi metruk ve bak~ms~z kald~.
Böylece Mevdud'un seferleri sonunda kontlu~un F~ rat kavsi içinde kalan
do~u k~sm~ , ekili araziden ve nüfustan yoksun, sadece Urfa ve Seruc gibi
bir kaç müstahkem mevkiden ibaret kalm~~~bulunuyordu.
~~~ 8 ilkbahannda Baudouin I.'in ölümünden sonra Baudouin du Bourg Kudüs krall~~~ na seçildi. Her ne kadar Birecik hâkimi Galeran du Puiset'yi geçici olarak kontlu~un i~ lerini idare etmekle görevlendirdi ise de,
kendisi Urfa'n~ n hâkimiyetini elinde tutmaya devam etti. Bu durum, 28
haziran ii 19 tarihinde ~lgazi kumandas~ ndaki Türk kuvvetlerinin Antakya
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haçl~~ ordusunu mahvetti~i "Kanl~~Meydan" sava~~na kadar sürdü. Bu sava~, Türklerin Harran'dan sonra haçl~lara indirdi~i ikinci büyük darbeydi.
Antakya hâkimi Roger de Salerne ile birlikte ~ehrin hakim gücünü olu~turan bütün asilzadeler hayatlar~n~~ kaybetmi~lerdi. Kuzeydeki iki haçl~~ devleti de ba~s~z kalm~~, gelece~i gittikçe bask~s~n~~ artt~ran Türk taarruzlan
kar~~s~nda tehlikeye dü~mü~tü. Bu durumda kral Baudouin II., Urfa kontlu~unun yönetimini kuzeni Joscelin de Courtenay'e verdi.
Joscelin 1119 sonbahannda idareyi eline al~r almaz, büyük bir cüretle
kontlu~un müslüman kom~ular~~ üzerine ya~ma ak~nlar~~ tertiplemeye ba~lad~. Ona bu imkan~~ veren ise, bütün haçl~lann gözünü y~ld~rm~~~olan
büyük türk mücahidi ilgazi'nin Selçuklu devletinin di~er bölgelerinde cereyan eden olaylara kar~~ mak üzere Suriye'den ayr~lm~~~olmas~yd~.
y~l~nda ilgazi bat~ya döndü. Yan~nda, haçl~~ döneminde Türk
dünyas~n~n yeti~tirdi~i en büyük kahramanlardan birisi olan ye~eni Belek
de vard~. Ayn~~ y~l içinde haçl~lara kar~~~giri~ilen sefer ~lgazi'nin ölümü
yüzünden ba~ar~l~~olamad~~ ama, Urfa kontu Joscelin'in oo'e yak~n seçkin
adam~ yle birlikte Belek'in pususuna dü~erek esarete sürüklenmesi (13
eylül 1122) haçl~ lar için büyük bir darbe oldu. Joscelin ve adamlar~n~n
Harput'ta hapsedildi~ini haber alan Kudüs kral~~ Baudouin II. onlar~~ kurtarmak için hemen ko~up kuzeye geldiyse de, o da Belek taraf~ndan esir
edilerek (18 nisan 1123) Harput'ta z~ ndana at~ld~. Bu durum haçl~lann geleçe~i bak~m~ ndan felâketti. Ancak Türk-islam dünyas~ na unutulmaz bir
ba~ar~~kazand~ran ve silinmez bir ~öhrete ula~an Belek'in ölümü, haçl~lar~~
hiç olmazsa, bu ân için yokolup gitmekten kurtard~.
1122

Joscelin'in ve Belek'in ölümünden sonra kral Baudouin II.'in esaretten kurtulmalan, haçhlan Türk dünyas~na kar~~~yeni sald~r~lara te~vik etti.
Fakat bu defa önlerine ba~ka bir türk kumandan~, Aksungur el-Porsuki
ç~kt~. ~slam dünyas~n~~ içine dü~tü~ü bunal~ mdan kurtaran, böylece ~lgazi
ve Belek'e k~ ymetli bir halef oldu~unu ispat eden Aksungur, adil ve ak~ll~~
idaresiyle herkesin sevgisini kazanarak, kuzey Suriye'de bütün müslümanlar~~birle~tiren bir otorite oldu.
K~ sa bir hâkimiyetten sonra Aksungur'un ölümü Urfa kontlu~u bak~m~ ndan sevindirici olabilirdi ama, ~imdi tarih sahnesine ~mâdeddin Zengi
ç~k~yordu.
~mâdeddin 1127 y~l~nda sultan Mahmud taraf~ndan Musul bölgesine
vali tayin olunmu~tu. O, planl~~ ve uzak görü~lü bir siyaset izleyerek, önce
kendisine emanet edilmi~~olan islam bölgesinde birlik ve beraberli~i sa~la-
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may~~ ve ancak ondan sonra haçl~ lara kar~~~harekete geçmeyi kararla~t~ rm~~t~. Zengi'nin hakimiyetini tam olarak kurmas~ , onun zaman zaman
Selçuklu sultan~~ ile halife aras~nda ç~ kan olaylarda yer almak üzere do~uya gitmesi yüzünden bir hayli uzad~. Ayr~ ca Bizans imparatoru Ioannes
Kommenos'un 1137-1142 y~ llar~~ aras~ nda Antakya üzerine yapm~~~oldu~u
iki seferin Suriye içlerine kadar uzamas~ , Zengi'yi haçl~ lara kar~~~kesin
mücadeleye giri~mekten al~ koydu. Bununla beraber o, 1139 y~ l~ ndan itibaren Urfa kontlu~unun do~usunda ve kuzeyindeki bir çok kale ve bölgeyi
itaat~~ alt~na almaya ba~lam~~t~. ~~ 143 y~ l~ nda ise kontlu~a ba~l~~ Cemlin, elMuvazzir, Tell-Mavzen gibi Sabahtân kalelerini zaptetti. Zengi'nin bu ba~anlan, as~l hedefi te~kil eden Urfa fethinin birer müjdesi olarak say~ labilir. 1144 y~ l~ nda durum çok müsait görünüyordu. Kontlu~un Bizans imparatorlu~u ile aras~~ aç~ lm~~t~. Kudüs krall~~~~ise ona çabuk ve etkili bir
yard~ m gönderecek halde de~ildi. Antakya ile aralar~ na giren so~ukluk son
y~ llarda nefrete dönü~mü~tü. Bütün güçlük Urfa'n~ n çok kuvvetli surlara
sahip bulunmas~ ndan do~uyordu. Burada büyükçe bir kuvvet bulundu~u
sürece ku~atman~ n sonuçsuz kalmas~~ tehlikesi her zaman için mevcuttu.
Zengi, babas~ n~ n ölümünden sonra Urfa'n~ n idaresini eline alm~~~bulunan
Joscelin II.'in orada olmad~~~~bir s~ rada ~ehri ku~atmaya karar verdi. Urfa'daki durumu yak~ ndan takip edebilmek için gerek ~ehir içine, gerekse
civar~ na bir çok casus yerle~tirdi. Bekledi~i ân da pek gecikmedi. Artuklu
hükümdar~~ Kara Arslan'~ n yard~ m ça~r~s~ n~~ kabul eden Joscelin II.'in ~ehirden uzakla~t~~~~kendisine bildirilince, derhal harekete geçti. Önce Urfa'y~~ bir bask~ nla ele geçirmeye çal~~t~ysa da, bu mümkün olmad~ . 28 kas~ m'da ba~layan ~ehrin ku~atmas~~ üç haftadan fazla sürdü. Surlar manc~n~ klarla dövülürken, aç~lan la~~m~ n içine yerle~tirilen maddelerin tutu~turulmas~yle surun bir bölümünün y~ k~lmas~~ sa~land~. Aç~ lan gedikten, 24
aral~ k 1144. günü ~ehre giren Türk birlikleri k~sa zamanda savunmay~~ k~ rd~lar. Urfa'n~ n yerli h~ ristiyan ahalisini kaderiyle ba~ba~a bakarak içkaleye
çekilmi~~olan haçl~~ gamizonu da iki gün sonra teslim oldu. Böylece Urfa
yeniden Türk-~slam dünyas~ na kazand~ r~ lm~~t~.
Zengi, Urfa'n~ n fethinden sonra bölgedeki di~er ~ehirleri de zaptetmeye ba~lam~~t~. Fakat onun 15 eylül 1146'daki ölümü, F~ rat'~ n bat~s~ nda kalan bölgeyi hâlâ elinde bulunduran Joscelin II.'e Urfa'y~~ tekrar hükmü alt~ na almak umudunu verdi. Zengi'nin yerini alan o~lu Nureddin Mahmud, bu plândan zaman~ nda haberdar olarak Urfa gamizosununu uyard~ .
Bununla beraber Joscelin Urfa önünde görününce, önceden kendisiyle anla~m~~~oldu~u anla~~lan ermeni ahali ~ehrin kap~ lar~ n~~ ona açt~. Zengi'nin
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Urfa'y~~ zapttetti~i zaman onlara gösterdi~i civanmertli~i ve alicenapl~~~~pek
çabuk unutmu~lard~ . Türk garnizonu içkaleyi savundu. Be~~gün sonraysa
Nureddin, Haleb kuvvetleri ve türkmen birlikleriyle Urfa önüne yeti~mi~ti.
Bu kuvvete kar~~~koyamayaca~~n~~ anlayan Joscelin ~ehirden kaçmaya çal~~t~. Ancak ihanetlerinin cezas~ n~~ i5demekten korkan Urfa'n~n h~ristiyan halk~~ da onun pe~ine tak~l~nca sonuç kaç~n~ lmaz oldu. Türkler Urfa'dan kaçmaya çal~~an Joscelin kuvvetlerini takip ederek F~ rat kenar~ nda haçl~lan ve
onlara kat~ lm~~~olan ermeni ahaliyi k~l~çtan geçirdiler. Urfa'n~ n h~ ristiyan
ahalisi kendi kaderini kendisi tayin etmi~~ve yok olmu~tu. Haçl~~ hareketinin Türk-~slam dünyas~ nda yaratt~~~~reaksiyon, sistemli bir mücadele sonunda, Urfa bölgesini eski halk~ ndan büyük ölçüde ar~ nd~ rm~~~olarak kurtarm~~t~. Bölgenin Selçuklu fethiyle ba~layan Türkle~me hareketi, I 46'da
büyük Türk hükümdan Nureddin Mahmud'un Urfa'y~~ tekrar ele geçirmesiyle h~zland~~ ve Urfa, türk yurdunun ayr~lmaz ana parçalar~ ndan bin
oldu.
Urfa'n~n fethi dünya çap~ nda ilgi uyand~ rm~~t~. Bat~~ âlemi ikinci haçl~~
seferi haz~ rl~ klar~na giri~irken, ~slam alemi Suriye, Elcezire, ~rak güçlerini
ortadaki engeli kald~ rarak birle~tiren bu zaferin sevinci içinde yüzmekteydi. Ortaça~~n ve özellikle Zengi hanedan~ n~ n büyük tarihçisi ~ bn el-Esir,
bu fethi anlat~ rken duydu~u derin heyecan~~ ~u hikaye ile süsler: ~ madeddin Zengi'yi vefat~ ndan sonra rüyasinde cennette gören bir veli, onun iktidar mücadelesinde dü~mü~~oldu~u baz~~ hatalar~~ hat~ rlayarak kendisine
"Tanr~~ seni buraya nas~ l gönderdi" diye sormu~~ve ~u cevab~~ alm~~t~~ "Urfa
~çin".
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