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Türkler, binlerce y~ ll~ k tarihleri boyunca, anayurtlan olan Orta
Asya'dan, çe~itli sebeplerle, müteaddit defalar göç etmek zorunda kalm~~lard~ r. Ancak bu göçler içerisinde ~umülü, etkileri ve sonuçlar~n~ n büyüklü~ü bak~m~ ndan, XI. yüzy~ l ba~lar~nda vukû bulan O~uz göçünün çok
önemli bir yeri vard~ r. Orta-Asya'da nüfus kesafeti, yurt darl~~~, odak s~ k~nt~s~~
ve Karah~tay bask~s~~gibi sebeplerle birbirlerini s~k~~t~ rarak yerlerinden oynayan Türk boylar~~bir kere daha göçe ve yeni bir yurt aramaya mecbur oldular.
Bu aray~~lar içerisinde kayda de~er ilk te~ebbüs, Ça~r~~Bey'in 1015 y~l~nda, henüz Karahanl~ lar idaresindeki Maveraünnehir'de ya~arlarken,
içinde bulunduklar~~ ~artlar~n a~~rl~~~~nedeniyle, kendileri için tehlikelerle
dolu dü~man Gazne ülkesini (Horasan) a~arak, Do~u-Anadolu bölgesine
yapt~~~~ke~if alun~d~ r. Van ve çevresinde bulunan Ermeni Vaspuragan
Prensli~i topraklar~ndan ba~layarak Nahcivan ve Nik bölgesine kadar uzanan
bu ba~anh ke~if ak~n~, Bizans idaresinde bulunan Anadolu'nun yurt tutmak
için uygun bir yer oldu~unun ve fethedilebilirli~inin ilk olarak bir Selçuklu
lideri taraf~ndan tespit edilmi~~olmas~~ itibariyle önemlidir. Her ne kadar bu
tarihten Gazneliler engelinin kalka~~~1040 Dandanakan Sava~~'na kadar, bir
daha böyle büyük bir te~ebbüse imkân olmad~~ise de, Gazneliler'in bask~lar~ na maruz kalan Yabgulu Türkmenlerinin zaman zaman Anadolu'ya kadar
uzanan alunlan oldu~u bilinmektedir.
Malüm sebeplerle yurtlar~ ndan kopup Gazneliler Devleti hududannda
birbiri üzerine y~ k~lan Türkmen kitleleri, 1040 y~ l~nda, soyda~lan olan
Selçuldular'~n bir devlet kurmalar~~üzerine, art~k sel gibi bat~ya alunaya ba~lad~lar. Horasan, ~ran, ~rak, Azerbaycan ve Anadolu hududanna kadar her
yeri dolduran bu Türkmenler, Tu~rul Bey'den itibaren, ilk Selçuklu sultanlar~n' iki ciddi mesele ile kar~~~kar~~ya b~rakt~lar. Sultanlar bir yandan hâkim
olduklar~~ülkelerin Müslüman halk~n~~bu alunlardan korumak, di~er yandan
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da soyda~lar~~olan Türkmenlere yurt bulmak zorunda idiler. Türkmenlerin
ya~ma ve ak~ nlar~ na maruz kalan ülkelerin hükümdarlar~~ve hattâ Halife de
bu olaylar~n sorumlusu olarak gördükleri Tu~rul Bey'e ~ikayet ve sitemlerde
bulunmu~lard~ . ~çinde bulunduklar~~ güç ~artlar~~ tam bir ileri görü~lülükle
de~erlendiren Tu~rul Bey ve halefleri, bu Türkmen seline yeni bir istikamet
çizdiler.
~~ te bu sayededir ki, Türkmenlerin yeni bir yurt bulmak ihtiyac~yla ba~layan bu önü al~ namaz ak~ nlar~ , Anadolu'ya yönelik ~uurlu bir fetih siyasetine dönü~ tü ve Dandanakan Zaferi'nden sonra, bizzat Selçuklu sultan ve
~ehzadelerinin idare etti~i Anadolu ak~ nlar~~ ba~lad~ . Di~er taraftan
Karadeniz'in kuzeyinden gelen gayr-i müslim Türklerin de bask~s~ na maruz
kalan Bizans imparatorlu~u kar~~s~ nda büyük ba~ar~lar kazanan, hattâ Bat~Anadolu'ya kadar ula~ an Türkmenler, buna ra~men, 1071 Malazgirt
Zaferi'ne kadar, kendileri için yeterince emniyetli olmayan bu ülkeye kati
olarak yerle~me imkân~~ bulamam~~lar; ba~lar~~ s~ k~~t~ kça Azerbaycan ve
Irak'taki üslerine dönmek zorunda kalm~~lard~ r.
1071 Malazgirt Zaferi ise, Anadolu'nun fethi ve Türkle~mesi tarihinde
bunlardan daha önemli bir mevki i~gal eder. Öyle ki, bu ma~lübiyetle büyük
bir çökü~~ya~ayan Bizans'~ n âdeta Anadolu ile alâkas~~kesilmi~~ve bundan sadece birkaç y~l sonra, ~znik'te, ba~kentleri Istanbul'un hemen yan~~ ba~~ nda
Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulu~una engel olamam~~t~. Kalabal~k göçebe
topluluklar ise, kendilerine kurnanda eden Türkmen beylerinin idaresinde,
Malazgirt Zaferi'nin sa~lad~~~~emniyetli ortam içerisinde, do~udan ba~layarak Anadolu'nun hemen her taraf~ nda hâkimiyetlerini kurmaya ba~lad~lar.
Bu hâkimiyetlerden baz~ lar~ n~ n çok k~sa ön~ürlü olmalar~ na, bir müddet
sonra kom~ u beylikler veya Selçuklular taraf~ ndan ilhak edilmelerine ra~men, beraberlerinde getirdikleri kalabal~ k Türkmen nüfusunu hâkimiyet sahalar~ nda iskân ederek Anadolu'nun etnik yap~s~~ve co~rafyas~yla bir Türk
yurdu olmas~ nda çok büyük hizmetleri oldu~u bilinmektedir.
~znik'teki Selçuklu Devleti ile birlikte say~lar~~ondokuz olarak belirlenen°
bu hâkimiyetlerden birisi de bu ara~t~rman~ n konusunu te~kil eden Çubuk
Beyli~i'dir. ileride daha tafsilâtla anlat~ laca~~~gibi hâkimiyet sahas~, Harput
merkez olmak üzere, Palu, Mazgirt, Çemi~kezek, E~in, Arapgir, Genç ve

I

M.H. '(inanç, Türkiye Tarihi Selçuklular De~ ri I (Anadolu'nun Fethi), ~ stanbul 1944, s.

132-133.
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Dersim'in güneyi ile, bugün nereye tekabül etti~i tam olarak anla~~ lamayan
baz~~yerleri içerisine al~yordu.
A. Çubuk Bey'in Harput'un Fethinden önceki Faaliyetleri
1. Çubuk Bey Hakk~nda Ilk Bilgiler ve Kirmansah'~n Ikt~~
Edilmesi
Çubuk adl~~bir bey taraf~ ndan kurulan bu emirli~in hâkimiyet alan~ n~ n
tespitine giri~meden önce Çubuk Bey'in kimli~ini ortaya koymak gerekmektedir. Fakat bu dönem Türkiye tarihinin tamam~~için oldu~u gibi, Çubuk Bey
ve beyli~i hakk~ nda da kaynaklar~ n yetersizli~i sebebiyle bo~luklar bulunmaktad~r. Baz~~kaynaklarda Emirü't-Türkmân veya Tiirkmâni nisbetiyle an~lan
Çubuk Bey'in, gulâm men~e'li de~il, Türkmen as~ll~~ bir komutan oldu~u
aç~ kça anla~~lmaktad~ r2. Bununla birlikte, Çubuk Bey'in nerede, ne zaman
do~du~una dair bilgimiz olmad~~~~gibi, Anadolu'ya hangi tarihte geldi~i
hakk~ nda da kesin bilgilere sahip de~iliz. Buna ra~men daha sonraki baz~~
olaylarda büyük Türkmen komutan~~Artuk Bey'in maiyetinde oldu~una ve
hadiselerin seyrine bak~larak', Anadolu'ya da onunla birlikte gelip fetihlere
i~tirak etti~i tahmin edilebilir. Öyle ise, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden
sonra Anadolu'nun fethi ile görevlendirilen Artuk Bey ile birlikte, ~zmit'e
kadar ula~an Türk kuvvetleri içerisinde de bulunmu~~olmal~d~ r.
Nitekim Artuk Bey'in Ye~il~ rmak ve K~z~ l~ rmak havzalar~ nda fetihlerde
bulunduktan sonra, Sakarya Nehri'ni geçip Bizansl~~âsi kumandan Russel'i ve
taht müddeisi ~sak Komnenos'u esir etmesi ve Türk kuvvetlerinin Bizanshlan
takiple ~zmit'e kadar varmas~ yla, Sivas, Kayseri ve Ankara ~ehirleri de
Türklerin eline geçmi~ti'. ~~te Artuk Bey'in 1073 y~ l~nda vultü bulan bu fetih-

2 S~bt
“Miratil'z-zaman", fi Tarihi'l-âyan, kay~p Uyünü't-terarih'ten naklen
Selçuklularla ilgili bölümleri n~r. Ali Sevim, TTK Belgeler, XIV/18 (1989-1992), s. 238; ibnii'lEsir, el-Kamil ii 't-Tarih, n~r, J.C. Tornberg, X. Beyrut 1966, s. 129, 203, 427 (Türkçe trc.
Abdülkerim ~~zayd~n, Istanbul 1987, s. 122, 176, 343); M.H. '(inanç, a.g.e., s. 116; Faruk Sümer,
O~uzlar (Türkmenler), Tarihleri-Boy Te~kilat~- Destanlar~ , Istanbul 1980, s. 108, 136. F. Sümer,
onun Melik~ah devrinde devlete hizmet eden Artuk ve Ya~~s~yan gibi birkaç Türkmen
kumandan~ndan birisi oldu~unu kaydetmektedir.
3 Artuk Bey'e, Anadolu'dan al~ nd~ ktan sonra Huh-an ikti edildi~inde, kom~u Kirman~ah
bölgesi de Çubuk'a verilmi~; Diyarbekir'in Mervano~ullar~ ndan zabtedildi~i sava~a da onun
maiyetinde kat~lm~~t~.
4 Artuk Bey haldunda daha fazla bilgi için bkz.: Fuad Köprülü. "Artuk O~ullar~ ", ~slam
Ansiklopedisi, I, s. 617 vd.; A Sevim, "Artuklular~ n Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri",
Belleten, ~um/104 (1962), s. 121-146; Osman Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi,
Istanbul 1980, s. 133 vd.
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leri, Amasya civar~nda Artukova/Artukahad ad~yla tarihi izler de b~ rakm~~ur5.
Artuk Bey'in hizmetinde bulunan Türkmen kuvvetlerinin, bu olaylar s~ ras~nda Alexis ve ~sak Komnenos karde~leri Ankara'dan kaçmak zorunda b~ rak~ p, onlan takip ederek Sakarya havalisine ula~malanyla, Ankara'y~~1073 y~l~ nda ele geçirdikleri anla~~l~yor. Bugün Ankara iline ba~l~~bir ilçe merkezi
olan Çubuk/Çubukova/Çubukabad6 ad~ n~n da bu harekatta muhtemelen
Artuk Bey'in hizmetinde bulunmu~~olan Çubuk Bey ile alakal~~ olabilece~i
akla geliyor ise de bu hususu teyid edecek vesikalardan mahrumuz.
Çubuk Bey hakk~ nda aç~ k bilgileri, Türk fetihlerinin Anadolu'dan
Filistin'e kadar çok geni~~bir sahaya yay~ld~~~~tarihlerde, 476/1083 y~l~ ndan
itibaren, Suriye meliki Tutu~~ile Musul'un Arap emin Müslim aras~nda cereyan eden hadiseler içerisinde buluyoruz. Ancak Çubuk Bey'in Suriye bölgesinde ortaya ç~ kmas~n~ n, Artuk Bey'in 1073 y~ l~nda taht kavgalar~~dolay~s~yla
Anadolu'dan merkeze al~ nmas~~ile mi, yoksa 470/1077-1078 y~l~nda Suriye
melikli~ine tayin edilen Tutu~'un maiyetine verili~i ile mi ilgili oldu~unu,
kaynaklar~ n malüm yetersizlikleri sebebiyle bilemiyoruz7. Buna ra~men,
~bnü'l-Esir, Çubuk Bey'in 485/1092-1093 y~l~ nda Aden ve Yemen'in fethine
i~tirakinden söz ederken, di~er kaynaldarda bulunmayan ve ara~t~rma eserlerde de dikkatten kaçm~~~olan çok mühim bir bilgi vermektedirs. Müellif,
5 O. Turan. a.g.e., s. 134; ayn~~yazar. Selçuklular Zaman~nda Türkiye, ~stanbul 1971. s. 51,
130; Artukâbâd ile ilgili ba~ka rivayetler için bkz.: H. Hinameddin, Amasya Tarihi, I, Istanbul
1328-1330, s. 351; VI, s. 14-15 (Süleymaniye Kütüphanesi müdürü Muammer Olker'in
emanetinde bulunan 1350 tarihli miiellif niishas~~yazma).
Ba~bakanhk Osmanl~~Ar~ivi, Tahrir Defteri, nr. 117, s. 153. Zilhicce 929/Ekim 1523
tarihli bu defterde Ankara'ya ba~l~~Çubuk kazas~~olarak geçmektedir. Ayr~ca bkz.: Türkiye
Cumhuriyeti Dahiliye Vekaleti, Son Te~kilât-~~Mülkiyede Köyle~lmizin Adlar~ , Istanbul 1928, s.
153; Ankara ~l Y~ll~~~, 1967, s. 82-83.
7 Bununla birlikte lbnül-Adim'in, Anadolu'nun fethi ile görevlendirildiklerini söyledi~i
beyler aras~ nda zikretti~i ve sonra da Suriye meliki Tutu~'a yard~m için gönderilen, hattâ
Silleyman~ah'a hizmet etmek istemedikleri için Anadolu'dan ayr~lan bu beylerden olan
Türkman, ya da Türkmân~r t-Türki (Zübdetill-haleb min Tarih Haleb, n~r. S. ed-Dehhan,
D~ ma~k 1954, s. 61-63; ayn~~ yazar, Bugyetr~'t-Taleb fr Tarih Haleb (Selçuklularla ilgili
n~r. A. Sevim, Ankara 1976, s. 50-52), Emirü't-Türkrnân unvan~~ta~~yan Çubuk
Bey ile ayn~~ ~ah~s olabilir mi? Öyle ise, Ibnül-Adim'in gösterilen yerlerde anlatt~~~~olaylann
devam~~olan, fakat onun k~saca geçti~i Harran isyan~nda ~ehir halk~n~n tan~d~~~~birisi olarak,
Çubuk Bey'in birdenbire ortaya ç~ k~~~~daha kolayl~kla izah edilebilir. Zira Tutu~'un Haleb
muhasaras~~s~ras~nda ona yard~ mla görevlendirilen ve kuvvetleri, Müslim'in te~viki ile Araplar~n
sald~r~s~na u~rayarak büyük kay~plar vermi~~(ibnill-Adim, ayn~~yerler; k Sevim, Suriye ve Filistin
Sekuklulan Tarihi, Ankara 1983, s. 94-95) olan Türk~nan e~er Çubuk ile ayn~~ki~i ise, bunun
intikam~n~~almak üzere, Harran'~~ele geçirmek istemi~~olmal~d~r.
8
X, s. 203 (trc. X. s. 176).
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Çubuk'un bu tarihte Karmisin° ve di~er baz~~yerlerin sahibi oldu~unu kaydediyor. Artuk Bey'in ~ kta~~olan Hulvan'a kom~u bulunan Karmisin
(Kirman~ah)'in Çubuk Bey'in ~ kta~~ oldu~unun anla~~lmas~yla, hayat~n~n
bundan önceki devresini de k~smen ayd~nlatmak imkan~~buluyoruz. Buna
göre, Çubuk'un Artuk Bey ile birlikte Anadolu'da fetihlerde bulunduktan
sonra, sultan Melik~ah'~n taht kavgalar~ n~~bast~rmak üzere, Artuk'u geri ça~~rmas~~üzerine, onunla beraber Anadolu'dan ayr~ld~~~~ve yapt~klar~~hizmetlere mukabil Artuk Bey'e Hulvan'~n, Çubuk'a Kirman~ah (Karmisin)'~n ~kta
edilmi~~oldu~u tahmin ve iddia edilebilir.
2. Harran." Ele geçirme Te~ebbüsü
Sultan Melik~ah, karde~i Tutu~u Suriye melikli~ine tayin etti~i zaman,
Anadolu'nun fethine i~ tirak eden birçok Türkmen komutan~~yan~nda,
Musul'un Arap emini ~erefüddevle Müslim'i de ona yard~m etmekle görevlendirmi~ti. Ancak Müslim, Selçuklu sultamn~ n tibilerinden olmas~na ra~men, bu bölgedeki Türk fetihlerini, kendi Arap birli~i kurma emellerine ayk~r~~buldu~u için Tutu~'a yard~m etmek bir yana, ona kar~~~aç~ kça cephe almaktan dahi çekinmiyordu. Hatta Tutu~'un Suriye hakimiyetini güçlendirmek için giri~ti~i Haleb muhasaras~n~~akamete u~'ratt~~~~gibi ~ehri k~sa bir
süre sonra kendisi ele geçirmi~ti. Müslim 474/1081-1082 y~l~nda Arap
Numeyro~ullarmdan Harran'~~almak Urfa'n~n Bizansl~~valisi ile Fileratos'a
tabi Antakya'y~~da vergiye ba~lamak suretiyle, hakimiyet sahas~n~~giderek geni~lettil°. Bütün bunlarla yetinmeyen Müslim, Tutu~'a kar~~~giri~ti~i nüfuz
mücadelesini, onun Antakya havalisinde seferde olmas~ndan istifade ile,
D~ma~k'~~muhasaraya kadar vard~rm~~t~. Müslim'in harekat~ndan haberdar
olan Tutu~~süratle dönerek D~ ma~k'a girdi (Muharrem 476 / May~s 1083).
Bu sava~~için Fat~m~lerden yard~m vaadi alan ve buna güvenerek D~ma~k'~~
ku~atan Müslim, Tutu~'un bir hurüç harekatlyle kuvvetlerinin önemli bir
k~sm~n~~kaybetmesine ra~men, M~s~r'dan gelecek askerleri bekleyerek muhasaray~~uzat~yordu.
9 Iran yaylas~n~~güneybandan çeviren da~lar aras~nda, Bagdad-Hemedan ticaret yolu
üzerinde, Cibal eyaletinin o devirde mamur bir ~ehri olan Karmisin (Kirman~ah) hakk~nda
daha fazla bilgi için bkz.: J.H. Kramers, "Kirman~âh", ~A, VI, s. 821-823; G. Strange, The Lands
of Eastern Caliphate, Londra 1966, s. 186-187, 228; A.K.S. Lambton, "Kirmanshh", E/2, s. 167171.
1° ~brahim Kafesoglu, Sultan Melik~ah Devrinde Büyük Selçuklu ~mparatorlugu, ~stanbul
1953, s. 40-41; M. H. Y~nanç, Anadolu'nun Fethi, s. 114-115; A. Sevim, Suriye ve Filistin
Selçuklulan Tarihi, s. 99-105; M. Sobernheim, "Müslim", ~A, VIII, s. 822-823.
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Beklenen yard~ m~ n gelmemesi, Beni Kilâb ve Beni Numeyr'e mensup
Arap askerlerinin de kendisini terketmesiyle güç duruma dü~en Müslim, bu
s~ rada, 474/1081-1082 y~ l~ nda Arap Numeyro~ullar~ n~ n elinden ald~~~~
Harran'da kendisine kar~~~bir isyan ç~ kt~~~n~~ haber ald~ . Gerçekten ~ehrin
kad~s~~ ~ bn Hulba ile Numeyri ailesinden ~ bn Utayr, Türkmen beylerinden
Çubuk'a ba~vurarak, Harran'~~kendisine teslim etmek istediklerini bildirdiler.
Harranl~ lar~ n ~ehri, bugüne kadar ad~~Arap kaynaklar~ nda hiç geçmeyen
Çubuk Bey'e teslim etmek istemeleri hadisesi, evvelce de ileri sürüldü~ü gibi,
onun daha önce Tutu~~ile Müslim aras~ nda vukübulan bölge olaylar~~içerisinde yer ald~~~n~~ve Çubuk Bey'in bu hayalinin hâkimleri taraf~ ndan tan~ nd~~~ n~~ ve belki de, ~bnül-Adim'in Türkman ad~yla zikretti~i ~ahs~ n Çubuk
Bey ile ayn~~ki~i olabilece~i kanaatini kuvvetlendirmektedir.
Sibt ~bnül-Cevzi'nin Garsunni'me Muhammed b. Hilâl es-Sâbi'den naklen verdi~i bilgiye göre, Harran'da isyan ç~ kt~~~~s~ rada ileri gelenlerin davetini alan ve yak~ nlarda bir yerde bulunan Çubuk Bey ça~r~ya uyarak yola
ç~ kt~ ". Müslim de bu arada süratle ve cebri bir yürüyü~le, 8 Rebialevvel 476
Cuma /26 Temmuz 1083 Çar~amba günü Harran'a vard~~ve ~ehri muhasara
etti. Kad~~ ve ~ bn Utayr herhalde onun arkadan sar~lmas~ m temin etmek
üzere Çubuk Bey'in Türkmen kuvvetleriyle gelmekte oldu~unu gizlediler.
Muhasara aletleri ile surlarda gedikler aç~lmaya ba~lad~~~ nda Çubuk Bey de
Harran müdafilerinin yard~ m~ na yeti~ ti. Ancak Müslim, kuvvetlerinin sar~ lmas~ n~~ engellemek için askerleriyle birlikte Türkmenlere yöneldi.
Birliklerine, Harran önlerinde akmakta olan Cüllâb Çay~~ile Çubuk'un kuvvetleri aras~ na girerek, onlar~ n suya ula~malar~ n~~ engellemelerini emretti.
Böylece Çubuk'un askerleri, atlar~ n~ n ~ iddetli susuzluk çekmeleri yüzünden
ak~am vakti suyun k~y~s~ na ula~tiklar~ nda Arap askerlerinin bask~ mna u~rad~lar. Çubuk Bey, kuvvetlerinin bu bask~ nda yenilmesi üzerine pekçok ölü, esir
ve ganimet b~ rakarak sava~~meydan~ n~~terketti'2. Nihayet bir buçuk ayl~ k bir
11 S~bt, n~r. A. Sevim, s. 237-238. M. H. Ymanç ve ondan naklen ~. Kafeso~lu
, Çubuk Bey'in
bu daveti ald~~~~ s~ rada Harput yak~ nlar~ nda karargâh kurmu~~oldu~unu söylüyorlar
(Anadolu'nun Fethi, s. 116; Sultan Meliksah, s. 42) Elimizde bunu teyid, ya da tekzib edecek
herhangi bir bilgi olmad~~~ ndan, hâcliselerin seyrine göre, Müslim'in Harran isyannu haber al~ p
D~ma~k yak~nlar~ ndaki Merc Suffer'den Harran'a, Çubuk Bey'den önce ula~t~~~~dü~ünülerek,
Çubuk'un da bu s~ rada D~ ma~ k-Harran mesafesinde veya ondan uzak bir yerde oldu~u
söylenebilir.
12 S~ bt, ayn~~ yer; ~ bnül-Esir, X,s. 129-130 (trc. X, s. 122-123); ~ bn ~eddad,
el-Alk elhatira...n~r. Yahya Abbare, D~ ma~k, 1978, III. Cilt 1. k~s~ m, 47. M.H. Y~nanç, a.g.e., s. 115-116; 1.
Kafeso~lu, Sultan Melikksah, s. 43-44.
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ku~atmadan sonra Cemaziyelevvel 476 / Eylül 1083 tarihinde Müslim,
Harran', zabtedip asileri ~iddetle cezaland~ rarak yeniden idaresi alt~na ald~~~~
gibi, hemen akabinde Ermenilerin elinde bulunan Sümeysat'~~da ele geçirmek suretiyle hakimiyetini peki~tirdi".
Harran olay~ ndan sonra Çubuk Bey'in kuvvetleriyle birlikte nereye çekildi~ine dair hiçbir kay~ t bununmarnaktad~ r. Ancak burada iki ihtimal akla
gelmektedir. ilki, yukar~ da sözedildi~i üzere baz~~ara~t~ rmalarda iddia edildi~i gibi", Çubuk Bey Harran'~~zabtetmeye Harput taraflar~ndaki karargah~ndan gelmi~~ve o bölgede fetihlerle me~gul idi ise, yine oraya dönmü~~
olabilece~idir. ~ kinci olarak da, Harran isyan~n~n hemen ertesi sene,
Diyarbeldr'in fethine Artuk Bey'in maiyetinde kauld~~~na bak~larak, bu s~rada ika sal~as~~olan Karmisin'e dönmü~~olabilece~i, birinci ihtimâlden daha
kuvvette tahmin edilebilir.
3. Diyarbeldr'in Fethine Kat~lmas~~
Amid (Eski Diyarbak~ r) ve Meyrafarikin (Silvan) merkez olmak üzere,
sm
H~ Keyfâ, Siirt, Mardin, Ahlat ve Erci~~havalisinde, X. asnn son çeyre~inden beri hüküm sürmekte olan Mervano~ullants, daha sultan Alparslan zaman~nda imparatorlu~un tabirleri aras~ndayd~ lar. Mervaniler, Selçuklu idaresine kaat hususunda, hanedân~n~n son zamanlar~nda görülen baz~~olaylar
d~~~ nda, büyük bir mesele yaratmam~~lard~. imparatorlu~u daha merkezi bir
yap~ya kavu~ turmak isteyen sultan Melik~ah, 477/1083-1084 y~l~ nda,
Mervano~ullar~~ülkesinin do~rudan imparatorluk topraldanna kat~lmas~na
karar verdi. Sultan~n bu karar~~almas~nda evvelce Mervano~ullann~ n, daha
sonra da Halife el-Kaim bi-Emrillah'~n vezirli~ini yapm~~~olan Fahrüddevle b.
Cüheyr'in telkinlerinin önemli bir etkisi oldu~u anla~~ lmaktad~r.
Fahrûddevle kendi yerine halifenin vezirli~ine tayin edilen o~lu
Amidüddevle'nin 476/1083 y~l~nda azledilmesinden sonra ~sfahan'a gelerek,
13 önceki dipnotta zikredilen kaynaklardan ba~ka; Siiryani Mihail Vekayinamesi,
yayunlanmam~~~Türkçe tcr. H. Anderasyan (TTK, Kitapl~~~ ), II, s. 37; Azimi, Azimi
SekutJularla ilgili Bölümler, n~r. A. Sevim, Ankara 1988, s. 19; Zubda, II, s. 81-82; A. Sevim,
Suriye ve Filistin Selçuklulart Tarihi, s. 105-106; M. Sobemheim, a.g.m., s. 823; O. Turan,
Selçuklular Tarihi ‘v Türk islâm Medeniyeti, ~stanbul 1980, s. 204.
14 Bkz. Dipnot 11.
13 Mervano~ullan hakk~ nda bkz.: K.V.Zettersten, "Mervaniler", iA, VII, s. 780-781; C.
Hillenbrand, "Manvanids" E/2, VI, s. 626-627; M.H.Y~nanç, a.g.e., s. 134-135; ayn~~yazar,
"Diyarbekir", iA, III, s. 612; V. Minorsky, "MeyyMrikin" /A VIII, s. 198-199; Abdürrahim
Tufanoz, Mervano~ullart, Istanbul 1994, M.Ü.S.B.E. bas~lmam~~~doktora tezi.
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o~lunun kay~ npederi olan Nizamülmülk vas~ tas~yla sultana tesir etmi~; daha
önce burada görev yapt~~~~için çok iyi tan~ d~~~~Mervano~ullar~~ ülkesinin
zenginli~inden, hazinelerinin çoklu~undan ve idarecilerinin zaaflar~ ndan,
dolay~s~yla bu bölgenin do~rudan imparatorluk topraklar~ na kat~lmas~ n~ n
faydalar~ ndan söz ederek onu ikna etmi~tir.
Sultan Melik~ah, Diyarbekir eyâletinin zabu görevinin, kendi ad~ na
hutbe okutmak, para kestirmek ve nevbet (günde üç vakit) çald~ rmak gibi,
Selçuklu meliklerine has yetkilerle donatu~~~Fahrüddevle'ye verdi'''. Sultan
ayr~ ca Hille emini Mansur b. Mezyed ile o~lu Seyfüddevle Sadaka'dan ba~ka
Hacib Altuntak, Irak-~~Acem bölgesi kumandan~~ Sâdüddevle Gevherâyin ve
Hulvan hâkimi Artuk Beye de el-Cezire ve Iralu Arab' ta bulunan Türkmen
kuvvetleri ile birlikte Fahrüddevle'ye iltihak etmeleri emrini verdi
(476/1083) y~l~~sonlar~ ).
Artuk Bey ald~~~~emir üzerine, maiyetinde Çubuk Bey, Sunduk/Sandak
ve Dilmaço~lu gibi Türkmen beylerinin kuvvetleri bulundu~u halde, Amid
önlerinde Fahrüddevle'nin ordusuna kat~ld~ . Bu arada büyük bir Selçuklu
ordusunun üzerine gelmekte oldu~unu ö~renen Mervani emini Nasrüddevle
Mansur ise, Musul emini Müslim'den yard~ m talebinde bulunurken, Amid ve
Ceziret ~ bn Ömer'i de ona vermeyi vadediyor; ayr~ca Selçuklu tehdidinin
kendisi için de geçerli oldu~unu hat~ rlatarak, onu tahrik ediyordu. Gerçekte
Mervanilerle münasebetleri hiç de dostça olmayan Müslim, kurmay~~hayâl etti~i Arap birli~i için ciddi bir tehlike olarak gördü~ü Selçuklulara kar~~ , devletin tâbilerinden olmas~ na ve Melik~âh'~ n halas~~ile evli olmas~ na ra~men,
Nasrüddevle'ye yard~ m etmeye karar verdi. Askerleriyle birlikte kmid önlerine gelen Müslim, Nasrüddevle ile birlikte Selçuklu ordusuna kar~~~karargâh kurdu. Fahrüddevle de emrinde büyük bir ordu oldu~u halde
Rebiülevvel 477 / Temmuz 1084 tarihinde Amid'e ula~t~. Müslim daha i~in
ba~~ nda Selçuklu ordusunun azametinden ürkerek sava~a girmekten çekindi.
Aslen Musullu olan soyda~~~Fahrüddevle ile irtibat kurup, Nasrüddevle'nin ve
kendisinin Melik~ah'~ n bendeleri olmak hasabiyle, bu sava~~n gereksizli~in16 Bundan, Zübdetü'n-Nusra ve Nuhbetül-Usra, trc. K. Burslan, ~rak ve Horasan
Sekuklulart Tarihi, ~stanbul 1943, s. 76; ayn~~eser Tarihu Devleti ~ili Selçuk, nsr. Traru'l-Afaki'lCedide, Beyrut 1980, s. 75-76; ~ bnii'l-Esir, X, s. 129 (Trc. X, s. 125-126): ~bnii'l-Ezrak, Tarihu'lFariki ed-Devletil-Menâniyye, nsr. B. A. Ayad, Kahire 1959, s. 208; ~bn ~eddad, a.g.e, 384-385;
M.H. Y~nanç, a.g.e., s. 135-137; ayn~~ yazar, "Diyarbekir" lA. III, s. 612; ~. Kafesoglu, a.g.e., s. 4849; A. Sevim, a.g.e., s. 112; ayn~~yazar, Anadolu'nun Fethi, Selçuklular Dönemi, Ankara 1988, s.
101; O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 204.
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den bahsederek sulh talebinde bulundu. Kaynaklar~n aç~kça ifade ettikleri
gibi", milli hisleri galebe çalan ve harp oldu~u takdirde Araplar~n k~nlaca~~ndan korkan Fahrüddevle, "Benim yüzümden Araplar~n ba~~na bir bela
gelmesini istemiyorum" diyerek bar~~a meyletti. ~bn Cüheyr, Diyarbekir'e giri~~ç~k~~~yollar~n~~kontrol alt~nda tutan Artuk Beyden, kuvvetlerini geri çekerek Müslim'in gitmesine izin vermesini istedi. Artuk Bey, "daima ileri götürülmesi gereken sultan~n sanca~~n~n herhangi bir mülahaza ile geri çekilemeyece~ini" bildirip emre kar~~~geldi. Ayr~ca Fahrüddevle'nin bu te~ebbüsünden haberdar olan ve dört bir yandan ganimet toplamak üzere gelen
Türkmenler, isyan edip 12 Rebiülewel 477 / 19 Temmuz 1084 Cuma gecesi,
Çubuk Bey'in idaresinde Arap askerlerini muhasara ettiler. Arap kuvvetleri
neye u~rad~klar~n~~ ~a~~np da~~l~rken, Türkmenler bu bask~nda pek çok esir
al~p, ordugalu da ya~malay-arak Araplara ait ne kadar harp malzemesi, koyun, deve ve at varsa ele geçirdiler. Rivayete göre, ele geçirdikleri onbin m~zra~~n tahta k~s~mlann~~yalup yemeklerini pi~irdiler. Bu esir ve ganimederi satan Türkmenler çok para kazand~lar. Bu bask~ndan güçlükle kurtulan
Müslim ise, güç bela Arnid içerisine s~~~nabildit8.
Ancak bu hadisenin kendi emrine kar~~~gelen Artuk Bey'in gizli muvafakati ile gerçekle~tirildi~ini zanneden Fahrüddevle, bundan sonra Artuk Bey'i
sultan~ n ve emrindeki Türkmenlerin indinde zor duruma dü~ürmek için çe~itli tertiplere giri~ti. Oysa bu bask~ ndan Artuk Bey'in haberinin olmad~~~n~n
Bundan taraf~ndan aç~kça kaydedilmi~~olmas~~bir yana, e~er onun bilgisi dahilinde gerçekle~mi~~bile olsa, bunda Çubuk Bey'in önemli bir rolü oldu~u
gözden kaç~r~lm~~ur. Zira yakla~~k bir y~l kadar önce Harran önlerinde
Müslim kar~~s~nda u~rad~~~~yenilginin ac~s~n~~unutmayan Çubuk Bey'in intikam almak için aya~~na gelen bu f~ rsat~~kaç~ rmak istemeyece~i ve
Türkmenlerin tavr~ ndan büyük ölçüde onun mesul oldu~u a~ikard~r.
17

75-76.

'bilin-Esir, X, s. 134 (Trc. X„ s. 125-126); Bundani a.g.e., s. 77; ayn~~yazar, arapca n~r• s•

18 Bundan. ay~n yer; ~bni:~ l-Esir, ayn~~yer„ s. 85; Abu'l-Farac, Abu'l-Farac Tarihi, trc. C). R.
Do~rul, I. Ankara 1987, s. 29-30; Ibnül-Ezrak, n~r. Ayad s. 193; S~bt, s. 242. Bu kaynaklardan
yaln~zca Bundari, baslum düzenleyen kuvvetlere Çubuk Bey'in kumanda etti~ini yaz~yor. Ayr~ca
bkz.: s. 19; O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 205; M. H.. l'inanç, a.g.e., s. 139-140; ~. Kafeso~lu,
a.g.e., s. 50; A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s. 113; ayn~~yazar, Anadolu'nun Fethi,
s. 101-102. Bu son üç ara~t~ rmadan Çubuk Bey'in Müslim'in kuvvetlerine yapt~~~~ask~n~n tarihi
19 Temmuz yerine, 31 Temmuz olarak verilmi~~ise de, Sibt'in bask~n~n Cuma gecesi yap~ld~~~na
dair verdi~i bilgi ~~~~~nda 19 Temmuz oldu~u anla~~lmakta, M. H. Y~nanç'~n verdi~i tarih de
bunu do~rulamaktad~r.
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Bu olaydan sonra Müslim ile giri~ti~i sulh te~ebbüsünün sultana iletilmesinden ve durumunun sars~lmas~ndan korkan Fahrüddevle, yukar~da i~aret edildi~i gibi, Artuk Bey'e tav~ r ald~ . Kendisinin Selçuklu ordusunun komutan~~ oldu~unu hat~ rlatan Fahrüddevle, Artuk Bey.den önce,
Türkmenlerin ele geçirdikeri ganimederin toplan~p ~sfahan'a görderilmesini, sonra da Müslim'i yakalay~ p getirmesini isteyince aralar~~tamamen bozuldu. Bu arada Müslim'in zengin hediyeler kar~~l~~~nda çekilmesine izin verilmesi yolundaki iste~ini kabul eden Artuk Bey, onun kuvvetleri ile birlikte
Âmid'den çekilmesini temin ettikten sonra kendisine ba~l~~Türkmenlerle
harp meydan~m terkederek Irak'a gitti°9.
Ancak Fahrüddevle'nin kendi nzas~~hilaf~na gerçekle~tirilen bu bask~n~n
gerçek sorumlusu olan Çubuk Bey'e kar~~~tav~r almamas~, sonra da taltif etmesi, bu olaylar~n gerçek yüzünü ö~renmesinden korktu~u Melik~ah'tan çekinmesi dolay~s~yla yapt~~~~siyaset de~i~ikli~inden kaynaklanm~~; Çubuk Bey
de muharebe sahas~n~~terketmeyerek harekat~ n sonuna kadar hizmete devam etmi~tir.
Artuk Bey'in ayr~ lmas~ndan sonra Âmid muhasaras~ n~~ o~lu
Zaimüddevle'nin idaresine b~ rakan Fahrüddevle, kendisi maiyetinde Hâcib
Alt~~ntak, Ayaz, Tür~ek, Seyfüddevle Sadaka, Humarta~~ve Çubuk Bey oldu~u
halde, bölgenin di~er önemli merkezi olan Meyyâfâ~lldn'i ku~atmaya gitti.
Muhasaran~n uzamas~~üzerine bir k~s~m kuvvetlerini Mervanilere ait di~er
beldelerin zabu için gönderen Fahrüddevle, kendisi de k~~~~~s'ird (Siirt)'de
geçirdi. Bu s~rada maiyetindeki Seyfüddevle Sadaka, Ayaz ve Tür~ekein de
ordudan aynld~klann~~görüyoruz. Bu ayr~l~~~ n Sultan Melik~ah'~n Müslim'i
tedip için geli~i ve sonra da karde~i Teki~'in isyan~~dolay~s~yla ~sfahan'a dönü~ü ile ilgili olmal~d~ r. Âmid ve Meyyârarikin haricinde, hemen bütün kale
ve ~ehirleri dü~mü~~olan Mervano~ullan'n~n bu iki müstahkem merkezine
kar~~~yürütülen ku~atma 478/1085 bahar~nda giderek a~~la~unld~. D~~anyla
ba~lant~s~~kesildi~i için büyük s~k~nt~ya dü~en ve bu sebeple ~ehrin H~ristiyan
ve Müslüman halk~~ aras~nda gittikçe büyüyen anla~mazl~ k yüzünden
Müslümanlar ~ehri teslime karar verdiler. 478 Muharremi'nin ilk Çar~ambas~~
/ 4 May~s 1085 tarihinde Zalmüddevle Âmid'e girdi. Bunun üzerine Âmid'e
X, s. (trc. X, s. 126); A. Sevim, "Artuldular~n
19 Bundan, s. 77; S~bt, s. 242-243;
Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri", Belleten, XXV1/104 (1962). s. 129-137; ayn~~yazar,
Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s. 113; ayn~~yazar, Anadolu'nun Fethi, s. 102-103; M. H.
Y~nanç, a.g.e., s. 141; 1. Kafesoglu, a.g.e., s. 52-53; O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 205.
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gelen Fahrüddevle i~leri tanzim ettikten sonra, yeniden Meyyafarikin'e
döndü. Baz~~ara~t~rmalarda Fahrüddevle'nin Arnid'de yapt~~~~düzenleme ve
tâyinlerden söz edilirken, Çubuk Bey'in ~~hneli~e tayin edildi~i kaydediliyor2°
ise de bu husus k~sa bir süre sonra Meyyararikin'e yap~lan tayinler ile alakal~d~r.
Bir y~l~~a~k~n bir süredir devam eden Meyyalarikin ku~atmas~~da nihayet
Sa'düddevle Gevherayin'in muhasaraya kat~lmas~yla, ~ehrin iyice tazyik edilmesi sayesinde neticelendi. 8 Cemaziyelevvel 478 / 31 A~ustos 1085 tarihinde Selçuklu ordusu ~ehre girdi. Fahrüddevle, Nasrüddevle'nin H~ristiyan
veziri Ebü Salim'i tevkif edip, Mervano~ullarfmn bütün hazine ve mallar~na
el koydu, bu sava~ta çok s~k~nt~~çeken halka erzak yard~m~~yapt~; Diyarbekir
eyaletinin fethinde pek çok hizmetlerini gördü~ü Çubuk Bey'i Meyyârarikin
~~hneli~ine tayin ederek emrine 300 asker verdi. Fahrüddevle ayr~ca Çubuk
Bey'e Harput2' ve havalisini ~kta ettin.
4. Kurzâhil Sava~~'nda Çubuk Bey
Çubuk Bey'in 478/1085 y~l~nda, daha Harput ve havalisinde fedhlere
girmeden önce bölgede cereyan eden baz~~olaylarda önemli roller oynad~~~n~~görüyoruz. Bu hadiselerin ilki, bundan önceki bahislerde de kendisinden söz edilen, ~rak ve Kuzey-Suriye'de çok geni~~bir sahada hüküm sürmekte olan ~erefüddevle Müslim ile Türkiye Selçuklu hükümdar~~
Süleyman~ah aras~nda cereyan eden Kurzahil Sava~~'d~r.
Sûleyman~ah, Türkiye Selçuklu Devletini kurduktan sonra önceleri daima Bizans topraklar~na yönelen bir fetih siyaseti gütmü~, 1081 y~l~nda imparator ile yapt~~~~anla~ma ile de Drakon Çay~'n~n do~usundaki Anadolu topraklar~~üzerinde, hukuki olarak hakimiyetini kabul ettirmeye muvaffak olmu~tu. Ancak bu tarihlerde, Malazgirt Sava~~'ndan sonra, Bizans'~n içine dü~tü~ü buhrandan yararlanan baz~~Ermeni sergerdeleri de Çukurova'dan
Do~u-Anadolu'ya kadar uzanan geni~~bir alanda küçük derebeyilder kurdular. Bunlar~n ba~hcas~, di~er Ermeni hakimlerini de bertaraf etmek suretiyle
20 M. H. '(inanç. "Diyarbekir", ~A, III, s. 612; ~ . Kafesoglu, a.g.e., s. 53; A. Sevim,
Anadolu'nun Fethi, s. 105.
21 Harput hakk~nda bkz. Besim Darkot, "Harput" IA, V /I, s. 296-299; Cl. Cahen,
"Kaharpert", E12, IV, s. 1084; E. Honigman, Bizans De~letinin Dogru Smm, trc. F. I~~ltan, ~stanbul
1970, s. 57, 68, 73-75, 89; Tarih içinde Harput Sempozyumu, Elaz~~~1992.
" ibn~Y1-Ezrak, n.~r. Ayad, s. 212; M. H. Y~nanç, Anadolu'nun Fethi, s. 151.
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Harput'tan Tarsus'a kadar uzanan bölgede Philaretos'un kurdu~u derebeylik
idi. Philaretos'un varl~~~, Bizans ile sulh yapt~ ktan sonra Anadolu'da milli
birli~i kurmay~~ Do~u ve Güneydo~u-Anadolu'dan ~slam dünyas~na ula~may~~
hedefleyen Süleyman~ah için büyük bir engel te~kil ediyordu. Bu sebeple
imparatorla yapt~~~~sulhün sa~lad~~~~emniyet ortam~~ içerisinde rahatl~kla do~uya yöneldi. 475/1082 y~ l~nda Tarsus'tan ba~layarak, ertesi sene Adana
Misis (Masisa), Anazarba ve bütün Çukurova'y~~ hakimiyeti alt~na ald~23. Son
derecede kaypak bir siyaset takip eden Philaretos ise, varl~~~ n~~sürdürebilmek
için Müslim'e, Tutu~'a ve Melik~ah'a ayr~~ayn yaranmaya çal~~~yor, fakat
Süleyman~ah'~ n fetihleri ile içine dü~tü~ü tehlikeyi anlayarak Melik~ah'~ n
huzuruna ç~ k~ p, zâhiren Müslümanl~~~~da kabul ederek hakimiyetini onaylatmaya muvaffak oluyordu. Ancak onun ~ehirden ayr~lmas~ n~~ f~rsat bilen ve
zulmünden b~ km~~~olan Antakya ahalisi, Süleyman~ah'~ , ~ehri teslim almak
üzere davet ettiler. Bunun üzerine ülkesindeki i~leri süratle tanzim eden
Türkiye Selçuklu hükümdar~, ayn~~ süratle Antakya'ya vard~. 11 ~aban
477/Aral~ k 1084 tarihinde ~ehri fethetti. Fakat bu durum, Türkiye
Selçuklulan ile Büyük Selçuklular~~ hem hudut yap~yor ve iki aile aras~ndaki
rekabeti daha da alevlendiriyordu. Buna ra~men ilk çat~~ma do~rudan
Büyük Selçuklular ile de~il, onlar~ n tabilerinden olan ~erefüddevle Müslim
ile vukübuldu. Zira Antakya ~ehri, Philaretos'un idaresinde olmakla birlikte
Müslim'e y~ll~ k haraç ödemek durumunda idi. Bölgede bir Arap birli~i tesisine yönelik olarak sürekli topraklar~n~~geni~leten Müslim, bu emrivald kar~~s~nda hemen harekete geçti. Süleyman~ah ile Müslim aras~nda cereyan eden
olaylar nihayet bir sava~~ile neticelendi. ~ki ordu, 24 Safer 478/23 Haziran
1085 tarihinde, Haleb ile Antakya aras~ nda Afrin Çay~~üzerinde Kurzahil denilen yerde kar~~~kar~~ ya geldi. Müslim'in ordusunda Arap ve Ermeni kuvvetleri yan~ nda Türkmen askerleri de bulunuyordu. Kaynaklar~n ifadelerine
göre", Müslim'in ordusundaki Türlunenlere Çubuk Bey kumanda ediyordu.
Daha sava~~n ba~lang~c~ nda, Çubuk ve maiyetindeki Türkmenlerin Müslim'i
terkederek Süleyman~ah taraf~ na geçmeleri Arap askerlerinin bozguna u~ramas~na sebep oldu. Yan~nda birkaç yüz ki~ilik kuvveti kalan Müslim ise sa23 Süleyman~ah hakk~nda geni~~bilgi için bkz. O. Turan, Sekuklular Zaman~nda Türkiye, s.
45-82; M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 85-125.
24 ~bni:~ l-Esir, X, s. 140 (trc. X, s. 129); S~ bt, s. 248.
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va~~meydan~ndan çekilmek isterken, Türkmen askerlerinin m~zrak darbeleri
ile can verdi25.
Bu konuda S~bt ~bnü'l-Cevzi ve ~bnü'l-Esir'in anlatt~klar~ndan Çubuk
Bey'in Kurzâhil Sava~~n~n kazan~lmas~nda büyük hizmetinin oldu~u anla~~l~yor. Ancak Diyarbekir bölgesinin fethiyle ilgili olaylar hat~rland~~~ nda, onun
Kurza'hil Sava~~'na kat~lmas~~hususu, tart~~~lmas~~gereken bir konu olarak ortaya ç~ kmaktad~ r. Zira ayn~~tarihlerde Büyük Selçuklu ordusunun
Meyyârarikin muhasaras~~ da bütün ~iddeti ile devam ediyordu. Âmid ku~atmas~n~n ba~lad~~~~Rebiülewel 477 / Temmuz 1084 tarihinde orada bulundu~unu kat'i olarak tespit etti~imiz Çubuk Bey'in 24 Safer 478 / 23 Haziran
1085 tarihinde vukübulan Kurzâhil Sava~~'nda yer almas~~biraz ~a~~rt~c~~görünmektedir. Bununla birlikte S~bt ~bnül-Cevirnin26 verdi~i baz~~ aynnt~lar
k~smen durumu ayd~nlatmaktad~ r. Buna göre Müslim, bu sava~ta kendisine
yard~ m etmesi için Çubuk Bey'e çokça mal vererek onunla dostluk kurdu.
Müslim'in bu yard~m için, aralar~nda eskiye dayanan bir münaferet olan
Çubuk'u seçmesi hiç ~üphesiz onun Âmid önünde tecrübe etti~i cesareti ve
Büyük Selçuklulara tabi bir Türkmen beyi olmas~ndan kaynaldanmaktad~ r.
Çubuk Bey, kendisine sunulan k~ymetli hediyelerin cazibesi yan~nda, belki
de Artuk Bey'in Süleyman~ah'a kar~~~duydu~u gibi bir öfkeyle, geçici bir süre
MeyyaTarikin muhasaras~ndan ayr~larak Kurzahil Sava~~'na kat~lm~~t~r. Ancak
daha harbin ba~lang~c~nda, milli hislerinin etkisi ile mi, yoksa Müslim'e kar~~~
duydu~u ~ahsi kinin etkisi ile midir bilinmez, onu terkederek
Süleyman~ah'~n taraf~ na geçmi~, bu hareket baz~~ Arap kuvvetlerinin de
Müslim'den ayr~lmas~yla, hezimetine ve ölümüne sebep olmu~tur. Netice
olarak Çubuk Bey'in bölgede cereyan eden iki önemli hadisede, birbirine
çok yak~n tarihlerde yer almas~nda göze çarpan tuhafl~~~, Melik~ah'tan,
kendi tabilerinden olan Müslim'e, Türkiye Selçuklu sultan~ na kar~~~yard~m
emri almas~~ile ilgili olabilece~i de ileri sürülebilir.
Bu olaydan hemen sonra Çubuk Bey'in Süleyman~ah'~n, dolay~s~yla
Türkiye Selçuklu Devleti'nin hizmetine girdi~ini dü~ündürecek herhangi bir
delil mevcut de~ildir. Aksine 31 A~ustos 1085 tarihinde Fahürddevle tara25 ibnül-Esir, ayn~~yer; &bi, ayn~~yer; Zübde, II, s. 89-92; Abu'l-Farac, I, s. 332; O. Turan,
Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 73-74; M. H. '(inanç, a.g.e., s. 121-124; ~. Kafeso~lu, a.g.e., s.
86-87; A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklular~~Tarihi, s. 117-118; ayn~~yazar, Anadolu'nun Fethi,
s. 90-91.
26 S~bt, s. 248.
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f~ndan, emrine üçyüz asker verilmek suretiyle Meyyâfârikin ~~hneli~ine tâyin
edildi~ini bildi~imize göre", onun Kurzâhil Sava~~'ndan hemen sonra
Meyyârarikin'e döndü~üne ~üphe yoktur. Çubuk Bey'in buradaki faaliyetlerine dair elimizde bundan ba~ka bilgi olmamas~ na ra~men, bir müddet buradaki görevini ifa ettikten sonra, yeni ~ ktâ bölgesi olan Harput'un fethine
giri~ti~ini söylemek yanl~~~bir tahmin olmas~~ gerek. Fakat yukar~da ifade
edildi~i gibi, Çubuk'un Süleyman~ah'~ n tâbiyetine girdi~ini gösteren hiçbir
vesikaya sahip de~iliz. Bununla birlikte Müslim ile aras~nda cereyan eden ve
onun ölümüyle neticelenen sava~tan sonra Süleyman~ah'~n Haleb'i muhasaras~yla bir kere daha ortaya ç~ kan Büyük Selçuklu - Türkiye Selçuklu rekabetinin sebep oldu~u çat~~mada, Çubuk Bey'in sava~~ n ba~lang~c~ nda
Süleyman~ah'~n yan~ nda yer ald~~~na dair baz~~yorumlara da rastl~yoruz28.
Buna göre Süleyman~ah Halebi ku~atu~~~s~ rada ~ehrin hâkimi Suriye Meliki
Tutu~'u ~ehri teslim almak üzere davet edince, iki ordu aras~nda sava~~kaç~n~lmaz bir hale gelmi~ti. 18 Safer 479 / 5 Haziran 1086 tarihinde Haleb yak~n~nda Ayn Seylem mevkiinde meydana gelen sava~ta onun saf~nda yer alan
Çubuk vs. Türkmenler, Türkiye hükümdar~n~~terkederek yenilmesine sebep
oldular. Bu görü~e göre, Diyarbekir'in fethi s~ras~nda Harput'u ~ ktâ olarak
alan Çubuk'un bu tarihten sonra orada bulunmas~, onun Süleymar~~ah'~~ terk
ve Büyük Selçuklular taraf~na iltihak etmesinde hiçbir tereddüde mahal biraltmaz. Süleyman~ah'~n bu sava~ta, baz~~ kuvvetlerince terkedildi~i kaynaklarda da belirtilmesine ra~rnen29; Çubuk'un bu sava~ta herhangi bir rolü oldu~una i~aret etmezler. Selçuklu tarihçisi O. Turan'~~bu kanaate sevkeden
sebep, Çubuk Bey'in Kurzâhil Sava~~'nda Süleyman~ah'~n taraf~na geçmesinden hemen sonra Meyyâfârikin'e dönmesinin ve ~~hneli~e tâyin edilmesinin
dikkatten kaçmas~~olmal~d~ r.
B. Beyli~in Kurulu~u ve Çubuk'un Bundan Sonraki Faaliyetleri
1. Harput'un Çubuk Bey'e iktA Edilmesi ve Beyli~in Kurulu~u
Fahrüddevle b. Cüheyr'in valisi bulundu~u Diyarbekir eyaleti s~n~ rlar~~
içerisinde, bulunmayan fakat bu eyalete hemhudut olan Harput'un
Mervanc~~ullar~~ ülkesinin zabt~~ s~ ras~nda Selçuklu topraklar~ na kauld~~~na
27 ~ bnü'l-Ezrak,

n~r. Ayad, s. 212.
Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 74-76.
29 Anna Comnena, The Alexiad of the Princess Anna Comnena, ~ ng. trc. Elizabeth A. S.
Dawes, Londra 1967, s. 153-154; Aksarayi, Müsameretül-Al~ ba'r, n~r. O. Turan, Ankara 1944, s.
20; Ayr~ca bkz. Urfal~~Mateos, s. 169 n. 150; ~. Kafesoglu, a.g.e., s. 88-89; Zübde,11, s. 96-97.
28 O. Turan,
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dair hiç bir bilgiye rastlanmamaktad~r. Buna göre, bu tarihte Ermeni
Philaretas'un idaresinde bulunan Harput ve havalisi, Çubuk Bey'e fethedilmek üzere ~ktâ edilmi~tir. Ayr~ca Çubuk Bey'in Malazgirt Zaferinden sonra
Anadolu'daki fetihleri s~ras~nda ewelce tan~d~~~~bu çevrede baz~~faaliyetlerinin oldu~u ve Diyarbekir eyaletinin zabunda gösterdi~i yararl~l~klar dolay~s~yla taltif edilirken, Harput'u kendisinin istemi~~olabilece~i de tamamen ihtimal d~~~~de~ildir. ~bnü'l-Ezrak, Harput'un Çubuk Bey'e ~ktâ edildi~ini kaydetmekle birlikte tafsilâta girmezken, bu konudaki ayr~nt~l~~malumat~~da
~bnül-Esir'den" ö~reniyoruz. Buna göre, Harput, Antakya ve Urfa'ya da hâkim olan Ermeni derebeyi Philaretos'un elide idim. Türkiye Selçuklu sultan'
Süleyman~ah'~n Tarsus'tan ba~lay~p Antakya'ya kadar Philaretos'a ait bir çok
yerleri fethetmesi, Fahrüddevle b. Cüheyr idaresindeki Büyük Selçuku ordusunun da Diyarbekir eyaletini ele geçirmesinden sonra Harput stratejik bak~mdan zor duruma dü~tü. Topraklar~n~n ço~unu kaybeden Phileratos
Harput'a gerekli yard~m~~ve ilunâli yapamay~nca Çubuk Bey buras~n~~onun
elinden ald~. ~bni:~ l-Esir bu hadiseyi Çubuk'un o~lu Muhammed'den bahisle
500/1106-1107 y~l~~olaylar~~içerisinde zikretmi~~ve tarih bildirmemi~tir.
Ancak Meyyârarikin ~~hneli~ine tâyin edildikten sonra (6 Cemaziyelevvel 478
/ 31 A~ustos 1085), Selçuklu idaresinin yerle~ebilmesi için bir müddet burada görev yapm~~~olmal~d~r. Buna göre Harput'un Çubuk Bey taraf~ndan
fethinin en erken 479/1086-1087 y~l~~bahar~nda oldu~u tahmin edilmektedir.
Yine ~bnül-Esir'in anlatt~~~na göre32, Çubuk Bey Harput'u Philaretos'un
elinden ald~ktan sonra yine Harput yak~n~ndaki ba~ka bir kaleyi de ele geçirmi~tir. Müellif her hangi bir ipucu vermedi~i için neresi oldu~u tahmin
edilemeyen bu kale, Rumlardan Efrenci33 adl~~birisinin idaresinde bulunu" Ibnfil-Esir, X, s. 427 (rrc. X, s. 343).
31 Philaretos'un hakimiyet sahas~~hakk~nda bkz.: O. Turan, Selçuklular Zaman~nda
Türkiye, s. 69-72; M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 121-123; E. Honigmann, s. 142; I. Kafeso~lu, a.g.e., s.
83-84; Süryani Mihail, II, s. 30-31; Abül-Farac, I. s. 330-331, 333; Urfal~~Mateos, Urfal~~Mateos
Vekayi-nâmesi, trc. H. Andreasyan, s. 147-150, 153, 155. O. Turan, Harput'un Çubuk Bey'e ikta
edildi~i tarihte Emir Yakut adli birisinin idaresinde oldu~unu söylüyor (Selçuklular Tarihi, s.
205-206) ise de bu bilgiyi teyid etmek mümkün olmad~~~~gibi. Ibnifl-Esir verdi~i bilgi ile,
Harput'un Philaretos'un elinden al~nd~~~n~~tasrih eder.
32 Ibnü•l-Esir, X, s. 427-428 (Trc. X, s. 343).
ibnirl-Esir bu ~ahs~n kimli~ine dair bilgi vermezken, M. H. Ymanç,
Efrenci
ad~n~~verdi~i bu kale sahibinin Frankopol lakaph Normandiyal~~Herve olabilece~ini ve Bizans
Imparatorlu~unun inhilali üzerine, daha önceden görevle gelip tan~d~~~~bu yerlerde eski
mesle~i olan sekavete at~lm~~~olabilece~ini söylüyor (Anadolu'nun Fethi, s. 55, 126). O. Turan
Belleten C. LX/, 6
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yordu. Kayna~~ m~za göre, Efrenci yol keser, bir çok Müslüman öldürürdü.
Bunu duyan Çubuk Bey ona hediyeler göndererek dostluk ve yard~ mla~ma
teklifinde bulundu. Hattâ Efrenci'nin güvenini kazanabilmek için, ona malüm faaliyetlerinde yard~mc~~olmak üzere kuvvet dahi göndermi~ti. Efrenci
de ayn~~ ~ekilde Çubuk Bey istedi~i zaman yard~m ederdi. Nihayet onu ortadan kald~rmaya karar veren Çubuk Bey, ondan ele geçirmek istedi~i bir kalenin zabu için adamlar~ n~~göndermesini istedi. Sonra Efrenci'nin gönderdi~i adamlar~~ ba~latarak onun hâkimi oldu~u kalenin önüne getirdi.
Kalenin ileri gelenlerine, "e~er Efrenayi bana teslim etmezseniz, vallahi
bunlar~ n boyunlar~ n~~ vurur, kaleyi de silah zoruyla al~ p hepinizi öldürürüm"
diye haber gönderdi. Onlar da korkudan kale kap~lar~ n~~ aç~ p Efrenci'yi
Çubuk Beye teslim ettiler. Çubuk Bey, Efrenci'nin derisini yüzüp öldürdükten ba~ka, bütün servetine el koyup kaleye de hakim oldu34.
Böylece 478/1085 y~l~ nda Harput'un kendisine iktâ edilmesi ile Büyük
Selçuklu Devletine tabi küçük bir emirlik olarak ortaya ç~ kan Harput
Beyli~inin hakimiyet sahas~ n~, kaynaklar~ n kifayetsizli~i sebebiyle kat'i s~ n~rlar~~ile ortaya koymak mümkün olmamaktad~ r. Bununla birlikte, merkezi Tilenzit olan ve Harput'un da önemli merkezlerinden birisini te~kil etti~i
Hanzit" bölgesinin bütünüyle, ayr~ ca Hanzit'in hemen s~ n~ r~ nda bulunan
Pal~t" ile Hozan bölgesindeki Mazgirt havalisinin de bu beyli~in hâkimiyet
sahas~~içerisinde bulundu~una ~üphe yoktur37.
da Efrenci'nin Herve olabilece~i ihtimalini kabul ediyor (Selçuklu Tarihi, s. 153; ayr~ca bkz.
Mateos, s. 115-117). E~er öyle ise, Herve'nin elinde bulunan bu kalenin de yakla~~k olarak
tahmin edilmesi mümkün olabilir. Zira 1062 y~l~ nda Türkmen kuvvetleri Diyarbekir hududunda
ve Bizans idaresinde bulunan Bagin. Argin ve Telhum'u ele geçirdikleri zaman imparator
Konstantin Dukas bu yerlerin geri al~ nmas~~ için Herve idaresinde bir ordu göndermi~ti.
Herve'nin bu vesile ile tan~d~~~~bölgede, Bizans'~n çökü~ünden sonra hakimiyet tesis etti~i kabul
edilirse, Çubuk'un ondan fethetti~i kalenin de Harput ve Palu'ya en yak~ n yer olan Bagin
oldu~u tahmin edilebilir.
34 ibnül-Esir, ayn~~yer; M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 125-126.
35Hanzit için bkz. E. Honigmann, s. 74 11.3, 88-91, harita Il, s. 38-39; 0. Cahen, "Khanzit",
E12, IV, s. 1029.
36 M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 125; ~ . Kafeso~lu, a.g.e., s. 85; I~~ n Demirkent, Urfa Haçl~~
Kondu~u Tarihi (1118-1146), Ankara 1987, s. 26. Palu, onun armenia themas~mn Arzenene
bölgesinde olmas~~ dolay~s~ yla (E. Honigmann, s. 30, harita II), Herhalde Hanzit'e dahil
edilmemesi gerekir.
37 ibnii'l-Ezrak, n~r. Ayad, s. 212; ayn~~yazar, Artuklular K~smi, trc. Ahmet Savran, Erzurum
1992, s. 43; ibnül-Esir, X. s. 427 (Trc. X, s. 343); Süryani Mihail, Il, s. 60; M. H. Y~nanç, a.g.e., s.
125; ~. Kafeso~lu, a.g.e., 85; B. Darkot, "Harput", ~A, V /I, s. 297; O. Cahen, "Kharpert", E/2, s.
/084; M. H. Yinanç, "Belek", ~A, II, s. 469; I. Demirkent, a.g.e., s. 26.
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Harput merkez olmak üzere, Hanzit, Palu ve Mazgirt d~~~nda, bu çevredeki baz~~yerlerin daha Çubuk Bey'in idaresinde oldu~u kesin olmakla birlikte, bu husustaki bilgileri, o dönemin kaynaklar~~ile aç~~a kavu~turmak
mümkün olmamaktad~r. Buna ra~men baz~~ ara~t~rmalarda görüldü~ü
üzere", Mazgirt yalun~daki Çemi~kezek ile E~in, Arapkir, Palu yukans~nda
Genç bölgesi ve Malatya-Hanzit s~ n~r~ndaki Pötürge'nin de Harput
Beyli~i'nin muhtemel hudutlanna dahil edilmesinde herhalde mant~ld bir
mahzur yoktur.
Türkiye tarihi ile ilgili de~erli ara~t~rmalar~~bulunan Mükrimin H.
Y~nanç, Anadolu'nun Fethi adl~~eserinde, bu konu ile ilgili olarak ilginç bir
faraziye ortaya koymaktad~r". Buna göre Germeyan bölgesi olarak adland~r~lan Pötûrge ve ~in) havalisini topraklar~na katuktan sonra uzun zaman burada ya~am~~~olmalar~ndan dolay~~ Germeyanh ad~n~~alan ve XIII. asr~n ikinci
yar~s~nda Kütahya havalisine göç ederek, Selçuklu Devleti'nin inluraz~ndan
sonra burada bir beylik kuran Türk a~iretinin, Çubuk Bey'in ba~~nda bulundu~u Türkmen a~iretlerinden birisinin olmas~~çok muhtemeldir. Bu görü~,
kaynaldann verdi~i bilgilerle teyid edilebilmi~~olsa idi, o devir Türkiye tarihinin önemli bir bölümüne ~~~k tutacaku. Germiyano~ullan hakk~nda yap~lan ara~urmalarda40, bu husus aç~~a kavu~turulamam~~, fakat beyli~i kuran
Germiyan a~iretinin bu ismi, Malatya civar~nda ya~ad~klar~~ayn~~adl~~bölgeden
alm~~~olabilece~i ihtimali zikredilmi~tir.
Harput Beyli~i'nin hâkimiyet sahas~n~~mevcut belgeler ~~~~~nda ortaya
koymaya çal~~t~ktan sonra, bu hususta halli mümkün olmayan bir ba~ka meseleye daha temas etmek gerekmektedir. O da Harput dahil, bütün Hanzit
bölgesi ile Palu ve Mazgirt d~~~nda kalan yerlerin, Çubuk Bey mi, yoksa o~lu
Muhammed zaman~nda m~~fethedilmi~~oldu~u hususudur. Yine de bütün bu
mûphem malümat aras~nda Çubuk Bey'in Harput Beyli~i d~~~nda, hiç olmazsa, Melik.~ah'~n sa~l~~~nda, eski ~ktâ~~olan Karmisin'i de elinde tuttu~unu
ö~renebiliyoruz41.
38 M. H. Y~nanç, Anadolu'nun Fethi, s. 125-133; 1. Kafesoglu, a.g.e., s. 85.
39
e s 126
40 m. Ç. Varl~k, Ger~niyanotullar~~Tarihi,

Ankara 1974, s. 3; 1. Hakk~~Uzunçarph, Anadolu
Beylikleri, Ankara 1984, s. 339-54; Cl. Cahen, Osmanhlarcian önce Anadolu'da Türkler, trc., Y.
Moran, ~stanbul 1994, s. 283.
41 Ibm-A-Esir, X, s. 427-428 (Trc. X, s. 343).
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2. Yemen ve Hicaz Seferine Kat~lmas~~
Çubuk Bey Hakk~nda, Kurzâhil Sava~~na kat~ld~~~~ve Meyyâfârikin ~~hneli~ine tayin edildi~i 478/1085 y~l~ndan sonraki ilk bilgiyi, ancak 485/10921093 y~l~nda alabiliyoruz.
Sultan Melik~ah'~n 485/1092 y~l~nda, ikinci Ba~dat ziyareti vesilesiyle hilâfet merkezinde huzuruna ça~~r~lan beyler aras~nda Tutu~, Aksungur,
Bozan ve Gevherâyin'in yan~nda Çubuk Bey de bulunuyordu42. Sultan~n
Ba~dat ziyaretinin ba~l~ca maksad~, Faumiler üzerine büyük bir sefer tertip
edip M~s~r'~~fethetmekti, Y~ne bu hedefe uygun olarak, Fatimilerin Suriye'de
kazand~klar~~baz~~ba~ar~lar~ n~n Hicaz ve Yemen üzerindeki muhtemel tesirleri dü~ünülerek, bu bölgelere bir ordu gönderilmesine karar verildi.
Faumilerin güçlerini artt~rmalar~na ba~l~~olarak, zaman zaman ~ii hutbesinin
okundu& görülen Hicaz'a, daha önce de ordular gönderilmi~~ve asayi~~sa~lanm~~~idi. Sultan Melik~ah, bununla birlikte an~lan sebeple, Hicaz, Yemen
ve Aden'in imparatorlu~a ba~lanmas~~emriyle, Sâdüddevle Gevherayin idaresinde bir ordu gönderdi. Bu orduyu sevkeden komutanlar içerisinde Tür~ek
ve (Yorunku~) Yar~nku~~yan~nda, sultan~n emriyle bu sefere kat~lan Çubuk
Bey de bulunuyordu43. Gevherayin'in Tür~ek kumandas~nda sevketti~i ordu,
önce Yemen'i sonra da Aden'i itaat alt~ na alarak Büyük Selçuklu
~mparatorlu~u'na ba~lad~".
~bnül-Esir'in Çubuk Bey'in Hicaz-Yemen seferine kauld~~~na dair verdi~i
bu bilgi, ayr~ca onun Harput'tan önce sultan Melik~ah taraf~ndan iktâ edilen
Karmisin(Kirman~ah)'i de bu tarihte hâlâ elinde tuttu~unu ö~renmemiz
bak~m~ndan ehemmiyeti hâizdir.
3. Çubuk Bey'in Tutus'un Hizmetine Girmesi
Çubuk Bey hakk~nda ba~lang~çtan beri zaten oldukça az ve da~~n~k olan
tarihi malümat, bundan sonra neredeyse tamamen kesilmektedir. Öyle ki,
bu durum M. H. Y~nanç'~~"Emir Çubuk'un geri döndü~ü veya Yemen'de kald~~~~hakk~nda ~imdilik hiçbir malümata malik de~iliz" demeye sevketmi~tir45.

42 Ibm-il-Esir, X, s. 203 (Trc. X, s. 176).
43 ibnill-Esir, X, s. 203-204 (Trc. X, s. 176).
44 ~bnill-Es~r, ayn~~yer; Sadreddin Hüseyni, Ahbarti'd-Derleti's-Selçukiyye, trc. N. Lügal,
Ankara, 1943, s. 50; ~. Kafeso~lu, a.g.e., s. 124-125; O. Turan, Selçuldular Tarihi, s. 214-215.
45 M. H. Y~nanç, Anadolu'nun Fethi, s. 126.
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~bnül-Ezrak'da46 tespit etti~imiz bir kay~t, Çubuk Bey'in hayat~n~n bundan sonras~~için önemli ipuçlar~~ vermekte, hiç olmazsa onun Yemen seferinden döndü~ünü ve Zilkade 487/Kas~m 1094 tarihinde henüz hayatta oldu~unu ve Harput'ta hüküm sürdü~ünü ö~renmemizi sa~lam~~t~r.
Buna göre, Melik~ah'~n ölümünden sonra ye~enlerine kar~~~taht kavgas~na giri~en Suriye Selçuklu hükümdan Tutu~, bu mücadelede kendisini terkederek Berkyaruk saflar~na geçen Aksungur ve Bozan'~~bertaraf ettikten
sonra, 11 Cemaziyelevvel 487/30 May~s 1094 tarihinde Halebi, müteakiben
Suruç, Harran ve Urfa'y~~da ele geçirip, bu ~ehirlerde saltanat~n~~kabul ettirmi~ti. Bu hadisenin hemen akabinde, hala Cüheyro~ullan ailesinden gelen valiler taraf~ndan idare edilen Diyarbekir vilayetindeki bütün ~ehir ve kasabalar da Tutu~'a teslim olmak zorunda kalm~~lard147. Bu arada Irak'ta
Harbi kasabas~nda ya~ayan, Diyarbekir bölgesinin eski sahibi Nasrüddevle
Mansur, sultan Melik~ah'~n ölümü üzerine Meyyafarikin ~ehrinin baz~~surlar~n~n muhafazas~~ile görevli olan ~air ve edib Hasan b. Esed'in daveti ve yard~mlar~yla, yeniden buraya hakim olmutur. Ancak bir süre sonra Diyarbekir
ve el-Cezire'nin di~er ~ehirleri gibi Meyyafarikin'i de zabta muvaffak olan
Tutu~, burada baz~~tayinler yapt~ktan sonra Harran'a gitti. Bu s~rada
Harran'a kaçm~~~olan Hasan b. Esed, Tutu~'a bir methiye yaz~p huzuruna
ç~kt~~ise de kim oldu~u anla~~l~nca öldürüldü". ~~te bu hadise üzerine
Tutu~'un Meyyafarikin ~ehrinin i~lerini yürütmeye tayin etti~i
Mervano~ullar~n~n eski veziri Ebü Tahir b. el-Anbari, ihtimal daha önce
Berkyaruk'u davet etmi~~olmas~ndan dolay~, Tutu~'tan korkarak iki o~lu ve
ye~eni ile birlikte 14 Zilkade 487/25 Kas~m 1094'te ~ehirden kaç~p Harput'a
geldi. Onun Harput'a geli~inde ~üphesiz Çubuk Bey'in Meyyararikin ~~hneli~i
s~ras~ndaki tan~~~khklann~n etkisi vard~r. Çubuk Bey bu s~rada ~ehirde bulunmad~~~~için Ebû Tahir, onun luzkarde~i ve o~lunun yan~na s~~-Inmi~ti.
Tutu~, Çubuk'un k~zkarde~ine vezirin teslimini, aksi takdirde Çubuk'un boynunun vurulaca~n~~bildirdi. Ondan korkan Çubuk'un luzkarde~i, veziri büyük o~lu Ebu'l-Kas~m ile birlikte, Tutu~'a teslim edilmek üzere gönderdi.
46 ibnüll-Ezrak, nsr.
47 ibnül-Adim,

Ayad, s. 239-240.

Zül~de. II, s. 118-119; A. Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, s.
142-143, 150; F. Sümer, Selçuklular Devrinde Do~u Anadolu Türk Beylikleri, Ankara 1990, s. 20;
O. Turan, Selçuklular Tarihi s. 257-258.
48 Hassan b. Esed için bkz. Bugya, nsr. A. Sevim, s. 111-118; A. Sevim, a.g.e., s. 143.
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Vezir ve o~lu idam edildiler49. ~bnü'l-Ezrak, burada konumuz bak~m~ ndan
çok önemli bir bilgi daha veriyor ve Tutu~'un boynunu vurdurmalda tehdit
etti~i Çubuk'un bu s~ rada onun ordusunda bulundu~unu söylüyors°. Bu durumda Berkyaruk ile Tutu~~aras~ nda geçen Rey Sava~~n~n hemen öncesine
dü~en bu kayda bak~larak, Çubuk Bey'in de bütün el-Cezire ve Diyarbekir
bölgesi hâlcimleri gibi, Tutu~'a tâbi oldu~u, hattâ giri~ti~i saltanat mücadelesinin bu son merhalesinde onun kuvvetleri aras~nda bulundu~u kuvvetle
tahmin edilebilir. Daha da ileri gidilerek kaynaklar~ n nerede, ne zaman öldü~ünü bildirmedikleri Çubuk Bey'in, iki Türk ordusunun k~yas~ya vuru~tu~u Rey Sava~~'nda ölmü~~olabilece~ini iddia etmek yanl~~~olmayacakur.
C. Çubuk Bey'den Sonra Harput Beyli~i
1. Çubuk Bey'in Yerine O~lu Muhammed'in Geçmesi
Bu tarihten itibaren art~ k hakk~da bilgi edinemedi~imiz Çubuk Bey'in
ölümünden sonra yerine o~lu Muhammed geçti ". Ancak sultan Melik~ah'~ n
ölümünden sonra Büyük Selçuklular~n uzun bir zaman taht kavgalar~~ ile çalkalanmalan, Haçl~~seferlerinin ba~lamas~yla Anadolu'ya kaymas~~yüzünden,
Do~u-Anadolu'nun k~smen kaynaklar~n ilgi alan~ n~n d~~~ nda kald~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu yüzden Anadolu'nun ilk fetih y~llar~~ oldu~u halde bir hayli
malümat sahibi oldu~umuz Çubuk Bey devrine nisbetle, o~lu Muhammed
hakk~ndaki bilgilerimiz yok denecek kadar azd~ r.
Emir Muhammed'den ilk olarak, sultan Berkyaruk ile karde~i
Muhammed Tapar aras~nda Hoy kap~s~ nda yap~lan Sava~ta Tapar'~n yenil49 lbnill-Ezrak, Ebi~~Tahir el-Anbari'nin, bu olaydan sa~~olarak kurtulan ve hâdiseden
sonra iki gün daha Harput'ta kal~p Ba~dad'a giden ye~eni Sadüddevle'den duydu~unu söyledi~i
vezir ve o~lunun idam tarihlerini Gemaziyelâhir 489/May~s 1096'da gösteriyor ise de bu tarihte
Tutu~~ölmü~~oldu~una göre yanl~~~vermi~tir.
5°
n~r. Ayad. s. 239-240. ~bn Seddad (a.g.e., 400'de), Tutu~'un ölümle tehdit
etti~i ki~inin Çubuk'un o~lu oldu~unu söylüyor ise de ~bnifl-Ezrak muas~r kaynak olmas~~
yan~nda olaylar~~canl~~bir ~ahidinden dinlemi~~olmas~~dolay~s~yla da daha guvenilirdir.
S~~
a.g.e., X, s. 4427 (Trc. X, s. 343); ~ bnü'l Ezrak, n~r. Ayad, s. 211-212; Süryani
Mihail, il, 53; M. H. Y~nanç, "Belek", ~A, II, s. 469; O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.
152-153; Abdülkerim (»ayd~ n, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi, Ankara 1990, s.
60, 68; F. Sümer, Do~u Anadolu Türk Beylikleri, s. 21. ~bni:~ l-Esir, 590/1107 y~l~~olaylar~~
içerisinde K~l~ç Arslan'~ n Musul'u zabu ve Emir Muhammed'in onun maiyetinde oldu~unu
söyledikten sonra bu vesile ile Çubuk Bey'in ve o~lunun Harput'a nas~ l hâkim olduklar~ n~~
anlatmakla ve büyük bir ~ahsiyet olan Çubuk Bey'in ölümünden sonra yerine o~lu
Muhammed'in geçti~ini kaydetmektedir.
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mesi ve 497/1104 y~l~nda, Büyük Selçuklu ülkesinin iki karde~~aras~ nda taksimi vesilesi ile söz edilmektedir. Buna göre, Sefidrüd (K~z~l Özen) s~n~ r olmak üzere Azerbaycan ve bütün Do~u-Anadolu, Muhammed Tapar'~n hâkimiyet sahas~n~~ te~kil ediyordu. Bu durumda bölgede hüküm süren Erzen-i
Riun emin K~z~l Arslan, Ahlat.~ah Sökmen el-Kutbi, Bitlis emin Hüsameddin
Togan Arslan, Hani emin i ~ahruh gibi beyler yan~ nda, Harput emini
Muhammed de Tapar'a tâbi bulunuyor ve onun ad~ na hutbe okutuyorlard152.
2. Emir Muhammed'in
K~l~ç Arslan - Çavl~~Milcadelesine Kat~lmas~~
Babas~~Süleyman~ah'~ n Tutu~~ile yapt~~~~mücadelede hayat~n~~ kaybetmesinden sonra karde~i ile birlikte ~sfahan'da gözalt~ nda tutulan K~l~ç Arslan,
1092de Melik~ah'~n ölümü üzerine, kaçarak Anadolu'ya gelmi~~ve ~znik'te
Türkiye Selçuklu taht~ na oturmu~tu. Süleyman~ah dönemine nispetle oldukça küçülen ve bir müddet sonra ~znik'in de dü~mesiyle Orta-Anadolu'ya
çekilen Türkiye Selçuklu Devleti, Haçl~~ f~ runas~n~ n da atlaulmas~ndan itibaren yeniden büyümeye ba~lad~. K~l~ç Arslan'~ n Anadolu'da milli birli~i kurmaya yönelik siyaseti onu, Do~u ve Güneydo~u-Anadolu'ya çekerken, o da
nihayet babas~~gibi Büyük Selçuklularla kar~~~kar~~ya geliyordu. Harran'~~ald~ ktan sonra Haçl~ lar~ n elinde bulunan Urfa'y~~ muhasara etmesi, ~slâm âleminde büyük sevinç yaratm~~, buna ba~l~~ olarak Do~u-Anadolu'daki Türk
beylerinin ço~u da ona tabiyet arzetmi~lerdir". ~~te bu s~ rada sultan Tapar'~ n
Musul'a vali tâyin etti~i Çavl~'mn, ~ehrin eski valisi Çökermi~'i öldürmesi üzerine Musul ileri gelenleri K~l~ç Arslan'~~ ~ehre davet ettiler. Malatya'dan hareket eden sultan~n ordusunda Amid beyi Y~ nal o~lu ~brahim ve Çubuk o~lu
emir Muhammed de bulunuyorlard~". Musul'u ku~atmakta olan Çavl~'r
Nusaybin'de yenilgiye u~ratan Türkiye Selçuklu ordusu, 25 Receb 500/22
Mart 1107 tarihinde Musul'a girdi. K~ l~ç Arslan, Muhammed Tapar ad~ na
okunmakta olan hutbeyi kendi ad~na çevirirken, ~ehirde halk~~ ho~nut eden
52 O. Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 6, 88; A. &ayd~n, a.g.e., s. 68; F.
Sümer, Do~u Anadolu'da Türk Beylikleri, s. 20-21; Bu ara~urmada yer alan ve yukar~ da
zikredilen Selçuklu Devletinin taksim ~ekline göre. Harput beyinin de Tapar'a tabi olmas~~
hususu, çok tabii görünmekle birlikte, bunu muas~r kaynaklar~ n verdi~i bilgilerle teyid etmek
mümkün olamam~~ur.
53 O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 107-108; ayn~~yazar, Selçuklular Tarihi, s.
220; Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 88; k özayd~ n, s. 68.
54 ~ bnill-Esir, X, s. 426-427 (Trc. X, s. 342-343); Silryani Mihail, II, s. 52-53; O. Turan,
Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 108-109.
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düzenlemeler yapt~. Daha sonra Çavl~'mn, Melik R~dvan'~n da dahil bulundu~u büyük bir ordu ile üzerine gelmekte oldu~unu ö~renen K~l~ç Arslan,
onunla sava~mak üzere Musul'dan ayr~ld~. Fakat Çavl~'mn ordusunun kalabal~ k oldu~unu haber alan sultan~n askerleri ihtilafa dü~tüler. K~l~ç Arslan
Haçhlara kar~~~göndermi~~oldu~u bir k~s~m kuvvetlerinin kendisine ildhalurn
beklerken, ba~ka Amid emin, Y~nal o~lu ~brahim oldu~u halde, bir k~s~m
beyler ordudan ayr~larak ülkelerine döndüler55. Sultan, di~er askerleri de yeti~emeden Çavl~'mn hücumuna u~ramas~~üzerine büyük bir mücadele verdi~i halde ordusu yenilince, Habur Nehri'nden kar~~ ya geçmek isterken bo~ularak öldü (19 ~evval 590/14 Haziran 1107)56.
Selçuklu tarihçisi O. Turan, evvelce Büyük Selçuklulara tabi iken, bu sava~~s~ras~nda kendi saflar~ nda yer alan Do~u-Anadolu Türkmen beylerinin
K~l~ç Arslan'~~terlde Çavl~'n~n ordusuna geçtiklerini, böylece onun yenilgisinde büyük pay sahibi olduklar~n~~söylüyor. Bununla birlikte bu konuda
bilgi veren ~bnü'l-Esir, Y~nal o~lu ~brahim'in ve onu takiple di~erlerinin de
ordudan ayr~larak ülkelerine döndüklerini kaydediyor. Süryani Mihail'in
verdi~i bilgi de bunu teyid ediyor. Bundan da K~l~ç Arslan'~n ordusundan
kar~~ya iltihaklar de~il, firarlar oldu~u anla~~l~yor-57.
Musul'un
zabt~~ s~ ras~nda K~l~ç Arslan ile birlikte oldu~unu zikretti~i Çubuk o~lu
Muhammed'in de "di~er emirler de ayn~~ ~ekilde hareket ettiler" ~eklindeki
ifadesinden, K~l~ç Arslan'~~terkedenler aras~nda oldu~u anla~~lmaktad~r.
3. Harput Beyli~i Topraklar~n~n Belek Gazi Taraf~ndan Zabtedilmesi
Bu hâdiseden sonraki hayat~na dair hiçbir malümat bulamad~~~= emir
Muhammed, 505-506/1112 y~l~nda vefat etti58. Muhammed'in yerine kimin
55 ~bni-~l-Esir, X, s. 429 (Trc. X, s. 344); Süryani Mihail, II, s. 52; O. Turan, a.g.e., s. 109; A.
özaychn, s. 62.
56 ~bnill-Ezrak,
n~r. Ayad, s. 273; ~bnül-Esir, ayn~~yer; Süryani Mihail, ayn~~yer; Urfal~~
Mateos, s. 231; Abul-Farac, II, s. 345-347.
57 Ibnill-Esir, X, s. 429 (Trc. X, s. 344); Süryani Mihail, II, s. 52; F. Sümer, Do~u Anadolu
Beylikleri, s. 111; ayn~~yazar, "Diyarbak~r ~ehri Yönetimi ve Yöresinde mal O~ullar~~Beyli~i", 11.
Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1993, s. 111-118. O. Turan,
Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 109. Ayn~~yazar, ba~ka bir eserinde (Do~u Anadolu Türk
Devletleri Tarihi, s. 88), ad~~geçen beylerin eski sultanlar~na kar~~~sava~maktan sak~narak
ülkelerine döndülderi kanaatini ortaya koymaktad~r.
58 Süryani Mihail, II, s. 60 (I. Demirkent'ten naklen, X, s. 10; Frans~ zca trc. III, s. 199). Bu
yazar, Palu sahibinin ad~n~~Ta~phek olarak kaydediyor ki, bunun emir Muhammed'in Türkçe
ad~n~n bozuk bir yaz~l~~~~olmas~~mümkündür; M. H. Y~nanç, "Belek", ~A, II, s. 469; O. Turan,
Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 153; I. Demirkent, Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi, s. 26.
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geçti~ini tespit edemiyoruz. Ancak daha sonraki tarihlerde Çubuk Beyin
neslinin devam etti~ini bildi~imize göre59, Artuklu Belek Gazi'nin, bu beyli~in topraklar~ n~~ele geçirmesi s~ ras~ nda Çubuk Bey'in ahfad~ ndan söz edilmemesi, onlar~ n ya~lar~= henüz küçük oldu~u ve idarenin onlar ad~ na baz~~
emirlerin elinde olabilece~i intiba~ n~~ uyand~ r~yor.
Harput beyi Muhammed'in öldü~ünü haber alan Artuk Bey'in torunu
me~hur Belek Gazi, Ahlat~ah'~ n elinden hapisten kurtuldu~u bu tarihte elCezire'den toplad~~~~Türkmen kuvvetleri ile onun topraklar~n~~zabta giri~ti.
Öncelikle, beyli~in Harput'tan sonraki önemli merkezi olan Palu ile çevresini ele geçirdi6°. Palu havalisindeki bu yerlerin, co~rafi konumlar~~dikkate
al~ nd~~~ nda Mazgirt, Dersim yöresi ile Çemi~kezek oldu~u anla~~ l~yor.
Kaynaklar~ n verdi~i bilgiler ~~~~~ nda beyli~in esas merkezini te~kil eden
Harput ve Hanzit bölgesinin, Belek Gazi'nin bu ilk harekat~ n~ n d~~~ nda kald~~~~aç~ kl~ kla görülmektedir.
K~l~ç Arslan'~ n dul e~i, o~lu Tu~rul Arslan'~~ Malatya'da atabeyinin yan~ nda b~ rak~ p, evlenmek üzere Belek'in yan~ na gitti~inde (1113) o, Palu'da
hüküm sürüyordu. Belek Gazi'nin, bu evlilikle biraz daha güç ve itibar kazanmas~, Harput emirini korkutmaya ba~lad~ . Harput'u idare eden bu ~ahs~ n
kimli~i meçhul olmakla birlikte, Çubuk Bey'in soyundan birisi olmas~~kuvvetle muhtemeldir. Belek'in güçlenmesinden korkan Harput emin, ~ehri
ba~ka yerler kar~~ l~~~ nda, Malatya hükümdar~~ Tu~rul Arslan'a satt~~
(507/1114). Fakat Tu~rul Arslan'~ n Harput'u teslim almak üzere gönderdi~i
kuvvetler, bu s~ rada Tapar'~ n o~lu melik Mesud da maiyetinde oldu~u halde,
Aksungur Porsuki idaresinde Haçl~lara kar~~~hareket eden Büyük Selçuklu
ordusunun yakla~mas~yla Malatya'ya dönmek zorunda kald~lar6'.

59 ibnü'l-Ezrak, n~r. Ayad, s. 212.
6° Bkz. dipnot 58; ayr~ca bkz.: ~ bmil-Ezrak, Artuklular K~sm~, n~r. A. Savran, s. 43, 100;
Alvül-Farac, II, s. 351; O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 153, ayn~~yazar, Do~u
Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 147, 200. Bu son yazar, Belek'in Palu, Dersim havalisini
Mengücüklerden ald~~~ n~~söylerken (a.g.e., s. 58), ayn~~eser s. 147 ve Selçuklular Zaman~nda
Türkiye s. 162'de verdi~i bilgiler ile çeli~kiye dü~mekte ve Harput'un da 1113 y~ l~nda Belek'in
eline geçti~ini kaydetmektedir (Do~u Anadolu..., s. 181).
" Abu'l-Farac, Il, s. 351-353; Süryani Mihail, II, s. 65-66. Her iki kaynak da Malatya
kuvvetlerinin çekilmesinden sonra, Harput'un Büyük Selçuklu sultan~~ Tapar'~n o~lu Mesud'un
idaresine geçti~ini zikretmektedirler. Ayr~ca bkz. O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.
153; M. H. Ymanç, "Belek", ~A, Il, s. 469; I. Demirkent, a.g.e., s. 26. Aksungur Porsukrnin bu
harekat~~ve melik Mesud'un sefere kat~lmas~~ hakk~ nda bkz. A. özayd~ n, s. 126-129.
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Haçl~lara kar~~~düzenlenen bu sefer s~ ras~ nda Artuklu ~lgazi ile
Aksungur aras~nda ba~gösteren anla~mazl~k sava~la, Büyük Selçuklu ordusunun yenilgisi ve hatta melik Mesud'un ~lgazi'ye esir dü~mesiyle neticelenmi~ti. Baz~~ ara~t~rma eserlerde, bu sava~ta amcas~ n~n yan~nda yeralan
Belek'in, buradan süratle Harput önlerine gelerek 1115 y~l~nda ~ehri zabtetti~i ve Harput Beyli~ine son verdi~i kanaati hakimdir62. Ancak devrin kaynaldar~nda bu malüman teyid edecek bilgi bulunmamaktad~ r. Bu dü~üncenin olu~mas~nda M. H. Y~nanç'~n kaynak zikretmeden, 1114 y~l~nda Harput'u
teslim almaya giden Malatya kuvvetlerine Belek'in kumanda etti~ini söylemesinin63, dolay~s~yla Aksungur ile muharebeden hemen sonra, Belek'in yar~m
kalan Harput'un ilhak~~meselesine döndü~ü fikrinin tesiri vard~ r. Halbuki
Belek'in güçlenmesinden endi~eye dü~en Harput emirinin 1114 y~l~nda ~ehri
Tu~rul Arslana vermek giri~iminde bulundu~unu anlatan kaynaklar, bu mesele ile ilgili olarak Artuldu emirinin ad~n~~vermezler. Malatya kuvvetlerinin
~ehre hakim olmalar~~mümkün olmam~~~ise de bu ~ekilde Tu~rul Arslan'~ n
tibiyetini kabul etti~i anla~~lan Harput emirine kar~~~Belek'in herhangi bir
giri~imde bulunmam~~~olmas~~gerekmektedir.
Cl. Cahen ise, Belek hakk~nda yazd~~~~bir makalade64, Çubuk Bey'in neslinden gelen Harput emirinin 1115 y~l~~dolaylarmda henüz yerinde oturdu~unu, ba~ka bir eserinde de65 Belek'in Tu~rul Arslan'~n annesi ile 1118 y~l~nda evlendi~ini66, Malatya i~lerine daha kolay müdahele edebilmek için
Hanzit bölgesine yerle~meye çal~~t~~~n~~yaz~yor.
Bu konuda en aç~k bilgiyi Süryani Mihail'in67, 1119 y~l~~olaylar~~içerisinde, "Balak H~sn~ ziad mülhakatma hakim oldu" ifadesinde buluyoruz.

62 M. H. Y~nanç, "Belek", ~A, II, s. 470; Cl. Cahen, "Khartpert", E/2- IV, s. 10£34; ayn~~yazar,
"Balak", E/2. I, s. 983'de, 1115 y~l~~dolaylar~ nda Harput emirinin henüz yerinde oldu~unu
söyleyerek ihtiyath bir ifade kullan~yor; I. Demirkent, a.g.e., s. 26; I. Sunguroglu, Harput
Yollarmda, I, ~stanbul 1958, s. 111.
63 a.g.m., s. 469-470.
64 E~2' 1, s. 983.
65
Osmanhlardan önce Anadolu'da Türkler trc. Y. Moran, ~stanbul 1994, s. 101.
66 Belek'in Ay~e Hatun ile evlendi~i tarih hususundaki çeli~ kilerin, Yunan takviminin
miladiye çevrilmesindeki kan~~ kl~klardan kaynakland~~~~anla~~hyor. Yunan takvinünie göre 1425
y~l~n~n miladi kar~~l~~~~S. Mihail terciimesinde (II, s. 65) 1114; Anonim Süryani Kroni~i'nin
~ ngilizce tercümesinde ise 1118 olarak verilmektetlir (A. S. Tritton, -The First and Second
Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle", JRAS, I (1933), s. 87).
67 S. Mihail, trc. H. Andreasyan, II, s. 68.
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Anonim Süryani Kroni~i de68 Belek'in Gerger harekat~~öncesinde "Artuk'un
o~lu Balak Hanzid ve Harput kalesini elinde tutuyordu" ~eklindeki kayd~yla
ilhalun 1121'den önce oldu~unu ortaya koyuyor. Ayr~ca Mihail'in bu bilgiyi,
Tu~rul Arslan ve Belek'in Mengüdiko~lu'na kar~~~1120 y~l~ nda giri~tikleri
harekatla69 ilgili olarak, Anonim'in de Gerger Ermenilerine kar~~~ 1121 y~l~~
ba~~nda düzenlenen seferden hemen önce vermeleri dikkat çekicidir. Buna
göre Harput'un ilhak~ n~ n Belek'in Tu~rul Arslan ile birlikte,
Mengücüko~lu'nun ülkesine girmesinden hemen önce veya bu seferin muvaffakiyetle tamamlanmas~ ndan sonra 1119-1120 y~llar~~ aras~nda gerçekle~mi~~olabilece~i ihtimalini de reddetmek çok kolay görünmemektedir.
Böylece 1085 y~l~nda, Büyük Selçuklular taraf~ndan Harput'un kendisine
~ kti edilmesiyle Çubuk Bey'in kurmu~~oldu~u bu Türkmen Beyli~i, Belek
Gazi'nin Harput'u zabuyla 30-35 y~l kadar k~sa bir ö~nürle nihayete eriyordu.
4. Harput Beyli~iinin Y~k~lmas~ndan Sonra
Çubuko~ullar~~Hakk~nda Bilgiler
Çubuk Bey'in torunlar~ n~ n bundan sonra bir müddet daha
Artuko~ullann~n hizmetinde varl~ klar~n~~sürdürdüklerini ö~reniyoruz. Buna
dair ~bnül-Ezrak'~n söyledi~ine göre", Çubuk Bey'in neslinden bir cemaat,
onun esereni yazd~~~~tarihlerde, H~sn Keyfi'da Fahreddin Kara Arslan (539562/1144-1167) ve o~ullar~n~ n hizmetinde bulunuyorlard~. Ayn~~ müellif,
557/1162 y~l~nda, Mardin Artuklu hükümdar~~Necmeddin Alp~'n~n hastalanmas~~üzerine, çocuklu~undan beri day~s~~Ahlat~ah Sökmen'in yan~nda bulunan o~lu ~lgazi'yi getirtmek üzere gönderdi~i heyet aras~nda ilerigelen emirlerden oldu~unu söyledi~i emir Çubuk'un ad~n~~da zikretmektedir71.
Bu malûmata göre, Harput'un H~sn Keyfi Artuklular~n~ n topraklar~ na
kaulmas~ndan sonra, Çubuk Bey'in torunlar~ndan bir k~sm~n~~ onlara ba~l~~
olarak H~sn Keyfi'da, baz~lar~ n~n da dedesinin ad~ n~~ ta~~yan Çubuk gibi
Mardin Artuklular~n~ n hizmetinde varl~ klar~n~~sürdürdükleri anla~~l~yor.
A. S. Tritton, a.g.m., s. 87.
Bu olay için bkz. S. Mihail, II, s. 67-68; O. Turan, Do~u Anadolu..., s. 58-59, 151; ayn~~
yazar, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 162-163; F. Sümer, "Mengf~cükler", ~A,VII, s. 714; ayn~~
yazar, Do~u Anadolu Türk Beylikleri, s. 3; N. Sakao~lu, Türk Anadolu'da Mengücekogullar~,
~stanbul 1971, s. 37-40; Cl. Cahen, Anadolu'da Türkler, s. 106, 119.
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GÜLAY Ö~ÜN BEZER

Harput Beyli~i, Anadolu'nun ilk fetih y~llar~nda, siyasi olarak çok çalkantuh bir dönemde, çok k~sa bir süre ya~am~~~olmas~na ra~men, hiç olmazsa
beyli~in merkezi olan Harput'ta baz~~imar faaliyetlerinin olmas~~beklenebilirdi. Ancak o zamandan günümüze kalan mimari kal~ nt~lar ve kaynaklar,
böyle bir tespite imkân vermemektedir. Bu konuda yaln~zca, Artuko~ullar~~ve
bölge tarihi için çok de~erli bir kaynak olan ~bnü'l-Ezrak'ta çok müphem bir
kay~t bulunmaktad~r. Buna göre Diyarbekir hâkimi Nisano~lu'nun Erzen emiri Fahreddin Devlet~ah'~n k~zkarde~iyle evlenmesi s~ ras~nda, dü~ün alay~~geri
dönerken Erzen-Amid yolu üzerinde bir yerde Çubuk Han~'nda" konaklam~~t~. Hakk~nda bundan ba~ka bir bilgi edinemedi~imiz Çubuk Kervansaray~~
için muhtemelen H~sn Keyfâ yak~nlar~nda bulundu~u ve Artuko~ullarm~n
önde gelen ümeras~ndan oldu~u söylenen emir Çubuk taraf~ndan yap~lm~~~
olabilece~inden daha ileri bir tahminde bulunmak mümkün de~ildir. Zira
beyli~in kurucusu olan Çubuk Bey'in bu bölge ile alâkas~~ oldu~una dair bir
i~aret olmad~~~~gibi, hayat~~gözden geçirildi~inde böyle bir te~ebbüse imkan
bulmu~~olmas~~ihtimali de yok gibidir. Ancak ayn~~ tarihlerde bu bölgede
ba~ka bir Çubuk Bey'in varl~~~ ndan haberdar olmad~~~m~za göre, Çubuk
Kervansaray~'n~n yine de Çubuko~ullar~ n~n bir eseri olabilece~ini kabul etmek makul görünmektedir.
Sonuç olarak ifade edillebilir ki, Harput Beyli~i çok k~sa süren ömrüne
ra~men, Anadolu'nun fetih y~llar~ nda bu bölgenin Türk idaresine kat~lmas~~
ve beyli~in kurulu~u ile çok say~da Türkmenin bölgeye iskân~nda mühim rol
oynam~~ur. Harput Beyli~i topraklar~n~n Artuko~ullar~n~n eline geçmesi ise
bu anlamda yaln~zca siyasi iktidar de~i~ikli~i ~eklinde vukubulmu~, dolay~siyle bölgenin Türk yurdu haline gelmesi süreci bu defa daha güçlü bir
Türkmen beyli~-inin idaresinde devam etmi~tir.
Belek Gazi'nin 518/1124 y~l~nda Menbic'i ku~at~ rken ~ehit olmas~~üzerine topraklar~ndan Harput, amcas~~~lgazi'nin o~lu Süleyman'~n, Palu vs. yerler ise di~er amcas~~Sökmen'in o~lu Davud'un eline geçti. Süleyman'~n da
k~sa bir süre sonra vefat etmesiyle Harput da Davud'un hâkimiyet sahas~na
kat~lm~~ur". Harput 1234 y~l~nda bölgenin Alâeddin Keykubat taraf~ndan
zabuna kadar Artuklu idaresinde kalm~~t~r.
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