SELÇUKLULARIN YIKILI~INDAN SONRA ~RAK VE
AZERBAYCAN'IN DURUMU
HÜSEY~N KAYHAN*
~rak Selçuklular~~Devleti, Sultan II. Tu~rul'un 17 Mart 1194 tarihinde
Rey yak~nlar~ nda yap~ lan sava~ ta Harez~n~ah Teki~ 'e yenilip, öldürülmesinden sonra tarih sahnesinden çekilmekteydi'. Asl~nda bu olay, Yakla~~ k
40 y~ld~ r devletin bünyesinde ya~anan birtak~ m siyasi çalkant~ lar sebebiyle,
büyük ölçüde y~ pranm~~~olan bu devlete son ve öldürücü darbenin
vurulmas~ ndan ba~ka bir ~ey de~ildi.
Tu~rul'u yenerek ortadan kald~r~nay~~ ba~aran Teki~, Rey'den do~ruca
payitaht Hemedân üzerine yürüyerek ~ ehri ele geçirdi ve onun tahtma
oturarak, temsil etti~i devleti fiilen ve hukuken sona erdirdi (25 Haziran
1194). Bu cümleden olarak, ~rak Selçuklular~~Devleti'nin bütün servetle~-ini
ele geçirerek, askerlerine silah b~ rakt~rd~~ve köylülerin ellerinde bulunan
bütün topraklar~~askerlerine i~gal ettirdi. Hemedân yak~nlar~ nda Dezc ve
Kas~mâbâd aras~ nda kendisi için bir kö~ k in~a edildikten sonra ~ehirdeki saray ve kö~klerde bulunan bütün de~erli e~yalar oraya ta~~ nmak suretiyle tefri~~
edildi. Harezmli emirler de hükümdarlar~mn yaptu~~~gibi elde ettikleri ganimetlerle kendilerine kö~kler in~a ettirdiler2. Böylece, uzun bir zamand~r
efendileri Selçuklular~~yenerek, topraklar~n~~ve servetlerini ellerine geçirme
hayalleri kuran Harezm~ahlar, sonunda bu arzular~~~a kavu~mu~~oluyorlard~.

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
~bnu'l-Esir, el-Kümil fi"t-Türlh, Trk. tr. A. A~~ rakça, A. Özaydin, ~stanbul, 1987, XII; 9697; Cuveyni, Türih-i Cihan Gu~a, Trk. tr. M. Öztürk, Ankara, 1988, II, 25-26; Wavendi, Rühatu'sSudür ve
Trk. tr. A. Ate~, Ankara, 1960, II, 340-341; S~ bt b. el-Cevzi, Mir'at~ fzZemün fi
Haydarabad, 1951, II, 444; Cilzcâni, Tabaküt-~~
~ng. tr. M. H. G.
Raverty. London, 1881, I, 166-167; Ebül-Farac, Tarih, Trk. tr. Ö. R. Do~rul, Ankara, 1987, II,
467; ~bn Kesir, el-Bidüye ve'n-Nihüye, Trk. tr. M. Keskin, ~stanbul, 1995, XIII, 80; V. V. Barthold,
Mo~ol ~stilas~ na Kadar Türkistan, Haz. H. D. Y~ld~ z, Ankara, 1990, 370; ~. Kafeso~lu,
Harez~n~ahlar Devleti Tarihi, Ankara, 1984, 123-126; ayn. mlf., "Teki~", ~A, XI/2, 137; M. A.
Köymen, "Son ~rak Selçuklular~~hükilmdar~~II. Tu~rul ve Zamam", Ata. Ün. Fen-Ed. Fak. Ara~.
Der., 13, Erzurum, 1985, 229-231.
2 Râvendi, II, 345; ~. Kafeso~lu, a.g.m., 137.
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Yakla~~k bir buçuk as~rd~ r Selçuklular~~ ~rak'tan ç~ kartmak için u~ra~an
Hilâfet müessesesi, Nâs~ r Lidinillah zaman~nda (1180-1225) nihayet bu emeline kavu~mu~, Sultan Tu~rul'u ortadan kald~rmas~~için lu~lurtt~~~~Harezm~ah
Teki~~ba~ar~l~~olmu~tu. ~rak-~~Acem'i süratle istilâ eden Teki~ee hemen bir elçi
gönderen halife, isteklerini yapuraca~~m zannetti~i bu hükümdardan ele
geçirdi~i yerlerin bir k~sm~n~~kendisine b~rakmas~m istedi. Bu isteye olumsuz
cevap verilmesi üzerine, bu sefer de veziri Mueyyiduddin ~bnu'l-Kassab'~~hil'at ve zengin hediyelerle birlikte Sultan Teki~'e göndererek, daha aç~k bir
~ekilde isteklerini ona iletme~i denedi. Abbasi veziri, beraberindeki askerlere, yolda kat~lan 10 binden fazla Irak'~ n yerli halk~ndan olu~an askerin eklenmesiyle birlikte Esedâbâd'a vard~~~~zaman, emrindeki bu güçlerden cesaret alarak, küçümseme ve tehdit dolu bir edâ ile halifenin emirlerini yerine
getirmesini isteyince, ona haddini bildirmek isteyen Teki~, cevap olarak hemen ordusuyla vezirin üzerine sald~rd~ . Böyle bir hareket beklemedi~i
anla~~lan vezir, sultanla sava~maktan korkarak Ba~dad istikametine do~ru
kaçmaya ba~lad~. Teki~'in ordusu onun pe~ini b~rakmayarak Dinever'e kadar
takip etti. Orada ya~malama hareketinde bulunan bu ordu daha sonra Hemedân'a geri döndü'. Böylece, halifeye gereken cevab~~oldukça sert bir
~ekilde veren Sultan Teki~, bundan sonra Halife Nâs~ r'a elçi göndererek,
Ba~dad'da ad~na hutbe okutmas~n~~ve saltanat~ mn onaylanmas~n~~istedi.
Hemedân'da yapt~rd~~~~kö~k bittikten sonra büyük bir kabul resmi veren
Teki~ , hem zaferini kudayanlar~ n tebriklerini kabul etmi~, hem de ~rak-~~
Acem'i komutanlarma iktâ ederek, buran~ n yeni statüsünü belirledikten
sonra, memurlar~n~~göndererek ülkenin vergisini toplatm~~t~. ~rak-~~Acem'in
yeni durumu ~öyle tayin edilmi~ti: ~sfahân'~n idaresi, kendisine yard~m eden
ve Tu~rul'a kar~~~k~~k~rtan, Atabeg Cihân Pehlivân'~n okullar~ndan Kutluk
~nanç Mahmûd'a b~rak~ ld~~ve eski Selçuklu emirleri onun emrine verildi.
Hemedân eyaleti Emir Karaguz Atabekrnin yönetimine b~rak~l~rken, Rey
~ehri ise o~lu Melik Yünt~s Han'a verilmi~~ve Emir Mayac~k5 ona atabeg tayin
edilmi~ti. Teki~ , bu idari düzenlemeyi yapt~ktan sonra Hare~m'e geri döndü.
3 Cuveyni, II, 27; ~bnu'l-Esir, XII, 97-98; ~. Kafeso~lu, 127.

Tevâ~ll~u'z-Zema'n, N~r. C. Cahen,
~bnli'l-Eslr, XII, 120; Kad~~~mâdeddin, Busta
"Une chronoque du VI/XlIe siecle Bustan al-Jami", BEO, VII/VIII, 1937-38, 154.
5 Bu isim ~bnu'l-Esir'de ve Râvencli'de "Mayaak"~eklinde geçmekte, Cuveyni ile S~bt b. elCev-ii (II, 471) ise "Mayancuk "~eklini kullanmaktad~r.
6 Râvencli, a.g.y.; Ebü Hâmid, Zeyl-i Selçuk-n'arne, N~r. ~. Af~ar, Tahran, 1332, 92; Cuveyni,
a.g.y.; ~bnu'l-Esir, XII, 98; Cuzcâni, I, 249-250; Ebül-Farac, Il, 467; ~. Kafeso~lu, 127; C. E.
Bosworth, "The political and dynastic history of the Iranian world", CHI, Ed. J. A. Boyle,
Cambridge, 1968, 182.
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Sultan Teki~ 'in ülkesine geri dönmesinden hemen sonra birtak~ m
karga~al~ klarm ortaya ç~ kt~~~ n~~ görmekteyiz. Teki~ 'in bölgeden ayr~ lmasm~~
f~ rsat bilen Meliku'l-Umera Ulu~~Bâr Ayaba, ~rak Selçuklular~~ döneminde
ülkenin servetlerinin sakland~~~~önemli bir kale olan Ferezin'i ele geçirmek
için, kendisine ba~l~~olan He~ nedân valisi Karaguz'u, Melik Yunus Han kar~~~
isyana k~~k~rtt~. Onun isyana kalk~~mas~~ üzerine kendisi de harekete geçerek,
Ferezin'i savunan ~ernseddin Mubârek'in teslim olmas~~ üzerine, buray~~ ele
geçirdikten sonra onu öldiir~neyerek, serbest b~ rakt~. Sultan Teki~'in yan~ na
giden ~ermseddin Mubârek, durumu ona anlat~ p bu emin i ~ikâyet etti.
Teki~'in bu siyanc~~ emirleri cezaland~ rmak ve isyan~~ bast~ rmak için
gönderdi~i ordu, Cemâleddin Ayaba'n~ n surlar~~ onar~ p, iyice tahkim etti~i
kapand~~~~Ferezin kalesini ku~amysa da ele geçiremedi 7.
Teki~ 'in bölgeden ayr~lmas~ m f~ rsat bilerek harekete geçenlerden birisi
de Kuth~~~~ nanç idi. Esas gayesi Irak-~~ Acem'i eline geçirmek olan bu emir,
sava~arak ba~~edemedi~i Sultan Tu~rul'~ l ortadan kald~ rmak .için Sultan
Teki~'i kullanm~~ , onun eliyle ~rak Selçuklular~~ Devletine son verdirmi~ ti.
Teki~ 'in ülkesine dönmesinden sonra ise, babas~~ Atabeg Cihan Pehlivân devrindeki siyasi nüfuzu tekrar kazanabilmek amac~ yle birtak~ m eski Selçuklu
emirlerini de yan~ na alarak, Irak-~~Acemi ele geçirmek için harekete geçti.
Onun ~ rak içindeki bu te~ ebbüsü Melik Winus Han taraf~ ndan hemen
kar~~ l~ k görerek, Atabeg Mayac~k'~ n Rey'den büyük bir orduyla onun üzerine
yüriimesine sebep oldu. Kutlu~~~ nanç, üzerine gelen bu Harezm ordusundan korkup Ba~dad taraflarma do~ru geri çekilmeye ba~lay~ nca, onun
pe~ini b~ rakmayan Mayac~ k, sonunda Zencân'da Muhammedi Köyü ile
Sâmin aras~ nda bir yerde ona yeti~erek, sava~a mecbur etti. Yap~ lan ~iddetli
sava~~~kaybeden Kutlu~~~nanç, malzeme ve a~~rl~ klarm~~ b~ rakarak Ba~dad'a
do~ru kaçt~~(1195)8. Bu s~ rada Huzistan bölgesini i~gal eden Abbasi veziri
Mueyyiduddin, buran~ n önemli ~ ehirlerinden birisi olan Maysan'~~ i~gale
haz~ rlanmaktayd~. Harc~ m ordusu önünden kaçan Kutlu~~~nanç, yan~ nda
bulunan askerleriyle birlikte gelip burada vezirin ordugâh~ na s~~~ nmak zorunda kald~".
Halife Nâs~ r, Irak-~~ Acem üzerindeki emellerini gerçekle~ tirmek için
kar~~s~ nda rakip olarak bu sefer de ba~ ka bir Türk devleti olan HaRâvendi, II, 345-346; ~. Kafeso~lu, 132.
Wavendi, II, 346.
9 It~nu'l-Esir, XII, 100.
7
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rezm~ahlar'~~bulmu~tu. Selçuklular için uygulad~~~~denenmi~~geleneksel siyasetini Harezm~ahlar için de hayata geçirmekte bir sak~nca görmedi~i için, bir
yandan Teki~'in ilgisini ba~ka yönlere çekerek, me~gul etmek için Gur ve
Gazne Meliki G~yaseddin Muhammed (1203)'e müracaat ederek, onunla
sava~mas~~için k~~k~rurkenw, di~er yandan da kuwet kullanarak bölgeyi ele
geçirme~e çal~~t~. Bu amaçla veziri MueyyiduddIn'i büyük bir orduyla
göndererek, ~emle'nin o~ullar~mn elinde bulunan Huzistan'~~ve çevresindeki bütün ~ehirleri i~gal ettirdi (1194-95). Ele geçirilen ~emle'nin o~ullar~~
tutsak edilerek Ba~dad'a gönderildi". Böylece oradaki Türk hâkimiyeti sona
erdirihni~~oluyordu.
Râvendrnin belirtti~ine göre, halifenin vezhi Huzistar~'da birtak~m yeni
kanunlar ç~kararak, vegiden muaf arazilerden "Mak mesâIlh" vergisi almaya
ve "Yer, toprak Emitiii-Mü'minin'indir. Ba~kalar~~kim oluyor ki, mülkü olsun" diyerek, özel mülklere el koyma~a ba~lay~nca halk bu durumdan rahats~z olmu~tu'2.
Yerli halk, bölgenin yeni hâkimleri Harezm~ahlarm hareketlerinden
memnun olmam~~lard~. ~sfahân'~n yönetimini elinde bulunduran Harezm~ah Teki~'in o~lu 'Yunus Han, uygulamalar~~yüzünden halk taraf~ndan
I° lbnul-Esir. XII, 120. Halifenin k~~k~rtmanyle Gur meliki G~yâseddin, ~rak'tan ülkesine
yeni dönmü~~olan Harezm~ah Teld~'e haber göndererek, Irak'ta yapt~~~~i~lerden dolay~~kendisini
applanu~~ve ülkesine sald~rarak i~gal etme tehdidinde bulunmu~tu. Bunun üzerine Teki~, H~tay
hükümdarma bir elçi göndererek, Gur melikinden ~ikâyetçi olmu~~ve onun tehdidinin sadece
kendisine yönelik olmad~~~n~, e~er kendisini yenerse bu sefer de H~taylar~n üzerine
ydrilyece~ini, bu yüzden tedbir almak laz~m geldi~ini kendisine bildirdi. Bu uyan üzerine büyük
bir qrdu hanrlatan H~tay hükümdar~, Tayangu adl~~komutannu bu ordunun ba~~na geçirerek.
Gurlann üzerine yollad~~(Nisan-May~s 1198). Bu s~rada "nikris" hastal~~~na yakalanm~~~bulunan
Sultan G~yâseddin, ordusunun ba~~na getirdi~i karde~i ~ihabeddin H~taylan yenilgiye u~rat~p,
12 bin askerini öldürerek, Ceyhun nehrine dök~neyi ba~ard~. Bu durum, Harezm~ah Teki; ile
H~tay hilkiimdann~n aras~n~~açt~. H~taylar~n tehdidine maruz kalan Teki~, Gur hilkümdanna ba~~
vurarak, yard~m~n~~istedi. Halifeye itaat etmesi ve H~taylar~n ele geçirdikleri ~slkm topraklar~n~~
geri vermesi ~ardar~n~n Gur hilkümdan taraf~ndan öne silrülmesinden sonra bu mesele
çözilmlenemeden, ileriki zamanlara kald~~(bkz. ~bnu'l-Edr, XII, 120-122).
~ l Ilmul-Esir, XII, 98; S~bt, II, 445; Hindu~ah b. Sancar Nahcevâni, Tecklbu's-Selef, N~r.
A. ikbâl, Tahran, 1934, 331. Râvendl, Abbasi vezirinin Irak-~~Acem'e gönderilmesinde ~rak
endrlerinin büyük rolü bulundu~unu belirtmektedir. Bu milverrihe göre, Emir-i Hâcib-i Kebir
~emseddin Muhammed b. Gencevrnin, yan~nda Irak'~n ileri gelen büyük endrleriyle birlikte
ilkin Y~va Türkmenlerinin reisine, daha sonra ise Ba~dad'a vezir Mileyyidüddin'e giderek, Irak'a
sefer için ikna etmi~ler ve o da 5 bin silvari ile birlikte ~rak-~~Acem'in yolunu tutmu~tu (bkz.
»yendi, II, 347).
12 Râvendi, II, 351; V. V. 13arthold. 371.
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pek sevilmedi~i için, ~ehirdeki ~âfillerin reisi Sadreddin el -Hocendi
Ba~dad'a haber göndererek, halifenin asker göndermesi halinde ~ehri ona
teslim edebileceklerini bildirdi. Önceki te~ebbüsündeki ba~ar~s~zl~~~na
ra~men Halife Nas~r Irak-~. Acem üzerindeki emellerinden vaz geçmeyerek,
Lihf hâkimi Seyfeddin Tu~rul komutas~nda bir orduyu ~sfahân'a gönderdi.
Halifenin ordusunun ~ehrin yak~nlar~ na gelerek karargâh kurmas~~üzerine,
halk~n kendisine kar~~~olmas~n~~da hesaba katan Yunus Han, ~ehri savunamayaca~~na kanaat getirerek, buray~~terketti. Onun gitmesi üzerine halifenin
ordusu ~ehre girerek, ele geçirdi (1194-95) '3.
Yukar~da da belirtildi~i gibi, Kuth~~~~nanç'~n vezir Mueyyiduddin'in ordugâh~na gelerek, halifeye s~~~nmas~ndan sonra, ona ve yan~ ndaki emirlere
çok iyi davranan vezir, hil'atler ve çe~itli hediyeler vererek, onunla birlikte
Kirman~ah'a do~ru hareket etti. Hemedân yak~ nlar~na geldiklerinde, Yunus
Han ile Emir Mayac~k, herhalde onunla kar~~la~mak istemediklerinden, ~ehri
terk ederek Rey'e do~ru hareket ettiler. Onlar~n ayr~lmalar~ndan hemen
sonra vezir Mueyyiduddin, emrindeki 5 bin süvariyle Hemedân'~~ele geçirdi
(Eylül-Ekim 1195). Burada fazla kalmayarak Kutluk ~nanç ile birlikte Irak-~~
Acem'de istilâ hareketini devam ettirerek Harkân, Mazdegân, Sâve ve Ave.yi
zaptettikten Sonra Rey istikarnetinde ilerledi. Burada bulunan Yünus Han ile
Emir Mayac~k yine sava~madan ~ehirden ayr~ ld~lar ve yak~nda bulunan
Huvâru'r-Rey'e gittiler. Pe~lerini b~rakmayan vezir, arkalar~ndan bir ordu
gönderince, buray~~terkeden Harezmliler bu sefer de Da~ngân, Bistân~~ve
Cürcan hatt~nda geri çekildiler.
Bu s~ rada vezir Mueyyiduddin'in yan~nda bulunan Kutluk ~nanç ve
yan~ndaki emirler, Harezn~~ahlarm bölgeden ayr~lmas~m ve Abbasi vezirinin
de onlar~~takibini f~ rsat bilerek Reyi ele geçirdiler. Bu durum, müttefik taraflar arasmada önemli bir anla~mazl~~~n ortaya ç~kt~~~n~~göstermektedir ki,
muhtemelen bütün Irak-~~ Acem'in halifenin ordusu taraf~ndan ele
geçirilmeye ba~lanmas~ , kendisi için ayn~~amac~~güden Kutluk ~nanç'~n menfaatlerine ters dü~tü~ü için bu yola ba~~vurmak zorunda kalm~~t~. Bu olay
üzerine halifenin askerleri Harezm~ah ordusunu takibi b~ rakarak Rey'e geri
döndüler. Vezir ~ehri ~nuhasaraya ba~lay~ nca, dayanamayaca~~n~~anlayan
Kuth~~~~nanç buradan ayr~lmak zorunda kald~. ~ehre giren halifenin ordusu

13 1bnu'1-Es1r,

XII, 104-105; Ebül-Farac, II, 468.
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büyük bir h~rsla her taraf~~ya~malamaya ba~lay~nca, vezir askerlerine ya~ma
yapmay~~yasaklamak zorunda kald~'".
Rey'den ayr~lan Kutlu~~~nanç, yan~ndaki em~rlerle birlikte Ave'ye
gitmi~ti. Buran~n komutan~~ halifeye ba~l~~oldu~u için, onu ~ehre sokmay~nca, oradan uzakla~mak zorunda kald~. Onlar~n pe~ini b~ rakmayan
Mueyyiduddin, takip ederek Hemedân yönünde ilerledi. Kendisine kat~lan
askerlerle güçlenerek Kerec ~ehrine sald~rmak için harekete geçen Kutluk
~nanç'~~bir derbentte konaldad~~~~s~rada yakalad~~ve sava~a tutu~tu. Çetin bir
sava~tan sonra Kutluk ~nanç yenilerek, sava~~alan~ndan kaçt~. Buradan Hemedân'a yürüyen Mueyyiduddin, ~ehrin yak~nlar~nda bulunan Harezm~ah
Kö~kü'ne gelerek, üç ay boyunca burada konaklad~~(13 May~s 1196). Burada,
~rak-~~Acem'in önemli ~ehirlerini eline geçirmi~~bir komutan olarak, i~gal
etti~i yerlere halifenin izniyle valiler tayin etme~e ba~lad~. Bu cümleden olarak, emIrlerinden Alâeddln Tu~lu Hemedân'a vali yap~ld~.
Bu ba~ar~l~~askeri hareketlerden sonra Halife Nâs~r'~n da ~rak-~~Acem'de
ele geçirdi~i ~ehirlere memurlar tayin ederek, oralar~~Hilâfet Devletine ilhak
etti~ini görmekteyiz. ~sfahân'a ~ahne olarak tayin edilen Feleküddin Sungur
et-Tâvil, Ba~dad'dan buraya gelip görevine ba~lad~ ktan sonra, ~afiilerin reisi
Sâbit el-Hocendi ile anla~mazl~~a dü~erek, onu öldürmü~tü''.
~rak-~~Acem'de bu olaylar ya~and~~~~s~ ralarda, Horasan'da ba~ka problemlerle u~ra~mak zorunda kalan Harezm~ah Teki~, halifenin bu istilâs~na
göz yummak niyetinde olmad~~~~için ~rak-~~Acem'de bulunan Abbasi vezirine
bir elçi yollayarak, askeri hareketlerini durdurmas~n~~ve ele geçirmi~~oldu~u
yerleri kendisine iade etmesini istedi. Vezirin bunu kabul etmemesi üzerine,
kaybetti~i yerleri zorla ele geçirmekten ba~ka ç~ kar yol göremedi~i için,
haz~rlad~~~~ordusuyla süratle ~rak-~~ Acem'e girdi. Tam bu s~ ralarda, yakaland~~~~hastal~ktan kurtulamayan Mueyyiduddin He~nedân'da vefat etti (4
Temmuz 1196)1". Vezirin ölümünden haberi olmayan Teki~, ba~s~z kalan halifenin ordusunu Mazdekân'da a~~r bir yenilgiye u~ratu (14 Temmuz
1196)17. Halifenin askerlerinin cesetleri yan~nda, bütün a~~rl~ klar~~da sava~~
alan~nda kald~~ve Harezm~ahlann eline geçti.
14 ~bnu'l-Esir, XII, 100-101; Râvendi, II, 347-348; !bn Kesir, XIII, 83; Hindu~ah b. Sancar,
a.g.y. Selçuklu gulâmlar~~ve Harezm~ah emirleri gibi. Halifenin askerleri de Irak-~~Acem'de
ya~ma~apmaktan hiç bir zaman geri kalmam~~lard~.
1-' ~bnu'l-Esir, XII, 110; Râvendi, II, 351.
1(1 ~bnu'l-Esir, XII, 111. Bu vefat haberi emirleri taraf~ ndan ordudan saklanm~~u.
17 Râvendl, a.g.y.; S~bt. II, 450-451; Cuveyni, II, 30; ~ bnu'l-Esir, XII, 101, 111; Hindu~ah b.
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Sava~~sonras~~ etrafa da~~lan halifenin askerlerini takip eden Emir Mayac~ k, onlar~~DInever'e kadar kovalad~. Halifenin ordusunda bulunan Y~va
Türkmenlerinin sava~~n kaybedildi~ini görerek, geri çekilip gitmeleri
üzerine, halifenin kalan son askerlerini de saf d~~~~b~ rakan Mayac~k, buradaki
i~ini bitirdikten sonra Hemedân'a yöneldi. ~ehrin yak~nlar~nda Teki~'in
kö~künü ellerine geçirerek burada karargâh kuran bir müfrezeyi de geri
püskürttükten sonra, Hemedân'~~ ku~atu ve ~ehirlerini savunan halk ile
sava~maya ba~lad~. Bu ku~atma s~ras~nda ~ehir çevresinde bulunan halk~n
mallann~~ve hayvanlar~n~~ya~-. malad~ktan sonra, Hemedân yönünde ilerleyen
Teki~'e müjdecilerle birlikte, vezir Mueyyiduddin'in mezanndan ç~kard~~~~
cesedinin ba~~n~~kesip zaferinin ni~ânesi olarak gönderdi. Hemedân
yak~nlar~na gelen Sultan Teki~, kö~küne yerle~erek, zafer kutlamalar~~için bir
kabul resmi yapt~ktan sonra, ~ehirlerini teslim etmek sitemeyen Hemedân
halk~na haber göndererek, sava~madan ~ehri teslim etmelerini, aksi halde
tahrip edece~ini bildirdi. Bunu ilkin Mayac~k'~n bir hilesi sanarak inanmayan
halk, sonradan gönderdikleri elçileri vas~tas~yle sultam tan~yarak, ~ehri kendisine teslim ettiler'".
Büyük emekler ve paralar harcayarak meydana getirdi~i ordusunun
Irak-~~Acem'de iki buçuk as~rl~k bir dü~ü gerçekle~tirmesine ramak kala Harezm sultan~n~n müdahelesiyle bütün i~leri bozulan Halife Nâs~ r, Hemedân'da bulundu~u s~rada Teki~'e Ba~dad Nizâmiye Medresesi müdenislerinden
Mucir-i Ba~cladi ad~nda bir elçiyi yollayarak, 'sultan~n kendi askerleriyle
sava~ma~nasn~~~ve derhal ~rak'tan ayr~lmasn~~ , aksi halde durumun kötü
olaca~~n~' belirtip, onu tehdit etti. Oldukça tecrübeli ve zeki bir hükümdar
olan Sultan Teki~: "Hüküm EmIru'l-Mu'mfi~indir, ben de onun ~al~nesiyim.
Pek çok dü~man~m vard~r ve ben hepsinden daha kuvvetliyim, fakat ordusuz
kalamam. Arz Divan~~sahibi maiyetimizde 170 bin süvari kaydetmi~tir. Bu ordunun ihtiyac~~o nân-pâre ile kar~~lanamaz. ~hsan buyurup, H~lzistan'~~bana
lütfetse de, maiyetimizin ihtiyaçlar~~kar~~lama." diyerek, oldukça ustaca bir
~ekilde hem ordusunun büyüklü~ünü ortaya koymu~, hem de ele geçirmi~~
oldu~u Hüzistan'~~halifeden geri isteyerek, onu üstü kapal~~bir ~ekilde tehdit
etmi~ti. Huzurda sarfetti~i sözlerle haddini a~arak, sultan~~küstahça tehdide
yeltenen elçi, ertesi gün odas~nda ölü bulundu. Di~er elçilik personeli ise,
k~sa bir süre sonra Ba~dad'a hareket ettiler"'.

Râvendi, II, 352-354; Cuveyni, a.g.y.; ~b~n~'l-Esir, XII, 101; S~bt, a.g.y.
Râvendl, II, 354-355. Kaynaklarda ölüm sebebi belirtilmemesine ra~men, bu elçi~~i~~~
sultan taraf~ndan halifeye gözda~~~vermek amac~yla öldürülmü~~olmas~~ihtimal dahilindedir.
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19

Belleten C.LXXI. 57

898

HOSE14N KAYHAN

Hemedân'da kald~~~~süre içerisinde, ~rak-~~Acem'i yeniden idari
düzenlemeye abi tutan Teki~, idare merkezi Hemedân'~~ o~lu Melik W~nus
Han'a verirken, Melik Ça~' rfy~~ da yan~ na ald~. Rey'deki ~âfillerin reisi Sadreddin b. Muhammed el- Vezzân't buraya kad~~tayin ettikten sonra, tetkiklerde bulunmak için isfal~ân'a hareket etti. Burada o~lu Togan Togd~'n~n
o~lu Erboz'u isfahân valili~ine tayin ederken, yan~na da atabeg olarak
emirlerinden Samânryi verdi. Daha sonra Horasan'dan gelen haberler
üzerine bölgeyi terk ederek ülkesine geri dönmek zorunda kald~20. Böylece
Halife Nâs~re~n ~rak-~~Acem üzerindeki emellerine Harezm~ah Teki~~taraf~ndan engel olunmu~, buran~n Halifelik Devletine ilhak~~önlenmi~~
oluyordu.
Selçuklulara kar~~~Halife Nâs~r taraf~ndan kullan~lan Harezm~ah
Teki~'in, sonradan onun istek ve arzularma kar~~~durmas~, Hilâfet Devleti ile
Harezm~ahlar Devleti'nin aras~n~~açm~~~ve bu durum Cengiz Han ~n istilâsma
kadar sürecek bir mücadelenin de ba~lang~c~~olmu~tu21. Halifeler, Abbasi
Devletini en ihti~amh haliyle yeniden diriltmek için büyük çaba harcarken,
isteklerine set çeken Büyük Selçuklu imparatorlu~u ile bu yönde
çat~~maktan geri durmam~~, arad~~~~firsat~~da ancak ~rak Selçuklular~~Devleti
zaman~nda yakalayabilmi~ti. Bu devlet ile askeri alanda ba~a ç~kamay~nca,
özellikle Selçuklu ailesine mensup melikler ve gulâm emIrleri k~~k~ tmak suretiyle ülke dahilinde karga~al~k yaratarak, iç bar~~~~bozmaya çaba sarfetmi~~
ve bunda da ba~ar~ya ula~m~~t~. Bu anlay~~~bütün halifelerin de~i~meyen siyaseti olmu~tu.
~imdi, tam ~rak Selçuklu Devletini tarihe gömmü~ken, bu sefer de
kar~~s~na bir ba~ka Türk devleti ç~k~yordu ki, Halife Nâs~r ayn~~siyaseti burada
da uygulamaya koymakta bir sak~nca görmedi. ~rak-~~Acem'de meydana gelen ve gelecek bütün anti merkeziyetçi, anar~i do~uran, karga~al~k yaratan
harekederde hep bu halifenin parma~~~oldu~unu, onlar~~bizzat Halife
Nâs~r'~n te~vik ve himaye etti~ini kaynaklardan mü~ahede etmemiz
mümkündür.
Harezm~ah Teki~'in Irak-~~ Acen~'de meydana getirdi~i bu yeni durum,
eski Selçuklu emirlerinin, Sultan Teki~'in ülkesindeki ba~ka problemler için
2"

ibnu'l-Esir, XII, 101; Cuveyni, II, 30; Râvendi, II, 355-357; V. V. Barthold, 370.
dönem için bkz. I. Kafeso~lu, 127 vdd.
22 Bu konuyla ilgili tefemtath bilgi bulmak için bkz. H. Kayhan, ~rak Selçuklulan, Konya,
2001, ilgili yerler.
21 Bu
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bölgeden ayr~lmas~ndan sonra ortaya ç~kan otorite bo~lu~undan yararlanarak, bölgeye hâkim olma isteklerini daha da artt~rm~~t~ . Bu emirler kendi
aralar~nda anla~arak, Atabeg Pehlivan'~ n büyük emirlerinden Gökçe'yi kendile~~i~~ e lider seçip, harekete geçmi~lerdi. Müttefik emirler, Rey ve
çevresinde bulunan ~ehirleri Harezmlilerin elinden al~nak için ~sfahân'a
yürüdüler. ~ehre yakla~t~klar~~ s~rada Halife Nâs~r'~ n ordusunun ~ehir civar~nda karargah kurdu~unu görünce, sava~ma= yersiz oldu~unu gören
Gökçe, bu ordunun komutan~~Seyfeddin Tu~rul'a elçi göndermek suretiyle
halifeye itaatini sundu. Bunun akabinde, ~ehirden ayr~ lan Harezm ordusunu
takip edip, onlar~ n bölgeden uzakla~t~klarmdan emin olduktan sonra geri
dönüp ~sfahân'~~ele geçirdi. Buradan Ba~dad'a elçi göndererek, Rey,
HuVa. u'r-Rey, Sâve, Kum, Kacân ve Mazdegân'a kadar uzanan bölgenin kendisine b~raluhp, ~sfahân, Hemedân, Zencân ve Kazvin'in ise halifede kalmas~~
için teklifte bulundu. Önerilen yerleri ele geçirmek için zaten uzun bir
süredir u~ra~an Halife Nas~r, aya~~na kadar gelen bu f~rsat~~geri tep~neyerek, teklifi hemen kabul etti ve bölgenin kendisine verildi~ine dair bir
men~u~ru, de~erli hediye ve hil'aderle birlikte Gökçe'ye gönderdi (1194-95) 23.
Abbasi veziri ile yapt~ klar~~sava~ta yenilen Kutluk ~nanç ve Cemâleddin
Ayaba, kaç~p Hemedân civarlarma gelmi~lerdi. Burada asker toplay~p, silah
ve malzeme tedarik ettikten sonra vezir Mueyyiduddin 'in o tarafa gelmekte
oldu~unu i~itince, Ayaba'mn adam~~Seyfeddin Teldz'in korumas~nda olan
Kerec'e gittiler. Mueyyiduddin onlar~~taldbini sürdürerek, buraya da gelince,
onunla kar~~la~maktan korktu~u için, elinde bulunan bütün a~~rl~klar~~
b~rakan Kutluk ~nanç, Ayaba'n~n itiraz~na ra~men Rey'e kaçt~ . Buraya
vannca, ölen Emir Siraceddin Kaymaz'~n miras~ ndan 160 bin dinar alarak,
yeni bir ordu toplamak suretiyle ~ans~n~~bir daha denemek istedi2 t.
Bu s~rada Simnân ve Damgân'da bulunan Harezm~ah emin Mayac~k,
Kudu~~
~nanç'~~hile ile yakalayarak öldürttü ve kafas~n~~keserek Harezm'e yollad~ . Cesedi ise Hemedân'da babas~~Cihân Pehlivâns~n türbesine nakledildi
(May~s 1196). Sultan Teki~, Kutluk ~nanç'~n öldürülmesine üzülmü~~ve Mayaok'un bu konudaki özürünü de kabul etmemesine ra~men, ona herhangi
bir ceza vermemi~ti23.
23 ~bnu'l-Esir, XII, 105; ~. Kafeso~lu, 138; H. Alyf~ri, Azerbaycan Atabegleri ~ldeniz
O~ullar~, ~stanbul, 1966 (~ . Ü. Ed. Fak. Bas~l~nam~~~Doktora Tezi), 90.
24 Livendi, II, 349-350.
23 Râvendf, II, 350-351. 350-351; Cuveyni, II, 30;

~bn Kesir, XIII, 85. Mayac~k'un Kudu~~
~nanç'~~niye öldürtdi~üne ili~kin kaynaklar de~i~ik bilgiler vermektedir. Cf~veyni'ye göre,
Mayac~k, aralar~~ iyi olmad~~~~için, onun isyan etmek üzere oldu~unu bahane ederek bu i~i
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O~lu Melik Yunus Han ~n Irak-~~ Acem'de ba~ar~l~~ olamamas~~ve hastalanarak görme yetene~ini büyük ölçüde kaybetmesi Sultan Teki~'i yeni tedbirler almaya zorla~rn~t~~ki, bu amaçla tabii Azerbaycan Atabegi Ebübekir'e elçi
yollayarak, Hemedan'a gidip, bölgenin idaresinin düzenlenmesinde o~luna
yard~ m etmesini istedi ise de, Gürcü sald~ r~lar~n~~ bahane eden Ebubekir,
ancak karde~i Özbek'i yollayabilece~ini
Teki~, bölgeden ayr~ l~ p Rey ~ehrine ula~t~~~~zaman Ebfibekir'in
gönderdi~i Özbek Hemedân'a geldi. Onun gelmesiyle birlikte babas~~ zaman~ ndan kalan baz~~ emirlerin gelip onun çevresinde topland~ klar~ n~~
görmekteyiz. Bunlardan birisi olan ~ zzeddin Satmaz Hemedân'a gelerek
onun emrine girmi~ti. ~rak-~~ Acem'de faaliyet gösteren Emir Nureddin
Gökçe'yi yakalay~p, ortadan kald~ rmak için Özbek ve ~zzeddin Satmaz birlikte
harekete geçtiler ve onu bölgeden uzakla~t~rma~~~ba~ard~ lar. Kagnak zorunda kalan Emir Gökçe, giderken, intikam için Hemeclan çevresini
ya~malamay~~ da ihmal etmedi".
Özbek'in Hemedân'a gelmesi, büyük emirlerden Cemaleddin Ayaba'y~~
da buraya çekmi~~ve onun hizmetine girmesine sebep olmu~tu. Onun k~sa
sürede yükselmesi ve vaziyete hakim olmas~~üzerine, kendi itibarm~ n
dü~tü~ünü gören ~zzeddin Satmaz, k~ zarak oradan ayr~l~ p Zencan'a gitti.
Cemaleddin Ayaba'n~ n prestiji, damatlar~~olan Kuran Han ~n o~ullar~~ ve Nilreddin K~ ran'~n o~lunun biner ki~ilik süvarilerle yard~ ma gelmeleri üzerine
daha çok artt~~(27 Ocak 1197). Kaynaklardan anlad~~~m~za göre, bölgedeki
anar~i ve düzensizlik, onun iyi icraatleri sayesinde k~sa sürede ortadan kalkarak, Hemedân ile çevresi huzur ve süküna kavu~tu".
Abbasi veziri M~ leyyiduddin'in ölümünden sonra vezaret makam~na
vekalet eden Muineddin Ka~i'nin telkinleriyle harekete geçen Halife Nas~ r,
M~s~ r ülneras~ ndan olup daha sonra Ba~dad'a gelerek halifenin hizmetine
girmi~~olan Emir Ebirl-Heycâ'y~~ bir orduyla birlikte Hemeclan'~~ele geçirmesi
için ~rak-~~Acem' e göndermi~ ti. Eb~-fl-Heyca, Melik Özbek'in ad~~kaynakla~-da
belirtilmeyen bir yere sefer yapmak için ~ehirden ayr~lm~~~olmas~ndan da yayapt~rm~~t~ . Râvendi ise, Melik Yunus Han ~n kar~s~~olan Sultan Tu~rul'un k~z~n~n, babas~ n~ n
ölümünden sorumlu tuttu~ u Kutluk' ~ nanç'dan intikam almak için bu i~i yapt~ rd~~~ n~~
belitmektedir.
Râvendi, II, 357.
27 Râvendi, II, 358; ~.Kafeso~l~~, 138.
28 R.ivendi, II, 358.
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rarlanarak, sald~r~ya geçip, k~sa bir sürede Hemedân'~~ i~gal etti (29 Nisan
1197). Bu durumun, Özbek'in, ba~l~~oldu~u halifeye güvenini oldukça
sarst~~~ m görmekteyiz. Nitekim, bu hali gören Halife Nas~r, Özbek'i
yumu~atmak ve gönlünü almak için taraftar~~Emir Alem'i, durumu izah eden
mektup, zengin hediyeler ve hil'atlerle birlikte ona elçi olarak gönderdi.
Hemedân'da bunlar olurken, Harezm emin Mayac~k ise, Batmiler
üzerine sefer yaparak, hile ile ele geçirdi~i reislerini ve taraftarlarm~n büyük
bir k~sm~n~~öldürmek suretiyle, Irak-~~Acem'de onlara büyük bir darbe vurdu.
Buradan da Hemedân'a sald~ rarak, Emir A'lem ile Ebül-Heyar bozguna
u~rat~p kaç~rtu. Berticird'e do~ru kaçan bu Abbasi emirlerini bir müddet takip eden Mayac~ k, daha sonra geri dönmek zorunda kald~ . Çünkü kendisinin
olmad~~~~s~rada aniden Rey'e sald~ ran Emir Gökçe ve Nasireddin A~u~, askerlerinin bir ço~unu öldürmü~ler ve bütün hazinelerini ellerine
geçirmi~lerdi. Mayac~k'~n Rey'e gelmesi üzerine bu sald~ rgan emirler geri
çekilmek zorunda kald~ lar (1197)3°.
Melik Özbek, Ebül-Heyca'mn sald~r~ s~ndan sonra yard~m istemek için
gitti~i Azerbaycan'dan May~s-Haziran 1197 tarihinde Hemedân'a geri döndü.
Karde~i Atabeg Ebübekir, buray~~yeteri kadar iyi yönetemedi~ine kanaat getirmi~~olacak ki, ona yard~m etsinler diye Azerbaycan emirlerinden baz~lann~~
yollam~~t~. Gökçe hakk~ndaki ~ikayetlerin fazlala~mas~~üzerine, Özbek onu
ihtar ettiyse de, oldukça güçlenen bu emir, k~l~c~n~~b~rakmay~~reddetti. Bu
emirin gittikçe tehlikeli oldu~unu gören Emir Bahaeddin Sunbat, Azerbaycan'a giderek Atabeg Ebübekir'e durumu anlatt~. Bunun üzerine Ebübekir,
oray~~ düzeltmesi için Kad~~Zeyneddin'in o~lunu karde~ine nâib olarak
gönderdi ise de, bu ~ah~s görevini kötüye kullanarak, halk~n mal~n~-mülkünü
müsadereye, her türlü kanunsuz i~lere önayak olarak, bu tür i~leri te~vik etmeye ba~lad~. Bir y~l içerisinde de orada vefat etti''.
Emir Gökçe, bu s~rada Y~va Türkmenlerinin üzerine bir sefer yapm~~~ve
bunun üzerine bu Türkmenlerinin reisi Fahreddin ~brahim, Sadreddin Düni
ad~ nda birini Melik Özbek'e elçi olarak yollayarak, durumu kendisine bildirmi~~ve ne yapmas~~gerekti~ini sormu~tu. Bu sald~rgan ernirin oradan
uzakla~t~r~lmas~~için kendisine talimat verilince, onlarla herhangi bir sava~~~
29 ibnu'l-Esir, XII, 112; Wayendi, II, 359; S~bt, II, 408-409; ~br~~Kesir, XIII, 89; H. A1y5ri, 91.

3° Wavendi, II, 360.

Ra'vencli, II, 360-362; ~. Kafeso~lu, 139-140.
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göze alamayan Gökçe, bir kaç yeri ya~malad~ktan sonra Hemedân'a geri
döndü32.
Irak-~~Acem'i istilâ ederek, ba~~ms~z bir hükümdar olmay~~isteyen Emir
Mayac~k, bu bölgenin en önemli merkezlerinden birisi olan ~sfahân'a giderek, orada bulunan Harezm ordusuna sald~r~p, onlar~~geri püskürttü. Bundan sonra ileri hareketine devam ederek, Kâ~ân'a yöneldi ve oray~~muhasara
edip, yakla~~k 4 ay süren bir ku~atmadan sonra ~ehri âmân ile ele geçirmeyi
ba~ard~. Aman verdi~i halde, kendisine teslim edildikten sonra verdi~i sözde
durmayarak, bütün ~ehri ya~malatu. Râvenanin belirtti~ine göre, onlar~~bu
tür i~lere Kâ~ân raf~zileri te~vik etmekteydiler".
Buradan Rey'e hareket etmesi üzerine tela~a kap~lan Melik Özbek,
emirleri ile birlikte Mayac~k'~n sald~r~lar~n~~önlemek için Kazvin'e yürümeye
karar verdi. Bu i~~için ayr~ca Melikul-Umerâ Cemâleddin Ayaba'y~~yard~ma
ça~~rd~larsa da, o bu davete kat~lmad~. ~ki taraf aras~nda 11 Mart 1198 tarihinde yap~lan sava~ta, ilk anda Özbek'in askerleri kar~~~taraf~n ordusunun
merkezini çökerttilerse de, daha sonra sava~~~b~rak~p burada ya~maya
dal~nca, Mayac~k'~n kar~s~n~n komutas~ndaki Harezmli kad~nlardan olu~an
bir birlik onlar~~ku~atu ve oldukça kanl~~bir sava~tan sonra yenilerek geri
çekilmek zorunda kald~lar. Melik Özbek, Gökçe ve Nâsireddân A~-u~~sava~tan
sonra Zencân'a sald~rd~lar. Bunun üzefine Mayac~k ta Hemedân civarlarm~~
ya~maladr".
Râvendi'nin belirtti~ine göre, Mayac~k'~~bu gibi sald~r~lara te~vik eden
bizzat Halife Nâs~r idi. Bu konuda ona gönderdi~i maktupta: "Sultan Harezm~ah hâkimdir, fakat en büyük melik, zaman~n ~skenderi, dünyan~n
h~lkümdan, cihâ~l pehlivân~, ikinci Rüstem, muzaffer fatih, k~r-isfehsalâr
nâibidir."
~emseddin Mayac~k tamamiyle her hususta
demekteydi".
Bu s~ralarda 28 May~s 1198 tarihinde, Sultan Teki~'ten gelen bir fen-nal~,
ileri gelen ki~ilerin önünde okundu. Bu fermanda ~öyle denilmekteydi:
~~~~~zaffer ratih, büyük hâcib, do~u ve bat~daki emirlerin meliki
ulu~~
hâcib, gâzi, k~r-isfehsalâr Ma~emseddin
Livendi, II, 361.
II, 363.
31 Râvendi, II, 364-365; H. Alyâri, 93-94; ~. Kafeso~l~t, 140-141.
Râvendi, II, 365-366.

32
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yaak Zahit- Emir~~ 'l-Mu'minin bizim kulumuzdur ve onun adaleti bizce bilinmektedir. Fikrimiz ~öyle karar verdi ki, bütün Irak'ta o bizim nâibimiz olarak ewelce buy~~rmu~~oldukla~~m~z~~ifa edecektir. Reisler, kad~lar ve di~er
âmillerin mercii odur.3""
Hem halifenin hem de Sultan Teki~'in kendisini öven ve yapt~ klar~n~~
onaylayan mektuplar~, Mayac~ k'a güç ve cesaret vermi~, kendisine olan
güveni artarak, bölgede tek ba~~na hakim olma iste~ini kamç~lam~~u. Bu
amaçla, Hemedan'dan Kirman~ahan civar~ na, Ebher ve Zencân hudutlarma
kadar ordusuyla ya~ma ve çapullarda bulnduktan sonra, Irak'~n vergilerini
Teki~ 'e vermeyerek, saltanat iddias~yle isyana kalk~~t~~~n~~görmekteyiz. Bu
durum üzerine Atabeg Ebûbekir, Cemaleddin Ayaba, Emir-i Alem ve bir kaç
emirle bir araya gelerek 4 bin silvariden olu~an bir orduyla harekete geçtiler
ve K~l~a taraflar~nda yakalad~ klar~~Mayac~ k'~~ a~~r bir yenilgiye u~ratt~ lar".
Böylece, geçici bir süreyle de olsa Irak-~~Acem'de asayi~~sa~lanm~~~oldu.
Atabeg Eb~lbekir, k~~~mevsimini Rey'de geçirmek istiyordu. Ordusunu
da~~tm~~~ve askerlerini k~~~boyunca evlerine göndermi~ ti. Bu yüzden yan~nda
bulunan asker say~s~~ azd~. Bu durumu de~erlendirerak, Mayac~k ile anla~~p
tehlikeli bir oyun oynayan Kad~~Sadreddin Vezzân, Ebübekir'e giderek, Harezm~ah Teki~'in Rey'e gece bask~ n~~ yapmak amac~ yle Dihistan'dan
Damgan'a gelmek için gece-gündüz at ko~turdu~unu ve ordusunun bir gün
sonra ~ehre ula~~ p, kendisine Sultan Tu~rul'un hesab~n~~soraca~~n~, bu
yüzden de ihtiyatl~~olmas~~gerekti~ini bildirdi. Bu habere hemen inanan
Ebübekir, oldukça tela~lanarak, hemen askerleriyle birlikte Rey'i terkedip,
acele Azerbaycan'a hareket etti. Böyle bir olay~~bekleyen Mayac~k, onun
ayr~lmas~ ndan az sonra ordusuyla birlikte Rey'e geldi ve ~ehre hakim oldu.
Önceden yapt~~~~ve yar~m kalan ya~ma ve zulümlerine tekrar ba~lad~".
Bu vaziyetten haberdar olan Harezm~ah Teki~, '~rak emirli~i görevinin
uzamas~~sonucu, i~leri diledi~i gibi yin~ltmesi yüzünden, kafas~ nda
ba~~ms~zl~k dü~üncesi yer etmi~~ve ruh unda insan~~ do~ru yoldan ç~karan
~eytan yerle~mi~~olan, sultann~~devletinden ald~~~~güçle biriktirdi~i teçhizat
ve askere güvenerek kendisini sultan sanan Mayac~k 'in i~ini bitirmek üzere
Irak'a yiirüdü3"."

Râvendi, II, 366.
Râvendi, Il, 367-368.
38 Râvendi, II, 368.
38 CUVeyni, II, 32. Teki~'in bu ~ rak seferinin sebeplerini Cuveyni bu sözlerle gayet güzel
ifade etmi~tir.
37
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Teki~, 1198 k~~~n~~Mâzenderân'da geçirerek, haz~ rl~k yap~ p, baharla birlikte haz~ rl~ klar~ n~~ tamamlayarak ~rak-~~ Acem'e yürüdü (Ocak 1199). Sultan
Teki~'in büyük bir orduyla üzerine do~ru geldi~ini duyan Mayac~k, ilk anlarda oldukça paniye kap~lmasma ra~men, daha sonra kendisini toparlam~~~
ve kar~~~koymaya çal~~m~~sa da ba~ar~l~~olamayarak, sultan~n ordusunun
önünden kaçm~~t~. ~rak içlerinde ba~~bo~~dola~arak Dinever ve Li~ter yoluyla
bölge d~~~ na ç~ kt~~ ise de, Teki~~onun pe~ini b~ rakmad~. Yan~nda bulunan
emirleri ve askerlerinin büyük bir k~sm~~ ondan ayr~larak sultan~n ordusuna
kat~lm~~t~. Uzun bir kaç~~tan sonra Teki~'e haber göndererek, af dileyip, su!tan~~ pe~ine dü~mekten vaz geçirmeye çal~~uysa da ba~ar~l~~olamad~. Kararl~~
olan Teki~, onun arkas~ ndan çok h~zl~~ hareket edebilen bir birlik yollad~ .
Mayac~ k, onlar~n ellerinden kaç~ p bir kaç adam~yle birlikte daha önceden
hile ile ele geçirerek, zahire ve mallar~ n~~ yerle~tirdi~i Firuzküh kalesine
s~~~ nd~. Pe~inden yeti~en s~dtan~n askerleri kaleyi manc~ n~ klarla döverek,
onu kaleden ç~karmay~~ ba~ard~lar ve bir deveye ba~layarak, Teki~'in bulundu~u Kazvin'e getirdiler. Karde~i Melik Akça'n~n araya girmesiyle onun
hayat~n~~ ba~~~layan Sultan Teki~, zincir'e vurdurarak, bir y~l hapse mahk~lm
etti4".
Bu olaydan sonra Halife Nas~ r taraf~ndan gönderilen bir elçilik heyeti,
Sultan Teki~'e ve o~lu Kutbeddin'e hil'atler ve k~ymetli hediyelerle birlikte,
~rak, Horasan ve Türkistan'da elinde bulunan beldeler üzerindeki
hâkimiyetini onaylayan bir men~ur getirdiler'". Bu, ayn~~ zamanda, ~rak-~~
Acem üzerinde hak iddia eden halifenin, ~imdilik kayd~yle bu isteyinden vaz
geçerek, güç ve kudreti elinde tutan Sultan Teki~'in bölgedeki hakimiyetini
onaylad~~~~anlam~na geln~ekteydi. Sultan Teki~, Cüveyni'nin belirtti~i gibi,
uzun bir süredir kafas~n~~ me~gul eden gaileler ortadan kalk~ p, hilafet makannyla da i~lerini kendi istedi~i ~ekilde düzenledikten sonra oldukça rahatlam~~~olarak, ordusuyla Irak'taki Batmilerin üzerine yürüdü. Kazvin civar~nda
bulunan Arslan Gü~ay kalesini dört ayl~ k bir ku~atmadan sonra, içerisinde
bulunanlara âmân vermek suretiyle ele geçirdi. Bunun akabinde o~lu
Tâceddin Ali ~ah'~~bütün ~rak-~~Acem bölgesinin ba~~na getirdi ve ~sfahan'da

40 Cuveyni, Il, 32-33; ~ bnu'lEstr, XIII, 133; Ra'vendi, II, 368; ~. Kafeso~lu, 142-143. Râvencti,
Mayacik'm Sultan Teki~'in emriyle Rey'de idam edildi~ini belirtmektedir. Cüveyni ve ~bni:Il-Esir
ise bu emirin öldürülmeyip, hapse auldi~inda hemfikirdirler.
41 Cuveyni, II, 33; ~bnu'lEsir, a.g.y.; ~. Kafeso~lu, a.g.m., 138.
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oturmas~n~~ emrettikten sonra Harezm'e geri döndü (28 Mart 1200) L'. Sultan
Teki~~Irak-~~Acen~'den ayr~ld~ktan k~sa bir süre sonra ba~veziri Niza~ nül-Mülk
Mesud b. Ali, intikam almak isteyen Bat~ nilerin suikasdiyle öldürüldü.Vezirinin ölümüne son derece üzülen Teki~, Bat~ nilere haddini
bildirmesi için o~lu Kutbeddin'e emir verdi. Büyük bir orduyla müstahkem
Bat~ni kalesi Tur~iz'i ku~atan Melik Kutbeddin, tam ele geçirmek üzereyken,
oraya do~ru hareket eden Sultan Teki~~yolda Çah-~~Arab (Arab Kuyus~~) denilen yerde vefat etti (3 Temmuz 1200)".
Anlad~~~m~z kadar~yla, Sultan Teki~ 'in ölniesiyle birlikte, Harezm~ahlarm Irak-~~ Acem'deki niifuzlar~~oldukça azalm~~, onlar~n yerini
Azerbaycan Atabegi Ebûbekir alm~~t~ . Ebûbekir, Azerbaycan'dan gelerek
~sfahan'a gitmi~~ve Irak-~~Acem'i karde~i Melik Özbek'e vermi~ ti. Henüz ele
geçirilemeyen Gökçe ise, bu s~rada Rey'de idi. Mayac~ k tehlikesinin ~rak'tan
uzakla~t~ r~ lmas~ ndan sonra, Emir Gökçe'nin gittikçe kuvvetlen ~neye
ba~lad~~~ n~~ görüyoruz. Bu emir aç~ kça Ebûbekir'e kafa tutarak, onu
tan~mad~~~n~~her yerde söylemekteydi. Buna kar~~l~k bütün yönetim i~lerini
Meliku'l-Umerâ Cemaleddin Ayaba'ya b~ rakm~~~olan Eb~lbekir, içki ve
e~lence ile vakit geçirmekteydi. Dolay~s~yle Gökçe bu durumdan yararlanarak Irak'ta önemli bir güce sahip olmu~~ve gaflet uykusunda olan Atabeg
Ebübekir'e kafa tutacak hale gelmi~ti. Ebübekir, ~sfaharfdan ayr~l~ p Azerbaycan'a dönece~i zaman ordusunun ço~u Gökçe'nin taraf~ na geçerek, onunla
birle~ti. Buna ra~men bu atabeg herhangi bir tedbir almak yerine, Azerbaycan'a dönmeyi daha uygun buldu. Böylece bütün Irak-~~ Acem tamamen
Gökçe ve onunla birlikte hareket eden Mengli, Yuva~, Ça~an vs. eski Selçuklu
gulâm emirlerinin kontrolü alt~ na girdi". Gökçe buralar~~bir müddet
hakimiyeti alt~nda tutmay~~ba~ard~ . Atabeg Cihân Pehlivân'~n Aydo~mu~~
ad~ndaki memlükünü yan~ na alarak, onu önemli mevkilere getirmi~ti. ~bnu'lEsir'in belirtti~ine göre, çok güvendi~i bu emir, Gökçe'ye muhalif emirleri
kendi etraf~ nda toplayarak, onun üzerine yürüdü ve yap~lan sava~ta galip gelerek, onu öldürdü (1203-1204). Bundan sonra Irak-~~ Acem'de Emir
'12 Cuveyni, II, 33-35; ~ bnu'l-Esir, a.g.y.; Zekeriya b. Muhammed el-Kazvini,
Beyrut, (Tarihsiz), 292-293.
13 Cuveyni, II, 35-36; lbnu'l-Esir, XII, 133-134, 137; S~bt, II, 471-472; ~ bn Kesir, XIII, 99; V.
V. Barthold, 371; ~. Kafeso~lu, a.g.e., 145-146. ~bnu'l-Esir, Melik Kutbeddin'in, babas~n~n hasta
oldu~unu duyarak, 100 bin dinar vermeleri ve itaat etmeleri ~artlanyla Tur~iz kalesini
muhasaradan vaz geçti~ini yazmaktad~r.
Ra'vendi, Il, 369-371; H. Alyârt, 99.
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Aydo~mu~~hâkim oldu. Hiç bir siyasi prestiji ve gücü olmayan Melik Özbek'i
de yan~na alarak, bölgeyi onun ad~na idare etmeye ba~lad~ .
Bu s~rada Azerbaycan'da Atabeg Ebübekir'in içki ve e~lenceyle
me~guliyetinden dolay~~harekete geçen Gürcüler, Azerbaycan ~ehirlerine
sald~rmaya ba~lam~~lard~. Nahcivâ'n ve Beylekân'~~haraca kestikten sonra
Duvin'i ve çevresindeki bir tak~m kaleleri ellerine geçirdiler. Buradan Merend'e sald~r~p, buras~n~~ve takiben bütün A~Tan'~~i~gal ettiler. Bunun arkas~ndan ~emkur'~l ve Erdebil'i ele geçirerek tahrip ettiler (1202-1203).
Bütün bu sald~r~lar olurken Atabeg Ebübekir onlara kar~~~herhangi bir harekete geçmeyerek, saray~nda zevkü sefa ile me~gul olmaktayd~~ve "hâcib ve
emIrlerinin kendisine Gürcüler hakk~nda bir ~ey söylememelerini emretmi~ti'46. Atabeg Ebübekirin bu kötü yönetimi 1210-1211y~l~nda ölümüne
kadar devam etti.
Sonuç olarak, ~rak Selçuklular~~Devleti'nin çökü~ünde önemli bir rol
oynayan gulâml~ktan yeti~me emirler, bölgeyi ellerine geçirmi~~bulunan
güçlü Harezm~ahlar~n taraflarma geçmi~ler ve k~sa zamanda onlar~~da kendilerine benzeterek, onlarla birlikte yerli halk~~soyn~a~a ve ya~malama~a devam etmi~lerdi. Râvendi bu durumu ~II cümlelerle gayet güzel bir ~ekilde ortaya koymaktad~r: "Irak'~n kara gulâmlar~~birer iki~er Harez~nlilerle el birli~i
yapt~lar ve onlara zul Cun ve harap etme yollar~n~~gösterdiler. Nerede köy
varsa, hayvanlar~n~~sürüyorlard~. Köylü, feryat ve inleme kilimleri s~rtlar~nda
olarak, onlar~n arkas~ndan gidiyordu. Nihayet ine~i, öküzü önlerinde kesik>,
kebap ediliyordu. Köylü ci~er yiyordu, fakat kendi ci~erini. Böylece ~rak
vilâyetinde öten horozlar~~bile yok ettiler ve öküz sahibini, köyhlyü i~siz
b~rakt~lar'''. "Yme Râvendrnin belirtti~ine göre, Özbekein 1197-99 y~llar~nda
Hemedâneda bulundu~u dönemde ortaya ç~kan zulüm, bundan önceki
y~llardan çok daha fazlayd~. Yine ona göre, bu dönemde "~rak, kötü dinli
imamlar ve zalim Türkler yüzünden o hale geldi ki, divan i~lerine riâyet,
hürmet edilmedikten ba~ka, kad~hk, tedris, mütevellilik, evkafa bakma
i~lerini de iktâa ba~lad~lar ve her ~ehire böyle dinsizleri mû stevli ettiler."
Râvendrye, yine bu dönemde Harezm~ahlarm bölgede yapt~klar~n~~ "haks~z
45 ~bnu'l-Esir, X11,166.
46 Huseytd, Al~bliru'd-Devieti's-Selçukiyye, Trk. tr. N. Liigal, Ankara, 1943, 133; ilmu'l-EsIr,

XII, 156-157; M. Brosset, Gürcistan Tarihi, Selçuklular Devri (1015-1212), Trk. tr. H. D.
Andreasyan (TTK Küttiphanesinde Bulunan Basilmanus Tercüme), III, 562-569; F. Ku-zto~lu,
Yukar~~&ir se Çon~h Boylar~nda K~pçakh~r, Ankara, 1992, 132-135.
47 »yen& Il, 346-347.
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yere kan dökmek, zulüm yapmak, ya~ma ve y~kma gibi i~lerde Harezmlilerin
Irakhlara gösterdikleri merhametsizlikl eri ve yapt~ klar~~kanuns~alu~~~ ,
O~uzlar Horasan 'da yapinam~~lard~'8. " diyerek ifade etmekteydi.
Bu anar~inin olu~mas~nda, Halife Nâs~re~ n da büyük bir rol oynad~~~n~~
haurdan ç~ karmamak gerekmektedir. Büyük Abbasi Devletini ihyâ etmek
amac~yle bölgeyi ele geçirmeye çal~~an Halife Nâs~r, gerek Harezm~ah
Teki~'in bölgeyle ilgisini kesmek için Gur hükilmdan Glyâseddin'i onu oyalama~a ve sava~a lu~k~rtm~~ , gerekse de eski Selçuklu gülam emirlerini ve
hatta Mayac~ k gibi bölgede görevli Harezmli emirleri bile k~~lurtarak, maddi
yard~mlar ve bir tak~ m taltiflerle mevcut Harezm~ah otoritesine kar~~~harekete geçinni~ ti. Kendisinin bir çok defalar bölgeyi ilhak için gönderdi~i ordular, Selçuklu ve Harezm~ah kuvvetleri kadar bölge halk~na zarar verdiler.
Bütün bu kay~ tlar, Sultan Tu~rul'un Atabeg K~z~ l Arslan ile hâkimiyet
mücadelesinden itibaren Irak-~~Acemede ya~anan ve bu sultan~n öldürül~nesiyle birlikte zirveye t~ rmanan siyasi anar~inin sonucunda ortaya ç~kan
karga~al~klar~~göstermektedir. Her ne kadar Harez~n~ahlar bölgeye hâkim
olmu~larsa da, hilkümdarlar~n~ n Horasan ve Türkistan'da devleti ilgilendiren di~er meselelerle me~guliyederinden dolay~ , bu bölgede meydana
gelen anar~iyi ortadan kald~ramam~~ lar, gönderdikle~i melikle~- ve emirler de
ya ba~ar~s~z olmu~lar, ya da Mayac~k gibi kendi ba~~ms~zl~klar~n~~elde etmek
için isyana kallu~m~~lard~.
~u da bir gerçektir ki, bir buçuk as~rd~ r Selçuklu yönetiminde rahat ve
huzurlu bir hayat süren bölge halk~ , bu devletin gücünü ve kudretini kaybedip, daha sonra da tarih sahnesinden çekilmesinden sonra, bölgeye hâkim
olan bir tak~ m emirlerin insaf ve merhametine kalm~~lard~. Neticede, bu
emirler halk~~soyarak, ya~malayarak, bask~~ve zulümle kendi idarelerini zorla
kabul ettirmi~lerdi. Azerbaycan ise, Atabeg ~ldeniz ve o~ullanndan sonra,
önceki parlak günlerini kaybetmi~ , özellikle Atabeg Ebübekir zaman~nda
Gürcü alunlanmn hedefi haline gelmi~~ve Irak-~~Acem gibi buran~n halk~~da
eski durumla= arar olmu~lard~ .

'18 Rivendi, II, 356, 363. O dönemde ya~am~~~olal~~milverrihin olaylar~n sonuçlar~~hakk~nda
belirtti~i bu bir kaç cümle, zannederiz bu dönemde ya~ananlar' daha iyi analiz etmemize
yard~m edecektir.
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