ARTUK O~LU ~LGAZ!
Dr. AL~~SEVIM
Birinci Haçl~~Seferini ba~ar~~ile sona erdirmeleri sonucu olarak
Suriye ülkesine yerle~meye muvaffak olan Haçh kuvvetlerine kar~~~
kazanm~~~oldu~u sava~larla k~sa bir zamanda Islam dünyas~nda ünlü
bir kumandan olarak tan~nan Artuk o~lu ~lgazi, karde~i Sökmen
tarafindan H~sn-~~Keyfa'da (Hasankeyf) kurulan (H. 495=1102
sonlan) ~lk Artuklu Beyli~i'nden sonra ikinci olarak Mardin'de
"Tabaka-i ~lgaziyye" adiyle teessüs etmi~~bulunan Artuklu Beyli~Tnin
kurucusudur. Bu ünlü Türkmen beyi'nin, Büyük Selçuklu Imparatorlu~una ba~l~~olarak veya olm~yarak giri~ini§ oldu~u siyasi faaliyetleri
hakk~nda ~imdiye kadar çe~itli kaynaklardan faydalan~lmak suretiyle
bir ara~t~rma yap~lmam~~, ancak dar ansiklopedi sayfalannda yetersiz
ve k~sa bilgiler verilmi~tir. Biz bu yaz~m~zda bu konuyu, Arap, Süryani,
Ermeni, Lâtin ve Gürcü kaynaklar~n~n bize verdikleri imkân nisbetinde incelenmeye çal~~aca~~z.
A. ~LGAZ~'N~N MARD~N ARTUKLU BEYL~~~N~~KURMADAN
ÖNCEK~~S~YAS~~FAAL~YETLER~~

Necmüddin ~lgazi'nin* kaynaklarda görülen ilk siyasi faaliyeti,
karde~i Sökmen ile birlikte Kudüs ~ehrinde idareyi ele almasiyle
ba~lamaktad~r. Babalar~~Artuk Bey'in Kudüs'te vali bulundu~u bir
s~rada ölümü üzerine (H. 484= ~~og ) hizmetinde bulundu~u Suriye
Selçuklu Devleti sultan~~Tacüddevle Tutu~, bu ~ehri o~ullar~~ ~lgazi
ve Sökmen'e ~kta etmi~ti'. Maalesef elimizde bulunan kaynaklarda
* Bu ad, öztürkçe as~ll~~ olup Uygurcada ve Orhon yaz~dan ile hemen hemen
di~er bütün Türk lehçelerinde bulunan ve "memleket, devlet, hakimiyet, do~u ve
yön" anlamlar~na gelen il-el ( ) kelimesiyle arapça gazi ( 4.53U. ) kelimesinden kurulmu~tur ve "memleket veya hakimiyet gazisi" anlam~nda kullan~lm~~~
olmal~d~r. Bu kelime hak. bk. Prof. v. Gabain, Alttürkische Grammatik (Sözlük
k~sm~), Leipzig ~ 95o.
ibnii'l-Esir'de, Kudüs'ün, yaln~z Sökmen'e ~ktâ edilmi~~oldu~u kaydedilmi~se de elimizde bulunan di~er bütün kaynaklar~n ittifak~~ve bu ~kta'dan sonra
cereyan eden olaylar, ~ktâ'~n yaln~z Sökmen'e yap~lmam~~~oldu~unu gösteriyor.
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ne Ilgazi'nin ve ne de karde~inin Sultan Tutu~~ad~na Kudüs'deki
valilikleri süresince gösterdikleri faaliyet ve yapt~klan icraat hakk~nda
hiçbir bilgiye rastlam~yoruz. Ilgazi'nin, - Sökmen gibi- bu valilik
s~ ras~nda sultan Tutu~~ve o~ullan zaman~nda ~rak ve Suriye'de vukubulan siyasi olaylara onlarla birlikte kat~lm~~t~ r. Bu bak~mdan o,
Kudüs'te çok vakitler bulunamam~~~ ve ~ehir kendi ad~na nâibleri
tarafindan idare edilmi~tir.
Ilgazi, büyük sultan olmak gayesiyle Berkyaruk ile sava~a giden
kaynatas~~ Tutu~~taraf~ ndan emir Vessab b. Mahmud ile Suriye'de
o~lu R~dvan'~n yan~nda b~rak~lm~~t~~2. Tutu~'un, bu sava~ta ölümünden
önce o~lu R~dvan'a "Kuvvetleriyle kendisine yard~m gelmesini" bildirmesi üzerine R~dvan, Ilgazi ile birlikte babas~na yard~ma giderken Hit yak~nlar~nda onun yenildi~i ve öldürülmü~~oldu~u haberini
al~nca derhal geri dönmü~~ve Haleb'e gelerek burada hâkimiyetini
ilân etmi~tir. Ibnü'l-Adim ve Ibn KalânisVnin rivayetlerinden
anla~~ld~~~na göre bundan sonra Ilgazi, karde~i Sölunen'in, R~dvan'la
birlik olmas~na kar~~l~ k Tutu~'un D~m~~k'taki nâibi Say-Tekin'in
yard~m~~ sayesinde buraya hâkim olmu~~olan melik Dukak'~n yan~na
giderek onun hizmetine girmi~tir. Fakat melik Dukak'~n, müttefikleri ligazi ve Antakya hâkimi Ya~~s~yan ile birlikte D~m~~k'ta bulunmad~~~~bir s~ rada, melik R~dvan yan~nda Sökmen oldu~u halde ad~geçen ~ehri ba~ar~s~z bir ku~atmaya gitti~i zaman Dukak, Ilgazi'yi
niçin ve nedenini bilmedi~imiz bir suçu yüzünden hapsetmi~ti s. Öte
yandan karde~i Ilgazi'nin hapsedilmi~~oldu~unu ö~renen Sökmen,
bundan istifade ile Kudüs'e gitmi~~ve ~ehri, k~smen karde~i taraf~ndan idare eden nâiblerden teslim alm~~~ve buraya yaln~z ba~~na hâkim olmu~tur (H. 489 ortalar~).
2 Ibnü'l-Esir, Ebü'l-Hasen Izzüddin b. Muhammed el-Cezeri el-Kâmil
frt-tarih, (M~s~r Tabi), X., 85; /bn Kalanisi, Ebü Ya'lâ Hamza: Zeylü Tarihi
D~m~~k (Ne~r. H. F. Amedroz), Beyrut 1908, s. 127; Ibnü'l-Adim, Kemalüddin
Ebu'l-Kas~m Ömer Zübdetü'l-Halep min Tarihi'l-Halep (Ne~r. Sami Dehhan),
D~m~~k 1954, II., 119.
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Ibnü'l-Adim, II., 124;
Ibn Kalanisi, s. 132. Ilgazi'nin, birlikte hareket etti~i melik R~dyan'dan ayr~l~p
aras~~aç~k bulunan öteki karde~i D~m~~k hâkimi melik Dukak'~n yan~na niçin gitti~i
hususunu ne yaz~k ki kaynaklar aç~klam~yorlar. Ilgazi'nin çok geçmeden kendisiyle
birlik yapma~a gitmi~~oldu~u Dukak taraf~ndan hapsedilmesi olay~~da bizce karanl~k
kalmaktad~r.
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Tutu~'un ölümü üzerine Suriye'de ortaya ç~kan kar~~~ld~klardan
istifade ile M~s~r Fat~mi halifesi Mustans~r, emirül-cuyii~~Efdal'in
kumandas~~ alt~nda kuvvetli bir ordu göndererek Kudüs'ü ku~att~rm~~t~. Melik Dukak'~n hapsinden kurtulan Ilgazi, karde~i Sökmen
ile birlikte ~ii M~s~r ordusuna kar~~~40 gün süren bir savunmadan
sonra ~ehri Efdal'e teslim etmek ve di~er bütün aile fertleriyle Kudüs'ten ayr~lmak zorunda kalm~~t~ r (H. 489 ~aban = 1096 TemmuzA~ustos).*
Ba~dad ~ahneli~i (Valili~i)
Ilgazi, Kudüs'ü bütün Artuklu ailesi ile birlikte terkettikten
sonra Irak'a gelmi~ti. H. 492 y~l~~sonlar~nda Ba~dad'ta Büyük Selçuklu
Devletinin saltanat müddeisi Muhammed Tapar ad~na hutbe okunmaya ba~lanmas~~üzerine, bu s~rada Büyük Selçuklu Devleti'nin
ba~~nda bulunan Berkyaruk Ba~dad'a geldi~i zaman (H. 493 Safer
=1099 Aral~k), daha önce Muhammed Tapar'a ba~l~l~~~n~~bildirmi~~olan Saduddevle Gevherayin ile birlikte Ilgazi de Ba~dad'ta
bulunuyordu 4. Fakat Ilgazi'nin daha önce H. 491-492 y~llar~nda
nerede bulundu~u ve bu tarihlerdeki faaliyetleri hakk~nda kaynaklarda hiçbir bilgiye rastlanm~yor. Onun H. 493 y~l~nda Muhammed
Tapar'~n hizmetine girmi~~bulunan Gevherayin'in yan~nda bulunmas~~keyfiyeti, o tarihten itibaren onunla saltanat mücadelesinde
Muhammed Tapar safinda bulundu~unu kuvvetle ifade eder. Ilgazi
H. 493 y~l~ndan sonraki y~llarda da Muhammed Tapar'~n hizmetinde bulunmu~~ve saltanat mücadelesinde onun yard~mc~s~~olmu~tur.
Muhammed Tapar Hemedan ve havalisini istilâ. ettikten sonra
H. 492 y~l~~zilhicce ay~nda (~~ o~~Eylül) Sultan Sencar ile birlikte
Ba~dad'a do~ru hareket etti. Her iki Sultan Hulvan'a geldi~i zaman
Ilgazi, emrindeki bütün Türkmen kuvvetleriyle birlikte Muhammed
Tapar'a kat~lm~~~ ve ona ba~l~l~~~n~~bildirmi~tir 4. Muhammed
Tapar'~n Ba~dad'a gelmesi üzerine sultan Berkyaruk buradan hasta
* Kudüs'ün Fat~mller taraf~ndan al~nmas~~hak. bk. Ali Sevim, Artuk o~lu
Sökmen'in Siyasi Faaliyetleri, Belleten (XXVI, 103), s. 504-505.
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olarak ayr~lm~~~ve Vas~ t'a gitmi~ti. Muhammed Tapar, Ba~dad'ta
H. 495 y~l~~ ba~lar~ na kadar sultan Sencar ile birlikte kald~ ktan sonra,
sultan Sencar Horasan'a kendisi de Hemedan'a gitmek üzere buradan
ayr~lm~~lard~. Fakat Berkyaruk'un Vas~t'ta halifenin has arazisine
hücum etmesi üzerine halife, Muhammed Tapar'a haber göndererek
"Berkyaruk'un hareketlerine mani olmas~~ için kendisine yard~m etmesini" bildirmi~tir. Bu haberi alan Muhammed Tapar geri dönmü~~
ve Ba~dad'a gelerek buradaki hakimiyetini sa~lamla~t~ rmak için H.
493 y~l~ndanberi kendisine ba~l~~ bulunan ~ lgazryi Ba~dad ~ahneli~ine ( Lu
) ve Ebf~'l-Meali el-Mufaddal b. Abdürrezzak'~~
) memur tayin etmi~tir (H. 495= ~~~ o~~
da vergi tahsiline (
o2) 6 .
Sultan Berkyaruk'un veziri Ebül-Mehasin b. el-Dehistanrnin,
Berkyaruk'un ~sfahan'~~ ku~atmas~~s~ ras~nda (12 Safer 495) öldürülmesi
ve Muhammed Tapar'~n, halifenin iste~i üzerine Berkyaruk ile ayn~~
y~lda Nihavend yak~ nlar~nda giri~ti~i sava~~sonunda aralar~nda sulh
yap~lmas~ndan istifade ile vezir Ebü'l-Mehasin'in karde~i Arniel elMühezzeb ebül-Mecd karde~inin nâibi olarak Ba~dad'a gelmi~ti.
Ebü'l-Mecd, Muhammed Tapar ile Berkyaruk'un anla~malar~~sebebiyle Ba~dad ~ahnesi ~ lgazi'nin, kendisinin nâib olarak Ba~dad'a gelmesine kar~~~gelmiyece~ini zannetmi~ti. Fakat ~lgazi, bir miktar kuvvetle gelen (H. 495 Rebiülevvel) Ebt~'l-Mecd'i derhal yakalatmak ve
onun, sultan Berkyaruk ad~na Ba~dad'ta herhangi bir görev yapmas~na metni olmak suretiyle Muhammed Tapar'a olan sadakat ve ba~l~l~~~n~~ bir kerre daha göstermi~tir 7.
3
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Ibnü'l-Esir, X., 114; Ayni, Bedrüddin Mahmud, Ikdü'lcuman fi Tarih-i ehli'z-zeman (Topkap~~ Saray~, III. Ahmet Ktp. Nr. 2911-2912),
II!., 219a; I. Artuk, Mardin Artukogullar~~Tarihi, Istanbul 1944., s. 29; M. F.
Köprülü, Isim. Ansk. Artukogullan mad.; K. Süssheim, Isim, Ansk. Ilgazi mad.
K. Sussheim, Ilgazi'nin, Muhammed Tapar taraf~ndan Ba~dad ~ahneligine tayini
tarihini H. 494 olarak yazmaktad~r. Hatt~zat~nda H. 495 y~l~~ ba~~na kadar sultan
Sencar ile birlikte Ba~dad'ta kald~ktan sonra Hemedan'a do~ru buradan ayr~lan
(H. 4.95 Muharrem sonu= ~~ lot Kas~m) Muhammed Tapar'~n halife taraf~ndan
Berkyaruk'a kar~~~sava~mak rnaksadiyle Ba~dad'a geri çagr~l~~~ndan sonrad~r ki
Muhammed Tapar, buraya gelip Ilgazi'yi ~ahnelige tayin etmi~tir (Ibnü'l-Esir,
X., 114). Bu bak~mdan K. Süssheim'in yukar~da vermi~~oldu~u tarih dogru de~ildir.
Ibmil-Esir, X., 122; Ikd, III. 220a-b.
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Ba~dad avam~~ile bozu~mas~~
~ lgazi Horasan'dan dönüp H. 495 Receb ( 1102 Nisan) 8 Ba~dad'a
geldi~i zaman askerlerinden bir grup Dicle nehrinin kar~~~yakas~na
geçmek için yerli Araplardan bir kay~ kç~~ ça~~rm~~lard~. Kay~kç~n~ n
buna önem vermeyerek biraz gecikmesi üzerine bir Türkmen askerinin
att~~~~okla ba~~ ndan yaralanan kay~ kç~~ biraz sonra ölmü~tü. Bunu
gören halk galeyana gelmi~, kay~ kç~ = ölüsü ile bunu öldüren askeri
yakal~ yarak Babü'n-nüba'ya do~ru giderlerken yolda bunlara rastlayan ~lgazi'nin o~lu yan~ nda bulunan birkaç ki~i ile birlikte halk~n
elinden askeri kurtarm~~ t~ . Askerin kuvvet zoru ile kurtanlmas~ndan
sonra halk, Sûkü's-sülâsa'da ~lgazi'nin o~lu ve adamlar~n~~ ta~a tuttular. ~lgazi'nin o~lu durumu babas~ na bildirmesi üzerine ~lgazi, Babü'nnûba'n~ n hâcibine haber göndererek "suçlular~n cezaland~nlmas~n~"
emretmi~~ise de hâcibin, suçlulan hakkiyle tedib etmesine kanaat
getirmiyerek bizzat askerleri ile Merbaatü'l-kattanin (
denilen kay~kç~ lar mahallesine gitmi~, burada askerleri önlerine
gelen her~eyi ya~ma etmi~ler, baz~~ ayak-tak~m~n~ n kendilerine
kar~~~koymalar~~ üzerine bunlar~ n büyük bir k~sm~~ öldürülmü~, sa~~
kalanlar da nehrin kar~~~yakas~ na geçmek için kay~ klara binrni~lerdi.
Bu çapulcu toplulu~u nehrin ortalar~ na geldi~i vakit kendilerini suya
atmak suretiyle intihar ettiler. Daha sonra ~ lgazi bu semti de tamamen
ya~ma etmek istemi~~ise de halifenin, ba~ kad~y~~ ona "bu i~ten vazgeçmesi için" ricac~~ göndermesi üzerine bunu yapmam~~t~ r 9.
r~ nal b. Anu,s-Tekin ile münasebetleri
Muhammed Tapar'~n kumandan~~ Y~nal b. Anu~-Tekin, Rey'de
sultan Berkyaruk ad~ na okunan hutbeyi, Muhammed Tapar ad~na
çevirmek için karde~ i Ali ile birlikte oraya gidip hutbeyi Muhammed
Tapar ad~ na çevirttikten bir müddet sonra Berkyaruk taraf~ndan gönderilen emir Borsuk b. Borsuk kar~~s~nda a~~ r bir bozguna u~rayarak
karde~i Kazvin'e kendisi de ancak 600 ki~ilik bir kuvvetle Ba~dad'a
gelebilmi~ ti (H. 496 ortalar~ = ~~o3). Halifeden sonderece iyi kabul
gören Y~nal, ~lgazi ve karde~ i Sökmen ile Me~ hed-i Ebû Hanife'de
bir toplant~~yapm~~lard~ . Bu toplant~ da Muhammed Tapar'a olan
° ~ lgazi'nin Horasan'a niçin gitti~i kaynaklarda zikredilmemistir.
° ~ bnu'l-Esir, X., 117-118; Ikd, II!., zigb-zzoa.
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iyi niyet ve ba~l~l~klar~n~~bir kerre daha belirttikten sonral° Hille'ye
giderek oran~ n emin Seyfüddevle Sadaka'y~~da ittifaklanna ald~lar.
Y~nal, ~lgazi ile Ba~dad'a döndükten sonra daha önce Tutu~'un kar~s~~
olan ~lgazrnin k~z karde~i ile evlendi ve Ba~dad'a yerle~ti. Y~nal,
Ba~dad'ta halka zulmetme~e, önüne geleni öldürüp mallar~n~~ya~ma
etme~e, askerleri de halka ellerinden gelen bütün fenal~klan yapma~a
ba~lad~lar. Durumu ö~renen halife bir taraftan ba~kad~s~~EbiflHasen el-Damganryi Y~nal'a göndererek "yapmakta oldu~u bu fenal~klardan vazgeçmesini" bildirmi~, di~er taraftan Y~nal'~n akrabas~~
olmu~~olan ~lgazi'ye de "Y~nal'~n bu fena hareketlerine son vermesi
hususunda arac~l~k yapmas~" hususunda haber göndermi~ ti. Bunun
üzerine ~lgazi, ba~kad~~ve di~er baz~~kimselerle bizzat Y~nal'~n yan~na giderek "halka yapmakta oldu~u zulüm ve fenahldardan vazgeçmesini" söylemi~~ve bu hususta ondan kesin söz alm~~t~. Fakat
buna ra~men Y~nal'~ n yeniden eski hareketlerine ba~lamas~~üzerine
halife, Hille emin Sadaka'ya haber gönderip Y~nal'~n halka yeniden
yapt~~~~zulüm ve fenal~klar~~anlatm~~~ve "bizzat kendisinin gelerek
onun hareketlerine mani olmas~n~" bildirmi~tir. Sadaka H. 496
~evval'inde (~~~~o3 Temmuz) Ba~dad'a gelip Necmi yöresinde karargalun' kurmu~tu. Burada ~lgazi, Sadaka, Y~nal ve halifenin nâibleri aras~nda yap~lan bir toplant~~ sonunda Y~nal'~n, halktan zorla
alm~~~oldu~u bütün mallar~~geri vermesi ve Irak'~~terketmesi hususunda bir anla~maya var~ld~. Sadaka, o~lu Dübeys'i, Y~nal'~n halka
yeniden zulüm yapmas~n~~önlemek için Ba~dad'ta ~lgazrnin yan~nda
b~rakm~~ , kendisi de Hille'ye dönmü~tü. Y~nal, Ba~dad'ta Zilkade
ay~n~n ba~lar~na kadar kald~ ktan sonra Evânâ'ya gitmek üzere buradan ayr~lm~~, yolda yine ya~ma ve halka zulüm yapm~~~ve hatta
birçok köyleri kendi adamlar~na ~kta etmi~ti. Y~nal'~n bu hareketlerini
duyan halifenin, Sadaka nezdinde yeniden te~ebbüse geçmesi üzerine
Sadaka, Y~nal'~~tedib için ~~000 atl~~yollad~. Bu atl~~kuvveti ile birlikte
~lgazi, Sadaka'n~n o~lu Dübeys ve halifenin kuvvetleri Y~ nal'a kar~~~
harekete geçtiler. Büyük bir kuvvetin kendisini tedibe gelmekte
Oldu~unu duyan Y~ nal, derhal Dicle'yi geçerek Bacisri'ye gitmi~~ve
buran~n halk~n~~da korku içinde b~rakt~ ktan sonra yine bu yörelcrde
bulunan ~ehraban'a hücum etmi~~ise de ~ehir halk~n~n kendisine
" IJ.J
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,ss-k4i p
,:)112.1-31 :1,2*L-• jo•

• • •

ARTUK O~LU ILGAZI

655

~iddetle kar~~~koymas~~sonunda burada da tutunamayarak Muhammed Tapar'~n yan~ na gitmek üzere Azerbaycan'a hareket etmi~tir.
Uzun bir u~ra~madan sonra Y~nal'~~ ~rak'tan uzakla~t~rma~a muvaffak olan Ilgazi, Dübeys ve maiyyetindekiler tekrar Ba~dad'a
geri dönmü~lerdir.11
Gümü~-Tekin el-Kayserrnin Ba~dad ~ahneli~ine tâyini ve Pgazi
Yukar~da anlatm~~~oldu~umuz gibi Ba~dad ~ahnesi Ilgazi'nin
askerlerinin Ba~dad'da hâdise ç~ karmalar' yüzünden halkla aras~n~n
aç~k oldu~u bir s~rada sultan Berkyaruk Ba~dad'ta zay~flam~~~olan
nüfuzunu sa~lamla~ t~rmak için kendi adamlar~ndan Gümü~-Tekin
el-Kayserryi Ba~dad ~ahneli~ine tayin etmi~ ti. Bunu haber alan Ilgazi
onun, Berkyaruk ad~na ~ahnelik yapmas~ na mani olmak ve kendisinin
Muhammed Tapar ad~na görevine devam etmek maksadiyle, H~sn-~~
Keyfa hâkimi bulunan karde~i Sökmen'e haber göndererek "Gümü~Tekin'e kar~~~kendisine yard~ ma gelmesini" bildirdikten sonra Hille
emin Sadaka'ya da bizzat giderek onu da yeni ~ahne Gümü~-Tekin'e
kar~~~kendi saf~na alma~a muvaffak oldu 12. Sökmen, yolu üzerinde
bulunan Tekrit'i ya~malad~ktan sonra 13 Ba~dad yak~nlar~nda bulunan
Remle'ye gelerek karargâh~n~~kurmu~tu. Di~er taraftan H. 496
Rebiülevvel ba~lar~nda (1102 Aral~k ortalar~) Ba~dad yak~nlar~ndaki
Karmisin'e gelen Gümü~-Tekin, Ba~dad'daki Berkyaruk taraftarlar~na "kendisinin ~ehir yak~nlar~nda bulundu~unu" bildirmesi
üzerine bunlardan bir hey'et ona kar~~~ ç~km~~~ve her iki taraf
) de bulmu~lard~ r. Bu hey'et, Gümü~-Teldn'e
Bendenkeyn (
Ba~dad'dald durumu aç~ klad~ktan sonra "çabucak ~ehre gelmesini" tavsiye etmi~lerdi. Gümü~-Tekin hiçbir yerde durmaks~zm
Rebiülevvel ortalar~na do~ru Ba~dad'a gelince Ilgazi derhal ~ehirden
ayr~larak" Sökmen'in yan~na, Remle'ye gitmi~~ve onunla birlikte
11

Ibnül-Esir, X., 123-1244 Ikd, II!., 221 b.
Ibnü'l-Esir, Ikd, göst. yerler.
13 Sökmen'in bu hareketi hakk~ nda bk. Ali Sevim, Artuko~lu Sökmen'in
Siyasi Faaliyetleri, Belleten (XXVI., 103), s. 513, 514.
la Gümü~-Tekin, Ba~dad'a gelince burada ~ahne bulunan Ilgazi'nin vazifesini
b~rak~p ~ehirden ayr~lmas~~olay~, yukar~da anlatt~~~m~z gibi, onun, halkla aras~n~n
aç~k olmas~~yüzünden Ba~dad'ta durumunun bir hayli zay~flami~~oldu~unu gösterir
kanaatindeyiz. Yeni ~ahnenin Ba~dad'a gelmesi ve Ilgazi'nin civar köyleri müttefikleriyle birlikte ~iddetle ya~ma ve tâlân etmesi yüzünden bu bölgede tam bir kan12

656

AL~~SEVIM

Duceyl nehri civar~ nda bulunan baz~~köyleri ya~ma etmi~tir. Bunu
haber alan yeni ~ahne, asker göndererek onlar~n bu hareketlerine
mâni olmak istemi~~ise de muvaffak olamam~~t~ r. Gümü~-Tekin
Ba~dad'ta Muhammed Tapar ad~ na okunan hutbeyi Berkyaruk
ad~na çevirttikten ba~ ka Hille hâlcimi Sadaka'ya da haber göndererek
"Sultan Berkyaruk'a itaat etmesini" bildirdi. Fakat Sadaka onun
bu teklifine hiç önem vermeyerek ~lgazi ve Sökmen ile birle~mek
üzere Sarsar'a hareket etti. Sadaka, buraya gelir gelmez Sökmen
ile birlikte Harbi ilçesinde karargâh kurmu~~olan ~lgazi'ye haber
göndermi~~ve "kendilerine yard~ ma gelmi~~bulundu~unu" bildirmi~tir. ~ lgazi, Sökmen, Sadaka ve o~lu Dübeys bütün kuvvetleri ile Duceyl nehri civannda hiçbir köy b~rakm~ yarak hepsini ya~ma ettiler.
Çok ~iddetli bir ~ekilde giri~ilen bu ya~ma ve talan hareketleri yüzünden
halk a~~r bir s~k~nt~ya dü~mü~, fiyatlar sonderece yükselmi~ti. Pek
kar~~~k bir hal alm~~~olan durumu düzeltmek ve halk~n u~rad~~~~
s~k~nt~ ya son vermek için halife, emir Sadaka'ya haber göndermi~~ise
de ondan müspet bir cevap alamam~~t~r. Di~er taraftan ~lgazi, Sökmen
ve Dübeys, Duceyl bölgesinden aynl~ p Remle'ye gelerek bu defa buray~~
ya~lama~a ba~lad~lar. Halktan bir k~sm~~silahlarla kendileri üzerine
hücüm etmi~se de bunlardan baz~ lan öldürülmü~~baz~lar~n~ n da silahlan ellerinden al~nm~~t~r. Bunu mütaalup ~lgazi halka kar~~~ daha
~iddetli bir ~ ekilde hareket edilmesini emretmi~tir. Durumun, Ba~dad
halk~~ aleyhine âdeta korkunç bir hal almas~~sonunda halife Mustans~ rBillah, ba~kad~~Ebir'l-Hasen ile Tacürrüesa b. el-Musalliya'y~~Sadaka'ya göndermi~~"yapmakta olduklan bu hareketlerden vazgeçmelerini"
söyliyerek halk~ n içinde bulundu~u ac~kl~~durumu aç~ klam~~t~ r. Sadaka'n~n, "yeni ~ahne Gümü~-Tekin'in, görevinden vazgeçip Ba~dad'~~
terketmesi halinde halifeye itaat edeceklerini" bildirmesi üzerine
halife bu defa Gümü~-Tekin'in ~ahnelik vazifesini terk ile Ba~dad'tan
ayr~l~p gitmesini sa~lamak zorunda kalm~~ t~r. (~~2 Rebiülevvel 496 = 25
Ocak ~~o3). Bu durum kar~~s~nda ~lgazi, Sökmen ve emir Sadaka ya~ma hareketlerinden vazgeçmi~ler ve Ba~dad ta yeniden süld~ na kavu~mu~, hutbe tekrar Muhammed Tapar ad~na okunrna~a ba~lanm~~t~r.
Fakat Gümü~-Tekin, buradan ayr~ld~ktan sonra Vasit'a giderek bu
yörelerde ya~ma hareketlerine ba~lamas~~üzerine Sadaka, o~lu Dübeys
~~kl~k hüküm sürme~e ba~lam~~t~. ~ehirde, de~i~tirilerek sultan Berkyaruk ad~na
okunan hutbe de bu kar~~~kl~ klar sebebiyle kesilmi~, halifeden ba~ka hiçbir sultan~n
ad~~ hutbelerde okunmayarak yaln~ z dua ile yetinilmi~tir (ibnü'l-Esir, X., 124).
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ve ~lgazi buna mani olmak için oraya gitmi~ler, Gümü~-Tekin de buras~n~~hemen terketmek mecburiyetinde kalm~~t~r. ~lgazi ve Sadaka
Vas~t'ta da hutbeyi Muhammed Tapar ad~na çevirtmi~lerdir. ~lgazi
H. 496 Cemazilevvel (1103 ~ubat) tarihinde Sadaka ile birlikte
Vas~t'tan ayr~lm~~, Ba~dad'da gelerek yeniden ~ahnelik görevine
ba~lam~~t~r 15.
Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar'~n anla~mas~~
ve ligazi'nin durumu
Sultan Berkyaruk ile karde~i Muhammed Tapar yapt~ klar~~
uzun saltanat sava~lar~~sonunda aralar~nda anla~t~ ktan sonra (H. 497
Rebiülâh~r (1103 Ocak) Berkyaruk Ba~dad'a halife nezdine bir
elçi heyeti göndermi~~ve "Muhammed Tapar ile sulh yaparak
anla~m~~~oldu~unu" bildirmi~tir. Muhammed Tapar ad~na Ba~dad'ta
~ahnelik yapmakta olan ~lgazi, iki sultan aras~nda sulh yap~lmas~~
üzerine halifenin divamna gitmi~~ve sultan Berkyaruk'un elçi hey'etinin de haz~ r bulundu~u bir toplant~da Berkyaruk ad~na divanda
hutbe okunmas~n~~teklif etmi~~16, onun bu teklifi halife taraf~ndan uygun
görülerek 19 Cemazilülâ 497 Per~embe günü (18 ~ubat ~~ o4 Sal~)
halifenin divan~nda Berkyaruk ad~na hutbe okunmu~, bunu takibeden
günlerde de Ba~dad camilerinde ve Vas~t'ta ayn~~hutbeye devam
edilmi~tir. ilgazi'nin, gerek divanda, gerekse Ba~dad'da sultan Berkyaruk ad~na hutbe okutmak suretiyle onun taraf~na kaymakta oldu~unu ö~renen ve ~lgazi ile birlikte daimi surette Muhammed Tapar
saf~nda Berkyaruk'a kar~~~cephe alm~~~bulunan Hille emini Sadaka,
halifeye gönderdi~i mektupta, "Emirül-mü'min, ~lgazi'nin yeni
hareket tarz~mn benim taraf~mdan tayin edilmi~~oldu~unu zannediyor,
fakat hatt~zat~nda ben, onun nâibi bulundu~u sultana her zaman
15 /bnü'l-Esir, X , 124-125; Ikd, II!., 22 ~~ b. Ba~dad gibi sünni bir islam Halifesinin oturmakta oldu~u önemli bir ~ehirde kendi ad~na ~ahnelik yapan ilgazi'nin
yerine, mücadele halinde bulundu~u ba~ka bir sultan ad~na yeni bir ~ahnenin tâyini, ~ehirde kendi ad~na okunmakta olan hutbe'nin de~i~tirilmesi ve dolay~siyle
buradaki nüfûzunun ortadan kalkmas~~ gibi olaylar kar~~s~nda Sultan Muhammed
Tapar'~n neden hareketsiz kald~~~~ve herhangi bir kar~~mada bulunmad~~~~gerçekten
~ayan~~ dikkat bir keyfiyet olsa gerektir.

11,1.4.1 "I 3 JU
Ibnü'l-Esir, X., 129; LIJ I
Kitabü'l-iber, V., 33.

(Lçj1".1-!,I)
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,!-11;
Bellegen C. XXVI, 42
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ba~l~y~m ve onun yapt~~~~bu hareketlere art~k sabredemem" diyor ve
"herhalde onu Ba~dad'tan ç~ karmak için harekete geçece~ini" bildiriyordu. Ilgazi bu haberi al~ r almaz derhal emrindeki Türkmenleri
toplam~§ ve Sadaka'n~n Ba~dad'a gelmesini mütaak~p buradan ayr~larak Bakiiba'ya gitmi~tir. Ilgazi, ~ehrin bat~~yöresinde karargah~n~~
kurmu~~olan Sadaka'ya haber göndererek "Muhammed Tapar ile
Berkyaruk aras~nda yap~lm~~~olan sulh yüzünden Berkyaruk' a arz-~~ubüdiyet etti~i için ondan özür diliyor ve Muhammed Tapar taraf~ndan
kendisine ~kta edilmi~~bulunan Hulvan'~n", hattâ içinde bizzat ~ahnelik yapmakta oldu~u Ba~dad ~ehrinin de sultan Berkyaruk'a geçmi~~
olmas~~hasebiyle ona itaat etmek zorunda kalm~~~oldu~unu" bildiriyordu 18. Ilgazi'nin bildirdi~i bu makul mazereti kabul eden ve onu,
yapt~~~~hareketler sebebiyle hakl~~bulan emir Sadaka Ba~dad'ta fazla
kalm~yarak Hille'ye geri dönmü~tür.
ligazi'nin ~ahnelikten azli
Ilgazi, ad~na Ba~dad ~ahneli~i yapmakta oldu~u sultan Muhammed Tapar'~n, karde~i Berkyaruk ile anla~m~~~olmas~~ sonunda Ba~dad'ta hakimiyetin yeniden Berkyaruk'un lehine dönmekte oldu~unu
görmü~~ve ona yakla~ma siyaseti gütme~e ba~lam~~t~ r. Bunun ilk tezahürü olarak H. 497 y~l~nda Ba~dad'ta Berkyaruk ad~na hutbe okutmu~~ve ~ehri onun ad~na idareye ba~lam~~t~r. Bundan sonra Ilgazi,
onun daha çok sevgisini kazanmak ve Ba~dad'taki hakimiyetini sa~lamla~t~rmak gayesiyle Isfahan'a Berkyaruk'un yan~na gitmi~~ve
onu Ba~dad'a gelmesi hususunda zorlam~~t~ r (H. 498 Muharrem=
04 Eylül). Berkyaruk Isfahan'da hastalanm~~~olmas~na ra~men
onu Ba~dad'a harekete ikna etti, fakat sultan yan~nda o~lu Melik~ah
ve emir Ayaz oldu~u halde Burucert'e geldi~i zaman hastal~~~~artm~~~
ve tahta o~lunun geçmesini tavsiye ettikten sonra ölmü~tür19 . Sultanla
beraber gelmekte olan Ilgazi, onun yolda ölmesine ra~men Melik~ah
ve emir Ayaz ile birlikte Ba~dad'a gelmi~~ve Hilafet Divan~'nda mu~ bnü'l-Ezrak, Ahmet b. Yusuf el-Fariki : Tarihi! Meyyaf-arikin ve Amid
(British Museum, Or. 5803, P.-~ 23694), 161a; Kitabü'l-iber, V., 222.
(.4.4, .LL 111;
3jl,S-J 1 U,
j II d~ll
1.r.i
„;11
Ibnü'l-Esir, X., ~~3o; Kitabü'l-iber, V., 133.
~ bnü'l-Esir, X., 133; Kitabü'l-iber, V., 133-34.
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tad merasimle Melik~ah ad~ na hutbe okutmu~ tur (H. 498 Rebiülâh~r
sonlan = 1104 Aral~ k ba~~ )". Fakat çok geçmeden sultan Muhammed
Tapar Ba~dad'a gelerek karde~inin o~lu Melik~ah ve atabeyi Ayaz
ile anla~t~. Bundan sonra Muhammed Tapar, H. 495 y~l~~ ba~lannda
Ba~dad ~ahneli~ine tâyin etmi~~oldu~u ve fakat son zamanlarda kendisinden aynlarak sultan Berkyaruk ve daha sonra o~lu Melik~ah
ad~na Ba~dad'ta görevine devam eden ~ lgazi'yi, kendisine kar~~~tak~nd~~~~bu hareket hatt~~yüzünden ~ahnelikten azlederek yerine, Kasimüddevle Aksungur el-Borsukryi tayin etmi~tir (H. 498 ~aban = 1105
Nisan)21.
~ lgazi, sultan Muhammed Tapar ad~na Ba~dad'ta üç buçuk y~ l
kadar ~ahnelik yapm~~~ve fakat sonradan siyasi durum icab~~
sultan Berkyaruk ve o~lu Melik~ah ad~na ~ahneli~e devam etmi~ti.
~ahneli~i s~ras~nda Ba~dad halk~~ile iyi geçinememi~~ve ancak askeri
kuvvete sahip olmas~~sayesinde, çok zamanlar halk~n kendisinden
memnun olmamasma ra~men bu makamda kalabilmi~tir. Büyük
sultan olmak gayesiyle Berkyaruk ve Muhammed Tapar aras~nda
uzun bir süre devam eden kavgalar yüzünden pek kar~~~k bir hal alm~~~
olan bir devirde Ba~dad ~ahneli~i gibi oldukça güç ve sorumlu bir
görev yapmak gerçekten önemli ve zor bir i~ti. ~öyle ki, ne zaman
iki karde~ ten biri saltanat kavgas~nda galip gelse onun ad~~Ba~dad ve
di~er ~ ehirlerde hutbelerde okunuyor ve dolay~siyle onun hâkimiyeti
tan~n~yordu. ~~te böyle nazik zamanlarda ~ lgazi uzun bir müddet
bu vazifeyi yapabilmi~ tir.
Melik R~dvan ile birlikte Çökürmii,s'e kar~~~hareketi
~lgazi, Ba~dad ~ahneli~inden azledildikten sonra, ~spehbud
Sabave, Sincar ve Musul hâkimi Çökürmü~'ün akrabas~~ bulunan
Alp~~b. Arslanta~~ile ittifak yapan Halep hâkimi melik R~dvan'~n hizmetine girmi~ti. ~lgazi, haçl~lara kar~~~nas~l hareket edilece~i hususunda
ad~geçen emirler aras~nda yap~lan bir toplant~ da "biz önce Musul
ve çevresine hâkim olan Çökürmü~ 'ün ülkesine hücum edelim, oradan
sa~l~yaca~~m~z asker ve paralarla daha çok kuvvetlendikten sonra
2° Yukar~da gösterilen yerler.
21 2.L
4:..!'S;
U.L: )

~l~nü'l-Esir. X., 138; . 1 -k;,•!
Kitabül-iber. V., 222 ;
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haçl~lara kar~~~yürüyelim" ~eklinde bir fikir ileri sürmü~tü.22. ~lgazi'nin
bu teklifinin, melik R~dvan ve di~er emirler taraf~ndan uygun görülmesi üzerine ~~o.000 ki~ilik bir kuvvetle H. 499 Ramazan ba~lar~nda
( ~~~ o6 May~s ba~lar~) Çökürmü~'ün elinde bulunan Nuseybin'e hareket
edilmi~ti. Çökürmü~~burada iki emir ve bir miktar asker bulunduruyordu. Melik R~dvan ve maiyyeti buras~n~~ ku~atma~a ba~lay~nca
~ehirde bulunanlar derhal savunmaya koyuldular. Bu arada Alp~~
b. Arslanta~~surlanndan at~lan bir okla a~~r surette yaralanm~~~ve
memleket~~ Sincar'a geri dönmek zorunda kalm~~t~. Di~er taraftan
Tanza civanndaki ~ifal~~ s~cak sularla tedavi olan Çökürmü~, melik
R~dvan ve maiyyetinin Nuseybin'i ku~at~p s~k~~t~rmakta olduklar~n~~ö~renmi~~ve derhal Musul'a giderek kuvvetlerini toplay~p R~dvan'a kar~~~
harekete geçmi~tir. Fakat bu kuvvetlerle onlara kar~~~koyam~yaca~~m
anlad~~~~için hile yollar~na ba~vurmu~, bir taraftan R~dvan'~n maiyyetindeki emirlere haberler göndererek onlar~~kendi taraf~na çekme~e
çal~~~rken di~er taraftan da melik R~dvan'a "e~er maiyyetinde bulunan, ~er ve fesat sahibi oldu~unu bildi~i ~lgazi'yi yakalat~p hapsettirdi~i takdirde kendisine arz-~~ ubûdiyet ile silah, para ve asker
bak~m~ndan yard~mda bulunaca~~n~~ ve kendisiyle birle~ece~ini"
bildirdi. Musul emirinin tekliflerini hemen kabul eden R~dvan, ~lgazi
hakk~ndaki niyetlerini de~i~tirmi~~ve onu hapsettirme~e karar vermi~ti.
~ lgazi'yi bir gün yan~na ça~~rtm~~~olan R~dvan ona "bu memleketin
al~nmas~n~n çok güç oldu~unu, büyük kuvvetlerle bize kat~lacak
olan Çökürmü~~ile sulh yaparak haçl~lara kar~~~hep birlikte yürümenin daha yerinde olaca~~n~" söylemi~se de oldukça kalabal~k
bir kuvvete sahip olan ~lgazi, R~dvan'~n bu teklifine kar~~~durmu~~
"sen hüküm sahibi imi~sin gibi konu~uyorsun, halbuki ~imdi, benim
hükmüm alt~nda bulunuyorsun, ben sana bu ülkeyi almadan buradan çekilme imkan~~vermem, e~er gitme~e te~ebbüs edersen seninle
sava~a ba~lanm" diyerek onu tehdid etmi~tir. Fakat melik R~dvan
daha önce kendi adamlar~ndan bir gruba "~lgazi'yi yakalad~klan takdirde kendilerine lütf ve ihsanlarda bulunaca~~n~" vaad etmi~ti. I~te Ilgazi ile R~dvan aras~nda yukar~da anlatt~~~m~z münaka~a yap~l~rken
hemen R~dvan'~n adamlar~~gelmi~~ve ~lgazi'yi yakalayarak hapsetmi~lerdir. Fakat çok geçmeden beylerinin hapsedilmi~~oldu~unu
duyan Türkmenler heyecanlanm~~lar ve R~dvan'a kar~~~gelme~e
22

Ibnü'l-Esir, X., 131; Ikd, II!., 2271).
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ba~layarak23 ondan ayr~lm~~ lar ve tevkif edilmi~~olan Ilgazi'yi kurtarmak için Nuseybin surlanna kar~~~hücuma geçmi~lerdir. Bu s~rada
Ilgazi ~ ehrin kalcsine ç~km~~~Nuseybin'de bulunan bir k~s~m askerler de kendisine yard~m etmi~lerdi. Bu durumu gören Türkmenler
önlerine gelen her~eyi ya~malama~a ba~lad~lar. Melik R~dvan burada
kendisini emniyette görmiyerek çabucak Haleb'e gitti. R~dvan ve
birle~ikieriyle sava~~için Musul'den hareket etmi~~olan Çökürmü~~
Tell-i Ya'fer'e geldi~i zaman, R~dvan'~ n Ilgazi ile anla~mazl~~~~sebebiyle ku~atmay~~ b~rakarak Haleb'e çekilmi~~bulundu~unu haber
ald~ktan sonra Sincar'a gitmi~tir. Sincar'a ula~t~~~~zaman Ilgazi'nin
yapt~klar~n~~anlatan ve kendisine yard~ m etmesini isteyen R~dvan'~n
elçileriyle kar~~la~m~~sa da ona daha önce verdi~i sözü yerine getirmekten kaçmm~~t~ r23.
B. ~LGAZN~ N MARDIN ARTUKLU BEYL~~~N~~KURMASI
VE SONRAKI FAALIYETLERI

Ilgazi, melik R~dvan'~ n hapsinden kurtulmaya muvaffak olduktan sonra beraberinde bulunan Türkmenlerle Nuseybin'den aynlarak
H. 499 sonlannda (1106) Mardin'e gelmi~ tir. Mardin'i hâkimiyetinde
bulunduran karde~i H~sn-~~Keyfa emini Sökmen'in ölümünden sonra
(H. 498) yerine o~lu Ibrahim geçmi~ti. Ibrahim H~sn-~~Keyfa'da
oturmu~~ve Mardin'e, idari i~ lerini çevirmesi için emir ~ems ad~nda
birisini tâyin etmi~ ti. Ilgazi Mardin'e geldi~i zaman buras~~ emir
~ems'in idaresinde bulunuyordu. O, Diyarbekir ülkesinin en büyük kalelerinden birine sahip olan Mardin'i emir ~ems'ten alm~~~ve
burada Artuklular'~ n "Tabaka-i Ilgaziyye" denilen Mardin kolunu
kurmu~tur (H. 500 = ~~ o6).23
zs Türkmenlerin bu hareketleri, beylerine ne kadar ba~l~~olduldaruu ve dolay~siyle kabile ananelerinin bunlar aras~nda bilhassa çok kuvvetli bulundu~unu
ifade etmektedir.
24 /bnü'l-Esir, X., 131-132; Ikd, III. 227b.
25
J'
•:A•r,••
2-11.•
•••
diU4.1 Ibnü'l-Ezrak, 161a; Kitabü'l-iber, V., i la; K. Süssheim, ~slm.
Ansk. Ilgazi mad. ilgazi'nin Mardin'e hâkim olu~~tarihini Halil Edhem (Düvel-i
Islâmiye, ~stanbul 1927, s. 237), M. F. Köprülü (isim. Ansk. Artuko~ullar~~mad.)
V. Minorsky (isim. Ansk. Mardin mad.) ve nihayet H. Edhem'den naklen /.
Artuk (Mardin Artuko~ullar~~ Tarihi, s. 36) H. 502 (11°8) y~l~~ olarak göstermi~lerdir. Bizce bu tarihin do~rulu~u ~üpheli görülüyor. Çünkü yukar~da ad~-

662

AL~~SEVIM

Gerek H~sn-~~Keyfa'da ve gerekse Mardin'de kurulan ve aralar~nda aile ba~lann~n kuvvetle ya~ad~~~~bu küçük beyliklerin, kuvvetli
beylerin yeti~mi~~oldu~u ilk devirlerinde, Haçl~lara kar~~~kazanm~~~
olduklar~~zaferler sayesinde ve tâbi bulunduklar~~Selçuklu Devletlerinin, saltanat kavgalar~~sebebiyle iç-kar~~~kl~klar içinde bulunmas~na
muvazi olarak hakimiyet bölgelerini geni~letmeleri mümkün olmu~tur. Fakat bir taraftan Anadolu Selçuklulann~n, Anadolu birli~ini
sa~lama~a çal~~malar~~yolundaki çabalar~, di~er taraftan Suriye
Atabekleri ve nihayet Eyyt~bilerin kuzeye do~ru yapt~klar~~ yay~lmalar sonunda bu beylikler, birer küçük tabi te~ekkül olmaktan
ku rtulamam~~lard~r.
Sökmen ve Ilgazi idaresinde bulunan Artuklu ailesi, oldukça
uzun bir zaman Kudüs, Ba~dad ve Halep gibi, o devrin en medeni
merkezlerinde yerle~ik hayata al~~t~ktan sonra ilda~lan Türkmenlerin
kalabal~k bir halde bulunduklar~~Diyarbekir bölgesine gelerek buralarda yerle~ik hayata dayanan beylikler kurmu~larchr. Fakat bununla
birlikte bu beyliklerin dayand~~~~Türkmen kitleleri aras~nda göçebe
adet ve ananelerinin silinmemi~~oldu~u ve hatta kuvvetle ya~ad~~~~
kaynaklar~n vermi~~olduklar~~bilgilerden anla~~lmaktad~r.
K~l~ç-Arslan'a kar~~~sava~~~ve Çavl~~ile münasebeti
Ilgazi Mardin'e hakim olduktan sonra sultan Muhammed Tapar
taraf~ndan haçhlarla sava~~için ba~kumandan tayin edilen emir Çaygeçen yazarlar~n H. 502 tarihi için kulland~klar~~biricik kaynak olan Ibn~i'lEsir'de, ~lgazi'nin aç~k olarak bu tarihte Mardin'i alm~~~oldu~una dair herhangi bir kay~t olmay~p sadece onun bu tarihte orada bulunmu~~oldu~una i~aret
edilmektedir (Ibnü'l-Esir, X., 149). Bundan ba~ka Ebt~'l-Fereç (II., 384), Ayni
(Ikdu'l-cuman, III., 234a-b) H. 302 y~l~nda Ilgazi'nin Mardin emtri bulundu~unu yaz~yorlar. Fakat bu kay~tlarla onun bu tarihte Mardini alm~~~oldu~u
kesin bir ~ekilde anla~~la~naz. Bütün bunlarla beraber Ilgazi'nin Mardin'i al~~~
tarihi kaynaklarda aç~k bir ~ekilde zikredilmemi~tir. Kaynaklar~n verdikleri bilgilere göre Ilgazi, H. 499 y~l~n~n son aylar~nda Nuseybin'de melik R~dvan'~n
hapsinden kurtulduktan sonra siyasi herhangi bir harekete kat~lmam~~~oldu~una
bak~l~rsa, Mardin'i hakimiyetinde bulunduran karde~i Sökmen'in ölmü~~olmas~ndan
istifade ederek Diyarbekir bölgesinin bu önemli merkezine H. 300 (~~~~o6) tarihinde
sahip oldu~una daha çok ihtimal veriyoruz. Nitekim Kitabü'l-iber'de (V., 112)
Ilgazi'nin Nuseybin'den aynl~~~ndan sonra Mardin'e gelip buras~n~~ele geçirmesi ve
Stiryani Mihail vekayinamesinde (k~s~m: II., s. 31-32) ~~~~o6 y~l~~olaylar~~aras~nda
ondan "Mardin reisi" diye bahsedilmesi, bu tahminimizi daha da kuvvetlendirmektedir.
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l~'mn, Musul ve havalisine hâkirn olan Çökürmü~ 'ü tutsak almas~~ ve
öldürmesi ile biten bir sava~~sonunda Musul'ü elegeçirmesini mütaak~p
Musul halk~, daha önce Muhammed Tapar'~n hücumuna u~rayan
Çökürmü~'ün davet etmi~~oldu~u Anadolu Selçuklu sultan~~ K~l~çArslan'~~ ~ehri kendisine vermek için ça~~rm~~lard~. K~l~ç-Arslan H.
500 Receb (1107 Mart) inde Musul'ü i~gal ederek Muhammed Tapar
ad~na okunan hutbeyi kendi ad~ na de~i~tirdi. Musul hâkimi Çavl~,
K~l~ ç-Arslan gelmeden buradan kaçarak Sincar'a geldi~i zaman ~lgazi,
kuvvetleriyle birlikte onunla birle~ ti. Daha sonra Halep hâkimi melik
R~dvan'~~da kendi taraf~na çekmeye muvaffak olan Çavl~, müttefikleri ile K~l~ç-Arslan'a kar~~~yürüdü. Her iki taraf Hapur irma~~~
üzerinde kar~~la~t~lar. K~l~ç-Arslan, kuvvetlerinin azl~~~~yüzünden
bu çarp~~mada yenilmi~~ve Hapur suyuna at~~ile birlikte girdi~i
zaman at~mn ve kendisinin z~rhlar~n~n a~~rl~~~~yüzünden suda bo~ularak ölmü~tür (H. 500 Zilhicce = ~~ 07 Temmuz) 26. Bu sava~a
kat~lm~~~olan ilgazi'nin sava~taki rolü hakk~nda kaynaklarda hiçbir
bilgiye rastlanmam~~t~r.
Çavl~, K~l~ç-Arslan'a kar~~~kendi saf~nda çarp~~m~~~olan ~lgazi'yi
sava~tan sonra yakalam~~~ve ondan "daha önce Türkmenler için
vermi~~oldu~u paran~n kendisine geri verilmesini" istemi~se de ikisi
aras~nda yap~lan müzakereler sonunda ~lgazi ald~~~~paralar~~geri
vermek üzere Çavl~~ ile anla~m~~, paray~~ödeyinceye kadar da ona
birkaç rehine b~rakm~~t~ r 27 . ~lgazi bundan sonra Mardin'e gelmi~~ve
burada çok kalm~yarak Çavl~'n~ n hâkimiyetinde bulunan Nuseybin'i
i~gal etmi~tir (H. 50 ~~ = o7) 28.
Sultan Muhammed Tapar, Musul ve yörelerini ~kta etmi~~oldu~u
ve bu suretle birçok ganimet ve paralara sahip olmu~~bulunan Çavl~' n~n,
devlete hiçbir vergi ödememi~~olmas~~ve üstelik Hille emini Sadaka'mn
hâkim oldu~u memleketleri almak için Ba~dad'a geldi~i zaman
26 Daha geni~~bilgi için bk. ibnü'l-Esir, X., 149; ibn Kalanisi, S. 156, 158;
Mihail Vekâyinamesi, (Türkçeye çeviren : H. D. Andreasyan, 1941, T. T. Kurumu
Ktp. da, henüz yay~nlanmam~~t~r) ks. II., s. 51-52; S~bt ibnü'l-Cevzi, ~emsüddin
Ebü'l-Muzaffer Yusuf: Mir'atü'z-zeman fi Tevârihi'l-âyân (Topkap~~ Saray~,
III. Ahmet Ktp. Nr. 2907), XII., ~~12a; Azimi, Muhammed b. Aziz el-Halebi :
Tarih (Ne~r. Claude Cahen, JA., 1938), S. 376; Isim. Ansk. K~l~ç-Arslan mad.
27
28

'bn Kalanisi, s. 158.
Mihail vk., ks. II., 52; K. Süssheim, isim. Ansk. ilgazi mad.
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mas~ n~~istemi~~olmas~na ra~men kat~ lma arzusu göstermemesi yüzünden ona k~zm~~ , kumandanlanndan Mevdud b. Altun-Tekin'e, Çavl~'n~n hâkim oldu~u bütün memleketleri ~ kta etmi~ tir. Mevdud, Musul'e
geldi~i zaman, Çavl~ , beraberinde bulunan ve Buleyh çay~~sava~~nda
Sökmen'in tutsak etmi~~oldu~u Baudouin ile birlikte buradan ayr~lm~~~
ve ~ lgazi'nin hâkimiyetine geçmi~~bulunan Nuseybin'e do~ru hareket
etmi~tir. Sultana kar~~~yaln~z kalm~~~olan Çavl~, Nuseybin yak~nlar~na
gelince Ba~dad ~ahneli~inden azli sebebiyle sultana k~ zg~n olan ~lgaziye "kendisiyle birle~ mek suretiyle bir el olmalar~n~" bildirmi~~ve "her
ikimiz de sultandan korkuyoruz, bu bak~ mdan ikimizin ona kar~~~birle~ mesi gerekir" diye haber göndermi~, fakat ~ lgazi, kendisini vaktiyle
Türkmenlere verdi~i para yüzünden s~ k~~t~ rm~~~olan Çavl~ 'mn bu teklifine hiç cevap vermemi~, o~lunu Nuseybin'de b~ rakarak ona "e~er
Çavl~~ buraya hücum edecek olursa onunla sava~mas~" hususunda
emirler verdikten sonra Mardin'e gitmi~tir23. ~lgazi'nin Nuseybin'den
Mardin'e gitti~ini ve Nuseybin'i o~lunun, kendisine kar~~~savunaca~~n~~ ö~renen Çavl~~ derhal buradan ayr~lm~~, Dârâ'ya gittikten bir
müddet sonra ikinci defa ~ lgazi'ye kendisiyle birle~ mesi için haber
göndermi~~ve hattâ biraz sonra da elçilerin arkas~ ndan bizzat Mardin'e
hareket etmi~ tir. Elçiler Mardin'de ~lgazi'nin yan~ nda bulunduklar~~
bir s~ rada birdenbire Çavl~~ da orada görünmü~~ve ~lgazi'ye iltifat
etmeye ba~lam~~t~. Bu durum kar~~s~ nda ~ lgazi ister istemez ona hürmet etmek zorunda kalm~~t~r. Çavl~, ~lgazi'nin kendisine kar~~~yumu~ak davranmas~n~~sezince onu, Sincar'~~ ku~atmaya gitme~e ikna
etti. ~lgazi ve Çavl~ 'mn askerleri bir müddet sonra Sincar'~~ku~atm~~larsa da Sincar sahibinin ~iddetle savunmas~~kar~~s~nda ku~atmay~~
kald~ rarak Rahbe üzerine yürüdüler. Fakat ~ lgazi istemiyerek giri~ mi~~
oldu~u bu hareketlerde ciddi bir ~ekilde sava~m~ yor, görünürde Çavl~ ya yard~ m etmekte ise de içten ona kar~~~hiç te iyi ~eyler dü~ünmüyordu. Nihayet ~lgazi, Çavl~~ile birlikte Araban'a geldikleri vakit bir
f~ rsat~n~~bularak bir gece Çavl~'dan ayr~lm~~~ve Nuseybin'e geri gelmi~~
ve bir müddet sonra da Mardin'e gitmi~tir (H. 502 = I 108 )30. ~lgazi
Musul'de bulunan Çavl~ 'dan kuvvetleri ile birlikte kendisine katilta Ibnti'l-Esir, X., 161-162; lkd, Il!., 234a-b.
"
Ikd, g~5st. yerler; Mihail vk., ks. II., 78; EbW1-Fereç, Gregori
Bar Hebraeus: Eb~VI-Fereç Tarihi (Ingilizceden çev. CO. R. Do~rul, T. T. K.
yay~nlar~ ), Ankara 1950, II., 348; Kitabu'l-iber, V., 212.
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bundan sonra ayn~~ y~lda emir Mevdud taraf~ndan kendisine verilen
Harran'a da sahip olmu~tur".
Haçl~lar~n Suriye'de H. 502 ve 504 ~~~ o8-1 ~~~~o) y~llar~nda büyük
ba~ar~lar kazanarak istilâ sahalar~n~~geni~letme~e muvaffak olmalan
üzerine islam alemi pek s~k~~~k bir duruma dü~mü~tü. Halife Mustans~r - Billah'~n, Haçl~lara kar~~~yard~m sa~lamak için sultan Muhammed
Tapar kat~nda te~ebbüse geçmesi sonucu, sultan, islam emirlerinin
birle~ip Haçhlarla sava~mas~n~~ emretmi~tir (H. 504= ~~~~ ). Çavh'dan güçlükle aynlarak Mardin'e gelmi~~bulunan ~lgazi, sultan~n
o~lu Mesud'un da içinde bulundu~u Musul emin Mevdud, Ahlat
emin Sökmen el-Kutbi, emir Borsuk'un iki o~lu ~lbeyi ve Zengi,
Meraga hâkimi Ahmedil, Erbil sahibi Ebü'l-Heyca'n~n kuvvetlerinden
kurulan ve Haçl~larla sava~acak olan Selçuklu kuvvetlerine bizzat
kat~lmam~~, ancak bir miktar asker ile o~lu Ayaz'~~göndermi~tir.32
H. 5o4 y~l~ndanberi hiçbir askeri harekâta kat~lmayan ~lgazi,
H. 507 Muharrem (1'13 Haziran) y~l~nda Musul emin Mevdud'un
kumandas~nda, Sincar hakimi Temirek, D~m~~k hâkimi Tu~-Tekin
kat~lmasiyle D~m~~k'~~tehdid eden haçhlara kar~~~ te~ekkül eden kuvvetlere de yine bir miktar asker ile o~lu Ayaz'~~göndermi~~ve yukanda
31 Z.;

j

,:;;) I

1.4.12; t;

1bn ~eddad, Muhammed b. Ibrahim el-Halebi: A'lâkül-hazire, fi zikr-i ümerai'~~am ve'l-Cezire (Tübingen Univ. Ktp. Nr. 9800) 9b; Ibn Kalanisi, s. 169.
1 ..
4•;1-4
•••
32 Ibnü'l-Esir, X., Ip ;
Adim, II., 158.
Ibn Kalanisi (s. 69), Ikd (Il!., 2 37a) bu sava~a ~lgazi'nin kat~lm~~~
oldu~unu kaydediyorlar ve o~lu Ayaz'dan hiç bahsetmiyorlar. Halbuki /bnü'lEsir, Ilgazi'nin sava~a kat~lmay~p o~lunu gönderdi~ini aç~k olarak yazm~~t~r. Sultan
Muhammed Tapar ile aralar~n~n aç~k olmas~~yüzünden Ilgazi'nin bu sava~a bizzat
kat~lmayarak o~lunu göndermesi bizce daha do~ru görünüyor. Ilgazi'nin, o~lunun
kumandas~~ alt~nda gönderdi~i askerlerden "Ilgazi'nin askerleri" diye bahsedilmesi tabii olarak do~rudur. I~te bu bak~mdan ad~~geçen iki kaynak Ilgazi'nin, bu
sava~a bizzat kat~lmamas~~olay~~üzerinde durmam~~lard~r.
~slam kuvvetlerinin Urfa'y~~ ba~ar~s~z ku~atma hareketlerinden sonra Ahlat
emini Sokman el-Kutbi hastalanm~~, memleketine geri dönmek üzere müttefiklerinden ayr~lm~~t~. Sokman, Balis'e geldi~i zaman öldü. Askerleri onu bir tabuta
koyarak memleketine götürürlerken yolda ~lgazi taraf~ndan hücuma u~rad~lar.
Gerçekten Sokman'~n askerleri emirlerinin tabutunu ortalar~na alarak yi~itçe çarp~~m~~lar ve ~lgazi'yi yenmi~lerdir.
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söyledi~imiz gibi sultana k~rg~nl~ k' yüzünden kendisi bizzat sava~a
kat~lmam~~t~r 33 .
Aksungur el-Borsukt ile sava~~~
Musul hâkimi Meydud'un H. 507 Rebiülevvel ( ~~~~~~3) A~ustosta
bir Bat~ ni tarafindan öldürülmesi üzerine sultan Muhammed
Tapar, emir Aksungur el-Borsukryi Musul ve yörelerine vali tâyin
etmi~ti. Sultan, o~lu Mesud'u kalabal~k bir ordu ile Borsuki'ye
göndermi~~ve bu kuvvetlerle birlikte Haçl~lara kar~~~sava~mas~n~~
emretmi~ti (H. 508 = ~~ '4/ ~~~~ 15). Ayn~~zamanda askeri yard~mda
bulunmalar~~için imparatorlu~a ba~l~~bütün emirlere haber gönderildi. Borsuki, Mesud'Ia birlikte Cezirct-i ~bni Orner'e giderek buras~n~~emir Mevdud'un nâiblerinden teslim ald~ktan sonra Mardin'e
hareket etti. Bu s~rada Mardin'de bulunan ~lgazi, Borsuki'nin
Haçl~~ sava~~na kat~lmas~~hususunda yapt~~~~teklifi reddetmemekle
beraber bundan önce (H. 504 ve H. 507) y~llannda vukubulan Haçh
sava~lanna kat~lmayarak o~lu Ayaz'~n kumandas~nda bir miktar asker
göndermi~~oldu~u gibi, bu defa da ayn~~ ~ekilde hareket etmi~~-bu
sefer öncekilerden daha az olmak üzere- emir Borsuld'ye yard~m olarak
Ayaz ile birlikte bir miktar asker yollam~~t~r 34. Emir Borsuki, ~~5.000
ki~ilik ordusu ile Urfa üzerine yürüyüp buras~n~~iki aydan fazla bir
müddet ku~atm~~~ve ~ehir yörelerini yak~p y~kt~ktan sonra Sümeysad
ve Suruç'a da hücum ederek bu ~ehirleri ayn~~ ~ekilde tahrip etmi~tir.
Bundan sonra ~ebahtan'a dönen Borsuki, yan~ nda bulunan Ayaz'',
babas~n~n, Frankalara, kendilerine kar~~~çarp~~m~yaca~~~hususunda
kesin söz vermi~~olmas~~ve bunun sonucu olarak ta bu sefere kat~lmam~~~bulunmas~n~~sebep göstererek hapsettikten sonra Mardin yörelerini
ba~tan a~a~~ya ya~ma sald~n~larma u~ratm~~~ve bu arada Dârâ'y~~ ku~at~n~~t~~33. Borsukrnin, o~lu Ayaz'~~hapsettirmi~~oldu~unu ve üstelik de
Ibnu'l-Esir, X., 174; Zehebi, ~emsuddin, Tarihü Düveli'l-islâm, (Topkap~~
Saray~ , III. Ahmet Ktp. Nr. 2917), XV., 8a; Usame b. Mtu~kiz, Kitabu'l-itibar
(n~r. Philip K. Hitti, Princeton 1930), II., 237; S. Runciman, A History of the
Crusades, Cambridge 1952, Il., 126 vd.
'4 Ibnu'l-Esir, X., 176; Mihail vk., ks. II., 79; S~ bt, XII., 127a; Zehebi, XV.,
8b; Kitabu'l-iber, V., 213; S. Runciman, H., 128. Mihail vekayintnesinde Ilgazi'nin, Ayaz'~n kumandas~~ alt~nda 300 atl~~ göndermi~~oldu~u kaydedilmi~tir.
33 Mihail vk., ks. II., 79; Ibrui'l-Esir, X., 176; Zehebi, XV., 8b-9a; S. Runciman, II., 129.
Mihail vek:Iyinâmesi, Ayaz'~n Borsuki taraf~ndan hapsine, Ilgazi'nin,
"Franklara, kendilerine kar~~~çarp~~mayacak~~hususunda teminat vermi~~olmas~n~"
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Mardin civar~n~~ya~malad~~~n~~haber alan ~lgazrnin buna sonderece
can~~ s~k~lm~~, hem o~lunu kurtarmak hem de Borsukrden öç almak
maksadiyle sava~~haz~ rl~klar~na giri~mi~ti. ~lgazi ilk önce H~sn-~~
Keyfa'ya giderek buran~ n emini bulunan ye~eni Rüknüddin Davudun kendisiyle birle~mesini sa~lad~ ktan sonra beraberinde di~er ye~eni
Belek oldu~u halde Borsukrye kar~~~harekete geçti. Di~er taraftan
Borsuki, sultan~n o~lu Mesud ile beraber Dr â yak~nlar~nda bulunan
Kourdis'te karargâhm~~ kurmu~tu. ~lgazi buraya geldi~i zaman
Borsukrnin askerlerini gafil avl~ yarak atl~~ kuvvetlerini ans~z~n hücuma geçirdi (H. 508=1115). Her iki taraf kuvvetleri aras~nda çok
~iddetli bir ~ekilde cereyan eden sava~~sonunda Borsuki ve Mesud
a~~r bir yenilgiye u~rad~lar. ~lgazi bu sava~ ta Mesud ile beraber
Sincar emini Temirek, Nuseybin ve Makisin emirlerini de tutsak
etmi~ tir. Fakat sultandan korkusu yüzünden Mesud'u hemen serbest
b~rakt~". Süryani Mihail'in ifadesinden ~lgazrnin, Borsukrye kar~~~
ani ve ~iddetli bir bask~n hareketinde bulunmu~~oldu~u aç~k bir ~ekilde
anla~~lmaktad~ r. Yenilgiye u~rayan Borsukrnin askerleri bütün
a~~rl~ kla= b~ rak~ p arkalar~na dahi bakma~a cesaret edemiyerek
kaçm~~lard~ r. Bundan istifade eden ve bir at üzerinde zincirlerle ba~l~~
bulunan Ayaz, gece karanl~~~ nda kendini attan a~a~~ya atm~~~ ve
civardaki bir Yahudi havras~ na gidip oraya gizlenmi~ti. O~lunun
Yahudi havras~nda sa~-salim bulundu~u, bir kürt taraf~ndan kendisine
bildirilen ~ lgazi derhal oraya on asker gönderip Ayaz'~~yan~na getirtti.
Ayaz'~n tutsakl~ktan kurtulmas~~bütün Artuldu ailesi aras~ nda büyük
bir sevinç ve ~enlik vesilesi olmu~tur".
A~~r bir yenilgiye u~rayan Borsuki ve Mesud Dârâ'dan aynlarak
Nuseybin'e çekilmek zorunda kalm~~lard~r.
sebep olarak gösteriyor. Bu keyfiyet, di~er kaynaklarda aç~k bir ~ekilde k.aydedilmemi~se de Ibrui'l - Esir'de bulunan Ilgazi, Tu~-Tekin ve Roger'in, Buhayahidlerini yenilediler" kayd~~
I
retu Kades'te yapt~lar~~ toplant~da"
n
Ilgazi
veya
onun dahil oldu~u ittifak
bize daha önce hiç olmazsa böyle bir teminat~
zümresi taraf~ndan Franklara verilmi~~bulunmas~nda hiçbir tereddüt b~rakm~ yaca~~~

kanaat~ndaya.

3. Mateos, Urfal~ , Vekâyiname (Türkçeye Çev. H. D. Andreasyon, Notlar:
Ed. Dulaurer, H. M. Y~ nanç ve Çeviren, T. T. K. yay~n~ ), Ankara 1962, s. 254;
Mihail vk., Ics. II., 79.
37 Mihail vk. ks. II., 79-81; Ibnü'l-Esir, X., 177; S~ bt, XII., 126a; Ibnü'lEzrak, 6ob; Ikd, ili., 243; Zehebi, XV., 8b-9a; Kitabü'l-itibar, II., 227; Kitabü'l-iber, V., 213.
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Tu~-Tekin ile birlikte Haçl~ larla birle~mesi ve tutsakl~~~~
~lgazi'nin, o~lu Mesud ve emini Borsukryi ma~lûp etti~ini ö~renen sultan Muhammed Tapar'~n buna fena halde can~~ s~k~lm~~~ve onu
kendi askerlerine kar~~~ giri~mi~~oldu~u bu hareketinden dolay~~tehdit
etmi~ ti. Sultan'~n askerlerine kar~~~ giri~ti~i hareketle ona âdeta
isyan etmi~~bir duruma dü~en ~ lgazi, emir Mevdud'un öldürülmesi olay~ ndan ötürü sultan Muhammed Tapar ile aras~~ aç~lm~~~
bulunan D~m~~ k hâkimi Tu~-Tekin'in yan~ na gitmi~~ve onun,
sultana kar~~~ittifak~n' sa~lamaya muvaffak olduktan sonra ikisi birlikte Antakya hâkimi Roger ile Buhayretü Kades'te yapt~klar~~ bir
toplant~ da "birbirlerine kar~~~hiçbir tecavüzde bulunmayacaklar~"
hususunda bir anla~maya varm~~ lard~r. ~lgazi, müttefiklerinden aynld~ ktan sonra Mardin'e gitmek, askerlerini toplay~p tekrar geri gönmek üzere Rüsten'e hareket etti. Rüsten'de dinlenmekte iken Humus
emini Hay~r Han b. Karaca'n~ n sald~n~~na u~rad~. ~lgazi bu s~rada
çok fazla içki içmi~~ve kendini bilmez bir halde bulunuyordu. Hay~r
Han, Ilgazrnin içki içti~ini haber alm~~~ve onun, içti~i zaman da hiçbir ~ey yapam~yaca~~n~~bildi~i için karanl~ ktan istifade ile bir bask~n
yaparak ~lgazryi maiyyeti erkân~~ile birlikte tutsak alma~a muvaffak
olmu~tu (H. 503 ~aban= I '15 Ocak) 38. Hay~ r Han, kendisine isyan
halinde bulunan Ilgazi'yi tutsak edip hapsetmi~~oldu~unu ve müttefiki Tu~-Tekin'in bunu haber al~ p ta kurtarma~a te~ebbüs etmeden
önce, süratle asker göndermesini sultandan istedi. Fakat çok geçmeden
~lgazi'nin tutsakl~~~n~~ö~renen Tu~-Tekin, onu kurtarmak için Humus
üzerine yürümü~~ve Hay~r Han'a "~ lgazryi serbest b~ rakmas~" için
haber göndermi~ti. Fakat sultan~ n gönderece~i askerlere güvenen
38

s. 383.

tbnu'l-Esir, Mihail vk., S~ bt, lkd, göst. yerler; ~bn Kalanisi, s. ~ s~ ; Azimi,

K. Süssheim (Isim. Ansk. ~lgazi mad.), ~lgazi'nin, Tu~-Tekin ve haçl~larla
birle~ip sultan Muhammed Tapar'~n gönderdi~i emir Bors~~k'a kar~~~Efamiye'de
cephe alarak sava~~yapmaks~z~n taraflar~n da~~l~p bu arada ~ lgazi'nin Mardin'e
geri dönerken, Humus emini Hay~r Han taraf~ ndan tutsak edilmi~~oldu~unu yazmaktad~r. Yukar~da göstermi~~oldu~umuz bütün kaynaklar~n ittifakiyle ~lgazi H.
508 (~~~~~~ s) y~l~ nda Aksungur el-Borsuki ile sultan~n o~lu Mes'ud'u yenip sultandan
korkusu sebebiyle Tu~-Tekin ve Roger ile ittifak yapt~ ktan sonra Mardin'e dönerken Rüsten yüresinde Hay~ r Han taraf~ ndan yakalan~p hapsedilmi~~oldu~u (H. 508
~aban= ~~~ s Ocak) gayet aç~k bir ~ekilde anla~~l~ yor. Yoksa K. Süssheim'in yazm~~~
oldu~u gibi o, Borsuk'a kar~~~giri~ ilen hareketten sonra tutsak edilmi~~de~ildir.
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Humus emin, Tu~-Tekin'in bu teklifini reddettikten ba~ka "buradan
çekilmedi~i takdirde Ilgazi'yi mutlaka öldürece~ini" bildirerek bir
de tehdidde bulunmu~tu. Alubetinden sonderece endi~e eden Ilgazi,
Humus d~~~nda karargâh~n~~kurmu~~olan Tu~-Teldn'e "burada beni
kurtarmak için beklemekte ~srar etmesinin, bilâkis kendisinin durumunu güçle~tirece~ini ve hattâ ölümüne sebep olaca~~n~, iyisi mi
buradan aynl~p D~m~~k'a gitmesini" bildirmesi üzerine, Tu~-Tekin
hemen buradan uzakla~m~~t~r. Di~er taraftan sultandan istemi~~oldu~u
askerlerin gelmemi~~olmas~~yüzünden Hay~r Han, adamlar~n~n Tu~Tekin ile anla~malan ve Humus'u ona teslim etmek istemeleri ihtimalinden korkmu~~ve "o~lu Ayaz'~~rehine olarak yan~nda al~koymak,
akraba olmak, kendisini Tu~-Tekin ve ba~ka kimselerin hücumlann
dan korumak" ~artlar~~çevresinde Ilgazi ile bir anla~maya varm~~t1149. Ilgazi, Hay~r Han'~n teklifini hemen kabul etmi~~ve o~lunu
rehine olarak onun yan~nda b~rakt~ktan sonra hem o~lunu kurtarmak
ve hem de sultan~n herhangi bir hücumundan korunmak için ordu
haz~rlamak maksadiyle Mardin'e gitmi~tir. Ilgazi, Türkmenlerden
te~ekkül eden ordusu ile hiç vakit kaybetmeksizin derhal geri dönmü~,
o~lunu geri almak için Hay~r Han'~~Humus'ta ku~atmaya ba~lam~~t~~40.
Fakat çok geçmeden sultan tarafindan gönderilen emir Borsuk b.
Borsuk'un kalabal~k bir ordu ile kendisini tedibe gelmekte oldu~u
haberini alan Ilgazi, burada hiçbir müsbet sonuç elde edemeden ku~atmay~~ kald~rmak zorunda kalm~~~ve ~ehirden uzakla~m~~ t~r. 41.
Tu~-Tekin ve Haçltlarla birlikte Borsuk b. Borsuk'a kar~~~hareketi
Sultan Muhammed Tapar, Mardin hâldmi Ilgazi ile D~m~~k
emin Tu~-Teldn'in kendisine kar~~~aç~ktan aç~~a ba~kald~rm~~~olduklar~n~~ve bundan ba~ka Haçl~larla da kendi aleyhine birle~me yapm~~~
bulunduklar~n~~ ö~renince sonderece k~zm~~~ve bunlar~n mutlaka tedip
edilmelerinin gerekli oldu~u karar~na varm~~t~r. Bu maksatla emirlerinden Borsuk b. Borsuk'u, Çavu~~ve Gündo~du beyler ile bir39

Ibnü'l-Esir, X., 177 ve göst. yerler.

S~bt, XII., 127a. Ibn Kalanisi, /bnü'l-Adim, Urfal~~Mateos ve Süryani
Mihail vekayiinde kaydedilmi~~bulunan ~lgazi'nin bu hareketi, Ibnü'l-Esir'de (X.,
177) onun Mardin'e gitmeyip Haleb'e gitti~i ve oradan asker toplay~p o~lunu kurtarmak için Humus'u ku~att~~~~yaz~lm~~t~r. Henüz bu s~ralarda Halep ile pek fazla
ili~i~i olmayan Ilgazi'nin buradan asker temin etmesi bizce mümkün görülmüyor.
4' Ibnü'l-Esir, X., 177; Ikd, ili., 243; Mihail vk. ks. Il!., 81.
4°
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likte Musul ve Cezire askerlerinin de kat~ld~~~~büyük bir ordunun
ba~~na kumandan tayin ederek ona "önce isyan halinde bulunan
~lgazi ve Tu~-Teldn'e kar~~~sava~mas~m, bunlar~~tedib ettikten
sonra da Haçhlara kar~~~yürümesini" emretti. Emir Borsuk'un kumandas~~alt~ndaki ordu F~ rat nehrini geçerek Halep yönüne do~ru
hareket etti (H. 508 = ~~~~~5). Borsuk, Haleb'e yakla~t~~~~ s~rada,
Haleb'te henüz pek küçük ya~ta bulunan melik R~dvan'~n o~lu
Sultan~ah'~n hükümet i~lerini çeviren Lülü el-Hadim ve ordu kumandan~~ ~ernsülhavas'a, sultan~ n mektubunu yollayarak "~ehrin
kendilerine teslim edilmesini" bildirdi. Fakat Lülü ve ~emsülhavas,
Borsuk'a müspet cevap vermemi~, di~er taraftan ~lgazi ve Tu~-Tekin'e
haber göndererek Borsuk'a kar~~~kendilerinden yard~m istemi~lerdir.
~lgazi ve Tu~-Tekin 2.000 ath ile çabucak Haleb'e gelip ~ehri Borsuk'a kar~~~savunmaya giri~tiler. ~ehrin iki birle~ik emir taraf~ndan
i~gal edilmi~~oldu~unu ö~renen Borsuk, buraya kar~~~herhangi bir hücuma geçmemi~, bilâkis buradan ayr~larak" Tu~-Tekin'in hakimiyetinde bulunan Hama'y~~ku~atm~~~ve i~gal etmi~tir. ~ehri üç gün ya~malachktan sonra sultan~n emri üzerine buras~n~~Humus emiri Hay~r
Han'a vermi~, o da buna kar~~hk olmak üzere yan~nda rehine olarak
tuttu~u ~lgazi'nin o~lu Ayaz'~~Borsuk'a teslim etmi~tir. ~lgazi, Tu~Tekin ve Halep askeri kumandan~~ ~emsülhavas müttefikleri olan
Antakya prensi Roger'in yan~ na giderek "Hama ~ehrini sultan~n
askerlerine kar~~~savunmalar~~için kendilerine yard~mda bulunmas~n~"
istemi~lerdir. Fakat çok geçmeden Hama'n~ n Borsuk taraf~ndan i~gal
edilmi~~oldu~unu ö~rendiler. Bir müddet sonra Borsuk'a kar~~~giri~ilecek sava~~için Roger ve müttefiklerine yard~ m maksadiyle Kudüs
k~ral~~Baudouin, Trabl~~s prensi Pons da gelmi~lerdi. K~~~mevsiminin
yakla~makta olmas~~yüzünden Türk ordusunun geri çekilece~ini ümit
eden müttefikler herhangi bir hücuma geçmeyi uygun bulmay~p
Efamiye (Apamea) kalesi önünde topland~lar (H. 509 ba~lar~~ = ~ l ~~5).
Her iki taraf ordular~~iki ay kadar birbirlerine kar~~~cephe alm~~~bir
durumda beklemi~lerse de hiçbir taraf birbirlerine sald~ rmaya cesaret
edememi~tir. Eylül ortalar~na do~ru emir Borsuk'un çekilmesi üzerine
birle~ik kuvvetler de da~~lm~~~ve memleketlerine gitmi~lerdir. Bu arada
~ lgazi de kuvvetleriyle birlikte Mardin'e dönmü~tür 43.
Ibnü'l-Esir, X., 179; Tarih-i Baybars'tan naklen Ikd, III., 244b.
Ibnü'l-Esir, X., 179; Mateos, s. 257, 258; Ikd, III., 244b; Ibnü'l-Adim,
II., 174; S~ bt, XII., 126a-b; Zehebi, XV., gb; S. Runciman, II., 131-132.
42
42
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Haleb'e haim olmas~~ve buradaki icraat~~
Halep h ~kimi melik R~dvan'~n H. 507 cemazilah~ r'de (1113)
Kas~m) ölümünden sonra yerine o~lu Alp-Arslan geçmi~ ti. Fakat
Alp-Arslan'~n, Halep i~lerini çevirmekte olan Hadim Lülü taraf~ndan
H. 508 Rebiülevvel (1114 A~ustos)'de öldürülmesi üzerine yerine
henüz alt~~ya~~nda bulunan öteki karde~i Sultan~ah geçmi~ti. Kendisini
yeniden Halep i~lerini çevirmeye tâyine muvaffak olan Lülü, bu
suretle Halep'teki hakimiyetini daha ziyade art~rm~~~oldu. Çok
geçmeden Lülü, Sultan~ah'~~da öldürtmek için tertIbler haz~rlama~'a
ba~lam~~t~. Fakat Lülü'nün suikast tertibini ö~renen Sultan~ah'~ n
adamlar~~onu, Caber kalesi halcimi Salim b. Malik ile birle~mek
üzere giderken Nadir kalesi civar~nda öldürmü~lerdir (H. 511 =
~~1'7/1118). Bunun üzerine Sultan~ah, Rahbe'de bulunan Aksungur
el-Borsukryi Halep i~lerini çevirmek üzere ça~~rm~~~ise de Borsuki
Haleb'e gelmeden, melik R~ dvan'~n hadimlerinden Yarukta~~ondan
önce davranarak Haleb'e gelip idareyi eline ald~ ktan sonra Borsukryi
~ehre solcmamak için ~lgazi ile Roger'i yard~ ma ça~~rm~~t~~44. Yarukta~~
çok geçmeden Sultan~ah'~n emri ile görevinde al~narak yerine Ebû'lMeali el-Muhsin b. el-Mullahi getirilmi~tir.
~~te Halep'te yukar~ da genel çizgileriyle anlam~~~oldu~umuz
kan.~~kl~klarm vuku buldu~u s~rada Haçh ordularm~n ani bir baslunla
~ehri olmalar~ndan kayg~ lanan Halep halk~, çok say~da kuvvetlere
malik olan ve uzun zaman Ba'~dad'da ~ahnelik yaparak idari i~lerde
de görgü sahibi bulunan ~lgazrye haber göndermi~ler ve ~ehri kendisine teslim edeceklerini bildirmi~lerdir. Bu teklif üzerine ~lgazi,
o~lu Temürta~~ve az say~da askerle Haleb'e geldi. Haleb'e giren ve
kaleyi teslim al~ p içindeki askerleri ve R~dvan'~n adamlar~n~~buradan
ç~karan ~lgazi, Sultan~ah ile birlikte k~z karde~ini tahttan indirerek
Borsuk b. Borsuk, oldukça kalabal~ k ordulara sahip bulunan müttefiklerin
kar~~s~nda hile ile geri çekilmi~~ve onlar~n da~~l~ p memleketlerine gitmelerinden
sonra âni olarak geri dönmü~~ve k~sa süren bir ku~atma sonunda Haçl~lar~ n elinde
bulunan Kefertab'~~i~gal etmi~tir. Durumu ö~renen Antakya prensi Roger, da~~n~k
bir halde bulunan Borst~k'un ordusuna sald~rm~~~ve onlar~~tamamen bozguna
u~ratm~~t~r. Haçl~lar Kefertab'tan ald~klar~~bütün tutsaklar~~öldürmü~lerdir. Bu
arada Borsuk'un yan~nda bulunan Ilgazi'nin o~lu Ayaz da Haçl~lar~n eline geçmi~~
ve öldürülmü~tür.
44 Ibnü'l-Adim, II., 179; Ibn Kalanisi, s. 199; Ibnü'l-Esir, X., 187; S~bt,
XII., 133a; Ikd, III., 247a; Mihail vk., ics. II., 8~~; Azimi, s. 384.
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göz hapsine alm~~~ve onun ad~ na ~ehri idare eden Ebî~'l-Meali'yi de
hapsederek idareyi bizzat kendi eline alm~~~(H. 511 Muharrem=
1117 May~s) 45 ve bu arada F~rat üzerinde bulunan Balis ~ehir ve
kalesinin de idaresini eline geçirmi~tir. Halep'te iktisadi durum
okadar kötü bir hal alm~~t~~ki, halk vergileri dahi ödeyemez bir hale
gelmi~~ve hattâ onlardan toplanan vergiler ~lgazi ve askerlerinin
geçimini bile sa~l~yam~yordu 46.
Suriye Selçuklu Devletine fiilen son vermi~~olan ~lgazi, Halep'te
idareyi eline ald~~~~zaman melik R~dvan'~n b~ rakm~~~oldu~u hazinelerin, sonradan ~ehrin idaresini eline geçirmi~~bulunan hadimler taraf~ndan kurutulmu~~oldu~unu ve memleketin yiyecek depolar~ n~ n
bombo~~bulundu~unu gördü. Bu durum kar~~s~ nda ~ lgazi, bu hâdimlerin bir ço~unu yakalat~p daha önce gasp etmi~~olduklar~~ mal ve paralar~~ellerinden ald~ktan sonra bunlar~~ vererek Haleb'i adeta çevirmi~~
bulunan Haçhlarla, — ordusunu haz~ rlay~ ncaya kadar — k~sa bir
müddet için sulh yapt~~47. Bunu mütaak~p ~ lgazi, süratle Haçl~lara
kar~~~bir birle~ me yapmak için maiyyetiyle birlikte D~m~~k'a, Tu~Tekin'in yan~na gitmi~~ve orada Haçl~lara kar~~~ giri~ilecek sald~ r~~
hususunda yap~lmas~~gereken planlar hakk~ nda onunla müzakerelerde
bulunmu~tur. Bu müzakereler sonunda ~u kararlar al~nm~~t~r:
— Bütün Türkmen beylerinin, askerleriyle birlikte Haçhlara
mukaddes
sava~a kat~lmalar~= sa~lan~lmas~.
kar~~~
2 — Bu husus için Tu~-Tekin ve ~ lgazi'nin birlikte te~ebbüse

geçmeleri.
3 — Bütün bunlardan sonra da genel bir sald~r~ya giri~ilmesi.
Tu~-Tekin H. 512 Ramazan~nda (ii 18 Aral~k) Türkmen bey'erinin Haçl~lara kar~~~sava~a kat~lmalar~n~~ sa~lamak için ~ lgazi ile
D~m~~k'tan hareket etmi~~ve bu hususta gereken te~ebbüsü yapt~ktan
sonra tekrar gelip birle~mek üzere ~ lgazi'den ayr~larak D~m~~k'a
dönmü~tür.
J 1-41.:- •
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Ibnü'l-Adim, II., 18o,
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~lgazi, Tu~-Tekin'i ittifak~na ald~ ktan sonra Haleb'e geri geldi.
Fakat uzun zamandan beri devam edegelen kar~~~kl~klardan bir
türlü kurtulamayan Haleb'in durumu, Haçh tehlikesini bütün korkunçlu~u ile anlam~~~bulunan ve bunun için süratle tedbirler pe~inde
ko~an ~lgazi'nin yapmakta oldu~u bütün müspet icraata ra~men
bir türlü düzelmiyordu. Fakat bununla birlikte ~lgazi gereken tedbirleri alma~a devamdan vazgeçmedi. Yukar~da söylemi~~oldu~umuz
gibi, Haçl~larla yapt~~~~k~sa bir sulh anla~mas~ ndan istifade ederek
O~lu Temürta~'~~yerine vekil b~rakt~ktan ve hapsetmi~~oldu~u Ebü'lMeâlryi de hapisten ç~kar~ p yeniden eski görevine tayin ettikten
sonra, Haçl~lara kar~~~sava~acak olan ordusunu teçhiz maksadiyle
Mardin'e hareket etti (H. 512=1119) 49. Fakat bu s~ralarda Haleb'e geldi~i zaman kendi idaresinde bulunan F~rat üzerindeki
Balis'te Halep askerleri, fiatlar~ n sonderece yükselmesi ve yiyecek
maddelerinin bulunmamas~~yüzünden ~lgazi idaresine kar~~~ayaklanarak Haçhlar~~ ~ehre davet etmi~lerdi. Halep askerleri, yard~ma
ça~~rm~~~olduklar~~Haçl~~kuvvetleriyle birlikte Balis'i bir müddet
ku~at~p s~k~~t~rm~~ larsa da ~lgazi'nin zaman~nda müdahalesi sayesinde
ayaklanan Halep askerleri ve yard~ma gelen Haçhlar buras~ n~~ b~rak~p
gitmek zorunda kalm~~lard~ . Ilgazi, Balis'i kurtard~ ktan sonra buray~~
Caber kalesi hâkimi Salim b. Malik'e satm~~t~rs°.
Haçl~lara kar~~~Tell-i Afrin zaferi ve sanraki hareketleri
~lgazi, Halep yak~nlar~nda bulunan Bozaa'y~~da alarak Haleb'i
adeta ku~atm~~~bir hale gelen Antakya prensi Roger ile sulh yap~p
Tu~-Tekin'le de bir birle~me yapt~ ktan sonra Mardin'e gelmi~,
ordusunu haz~rlam~~~ ve ay~n zamanda Diyarbekir bölgesindeki
Türkmen beylerinden de Haçl~larla yapaca~~~ "cihad" için birçok
gönüllüler alma~a muvaffak olmu~51 ve k~sa bir zaman zarf~nda, Bitlis
ve Erzen sahibi Togan-Arslan ve Munkizilerden Usame b. el-Mubarek el-Kilâbi kuvvetleriyle birlikte 20,000'e yak~n bir ordu meydana
getirmi~ti. ~lgazi önce Urfa üzerine yürümü~, ~ehir yörelerini üç-dört
Ibn Kalanisi, s. 200; S~bt, XII., 13413; Ikd, III. 250a.
ibnü'l-Adim, II., 180; tbn Kalanisi, ~ gg; S~ bt, XII., 133a; tbnü'l-Esir,
X., 187.
5° tbnü'l-Adim, II., ~ 80.
51 ibn~fl-Esir, X., 195.
48

49

Bellek,: C. XXVI, 43

674

AL~~SEVIM

gün ya~malad~ktan sonra H. 5 13 ( ~~~~19) y~l~~ba~lannda Bedâyâ (1:14.!)
ve Sence
köprülerinden F~rat nehrini geçip "nefesi kesilmi~,
uçma~a müheyya bir atl~~gibi" Tell-i Ba~ ir ve Tell-i Halit bölgesi
boyunca ordusunu yaym~~t~52. Bu s~ rada Haleb'den gelen elçiler
"Haçl~lar~ n Haleb'i tehdit eden sald~n~ larun s~kla~t~rm~~~olduklar~n~"
bildiriyor ve onu bir an önce Haleb'e gelmesi için zorluyorlard~.
Bunun üzerine Ilgazi Mercidab~k'a gelmi~, buradan Halep yak~nlar~ ndaki Müslimiye köyünden geçip H. 513 Safer sonlar~nda (i i ~~
Haziran) K~ nnesrin'e gelerek ordusunu sava~a haz~rlam~~t~. Bu arada
Ilgazi'nin kuvvetleri Haleb'e ba~l~~ er-Rüc
bölgesindeki Kastun kalesini i~gal ederek buradaki Haçhlan tutsak etmi~ler veya
k~ l~çtan geçirmi~lerdir. Tacir k~l~~~ na sokarak Franldar aras~na göndermi~~oldu~u casuslan vas~tasiyle dü~ man ordusunun yeri, durumu
ve say~lar~~ hakk~nda geni~~bilgi alma~a muvaffak olan Ilgazi, burada
müttefiki Tu~-Tekin'i beklemi~se de onun gelmemesi üzerine Türkmen beylerinin ~srarlar~~ kar~~s~nda" K~ nnesrin'de çok beklemeyerek
yaln~z ba~~na Haçl~larla sava~a karar vermi~tir. Yan~nda bulunan
bey ve kumandanlar~~ile yapt~~~~bir toplant~da "küffarla ~~ddetle
çarp~~ma~a, sava~~s~ras~nda gev~eldik gösterilmeme~e ve sonuna kadar
sava~a devama" heyecanl~~bir ~ekilde and içildikten sonra" Haçl~larla tam bir temas elde etmek ve bir an önce sava~a giri~mek maksadiyle Sermeda'n~n kuzey-do~usunda bulunan Tell-i Afrin (Tell-i
Akibrin)e gelip karargâhm~~kurdu. Bir k~s~ m kuvvetlerini de esas
harekât~n~~gizlemek için Esarib'teki Frank kalesi üzerine gönderdi
(I6 Rebiülevvel 513=27 Haziran ~~~~19).55 Öte yandan Antakya
prensi Roger, Türklerin bu hareketinden haberdar olur olmaz
derhal ordusunu toplam~~ , Kudüs k~rah Baudouin II., Patrik Bernard ve di~er haçl~~prenslerinin itiyad tavsiyelerine ra~men Türklerle sava~a karar vermi~, 9 Rebiülevvel 513 (20 Haziran ii 19)
Ibnü'l-Adim, II., 187; Mateos, S. 264.
bnül-Adim, II., 188.
s~~
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Ibnü'l-Adim, II., 188. ;"•:-.:1'
is Ibnü'l-Adim, II., 187, 188; Ibrui'l-Esir, X., 196; Ibn Kalanisi, 200 ; Guillaume d'Tyr (Ne~r. M. Guizot, Paris 1824.), S. 208; Runciman, II., 149.
Guillaume de Tyr'in ifadesine göre (s. 206) Roger, ordusunda bulunan baz~~
asilzâdelerin, kendi üzerine yapt~~~~etki yüzünden, herhangi bir Haçl~~prensinin
yard~m~n~~ beklemeden Türklerle sava~a giri~meye karar vermi~tir.
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de Ermeni emir ve askerlerinin de bulundu~u 3,000 süvari ve 9,000
piyadeden te~ ekkül eden ordusu ile Oronta nehri (Asi nehri) üzerinde bulunan Cisrü'l-Hadid'den (Demir Köprü) geçerek tabii savunmaya elveri~li olan Tell-i Afrin kalesinin kar~~s~na gelip karargâh~n~~
kurmu~tu". Kendisine ayn~~zamanda k~ral Baudouin II. ve Tripoli
prensi Pons da yard~m vaadinde bulunmu~lard~ . Türklerin Esarib veya
Zerdana üzerine yürüyeceklerini tahmin eden Roger, kendisine vaad
edilen yard~m~n gelmesine kadar mevcut kuvvetleriyle da~lar aras~nda bulunan bu bölgede savunmada kalabilece~ini umuyordu. Türk
ordusunun çoklu~unu ö~renen Roger, Ilgazi'ye, kuvvetlerinin hareketini geciktirmek maksadiyle "bize hücum için kendini hiç yorma,
biz sana zaten yürümek üzere bulunuyoruz" mealinde bir haber
göndermi~ti". figazi, Roger'den gelen bu haberi ald~ktan sonra beraberinde bulunan beyleri yeniden toplayarak durumu müzakere etmi~~
ve "hiç vakit kaybetmeksizin hemen hücuma geçilmesini" kararla~t~rm~~t~r". Kendi ordusu için durumun korkunçlu~unu tahmin eden Antakya prensi 27 Haziran gecesi karanl~ktan istifade ile ordusunun bütün
hazinelerini Artah'a gönderdi ve bütün bir gece Türk ordusunun
hareketini heyecan ve merak içinde bekledi.59 Türk kuvvetleri 27
Haziran gecesi boyunca süratle harekete geçerek da~lar aras~ndaki
vâdide savunma mevzilerinde bulunan haçl~~ordusunun geri çekilme
yollar~n~~keserek tamamen çevirme~e muvaffak oldu. 28 Haziran
sabah~~Türk bayraklar~= dört bir yandan dalgalanmakta oldu~unu
gören ve art~k yap~lacak hiçbir ~eyin kalmam~~~bulundu~unu anlayan Roger son bir kurtulu~~ümidi olarak ordusunu dörde bölmü~,
birini yan~nda b~rakt~ktan sonra di~er üçüncü, kendilerini ku~atm~~~
olan Türk kuvvetlerine kar~~~hücuma geçirmi~tir. Fakat bu kuvvetler
Türk okçu ve athlar~~ taraf~ndan bozguna u~rat~lm~~lard~r". Bundan
56 Ibnü'l-Esir, X., 195; Ibnü'l-Adim, Ibn Kalanisi, S. Runciman, göst. yerler; Mateos, S. 264; lkd, III., 251b.
Tell-i Afrin mevkii, da~lar aras~nda bulunan ve ancak üç dar yol vas~tasiyle
harice ba~lanan bir vadi idi.
57 Ibnü'l-Esir, X., 196.
38 Ibnü'l-Esir, göst. yer.
59 27 Haziran gecesi uykuda gezen bir adam (somnambule) "kendilerinin yok
olacaklar~n~~bildirmi~ti" (S. Runciman, II., ~~49).
e° Bu çarp~~ma s~ras~nda Robert de Saint-L6'nun kuvvetlerinin iyi hareket
edememi~~olmas~~yüzünden bozulup geri çekildi~ini ve bu çekilme s~ras~nda da geride
bulunan Roger'in kuvvetlerini ikiye böldü~ünü ve bu suretle onlar~n k~sa bir zaman-
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sonra çemberi gittikçe daraltan Türk kuvvetleri Tell-i Afrin vadisinde
hiçbir suretle kurtulu~~ümidleri kalmam~~~bulunan ku~at~lm~~~haçhlarla ~iddetli bir ~ekilde giri~mi~~olduklar~~ve Franklar taraf~~ndan Ager
Sanguinis (=Kan Ovas~) ad~~verilen bir sava~~sonunda tam bir ba~ar~~
kazanm~~lard~r (17 Rebiülevvel 5 ~~3=28 Haziran ii ~ g). Roger ordusunun büyük bir k~sm~~ k~hçtan geçirilmi~, bir k~sm~~tutsak edilmi~~ve
ancak pek az bir kuvvet te Sermeda'ya kaçabilmi~ tir. Ölüler aras~nda,
son dakikalara kadar sava~~meydan~na kahramanca çarp~~an ve darbeler alt~nda yere serilen Antakya prensi Roger de bulunuyordu."
Sava~~kaza~uld~ktan sonra Ilgazi, Roger'in çad~rma oturmu~,
askerleri de kendisine sava~ta ele geçirdikleri bütün ~animetleri getirmi~lerdi. Fakat o, bunlar~n hiçbirisini kabul etmemi~, sadece ~slam
hükümdarlarma hediye etmek üzere birkaç silah alm~~~geri kalanlar~mn hepsini askerlere geri vermi~tir62.
figazi'nin gayret ve dirayeti ile kazan~lm~~~olan bu zafer"
bütün H~ristiyan alernini hüsran ve matem içerisinde b~rakm~~t~r.
Haçl~lar taraf~ndan üç yönden çevrilmi~~bulunan ve ele geçirilmesi
bir gün meselesi haline gelmi~~olan Halep, bu zafer sonunda haçl~~
tehlikesinden bir müddet için kurtulmu~~oldu. Bu zafer, islam âleminde ve bilhassa Suriye'de büyük bir sevinç yaratm~~t~ r. ligazi'nin bu
büyük ba~ar~s~~sebebiyle halife Mustans~r Billâh kendisine birkaç
hil'at göndermi~~ve te~ekkürlerini bildirmi~tir".
da bozulup da~~lmas~na sebebiyet verdi~ini özellikle Guillaume de Tyr ifade etmektedir (s. 209). Bu sava~ta Kad~~Eb~ll-Faz~l b. el-Ha~~ab da bulunmu~tu. Çarp~~man~n en ~iddetli an~nda elinde oku ile bir ta~~n üzerine ç~karak askerleri, heyecanl~~ve
dokunakl~~konu~malar~~ile sava~ta te~vik etmi~tir (Ibnü'l-Adim, II., 189).
il~nü'l-Adim, II. 188-190; ~~br~~i'l-Esir, X., 195-196; Mateos, S. 265; 1bn
Kalanisi, s. 200-201; Guillaume de Tyr, s. 210; Ikd,. III., 25 ~~b-252a ; Mihail
vk. ks. II., 66-67; Eb~l'I-Fereç, II., 356; Azimi, S. 386-387; Urfal~~Basil, el-Hurübü'ssalibiyye fi Asari's-süryaniyye (Arapçaya Çev. ~shak Ermele es-Süryani), Beyrut
1929, s. 64-65; S. Ruciman, II., 147-150.
8' Ibnü'l-Adim, II., 1 go.
63 S~bt (XII., 134b ve Ikd (II!., 252a)'da "bu sava~a D~nu~k hâkimi TugTekin'in de kat~lm~~~oldu~u söyleniyor" ~eklinde bir kay~t bulunmakta ise de /bn
Kalanisi ve Urfal~~Mateos'ta böyle bir kay~t bulunmamaktad~r. Tu~-Tekin bu
s~rada melik Dukak'm annesi Saffet Hatun'un ölümü sebebiyle sava~a kat~lamam~~t~r.
64
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Ilgazi, kazand~~~~bu zaferden sonra ordusunun Antakya ve Süveydiye üzerine sevketmi~tir. Türk ordusu bu bölgede birçok ya~ma
hareketlerinde bulunarak tutsak ve ganimet elde etme~e muvaffak
olmu~tur. Ilgazi bir k~s~m kuvvetleriyle Haçl~lar~n elinde bulunan
Artah kalesine yürümü~, buras~n~, sahibi Art6ie'den, kendisi ve ailesinin sa~, salim Antakya'ya gidebilmelerine müsaade etmesi ~artiyle
teslim edece~i sözünü alm~~t~. Fakat Ermeni ~övalyesi oldu~u tahmin
edilen kale kumandan~~Jozef'in, Ilgazi'ye "kaleyi kendisine teslim
edece~ini, fakat Antakya'da bulunan o~lunun Franklar taraf~ndan
öldürülmesinden korktu~u için ~imdilik buraya yaln~z bir kumandan
gönderilmesi lâz~m geldi~i" hususunda hileli bir teklif yapmas~~ve
Ilgazi'nin de buna inanmas~~ sonunda Artah kalesi Türkler taraf~ndan al~namam~~t~~65 . Di~er taraftan Antakya bölgesine yay~lm~~~
bulunan Türk kuvvetleri, henüz Tell-i Afrin felâketinden haberi
olmayan ve ordusu ile birlikte Roger'in yard~m~na gelen k~ral Baudouin II. ile Tripoli kontu Pons'un öncülerine rastlad~lar. K~ral çok geçmeden Tell-i Afrin bozgununu haber al~nca süratle Antakya'ya gitmek
ve buras~n~~Türklere kar~~~savunmak üzere" yolunu de~i~tirdi.
K~ral~n hareketini ö~renen Ilgazi, ona kar~~~pusu kurulmas~n~~ve
Antakya'ya yard~ma yeti~meden geri dönme~e mecbur edilmesini
sa~lamak için bir miktar kuvvet gönderdi. Birçok gruplara ayr~lan
bu kuvvetlerin bir k~sm~~Cebel-i Arkra yönünden Lazkiye'ye, di~er
bir k~sm~~Oront nehri a~z~ndaki Süveydiye yak~nlar~nda bulunan St.
-Simon liman~na, ba~ka bir grup ta kuzey-bat~~yönündeki Karada~'a
do~ru harekete geçtiler. K~ral, Lazkiye'nin iç-yolundan Antakya'ya
do~ru geliyordu. K~ralm yan~nda bulunan Tripoli prensi Türklere
bir hücumda bulundu ise de ~iddetli bir mukavemet kar~~s~nda geri
çekilmek zorunda kald~~ve onun bu hareketi, kendisinin k~raldan ayr~lmas~na sebep oldu. K~ral, Ilgazi'nin kendisine kar~~~göndermi~~
oldu~u ve Cebel-i Akra'dan Lazkiye'ye kadar yay~lm~~~bulunan
Türk pusu ve hücumlar~nclan bir mucize kabilinden kurtularak
Antakya'ya gelebildi (A~ustos ii ~ ç). Ilgazi'nin kumandas~ndaki
Türk asker ve athlar~~Akdeniz'e kadar bütün Antakya bölgesine
yay~lnu~lard~. Bir sabah vakti Oront nehri a~z~ ndaki St. -Simon li65 R. Grousset, Histoire des Croisades et du Royaurne Franc de J&usalem, I.,
Paris 1934, L 560" Ibnü'l-Adin~, II., tgo-191; R. Grousset, I., 560-561.
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mamna 3.000 kadar Türk atl~s~~bir bask~n yapm~~~ve buras~n~~ i~gal
etmi~lerdi. Halk~n bir k~sm~~bu hücumlardan korunmak için limandaki
gemilere s~~~ nmak zorunda kalm~~ t~. Di~er bir k~s~m Türk kuvvetleri de Antakya surlarma kar~~~hücumlara ba~lad~lar. Burasuun savunmas~n~~üzerine alm~~~olan rahib Bernard, bu kuvvetlere, kar~~~
hücuma geçmi~se de birçok kay~ plar vererek geri püskürtülmü~tür.
I~te Antakya'n~ n Türk kuvvetleri taraf~ ndan böyle bir tehdide maruz
kald~~~~bir s~rada buraya gelme~e muvaffak olan ve bir kurtar~c~~
olarak kar~~lanan k~ ral Baudouin II.'ye, prens Roger'in kar~s~~taraf~ ndan Antakya'nm bütün hazine ve paralar~~teslim edildi 87 . Gerçekten Ibnül-Adim'in de i~aret etti~i gibi Ilgazi, e~er bütün ordusu ile
hücumlarm~, savunmas~z bir halde bulunan Antakya üzerine yöneltmi~~
olsa idi k~ ral buraya yeti~emeden ~ehri kolayca ele geçirebilir ve bu
suretle Haçl~ larm durumu daha çok kötüle~ebilirdi 68.
Ilgazi'nin Artah önlerinde bulundu~u bir s~rada Tell-i Afrin
sava~~nda bulunamam~~~olan müttefiki Tu~-Tekin kuvvetleriyle birlikte
ona kat~ld~. Bu kuvvetlerle iyi bir takviye alm~~~olan Ilgazi Artah'm
güneyinde bulunan H~ ristiyan Imm (Yeni~ehir) ~ehrinden geçerek
Esarib üzerine yürüdü. Ilgazi ve Tu~-Tekin Esarib kalesini manc~n~klar kullanarak ku~atmaya ba~lad~lar. Türk askerleri ~ehrin yeralt~~odun mahzenlerini yakmak için lg~mlar açt~lar. Fakat ku~atma
sava~~n~ n korkunç bir ~ekilde devammdan ve k~sa bir zamanda tamamen yok olacaklarmdan korkan Esarib halk~~ Ilgazi'ye "Antakya'ya
salimen gidebilme iznini vermesi" ~art~~ile kaleyi kendisine teslim
edeceklerini bildirerek aman dilediler. Haçhlar~ n bu teklifini kabul
eden Ilgazi ve Tu~-Tekin kaleyi i~gal edip tamir ettikten sonra burada
bir miktar kuvvet b~rakarak daha güneyde bulunan Zerdana kalesi
üzerine yürüyüp (H. 513 Cemazilevvel= 'lig A~ustos) 69. senyör
Robert'in savunmakta oldu~u bu kaleyi ku~atmaya koyuldular.
Fakat çok geçmeden Türkmen askerlerinin büyük bir k~sm~~ya~ma
tr~aksadiyle etrafa da~~hn~~lard~. Buna ra~men Ilgazi az bir
kuvvette kalenin ku~atmasma devam etti. Zerdana müclafii Rober,
Türkmen askerlerinin da~~lmalarmdan ve bunun sonucu olarak ta
87 Guillaume de Tyr, s. 212; R. Grousset, I., 561-564; Ebül-Fereç, II.. 356;
Ibnü'l-Adim, II., 191.
88 Ibni.i'l-Adirn, II., 191; ~bni:~ li-Esir, X; 196. R. Grousset, I., 565.
89 Ibnü'l-Adim, II., 192; R. Grousset, I., 567-569.
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ku~atman~n hafiflemesinden istifade ederek bir f~rsat~n~~bulup kaleden
kaçarak Tell-i Danis'e gelip karargâlurn kurmu~~bulunan k~rala bir
miktar kuvvetle iltica etti. Ilgazi, Tell-i Danis'e kadar sokulmu~~
olan luralla yapaca~~~sava~~s~ras~nda arkas~ndan herhangi bir Frank
kuvvetinin kalmas~n~~ geri emniyeti bak~m~ndan iyi görmedi~i için
Zerdana kalesinin mutlaka al~nmas~~laz~m geldi~i kanaatiyle buras~n~~daha ~iddetli bir surette s~k~~t~rmaya devam etti. Nihayet savunma güçleri sona ermi~~bulunan mahsurlar, Ilgazi'den Antakya'ya gitme
müsaadesi ald~ktan sonra kaleyi teslim etmi~lerdir ( ~~2 A~ustos ii 19) 70.
Hafl~larla Tell-i Danis Sava~~~
Ilgazi, Zerdana kalesinden elde etmi~~oldu~u para ve ganimetleri
K~nnesrin'e gönderdikten sonra Tu~-Tekin ve Togan- Arslan ile
birlikte, ya~ma için etrafa da~~lm~~~olan Türkmen askerlerini yeniden toplay~ p k~ral Baudouin II.'nin bulundu~u Tell-i Danis üzerine
yürüdüler. Yolda Zerdana'y~~kurtarmak için, s~~~nm~~~oldu~u luraldan
ayr~larak gelmekte olan Zerdana senyörü Robert' in kuvvetleriyle
kar~~la~m~~lard~r. Senyörün kuvvetleri D~m~~k ve Hurnus askerlerine
hücurr~a geçmi~se de bir ba~ar~~ka.zanm~yarak darmada~~n bir halde
Burc-i Hab'a kaçm~~lard~rn. 14 A~ustos ~ l ~~ g'da Ilgazi ve Tu~-Tekin
Robert kuvvetlerini bertaraf ettikten sonra k~rala kar~~~hücuma geçerek
ordusunu çevirme hareketine giri~irlerken Türk okçular~~da Haçl~~kuvvetlerini ok ya~muruna tutrnu~lard~. K~ral ordusunu dokuz k~sma ay~rm~~t~. Türk ordusu, haçl~~ordusunun sa~~kanad~nda bulunan Tripoli kontu Pons'un kuvvetleri üzerine yürüyerek onlar~~bozguna u~rat~p kaçma~a mecbur etti. Türk askerlerinin ok hücumlar~~kar~~s~nda adam ak~ll~~
7° Robert, kuvvetleri da~~ld~ktan sonra güçlükle Cebelü Summak'a kaçarken
at~ndan dü~mü~tü. Bu s~rada Haleb'in tan~nm~~~köylerinden biri olan Meryemeyn
halk~~taraf~ndan yakalanm~~, Ilgazi'ye teslim edilmi~ti. Robert kendisini ~ o.000
dinar kar~~l~~~nda b~rakmam~~Ilgazi'ye teklif etmi~se de Ilgazi onu korkutup
daha fazla para alabilirim ümidiyle Tu~-Tekin'e gönderdi. Robert, çad~r~nda içmekte olan Tu~-Tekin'in yan~na getirildi~i zaman Tu~-Tekin k~l~c~~ ile onun
boynunu vurup Ilgazi'ye göndermi~ti. Tu~-Tekin'in bu hareketine çok k~zan
Ilgazi ona "Türkmen askerlerine da~~ tmak için paraya ihtiyac~m~z vard~, sen
böyle yapmalda bizi 10.000 dinardan ettin. Ben sana onu, korkutup fazla para
temin etmen için göndermi~tim" demi~se de Tu~- Tekin ona "Ben bundan daha
iyi bir korkutma çaresi bilmiyorum" demekle iktifa etmi~tir (Guillaumede Tyr,
s. 212; Kitabü'l-itibar, 119-129; R. Grousset, 1., 574-)•
71 Ibnü'l-Adim, II., 192; R. Grosset, I., 568-569.
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y~ pranan, Antakyal~~kuvvetleri te~kil etti~i k~ral~n sol kolu da ayn~~
~ekilde bozulup kaçma~a ba~lad~. Bu durum kar~~s~nda k~ral, ku~atman~n gev~ etilmesinden istifade ile derhal Tell-i Danis'i terk ederek Burc-i
Hab'a çekilmek zorunda kald~n. K~ran'', piyadeleri korumak için kendi yan~nda savunmada b~rakm~~~oldu~u süvari kuvvetlerinin hatlar~na
kadar giren Türk süvari ve piyadeleriyle Haçl~lar aras~nda burada
âdeta bir ölüm-dirim sava~~~oldu. Her iki taraf da bu çarp~~ ma da oldukça a~~r zayiata u~ram~~lard~r. Urfal~~Mateos'un ifadesine göre, sava~~
s~ras~nda vuku bulan korkunç s~ca~~n tesiri ile bilhassa k~ral~n zayiat~~
artm~~~ve bu suretle birçok askeri helâk olmu~tur. Ibnü'l-Esir ve
Tell-i Danis sava~~n~~ Türkmenlerin kazanm~~~olduklar~n~~
kaydetmelerine ra~men, Urfal~~Mateos "her iki taraf~n kesin bir sonuç
alamad~~~na" i~aret ediyor. Guillaume de Tyr ve ad~ geçen iki Arap
kayna~~n~n ifadelerinden de anla~~ld~~~ na göre Türkler, önce Haçl~~
ordular~n~~ Tell-i Danis'te bozguna u~ratarak Burc-i Hab'a çekilme~e
mecbur etmi~ler ve nihayet onlar~~takip ederek burada onlarla ~iddetli bir sava~a giri~mi~lerdir. Gene bu üç kaynakta, bu çarp~~madan
sonra Türklerin geri çekilmi~~oldu~u ve k~ral~n da onlar~~takip etmemi~~
bulundu~u aç~k bir ~ekilde anlat~l~yor. Sonuç olarak söylenebilir ki,
Türkler, k~ran Tell-i Danis'te bozguna u~ratm~~lar ve fakat k~ral
büyük kay~plar vermeden Burc-i Hab'a çekilme~e muvaffak olmu~tur.
K~ral, kendi ordugâh~na kadar giren Türklere kar~~~~iddetle savunmada
bulunmas~~ sonunda Türkler Tell-i Danis'deki ba~ar~lar~m Burc-i
Hab'da devam ettirememi~ler ve dolay~siyle k~ral~~ da tam bir ma~72 Mateos, s. 265; Ibnü'l-Adim, II., 192; Ibnü'l-Esir, X. 201; Mihail, vk.,
Ks. II., 67; Ebü'l-Fereç, II., 356.
Ilgazi ve Tu~-Tekin Tell-i Danis'te k~ral Baudouin II.'yi muhasara etmi~lerdi.
Fakat beraberlerinde ta~~d~klar~~bir torba içinde biraz kavrulmu~~koyun eti ve
ekmekleri bulunan Türkmenlerin gerek az~klar~n~ n tükenmek üzere olmas~, gerekse
ku~atmalar~n uzamas~ndan sab~rs~zlanmalar~~ ile sava~~meydan~n~~ b~rak~p gitmeleri
ihtimalinden korkan Ilgazi ile Tu~-Tekin ku~atmay~~gev~etmek zorunda kalm~~lard~r. E~er burada ku~atmaya azim ve sab~r ile devam edilmi~~olsa idi k~ral~n da
Roger'in ak~betine dü~mesi pek muhtemeldi (Ibnü'l-Esir, X., 201; R. Grousset, I.,
56o.).
Ibnü'l-Esir, bu sava~~~H. 514 y~l~~vakalar~~ aras~nda kaydetmi~tir ki bu do~ru
olmasa gerektir. Zira Tell-i Danis sava~~n~n, H. 513 y~l~~Rebiülevvel ay~nda (~~119
Haziran) vuku bulan Tell-i Afrin sava~~ndan pek çok geçmeden yap~lm~~~oldu~u
bütün kaynaklar~n anlatmalariyle do'g'rulanm~~t~r. Bk. yukar~da göst. yerler.
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lûbiyete u~ratamam~~lard~r 73. Fakat bununla beraber a~~r kay~plara
u~rayan k~ral geri çekilen Türk askerlerini takibe cesaret edememi~tir.
Bu sava~tan sonra Ilgazi Haleb'e gelmi~, burada bir müddet
p
kal~ yeniden asker toplamak üzere henüz Haçh tehlikesinden kurtulmarru~~olan Haleb'e geri dönmek maksadiyle Mardin'e hareket etmi~tir (H. 513 Cemazilâh~ r = ii 19 A~ustos) 74 .
Ilgaz:'nin Haleb'den ayr~l~p Diyarbak~ r bölgesine gitmesi sebebiyle Tell-i Danis sava~~ndan sonra Antakya'ya çekilmi~~bulunan
J iS )'y~~Sermin,
k~ral Baudouin II., Zûr kalesini, Keferruma
Maaretü M~srin'i i~gal ederek birçok ganimetler elde ettikten sonra
Antakya'ya dönmü~ tür. Bundan ba~ka Urfa kontu Joslen de Courtenay
da Menbiç, Nakra ve nihayet Halep ve yörelerinde birçok ya~ma
sald~r~lar~nda bulunmu~tur.
Ilgazi Diyarbekir bölgesinden temin etmi~~oldu~u kuvvetlerle
25 Safer 514 (26 May~s 112o) de F~rat'~~geçerek Tell-i Ba~ir'den
Keysun'a kadar olan bölgeyi ya~ma ve tâlân sald~nlarma u~ratm~~,
burada birkaç gün kald~ ktan sonra Haçl~lar~n elinde bulunan Azaz kalesi üzerine yürümü~~ise de bu kaleyi ele geçirememi~tir 75. Ilgazi, hiçbir harekette bulunmadan Antakya bölgesinden geçerek Kumesrin'e
geldi~i zaman emrinde bulunan Türkmenler kendisine kar~~~gelme~e
ba~lad~ lar. Zira onlar H. 513 ( ~~~~19) y~l~nda büyük ganimetler ele
geçirmi~ lerdi. Fakat bu defa pek az ganirnet elde etmeleri yüzünden
ya sava~lara hiç kat~lm~yorlar veya çarp~~malar~n en k~zg~n an~nda
etrafa da~~l~p gidiyorlard~. I~te bu sebepten Kumesrin'de Ilgazi ile
Türkmenlerin aras~~aç~ld~. Ilgazi onlar~n bu hareketlerine çok luzm~~~
ve onlara kar~~~ ~iddet kullanmak zorunda kalm~~t~. Fakat Türkmenler Ilgazi'nin, birkaç Türkmenin sakahn~~kestirmesi ve :~di~~ettirmesi
üzerine onu terk etmi~ler ve bu suretle Ilgazi'nin yan~nda ancak
pek az mktar asker kalm~~t~ ". I~te bu s~rada k~ral Baudouin II. ve
kont Joslen, Türkmenlerin Ilgazi' den aynlmalan ve dolay~siyle lgazi'nin de zay~f kalm~~~olmas~ndan istifade ederek Tell-i Danis üzerine
hücuma geçtiler. Fakat bundan bir az sonra Tu~-Tekin, kuvvetleriyle
Guillaume de Tyr, s. 2 ~~ 3-215; Ibnu'l-Adim, II., 193.
Ibnu'l-Adim, II., 195; R. Grousset, I., 575.
Ibnu'l-Adim, II., 195; Mateos, s. 267; R. Grousset, I., 575.
202 ; Ikd.,
76 Ibnu'l-Adim, II., 195-196; Mateos, s. 267; Ibn Kalanisi,
254b; Azimi, s. 378; R. Grousset, I., 575.
74
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birlikte Ilgazi'ye kat~lm~~t~ . Bin atl~~ve birçok piyade kuvvetleriyle
k~rala kar~~~hemen hücuma geçen Ilgazi ve Tu~-Tekin haçl~~ kuvvetlerini çevirmi~lerse de Haçl~lar muhasaradan kurtulup Maarretü M~srin
yak~nlar~na kadar hiç bozulmadan geri çekilme~e muvaffak olmu~lar
ve burada yeniden karargahlann~~kurmu~lard~r. Bu durum kar~~s~nda
vaziyeti kendileri için iyi görmiyen Ilgazi ve Tu~-Tekin askerlerine,
dü~man~n takibine gitmemelerini emretnli~lerdir. Bundan sonra iki
taraf kuvvetleri aras~nda herhangi bir çarp~~ma olmam~~, Türk
kuvvetleri Haleb'e, haçl~lar da Antakya'ya geri dönmü~lerdir. Ilgazi
bu s~rada Zerdana kalesini tahrip ederek buran~n, Haçl~lara kar~~~
savunmas~ndan vazgeçrni~tir (H. 514 Rebiülevvel= 1120 Haziran) 77 .
Ilgazi Haleb'e geldi~i zaman halk kendisine vergilerin ~imdiye
kadar görülmemi~~derecede yüksek bir mebla~a ç~kar~lm~~~olmas~ndan
dolay~~ ~ikayette bulundu. Ilgazi, vergi mikta~rm~~tesbit ettirdikten
sonra gerçekten bunun çok büyük bir miktara ç~km~~~oldu~unu
gördü. Bunun indirilmesi hususunda gerekli emirleri vermi~, bunlar~~
halka bildirmek gayesiyle bir ilan yazd~rarak camiin kap~sma ast~rm~~t~r. 78 Ilgazi H. 514 Recep (~~120 Eylül - Ekim) de kendi yerine
~emsüddevle Süleyman'~n Halep naibli~ine ve Mekkl b. Karnas'~~
da Halep i~lerini çevirme~e tayin ederek yeniden bir ordu toplamak
üzere Mardin'e gitti. Mardin'de asker toplamakla me~gul olan Ilgazi,
o~lu Süleyman ve nâiblerine bir mektup yazarak "Haçhlann istedi~i
~ekilde sulh yapmalar~n~" bildirdi. Bunun üzerine Süleyman, Urfa
kontu Joslen ile sulh yaparak Cezire, Maarre, Kefertab ve Bare'den
ba~ka Leylûn, Tell-i A~d~, Cebelüssummak ve Azaz'm bir k~s~m
arazilerini Haçl~lara terketmi~tir. Tell-i H~rak kalesi de her iki taraf~n
i~ine yaramamas~~için mü~tereken imha edilmi~tir. Haçhlar Esarib'i
de almak istemi~lerse de Esarib halk~n~n Haçl~lar~n ~ehre hakim olmalar~n~~istememesi yüzünden bu ~ehir islamlann elinde kalm~~t~r.
Bu s~rada Kudüs'te bulunan k~ral Baudouin II., esaslar~~Joslen taraf~ndan haz~rlanm~~~olan sulh muahedesini herhangi bir itirazda bulunmadan imzalam~~t~r (H. 514= ~~120-1121) 78 . Ilgazi'nin, o~lu Süleyman vas~tasiyle Haçhlarla yapm~~~oldu~u ve esaslann~~yukar~da
bildirdi~imiz sulh muahedesi, Haçl~lar~n islarr~lara kar~~~yeniden
lbnü'l-Adim, lbn Kalanisi, Guillaume de Tyr, Ikd ve Azimi, göst. yerler.
rs Ibnül-Adim, II., 196, 199; /bn Kalanisi, 202; R. Grousset, I., 579.
79 Ibnü'l-Esir, X., 200; Ikd,
Azimi, s. 387-388; /bnü'l-Adim, II.,197.
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üstünlü~ü ellerine geçirmi~~bulunduklar~n~~aç~k bir surette göstermektedir. Fakat çok geçmeden gerek Joslen ve gerekse lural, kendi lehlerine olarak imzalam~~~olduklar~~bu sulh muahedesine sad~k kalmam~~lar, 11gazi'nin Mardin'de bulunmas~~ ve dolay~siyle Haleb'in kuvvetli bir savunmadan yoksun kalmas~ndan istifade ile yeniden hücumlara ba~lam~~lard~r.
Giirdilerle Sava~~~
Islahatç~~ (Restaurator, Wiederhersteller) diye tan~nm~~~ olan
Gürcü k~ral~~David II. ( o8g- ~~125) Tiflis'te ya~ayan müslüman halka
~iddetli bask~lar yapmakta ve y~lda ~~ o.000 dinar gibi oldukça a~~r
vergiler almakta idi. David II.'nin kendilerine kar~~~takip etmekte
oldu~u bu ~iddet politikas~na uzun bir zaman tahammül eden Tiflis
müslümanlar~, nihayet H. 515 (ii 2 ~~ ) y~l~nda büyük Selçuldu sultam
Mahmud'un karde~i ve Erran, Nahcivan ve Aras nehrine kadar
olan memleketleri hâkimiyetinde bulunduran melik Tu~rul'a haber
göndererek "kendilerini kira! David'in bask~lar~ndan kurtarmas~n~~
ve Tiflis'e gelip hakim olmas~n~" bildirdiler80. Melik Tu~rul bu teklifi
kabul etmi~~ve fakat Gürcüler'e kar~~~giri~ece~i bir sefer için yaln~z
kendi kuvvetlerinin kafi gelmeyece~ini anlam~~~ve Haçl~larla yapm~~~
oldu~u ba~ar~l~~sava~lar sebebiyle bütün Islam dünyas~nda tan~nm~~~
bulunan Mardin emin Ilgazi'ye haber göndererek "Gürcü seferi için
haz~rl~klar yapmas~n~" bildirmi~ti. Bu s~ralarda 11gazi Haçl~lara kar~~~
yeniden harekete geçmek için asker temin etmek maksadiyle Haleb'den Mardin'e gelmi~~bulunuyordu. Melik Tu~rul'clan ald~~~~haber
üzerine Ilgazi, bir taraftan askeri haz~rl~ klara giri~nli~, di~er taraftan
da kendisi ile birlikte birçok defalar Haçl~~sava~lanna kat~lm~~~bulunan
Bitlis ve Erzen haimi Togan-Arslan'a da Gürcü seferine haz~rlanmas~~için haber göndermi~~ve ona "Tiflis'in do~usundan Gürcü topraklanna girmesini" bildirmi~ti. Togan-Arslan, beraberinde kad~~
Alemüddin b. Nebata ile o~lu Alemüddin Ebii'l-Kebir ve vezir Ebû
Temmam b. Abdûn oldu~u halde ordusu ile Erzenü'r-Rum'a oragitmek
dan da Tiryalis (Thialeth) yolu ile Tiflis kap~s~na
üzere hareket etmi~ ti. Zira müttefikler, ordular~= birle~me yeri olarak
Tiflis kap~s~n~~ kararla~t~rm~~lard~. Di~er taraftan mclik Tu~rul ve
80 Ibnu'l-Ezrak, 162a; Histoire de la Georgie (frans~zca terc. M. Brosset,
Petersburg 1849-1857) I., 365; V. Minorsky, Enzykl. des Islam, Tiflis mad.
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atabeyi Gündo~du da askerleriyle Gence'den (~bnül-Ezrak
yor) hareket ettiler. Müttefiklerin asker say~s~~30,000 civar~nda idi.
Ba~kumandan mevkiinde bulunan ~lgazi, halifeyi tehdit etmesi sebebiyle sultan Mahmud'un hücumuna u~rayan ve kendisine s~~~nm~~~bulunan emir Dübeys ile birlikte (Histoire de la Georgie'de
Dourbez) Mardin'den hareket etti. ~lgazi ordusu ile Tiflis'e yanm
gün mesafeye kadar yakla~m~~~olmas~na ra~men ne melik Tu~rul'un
ve ne de Togan-Arslan'~n kuvvetlerine tesadüf etti. ~~te tam bu s~rada Gürcü k~ral~~David yan~nda o~lu Dimitri oldu~u halde Gürcü ve K~pçaklardan meydana getirdi~i ordusu ile da~lardan süratle
inerek müttefiklerinden mahrum olan ~lgazi'ye ans~z~n sald~rd~. 18
A~ustos r r 2 r tarihinde iki taraf kuvvetleri aras~nda yap~lan ~iddetli
bir sava~~sonunda ~lgazi, çok fena bir ~ekilde bozguna u~rad~. Zira k~ral David 200 K~pçak fedaisini gizlice ~lgazi'nin ordusu içine sokmaya
muvaffak olmu~tu. Bu K~pçak askerleri Türk ordugâhma kadar girmi~~
olmalar~na ra~men bunlar~n, kendilerine teslim olduldanm zanneden
Türk askerleri hiçbir harekette bulunmam~~lard~. Fakat biraz sonra
bu askerler ans~z~n ellerindeki oklarla etrafa sald~rma~a ba~lad~lar.
Fedai K~pçaklarm giri~tikleri bu hareket sonunda Türk ordusu
içinde ~iddetli bir panik ba~gösterdi. Ayn~~zamanda k~ral David,
bunlar~n arkas~ndan sald~rmaya ba~lay~nca ~lgazi'nin kuvvetleri
tam bir bozgun halinde oraya buraya da~~lma~a ve kaç~~ma~a ba~lad~lar. ~lgazi ve Dübeys on fersah mesafeye kadar kendilerini takibetmi~~olan Gürcü kuvvetlerinden canlar~n~~güçlükle kurtarabilrni~lerdi. Bütün a~~rl~klar~~Gürcü askerleri taraf~ndan ya~ma edildi.
Gürcüler bu sava~ta 4.000 kadar Türk tutsak ettiler. Bir y~l sonra
Tiflis k~ral David taraf~ndan i~gal edilerek üç gün ya~maya tabi tutulmu~tur (H. 515= r 122). 81
81 H. 548 y~l~nda Gürcistan'a bir seyahat yapm~~~olan Ibnü'l-Ezrak, David
II.nin o~lu k~ral Dimitri ile görü~mü~tür. K~ral, kendisine bir da~~n ete~inde bulunan bir kalede vaktiyle Ilgazi'den al~nan tutsaklann hapsedilmi~~oldu~unu söylemi~ti. Ibnü'l-Ezrak, 162a; Ibnül-Esir, X., 200-206; Histoire de la Gorgie, I., 367;
Ibn Kalanisi, 205; Ikd, III., 254a-b, 262a; Mateos, s. 268.

Bu sava~~~H. 514 y~l~~olaylar~~aras~nda anlatan Ibnü'l-Esir, bu çarp~~maya melik
Tu~rul'un da kat~lm~~~oldu~unu yaz~yorsa da bu hususta bilhassa o devirde ya~am~~~
olan ve Artuko~ullan tarihinin biricik kayna~~n~~yazm~~~bulunan ~bnü'l-Ezrak,
~lgazi'nin, müttefikleri kendisine yeti~meden David II. 'nin ans~z~n sald~n~~~yüzünden sava~a giri~mek zorunda kalm~~~oldu~unu kaydetmektedir.
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Dübeys b. Sadaka ile münasebetleri
Uzun zamandanberi gerek babas~~Seyfüddevle Sadaka ve gerekse kendisi ile olan dostane münasebetleri sebebiyle, babas~ndan sonra
Hille'ye hakim olmu~~olan Dübeys'in, k~z~~Humar Hatun ile evlenme
hususundaki teklifini kabul etmi~~olan Ilgazi, onunla akraba olmak
suretiyle eskidenberi devam edegelmekte olan dostluklar~~ bir kat
daha kuvvetlemni~~oldu. Dübeys, H. 515 y~l~~ ortalar~nda (~~I 2 r)
Ba~dad civar~na birkaç defa ya~ma ak~nlar~nda bulunmu~, halife
Müster~id-Billah'~n "bu i~lerden vazgeçmesi" hususundaki tenbihlerine ald~rmayarak ya~ma hareketlerine devam ettikten ba~ka, kuvvetleriyle Ba~dad yak~nlar~ na kadar gelip halifeyi tehdide ba~lam~~t~.
Bunun üzerine halife büyük Selçuklu sultan! Mahmud'a haber
göndererek "Dübeys'i tedip etmesini" bildirdi. Sultan Mahmud
H. 515 Receb (1121 Eylül) de Dübeys'in hareketlerine mani olmak
için Ba~dad'a geldi. Sultanm kendisini tedip maksadiyle Ba~dad'a
gelmi~~oldu~unu ö~renen Dübeys, kuvvetlerini haz~ rlamak firsatm~~
elde etmek için kar~s~n~~birçok hediyelerle sultana göndermi~, ona
itaatini bildirerek anla~mak istedi~ini söylemi~tir. Fakat Dübeys
haz~rhklar~ m bitirdikten sonra sultana ait Ce~ir'i ( r) ya~ma etmesini mütaak~p sultan, ~evval ay~ nda Hille'ye yürümek için '000
küçük tekne haz~rlatm~~t~. Sultamn Hille'ye gelmekte oldu~unu haber
alan Dübeys ~ehri çabucak ya~ma ettikten sonra Mardin'e giderek
kaynatas~~Ilgazi'ye s~~~nd~. Sultan Mahmud, Halife ile birlikte, yenilge ile biten Gürcü seferinden salimen geri dönmesi sebebiyle
tebrikâtta bulunmak üzere Eba Mansur Ibrahim b. Salim'i Ilgazi-'
ye göndermi~~ve ayr~ca "kendi yan~na s~~~nm~~~olan damad~~ Dübeys'in, k~z~~ile mevcut nikah~n~~bozmas~n~~ve himayesinden uzakla~t~ rmas~n~" emretmi~tir. Fakat Ilgazi bu vaki teklifi kabul etmemi~~"Dübeys'i yan~nda t~zakla~t~ram~yaca~~m" onlara bildirmi~tir 82.
O~lu Süleyman'm Halep'te isyan:
Ilgazi, Gürcü seferinden dönüp Mardin'e geldikten sonra Halep'te kendi yerine vekil b~rakm~~~oldu~u o~lu Süleyman'dan, ne oldu~u
kaynaklarda bildirilmemi~~bulunan baz~~isteklerde bulunmu~~ve fakat
82 Bk. ibn~i'l-Esir, X., 201; M. A. Köymen, Büyük Selçuklu imparatorlu~u
Tarihi, ikinci imparatorluk Devri, Ankara 1954, II., 49, 50 ve Not: i'delci
bibliyografya.
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Süleyman'~n maiyyeti, onu, babas~n~n isteklerini yerine getirmemek
hususunda k~~k~rtarak ayakland~rmaya muvaffak oldular 83. Süleyman, son Suriye Selçuklu devleti Sultam Sultan~ah ile beraber birçok kimseleri Halep'ten ç~kard~ktan sonra halk~n mallar~n~~alma~a
ve onlara zulmetme~e ba~lad~. Vaktiyle Artuk Bey'in besleyip büyüttü~ü hacib Nas~r ile Mekki b. Kamas da ~lgazi'ye kar~~~Süleyman
ile birlik olmu~lard~. Bu arada Haçl~lar da bu durumdan faydalanarak Halep civar~na yeniden sald~rmaya ba~lad~lar.
~lgazi, o~lunun isyan~n~~haber ahr almaz çok can~~s~k~lm~~~ve
süratle Haleb'e gelerek (H. 515 Ramazan = ~~121 Kas~m) ona kar~~~
yürümü~~ise de Süleyman babas~ndan özür dilemi~ti. ~lgazi sarho~~
bir halde yakalad~~~~o~lunu az kals~n öldürecekti, fakat kalbindeki
babal~k duygusu buna mani olmu~~ve bu suretle Süleyman da ölümden
kurtulmu~tur. Süleyman sonradan babas~ndan korkusu sebebiyle
D~m~~k hakimi Tu~-Tekin'in yan~na kaçt~. Tu~-Tekin, o~lunu ba~~~lamas~~için ricada bulunmu~sa da ~lgazi bunu kabul etmemi~tir.
~lgazi o~lu ile birlik olan hacib Nas~r'~, Halep i~lerini çevirme~e tayin
etmi~~oldu~u Mekki b. Kamas ve Tahir b. el-Lahir'i çok a~~r ~ekillerde cezaland~rd~ktan sonra o~lunun Halep'ten ç~karm~~~ oldu~u
Sultan~ah ve ailesini yeniden Haleb'e getirmi~~ve tahta oturtmu~tur.
~lgazi burada melik R~dvan'~n k~zlanndan biri ile evlendikten sonra
ye~eni Bedrüddevle Süleyman b. Abdülcebbar'~~Halep
Süleyman b. Abdürrezzak el-Aclâni'yi de Halep i~lerini çevirme~e
memur etti. ~lgazi yeniden tehlikeli bir ~ekilde Haleb'i ku~atm~~~bu88 ~t~nül-Adim, Süleyman'~n, babas~~Ilgazi'ye isyan~n~n bir tertip eseri oldu~unun da rivayet edildi~ini zikretmektedir. ~öyle ki Hille emini Dübeys, ~lgazi ile
Gürcü seferine giderken "Haleb'i kendisine vermesini ve buna kar~~l~k olarak ona
yüz bin dinar verece~ini, bu para ile bir ordu kurup haçhlara kar~~~Antakya üzerine
yürüyece~i zaman kendisine yard~m edece~ini" teklif etmi~~ve ~lgazi de bunu kabul
etmi~ti. Fakat seferden sonra ~lgazi'nin fikri de~i~mi~~ve Halep'teki o~luna "Dübeys
ile ittifak~n~~n bozulmas~~için kendisine isyan etmesini" bildirmi~, o~lu da bunun
üzerine isyan etmi~tir (Ibnü'l-Adim, II., 200). Fakat ~bnü'l-Adim'in ikinci olarak
zikretti~i bu rivayet bizce gerçe~e yak~n görünmemektedir. Zira ~lgazi o~lunun
isyan~~üzerine derhal Haleb'e gelmi~, isyan~~bast~rd~ktan sonra buna önayak olan
birtak~m ~ah~slar' a~~r ~ekillerde cezaland~r~m~~t~r. Bundan sonra o~lu kendini emniyette görmeyerek D~nu~k hâkimi Tu~-Tekin'in yan~na kaçm~~t~r. E~er Süleyman,
babas~n~n emri ile isyan etmi~~olsa idi, babas~~Haleb'e gelip onu öldürme~e kadar
te~ebbüs etmez ve Tu~-Tekin'in ricas~na ra~men o~lunu affetmemezlik yapmazd~.
E~er gerçekten ~lgazi, o~lunun isyamn~~bast~rma~a gitmemi~~olsa idi o zaman bu
rivayetin bir dereceye kadar do~rulu~una hükmedilebilirdi.
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lunan Haçl~larla bir y~l süresince bir sulh yapm~~, ordu haz~rlay~p
tekrar onlarla sava~mak için Mardin'e hareket etmi~tir ".
Ilgazi Mardin'e geldi~i zaman halife ve sultana isyan etmi~~
bulunan damad~~Dübeys'in suçunun affin~~rica etmek maksadiyle
sultan Mahmud'a, o~lu Temürta~'~n da içinde bulundu~u bir hey'et
gönderdi. Ilgazi, hey'et sözcüsü kad~~ Ebt~'l-Hasen Ali b. el-Kas~m
b. el-~ehrizori vas~tasiyle "Dübeys'in, art~k kendisine tamamen itaat
edece~ini, gerekince para ve asker yard~m~nda bulunaca~~n~~ ve
bundan ba~ka her gün için bin dinar verece~ini" sultana teklif
etmi~se de bu teklif onun taraf~ndan kabul edilmemi~~ve bu surette
müzakereler kesilerek herhangi bir anla~ ma olmam~~t~r. Bunun
üzerine Temürta~, tekrar geri Mardin'e dönmek isteyince sultan
Mahmud, Ilgazi'nin Dübeys hakk~ ndaki rica ve teklifinin kabul
edilmemesi sonucunda kendisine kar~~~gücenmemesini temin için
Ermen~ahlann hâkimiyetinde bulunan Meyyafarikin'i (Silvan) ona
~kta etmi~tir. Ilgazi de sultan~n bu hareketine ses ç~karmam~~~ve kendisine ~kta edilen Meyyafarikin'e gidip ~ehri teslim alm~~t~r (H.
515=1121/1122) 85.
Haçltlara kar~~~ son hareketi ve ölümü
Ilgazi, ye~eni Belek ile Diyarbekir'den haz~rlad~ klan kuvvetler
ile H. 516 Rebiülâh~r (1122 Kas~m) da F~rat'~~geçerek Suriye'ye
gelmi~~ve Tu~-Tekin ile de birle~ip 20 Cemazilffla'da (27 Temmuz)
Haçhlann elinde bulunan Zerdana kalesini ku~atm~~~ve çok geçmeden d~~~kaleyi alma~a muvaffak olmu~tur 86. Ilgazi'nin kaleyi
ku~atmaya ba~lamas~ ndan hemen sonra Zerdana sönyörü Guillaume
derhal asker ve kumandanlar~n~~ bir araya toplam~§ "dü~manla
sonuna kadar çarp~~~lmas~~hususunda" hep birlikte and içilmi~~ve
bundan sonra senyör onlara "k~sa bir zamanda lural Baudouin
II.' den de yard~m temin edece~ine" söz vermi~ti. Fakat uzun bir
müddet geçti~i halde k~raldan hiçbir yard~m gelmemi~ti. Bunun
üzerine korku içinde bulunan mahsur halka Guillaume "Allah ~ahid
84 Ibnü'l-Adim, II., 203; Ibnü'l-Esir, X., 210; Ikd, III., 259a, Azimi, 388.
" Ibnü'l-Esir, X., 210; Iltd, III., 258a Ibn Kesir, ~madüddin ismail, elBidAye ve'n-Mhaye fi't-tarih (M~s~r 134.8) XII., 188.
84 Ibnü'l-Adim, II., 203; /bn Kalanisi s. 207; Azimi, s. 389; R. Grousset, I.,
581-582.

688

AL~~SEVIM

olsun ki ben sizi, islam dinine girer gene kurtannm" diyerek onlar~~
avuttuktan sonra, gizlice lural~n yan~na Kudüs'e gitmi~~ "~lgazi'nin
Zerdana'y~~ku~atmakta oldu~unu bildirmi~" ve ondan yard~m istemi~ti.
Bu s~ ralarda Tripoli prensi Pons ile Trablus-~am s~n~rlar~~yüzünden
aralar~~aç~k bulunan lural ona "biz ~lgazi ile bar~~~halinde bulunuyoruz, bu bak~ mdan onun Zerdanag~lara kar~~~kötülük edece~ini
hiç zannetmiyorum. Biz onunla Antakya ve civar~na taarruz etmemek hususunda anla~m~~~olmam~ z sebebiyle onun bu bölgelere de~il de Trabl~~s veya Kudüs'e hücum etmesini zannediyoruz" ~eklinde
cevap vermi~ tir. Fakat bununla beraber k~ ral Tripoli prensi ile bir
anla~ma yapt~ktan sonra Antakya'ya gitmi~~ve Urfa kontu Joslen'e
de haber göndererek "Zerdana'y~~ku~atnu~~olan Türk ordusuna kar~~~
ondan yard~m istemi~tir. Nihayet lural~n kumandas~ndaki Haçl~~ordusu
on dört gün Türk kuvvetlerinin ku~atmas~nda kalm~~~bulunan
Zerdana kalesi yak~nlar~ na giderek karargâh kurmu~tu. Oldukça
kalabahk Haçh ordulann~n Zerdana yak~nlar~na gelmi~~oldu~unu
haber alan ~lgazi, Tu~-Tekin ile birlikte ku~atmay~~ b~rak~p sava~~~
ovada kabul etmek için Nevaz'a çekildi ve Haçl~lara "Nevaz ovas~ nda
sava~~yapmalar~n~ " teklif etti ise de burada üç gün beldemesine ra~men Haçhlar sava~a giri~mekten kaç~nd~lar. Fakat bu s~rada ~lgazi
pek fazla kurutulmu~~et, karpuz ve sair meyveler yemesi sebebiyle
hastalanm~~ , tedavi olmak üzere sava~~~b~rak~p Haleb'e dönmü~tür. 87
~lgazi, Halep'te birkaç gün kahp tedavi olduktan sonra hastal~~~~
biraz iyi olmu~~ve bunun üzerine Mardin'e hareket etmi~tir. ~lgazi,
kar~s~~Yel Hatun ve o~lu ~emsüddevle Süleyman ile birlikte Mardin'den Meyyafarikin'e ba~h
ye gelmi~~ve burada bir müddet
kald~ktan sonra yeniden hastalanm~~~ve nihayet 17 Ramazan 516
Per~embe günü (19 Kas~m 1122 Pazartesi) hayata gözlerini yummu~tur ".
"7 Ibnifl-Adim, II., 203-205 ; 1bn Kalanisi, 207; Azim!, S. 390; Mateos, s. 271;
R. Grousset, I., 582-583.
88 /bnü'l-Ezrak, 163a; Ibn Kalanisi, 208; Ibnu'l-Esir, X., 215; Ibnu'l-Adim.
II., 206; Eb~ll-Fereç, II., 357; Mateos, s. 272; Büstanül-ceyami (n~r. C.
Cahen, Bulletin d'Etudes Orientales, tome VII-VIII, 1937-38), S. 119; Ebül-Fida,
Il., 236.
Ilgazi'nin ölum tarihini kaynaklar çe~itli ~ekillerde yazm~~lard~r. Ibn Kalanisi
6 Ramazan 516 'da Fahill'de (
). Ibnu'l-Adim 1 Ramazan 516 'da Acüleyn'de
(
• Ibnifl-Esir H. 516 Ramazan ay~ nda ve nihayet Ibmil-Ezrak 17 Ramazan
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Ilgazi öldükten sonra o~lu Süleyman ile kar~s~~cesedini geceleyin
Meyyafarikin'e getirdiler. Meyyafarikin'de Babül-Hevve'ye (6,<J1
geldikleri vakit halk~~birden bire heyecana dü~ürmemek için Ilgazi'nin
ölüsünü kendi atma bindirerek dü~ memesini temin için de arkas~ndan
iki ki~i tutmak suretiyle ~ehre girdiler. Meyyafarikin valisi Kangh
(J) ile Ilgazi'nin eski tamd~klanndan bir ~eyh onlar~~kar~~lad~lar. Ilgazrnin öldü~ü hâlâ bildirilmiyor, onun a~~r hasta oldu~u
söyleniyordu. Fakat saray avlusuna gelindi~i vakit birdenbire
feryad ve figanlar içinde "Ilgazi'nin ~imdi öldü~ü" halka aç~klanm~~t~r. Ilgazrnin ölüsü y~kan~ p namaz~~lul~nd~ktan sonra geçici olarak
) denilen bir yere gömülmü~, fakat bir müddet sonra
Sindeli (
Mescidül-Emlr'de Sultan Kubbesinin ( Zl~kLJI Z;; ) kuzey taraf~na
kald~r~lm~~t~r 89.
Ilgazi ölümü s~ras~nda Mardin, Halep ve Meyyafarikin ~ehir ve
yörelerini hAkimiyetinde bulunduruyordu. Ölümünden sonra büyük
o~lu Hüsameddin Temürta~~Mardin'e, öteki o~lu ~emsüddevle Süleyman Meyyafarikin'e ve nihayet ölümünden önce nâibli~e tayin
etmi~~oldu~u ye~eni Bedrüddevle Süleyman da Haleb'e hAkim olmu~lard~r 9°.
Ilgazi'nin ölümünden sonra Haleb'in Haçhlar kar~~s~ndaki savunmas~~çok zapfiam~~t~. Haçh Alemi Ilgazi'nin ölümüne çok sevinmi~ti. K~ral Baudouin II. bundan istifade ederek Halep üzerine
hücumlara ba~lam~~ , Boza'a ve Bire gibi önemli mevkileri i~gal etmi~ti.
Halep hAkimi Süleyman k~ralla sulh yaparak ona Esarib kalesini
b~rakmak zorunda kald~~(H. 517 Safer.Nisan ~~123). Nihayet Haçl~lar
taraf~ndan yeniden ku~at~lm~~~bir hale gelen Halep, Ilgazrnin di~er
ye~eni Belek tarafmdan H. 517 Cemazilevvel ba~~nda (1123 Haziran
516 Per~embe gününü göstermi~lerdi. Fakat istisnas~z olarak bütün kaynaklar
~lgazi'nin H. 516 Ramazan ay~nda ölmü~~oldu~unda birle~mektedirler.
H. F. Amedroz taraf~ndan ne~redilen Ibn Kalanisi tarihi zeylinde (s. 208,
not. ~ ), -K. Süssheim bunu yanl~~~olarak Halep tarihçisi /bnü'l-Adim'e atfetmi~tir
(isim. Anak. figazi mad.) - Meyyafarikin tarihinden eksik bir ~ekilde yap~lan k~saltma
sebebiyle, müellifmin H. 516 olarak gösterdi~i Ilgazi'nin ölüm tarihi, H. 515 olarak
nakledilmi~tü..
163a.
"
" Ibnü'l-Adim, II., 209; ~l~nül-Esir, X., 215; Ibn Kalanisi, 208; Ibnifl-Ezrak,
163a.
Belirten C. XXVI, 44
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sonlar~nda) i~gal edilerek Haçl~~tehlikesine kar~~~yeniden korunmu~~
olacakt~r 91 .
Gerek Anadolu ve gerekse Irak'ta bulunan kalabal~k Türkmen
kütleleri üzerinde kuvvetli bir nüfuza sahip bulunan ligazi yi~it bir
Türkmen beyi idi. Küçük ya~lar~ nda Kudüs'teki idaresi, pek kan~~k bir
devirde Ba~dad gibi önemli ve idaresi güç bir ~ehirde dört y~la yak~n
bir zaman sürmü~~olan ~ahneli~i ve nihayet Haçl~~tehlikesi kar~~s~nda
bunalm~~~bir hale gelip kar~~~kl~ klar içinde bulunan Haleb'e gelerek
önüne ç~ kan bütün güçlükleri yenmek sürctiyle iç ve d~~~durumu
düzeltme yolundaki faaliyetleri, onun yaln~z dirayetli bir asker de~il,
ayn~~zamanda bir siyaset adam~~ve iyi bir idareci oldu~unu gösterir.
Ilgazi, Sultan Muhammed Tapar'~n, kendisini Ba~dad ~ahneli~inden almas~na k~zg~ n olarak onun "Haçl~~ sava~lanna kat~lma"
hususundaki verdi~i emirleri dinlememi~, kumandan~~Aksungur
el-Borsuki'ye kar~~~sava~acak kadar ona kar~~~gelmi~tir. Fakat
bir müddet sonra kendisi gibi sultan ile aras~~ aç~lm~~~olan D~m~~k
hâkimi Tu~-Tekin ile birlikte Haçl~~kuvvetleri saf~ nda sultan'~n emin
Borsuk b. Borsuk'un kumandas~ndaki orduya kar~~~cephe almas~, bir
Türkmen beyine yalu~ mamakta ise de hiç ~üphe yok ki bu olay,
onun, sultana pek çok lurg~n ve k~zg~ n olmasiyle ilgili olsa gerektir.
Selçuklu Sultan~~Mahmud ile Halife Müster~id'in, kendisine, isyan halinde bulunmas~~ yüzünden Sultan'~ n tenkil hareketinden kaçarak kaynatas~~Ilgazi'ye s~~~ nm~~~olan Hille emin Dübeys'in, himaye edilmeyip b~rak~ lmas~~ hususunda yapt~klar~~ mü~terek müracaat, Ilgazi taraf~ ndan reddedilmi~ tir. Gerçekten önemli olan bu
olay, gözü pek Türkmen beyi Ilgazi'nin, metbuu sayd~~~~Sultan'a
ve Sünni Islam dünyas~'n~ n biricik manevi hâkimi bulunan Halifeye, gerekti~i zaman kafa tutabilecek kadar kendini kuvvetli hissetmesini aç~ k ve kesin bir ~ ekilde gösterir kanaatindeyiz.
ilgazi, karde~i Sökmen'in Belih çay~~zaferinden sonra Haçhlan
çok a~~r hezimete u~ratan Türkmen beyidir. Haçl~lar~n, o devir için
91 Ibnii'l-Adim, II., 212; M. H. Y~ nanç, Isim. Anks. Belek mad.; R. Grousset,
I., 585.
Ünlü Türkmen beylerinden olan Belek'in Menbic kalesi ku~atma sava~~nda
kaleden at~lan zehirli bir okla öldürülmesi üzerine yan~nda bulunan ve kendisiyle birlikte sava~lara kat~lan Ilgazi o~lu Temürta~~Halep'e hakim olmu~tur (24
Rebiülevvel 518 - 22 May~s 1124). Temürta~'~ n buradaki icraat~~ hak. bk. Ali
Sevim, Temürta~'~ n Halep Hakimiyeti, Belleten (XXV., loo, 1961), s. 571-581.
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islam aleminin ve Kuzey Suriye'nin en önemli merkezlerinden biri
olan Haleb'i ku~atarak elegeçirme yolundaki hareketleri, ancak ~lgazi'nin Tell-i Afrin Zaferi sayesinde durdurulmu~~oldu. Fakat onun,
kendisini kaybedecek kadar çok içmesi, ~slam Dünyas~~ için büyük
ve önemli sonuçlar sa~l~yabilecek olan ba~ar~l~~ Haçl~~ sava~lar~ndan hakk~~ile istifade etmesine mani olmu~tur. Nitekim Tell-i
Afrin zaferinden sonra savunmas~z bir hale gelmi~~olan Antakya
Bölgesine tamamen yay~lmak suretiyle tâ Akdeniz'e kadar dayanm~~~
bulunan ordusunu, bir araya getirip Haçl~lar~~denize dökmek bir
gün meselesi olmu~~iken, buna muvaffak olamam~~t~ r.
~lgazi öldükten sonra Mardin Artuklu Beyli~i'nin idaresini o~lu
Temürta~~eline alacakt~r. Nihayet onun kurdu~u bu beylik, Karakoyunlu hükümdar~~ Kara Yusuf taraf~ndan (H. 81 ~~= 1408) y~l~nda
ortadan kald~ r~l~ncaya kadar devam edecektir.
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