TEMURTA~'IN HALEP HAKIMIYETI
Dr. AL~~SEVIM
Suriye Selçuklu Sultan~~ Tacüddevle Tutu~'un, Büyük Selçuklu
Devleti Sultam Berkiyaruk ile Rey yak~nlar~nda yapt~~~~sava~ta ye~~ilip öldürülmesi üzerine (17 Safer 488-26 ~ubat ~~o95) Suriye ülkesini tek bir hâkimiyet alt~na alacak kudretli kimselerin uzun bir süre
yeti~memi~~olmas~~sonucu olarak sözkonusu ülkede, dini, sosyal ve
ekonomik sebepler yüzünden iç-kar~~~ kl~klar ba~lam~~~ve bu kar~~~kl~klar, özellikle Haçl~~ ordular~ n~n ilk büyük ba~ar~s~~ say~lan Urfa
Kontlu~u, Antakya Prensli~i ve Kudüs K~rall~~~'n~n kurulmas~~ ve
netice itibariyle Haçl~~kitlelerinin bu sahalara yerle~melerinden sonra
daha da artm~~t~ r.
Halep ve yörelerine hâkim olan Sultan Tutu~'un o~lu Melik
R~dvan'~ n gerek askeri ve gerekse siyasal alanda kudretli ve dirayetli
bir ~ah~s olmamas~~yüzünden, onu metbü tan~yan ve askeri kudrete
sahip olan emirler, yava~~yava~~devlete hâkim olmaya do~ru gitmi~ler
ve bu suretle Melik R~dvan'~ n otoritesi sars~lma~a ba~lam~~t~r.
Yukar~da sözkonusu etti~imiz gibi Haçl~lar~n bu bölgeye ve özellikle Halep üzerine zaman zaman bask~lar~m artt~rmalar~~kar~~s~nda
yaln~z ba~~na bu s~k~~t~rmalara kar~~~koyamayan R~dvan, D~m~~k
hâkimi Tu~tekin, ilk Artuklu Beyli~i kurucusu Sökmen b. Artuk ve
yine Artuklu emirlerinden ~ lgazi ile, onlara toprak verme (~ktâ) kar~~l~~~ nda birle~meler yapm~~, Haleb'i tehdid eden Haçl~~tehlikesini
önleme~e çal~~m~~t~r. R~dvan'~n, H. 507 Cemaziyelâh~r (1113 Eylül)'de ölümünden sonra çocuklar~ndan Alpaslan'~n, devlet i~lerini çevirMardin Artuklu Devletinin ikinci emini bulunan Temürta~'~n Halep'te
k~sa süren hâkimiyeti, Haleb'in bu s~radaki siyasal durumu ve dolay~siyle Temürta~'~n Haçl~~prensleriyle olan münasebetleri ba~l~~ ba~~na bir ara~t~rma konusu olmad~~~~gibi gerek Suriye Tarihi ve gerekse Haçl~~Seferleri Tarihi çerçevesinde yaz~lan eserlerde ancak en genel çizgileriyle ve çok zaman eksik yönleriyle anlat~lm~~~ve
özellikle Arap kaynaklar~~ ihmal edilmi~tir. Biz bu küçük yaz~m~zda bu konuyu,
alâkal~~kaynaklarla birlikte bu yolda yap~lm~~~genel ara~t~rmalar~~da gözönüne alarak inceleme~e çal~~aca~~z.
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medeki bilgisizligi, gev~ekligi ve daha sonra tahta geçen Sultan~ah'~ n
küçük ya~ta bir çocuk olmas~~sebebiyle Hâdim Lülü'nün, Halep ve
yöresinden ibaret kalm~~~olan devlete tamamen hâkim bir duruma
geçmesi ve kötü idaresi yüzünden, zaten kar~~~ k bir hale gelmi~~bulunan Halep i~leri büsbütün bozulmu~~ve ayr~ca Haçl~~ kuvvetlerinin s~ k
s~k yapt~klar~~ hücumlar halk~~ korku ve ümitsizlik içine dii~ürmü~tü.
Sonlar~n~n iyiye gitmedigini anlayan Halep ~ehri büyükleri, Bagdad
Halifesi kat~nda yapt~ klar~~ te~ebbüsten müspet bir sonuç elde edemeyince Mardin hâkimi Artuk o~lu Ilgazi'ye bir hey'et gönderip onu
Halep'e davet ederek emrindeki kuvvetlerle Haçl~~tehlikesini önlemesini talep etmi~ lerdir. Bu teklifi kabul eden Ilgazi, ordusuyla Halep'e gelerek halk~~ refaha kavu~turan birçok iyi i~ler yapm~~, Telli
Afrin (28 Haziran ~~119) ve Telli Danis (14 A~ustos ~~'19) yörelerinde
D~m~~k hâkimi Tu~tekin ile birlikte Haçl~lara kar~~~kazand~~~~ünlü
sava~lar sonunda Halep'e kar~~~yap~lmakta olan Haçh bask~s~n~~geçici
de olsa önlemi~tir.
Ilgazi'nin 19 Kas~m I ~~22'de ölümünden sonra karde~i o~lu Bedrüddevle Süleyman, Halep'e hâkim oldu ise de k~ ral Baudouin II. in
Halep üzerine yeniden ~iddetli bask~larda bulunmas~~kar~~s~nda önemli Halep kalelerinden Esarib'i (
) kaybetmek pahas~na onunla
sulh yapmak zorunda kalm~~t~r (9 Nisan ~~123).
I~te Halep böyle tehlikeli bir duruma dü~tü~ü s~rada, Kudüs
k~ rah Baudouin II., Urfa Kontu Jocelin de Courteney ve Birecik Senyörü Galeran du Puiset'yi, beraberlerinde bulunan birçok Haçl~~
~övalyeleriyle birlikte tutsak etmek suretiyle Suriye ülkesindeki Haçl~~
âlemini ~a~k~nl~k ve peri~anl~k içinde b~rakan ça~lar~n pek az yeti~tirdi~i
kahraman Belek, Halep'e girmi~, önce ~ehri, sonra da kaleyi "aman"
ile teslim alm~~~ve netice itibariyle bu ünlü ~ehir, kudretli bir ~ahsiyetin korumas~~ alt~na girmi~ti (30 Haziran ~~123). Fakat çok geçmeden bu kahraman ve i~bilir emir, Menbic ~ehrinin iç-kalesini teslim
almaya zorlarken kaleden at~lan bir okla genç ya~ ta öldürüldü. Onun
bu âni ölümü üzerine Halep yine Haçl~~tehlikesiyle ba~ba~a kald~~2.
Temürta~'~ n hâkimiyetinden önceki Halep ve yöresinin siyasal
durumunu en genel çizgileriyle özetledikten sonra ~imdi Temürta~'~n
2 Burada özetini yapm~~~oldu~umuz Suriye ülkesi XIII. yüzy~l olaylar~, haz~ rlamakta oldu~umuz "Suriye Selçuklular~~ Tarihi" adl~~ eserde bütün geni~li~iyle
anlat~lmaktad~r.
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bu ~ehre hâkim olu~unu, buradaki yapt~~~~i~leri ve dolay~siyle Haçl~~
prensleriyle olan ili~ikliklerini bu devir kaynaklar~n~n verdi~i imkân
çerçevesinde incelemeye çal~~al~m.
Temürta~'~n 3 Haleb' e geli~i ve buradaki icraat~~
Babas~~ ~lgazi'nin ölümünden sonra Temürta~, Mardin'e ve öteki
karde~i Süleyman da Meyyafarikin'e (Silvan) hâkim olmu~lard~~4.
Tümerta~, ayn~~zamanda Halep ~ehri gibi Suriye'nin önemli bir merkezini de hâkimiyetinde bulunduran ve haçl~larla ba~ar~l~~sava~lar yapmakta olan amcas~~o~lu emir Belek ile birlikte bu sava~lara kat~l~yor ve
ona yard~mc~~oluyordu. Temürta~, son olarak Belek'in yan~nda Menbic kalesi sava~~na da kat~lm~~t~. Belek'in burada kaleden at~lan bir
okla a~~r surette yaralan~p ölmesi üzerine Temürta~, kuvvetleriyle
birlikte 24 Rebiütevvel 518 (22 May~s ~~~ 24)'de Halep'e gelerek
kaleye girip bayra~~n~~çektirdikten sonra halka, münadiler vas~tasiyle "~ehre hâkim oldu~unu" bildirmi~tir 5.
3 Temür ve ta~~kelimelerinden kurulan, gerek Türkçe ve gerekse Mo~olca
metinlerde mevcut olan bu ad, Altay as~ll~~bir kelime olup Uygur ve Mo~ol metinlerinde Temir oldu~u halde Mo~ol istilâs~ndan sonra meydana gelen Türkçe metinlerde Mo~olca ~ekliyle ve Uygur harfleriyle Temür olarak yaz~lm~~, fakat Temir
okunmu~tur.
Timur ~ekli de Mo~olcan~n etkisi alt~nda yanl~~~olarak Arap imlâsma geçmi~~
ve bu suretle türkçenin ses uyumu bozulmu~ tur. Ben bu yüzden metinlerin ço~unda Lrttsi.e" ~eklinde rastlan~lan bu ad~, Timurta~~ ~eklinde de~il de Temürta~~
diye okudum. Bu ad hak. Bk. Dr. Ahmet Temir, Nurettin Caca Vakfiyesi (TTK.
yay~nlar~, Ankara 1959), S. 213-214.
4 Ibnü'l-Ezrak, Ahmed b. Yusuf el-Fariki, Tarihü Meyyafarikin (British
Museum Or. 5803, P. 23694) , 163 b; ibnü'l-Adim, Kemalüddin ebü'l-Kas~m Ömer,
Zübtetü'l-Haleb min Tarihi'l-Haleb (N~r. Sami ed-Dehhân), II, D~m~~k, 1954, s.
209; /bn Kesir, Imadüddin ebû'l-Fida Ismail, el-Bidaye ve'n-nihaye frt-tarih,
M~s~r, 1348, XII, 191; Zehebi, ~emsüddin ebi Abdullah Muhammed, Tarihü
Düveli'l-~slâm (Topkap~~Saray~, Ktp. Ahmed III., No. 2917), XIII., 135 b; Müneccimba~~, ~eyh Ahmed Efendi, Camiü'd-düvel (Ayasofya Ktp., Esat Efendi
K~sm~ , No. 2103), 392 a; Cenabi, el-Eylemü'z-zahir fi Ahbari'l-evâil ve'l-evâhir
(Topkap~~ Saray~~Ktp. Ahmed III., No. 2951), 408 a.
5
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Bugyetü't-taleb fi tarihi'l-Haleb (Topkap~~Saray~~ Ktp. Ahmed ~ li., No. 2925),
III., 274 b; Ibnü'l-Ezrak 171 b; Tbnii'l-Esir, X., 263; Bustanül-Cevami (N~r.
Claude Cahen, Bulletin d'Etudes Orientales, Tomes VII-VIII., Anes 1937-1938),
119; el-Bidaye XII., 194; Ayni, Bedrüddin Mahmud, Ikdü'l-Cuman fi Tarihi ehli'zzaman (Topkap~~Saray~, III. Ahmed Ktp. No. 2911-2912) (Ibnü'l-Amid'den naklen),

Ibnü'l-Adim, II., 220 ve ayn. müell.
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Temürta~~bundan sonra Ebü Muhammed b. el-Mevsül'ü kendine vezir tayin etmi~se de çok geçmeden onu azledip mal ve paras~ n~~
elinden ald~ktan sonra (H. 518 Recep-~~124 A~ustos) yerine Ebü'rRecâ b. es-Sertan'~~tâyin etmi~, Halep reisli~ine Fezâil b. Sâid b.
Bedi'yi getirmi~~ve nihayet Abdülkerim'i de kale kumandan~~ yapm~~t~r. Bundan sonra Temürta~, emir Belek taraf~ndan Harran'a sürülen son Suriye Selçuklu Sultan~~Sultan~ah b. R~dvan'~~oradan Mardin kalesine getirtip hapsetmi~tir e.
Temürta~'~n genç ya~ta ve devlet i~lerinde tecrübesiz bir kimse olmas~~ve özellikle Arap as~ll~~devlet adamlar~n~ n mal ve para h~rslar~~
yüzünden memleket i~leri iyi yürütülemiyor ve bunun sonucu olarak ta halk~ n sosyal durumu gittikçe bozuluyordu. Haçl~~kuvvetlerinin zaman zaman ya~ma hücumlar~nda bulunmalar~~bu kötü durumu bir kat daha tehlikeli hale sokuyordu. Bu cümleden olarak Urfa
kontu Jocelin'in kuvvetleri H. 518 Rebiülevvel'inin sonlar~nda
(1123 Nisan) ~ebahtan yörelerine ya~ma hücumlar~nda bulunmakta
idi. Temürta~, bu ya~ma hücumunu durdurmak maksadiyle nâibi
Comerü'l-Has kumandas~ nda 300 atl~~göndermi~, bu kumandan Mercü Eksas ( <J-LSI
) yöresinde Haçl~~kuvvetlerini bozmu~, bir k~sm~n~~öldürtmü~~ve geri kalanlar~~da kaçmaya mecbur etmi~tir 7.
Hille emfri Dübeys'in Haleb'i elegeçirme te~ebbüsü:
Emir Dübeys b. Sadaka, gerek Ba~dad Halifesi Müster~id ve gerekse Büyük Selçuklu Devleti Sultan~~Mahmud ile uzun bir süre devam eden anla~mazl~ klardan sonra Ocak/~ubat 1123 y~l~nda Halife
Müster~id ile yapt~~~~sava~ta yenilmi~~ve askerleri da~~lm~~t~~8. Bu
s~ rada son Suriye Selçuklu Sultan~~Sultan~ah, Temürta~'~n Mardin
kalesindeki hapsinden kaçarak Dübeys ile birle~mi~ti. Hâkim oldu~u
ili., 266 a; Basil, Urfal~, el-Hurüb~i's-salibiyye fi âsari's-Süryaniyye (Arapça terc.
~shak Ermele es-Süryani) Beyrut 1929, s. 70; Müneccimba~~, göst. yer; Grausset,
Rene, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jesusalem, I., Paris 1934, 596.
e ibnü'l-Adim, II., 220.
7 Nâib ~~merü'l-Hâs, bu çarp~~ mada öldürdü~ü haçl~~ askerlerinin ba~lar~n~~
ve yine onlardan elde etti~i ganimetleri Haleb'e Temürta~'a göndermi~tir. Temürta~~
onun bu ba~ar~s~na kar~~l~ k onu, Halep ~ahneli~ine (Askeri Valili~i) tayin etmi~tir.
~bnü'l-Adim, II., 220-221.
8 Hille emin i Dübeys b. Sadaka'n~ n, Halife Muster~it ile yapt~~~~sava~~ve sebepleri ve onun Halife ve Büyük Selçuklu Devleti sultanlariyle ili~ikleri ve sonuçlar~~
hak. Bk. Dr. Köymen, Prof. M. A., Büyük Selçuklu Imparatorlu~u, ikinci imparatorluk Devri II., (T. T. K. yay~ nlar~, Ankara, 1954), s. 35-39, 50, 62.
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Hille'yi terketmek zorunda kalm~~~olan Dübeys, Temürta~'~n hâkimiyetinde bulunan Haleb'i elegeçirme yollar~n~~ aram~~, bu u~urda te~ebbüse geçerek bir k~s~m Haleplilerle temasa geçmi~, onlara biraz
para göndermi~~ve ~ehri kendisine teslim etmelerini istemi~ti g.
Fakat Halep reisi Fezâil b. Sâid b. Bedi, ~ehir halk~ndan bir k~sm~n~n
Dübeys ile temasa geçerek ~ehri ona teslim edeceklerini haber almakta
gecikmemi~~ve durumdan hemen Temürta~'~~ haberdar etmi~tir. Bunun üzerine Temürta~, Dübeys ile gizli ba~lar kurmu~~olan kimseleri
birer birer yakalatarak mallar~n~~ ellerinden ald~ktan sonra çok a~~r
i~kenceler yapt~rmak suretiyle onlar~~ cezaland~ rm~~t~r.
Sonuç olarak Dübeys'in beraberine son Suriye Selçuklu Sultan~n~~
da alarak me~rü hale sokmak istedi~i Haleb'i elegeçirme yolundaki
te~ebbüsü, Halep reisinin uyan~ k bulunmas~~ yüzünden ba~ar~~ile sonuçlanamam~~t~ r ". Fakat bununla birlikte Dübeys — ileride anlataca~~m~z gibi — bu ümidini gerçekle~tirmek için, kendi Arap ~rkda~lar~na
kar~~~Haçl~ larla birlik yaparak ikinci bir te~ebbüste daha bulunacakt~ r.
Temürta~'~n Baudouin II. ile anla~mas~~ve onu erkinli~e kavu~turmas~ ;
Kudüs k~ral~~Baudouin II., Urfa Kontu Jocelin, Birecik Senyörü
Galeran ve birçok Haçl~~ ~övalyeleri 18 Nisan ~~123' de Uru~~(
= bugünkü Turu~) yöresinde emir Belek taraf~ndan tutsak edilip
Harput kalesine hapsedilmi~lerdi. Fakat k~ral, 7 A~ustos ~~123' de Ermeni fedâilerinin yard~ miyle Harput'ta iç-kaleye hâkim olma~a muvaffak olmu~~ve yan~nda bulunan Jocelin'i, yard~mc~~kuvvet sa~lamas~~
için Kudüs'e göndermi~ti. Jocelin, K~rall~ k, Trablus Kontlu~u ve
Antakya Prensli~ine ba~l~~kuvvetlerle Harput kalesine hücum için
Telli Ba~ir'e geldi~i zaman emir Belek'in, Harput'a gelip duruma
yeniden hâkim oldu~unu ö~renince onun için art~k yap~lacak hiçbir
~ey kalmam~~t~. Belek, K~ral Baudouin II. ile Galeran ve di~er Haçl~~
~ovalyelerini Harput kalesinden al~ p Harran'a nakletmi~~ve daha
sonra (~~124 y~l~nda) bunlar~~ Halep kalesine getirmi~ti n. K~ral Baudouin II. Halep kalesinde tutsakl~~~~ s~ras~nda, ~eyzarl~~emirlerden

zu.

,

j

9 4,11 LL
Ibnül-Adim, II., 221.
10 Ibnü'l-Adim,
221-222.
Bu olay hakk~nda genel bilgi için bk. Tslâm Ansiklopedisi, Belek maddesi
ve oradaki bibliyografya.

576

AL/ SEVIM

Ebü'l-Asakir Sultan b. Munkiz'in arac~l~~~~sayesinde Halep hakimi
Temürta~~ile müzakerelerde bulunmak imkan~n~~elde etme~e muvaffak oldu. Kudüs lural~~ile Temürta~~aras~nda a~a~~da ~artlar~n~~
s~ralad~~~m~z ~öyle bir anla~ma yap~lm~~t~r:
— Haçhlann eline geçmi~~bulunan Halep yöresine ba~h Esarib, Zerdana, el-Cezr, Kefertab, Azaz kale ve ~ehirlerinin Temürta~'a
geri verilmesi.
2 — 80.000 Dinar tutar~nda paran~n ödenmesi.
3 — (Bozguncu bir hale gelmi~~bulunan) Dübeys'in müslüman
halk aras~ndan ç~kar~lmas~n~n sa~lanmas~.
4 — Bu ~artlara ba~l~~kalaca~~n~~göstermek için k~ral~n k~z~,
Jocelin'in o~lu ve di~er baz~~Frank çocuklar~n~ n rehine olarak verilmesi 12.
K~ral Baudouin II. yukar~daki ~artlar çerçevesinde kendisinin
erkinli~e kavu~mas~~hususunda Temürta~~ile anla~ma yapt~ktan ve
kendisinin özgürlü~ü elde etmesinde hissesi büyük olan ~eyzarl~~emir
Sultan b. Munkiz'i k~sa bir ziyaretten sonra Eylül 1124'de Antakya'ya
gelmi~, halk ona co~kun gösterilerde bulunmu~tur. K~ral~n tutsakl~ktan kurtulu~u, H~ristiyan Metninde büyük bir sevinç ve bayram ~enliklerinin yap~lmas~na vesile te~kil etmi~tir".
K~ral Antakya'ya gelince Halep'te Temürta~~ile yapt~~~~sulh
~artlar~n~~Antakya patri~i Bernard ile müzakere etmi~~ve neticede yukar~da sözkonusu edilen ~artlara riayet etmem* karar vermi~~ve
Temürta~'a ~öyle bir haber göndermi~tir:
"Kendisine kar~~~konulmas~~mümkün olmayan Patrik, benden
(sana) ne verdi~imi ve (seninle) ne kararla~t~rd~~~ m~" sordu. C~zellile
Azaz kalesini teslim etti~imi duyunca buna hiç raz~~olmad~~ve bunu
reddetmemi emretti ve 'senin yapt~~~ n hata beni güç duruma dü~ürüyor' dedi. Ben, Patrik'e kar~~~gelecek durumda de~ilim" 14.
12 Yukar~da yazd~~~= ~artlar dahilinde serbest b~rak~lmas~~için. sulha raz~~
olan kira! Baudouin II.'in ba~lar~~çözülmü~~ve Temürta~'~n huzuruna getirilmi~ti.
Temürta~~ona çok iyi muamele yapm~~, k~rall~k elbisesini giymesine ve alt~n tac~n~~
takrnasma müsaade etmi~~ve hattâ Belek taraf~ndan tutsak edildi~i s~rada ele geçen
at~m da ona geri vermi~tir. Ibnü'l-Adim II., 221-222; ayn~~müell. Bugyetü't-taleb,
ili., 274 b; Mateos, Urfal~~(T. T. K. Ktp. de, henüz yaymlanmam~~t~r), ili., s.
318; Zehebi, XIII. 135 b; Cahen, La Syrie du Nord, Paris ~ g4o, s. 299; Runciman,
A History of the Crusades, II., Cambridge, 1952, s. 171.
Mateos, III., 318.
: Ji(ij1) 4:111,1;1
14 ‘5.1.11 L
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Bu konuda kira! ile Temürta~~aras~ nda elçilerin birkaç defa gidip
gelmesine ra~men herhangi bir yeni anla~ma yap~lamam~~t~ r.
Baudouin IL - Dübeys-Sultan~ah birle~mesi ve Haleb'in ku~at~lmas~~
K~ ral Baudouin II., Temürta~~ile yapt~~~~anla~maya, Antakya
patriki Bernard'~ n muhalefet etti~ini bahane ederek sadakat göstermemi~~ve üstelik kendisiyle ba~ka ~artlar alt~nda herhangi bir anla~ ma
yapmak istemeyen Temürta~'~ n hâkimiyetinde bulunan Haleb'e kar~~~
yeni bir s~ k~~t~ rma hareketine giri~ meyi ve bu suretle Temürta~'~ , eski
anla~may~~bozma durumuna raz~~ etme~e zorlamay~~ kararla~t~ rm~~t~ r.
K~ ral Halep kalesindeki tutsakl~~~~ s~ ras~ nda Türk ve Arap emirleri
aras~ ndaki rekabeti iyice ö~renmi~ti ". ~imdi Haleb'e kar~~~harekete
giri~ meden önce sözkonusu rekabetten istifade yollar~ n~~ arama~a
koyuldu. Bu s~ rada Halife Müster~ id'e yenilmesinden sonra Hille'yi
terketmek zorunda kalm~~~olan Hille emini Dübeys b. Sadaka ile Temürta~~aleyhine, Haleb'i almak için bir birle~me yapt~. Beraberinde
son Suriye Selçuklu Sultam Sultan~ah b. R~dvan 16 da bulunan Dübeys "Halep halk~n~ n Arap ve ~ii olmas~~bak~m~ ndan kendisine yard~mc~~olaca~~n~~ve bu suretle ~ehrin kolayca ele geçirilebilece~ini"
söyliyerek k~ral~~ bu yolda inand~rd~~ ve onunla a~a~~da yazd~~~m~z
~artlar çerçevesinde bir anla~ ma yapt~~17 :
: J u,

JU

ji 3.

.; 1;=.

ibnü'l-Adim, II., 222 ve ayr~ca bk. C. Cahen, S. 299. °;')A.
:'
15 Bk. C. Cahen göst. yer.
15 Suriye Selçuklu Devleti Sultan~~ R~dvan'~n o~lu ve haleflerinden olan Sultan~ah, 30 Haziran ~~~ 23'te Haleb'e hâkim olan emir Belek taraf~ ndan Harran'a
sürülmü~~ve daha sonra da Temürta~~taraf~ ndan Mardin'e gönderilerek kaleye hapsedilmi~tir. Kaleden iplere tutunarak kaçma~a muvaffak olan Sultan~ah, önce Dara'ya ve oradan da H~sn~~Keyfa emini Davud b. Sökmen'e s~~~nd~ ktan sonra Haleb'e yeniden hâkim olmak gayesiyle Suriye'ye gelip Dübeys b. Sadaka ile birle~mi~tir. Ibmi'l-Adim II., 220.
" Say~ n Prof. C. Cahen, "k~ ral Baudouin II.'nin di~er Arap emirleri meyan~nda Hille emini Dübeys'i de Haleb'e hücuma raz~~ etti~i ve bu hususta bir ittifak yapt~~~ n~" ileri sürmekte ise de (s. 299-300) Hille emini Dubeys'in daha önce
yaln~z ba~~na, k~ral~ n Haleb'te tutsak oldu~u bir s~rada Haleb'i ele geçirmek için bir
te~ebbüse geçti~i ve bunda muvaffak olamad~~~ , fakat bu emelini gerçekle~tirmek
ve bu hareketini me~rü bir hale sokmak için son Suriye Selçuklu Sultan~m da yan~na
alarak k~ral~n yard~m~n~~ sa~lam~~~oldu~u, özellikle sözkonusu Halep olaylar~~ hakk~nda çok geni~~bilgi veren Ibnül-Adim'in eserinde pek aç~k bir ~ekilde anlat~lmaktad~ r. Bk. Ibnül-Adim II., 220-223 ; ibnü'l Esir, Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed,
et-Tarih fi'l-kâmil, M~s~r tabi, X., 263.
Belk ~en C. XXV, F. 37
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~~— Halep ~ehri Sultan~ah'~n olacak 18 .
Dübeys, Halep'te Baudouin'in bir nâibi olarak bulunacak.
3 — ~ehirdeki mallar, ~ehir ticareti 19 ve ~ehrin baz~~yöreleri
Haçl~lara verilecek.
Yukar~da üç madde halinde Dübeys, Sultan~ah ve Baudouin II.'nin anla~ma tasar~s~~yine kendi aralar~nda karar alt~na al~nd~ktan sonra
k~ral, Haçhlar~ n Halep üzerine herhangi bir taarruzuna kar~~~koymak
için Mardin'e giderek oradan karde~i Süleyman ile birlikte asker
temin edip yine Haleb'e dönecek olan Temürta~'a elçiler yollam~~~
"tutsakl~~~~s~ras~nda kendisiyle yapm~~~oldu~u anla~may~~ tan~mad~~~n~, Artah ve Haleb'e hücuma geçece~ini" bildirmi~tir (H. 518
~aban- ~~124 Ekim). Çok geçmeden müttefikler, Temürta~'~n Haleb'te
bulunmad~~~ n~~ f~rsat bilerek harekete geçmekte gecikmediler. DüBeys ve Jocelin, kuvvetleriyle birlikte Telli Ba~ir'den hareketle Halep
yörelerini korkunç bir ~ekilde tahrip ve talan ettikten sonra kendilerine, Sultan~ah ve daha sonra Antakya'dan gelen k~ral Baudouin II.
kat~lm~~lard~r. Dübeys, Sultan~ah ve Haçl~~kuvvetleri Halep çevresinde ~öyle mevzi alm~~lard~r :
a) Haçl~~ordusu kumandan~~ olarak k~ral Baudouin II. Haleb'in
bat~~yönündeki bölgede.
2 -

18 ibnii'l-Adim Sultan~ah'~n ad~n~~anm~yarak Haleb'in, do~rudan do~ruya
Dübeys'in olaca~~n~~ yazmakta ise de müellifin Bugyetü't-taleb fi tarihi Haleb"
adl~~eseriyle (ili., 274. b) Ikd'da (265 b, burada Sultan~ah yerine Ibrahim yaz~lm~~t~r), Haleb'in Sultan~ah'a verilece~inin kararla~t~r~lm~~~oldu~u kaydedilmektedir.
Bu kay~ t, özellikle kendi ~rk ve dinda~lar~~ olan Araplara kar~~~küffar ile i~birli~i
yapm~~~olan Dübeys'in, Halep üzerine yapaca~~~hareketi me~rû bir hale sokmas~~
keyfiyetini ortaya koymaktad~r ki bu, bizce gerçe~e daha yak~n görünmektedir.
19 Ibnü'l-Adim'de (II., 223) bu husus hakk~nda ~öyle bir kay~t vard~r:
JiJJ c~ „51, J I
1„.u.1.;

Türkçesi: "Dübeys ve Frenk, esaslar üzerinde birle~ip ~öyle anla~t~lar: Halep, Dübeys'in, içindeki mallar ve ruhlar? Frenk'in olacak". Burada ( cl j J•511=sözü
ruh)'un ço~ulu olup" "canl~" anlam~n~~ ta~~r. Buna göre

= ruhlar) Halep'teki halk için söylenmi~~olmas~~gerekse bile (zira "ruh" nüfus anlam~na gelmez),
o zaman yukar~ya aynen ald~~~m~z metinde ~öyle bir çeli~me olmaktad~r: e~er Haçl~lar Halep halk~na hâkim olur ve içindeki bütün mallar~~alacak olurlarsa o zaman
Dübeys'e ~ehrin kuru ta~~ve topra~~ndan ba~ka hiçbir ~ey kalm~yacakt~r. ~~te bu
çeli~mey.i önlemek için Halep Tarihi yay~nlay~c~s~mn yanl~~l~ kla buraya ald~~~n~~
söyliyebilece~imiz
= ruhlar) kelimesinin, "ticaretten elde edilen kazanç,
fâiz" anlam~n~~ ta~~yan ( cl..!Al =

ler) kelimesiyle düzeltilmesini teklif ediyoruz.
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Jocelin, Azaz yolu üzeriyle bu yolun sa~~ve sol yörelerindeki
arazide.
Yanlar~nda Devser kalesi sahibi ~sa b. Salim oldu~u halde
Sultan~ah ve Dübeys, Jocelin'in tuttu~u bölgenin do~u taraf~ndan
itibaren ba~layan yörede.
ç) Bâlis hâkimi Ya~~s~yan b. Abdülcebbar, Dübeys'in bulundu~u
araziden itibaren do~u yönündeki arazi üzerinde.
Müttefikler Haleb'i yukar~da gösterdi~imiz dizide s~k~~ bir ku~atma alt~na ald~ lar. Haleb'in çevresinde 300 kadar çad~r kurulmu~~
ve bunlar~n üzerinde k~ ral~n, Sultan~ah'~n ve Dübeys'in bayraklar~~
dalgalanmaya ba~lam~~t~ ".
Temürta~, daha önce Haleb'e böyle bir haçl~~ hücumunun yap~labilece~ini umdu~u için, bunlara kar~~~kendi savunma kudretini art~rmak maksadiyle asker toplamak üzere Mardin'e gitmi~ti. Haleb'te
Temürta~'~ n nâibi olarak 500 atl~~bir kuvvetle Bedrüddevle Süleyman,
hâcib Omerü'l-Has ve kad~~Ebül-Faz1 b. el-Ha~~ab bulunuyordu.
~ehri ku~atan kuvvetlerin giri~tikleri korkunç ve kötü hareketler 21 ve
bilhassa Arap emini Dübeys'in kendi ~rkda~lar~na kar~~~haçl~larla birlik olmak gibi bu çirkin ve a~~r davran~~~, müslüman Halebliler üzerinde derin bir nefret hissi uyand~rm~~~ve hattâ zaman zaman surla)" diye ba~~rr~n üzerine ç~karak "U~ursuz Dübeys (
maktan kendilerini alamam~~lard~r. Ku~atman~n uzun sürmesi sonucu olarak halk, d~~ar~dan yiyecek getirilememesi yüzünden büyük bir
s~k~nt~ya dü~mü~~ve ayr~ca korku içinde ba~lar~na gelecek sonuçlar~~
heyecanla bekle~iyordu. Her iki taraf aras~nda anla~ma sa~lanmas~~
için elçiler gidip gelmi~se de bu hususta ba~ar~l~~bir sonuca var~lamam~~t~r 22 .
c51..!.1 ) 4:)`>1:: 1.cip
(Baudouin II.)
f
20 .W UL
JL ,:~.
Azimi, Muhammed b. Ali el-Halebi (N~r. C. Cahen, J. A., 1938),
S. 395 ; Ikd (Ibn Kesir'den naklen), ~ li., 266 a; el-Hurubü's-Salibiyye, 79; C.
Cahen, s. 300.
21 Bu ku~atma s~ras~nda Haçl~~askerlerinin, müslüman halka kar~~~yapt~klar~~
çirkin hareketler hakk~ nda Halep tarihçisi Ibnü'l-Adim geni~~bilgi vermektedir.
Bk. II., 224 vd.
22 Ibnu'l-Adim, II., 224-225; ayn. müell. Bugyet~f t- taleb, III., 274 b; Azimi,
395., Ikd, ~ li., 265 b; C. Cahen, s. 300. ~ehri, yukar~da anlatt~~~m~z düzende ve
sistemli bir ~ekilde ku~atan kuvvetler uzun sürecek olan bir ku~atmaya haz~rlanmakta idiler. Bu maksatla s~cak ve so~uktan korunmak için kendilerine evler
bile yapm~~~olduklar~n~~Ibnu'l-Esir (X., s. 265) bize haber vermektedir.
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Halep Hey' elinin Temürta~'a gitmesi:
Haleb'i ku~atan kuvvetlerin bir türlü ku~atmay~~ b~rakmamalar~~
ve herhangi bir anla~ma~a yana~mamalan, Halep halk~n~n bilhassa
yiyecek bak~m~ndan ~iddetli bir s~k~nt~ya dü~mesi ve netice itibariyle
kendilerini s~k~~t~ran kuvvetlerin ~ehri al~p kendilerini yok etmeleri
korkusu sonunda, bu s~ rada Mardin'de bulunan Temürta~'a bir hey'et gönderme~e ve çok kötü bir hale gelmi~~olan durumlar~n~~düzeltmek için onu, Haleb'e getirme~e karar vermi~lerdir. Bu maksatla
Halep kad~s~~Ebû Gânim Muhammed b. Hibetullah, Nakibü'l-e~raf
ve Ebû Abdullah b. el-Celi'den te~ekkül eden Halep hey'eti bir gece
gizlice ku~at~ lm~~~ ~ehirden ç~kmaya muvaffak olup Mardin yönüne
do~ru yola koyuldu. Bu hey'etin, Halep'ten ç~k~p Temürta~'a gitmekte oldu~unu sonradan ö~renen Haçl~lar, bunlar~n arkas~na atl~~
kuvvet göndenni~lerse de yeti~me~e muvattak olamam~~lard~ r. Haçhlar Halep halk~na, Kad~~ve ~eriflerinin, kendileri taraf~ndan tutsak
edildi~i zann~n~~vermek için derhal bir te~ ebbüse geçmi~ler ve sabah
olur olmaz surlardan a~a~~~halka yüksek sesle "Kad~n~ z nerede?
~eritiniz nerede?" diye ba~~rma~a ba~lam~~lard~r. Fakat çok geçmeden Halep hey'etinin selâmette bulundu~u haberi al~n~nca Haçhlann, halk~~heyecana dü~ürme takti~i de anla~~lm~~~oldu 23 .
Halep hey'eti Mardin'e geldi~i zaman Temürta~, Meyyafarikin
bölgesine hâkim olan karde~i Süleyman'~ n ölümü sebebiyle onun ülkesini kendi hâkimiyeti alt~ na almak için Meyyafarikin'e gitmi~, fakat
çok geçmeden geri dönmü~ tü. Halep hey'eti ona, "Haleb'in çok s~k~~
bir bask~~alt~na al~nd~~~n~ , bu yüzden do~an kötü ve tehlikeli durumu
anlatm~~~ve askerleriyle birlikte çabucak yard~ma gelmesini, kendisinin gelmesiyle her~eyin düzelebilece~ini" bildirmi~ti. Temürta~, Halep
hey'etine yard~m sözü vermi~se de Halep kad~s~~Ebû Gânim'in Halep'teki o~lundan gelen ve içinde "Halk~ n ölü eti yiyecek kadar s~k~nt~~içine
dü~tü~ü" haberi bulunan mektubu tesadüfen onun eline geçmi~ti. Buna,
sonderece k~zan Temürta~~"~u sefillerin yapt~~~~i~lere bak~n~z, i~in bu
derece sarpa sarm~~~oldu~unu benden sakl~yorlar ve üstelik beni oraya götürmek için bana cesaret veriyorlar" diyerek onlar~~azarlam~~~
ve Haleb'e gitmekten vazgeçti~i gibi yard~mc~~kuvvet de göndermemi~tir 24. Temürta~'~n bu hareketi kar~~s~ nda ümitsizli~e dü~en Halep
hey'eti, Mardin'den kaçmak yollar~n~~aram~~~ve nihayet bir gece her23
24

~l~ nü'l-Adim, II., 225-226., ayn. Müell. Bugyet'ü-taleb, III., 275 b.
ibnü'l-Esir, emir Temürta~'~n haçl~larla sava~maktan çekinmesi yüzünden
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kesin uyudu~u bir s~ rada Mardin'den kaçma~a muvaffak olmu~tur.
Buradan ayr~lan hey'et, yata~~nda a~~r hasta olarak yatmakta olan
Musul hâkimi Aksungur el-Borsukrye gidecekler ve ondan Haleb'i
kurtarmas~~için ricada bulunacaklard~r. Aksungur el-Borsuki, k~sa bir
zamanda iyile~mi~~ve kuvvetleriyle, uzun bir zaman ku~at~lm~~~ve s~k~~
bir bask~~alt~nda tütulmu~~bulunan Haleb'e yard~ma gelecek ve netice
itibariyle ~slam ve Haçl~~kuvvetleri ku~atmay~~ terketmek zorunda kalacaklard~r 25.
Bu konuda yazm~~~olduklar~m~z~~ ~öyle özetliyebiliriz :
~~ — Mardin Artuklu Beyli~i'nin ikinci beyi bulunan Temürta~,
ay
alt~~ gibi (May~s ~~~ 24-Ekim 1124) k~sa süren Halep hâkimli~i s~ras~nda, toplumsal ahlak bak~m~ ndan tamamen bozulmu~~bir topluluk
haline gelmi~~olan Halep'te, hiçbir ba~ar~l~~ i~~yapamam~~t~r. Buna,
onun, devlet i~lerindeki tecrübesizli~i de eklenirse durum daha iyi
anla~~lm~~~olur.
2 - O, Kudüs k~ral~~ve di~er Haçl~~ prensleriyle olan münasebetlerinde de ba~ar~l~~sonuçlar elde edememi~tir. Mesela onun, yukar~da
maddelerini yazd~~~m~z Kudüs k~ ral~~ile yapt~~~~anla~ma e~er tatbik
mevkiine konulsayd~~Halep için pek çok faydalar sa~l~yabilirdi. Fakat
onun gerek askeri ve gerekse siyasal alanlardaki gev~ekli~i buna imkân vermemi~tir.
3 — Nihayet Haleb'in siyasal bak~ mdan içine dü~tü~ü kötü durumu düzeltmek için — geri dönmek üzere — Mardin'e gitmi~, asker
toplam~§ ve fakat kendisine gelen hey'et vas~tasiyle Halep'in vahim bir
hale gelmi~~olan durumunu ö~renince oraya gitmekten vazgeçerek
~ehri kendi mukadderatiyle ba~ba~a b~rakm~~t~ r.
4 — Temürta~'~ n gerek siyasal ve gerekse askeri alandaki tecrübesizli~i ve gerçekten gev~ek bir insan olmas~~yan~nda Halep halk~n~n ve dolay~siyle eski enerjik ruhunu yitirmi~~olan Arap dünyas~n~n
içinde bulundu~u toplumsal bunal~m, her devlet adam~n~n düzeltemiyece~i kadar kötü ve ac~kl~~bir hale gelmi~~bulundu~unu, o devirde
cereyan eden olaylar pek aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~r.
~~te özellikle Tacüddevle Tutu~'un ölümünden sonra ortaya
kan
Suriye bölgesindeki bu kötü durum, Haçl~ lara büyük darbeler
ç~
indirecek olan Zengi ailesinin bu ülkeye hâkim olmas~na kadar sürüp
gidecektir.
Haleb'e geri dönmedi~ini ifade etmektedir. Ibnu'l-Esir, X., 263; ~ br~ti'l-Adim, II.,
2 2 7 ; ayn. Muell. Bugyetü't-taleb, ~ li., 2 76 a.
25 Aksungur el-Borsuld'nin Haleb'e geli~ i ve buradaki faaliyeti hak. bk. yukar~da gösterilen kaynaklardaki yerler.
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