FAHREDD~N KARA ARSLAN DEVRI ARTUKLU TAR~H~*
HÜSEYIN KAYHAN**
Selçuklu Devletine uzun y~llar hizmetlerde bulunan Artuk Bey'in hayatta iken yapamad~~~n~~ ölümünden sonra o~ullar~~ ve torunlar~~ ba~ararak,
ona izafeten Artuklular ad~yla an~lan ve bir çok kola ayr~lan güçlü bir devlet
kurmay~~ ba~ard~lar. Bu devletin H~sn Keyfâ kolu, Sökmen taraf~ndan 1102
y~l~nda kurulmu~~ve daha sonra da o~lu RukneddIn Davud taraf~ndan geli~tirilmi~ti. Son derece cesur ve kudretli bir Türkmen beyi olan Davud, çeyrek
yüzy~l boyunca Artuklular~n bu kolunu dinamik bir ~ekilde ayakta tutmakla
kalmam~~, çevredeki bütün tehlikelere ra~men geli~tirip, büyiitmeyi ba~arm~~t~. Onun 23 Temmuz 1144 tarihinde Hani'de vefat etmesi üzerine yerine o~lu Kara Arslan geçti'.
A. ~Ç ~LI~KILER
Hanedan Mensuplar~~~le ~li~kiler
Müsul atabegi ~madedd~n Zengl, babas~n~n ölümü ile yerine geçen Kara Arslan'~n saltanat~n~~ tan~mam~~~ve karde~i Arslan Do~mu~'u onun yerine
geçirmek için askerleriyle birlikte harekete geçerek Hani'yi zaptetmi~ti.
Bunun üzerine Kara Arslan Türkiye Selçuklular~~hükümdar~~Sultan Mesud'a
s~~~nd~. Sultan Mesud, 1144 y~l~nda sefere ç~karak Elbistan ve Ceyhan'~~zapBu yaz~~F~rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü taraf~ ndan 1-2 Ekim
2002 tarihinde Elaz~~'da düzenlenen Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu'nda tebli~~olarak sunulmu~~ve bas~lmam~~t~r.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
I ~lmül-Ezrak, Tdrihu Meyy&farikin ve Anad (Artuklular K~sm~), Trk. ir. A. Savran, Erzurum, 1992, 73-74; Ebill-Farac, Abal-Farac Tarihi, Trk. tr. Ö. R. Do~rul, Ankara, 1987, II, 377;
Kad~~ ~ madeddtn, el-Bustânta-Când Tevdrlhu'z-Zen~dn, N~r. C. Cahen, "Une Chronique du
VI/Xlle siecle, Bustan al-jami", BEO, VII-VIII, 1937-38, 127; ~ bn ~eddad, el-Aldkul-Hatire fl
Zikri Umerdi'~-~d~n vel-Cezire, N~r. Yahya Abbare, Dima~k, 1978, III, 440; ~. Beysano~lu, AnaLar~~ve Kitabeleri ~le Diyarbak~r Tarihi, Ankara, 2003, I, 262. Modern tarihçilerden baz~lar~~ Kara
Arslan'~n iktidara geçi~~tarihini 543/1148 olarak göstermektedirler (bkz. St. Lane-Poole, The
Mohanunadan Dytuzsties, Paris, 1925, 168; ~smail Galib, Müze-i Hun~dy~ln Meskükdt-~~ ~sld~niye
K~sm~ndan Mesküld~t-t Türkmaniye Katalo~u, ~stanbul, 1311, 2 ; M. Fuat Köprülü, "Artuk O~ullar~", ~A, I, 618.) Fakat bunu neye dayand~rd~klarm~~ kendileri de agklamamakta, sadece iddiadan ibaret kalmaktad~rlar. Çünkü eldeki yaz~l~~ vesikalarda bu tezlerini do~r~dayabilecek bir
kay~t ve Davud'a ait herhangi bir sikke de bulunmamaktad~r.
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tettikten sonra Zengl'ye kar~~~yard~m~n~~ sa~lamak üzere kendisine iltica
eden Kara Arslan'~~ yan~na alarak Malatya'y~~ ku~atma alt~na ald~. O, Kara
Arslan'a 20 bin ki~ ilik bir ordu vererek Zengl'ye kar~~~gönderdi. Durumdan
haberdar olan Zengl, öncü birliklerinin ard~ndan üzerine do~ru gelen Sultan Mesud ile olas~~bir sava~~~göze alamad~~~~için Kara Arslan ile sava~~yapmayarak, niyetinden vazgeçip Müsul'a geri döndü. Kara Arslan ise,
Zengi'nin elinden ald~~~~yerlerin bir k~sm~n~~ geri almay~~ ba~ard~'. Böylece
karde~ini uzakla~t~rmak suretiyle yönetimde yaln~z kalm~~, iktidar~n~~ da
sa~lamla~t~rm~~t~.
iktidar~~ karde~ine kapt~ran Arslan Do~mu~~Mazgirt'e hâkim idi. Urfa'n~ n fethinden sonra Zengi'den ayr~ larak ve Tell Arsanyus'~l ku~at~p ele
geçirmi~~ve teslim olmak istemeyen halk~n~~ esir alm~~t~'. Onun hakk~nda
1148 y~l~ndaki vefat~na kadar geçen süre içinde ba~ ka bilgi bulunmamaktad~ r. Kara Arslan'~ n k~z~~ ile evli olan o~lu da fazla ya~amam~~~ve k~sa bir
süre sonra o da vefat etmi~ti4. Bu ölümler Kara Arslan'~n iktidar~n~~ daha da
sa~lamla~t~rm~~ , yönetimde rakipsiz kalm~~t~.
Kara Arslan'~ n Süleyman, Mahmüd ve Seyfeddin adlar~ nda üç karde~i
daha vard~. Bunlardan Süleyman'~ n nerede hâkimi oldu~u bilinmemekle
birlikte, birisi Necmeddin Alp~'n~ n, di~eri de Cemaleddin Serbi'nin hizmetinde bulunan iki erkek evlat b~rakt~~~~anla~~l~yor. Yani onun ve o~ullar~mn
Kara Arslan ile pek temaslar~~ olmam~~~gibi görünmektedir. ~kinci karde~i
Mahmüd ise, Tanza ve Kurey~ iyye'ye sahipti. Onun hakk~nda da bilgi bulunmarnakla birlikte, Davud ad~nda, Kara Arslan'~n o~ullar~= hizmetinde
görev alm~~~bir o~lu vard~'. Üçüncü karde~i Seyfeddin'in varl~~~~da bilinmektedir. Onun hakk~ nda da hiçbir bilgi bulunmamakta, yaln~ zca 1164
~ubat ay~~ ortalar~nda Tanza'da öldü~ü anla~~lmaktad~r'. Bu karde~lerinin

2 Sü~yani Mihail, Vekayi-nâme, Trk. tr. H. I). Andreasyan, ~stanbul, 1944 ("ITK Küttiphanesinde bulunan bas~lmam~~~tercüme), 123-124; Ebül-Farac, 11, 377; O. Turan, Selçuklular
Zaman~nda Türkiye Tarihi, ~ stanbul, 1984, 179; C. Cahen, Osmanl~lardan Önce Anadolu, Trk. t~-.
E. Üyepazarc~, ~ stanbul, 2000, 28.
Sü~yani Mihail, 130; Ebül-Farac, II, 380 vd.; Anonim Süryani Vekayinâmesi, elNuru' bu's-Salibiyye fi Asaril-Su~yaniyye, Beyrut, 1929; K~smen ~ ng. Trc. M. A. S. Tritton, "The
First and Second Crusaders from an Anonymous Syriac Chronicle", JRAS, 1933, 11. K~s~ m,
300.
4 ~hnu'l-Ezrak, 83.
5

~ l~nu'l-Ezrak, 99, 100.

6

~ l~nu'l-Ezrak, 144.
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iktidar mücadelesine kalk~~t~klarma dair bilgi mevcut de~ildir. Bu da ili~kilerinin iyi oldu~u görüntüsünü vermektedir.
Yerli Halkla ~li~kiler
H~sn Keyfa Artuklularm~n hakim oldu~u yerlerde Türklerin d~~~nda
Arap, Kürt, Süryani, Rum, Ermeni ve Yahudilerden olu~an yerli halk~n
ya~ad~klar~~görülmektedir. Devletin bunlarla ili~kilerinde bütün Türk devletlerinde düstur haline gelen e~itlik ve adalet prensiplerine s~k~~s~k~ya ba~l~~
kald~~~~anla~~lmaktad~ r. Bunun sonucunda, gerek Artuklu ülkesinde, gerekse de kom~u Saltuklu, Mengücük, Ahlat~ah, Diln~aç O~ullar~~ gibi di~er
Türk devletlerinde yöneticiler ile halk~n ili~kilerinde büyük bir uyum görülmekte, e~itlik ve adalet ön plana ç~lunaktad~r7. Tabiidir ki, bu ili~kiler
bazen bozulabiliyor, yerli halk çe~itli sebeplerden dolay~~ devlete kar~~~isyan
giri~imlerinde bulunabiliyordu. Bu cümleden olarak, Meliyye Kürtleri ~atan
kalesinde ayaklan~p, kaleye hakim olmu~lar, bunun üzerine harekete geçen
Kara Arslan bölgeye gelerek kaleyi zapt ettikten sonra H~ sn Talib'e yönelip
orada da kontrolü sa~lam~~~ve isyan~~bast~rm~~t~~(May~s-Haziran 1161)8.
Böylece, devleti sarsabilecek bir isyan hareketi büyümeden önlenmi~tir.
B. DI~~ILI~KILER
1. Müsul Atabegli~i ~le ~li~kiler
ImadeddIn Zengrnin ~rak Selçuklular~~ hükümdar~~Sultan Mahmüd taraf~ndan 1127 y~l~nda atabeg payesi ile Müsul valili~ine getirilmesi, yak~ndo~udaki dengelerin de~i~mesine sebep oldu. Bu olay, sonuçlar~~itibar~yla
birinci Haçl~~seferi ile bölgeye yerle~en Avrupal~~H~ristiyan güçler aç~s~ndan
büyük bir darbe olmu~~iken, ayn~~zamanda güney-do~u Anadolu'daki Türk
devletleri aç~s~ndan da büyük gerilemelere sebep olmu~tu. Bu ciimleden
olarak, Artuklular Zengrnin sald~r~lar~ ndan büyük zararlar gördüler ve
topraklar~n~n büyük bir k~sm~~onun taraf~ndan i~gal edildi. Kara Arslan'n
iktidar~~ her ne kadar Zengrnin son y~llar~na rastlam~~~ise de, babas~~
Davud'un zaman~nda ba~layan kay~plar devam etti ve sürdürdü~ü iyi ili~kiler sayesinde bu kay~plar' en aza indirmeye çal~~t~.

Bölgeyi gezen devrin önemli seyyah~~ ~bn Cubeyr bunu ~u sözlerle çok iyi ifade etmektedir: "Sultanlarla sokaktaki insanlar ayn~d~r. Zengini ile fakiri e~inin" (Rihleti ~b~z Cubeyr,
Beyrut, (tarihsiz), 186; Trk. tr. ~ . Güler, Endillüs'ten Kutsal Topraklara, ~stanbul, 2003, 177.)
8 ~bnu'l-Ezrak, 126; ~bnu'l-Estr,
fi't-Tdrfh, Trk. tr. A. özayd~n, ~stanbul, 1987,
XI, 230; Ebt'l-Fidü, el-Muhtasar fi Ahbliril-Be~er, N~r. Mahmüd Dayyüb, Beyrut, 1997, Il, 113.
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Kara Arslan'~n Zengi ile ili~kileri babas~~Davud'un sa~l~~~nda ba~lam~~t~. O, May~s-Haziran 1138 tarihinde Bizans imparatoru Ioannes
Komnenos'un Kuzey Suriye topraklar~na girerek, Haçl~~ devletlerinin de
yard~mlar~~ ile ~eyzer'i ku~atmas~~ üzerine, Türkmenlerden toplad~~~~say~s~~
50 bini a~an askerden olu~an büyük bir orduyla yard~ma gelmi~~ve imparatorun geri çekilmesini sa~lam~~t~. Bu yard~m~na ra~men Zen~i onu iyi kar~~lamam~~~ve ülkesine, babas~n~n yan~na dönmesini istemi~, bu da aralar~ mn
bozulmas~na sebep olmu~tu'.
Kara Arslan'~n ZengI ile ikinci kar~~la~malar~, atabegin H~sn Keyfi Artuklularma ait Bahmurd kalesini ku~atmas~~ s~ras~nda oldu. Taraflar aras~nda yap~lan ~iddetli sava~ta Kara Arslan yenilgiye u~rad~~ve Bahmurd kalesi
Zengi'nin eline geçti (1141-42) b0.
Rukneddin Davud'un ölümünü f~rsat bilerek H~sn Keyfâ
Artuklular~~Devleti topraklar~na sald~rd~. Esard, Bahm0d, Bâtâsâ, Tanzâ ve
Maden'e biti~ik yerleri eline geçirdi~i gibi, F~rat'~~ geçip Hâni, Cebel-i Cür,
Bilkarneyn, SIvan, Ergâni, HMr, Tell H~lm, Cermük ve çevrelerine hâkim
oldu. Yaln~zca Harput ve Balu Kara Arslan'da, Mazgirt ise karde~i Arslan
Do~mu~'un elinde kalm~~t~".
Kara Arslan, taht~m geri ald~ktan sonra ZengVnin muhtemel sald~r~lar~ na kar~~l~k kendisine bir müttefik aram~~~ve onun en büyük dü~manlar~ ndan birisi olan Urfa Kontu Joscelyn'e Beit Boula kalesini vererek, onunla
ittifak kurmu~tu. Nitekim, Zengrnin beklenen sald~r~s~~çok geçmeden ayn~~
y~l~ n sonbaharmda gerçekle~mi~~ve H~sn Keyra Artuklular~mn topraklar~na
göstermelik bir sald~r~~ yapm~~t~. Gayesi, bölgeye yap~lan sald~r~larda daima
bir araya gelerek topluca kar~~~koyan Haçl~~ devletlerini kand~r~p, hedefinin
art~k Urfa olmad~~~n~~ göstermek suretiyle ~a~~rtmak idi. Bunun üzerine,
Haçl~~reisleri ve Kont Joscelyn onun hilesine kanm~~lar ve Joscelyn aralar~ndaki anla~ma gere~i yard~m için ordusuyla harekete geçmi~ti. Onun
Urfa'y~~ terk etti~ini casuslar~~ vas~tas~yla ö~renen Zeng~~hemen Artuklu topraklar~n~~ terk ederek, ba~s~z kalm~~~Urfa'ya yüklenmi~~ve 4 Aral~k 1144

9 ~ hnu'l-Adim, Zubdetul-Haleb ?nin Tarihi Haleb, N~r. S. Dahhan, Dima~ k, 1954, Il, 267268; C. Alptekin, The Reign of Zangi (521-541/1127-1146), Erzurum, 1978, 80; J. Il. Kramers,
"Kara-Arslan", tl, VI, 211.
I()
Zubde, II, 276; ilm Vâsil, Muferricul-Kurab fi Ahbari Beni Eyyhb, N~ r., C.
e~-Seyyal, Kahire, 1953, I, 89; J. Il. Kramers, a.g.y.
" ~ hnu'l-Ezrak, 74.
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tarihinde ele geçirmi~ti 12. Böylece, Zenglnin as~l hedefinin neresi oldu~u
ortaya ç~km~~t~. Kara Arslan ise, böyle zeki ve kudretli bir komutan ile mücadele etmenin ne kadar zor oldu~unu daha iyi anlam~~t~.
Zengrnin 1146 y~l~nda öldürülmesi üzerine harekete geçen do~u Anadolu Türk devletleri, onun kendilerinden alm~~~oldu~u topraklar~~ geri almaya ba~lad~lar. Kara Arslan da sefere ç~k~p Ergani, Çermuk, Tell Hârim,
Hâlâr, Esard, Bahmurd, Bâtâsâ, Tanzâ, Ravk, Fatlis, Beled-i Sâf ve Cebel-i
Tû' r Abidin'de bulunan Heysem Kalesi'ni ele geçirdi. Böylece babas~~ zaman~nda ve kendi iktidar~~ zaman~nda Zengl taraf~ndan ele geçirilen bütün
kaleler tekrar geri al~nm~~~oldu".
~mâdeddIn Zengrnin ölümünden sonra onun o~ullar~~ ile de ili~kiler
devam etti. Fakat bu dönemde art~k dengeler yerine oturmu~~ve Artuklu
topraklar~n~~ i~gal eden siyaset terk edilerek, onun yerine özellikle kar~~l~kl~~
ç~kar esas~na dayal~~ ili~kiler geli~tirilmi~ti. Zaten, yukar~da da beli~-tti~imiz
gibi, H~sn Keyfâ ve Mardin Artuldular~, Zengrnin kendilerinden ald~~~~yerleri onun ölümünden hemen sonra geri almay~~ba~arm~~lard~".
Kara Arslan'~n ZengVnin okullar~ndan Nûreddin Mahmûd ile aras~nda
güçlü bir dostluk olu~tu. Taraflar her zaman birbirlerine yard~m ettiler.
Nûreddin Mahmûd'un 1149-50 y~l~nda karde~i Kutbeddin Mevdûd'un
elinden topraklar~n~~ almak için giri~ti~i seferde, Sincar'~~ ele geçirdikten
sonra H~sn Keyfâ'ya giderek, dostu Kara Arslan'~~ziyaret etmesi, aralar~ndaki dostlu~un derecesini göstermesi aç~s~ndan önemlidir'. Nûreddin
Emirân 25 Ocak
Mahmûd ile aras~~ bozulan karde~i Nusretuddin
1165 tarihinde H~sn Keyfâ'ya gelerek Kara Arslan'a s~~~nm~~~ve çok geçmeden de vefat etmi~, cenazesi devlet töreni ile ayn~~ ~ehirde defnedilmi~ti'.
Bu durum taraflar aras~ndaki ili~kileri etkilememi~ti.
12
•
, 1-Es~r, el-Kâmil, XI, 94-95; Süryani Mihail, 125-128; Anonim Süryani
Ibnu
Vekayinamesi, II. K~s~m, 280-281; ~ bn Vâsil, I, 93-94; ~ bnu'l-Adim, Bugyetu't-rdleb fi Tiftrihi
Haleb; Trk. ir. A. Sevim, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, ~lmul-Adim Bugyetu't-Taleb fi rdrihilHaleb (Sepneler), Ankara, 1982, 162; Willermus Tyrensis, A History of Deeds Done Beyond The
Sea, ~ ng. tr. E. A. Babcock, A. C. Krey, New-York, 1976, II, 140-144; S. Runc~ man, Haçl~~Seferleri Tarihi, Trk. ir. F. I~~ltan, Ankara, 1987, II, 193-195; C. Alptekin, 63-65, 82; I. Demirkent,
Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi (1118-1146), Ankara, 1987, 142-147.
13 •
Ibnu,l-Ezrak, 82; Süryani Mihail, 132.
14 ~bnu'l-Estr, X1,114.
15 •
Ibnu, I-Es~r, XI, 127; ayn. mlf, et-nrihu'l-Bdhir fi Devletil-Atabekiyye, N~r. A. A.
Tolaymat, Kahire, 1963, 95-96; ibnu'l-Adlm, Zubde, II, 296 vd.
16 •
Ibnu 1-Ezrak, 145; O. Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, ~stanbul, 1980, 165.
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Kara Arslan, Nûreddin Mahmud'ûn her zaman yan~nda olmu~tu. Onun
dostlu~una ve ordusunun gücüne önem veren Nûreddin Mahmûd, Haçl~~
topraklar~na yapm~~~oldu~u bütün seferlere davet etmi~ti. Bu cümleden olarak, Kara Arslan 1164 y~l~nda Dâni~mendli Ya~~basan üzerine yapm~~~oldu~u seferden ba~ar~~ ile döndükten sonra Suriye'ye gidip, Harim kalesini
ku~atmakta olan Nûreddin Mahmûd'a yard~m etmi~, kazan~lan zaferde
önemli pay sahibi olmu~tu'.
Kara Arslan, o~lu Nûredclin Muhammed'i o s~rada Mûsul'u ku~atan
Nûreddin Mahmûd'a yard~ma göndermi~ti (1170). O~lu, Nûreddin ile görü~tükten sonra ~igar'a sald~rarak buray~~ ele geçirip, karde~inin o~lu
~madeddin'i burada b~rakarak Balat ~ehrine gitmi~~ve Dicle'yi geçerek, Müsurun do~usunda Ninova semtinde ordugahm~~ kurmu~tu18.
2. Do~u Anadolu Türk Devletleri ~le ~li~kiler
Mardin Artuklular~~~le Ili~kiler
Kara Arslan, iktidar~~döneminde akrabas~~ Mardin Artuklular~~ile ili~kilerini bazen dostça, bazen de dü~manca yürütmü~tü. Özellikle Hüsâmeddin
Temurta~~ile ili~kiler bölgedeki hakimiyet mücadelesinden dolay~~ dü~manca
bir ~ekil alm~~t~. Çevredeki Türk devletleri içerinde kendisine önemli bir
mevki elde etmi~~olan Hüsameddin Temurta~~ile Kara Arslan'~n aras~~ bozulmu~~ve 1145 y~l~nda Ba~~n (Bin) denilen yerde sava~m~~lard~. Bu sava~ta Kara Arslan a~~r bir yenilgiye u~ram~~t~ '. Hüsameddin Temurta~, bu
sava~tan birkaç y~l sonra 1148 y~l~nda Esard'~~ve Bâtâsâ'y~~zaptetmi~, bunlardan Esard'~~daha sonra Kara Arslan'a iade etmi~ti'.
1154 y~l~nda Temurta~~vefat edince Mardin Artuldularm~n ba~~na o~lu
Necmeddin Alp~~geçmi~ti. Onun iktidar~n~n ba~lar~nda Kara Arslan ile aras~nda anla~mazl~k ç~km~~t~~ (552/1157). Bunun üzerine Kara Arslan askerleri
ile birlikte Evsel'de, Dicle nehri k~y~s~na gelerek karargâh kurmu~tu.
Necmeddin Alp~~hâcibi ~emseddin Sevinc'i Meyyârarikin'e yollad~ktan sonra kendisi de ordusu ile birlikte Mardin'den hareket etti. Bunun üzerine
Kara Arslan onunla sava~~~göze alamam~~~olacak ki, bulundu~u bölgeyi terk
ederek ülkesine geri çekildi. Zira, bu s~rada Ahlat hakimi Sökmen de ordusuyla birlikte Necmeddin Alp~'ya yard~m için harekete geçmi~ti. Necmeddin

17 ~ bnu'l-Ezrak, 142; ~ bnu'l-Estr, el-Kâmil, XI, 246-248; ayn. mlf., Atabekiyye, 122-125.
18

20

Ebirl-Farac, II, 411.
~hnu'l-Ezrak, 77.
~ bnu'l-Ezrak, 83.
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Alp~, Cebel Cür'a gitti. Sökmen'in askerleri ile bulu~tuktan sonra önlerinden kaçan Kara Arslan'~ n ülkesine girdiler. Tell Ham kalesindeki halk~n tamam~n~~ esir ald~lar. Buna kar~~l~ k, Kara Arslan ise Cebel Ce~ r'a yürüdü ve
Mu~~ovas~ na kadar geldi. Burada Necmeddin Alp~'n~n bir müfrezesini yok
ettikten sonra Mu~'a ba~l~~be~~köyü ya~ma etti. Ordusu ile Bitlis'ten Erzen'e
aç~lan geçitin yak~nlar~ nda konaklad~. Burada bir süre kald~ ktan sonra H~sn
Keyfâ'ya geri döndü. Onun dönmesinden sonra Necmeddin Alp~~ da
Meyyâfârikin'e gitti. Bir süre sonra aralar~nda bar~~~yapt~lar'.
Kara Arslan'~n Necmeddin Alp~~ile ili~ kileri genelde dostane bir havada
geçmi~ tir. Nitekim, bir Türkmen beyi olan Göçaba el-Bâriye'nin isyan~~ s~ras~nda, o~lu Nâsireddin komutas~ nda bir orduyu isyan~n bast~nlmas~na yard~m etmesi için Necmeddin Alp~ 'ya göndermi~ti (Temmuz-A~ustos 1161)22.
Aralar~ndaki ili~kilerin peki~mesi için Kara Arslan'~n k~z~~ ile Neaneddin
Alp~'n~n o~lu Kutbeddin ~lgâzi'nin evlenmelerine Kas~ m 1164 tarihinde
karar verilmi~~ve Aral~k ay~ nda da çok debdebeli törenlerle evlilik gerçekle~mi~ti".
Ahlat~ahlarla ~li~kiler
Kara Arslan'n Ahlat~ahlarla ili~kilerinin di~er Türk devletleriyle oldu~u gibi ini~li-ç~k~~l~~ bir seyir takip etti~i görülmektedir. Bir ara Ahlat~ah
Sökmen ile aras~~ bozulmu~~ve Necmeddin Alp~~ ile bir toplant~~ yaparak
Ahlat~ahlar ülkesine sefer yapma karar~~ alm~~t~~ (27 May~s 1154). Bunun
hemen akabinde Necmeddin Alp~~ ile birlikte hareket ederek Ahlat~ahlar
ülkesine girmi~, Cebel Cür bölgesinde bulunan Tu~tab'~~ ya~'~nalad~ktan
sonra Malazgirt'e kadar ilerlemi~, burada belli bir müddet kalm~~t~ . Sonunda Necmeddin Alp~'n~ n araya girmesi ile iki Türk hükümdar~~ bar~~~n~§ ve
Kara Arslan ülkesine geri dönmü~ tü".
Dâni~mendlilerle ~li~kiler
Kara Arslan, Melik Muhammed'in ölümünden sonra üçe bölünen
Dâni~mendlilerin Sivas kolunun ba~~ nda bulunan Melik Ya~~~Basan'~n k~z~~
ile evlenmi~ti. Böylece aralar~ ndaki dostluk daha da kuvvetlenerek akrabal~~a dönü~mü~tü. Fakat Nisan O~ullar~~ile ili~kiler bahsinde daha geni~~bir
~ l~nu'l-Ezrak, 120-121; O. Turan, a.g.e., 161.
~ l~nu'l-Ezrak, 128. Bu o~lu daha sonra Nüreddin Mahmüd'un yan~ na giderek, onun
hizmetine girmi~ti.
23 ~hnu'l-Ezrak, 143-144.
24 limu'l-Ezrak, 112.
21
22
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~ekilde anlat~laca~~~gibi, Kara Arslan'~n 1163 y~l~ndaki ikinci Âmid ku~atmas~~ s~ras~nda, ~nal O~lu CemâleddIn'in veziri olup, ~ehri fiilen yönetiminde
bulunduran Nisan O~lu Kemâleddin Ebû'l-Kas~m Ali'nin zengin hediyelerle
birlikte, Âmid'in kendisine tabi olaca~~na dair teminat vermesi üzerine
Ya~~basan'~n, damad~n~n aleyhine bir durum yaratarak ülkesine girip ya~malarda bulunmas~, ili~kileri dü~manca bir vaziyete dönü~türmü~tü. Bu
durum üzerine, Necmeddln Alp~~ile Dilmaço~lu Fahreddin Devlet~ah ordulanyla Kara Arslan'~n yard~m~na geldiler ve Harput'tan Ya~~basan'a bir
mektup gönderip, kozlarm~~ payla~maya ça~~rd~lar. Yaln~z ba~~na onlarla
ba~a ç~kamayaca~~m gören Ya~~basan bu teldife cevap vermedi. Bunu üzeline müttefikler sava~~~sonraya erteleyerek ülkelerine geri döndüler. Ertesi
y~l 7 May~s 1164 tarihinde bir araya gelerek ordulanyla Malatya'ya do~ru
hareket ettiler. Buraya ait baz~~kalele~-i tahrip edip, Sivas'a do~ru ilerlediler.
Üzerine gelen büyük gücü durduramayaca~~n~~gören Ya~~basan ~ehrini terk
ederek, ülkesinin ücra kö~elerine çekilmek zorunda kald~. Kara Arslan ve
müttefilderinin Sivas'a iyice yakla~malar~~ üzerine duruma müdahale eden
Nûreddin Mahmûd, Haçl~~devletleri ile yap~lan mücadelelerde tam bir ba~ar~~sa~lanamam~~ken ve dü~man sald~r~~için haz~rlan~rken Türk hükümdarlar~mn birbirleri ile sava~~p güçlerini heba etmelerinin ne kadar ak~ls~zca bir
i~~oldu~unu belirtip, bu amaçla sava~~~ b~rak~p, sald~r~ya geçen Franklar~~
durdurmak üzere yard~m~na gelmelerini istedi. Onun bu uyar~s~~üzerine, ele
geçirdi~i bütün ganimetleri, esirleri ve kaleleri tekrar Kara Arslan'a iade
etmesi ~art~yla Ya~~basan ile bar~~~yap~ld~".
Sonraki y~llarda, iki hanedan aras~ndaki ili~kileri düzeldi ve Kara Arslan'~n k~zlar~ndan birisi Dani~mendlilerin Malatya kolunun ba~~nda bulunan henüz 15 ya~~ndaki Ebül-Kas~m ile evlendirildi (May~s 1172). Dü~ün
s~ras~nda at üzerinde hünerlerini gösteren genç damat dü~erek ölünce, yerine geçirilen küçük karde~i Feridun, yar~m kalan evlili~i tamamlayarak,
Kara Arslan'~n k~z~~ile evlendirildi".
~imid'de Wisân O~ullan ~le ~li~kiler
Âmid'in yönetimi ~nal O~ullar~ndan Cemaleddin Mahmûd'un elinde
olmas~na ra~men, yönetim fiiliyatta vezir Nisan O~lu Mueyyiduddln eline

Ibnu I-Ezrak, 135, 141-142; Mihail, 193-194, 195; Ebü'l-Farac, II, 400; O. Turan,
162-163; M. H. Y~nanç, "Dani~mendliler", iA, III, 473; H. Kayhan, "Melik Muhammed'in
ölümünden (1143) sonra Dani~mendli tarihine bir bak~~". Erciyes Üniversitesi III. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2000, 306 vd.
26
Suryan~~Mihail, 220; Ebü'l-Farac, II, 410.
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geçmi~ti. ~ehir, önce ZengVnin, daha sonra da onun ölümüyle Husameddin
Temurta~'~n tâbiyeti alt~na girmi~ti. Cemaleddin Mahmûd, tabili~inin gere~i olarak, Temurta~'~n 1148 y~l~nda Esard'~~ku~atmas~~ s~ras~nda vezirini bir
ordu ile yard~ma göndermi~ti". Temurta~'~ n ölümünden sonra bölgedeki
dengeler de~i~mi~, bunun sonucunda Âmid'in Artuklulara olan tabiyeti
ortadan kalkm~~t~. 1156 y~l~nda Nisan O~lu Mueyyiduddin ölünce yerine
geçen o~lu Cemâluddevle Kemaleddin Ebû'l-Kas~ n Ali, son derece zeki ve
kurnaz bir siyasetçi idi ve çevresindeki Türk hükümdarlar~n~~ bir tak~m söz
ve taahhütlerle kand~rmak suretiyle iktidar~n~~ ayakta tutmaya çal~~~yordu.
Kara Arslan'~ n en büyük hedeflerinden birisi, çevresindeki bütün kaleleri eline geçirdi~i Âmid ~ehrini zaptetmekti. O, amac~n~~ gerçekle~tirmek
için iktidar~~süresince bu ~ehri üç defa ku~att~. ~lk ku~atmas~~ 1149 y~l~nda
gerçekle~ti. Bu tarihte, Arnid'de bulunan baz~~ ki~ilerle ~ehri kendisine teslim etmeleri konusunda anla~arak sald~rm~~, fakat te~ebbüsü ba~ar~ya ula~amam~~, ~ehri ele geçi~-ememi~ ti. Bunun üzerine çevredeki halk~~yakalayarak esir etmi~~ve ülkesine do~ru götürürken, sonradan onlar~n durumlar~na ac~yarak hepsini serbest b~rakm~~t~'.
Kara Arslan, May~s-Haziran 1163 tarihinde Âmid'i be~~ay süren ikinci
bir ku~atmaya tabi tuttu. Necmeddln Alp~~ da hâcibi ~emseddin Sevinc komutas~ nda bir miktar asker göndererek ona yard~m etti. Amid'in yüksek
surlar~m a~mak çok zor oldu~u için daha önceden uzun bir süre ~ehrin ku~at~lmas~~ haz~rl~klar~~yapm~~t~. Bu amaçla manc~n~klar, yanmamas~~için üzeri
demirle kaplat~lm~~~tahta bir kule ve bunun gibi çe~itli sava~~aletleri yap~larak, onlar~n yard~m~~ile ~ehir s~k~~t~r~lmaya ba~land~. ~ehir, müdaf~ler ve
vezir Nisan O~lu Kemâleddln taraf~ ndan büyük bir maharetle savunuldu.
Vezir, d~~ar~daki manc~mklar~n daha büyüklerini haz~rlatarak büyük ta~lar
ve oklar at~ p Artuklu ordusuna zararlar veriyor, askerlerini durmadan te~ci
edip daha kuvvetli savunma yapmalar~~ için sözle veya verdi~i hediyelerle
gayrete getiriyordu. Bu arada, herhalde ihanet edecelderinden ~üphelendi~i bir gurup Yahudi ve Nasraniyi ~ehirden d~~ar~~ç~kartm~~, bunun üzerine
onlar esir edilerek, daha sonra sat~lm~~lard~. Nisan O~lu Kemâleddin, bu
savunma tedbirlerine ek olarak, bir yandan da çevredeki hükümdar ve
emirlere elçiler göndererek, yard~mlar~~ kar~~l~~~nda türlü vaadlerde bulunuyordu. Nitekim, bu vaadlere kanan, ayn~~zamanda Kara Arslan'~n kay~n
pederi olan Dâni~mendli Ya~~~Basan, H~sn Keyfa Artuklularm~n topraklar~-

27 •

Ibnul-Ezrak, 83.

28

Suryan~~Mihail, 153.
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na girip Harput ve Çe~ni~ gezek'e sald~rarak esirler ve ganimetler almaya
ba~lay~nca, 13 Eylül 1163 tarihinde ku~atma sona el-dirilmek zorunda kal~nd~ . Ülkesine dönen Kara Arslan, kay~ n pederinin sald~r~lar~na oldukça
sinirlenmi~, onun bar~~~önerilerini kabul etmemi~ti. Sald~r~lar~n~~ daha da
arturan Ya~~~Basan Hizan, Ka~-sen ve Tell Patrik çevresindeki yerle~ im yerlerini ya~malay~p, ~umu~ kay kalesini zaptetti ve yöredeki insanlar~~ esir
ederek sürüleri ve di~er varl~klar~~ ile birlikte kendi ülkesine götürdü. Bunun sonucunda bölge ~ss~z
~kinci ku~atmadan iki y~ l sonra Mart-Nisan 1165 tarihinde Âmid kad~s~~
Nâsihuddin'in H~ sn Keyfâ'ye giderek Kara Arslan ile görü~üp, ona tabi
olduklar~n~~ bildirmesi üzerine taraflar aras~nda bar~~~yap~ld~'. Fakat bu
bar~~~devresi uzun sürmemi~ti. Zira, Kara Arslan, 1167 y~l~ nda Âmid'e
üçüncü ve son seferini yapm~~t~ . O, kaleyi savunan komutanlardan birisini
elde ederek, gizlice kap~n~ n kilidini k~r~p askerlerini içeriye sokmu~~ve ~ehrin iki kulesini zaptetmi~~ise de, ~ ehri savunan vezir Kemâleddin, bu ihaneti
zaman~nda fark ederek, askerleri ile kar~~~sald~r~ya geçip Artuldu askerlerini
geri püskürtmeyi ba~arm~~t~ . Kara Arslan, bu son te~ebbüsü de ba~ar~s~zl~~a
u~ray~nca büyük bir üzüntüye kap~lm~~~ve ~st~rap içinde ülkesine geri dönmü~tü31.
Dil~naç O~ullar~~~le ~li~kiler
Kara Arslan'~n Bitlis ve Erzen'de hâkim olan Dilmaç O~ullar~~ile ili~kileri dostça devam ettnekteydi. Aradaki dostlu~u daha da ileri götürerek
akrabal~k ba~lar~~ kurmaya karar vermi~ler ve ~ubat-Mart 1162 tarihinde
Kara Arslan, o~lu Nâsireddin'i Fahreddin Devlet~ah'~n k~z~~ile evlendirmi~ti". Taraflar, herhangi bir tehlike ve sava~~an~nda birbirlerine yard~m etmekten geri kalmam~~lard~ . Bununla ba~lant~l~~ olarak, Fahreddin
Devlet~ah, Necmeddin Alp~~ ile birlikte Fahreddin Kara Arslan'a yard~ m
edip, Ya~~~Basan'~n ülkesine yapt~klar~~ sefer ile onu yenilgiye u~ratm~~ lard~.

29 Sü~yani Mihail, 193-194; ~ lmu'l-Ezrak, 131, 135; El~t~'l-Farac, Il, 400; 0. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, 202; C. Cahen, 37; F. Sümer, "Diyarbak~r ~ehri yönetimi ve yöresinde mal O~ullar~~ Beyli~i", Selçuklu Ara~t~rmalar: Merkezi I-II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1993, 114.
~ bnu'l-Ezrak, 145.
31 Usâme b. Munkiz,
Trk. tr. Y. Ziya Cömert, ibretler Kitab~ , ~ stanbul,
1992, 124-125; Süryani Mihail, 203; Ebül-Farac, II, 405.
32 ~l~nu'l-Ezrak, 130 vd.
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Türkiye Selçuklular~~ ~le ~li~kiler
Kara Arslan, iktidar~n~n ba~lar~nda kendisini tehdit eden ~tl' Atabegli~i'ne kar~~~Türkiye Selçuklular~n~~ bir güvenlik unsuru olarak kullanm~~t~. Zengl tehdidinin ortadan kalkmas~~ ile ili~kiler zay~fiam~~t~. Onun
Nûreddln Mahrr~ûd ile özel dostlu~u sayesinde, Türkiye Selçuklular~~yerine
Zenginler ile ili~kilerini geli~tirme~i kendi ç~karlar~~ aç~s~ndan daha gerekli
bulmu~tu.
Nûreddln Mahmûd, Türkiye Selçuklular~mn güçlenerek, kendisi için
tehlike olu~turmas~n~~ önlemeye çal~~maktayd~. Bunun için çevresindeki
devletlerle ittifak içerisine girerek onu yaln~zla~t~rma ve güçsüzle~tirme
siyâseti takip ediyordu. Bu siyâset çerçevesinde, 1172 y~l~ nda Mûsul
Atabegli~i, H~sn Keyfâ ve Mardin Anuklu hükümdarlar~~ ile do~u ve güneydo~u Anadolu'daki di~er Türk hükümdarlar~n~~da yan~na al~p K~l~ç Arslan'a
kar~~~
sefere ç~kt~. Seferin görünü~teki sebebi Dâni~mendli meliki
Zunnûn'un ülkesine iadesini ve melik ~ehin~ah'~n hapiste bulunan o~ullar~n~n serbest b~rak~lmas~n~~ sa~lamak idi. Müttefiklerin Kayseri üzerine yürümeleri üzerine durumun ciddiyetini gören K~l~ç Arslan elçi gönderip
bar~~~talebinde bulundu. Müttefiklerin bar~~~~artlar~~olarak ortaya koyduklar~~ isteklerinin bir k~sm~~ K~l~ç Arslan taraf~ndan yerine getirildi. Bu s~rada
Nûreddin Mahmûd'un hastalanmas~~ ve k~~~mevsiminin ba~lamas~~ üzerine,
müttefik Türk hükümdarlar~~ ordulanyla ülkelerine geri döndüler". Bu
sefere H~sn Keyfâ Artuklular~n~~temsilen Kara Arslan'~n veya o~ullar~ndan
birisinin kat~lm~~~olabilece~i tahmin edilebilir.
Abbâsi Halifeli~i ~le ~li~kiler
Kara Arslan'~n iktidar~~döneminde Abbâsi Halifeli~i taht~nda Muktefi
Billah (1136-1160), Mustencid Billah (1160-1170) ve Mustezi Biem~-illah
(1170-1180) bulundular. Onun bu halifele~-le ili~kileri hakk~nda kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte, 570/1174-75 tarihli paras~ nda, o tarihte
tahtta olan halife Mustezi Biemrillah'~n ad~~geçmemekte, yerine bir önceki
halife Mustencid Billah'~n ad~~ belirtilmektedir'. Bu, ilk anda dikkati çekmeyen bir ayr~nt~~ gibi görünüyorsa da, daha iyi dü~ünülünce, Kara
Arslan'~n Abbâsi halifeli~i ile ili~kilerini ortaya koyan önemli bir belge olSuryan~~ Mihail, 223-224, 225-226; Ebti'l-Farae, Il, 410; 0.Turan, 203-204; tl. Kayhan, a.g.m., 308.
34 •
I. Artuk, C. Artuk, Artuko~ullan Sikkeleri, ~stanbul, 1993, 74; ~. ~entürk, E. Batur, B.
Johnson, Asya'dan Anadolu'ya ~nen Rüzgdr, Yap~~ Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri — 3, ~stanbul, 1994, 26.
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du~u görülmektedir. Buradan anla~~ld~~~~kadar~yla, Kara Arslan'~ n bilinmeyen bir sebepten dolay~~ halife Mustezi Biemrillah ile aralar~~ bozulmu~~ve o,
son dönemlerinde bast~rm~~~oldu~u paralarda onun ad~n~~ anmayarak, yerine bir önceki halife Mustencid Billah'~n ad~n~~ yazd~rm~~t~r. Bu durum büyük
bir ihtimalle hutbele~-e de yans~m~~~ve ayn~~ ~ey orada da tekrarlanm~~t~r.
O~lu Nûreddin Muhammed'in 571/1175-76 y~l~nda ad~na bast~rd~~~~bak~r
parada' art~k halife Mustezi Biemrillah'~n ad~~geçmektedir. Demek ki, halifelik ile ya~anan siyasi bunal~ m onun ölümünden sonra çözülmü~~ve bu
durum parala~-da ve tabii ki hutbelerde kendisini göstermi~tir.
5. Haçl~~Devletleri ~le ~li~kiler
Kara Arslan'~n yak~ n-do~udaki bütün Türk devletleri için büyük tehlike
olu~turan Haçl~~devletleri ile mücadele etti~i görülmektedir. Bu mücadele,
mevcut ~artlar göz önünde bulundurularak, genelde Zengi ve Nüreddin
Mahmi~d gibi güçlü müttefiklerle birlikte, güç birli~i olu~turarak yap~lm~~t~.
Bunun haricinde, Haçl~lar~ n yenilgileri kollanarak, firsatlardan faydalan~lm~~~ve onlara ait baz~~ kaleler ele geçirilmi~ti. Bu cümleden olarak, daha
iktidar~n~n ba~lar~nda, ~nneb yenilgisinden (30 Haziran 1149) sonra karma~a içerisine giren Haçl~lar~n elinden Babhula'y~~ alm~~t~".
Haleb'in kuzeyindeki topraklara sahip olan Kont Joscelyn, Türkmenler
taraf~ndan yakalan~p Nûreddin Mahmûd'a teslim edilince (1151)", topraklar~~ savunmas~z kalm~~t~. Bunun üzerine, ülkesi Türk hükümdarlar~~ taraf~ndan sald~ r~lara u~rad~ . Bu cümleden olarak, Kara Arslan, ayn~~ y~l
J oscelyn'in o~lunun elinden H~sn Mansur ve Bâbillâ'y~~ald~".
Nûreddin Mahmûd, Kudüs kral~mn komutas~nda M~s~r'a bir sefer yapmak üzere olan Haçl~lara engel olmak için karde~i Kutbeddin Mevdûd,
Kara Arslan ve Necmeddin Alp~'n~n kendisine kat~lmalar~~ ile olu~an büyük
bir ordu ile sefere ç~km~~t~~ (Temmuz-A~ustos 1164). Anla~~ld~~~~kadar~yla,
Kara Arslan gönülsüz olmas~na ra~men, Müslüman halk~ n tepkisinden korkarak bu sefere kat~lm~~t~. Haçl~lar~n müstahkem kalelerinden olan Hârim
ku~at~lm~~, yard~ma gelen Haçl~~ kuvvetleri de büyük bir yenilgiye u~rat~larak (10 A~ustos 1164), ard~ndan Hârim kalesi ele geçirilmi~ti. Esir edilen
Haçl~~ komutanlar~~ aras~nda Antakya prinkepsi ile Trablus kontu da bulun~ . Artuk, C. Artuk, 76; ~. ~entürk, E. Batur, B. Johnson, 28.
Ebefl-Farac, II, 386.
37 ~ l~nu'l-Estr, el-Kâmil, XI, 137-138; ayn. mlf., Atabekiyye, 102-103; ~ l~nu'l-Ezrak, 92;
Anonim Süryani Vekayinâmesi, 301; El~ffl-Farac, II, 387; O. Turan, 188.
38 ~ hnu'l-Ezrak, 92.
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makta idi. Bu yönüyle, ba~s~z kalan Antakya zaptedilmesi zor oldu~u için
al~nmaktan vazgeçilmi~, sadece çevresindeki kalelerin ya~malann~as~~ ile
6. Ermenilerle ~li~kiler
Daha önceki Artuklu hükümdarlar~~ gibi Kara Arslan da bulundu~u
co~rafi durumun gere~i olarak, topraklar~na sald~r~larda bulunan Ermenilerle yo~un bir mücadele yürütmü~tür. Bu mücadeleler yürütülürken bölgenin siyasi durumu göz önüne al~nm~~~ve f~rsatlar kollanm~~ur.
yak~n-do~udaki en büyük dü~man güçler olan Haçl~lar ve Komnenoslar hanedan~~ taraf~ndan yönetilen Bizans Imparatorlu~una vurulan a~~r darbelerden sonra Ermenilerin üzerine yüldenildi~i görülmektedir.
1138 y~l~~ ba~lar~nda, k~~~mevsiminin bitmek üzere oldu~u bir s~rada
güney Anadolu'ya bir sefer düzenleyen Bizans imparatoru Jan Komnen'in
Buzaa ~ehrinin ku~at~lmas~~ile me~gul oldu~u bir s~rada, kendisine yard~ma
giden Keysun senyörü Baudouin'in ~ehrinden ayr~lmam~~ f~rsat bilen Kara
Arslan hemen sald~r~ya geçmi~~ve Keysun'u fethetmi~ti. Ancak ~ehirde fazla
kalmayarak, her halde Bizans imparatorunun sald~r~s~ndan korkarak geri
dönmü~tü. ~ehrin Ermeni halk~~ onun çekilmesinden sonra terk etmi~~olduklar~~evlerine geri dönmü~lerdi'.
Nüreddin Mahmild'un, Dima~k Atabegli~i'nin veziri Mu'ineddln
Unar'~n gönderdi~i Emir Mucâhideddin Bozan komutas~ndaki Dima~k kuvvetleriyle birlikte Haçhlara ait mustahkem ~nneb kalesini ku~atmas~~üzerine,
kalenin imdad~na ko~an Antakya Princepsi Raimond'u, 30 Haziran 1149
tarihinde ~nneb önlerinde yapt~~~~sava~ta bozguna u~rat~p, Mara~~senyörü

39 ~ hnu'l-Esir, el-Kâmil, XI, 246-248; ayn. mlf., Atabekiyye, 122-126; S~ bt
Mir'âtu'z-Zemiin fi
Ilayclarâbâcl, 1951, I, 246-247; ~ l~nu'l-Adtm, Zubde, Il, 318
vd.; ~ mâclecldin ~sfahâni, Sandl-Berku'~-~âmf, N~r. R. ~e~en, Beyrut, 1971, 61-62; ~l~n Vâsil, I,
134-135; ~ bn Kesir, el-Bidâye
fi't-Târih, Trk. Ir. M. Keskin, ~stanbul, 1995, 449; El~l
~âme, U'yânu'r-Ravdateyri fi Alibâri'd-Devleteyn en-Nariyye ve's-Salâhiye, N~r. Ahmed el-Beysümi,
Dima~k, 1991, I, 268 vdd.; Zehebi, Târihu'l-~slâm, N~r. Omar Abdusselâm Tedmuri, Beyrut,
1995 (555-560 Y~llar~ n~~ ihtiva Eden Cilt), 40-41; Müneccimba~t, Câmiu'd-Duvel, N~r. ve Trk.
ir. A. öngül, Selçuklular Tarihi II. Anadolu Selçuklulari ve Beylikler, ~ zmir, 2001,172-173; Anonim Süryani Vekayinâmesi, 303 vd.; Willermus Tyrensis, II, 306-308; loannes Kinnamos,
Historia, Trk. ir. 1. Demirkent, Ankara, 2001, 157-158; S. Runc~man, II, 308; Elisseef, N., Nur
ad-Din un Grand Prince Musulman de Syrie au temps Croisades (511-568/1118-1174), Damascus,
1967, II, 591 vd.
40
Urfal~~ Mateos, Urfal~~Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (11361162), Trk. tr. Il. D. Andreasyan, Ankara, 1987, 294-295.
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Renaud ile birlikte maktul dü~ ürmesi" bölgedeki siyasi dengeleri de~i~tir'Ili~ ti. Durumdan yararlanan Türk hükümdarlar~~ kendilerini toparlamalarma f~rsat vermeden bir çok H~ ristiyan kalelerini ellerine geçirdiler.
Bu cümleden olarak, Renaud'un ölümünü f~ rsat bilen Sultan Mesud, 11
Eylül 1149 tarihinde k~sa süren bir ku~atmadan sonra Mara~'~~ fethetti'.
Kara Arslan da mevcut durumdan yararlanarak, Kont Joscelyn'in askerlerine kumanya ta~~yan Gerger senyörü Vasil'in komutas~ ndaki 400 askeri yakalay~p esir etti ve bunlar~n hayat~~ kar~~l~~~nda Samsat'~~Ermenilerden ald~'. Ayr~ca, Gerger halk~n~~ da esir alarak, götürüp topraklar~nda mecburi
iskâna tabi tutma giri~ imi, araya giren H~ristiyan din adamlar~ n~n çabalar~~
sonucu gerçekle~emedi".
Kara Arslan, 1150 y~l~ nda ordusuyla birlikte Gerger'in üzerine sefer
yapt~. Kalenin çevresinde bulunan yerle~ im yerleri ya~maland~. H~sn Mansur, Keysun, Gakhtai ve çevredeki di~er H~ristiyan hâkimiyetindeki kalele~-den Gerger'in yard~m~na ko~ mak için harekete geçen Franklar ve Rumlardan olu~an 500 atl~~ ve bir çok piyadeden olu~an bir ordu gelip Gerger Ermeni senyörü Basil'in komutas~nda topland~. Bunlar kelenin çevresinde
karargahlar~n~~ kurmu~~olan Türklere bask~n yapt~lar, fakat a~~r bir yenilgiye
u~ramaktan k~~rtulamad~ lar. Askerlerinin tamam~ na yak~ n~~ öldürüldü ve
~ehre getirdikleri bin yük bu~day ile di~er bütün a~~rl~ klar~~sava~~ganimeti
olarak Artuklu ordusunun eline geçti. Ba~ ta Basil olmak üzere, bütün H~ristiyan komutanlar~~ da esir edildiler. Sava~~n oldu~u s~ rada orada bulunmad~~~~anla~~ lan Kara Arslan hemen bölgeye intikal ederek mevcut esirlerin
tamam~n~~ serbest b~rakt~ . Kale senyorlarma da kendi ülkesinde yerler tahsis
etti. Bu cümleden olarak, Gerger'i kendisine teslim eden Basil'e Abdaheri
ile Samaha'y~~iktâ etti. Krikor, kendi kalesi Gakhtai'yi teslim etti ve kendisine Saghaman iktâ olarak verildi. Bu iki önemli kaleye ilaveten H~sn Mansur
da teslim al~nd~. Böylece Kara Arslan'~n bu askeri harekat~~ ba~ar~l~~ bir ~ekilde sonuçlanm~~~oldu".
~ l~nu'l-Kalânisi, 304-305; ~ hnu'l-Estr, el-Minn, XI, 144; ayn. mlf., Atabekiyye, 98-99;
Zubde, II, 298-299; EIXI-Fidâ, II, 89; ~ l~n Kes1r, XII, 413; Ebt ~âme, I, .212;
Urfal~~ Matcos, 300-302; Ehül-Farac, II, 386; Sü~ yani Mihail, 153-155; Anoni~n Süryani
Vekayinâmcsi, 300; Villermus Tyrcnsis, Il, 196-197; N. Elisseelf, Il, 430 yd.; S. Runciman, Il,
272-273; Il. Kayhan, ~rak Selçuklular~, Konya, 2001, 183-184.
42
Urfal~~ Mateos, 301; Sü~yani Mihail, 155; ~ l~nu'l-Ezrak, 92; Kad~~ ~ mf~deddin, 129; O.
Turan, 187.
'13 Urfal~~ Mateos, 301-302; ElaVI-Farac, II, 386-387.
44 Ehül-Farac, II, 387.
45 Sü~yani Mihail, 159-160.
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Kont Joscelyn'in Nfireddlin Mahmud taraf~ndan yakalan~p esir edilmesinden sonra durumdan yararlanan Kara Arslan, 1151 y~l~nda Ermenilerin
elinden H~sn Berker'i, bir y~l sonra da Gerger kalesini ald~'.
C. ÖLÜMÜ VE ~AHS~YET~~
Kara Arslan'~n ölüm tarihi konusunda çeli~kiler vard~r. Mevcut kaynaklar~n verdikleri bilgilere göre, o amans~z bir hastal~~a yakalanm~~, kuradamayaca~~n~~ anlay~nca da Nüreddln Mahmüd'a haber göndererek, H~ristiyanlara kar~~~birlikte yapm~~~olduklar~~ seferleri ve aralar~ndaki dostlu~u
hat~rlat~p, kendisine ait topraklar~~ koruyarak, ölümünden sonra o~luna
teslim etmesini vasiyet etmi~~ve hemen sonra da 17 Temmuz 1167 tarihinde Harpueta ölmü~tür. Cenazesi Meyyâfârikin üzerinden H~sn Keyfâ'ya
götürülmü~~ve orada, daha önceden yapt~rm~~~oldu~u türbeye defnedilmi~tir. NüreddIn Mahmüd ise, dostunun vasiyetini yerine getirmi~~ve topraklar~n~~ o~lu Nüreddin Muhammed'e teslim edip, himâyesine alarak, ona yard~mc~~olmu~tur'.
Halbuki, Kara Arslan'~n ölüm tarihi ve gömüldü~ü yeri bile belirten
ça~da~~kaynak ~bnu'l-Ezrak, 1175 y~l~~olaylar~n~~ anlat~rken, bu tarihte onu
sa~-salim gördü~ünü belirterek, yukar~da verdi~i bilgilerle çeli~kiye dü~mektedir. Buna göre o, May~s-Haziran 1175 tarihinde Germuk'taki
Hâme'ye gitmek üzere Âmid'den geçti~i s~rada, mezralarda ya~ayan halk~n
bulunduklar~~ yerleri terk ettiklerini görmü~, sonra 18 Haziran'da oradan
Hâni'ye gelmi~~ve ayn~~ gün Deyri's-Sâlib'e geçmi~tir. Bu s~rada Kara
Arslan'~n ordusunun öncü birlikleri ve bizzat kendisi ile kar~~la~m~~t~r. Kara
Arslan, ordusu ile 20 Haziran Cuma günü Dicle'yi geçmi~~ve Âmid'in d~~~ndaki yerle~im yerleri ve oralarda ya~ayan köylülere dokunmadan çekip gitmi~tir". Bu, ~bnu'l-Ezrak'~n bizzat gördü~ü bir olay olmas~~ aç~s~ndan önemlidir. Anla~~l~yor ki, bahsi geçen tarihte Kara Arslan hayatta ve sa~l~kl~~ bir
~ekilde ordusunun ba~~nda bulunuyordu. Bu durumu teyid edecek nitelikte
maddi bir delil daha vard~r ki, bu da onun 5 70/1 174-75 tarihli sikkesidir'.
Bas~ld~~~~yer belli olmayan, ön yüzü resimli bak~r paran~n varl~~~, onun
bahsi geçen tarihte hayatta oldu~unu ortaya koyan en önemli maddi delil
~ hnu'l-Ezrak, 92, 94; O. Turan, 188.
~ l~nu'l-Ezrak, 151; ~ hnu'l-Esir,
Xl, 267; Süryani Mihail, 203; Ebtrl-Farac,
405; Gaffârt, Tarih-i Cihan Ara, N~r. Seyyid Kâz~ m ~evi, Tahran, 1342, h.~., 133; Müneccimba~~, Il, 173-174;
48 ~ l~nu'l-Ezrak, 178-179.
49 ~ . Artuk, C. Artuk, 74; ~. ~entürk, E. Batur, B. Johnson, 26.
46

47
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olmaktad~r. Böylece, onun bu tarihten az sonra öldü~ü anla~~l~yor. Zira,
o~lu NüreddIn Muhammed'in 571/ A~ustos 1175-Haziran 1176 tarihine ait
ön taraf~~ resimli, bas~ld~~~~yer belli olmayan sikkesi', onun ölümünün belirtilen tarih ve aylar içerisinde gerçekle~ti~ini kesin olarak ortaya koymaktad~r.
Bunlara ek olarak, 1170 y~l~nda Kara Arslan'~n o~lu Ntireddin Muhammed'in Müsul'u ku~atan Ntireddln Mahmüd'a yard~ma gitmesi olay~nda,'
konu ile ilgili bilgi veren Ebül-Farac'~n NüreddIn Muhammed için "Kara
Arslan'~n o~lu olup bir kale sahibi olan Muhammed" ibaresini kullanmas~~
önemlidir. Burada, NüreddIn Muhammed'in H~sn Keyfâ Artuklularm~ n
ba~~ nda oldu~una dair bir ifade kullan~lmam~~, onun sadece bir kalenin sahibi oldu~u, yani henüz babas~n~n yerine geçmedi~i anlat~lmaya çal~~~lm~~ur.
NtireddIn Mahmild'un 1172 y~l~nda Türkiye Selçuklular~~ üzerine yapt~~~~seferde, onun ordusuna kat~lan Türk hükümdarlar~~ say~l~rken hiç birinin ismi an~lmam~~, buna paralel olarak, isim belirtmemekle birlikte Kara
Arslan'dan H~sn Ziad emini olarak bahsedilmi~tir'. Bu, Sü~yani Mihail ve
Ebül-Farac'~n Kara Arslan'~~ belirtirken kulland~ klar~~ s~fatur. ismini kullanmamakla birlikte onun sa~~oldu~u burada dolayl~~ olarak anlaulmaktad~r.
Kara Arslan'~ n k~zlar~ndan birisinin May~s 1172 tarihinde Dâni~mendlilerin Malatya kolunun ba~~nda bulunan Ebü'l-Kas~ m ile evlendirilmesi
olay~~ hakk~nda bilgi veren Süryani Mihail ve Ebü'l-Farac, Kara Arslan'dan
henüz sa~~imi~~gibi bahseunektedirler53.
Kara Arslan'~n o~lu Ntireddin Muhammed, May~s-Haziran 1175 tarihinde H~sn Keyfâ'dan hareketle F~rat'~~ geçip Harput'a gitmi~ti. Onun bu
hareketinden ürken Âmid halk~~ üze~-le~-ine geldi~inden endi~elenerek korkuya kap~lm~~~ve mezralardakiler ~ehre s~~~n~n~~t~". Burada da Kara
Arslan'~n belirtilen tarihte sa~~oldu~unu kullan~lan ifadeden anlamak
mümkün oldu~u gibi, yukar~da belirtilen Kara Arslan'~n ordusuyla birlikte
ba~kentinden ç~karak Dicle'yi geçmesi olay~~ zaten bu hareketin devam~~ idi.

50 1.

Artuk, C. Artuk, 76; ~. ~entürk, E. Batur, B. Johnson, 28.

51 Ebet'l-Farae,
52

53 Sütyani
54

II, 411.

Süryani Mihail, 223; Ebül-Farac, II, 410.
Mihail, 220; Ehül-Farac, II, 410.

Ihnu'l-Ezrak, 178.
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Bütün bu bilgilerin ~~~~~ nda, muas~r tarihçilerin Kara Arslan'~~1167 y~l~nda niçin öldü gösterdiklerine ili~ kin sorunun cevab~na gelince. Büyük bir
ihtimalle, üçüncü Âmid seferinden morali çok bozuk, adeta çökrnü~~olarak
dönen Kara Arslan, a~~r bir hastal~~a yakaland~~ve bu uzun bir süre devam
etti". Bu durum, onun öldü~ü yönünde söylentilerin ç~kmas~na sebep oldu
ve ba~ta ~bnu'l-Ezrak olmak üzere, Süryani Mihail gibi muas~~- tarihçiler
onun hastal~~~n~n çok ~iddetlendi~i tarihi, söylentilerin de etkisi ile ölüm
tarihi olarak eserlerine kaydettiler.
Kara Arslan, Belek'in k~z~~ile evliydi'. Çok say~da çocuklar~~vard~. Bunlardan Nâsireddin, Nûreddln Muhammed ve ~mâdeddin Ebûbekr adlar~~ bilinen o~ullar~~olmakla birlikte, bunlar~n d~~~nda 1164 y~l~nda vefat eden be~~
erkek çocu~u daha bulunmaktayd~. K~zlar~n~n da erkekler gibi say~ca fazla
olduklar~~görülmektedir. Bunlardan birisi, t~pk~~ erkek karde~leri gibi 1164
y~l~nda vefat etmi~ti". Büyük o~lu Nasireddin, ~ubat-Mart 1162 tarihinde
Bitlis hâkimi Fahreddin Devlet~ah'~ n k~z~~ile evlenmi~ti". O, May~s-Haziran
1164 tarihinde H~sn Keyfâ'da vefat etmi~ ti. Ailenin ve devletin ileri gelenleri onun cenazesinde haz~r bulunmu~lard~ . Kara Arslan, o~lunun ölümüne
son derece üzülmü~tü. Bir y~l içinde ölen çocuklar~n~n say~s~~ biri k~z olmak
üzere toplam yedi ki~i olmu~tu".
Kara Arslan avlanmay~~severdi ve H~sn Keyfâ yak~nlar~nda ava ç~kard~.
Ba~ kentinin çevresindeki av hayvanlar~~ aras~nda keklik, kara tavuk, Dicle
nehri boyunca çe~itli su ku~lar~, da~~keçileri ve tav~anlar~n bol oldu~u anla~~lmaktad~r'.
Bu Artuklu hükümdarm~n, tarihi bir ~ahsiyet olarak kendi devri, öncesi
ve sonras~ndaki di~er Türk hükümdarlar~~ile ayn~~ortak özellikleri gösterdi~i görülmektedir. Her ne kadar onun devrinin bilimsel yap~s~~ hakk~nda
fazla bilgi bulunmamas~na ra~men, Artuklu tarihinin geneline bakt~~~m~zda, onun da bilime ve bilim adamlar~ na de~er verdi~i sonucuna varabili-

55
Zaten kaynaklarda onun amans~ z bir hastal~~a yakaland~~~~belirtilmekte, fakat bunun
nas~l bir rahats~zl~ k oldu~u aç~ klanmamaktad~r (bkz. ~ bnu'l-Esir, el-Kâmil, XI,267).
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~bnu'l-Ezrak, 43, 100-101.
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~bnu'l-Ezrak, 130 vd.
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(5° Usâme b. Munkiz, 252. Yazar~ m~z, 1140 y~l~ nda Kara Arslan'la birlikte I l~sn Keyfâ yak~nlar~nda ava ç~ kt~~~n~~ belirtmektedir.
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riz'. Ülkesinde din adamlar~na da büyük de~er vefilmekteydi. Dev~-in tan~nm~~~slifilefinden ~eyh Ebti Abdullah Muhammed el-Busti için H~sn
Keyfâ'da H~z~r Câmiinin bahçesinde bir zâviye in~a ettirmi~ti (570/117475)62. Onun devrinde Artuklu ülkesinin iktisadi aç~ dan oldukça zengin oldu~u görülmektedir. K~z~n~n Necmeddin Alp~'n~n o~lu Kutbeddin ~lgazi ile
1164 y~l~~ sonlar~ndaki evlilik törenlerindeki debdebeye bak~ ld~~~nda
Artuldularm ne kadar zengin bir hayat sürdükleri, Artuklu ~ehirlerinin iktisadi aç~dan ne kadar varl~kl~~ oldu~u ortaya ç~kmaktad~ r". O, ülkesindeki
topraklar~n bo~~kalmamas~~ ve ekilip, i~lenebilen topraklar~n insanlar taraf~ndan sahiplenilmesi için, kendi devrinde di~er Türk hükümdarlar~n~n
yapt~klar~~ gibi, mücadele ettikleri yerlerdeki halklar~~ bulunduklar~~ topraklardan alarak kendi ülkesine getirip, tar~ m ve ziraat yapabilecekleri topraklara yerle~ tirerek, bunun için gerekli hayvanlar, her türlü alt, edavat, tohumluk vs. temin etmekteydi". Bunlar~n yan~nda o, ülkesinin imar~~ ile de
yak~ndan ilgilenmi~ti. Bununla ilgili olarak, H~ sn Keyfa'da Dicle nehri üzerinde, Siirt'in alt taraf~ nda Bânâris'te ve Erzen ile Siirt aras~ ndaki Ecüm
~ebftlf ta köprüler in~a ettirmi~ti. Bu köprülerin hepsi HusameddIn
Temurta~'~n yapt~rd~~~~Akraman köprüsü esas al~narak yap~lm~~lard~'. O,
Müslüman halk~n dini ihtiyaçlar~n~~da unutmayarak bir çok cami ve mescitler de yapt~rm~~, daha önceden yap~lm~~~olup, art~k kullan~lmayacak kadar
y~pranm~~~olanla~-~n~~ da tamir ettirmi~ ti. Bu alanda, Harpuetaki Ulu Camii
onun büyük in~a hareketi olmu~tu'. Ayr~ca, Çermik'teki Ulu Câmii de yine
onun taraf~ndan tamir ettirilmi~ti'.
Bu devirde, Duneyser örne~inde görüldü~ü gibi, Artuklularm~n ~ehirleri ekonomik geli~mi~li~in sonucunda artan refah düzeyi sayesinde nüfus
olarak oldukça kalabal~kla~m~~lard~ . Buna paralel olarak, ticaret de son
61 Nitekim, baz~~ bilim adamlar~~ taraf~ndan onun ad~ na kitaplar yaz~ lm~~~ve ithaf edilmi~~
oldu~unu görüyoruz. Bu kitaplardan birisi Bustânu'l-knfin adl~~ eser idi (Uz. ~ . Artuk, C.
Artuk, a.g.e., 51). Di~er bir eser ise Ebe~~Ali b. Ebefl-Hasan
tarafndan yazlar~~ Urcüzefi
Suver el-Kevâkib el-Sâbite adl~~ eser idi (bkz. O. Turan, Do~u Anadolu, 220).
62
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derece geli~mi~, ~ehirler önemli ticaret merkezleri olarak ön. plana ç~km~~lard~. Zenginli~in sergilendi~i ~ehirlerin cazibesi çevredeki Müslüman ve
gayri Müslim halklar~~ kendisine çekmekteydi. Ekonomik geli~menin getirdi~i zenginlik ~ehirlerin çar~~lar, medreseler, hamamlar, camiler, mescitler, konaklar, evler vs. güzel binalarla süslenmesini sa~lam~~, çevrelerinde
ise misafirlerin konalc1ayabilecelderi bak~ml~~ hanlar in~a edilmi~ti. Yine
ülkedeki topraklar bo~~b~rak~lmayarak ekili alanlar haline getirilmi~lerdi".
Kara Arslan'~n bast~rm~~~oldu~u paralardan bir k~sm~~günümüze kadar
ula~m~~t~r. Bunlar~n ön yüzlerinde Bizans tarz~~figürler, resimler ve yaz~lar
bulunmaktad~r. Bu durum Anadolu'da onun ça~da~~~di~er Türk hükümdarlar~nda da ayn~~~ekildeydi. Ticari kaygularla bu ~ekilde paralar bast~rd~klar~~
anla~~lmaktad~r. Bu paralar onun iktidar~n~n son dönemlerine ait olup,
556/1160-61 y~l~ndan 570/1174-75 y~l~na kadar olan 15 y~ll~k dönemi kapsamaktad~r'. Bunlarda Kara Arslan'~n ünvan ve lakablar~~ ~öyle geçmektedir: el-Meliku'l-A7em
Fahru'd-din,
Fahru'd-clin,
Umerâ.
Kara Arslan'~n iyi bir siyasetçi ve asker oldu~unu görülmektedir. Daha
iktidar~n~n ba~lar~nda kendisine rakip olan karde~i Arslan Do~mu~'u ve onu
destekleyen Zengiryi etkisiz hale getirebilmek için Anadolu'nun büyük gücü
Türkiye Selçuklular~~ hükümdar~~Sultan Mesud'dan yararlan~p, onun yard~m~~ ile yönetimi ele geçirmi~ti. O, Zengi'nin ölümünden sonra o~-ullanyla
ili~kilerinde ölçülü davranm~~, özellikle Nüredd~n Mahmild ile ~ahsi dostluk
kurmak suretiyle Haçl~larla sava~lar~nda onun en yak~n yard~mc~lar~ndan
birisi olmu~, bu sayede de onun deste~ini sa~lam~~~ve böylece yönünü Türkiye Selçuklular~~yerine, bütün yak~n do~unun en büyük gücü haline gelen
Nüreddin Mahmad'dan tarafa çevirmi~ti. Çevresindeki Türk hükümdarlar~~
ile genelde dostça ili~kilerini muhafaza etmi~~ve evlilikler yoluyla bunu daha da geli~tirmi~tir. Nisan O~ullar~n~n hâkimiyetine geçerek kendisi için
tehdit haline gelen Arnid gibi son derece önemli bir ~ehrin çevresini kontrol
alt~nda tutmakla birlikte, ~ehri ele geçirerek, tam bir hâkimiyet sa~lamaya
çal~~m~~~ise de bunu ba~aramam~~t~r. Bu onun en büyük ba~ar~s~zl~~~~ve
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adeta ukdesi olmu~ tur'. Yönetimindeki halkla ili~kileri uyumludur. Alicenap bir hükümdar olarak Müslüman veya H~ristiyan herkese kar~~~merhametle davranm~~, H~ristiyan esirleri bir çok kereler serbest b~rakm~~t~ r'.
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