ARTUKLU - DAS~~MENDLI ~L~~K~ LER~~HAKK~ NDA'
HÜSEY~N KAYHAN"
Anadolu'nun Türkler taraf~ ndan fethi dünya tarihi aç~smdan önemli
bir olayd~r. Bu yeni co~rafyaya hakim olan Türkler, burada ilk anlardan
itibaren irili ufald~~bir çok devletler kumw~lard~r. Artuldular, ilk kurulan
devletlerden olup, en uzun ö~nürlülerinden birisidir. Bu Türk devleti, do~u
ve güney-do~u Anadolu'da Türk hakimiyetini yerle~tirerek, bölgenin Türkle~mesinde çok önemli bir görev üsdenmi~tir. Yine Anadolu'da bu devletle
e~~zamanl~~olarak kurulan Türk devledefinden birisi de Dani~mendlilerdir.
Bu Türk hanedan~~da fetihle birlikte yakla~~k bir as~ r boyunca Karadeniz'den do~u ve güney-do~u Anadolu'ya kadar yay~larak, bu alanlarda hakimiyet kurup, bölgenin Türkle~mesini sa~lam~~t~r. Anadolu'nun Türklü~ü
aç~s~ndan önemli her iki Türk devletinin bu tarihi rolleri sebebiyle birbirle~iyle ili~kile~i önem kazanmaktad~r. Zira bu ili~kiler Anadolu'nun siyasi
kaderini etkilemi~tir.
Bu iki devlet aras~ndaki ili~kilerin, kurucular~~Artuk Bey ve Dani~mend
Gazi zaman~nda ba~lam~~~olmas~~tahmin edilebilir. Anadolu'nun fcthinde
önemli görevler üstlenen bu iki Türk komutan~n~n fiiliyatta Iç Anadolu,
Orta ve Do~u Karadeniz bölgelerinde birbirlerini tamamlayan fetih harekederinde bulunduklar~~bilinmektedir. Bununla birlikte, Artuk Bey ile
Dani~mend Gazt'nin ili~kileri hakk~nda yerli H~ristiyan Bizans, Ermeni ve
Süryani kaynaklar~nda sa~ih bir bilgiye rasdanmamaktad~r. ~slami kaynaklarda da durum farkl~~ de~ildir. Konuyla ilgili olarak sadece Dani~mendname'de bilgi bulmak mümkündür. Bu bilgilerin ço~u da tarihi gerçeklerle
örtü~memektedir. Buna ra~men, destanda, bahsi geçen bölgelerde Bizanshlara kar~~~yürütülen fetih hareketleri haklunda baz~~bilgiler bulunmakta ve özellikle de ikisinin birlikte mücadele yürüttükleri konusu ön
plana ç~kmaktad~r'. Fakat, devrin kaynaklar~nda bunu do~rulayacak bilgile- re rastlamak pek mümkün olmam~~ur.
Bu yaz~~F~rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafindan 1-2 Ekini
tebli~~olarak su2002 tarihinde Elaz~~'da düzenlenen Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu'nda
nulmu~~ve bas~lmam~~ur.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ö~retim Üyesi.
Metin, 13b vdd.
I Dd~tip~tend-na~ne, 1 lar. N. Demir, Niksar, 1999, 58 vdd.;
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Haçl~~Seferlerinin ba~lamas~~Anadolu'daki Türk devletlerinin birle~erek
ortak dü~mana kar~~~harekete geçmelerini sa~lam~~t~. Artuklu ve
Dâni~mendli devletleri bu dönemde ittifak kurarak, Türkiye Selçuklular~~
Devleti ile birlikte Avrupal~~ H~ristiyan, güçlere kar~~~mücadele etmi~lerdi.
Birinci Haçl~~seferi ile Müslüman Do~u'da Urfa, Antakya ve Kudüs gibi
kutsal ~ehirlerin ele geçirilmesi, burada bulunan Haçl~~hakimiyetinin devam~~ve yak~n do~udaki di~er bölgelerin de ele geçirilerek ba~ar~n~n katmerle~mesi aç~s~ndan Avrupa'dan yeni insan kitlelerinin bölgeye ula~t~r~lmas~~
gerelunekteydi. Bu amaçla harekete geçen Papa II. Pascalis (1099-1118)'in
giri~imleri sonucu 1100 y~l~~içerisinde Anse'de, Valence'de ve Poitiers'de
konsiller toplanarak Avrupa H~ristiyan dünyas~n~n ~slam dünyas~na yeni bir
Haçl~~seferi düzenlemesi karar~~al~nd~. Bu karar~n sonucunda kondar, dükler ve kilise ileri gelenlerinin komutas~nda birbirinden ayr~~üç ordu topland~: Birinci orduyu Milano ba~piskoposu Anselm de Buis komutas~nda Lombardlar, kont Etienne de Blois komutas~nda Frans~zlar ve mare~al Konrad
komutas~nda Almanlar; ikinci orduyu Nevers konru II. Guillaume komutas~nda Frans~ zlar; üçüncü orduyu ise Aquitania dükü ve Poitou kontu IX.
Guillaume komutas~ndaki Frans~ zlar ile Bayern herzogu IV. Welf komutas~ndaki Almanlar olu~ turmaktayd~.
Birinci ordu üç ayr~~grup olarak yola ç~km~~~ve 1101 ilkbahar~nda ~stanbul'a ula~m~~; oradan da imparator Aleksis taraf~ndan hemen Anadolu'
ya geçirilmek suretiyle Izmit ve çevresi ile Yalova yak~n~ndaki Kivetoedaki
karargah~na yerle~mi~ti. Bunlar Haziran ba~lar~nda yanlar~ nda Bizans komutan~~Tzitas oldu~u halde Dâni~mendli Devleti'nin önemli merkezlerinden birisi olan ve esir Antakya prensi Bohemond'un hapsedilmi~~oldu~u
Niksar'a do~ru harekete geçtiler. Onlar~n bu hareketini ~stanbul yak~nlar~na ula~t~klan andan itibaren yak~ndan takip etti~i anla~~lan Sultan K~l~ç
Arslan, tek ba~~ na mücadele edemeyece~i kadar büyük olan bu yeni Haçl~~
ordusunun varl~~~n~~ Dani~mendli hükümdar~~Gümü~~Tegin'e bildirmi~ti.
Zira, her ikisi için de büyük bir tehdit olu~turan bu yeni dü~manla ancak
birlikte hareket edebilirlerse ba~~edebileceklerinin farlundayd~. Ülkesine
do~ru yönelen bu büyük tehdit Gümü~~Tegin'i endi~elendirmi~, bunun
üzerine ordusuyla harekete geçerek ortak dü~mana kar~~~K~l~ç Arslan ile
ittifak kurmu~tu. Anla~~ld~~~~kadar~yla, tehdidin büyüklü~ü kar~~s~nda ba~ta
Artuklular olmak üzere, Anadolu'daki di~er Türk beyle~inin büyük k~sm~~da
bu ittifaka kat~lm~~lard~.
Haçl~~ordusu Türkler taraf~ndan bo~alt~lm~~~Ankara'ya var~p buray~~
y~km~~ , buradan kuzeye yönelerek Çank~r~~yolunu tutmu~tu. Daha önceden
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burada konu~lanm~~~olan Türk kuvvetleri, onlar~n geçti~i yerleri tahrip ederek, kendileri ve hayvanlar~~için yiyecek ve su bulmalar~n~~engellediler. Haçl~lar Çank~r~'da durmaks~z~n Amasya'ya do~ru yollarma devam ettiler. Gerilla takti~i ile yapt~klar~~sald~r~larla Haçl~~ordusunu durmadan y~pratan
Türkler, 5 A~ustos 1101 tarihinde Merzifon yak~nlar~nda ak~ama kadar
süren kanl~~bir sava~tan sonra yenilgiye u~ratmay~~ba~arm~~lar, Haçl~~ ~efleri
karanl~ktan faydalanarak en yak~ndaki Bizans kalesine ula~abilmek için firar
etmi~lerdi. Ertesi sabah Haçl~~ordusunun pe~ine dü~en K~l~ç Arslan, Gümü~~
Tegin ve Artuklu Belek Gaz/ kaçan dü~man askerlerini iki gün boyunca
takip etmi~ler ve yakalad~klar~n~~k~l~çtan geçirmi~lerdi2.
Bu büyük zaferin hemen sonunda Frans~zlar~n olu~turdu~u ikinci büyük Haçl~~ordusunun Ankara'dan Konya istikametine do~ru ilerledi~inin
haberi gelmesi üzerine, sava~~art~ldar~mn takibini b~rakarak güneye yönelmi~lerdi. Bu yeni Haçl~~ordusu 6-7 Haziran 1101 tarihinde Istanbul'a varm~~, Anadolu yakas~na geçerek Kitvetot'ta karargâh~n~~kurmu~tu. Tam bu
s~ralarda üçüncü Haçl~~ordusunun da Istanbul'a vard~~~~ve imparator taraf~ndan Anadolu yakas~na geçirildi~i anla~~lmaktad~r. Her iki ordu birbirlerinden ba~~~~~~s~z olarak hareket etmi~lerdi. ~kinci Haçl~~ordusu birincisinin
gitti~i yolu takip ederek Ankara'ya varm~~ , buradan Konya'ya yönelmi~ti.
Bu ordu Konya'ya varmadan önce süratli bir yürüyü~le bölgeye ula~an Türk
güçleri hemen sald~r~ya geçmi~ler ve üç gün süren kanl~~bir sava~~sonunda
oldukça zayiat verdirmelerine ra~men say~lar~n~n kalabal~k olmas~ndan
dolay~~yenilgiye u~ratmay~~ba~aramam~~lard~ . Yoluna devam eden Haçhlar,
aral~ks~z Türk sald~r~lar~na u~rayarak kay~plar verme~e devam etmi~~ve
nihayet Konya'ya ula~may~~ ba~arm~~t~. Buray~~ bir gün u~ra~malar~na ra~men dü~ürmeyi ba~aramay~ nca fazla oyalanmadan yollarma devam etmi~lerdi. Yol boyunca özellikle su kuyular~mn Türkler taraf~ndan tahrip edilmesi ve yaz mevsiminin deh~etli s~ca~~~alt~nda bunalarak iyice kuvvetten
2

Albertus Aquensis, Liber Christianae E:cpeditionis pro Ereptione, RI-IC Occ., IV, 559-573;
Anna Komnena,Alexiarl, Trk. ir. B. Umar, Malazgirt'in Sonras~, ~ stanbul, 1996, 346-348; Urfal~~
Mateos, Urfal~~Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162), Trk. ir. tl.
D. Andreasyan, Ankara, 1987, 216-218; ~br~u'l-Esir,
fi'l-Tfirih, Trk. ir. A. Ozayd~n,
~stanbul, 1987, X, 248; Anoni~n Sit~yani Vekayi-nâmesi, ~ng. ir. A. S. Triton, "The first and
sccond Crusades, from an Anonymous Syriac Chronicle", JRAS, 1933, Par!, I, 74; Azim!,
Tari'hul-Admi; Trk. ir. A. Sevim, Azim! Tarihi (Selçuklularla ~lgili Bölümler), Ankara, 1988 33. S
Runc~man, Haçl~~Seferleri Tarihi, Trk. tr. F. Nihan, Ankara, 1987, II, 15-20; O. Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye Tarihi, ~stanbul, 1984, 105; I. Demirkent, "1101 Y~l~~Haçl~~Seferleri",
Prof Dr. Fikret I~~ltan'a 80. Do~um Y~l: Arma~an:, ~stanbul, 1995, 23-42.; I-1. Kayhan,
"Dâni~mendli Devletinin ~lk Devirleri (1072-1104) Hakk~nda", Erciyes Üniversitesi, IV. Kayseri
ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2003, 344-346.
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dü~en Haçhlar, Konya'dan yakla~~ k 3-4 günlük mesafede bir yerde Türklerin ani bir sald~ r~s~yla bozguna u~rad~ lar (A~ustos 1101). Nevers kontu ve
n~aiyeti kaçmak suretiyle hayatlar~n~~ kurtar~ rken, kalanlarm tamam~na yak~n~~ Türkler taraf~ ndan yok edildiler'.
Bu iki büyük zafere ra~men Haçl~~ tehlikesi henüz ortadan kalkm~~~de~ildi. Zira üçüncü Haçl~~ ordusu Haziran ba~lar~ nda ula~t~~~~Istanbul'da be~~
haftal~ k bir duraklamadan sonra Izmit üzerinden Konya'ya do~ru harekete
geçmi~ti. K~l~ç Arslan, Gümü~~Tegin ve Belck, daha Selçuklu topraklar~ na
girmeden bu Haçl~~ ordusunun varl~~~ ndan haberdar olmu~lar ve bu ordunun ilerleyi~ini zorla~t~rmak için ilk iki orduya kar~~~yürütülen takti~in ayn~s~ n~~ uygulayarak, onlar~ n geçtikleri glizergah üzerindeki yerle~im yerlerini
bo~alturm~~, bütün yiyecek ve sular~~ tahrip ettirmi~lerdi. ~kinci Haçl~~ ordusunu yenilgiye t~~ratt~ ktan sonra Konya'dan Ere~li'ye do~ru geri çekilen
K~l~ç Arslan ve Gümü~~Tcgin, burada di~er Türk birliklerinin de kat~l~m~~ ile
güçlencrek, yolda epeyce y~prannu~~ve susuzluktan bitkin dü~mü~~olarak
Ere~li yak~nlar~ na kadar gelen üçüncü Haçl~~ ordusunu Ere~li çay~ n~ n kenar~nda Akgöl denilen m~ nt~kada yenilgiye u~ratmay~~ ba~ard~lar (1101 Eylül ba~lar~ )'. Ba~ta liderleri olmak üzere H~ristiyanlardan çok az ki~i da~lara
kaçmak suretiyle izlerini kaybettirip kurtulmay~~ ba~arabildi. Haçl~~ ordusunun neredeyse tamam~ na yak~ n~~ imha edildi.
Artuklu-Dâni~mendli ili~kileri sonraki dönemlerde de çe~itli ~ekillerde
devam etti. Harput ve çevresinde hakim olarak burada bir beylik kural~~
Belek Gazi, k~sa süre içerisinde hakimiyet alanlar~ n~~ oldukça geni~letmi~ti.
0, bunu yaparken çevresindeki siyasi geli~meleri de çok yak~ ndan takip
etmi~~ve kendi emelleri için uygun buldu~u siyasi, askeri ad~mlar~~ atmaktan
çekinmemi~ti. Bu cümleden olarak, I. K~l~ç Arslan'~ n ölümü ile dul kalan ve
o~lu Tu~rul Arslan ad~na Malatya'y~~ idare eden kar~s~~ ile evlenerek, Haçl~~
sald~r~lar~na kar~~~savunmas~z kalan bölgeyi hakimiyet sahas~~ içerisine alm~~t~. Bununla da kalmayarak Mengf~cildere ait Dersim' i i~gal edip topraklar~ n~~
geni~letmi~ti. Bunlar~~ yaparken bir yandan da Haçhlarla mücadelesini devam ettirmekteydi. Onun, amcas~~ ~lgazi ile birlikte Haçhlara kar~~~sefere
ç~ kmas~ n~~ f~ rsat bilen Menglicik o~lu ~shak, Belek'in topraklar~ na girerek
Dersim'i geri almay~~ ba~ard~~ (1118). Haçhlara kar~~~yürüttü~ü seferden
dönen Belek, ertesi y~l bu sald~ r~ n~ n intikal= alarak Mengi~cik ülkesinin
All~crtus Aquensis, 574-578; Urfal~~ Matcos, a.g.y.; S. Rum:unan, II, 21-22; I.
Dcmirkent, a.g.~n., 43-46.
4 All~cr~ us Aquensis, 578-581; Urfal~~ Matcos, a.g.y.; Anonim Sij ~yani Vekayi-nâmesi, a.g.y.;
S. Runc~ man, II, 22-24; I. Demirkent, a.g.m., 48-53.
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büyük bir k~sm~n~~ i~gal etti. Belek'e kar~~~direnemeyen ~shak, Trabzon Rum
dükas~~ Konstantin Gabras ile müttefik oldu. Bunun üzerine, kar~~~harekete
geçen Belek, Trabzon Rumlar' ile mücadele halinde olan Dâni~ mendli Melik Gazi ile ittifak kurdu. Taraflar aras~ nda Gümü~hane yak~nlar~nda 1120
y~l~ nda meydana gelen sava~ ta Belek Gazi ve müttefiki Melik Gazi muzaffer
oldular. ~shak Bey ve Konstantin Gabras esir dü~tüler. Gabras 30.000 dinar
kurtulu~~paras~~ ödeyerek sertbest b~rak~l~rken, ~shak Bey, Melik Gazi'nin
damad~~ oldu~u için kar~~l~ks~z serbest b~ rak~ ld~ . Melik (A-dilin müttefiki
s~ fat~yla kendisine dan~~madan böyle bir harekete kalk~~mas~~ Belek'i k~zd~nm~, sonuçta ikisinin aras~~ aç~lm~~t~. Bu da Artuklu-Dâni~mendli ili~kilerinin gerginle~mesine yol açm~~t~'.
Dâni~mendli devletinin y~k~lma a~amas~na girdi~i dönemde ArtukluDâni~mendli ili~kilerinde gerginlik ve sava~lar~ n ya~and~~~~görülmektedir.
Harput ve H~sn Keyfâ Artuklular~~ hiikülndar~~ Fahreddin Kara Arslan ile
hacibi ve Siimeysat
Mardin Artuklular~~ hükümdar~~ Necn~eddin
s-Haziran
1163
tarihinde 'Amid'i
hakimi Artuklu ~emseddin Sevinç'in May~
kt~~atmalar~~ üzerine, buran~n hakimi ~nall~~ Cemaleddin ~e~nsülmülf~ k
MahnAd ile veziri Nisano~l~~~Kernaleddin EbC~'l-Kas~ n~~Ali bu tehlikeden
kurtulmak için çevrede bulunan hükümdarlardan yard~ m istemi~lerdi. Zengin hediyelerle birlikte Amid'in kendisine tabi olaca~~ na dair verilen teminat üzerine harekete geçen Ya~~basan, k~sa bir süre içerisinde Harput ve
Çemi~gezek ba~ta olmak üzere, Fahreddin Kara Arslan'~ n topraklar~n~ n
büyük k~sm~ n~~ ya~malad~ . Hesapta olmayan bu olay Kara Arslan'~n muhasaray~~kald~ r~ p Ilarput'a geri dönmesine sebep oldu (13 Eylül 1163). Yapt~ klar~ n~~ kabul ettirmek için bar~~~teklif eden Ya~~basan, Kara Arslan'~ n buna
red cevab~~ vermesi üzerine öfkelenerek Hizan, Karsen ve Telli Patrik'i ya~~nalay~p, ~~~mu~ ki kalesini de zaptettikten sonra ganimetleri ve esirleriyle
birlikte Sivas'a geri döndü.
Bu durum üzerine Mardin Artuklular~~ hiikii~ndar~~ Nec~neddin Alp~~ ile
Bitlis ve Erzen hakimi Dilmaço~lu Fahreddin Devlet~ah ordulanyla Kara
Arslan'~ n yard~ m~na geldiler ve Harpt~ t'tan Ya~~basan'a bir mektup gönderip, kendisini muharebeye davet ettiler. Ya~~basan'~ n onlarla tek ba~~ na
sava~ tan çekinmesi üzerine müttefikler ülkelerine geri döndüler. Ertesi y~ l 7
May~ s 1164 tarihinde Fahreddin Kara Arslan Mardin'e gelerek Necmeddin
Süryani Mihail. 67; Azilni, 43; hulul-F:sir, X, 464; ~ l~nu'l-Kalânisi,

Zeyli Tâ~lhi Dima~k,

N~r. Il. 1. Amedroz, Beyrut, 1908, 202; Urfal~~ Matcos, 254; ElnYI-Farac, AbIll-Farac Tarihi,
t ~ k. ir. f). R.. Do~rul, Ankara, 1987, Il, 356; O. Turan, Do~u
is~ anbul, 1080, 58-59, 151; M. Il. Y~ nanç, "13clek", ~A, Il, 470.

Anadolu Türk Devletleri Tarihi,

480

11ÜSEY~ N KAYI1AN

Alp~~ ile görü~üp birlikte Ya~~basan'~n üzerine sefer yap~na~a karar verdiler.
Fahreddln Devlet~ah'~ n da kendilerine kat~lmas~yla birlikte daha da güçlenerek Malatya'ya do~ru hareket ettiler. Yollar~ n~n üzerinde bulunan Malatya'ya ait baz~~ kaleleri tahrip edip Sivas'a do~ru ilerlemeleri üzerine onlar~~
durduramayaca~~n~~ gören Ya~~basan, ~ehrini terk ederek, ülkesinin ücra
kö~elerine çekilmek zorunda kald~. Müttefiklerin Sivas'a iyice yakla~~ nalar~~
Nfireddin Mallinfid'u harekete geçirerek, duruma ~nüdahale etmesine sebep oldu. Elçisini günderip, sava~~~b~ rakmalar~~ ve sald~r~ya geçen Fra~~klar~~
durdurmak üzere yard~ m~ na gelmeleri için taraflar~~ ikna ettikten sonra
aralar~ nda bar~~~yap~lmas~n~~ sa~lad~. Ele geçirdi~i bütün ganimetleri, esirle~i ve kalele~-i tekrar Fahreddin Kara Arslan'a iade etmek zorunda kalan
Ya~~ basan, NfireddIn Mahmt‘d sayesinde bu mühim tehlikeden kurtul~ nay~~
ba~ard~'.
Sonraki y~llarda, iki hanedan aras~ndaki ili~kiler düzelmi~~ve bunun sonucunda Kara Arslan'~n k~zlar~ndan birisi Dâni~mendlilerin Malatya kolunun ba~~nda bulunan 15 ya~~ndaki Ebfi'l-Kâsl~n ile cvlendirilmi~ti (May~s
1172). Damat, dü~ün s~ ras~nda attan dü~erek ölünce, yerine geçirilen küçük
karde~i Feridun, yar~ m kalan evlili~i tamamlam~~~ve dul kalan gelin ile eylem-Ili~ti".
Ili~kilerin düzelmesi sonucu, ayn~~ y~l içerisinde, Selçuklu hâki~niyeti~~den kurtulmas~~ için Dâni~mendli meliklerinin imdad~na ko~~llan sefere
H~sn Keyfâ Artuklular~~ da kat~lm~~lard~. Nfireddin Mahmüd, Türkiye Selçuklular~n~ n güçlenerek, kendisi için tehlike olu~turmas~n~~önlemek amac~yla, 1172 y~l~nda Mfisul Atabegli~i, H~sn Keyfa ve Mardin Artuklu hükümdarlar~~ ile Do~u ve Güney-do~u Anadolu'daki di~er Türk hükümdarlar~ n~~
da yan~na al~p II. K~l~ç Arslan'a kar~~~Dâni~mendli ~ncliki Zünnfin'un ülkesine iadesini ve melik ~ehin~ah'~n hapiste bulunan o~ullarm~~~~ serbest b~rak~lmas~n~~ sa~lamak üzere sefere ç~ km~~t~. Nfireddln Mahn~fid ve müttefikleri ile ba~~edemeyece~ini gören K~l~ç Arslan, onlar~n ortaya koyduklar~~ isteklerinin bir k~sm~~ yerine getirmek ~art~yla bar~~~yapm~~t~. Bu s~rada Nfireddi~~~
Mahmfid'un hastalanmas~~ ve k~~~mevsiminin ba~lamas~~ üzerine, müttefik

6 ~ lmill-Ezrak, Törihu Meyytlfa'rikin ve Amid (Artuklular Kum!), N~r. A. Savran, Erzurum,
1987, 137-138, 142-143, 149-150; Mihail, 193-194, 195; Ebül-Farac, Il, 400; O. Turan, Do~u
Anadolu Türk Devletleri, I 62-163; M. I-1. Y~ nanç, "Dani~mendliler", ~A, 111. 473; Il. Kayhan,
"Melik Muhammed'in Ölümünden (1143) sonra Dani~mendli Tarihine Bir Bak~~". Erciyes
Üniversitesi III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2000, 306 y~ l.
Su~yan~~ M~ h;~ ll, 220; Ebu I-harac, Il, 410.
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Türk hükümdarlar~~ ordular~yla ülkelerine geri döndüler'. Bu sefere H~sn
Keyfâ Artuklular~n~~temsilen Kara Arslan veya o~ullar~ndan birisi kat~lm~~t~.
Sonuç olarak, Anadolu'nun fethi ve Türkle~mesinde önemli rol üstlenen Artuklu ve Dâni~mendli devletlerinin bir as~r boyunca birbirleriyle genelde dostça ili~kiler yürüttükleri, bunun özellikle son dönemlerde oldu~u
gibi bazen dü~manca ~ekillere büründü~ü anla~~lmaktad~r. Görüldü~ü üzere, her iki Türk devleti, çevrelerindeki dü~man unsurlarla mücadelelerinde
bir çok defalar birbirleri ile ittifak içerisine girmi~lerdir. Bu ci~mleden olarak, Anadolu Türklü~ü için büyük bir tehdit olan Haçl~~ sald~r~lar~n~n önlenmesinde bu iki devlet, bölgedeki di~er Türk devletleri gibi kader birli~i
etmi~ler, Belek Gazi ve Gümü~~Tegin Ahmet Gazi, Selçuklu sultan~~ I. K~l~ç
Arslan ile birlikte, birkaç y~l ara ile üzerlerine gelen Haçl~~ sald~r~lar~n~~ gö~üsleyerek, ba~ar~s~zl~~a u~ratm~~lard~r. Bu mücadele, Haçl~lar~ n Kudüs'ten
Urfa'ya kadar uzayan bölgeleri ellerine geçirerek, burada siyasi ve askeri bir
güç haline gelmelerinden sonra da devam etmi~tir. H~ ristiyan dü~man unsurlardan Bizans'~n Karadeniz'deki uzant~s~~Trabzon Rum Dükal~~~'m kar~~~
da birlikte mücadele etmi~lerdir. Bütün bunlara ra~men, ç~ karlar~n çat~~t~~~~
dönemlerde birbirleriyle ~~~i~cadeleden de çekinme~ni~lerdir.

8 Sülyani Mihail, 223-224, 225-226; El~f~'l-Farac., Il, 410; O. Turan, Selçuklular Za~nan~ndei Türkiye, 203-204; Il. Kayhan, a.g.m., 308.
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