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ÖNSÖZ 

XIII. yüzyılın en önemli tarihçilerinden sayılan Ukaylî kabilesinin Benî Ebî 

Cerâde koluna mensup, asıl adı Ebü’l-Kâsım Kemâlüddin Ömer b. Ahmed b. 

Hibetillah b. Muhammed el-Ukaylî el-Halebî olan İbnü’l-Adîm’in Zübdetü’l-Haleb 

min târîhi Haleb adlı bu eseri Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb’in muhtasarıdır. İbnü’l-

Adîm Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb adlı bu eserini Buğyetü’t-taleb fî târîhi 

Haleb’de siyasî tarihe dair verdiği bilgilere, başka kaynaklardan ilaveler yaparak 

yazmıştır. Eser 3 cilt halinde Sami Dehhân (Dımaşk 1951-1954-1968), tek cilt 

halinde Halil Mansur (Beyrut 1996) ve 2 cilt halinde Süheyl Zekkar (Dımaşk 1997) 

tarafından tahkik edilerek basılmıştır. Bu çalışma da Süheyl Zekkar’ın tahkikli 

baskısından yapılmıştır. Eser 1243 yılına kadar vuku bulan olayları kapsar. Eserde 

öncelikle Hz. İbrahim (as) zamanında Haleb’in ilk defa kurulması ve isminin anlamı 

hakkında kısaca bilgi verildikten sonra kronolojik olarak Hz. Muhammed (sav) ve 

Dört Halife Dönemi, Emevi, Abbâsî, Bizans, Fatımî, Büyük Selçuklu, Anadolu, 

Suriye ve Irak Selçuklu, Artuklu, Zengîler, Eyyûbîler gibi birçok devlet ve beylik 

hakkında malumat verilmektedir. Bu durum muhtasar bir eser olmasına rağmen 

eserin çok geniş bir tarihî zamanı ele almış olduğunu göstermektedir. Eserde 

Suriye’nin birçok şehrinde, Irak, Mısır ve Şam bölgesinde meydana gelen olaylar, 

Haleb ile bir şekilde münasebeti bulunan şehir ve kaleler, başta Haleb olmak üzere 

bölgede yaşayan ünlü şahsiyetler, aile ve hanedanı da anlatılır. Eser bu yönü ile 

Haleb ve çevresindeki şehirleri ve buralarda meydana gelen tarihi olay ve şahsiyetleri 

merkeze almıştır. Çevirisini yaptığımız Mirdâsîler Emirliği kısmı söz konusu eserin 

I. cildinde yer almaktadır. 

Zübdetü’l-Haleb min târihi Haleb adlı eser 1024-1080 yılları arasında Haleb’te 

hüküm süren bir hanedanlık olan Mirdâsîler hakkında geniş bilgileri içerir. Mirdâsî 

Hanedanlığının siyasî ve askerî tarihinin anlatıldığı bu bölüm ayrıca Suriye 

bölgesinde ilk defa görülen Türk akınları, dönemin en ünlü Türk komutanları ve 

bölgedeki faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Öte yandan eserde 

Selçuklular, Abbâsîler, Fâtımîler ve Bizans’ın bölgedeki siyasî mücadeleleri, 

savaşları ve bölge hâkimiyeti için giriştikleri mücadeleler hakkında da özgün bilgiler 

mevcuttur. Bununla birlikte dönemin coğrafî yapısı, kullanılan dil özellikleri, şehir 

mimarisi, kale yapıları, savaş teknikleri, harplerde kullanılan savaş aletleri, dönemin 
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ekonomik yapısı, göç ve benzeri sosyal olayları, ticarî alanda kullanılan ölçü ve para 

birimleri ve edebî sanatları hakkında da bilgilere ulaşılmaktadır.  

Eserde Haleb şehri hakkında da özgün bilgiler mevcuttur. Haleb’in iç kale ve 

surları, surun etrafındaki hendekleri, şehrin önemli giriş kapılarının isimleri, şehir 

içindeki çeşitli saray, hamam ve konakları hakkında da bilgilere ulaşılmaktadır. 

Eserde ayrıca o dönemde Haleb dışında kalan Suriye bölgesinde mevcut köy, kasaba 

ve şehirler, kıtlık, salgın hastalıklar, pahalılık ve ucuzluk gibi ekonomik durumlar, 

Haleb’in sürekli kuşatılması ve el değiştirmesi gibi olaylar sonucunda yaşanan kıtlık, 

göç vb. sosyal olaylar hakkında bilgilere de ulaşılmaktadır. Ancak İbnü’l-Adîm’in 

tarihi anlatımı genel itibarı ile devletin siyasî, askerî ve idarî yönü ile ilgilidir.  

Eserin tercüme ve değerlendirmesini yaparken el-Antâkî’nin Târîhu’l-Antâkî 

(Ömer Abdusselam Tedmuri, Grouse Bruce, Trablus 1990), İbnü’l-Esîr’in el-Kâmil 

fi’t-tarih’i (çev. Abdulkerim Özaydın, Ahmet Ağırakça vd. VI, VII, VIII, Ocak 

Yayıncılık, İstanbul, 2016) ve el-Azîmî’nin Azîmî Târîhi (çev. Ali Sevim, 

Selçuklular Dönemiyle ilgili Bölümler / 1038-1143, TTK Yayınları, 2006), Sıbt 

İbnü’l Cevzî’nin Mir’âtü’z-zeman fî târîhi’l-Â’yân (neşr. Ali Sevim, TTK Yayınları, 

Ankara 1968), İbnü’l-Kâlanisî, Zeylu târîhi Dımaşk (nşr. H. F. Amedroz, Matbâü’l-

Âbâü’l-Yesûiyyûn, Beyrut 1908), Abdurrahman İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî 

târîhi’l-ümem’de Selçuklular (h.430-485/ 1038/1092) (çev. Ali Sevim, TTK 

Yayınları, Ankara 2014) eserlerinden istifade ettik. Bununla Zübdetü’l-Haleb min 

târîhi Haleb eserindeki Mirdâsîler bölümünde anlatılan tarihi hadiselerin diğer 

kaynaklarla olan benzer ve farklı yönlerini tespit etmeye çalıştık.  

Eserin Süheyl Zekkar tarafından yapılmış tahkikinde Süheyl Zekkar’ın verdiği 

dipnotları olduğu gibi çevirerek verdik. Bunun yanında eserin okuyucu tarafından 

daha doğru anlaşılması için de birçok dipnot ekledik. Özellikle o dönemde Haleb ve 

çevresindeki şehir, kasaba ve köylerin bulunduğu coğrafya hakkında başta yine o 

dönemde yazılmış Mu’cemü’l-Büldân ve günümüz coğrafî yer isimleri hakkında bilgi 

veren başka kaynaklardan da yararlanarak bölgenin daha net bir şekilde 

resmedilmesini sağlamak adına birçok dipnot ekledik. Süheyl Zekkar’ın yanı sıra 

metin içerisinde anlaşılmayan kısımlara dipnot verdik ve bunu çevirenin notu olarak 

belirttik. Ayrıca eser hicri tarih temel alınarak yazıldığı için okuyucunun olayları 

günümüzde kullanılan takvime göre hangi tarihe denk geldiğini bilmesi ve bu 
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noktada zihnindeki tarihi kayıtlarla bütünlük içerisinde olması için parantez 

içerisinde miladi olarak da belirttik.  

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde; müellif İbnü’l-

Adîm’in hayatı, ilmî şahsiyeti, eğitimi ve eserleri, ikinci bölümünde; Mirdâsîler’in 

siyasî tarihi, üçüncü bölümünde; Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb adlı eserin I. 

cildinde yer alan Mirdâsîler Emirliği kısmının tercümesi yer almaktadır. 

Çalışmamızın sonunda ise çevirisi yapılan Mirdâsîler Emirliği kısmının Arapça 

orijinal metni bulunmaktadır.    

Tez çalışmamızın seçiminde öneride bulunan, çalışmamız esnasında akademik 

desteklerini ve kıymetli bilgilerini esirgemeyen, yönlendirmeci ve sabırlı yaklaşımı 

ve yazım çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesindeki desteklerinden dolayı 

değerli hocam ve Tez Danışmanı’m Sayın Doç. Dr. Ömer TOKUŞ’a sonsuz 

şükranlarımı sunarım. Ayrıca eserin tercümesinde destek aldığım arkadaşım Sayın 

Eray OKTAY’a, eserde yer alan bazı Arapça şiirlerin çevirisinde yardımlarını 

esirgemeyen Sayın Mahmûd GAVSANÎ hocama ve çalışmam esnasında göstermiş 

olduğu sabır ve sağladığı manevi desteğinden dolayı eşime sonsuz şükranlarımı 

sunarım.  
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ÖZET 

Bu çalışma Kemâlüddîn İbnü’l-Adîm’in Buğyetu’l-Taleb min târîhu’l-Haleb 

adlı eserinin muhtasarı olarak hazırladığı ve 641 (1243) yılına kadar gelişen olayları 

kaydettiği Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb adlı eserinin Mirdâsîler Emirliği 

bölümünün (1024-1080) tercüme ve değerlendirmesinden oluşmaktadır. Süheyl 

Zekkar’ın tahkik ettiği bu eser iki cilt halinde yayınlanmış olup, Mirdâsîler Emirliği 

kısmı birinci ciltte yer almaktadır. Eser, Haleb, Biladü’ş-Şam’ın şehirleri, köyleri, 

kaleleri ve Biladü’ş-Şam’a komşu Anadolu, Irak ve Mısır hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. Bunların yanı sıra eser, Haleb adının etimolojisi, kuruluşu ve 

İslâmiyet’in bölgeye yayılmasından, yazarın yaşadığı Eyyûbî hükümdarı Melik Nasır 

dönemine kadar gelen tarihi olayları kronolojik olarak anlatmaktadır. 

Mirdâsîler 1024-1080 yılları arasında Haleb’te hüküm sürmüş bir Arap 

emirliğidir. Tercümesi yapılan Mirdâsîler bölümünde Mirdâsîlerin siyasî ve askerî 

tarihinin yanı sıra Haleb ile irtibatı bulunan önemli devlet adamları, âlimler, vezirler, 

kadılar, şairler ve yazarlardan bahsedilmektedir. Bu yönüyle Mirdâsîler açısından ana 

kaynak niteliği taşımaktadır.  Eser, Mirdâsîlerin hüküm sürdüğü süreçte Türklerin 

Bilâdü’ş-Şâm’a gerçekleştirdikleri göçler, saldırılar ve bölgede yaşanan Selçuklu-

Bizans mücadelesi hakkında da önemli kayıtlar ihtiva etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı eserin Mirdâsîler ile ilgili bölümünün tercüme edilerek Ortaçağ ve Ortadoğu 

tarihi açısından önemini ortaya koymak ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı 

sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mirdâsîler, Haleb, Biladü’ş-Şam, Abbâsî, Fâtımî, Selçuklu, 

Bizans. 
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ABSTRACT 

This study consists of translation and evaluation of Mirdasids Emirates section 

of Zubdetü'l-Haleb min târîhi Haleb (1024-1080) which recorded the events that 

took place until 641 (1243) and prepared as summary of Kemâlüddîn İbnü'l-Adîm's 

Buğyetu'l-taleb min târîhu'l-Haleb. This work which was analysed by Süheyl 

Zekkar, released in two volumes. The part of the Emirate of Mirdasids is placed in 

the first volume. The study provides important information about Aleppo, cities, 

villages, castles of Damascus and Anatolia, Iraq and Egypt neighbouring 

Damascus.  Besides, the work explains the etymology the name of Aleppo, the 

establishment and the historical events chronologically from the spread of İslâm to 

the region up to Ayyubid ruler Melik Nasser’s period while the writer lived. 

The Mirdasids is an Arab emirate that ruled in Aleppo between 1024-1080. 

The important statesmen who have relations with Aleppo, scholars, ministers, judges, 

poets and writers as well as military history are mentioned in the translated Mirdasids 

section.  In this manner, it has charateristics of being the main source from Mirdasids 

point of view. The work also contains important records regarding the Turks 

migrations, attacks to Damascus and the Seljuk-Byzantine struggle in the region 

during the reign of the Mirdasids. The purpose of this study is to reveal the 

importance in terms of Medieval and Middle Eastern history by translating the part 

of the work related to Mirdasids and to contribute to other studies. 

  

Keywords: Mirdasids, Aleppo, Damascus, Abbasid, Fatimid, Seljuk, Byzantine. 
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KISALTMALAR 

(as):           : Aleyhisselâm 

a.g.e.          : Adı geçen eser  

a.g.m.         : Adı geçen makale 
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Bkz.           : Bakınız 

b.        : Bin  

c.:               : Cilt 

Çev.           : Çeviren  
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TTK        : Türk Tarih Kurumu 

Vol:            : Volüme 
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GİRİŞ 

Mirdâsîler Emirliği bölümünün tercüme ve değerlendirmesini yaptığımız 

Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb adlı bu eser kronolojiye dayalı mahallî bir tarih 

anlayışı ile yazılmıştır. Eserin bu yönü ile daha iyi anlaşılabilmesi için İslâm Tarih 

yazıcılığının ortaya çıkış ve gelişimini bilmek elzemdir. 

İnsanlığın uygarlaşması ve gelişmesi bağlamında geçmişte meydana gelen 

olayları öğrenmek, bu olayların gerçekliğini kavramak, içinde yaşanılan anı doğru bir 

şekilde değerlendirerek geleceği şekillendirmek zaruridir1. Bunu sağlamanın yolu da 

tarih biliminin gelişimi ile mümkün olmaktadır. Tarihin zaman içerisinde meydana 

çıkan bu önemi, gelişmek isteyen toplumların tarihçiliğe büyük önem vermesini 

sağlamıştır. Bu durum tarih ilminin sürekli gelişmesine ve birçok tarihî disiplinin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece dinlerin, milletlerin, bilimlerin, şehirlerin, 

insanlık için rol model olan örnek şahısların, ülkelerin, siyasî, ekonomik, askerî ve 

sosyal olayların genel veya özel tarihî anlatımları oluşmuş ve bunların herbiri ayrı bir 

tarih disiplini şeklinde teşekkül etmiştir. 

İslâmiyetten önce başta Araplar olmak üzere Arap Yarımadası ve yakın 

çevresindeki halklarda sözlü tarih gelişmişse de yazılı tarih anlayışı pek 

gelişmemişti. Yazılı tarih daha çok Roma, Yunan, Çin ve Tevrat ve İncil gibi 

kitapların etkisi ile de kısmen İbrânî ve Hristiyanlarda gelişmişti2. İslâmiyetin doğup 

geliştiği coğrafyadaki tarihî anlatım ise İslâmiyetten önce büyük oranda sözlü olarak 

aktarılıyordu.  

İslâmiyetten önce Araplar arasında yaşanan savaş ve kahramanlıklardan 

bahseden hikâyeler3, Arapların soya büyük önem vermesi sonucu oluşturmuş 

oldukları neseb ilmi, büyük Arap şairlerinin etkileyici ve halk nazarında değer gören 

şiirleri, Arapların yoğun olarak ticaret yaptıkları Doğu Roma İmparatorluğu, Mısır, 

                                                             
1 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi (Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar), Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1991, s. 2. 
2 Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İSAR Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 

1. 
3 Ahbarü’l-Arap da denilir. Mustafa Fayda, “Tarih”, DİA, Cilt. XL, İstanbul 2011, s. 30. 
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İran ve Habeşistan gibi yazılı tarihleri olan devletlerin etkisi4 İslâm öncesi Arap 

tarihçiliğinin gelişmesini sağlayan etmenlerdendir5.  

 İslâm dininin zühuru ve özellikle Müslümanların temel kaynak olarak kabul 

ettiği Kur’ân-ı Kerîm’deki ilk emrin “Allah’ın adı ile oku” olması hakikatinin6 tesiri 

ile İslâm dünyasında kısa süre içinde okuma yazma yaygınlaşmış7, bilim gelişmiş, 

birçok bilim insanı yetişmiş ve bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Şüphesiz bu dönemde 

gelişen bu bilimlerin en önemlilerinden ve en erken dönemde gelişenlerinden biri de 

Tarih bilimidir.  

Kur’ân’ı Kerîm’in nüzulü ile ilk olarak ayetlerin ve daha sonra bu ayetlerin 

açıklaması, hayata tatbik edilmesi ve yeni teşekkül eden dinin kurallarının tespiti 

amacıyla8 Hz. Muhammed’in (sav) söz ve davranışlarının diğer bir deyişle sünnet ve 

hadislerinin kaydedilmesi zaruriyeti doğmuştur. Bu zaruriyet İslâm dünyasında ilk 

olarak siyer, megâzî, terâcim ve tabakât,  adıyla sistemli ve yazılı tarih anlayışının 

doğup gelişmesini sağlamıştır. Şüphesiz bu durum İslâm tarihçiliğin gelişmesindeki 

en büyük etmendir. Çünkü İslâm tarihçiliğinin gelişmesindeki asıl etki tüm dünyada 

köklü siyasî ve sosyal değişime sebep olan İslâmî düşünce ve ilim hareketidir9. 

Bununla birlikte Kur’ân’ı Kerîm’in kâinatın ilk yaratılışından, eski peygamberlerin 

yaşantılarından, başlarından geçen hadiselerden, eski kavimlerin doğru ve yanlış 

davranış ve fiilerinden bahsederek bunlardan ders alınmasını tavsiye etmesi ve 

bireylerin sergileyecekleri davranış ve tutumları sonucu ceza ve mükâfata tabi 

olacakları şeklindeki evrensel tebliği de Müslümanların tarihe olan ilgilerini 

arttırmıştır10. Kur’an ayetlerinin toplanması, ayetlerin inişine göre tasnif edilmesi ile 

başlayan İslâm tarihçiliği11 Hz. Muhammed (sav) döneminde hadislerin kaydedilmesi 

ve dört halife dönemindeki fetihlerin etkisi ile gelişmiştir12. Özellikle Hz. Ömer (r.a.) 

                                                             
4 Fayda, “Tarih”, DİA, s. 30. 
5 Şeşen, 1998 a.g.e., s. 16, 17. 
6 Sabri Hizmetli, a.g.e., s. 6. 
7 Şeşen, a.g.e., s. 17. 
8 Şeşen, a.g.e., s. 18; Fayda, “Tarih”, DİA, s. 30. 
9 Şeşen, a.g.e., s. 17. 
10 Fayda, “Tarih”, DİA, s. 30. 
11 Şeşen, a.g.e., s. 18. 
12 Fayda, “Tarih”, DİA, s. 31.   
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döneminde Hicri Takvim’in kullanılması ile daha fazla gelişmiş ve sistematik hale 

gelmiştir13. 

Müslümanlar, Kur’ân’ın vermiş olduğu mesajı net bir şekilde anlama ve tatbik 

etmenin yolunun Hz. Muhammed’in (sav) sünnetine uymakla mümkün olduğu 

düşüncesinden hareketle14 onun yaşamını anlamaya çalışmış ve onun yaşamı ile ilgili 

herşeyi hem sözlü hem de yazılı olarak kaydetmeye başlamışlardır. Bu durum 

özellikle ilk dönem Müslümanları olan sahabelerin en ziyade önem verdiği düşünce 

olmuştur. Bu düşünce tarih ilminin zamanla olgunlaşmasını sağlamıştır15. 

Müslümanlar, Hz. Muhammed’in (sav) tüm fiilerini, söylediklerini, kısaca onunla 

ilgili tüm bilgileri hadis adı altında tedvin edip kaydederek siyer, magâzî, terâcim ve 

tabakât gibi İslâm tarihçiliğinin esası olan ilimlerin gelişmesini sağlamışlardır16. Bu 

anlamda Kur’ân ve Hadisler İslâm tarihçiliğinin temelini oluşturmuştur.  

İslâm tarihçiliği ilk olarak genel hatları ile sözlü ve yazılı tarih olarak iki 

kısımda teşekkül etmiştir. Hz. Muhammed’in (sav) vahyi sahabilerine ezberletmesi 

sözlü tarihin, ayetleri yazdırması ise yazılı tarihin teşekkülünü sağlamıştır. Bunun 

neticesinde gelişen yazılı tarihçiliğin ilk örnekleri siyer, magâzî, terâcim ve tabakât 

kitaplarıdır17. İlk dönem İslâm bilginleri Hz. Muhammed’in (sav) yaşamı ve katıldığı 

gazvelerin araştırılması neticesinde Kur’ân ayetlerinin ve Peygamber’in (sav) hadis 

ve sünnetinin daha iyi anlaşılabileceğini ve bu yolla Allâh’ın rızasının kazanılacağını 

düşündükleri için ilk dönem İslâm tarihçiliği hadis alanındaki çalışmalarla paralellik 

göstermiştir18. Bu durum tarihi kayıtlarda da hadisler gibi sened denen ravi zincirinin 

oluşmasını, dolayısı ile İslâm tarihçiliğinin ilk oluşumunun nakil tarihçiliği şeklinde 

teşekkül etmesini sağlamıştır19. İlk siyer tarihçilerinden sayılan İbn İshâk’ın aynı 

zamanda dönemin en büyük muhaddislerinden olması bu durumu ıspatlamaktadır20. 

Tercümesini yaptığımız Zübdetü’l-Haleb min târihi Haleb adlı eserin müellifi İbnü’l-

Adîm de tarihçi kişiliğinin ötesinde hadis alanında dönemin litaratür isimlerinden 

                                                             
13 Fayda, “Tarih”, DİA, s. 31. 
14 Mustafa Hizmetli, İslâm Tarihinin İlk Kaynakları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018, s. 43. 
15 Sabri Hizmetli, a.g.e., s. 8. 
16 Sabri Hizmetli, a.g.e., s. 8. 
17 Sabri Hizmetli, a.g.e., s. 11. 
18 Şeşen, a.g.e., s. 21. 
19 Şeşen, a.g.e., s. 21. 
20 Josef Horovitz, İslâmi Tarihçiliğin Doğuşu (İlk Siyer/Megâzî Müellifleri ve Eserleri), (çev. 

Ramazan Özmen-Ramazan Altınay), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019, s. 19. 
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sayılır. Onun, Buğyetü’t-Taleb fî târîhi Haleb adlı büyük tarih kitabını rivayet zinciri 

(sened) üslubu ile yazması bu durumun kanıtıdır. 

İslâm tarihçiliğinin gelişimini ve dolayısı ile tercüme ettiğimiz bu eserin İslâm 

tarihçiliğindeki yeri ve önemini daha iyi kavrayabilmek için İslâm tarih yazıcılığının 

ilk örnekleri olan siyer, magâzî, terâcim ve tabakât gibi temel İslâm tarihi 

kavramlarını ve bu kavramların tarih içerisinde ifade ettikleri manaları bilmek 

elzemdir. 

Siyer; Lûgatta durum, davranış, idare, hareket, gibi anlamlara gelir. Sîret 

sözcüğünün çoğuludur21. Siyer sözcüğü bir kişinin ahlakı, karakteri ve yaşam 

hikâyesi anlamına da gelir22. Hz. Muhammed’in (sav) yaşamını anlatan tarihi bilim 

dalı veya bu alanda yazılmış kitaplar için kullanılmakla23 birlikte başka biyografik 

eserler için de kullanılmaktadır24. Siyerler genellikle tek bir kişinin biyografisini ele 

alır25. Siyer kelimesi ayrıca yaşam tarzı veya yaşam anlamına da gelmektedir26. Siyer 

sözcüğü ilk olarak Hz. Muhammed’in (sav) hayatı hakkında kullanılmıştır. Bu 

konuda kitap yazanlara da ashabu’s-siyer denilmekteydi27. İslâm tarihinde bilinen ilk 

yazılı siyer örneği Medine’nin yedi büyük fıkıh âlimlerinden biri sayılan Urve b. 

Zübeyr’in (ö.94/713) Emevi Halifeleri Abdülmelik b. Mervân ve Velîd b. 

Abdülmelik’in, Hz. Muhammed (sav)’in gazve ve siyerine dair sordukları sorularına 

verdiği uzun cevaplardan teşekkül etmiştir28. İlk sistemli siyer çalışması ise Ebû 

Hanîfe’nin Kûfe Medresesi’nde öğrencilerine es-Siyer isimli eseri yazdırması ile 

başlamıştır29. Evzâî’nin (ö.157/774) Siyerü’l-Evzâî’si, Ebû İshâk el-Fezârî’nin 

(ö.188/804) Kitâbü’s-Siyer’i günümüze ulaşan ilk siyer örneklerindendir. Ayrıca 

müstakilen günümüze ulaşmamış fakat bu alanda literatür sayılan Muhammed b. 

Hasan eş-Şeybânî’nin (ö.189/805) Kitâbü’s-Siyeri’l-Kebîr’i ve Vâkıdî’nin 

                                                             
21 Ahmet Yaman, “Siyer”, DİA, Cilt. XXXVII, İstanbul 2009, s. 316. 
22 Mustafa Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA, Cilt. XXXVII, İstanbul 2009, s. 319. 
23 Şeşen, a.g.e., s. 20; Mustafa Hizmetli, a.g.e.,  s. 42. 
24 Casim Avcı, “Tabakat”, DİA, Cilt. XXXIX, İstanbul 2010, s. 297. 
25 Avcı, a.g.md., s. 298. 
26 Şeşen, a.g.e., s. 20. 
27 Mehmet Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal İnanç: Kültür ve Mitoloji 
Araştırmaları Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 3, Eylül-Aralık 2007, s. 130. 
28 Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA, s. 321. 
29 Yaman, a.g.md., s. 318. 
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(ö.207/823) Kitâbü’s-Siret’i de siyer eserlerinin önemli örneklerindendir30. Siyer 

kitaplarına bugün bildiğimiz şeklini veren kişi İbn İshâk’tır (ö.151/768)31. Onun, o 

güne kadar hiç kimsenin ulaşamadığı zengin bilgileri topladığı meşhur eseri 

Kitâbü’l-Mübtede’ ve’l-meb’as ve’l-megâzî’dir. 

Megâzî; Savaş, savaş yeri, savaş hikâyeleri gibi anlamlarla birlikte32 Hz. 

Muhammed’in (sav) yaptığı, katıldığı33 savaşları anlatan eserlere denir34. İlk 

dönemlerde Hz. Muhammed’in (sav) yaptığı askerî faaliyetler için kullanılan Megâzî 

kavramı sonraki süreçte siyer kelimesinin eş anlamlısı olarak da kullanılmıştır35. 

İslâmiyetin ilk dönemlerinde siyer, megâzî ve hadis bir arada gelişmiş ancak 

hicretten yaklaşık yarım asır kadar sonra siyer ve megâzî ilmi ayrı birer ilim olarak 

teşekkül etmiştir36. Megâzî alanında ilk tasnif yapan kişi, siyer ilminin de ilk 

kurucularından sayılan Urve b. Zübeyr’dir37. Mûsâ b. Ukbe’nin (ö.141/758), Urve, 

Zuhrî, Abdullah b. Abbâs ve Nâfî (r.a) gibi şahıslardan ulaşabildiği rivayetlere de yer 

verdiği Kitâbü’l-Megâzî adlı eseri de bu alandaki ilk örneklerden sayılır38.  

Terâcim; Lûgatta açıklamak, bir metni başka bir dile çevirmek, önemli bir 

şahsiyetin hayatını anlatmak,39 Tercüme-i Hâl (biyografi) anlamında terceme 

kelimesinin çoğuludur40. Terâcim kelimesi terim anlamı olarak da Hadis kitaplarının 

“kitap” olarak isimlendirilen ana bölümlerinin, “bab” olarak isimlendirilen alt 

bölümlerinin, hadisleri rivayet eden kişilerin isimlerinin belirtildiği “sened” 

bölümlerinin, önemli bir kişinin biyografisinin ve içinde aynı senedle aktarılan 

hadislerin kaydedildiği kitapları ifade etmektedir41. Hadis alanında eser yazan âlimler 

aynı konudaki hadislerin ana başlığını “kitap”, alt başlıklarını ise “bab” sözcükleri 

ile tasnif etmişlerdir. Bu nevi telif edilen eserler terceme ya da terâcim olarak 

                                                             
30 Yaman, a.g.md., s. 318. 
31 Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA, s. 322. 
32 Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA, s. 319. 
33 Horovitz, a.g.e., s. 19. 
34 Şeşen, a.g.e., s. 20; Mustafa Hizmetli, a.g.e.,  s. 42. 
35 Özdemir, a.g.m., s. 130. 
36 Özdemir, a.g.m., s. 130. 
37 Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA, s. 321. 
38 Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA, s. 322. 
39 Erdinç Ahatlı, “Terceme”, DİA, Cilt. XL, İstanbul 2011, s. 483. 
40 Avcı, a.g.md., s. 297. 
41 Ahatlı, a.g.md.,  s. 483. 
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isimlendirilir42. İlk terâcim yazarı sayılan Buhârî’nin (ö.256/870) babları ve başlıkları 

tasnifindeki başarısı sebebiyle terceme (terâcim) kavramı neredeyse onun el-

Câmi’u’s-sahîh adlı eseri ile bütünleşmiştir43.  

Tabakât; Esas olarak aynı yaş, nesil, görev, unvan, mezheb, meslek, meşreb,  

coğrafya vs. gibi ortak bir tabakaya mensup kişilerin biyografilerinin yer aldığı 

eserlere verilen isimdir44. Tabakât eserleri bu anlamda birden fazla tarihi şahsiyetin 

ortak özelliklere göre sınıflandırılıp biyografilerinin kaydedildiği eserlerdir45. 

Tabakât eserleri bu yönüyle ile tek bir şahsiyetin biyografisinin kaydedildiği 

siyerden ayrılmaktadır. İbn Sa’d’ın (ö.230/845) Kitâbü’l-Tabakâti’l-Kebîr’i, 

Belâzüri’nin (ö.279/892) Ensâbü’l-eşrâf’ı, Halîfe b. Hayyât’ın (ö.240/854) Kitâbü’t-

Tabakât’ı, İbnü’l-Esîr’in (ö.630/1233) Üsdü’l-gâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe’si, 

Zehebî’nin (ö.748/1348) Siyeru a’lâmi’n-nübelâ’sı ve Hacer el-Askalânî’nin 

(ö.852/1449) el-İşâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe’si tabakât alanında yazılmış önemli 

eserlerindendir46. 

Şehir Tarihçiliği; İslâm tarih yazıcılığı içerisinde, zamanla gelişen şehir ve 

bölge tarihçiliğinin de ayrı bir önemi vardır47. Bu yazım alanı, ilk olarak İslâm’ın 

doğup geliştiği Mekke ve Medine şehirleri hakkında bilgi verilmesi, bu şehirlerde 

yaşayan başta Hz. Muhammed (sav) ve önemli şahsiyetlerin hayatlarının anlatılması 

ile başlamıştır. Özellikle yeni fethedilen şehirlerin iklimi, iktisadî durumu ve orada 

ikamet eden şehir halkı hakkında bilgi toplanması amacıyla tarihî kayıt ve raporların 

tutulması ile de gelişmiştir48. Şehirler temel alınarak yazılan bu eserlerde şehirlerin 

coğrafî durumundan, siyasî, sosyal ve kültürel yapısından özetle şehrin genel 

tarihinden bahseder. İslâm Dünyasındaki şehir tarihçiliği genel itibarı ile ya 

kronolojik ya da o şehirde yaşayan önemli şahsiyetlerin biyografilerinin yazılması 

şeklinde iki farklı uslub ile yazılmaktadır. Ancak bu kesin bir ayrım değildir. Çünkü 

kronolojik anlatım içerisinde yazılmış eserlerde biyografilere de sık sık yer 

                                                             
42 Ahatlı, a.g.md.,  s. 483. 
43 Ahatlı, a.g.md.,  s. 484. 
44 Avcı, a.g.md.,  s. 297. 
45 Avcı, a.g.md.,  s. 298. 
46 Fayda, “Siyer ve Megâzî”, DİA,  s. 323. 
47 Mustafa Hizmetli, a.g.e., s. 151. 
48 Mustafa Hizmetli, a.g.e., s. 151. 
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verilmektedir49. Bu tür eserlerde genel itibari ile o şehirde yaşayan ilim, irfan ve 

meziyet sahibi önemli şahsiyetlerin yani buralarda yaşayan hükümdar, vezir, şair, 

edip, kumandan, kadı vb. şahsiyetlerin biyografilerine yer verilir50. Şehrin tarihi 

adeta o şehirde yaşamış bu önemli şahsiyetlerin yaşantılarının etrafında gelişir51. Bu 

bakımdan bu tarz eserler tabakât eserleri içerisinde de sayılabilir52.  

 Şehir tarihçiliği alanında yazılmış ve günümüze ulaşmış olan ilk eser Hasan el-

Basrî’nin (ö.110/728) Fazîletü’l-Mücâvere fî Mekketi’l-Mükerreme (Risâle fî fazli’l-

mücâvere bi’l-Beyti’l-‘atîk53) adlı eseridir. Günümüze kadar ulaşmayan İbn 

Zebâle’nin (ö.199/814) Ahbâru’l-Medine’si de bu alanda yazılmış ilk örneklerden 

sayılır54. el-Mevsılî’nin (ö.184/800) Târîhu’l-Mevsıl (Musul), İbnü’l-Kelbî’nin 

(ö.204/819) Futûhu’ş-Şam, el-Vâkıdî’nin (ö.207/823) Ahbâru Mekke, Futûhu’ş-Şam, 

Futûhu’l-Irak, El-Ezrakî’nin (ö.250/865) Ahbâru Mekke ve Mâcâe fîha mine’l-Asar,  

İbn Abdi’l-Hakem’in (ö.257/871) Fûtuhu Mısır ve Ahbâruhâ, İbn Şebbe’nin 

(ö.262/876) Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, Hatip el-Bağdadî’nin (ö.463/1071) 

Târîhu Bağdâd, İbn Asâkir’in (ö.571/1176) Târîhu Dımaşk ve İbn Kâlanisî’nin 

(ö.555/1160) Zeylü Târîhi Dımaşk’ı şehir tarihçiliği alanında yazılmış en önemli 

eserlerdendir55.  

İbnü’l-Adîm Buğyetü’t-Taleb fî târîhi Haleb’i yazarken; İmâdüddin Kâtib el-

İsfehânî, Sem’ânî, Garsünni’me Muhammed b. Hilâl, Ali b. Nâsır el-Hüseynî, İbnü’l-

Kalânisî ve Azîmî gibi kırk iki tarihçiden şifahî rivayetlerden faydalandığını 

belirtir56. Ayrıca yazım formatı olarak Hatip el-Bağdâdi’nin Târîhu Bağdâd ve İbn 

Asâkir’in Târîhu Dımaşk adlı eserlerini örnek almıştır. O, Zübdetü’l-Haleb min târîhi 

Haleb’i, Haleb’in tarihi ve coğrafyasına ve Haleb’te yaşayan meşhur şahısların hal 

tercümelerine dair 40 cilt olarak yazmak istediği ancak tamamlamaya muvaffak 

                                                             
49 Feyza Betül Köse, “İlk Medine Şehir Tarihçisi İbn Zebâle ve İslâm Şehir Tarihçiliğindeki Yeri”, 

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 31, Kahramanmaraş 2018, s. 60. 
50 Mustafa Demirci, İslâm’da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri, İSTEM Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 2, 
Aralık 2003, s. 130; Avcı, a.g.md., s. 298. 
51 Demirci, a.g.m., s. 130. 
52 Avcı, a.g.md., s. 297. 
53 Süleyman Uludağ, “Hasan-ı Basrî”, DİA, Cilt. XVI, İstanbul 1997, s. 292.  
54 Köse, a.g.m, s. 53.  
55 Mustafa Fayda, “İslâm Dünyasındaki İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medine-i Münevvere 

Tarihi”, AÜİFD, Cilt. 28, Ankara 1986, s. 171,172.  
56 Ali Sevim, “Buğyetü’t-Taleb”, DİA, Cilt. VI, İstanbul 1992, s. 361. 
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olamadığı57 Buğyetü’t-Taleb fî târîhi Haleb adlı bu eserine muhtasar olarak 

yazmıştır58. Buğyetü’t-Taleb fî târîhi Haleb’in tarihî yazım formatı incelendiğinde ise 

hem kronolojik şehir tarihi hem de tabakât eserleri formatında yazıldığı 

görülmektedir59. Dolayısı ile Zübde, muhtasarı olduğu Buğye gibi hem kronolojik 

şehir tarihi hem de tabakât eserler içerisinde sayılabilir. 

İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-Taleb fî târîhi Haleb’i telif ederken hadis ilmindeki 

sened verme yöntemini kullanmıştır60. Ancak Zübde’de, Buğye’deki bu üslubundan 

farklı olarak isnatsız bir yöntem tercih etmiştir. İbnü’l-Adîm ya bir an önce eseri 

yazıp el-Melikü’l-Azîz Muhammed b. Zâhir’e sunmak için acele ettiğinden ya da 

Zübde’yi, madde madde kaydettiği ve rivayet zincirini belirtmiş olduğu Buğye’nin 

bir özeti olacak şekilde yazdığı için tekrar bu rivayet zincirinden bahsetme gereği 

duymamış olabilir. Bunun sebebini tam olarak bilemesek de O, bu eserinde sened 

zinciri yerine sürekli kesintisiz ve öykümsü bir anlatım tercih etmiştir. Bu yönü ile de 

Zübde’nin yazıldığı üslub ve format daha çok havliyat (yıllık/kronolojik) şeklinde 

yazılan ve şehir tarihçiliğinin önemli eserlerinden biri sayılan İbn Kâlanisî’nin Zeylü 

Târîhu Dımaşk adlı eserine benzer. İbnü’l-Adîm rivayet zincirinin belirtmediği 

Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb’de çok fazla rastlanmasa da gerçekliğinden emin 

olamadığı bazı haberler için de; Denilir ki, bana ulaştı ki, bir rivayete göre vb. 

ifadeler kullanmıştır. 

İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb’i o dönem Haleb’de hâkim 

olan Eyyûbî hükümdarı el-Melikü’l-Azîz Muhammed b. Zâhir’in Haleb tarihini 

yazmasını istemesi üzerine kaleme almıştır (613-634/1216-1236)61. Ancak İbnü’l-

Adîm el-Melikü’l-Azîz’in, kendisinden yazmasını istediği tarihî zaman aralığı ile 

kifayet etmemiş Haleb’in ilk kuruluşundan kısaca bahsettikten sonra İslâmiyetin 

ortaya çıkışından yaşadığı döneme kadar olan geniş zaman şeridi üzerinden Haleb 

tarihini bir bütün olarak kaydetmiştir. Bunu yaparken de büyük oranda henüz 

tamamlayamadığı Buğyetü’t-Taleb fî târîhi Haleb’i esas tutmuştur. O Zübdetü’l-

Haleb min târîhi Haleb adlı bu eserini neden yazdığını ve yazarken Buğyetü’t-Taleb 

                                                             
57 Sevim, “Buğyetü’t-Taleb”, s. 361. 
58 İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb min Târîhi Haleb, Cilt. I, (thk. Süheyl Zekkar), Daru’l-Kitab-ı Arabî, 
Dımaşk 1997, s. 21; Sevim, “Buğyetü’t-Taleb”, s. 361. 
59 Avcı, a.g.md., s. 298. 
60 Sevim, “Buğyetü’t-Taleb”, s. 361. 
61 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 21. 
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fî târîhi Haleb adlı eserinden faydalandığını şu şekilde ifade eder: “Bazı kimseler 

vardır ki emrine itaat etmem, onun dostluğuna ve iyiliğine inkıyad etmem gerekir. 

Bunlardan biri olan el-Melikü’l-Azîz benden Haleb’in melik, emir, vali ve 

yöneticilerinin hayatı ve yaşadığı olayları anlatan tarihî bir eser yazmamı istedi. Ben 

de onun bu isteğini yerine getirmek üzere süratle işe koyuldum ve bu eserimde 

Haleb’e malik olan yöneticilerin kaydını tuttum. Ayrıca bu eserime kadim 

zamanlarda Haleb’i imar edenlerin ve Haleb isminin ne anlama geldiği bahsini de 

ekledim. Eserimin ismini de “Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb” koydum. Çünkü bu 

eserim, henüz tamamlayamadığım, isimler ve harfler yönünden tertipli olan büyük 

tarih kitabımın (Buğyetü’t-taleb fî tarihi Haleb) bir özetidir.”62 

Sonuç olarak İslâm şehir tarihçiliğinin en önemli örneklerinden biri olan 

Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb, müellifinin de belirttiği üzere, henüz bitirmeye 

muvaffak olamadığı Buğyetü’t-Taleb fî tarihi Haleb eserinin muhtasarı olması ciheti 

ile hem o eserin yazım formatı olan tabakat eserleri hem de havliyat 

(yıllık/kronolojik) formatı ile yazılmış eserler içerisinde değerlendirilebilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 İbnü’l-Adîm,1997 a.g.e., I, s. 31. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜELLİF KEMÂLÜDDÎN İBNÜ’L-ADÎM’İN HAYATI, İLMÎ ŞAHSİYETİ 

VE ESERLERİ 

1.1. Hayatı, Ailesi ve Evliliği 

Asıl adı Ömer b. Ahmed b. Hibetullâh b. Muhammed b. Hibetullah b. Ahmed 

b. Yahya b. Züheyr b. Harun b. Musa b. İsa b. Abdullah b. Muhammed b. Ebî Cerâde 

el-Ukaylî el-Halebî63 olan İbnü’l-Adîm 58864 (1192) yılında Haleb’te doğdu65. 

Künyesi Ebü’l-Kâsım, lakabı ise Kemâlüddîn’dir ve İbnü’l-Adîm olarak 

tanınmaktadır66. Arap Ukaylî Kabilesi’nin bir kolu olan Benî Ebî Cerâde’ye mensup 

olan ve çocukluğunu Haleb’te geçiren Ebu’l-Kâsım Kemâlüddîn Ömer, dedelerinden 

Ebü’l-Fazl Hibetullah b. Ahmed’in67 zenginliğine rağmen şiirlerinde daima yokluğu 

(âdem) dile getirmesi ve zamandan şikâyet etmesinden dolayı İbnü’l-Adîm olarak 

adlandırıldığı nakledilir68. Ataları IX. yüzyılda Haleb’e gelen İbnü’l-Adîm’in ailesi 

ilim, hadis, edeb, zühd ve kadılık görevi ile temayüz etmiştir69. Basra’da Ukayl 

Mahallesinde mukim Benî Ebî Cerâde’den Musa b. İsa b. Abdullah b. Muhammed b. 

Ebî Cerâde’nin ilk olarak yanında bulunan 200’den fazla tacir ile Basra’da vuku 

bulan veba salgınından dolayı Haleb’e geldiği bilinmektedir70.  

İbnü’l-Adîm’in dedelerinden birçoğu Haleb’de uzun süre kadılık 

yapmışlardır71. Onlardan Haleb’de ilk defa kadılık yapan dedesi Kadı Ebü’l-Hasan 

                                                             
63 Yakût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Üdebâ, Cilt. V, (thk. İhsan Abbas), Daru’l-Garbi İslâmiye, Beyrut 
1993, s. 2069; İbnü’ş-Şe’âr, Kalâ’idü’l-Cuman fî Ferâ’idi Şu’arâ’i Haze’z-Zamân, (thk. Kamil el-

Cuburi), Cilt. IV, Daru’l-Kutubî İlmiye, Beyrut 2005, s. 232.  
64 el-Yûnînî, Zeylu Mir’âtiz-Zamân, Cilt. II, Haydarabad ed-Dikan, Hindistan 1960, s. 177; İbn 
Kutluboğa, Tâcü’t-Teracim, (thk. İbrahim Salih),  Daru’l-Me’mun, Dımaşk 1992, s. 222; İbn Şakir el-

Kütübî, Fevatu’l-Vefayat, Cilt. III, (thk. İhsan Abbas), Daru Sadr, Beyrut 1974, s. 126. El-Aynî, 

Ikdü’l-Cuman Asr-ı Selatin-i Memlukiye, Cilt. I, (thk. Mahmut Rızk Mahmut), Daru’l-Kutub ve’l-

Vesaiku’l-Kavmîye, Kahire 2010, s. 339, onun doğumunu 686 yılı olarak kaydederler. 
65 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2082; Ali Sevim, “İbnü’l-Adîm”, DİA, Cilt. XX, İstanbul 1999, 
s. 478; Şeşen, a.g.e.,  s. 146. 
66 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2069. 
67 İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127; Sevim,“İbnü’l-Adîm”, s. 478.  
68 İbnü’l-Adîm bu şekilde isimlendirilmelerinin sebebinin bu olay olduğunun kendisine nakledildiğini, 
ancak asıl sebebin bu olmadığını düşündüğünü, fakat gerçek sebebinin de ne olduğunu bilmediğini 

ifade eder. Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V, s. 2069; Safedî, El-Vafi bil-Vefayat, Cilt. XXII,  Daru 

Ehya el-Tohurat el-Arabi, Beyrut 1999, s. 260; İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127. 
69 İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127; Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 478.  
70 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V, s. 2070; İbnü’l-Adîm, “Biyografilerle Selçuklular Tarihi 

Buğyetü’t-Taleb fi Târîhi Haleb’ten Seçmeler”, (çev. Ali Sevim), TTK Yayınları, Ankara 1989, s. 1; 
Sevim,“İbnü’l-Adîm”, s. 478. 
71 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2082. 
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Ahmed b. Yahya b. Züheyr’dir. O Mirdâsîler döneminde kadılık görevini 

üstlenmiştir ve 429 (1037-1038) yılında vefat etmiştir72. Öte yandan Ebü’l-Fazl 

Hibetullah b. Ahmed de Mirdâsîler döneminde 473 (1080-1081) yılında Haleb 

kadılığına getirilmiştir. Ebü’l-Fazl Hibetullah b. Ahmed bu görevini Mirdâsîler 

yıkıldıktan sonra Haleb’te hüküm süren Müslim b. Kureyş’in ilk zamanlarında da 

sürdürmüştür. Kadı Ebü’l-Fazl Hibetullah b. Ahmed, müellif İbnü’l-Adîm gibi fasih 

ve şair bir şahsiyetti, Onun, Sabık b. Mahmûd b. Sâlih b. Mirdâs’ı öven ve ona 

şükranlarını sunan bir şiiri de mevcuttur73. Oğlu Ebû Ganem Muhammed b. Ebü’l-

Fazl Hibetullah b. Ahmed ise Tacüddevle Tutuş döneminde Haleb’te kadılık 

yapmıştır74. Ebû Ganem öldükten sonra dedesinin adını taşıyan oğlu Ebü’l-Fazl 

Hibetullah b. Ebû Ganem de İmâdüddin Zengî b. Aksungur ve oğlu Nûreddin 

Mahmûd b. Zengî döneminde Haleb’de kadılık yapmıştır75.  

İbnü’l-Adîm’in kendisinden ders aldığı amcası Cemâleddin b. Ebû Ganem 

Haleb Camii’nde hatiplik yapmıştır. Ona, Melik Salih b. İsmail b. Nûreddin Mahmûd 

b. Zengi döneminde Haleb kadılığı teklif edilmişse de bunu kabul etmemiştir.76 

Bunun üzerine kardeşi yani müellif Kemalüddin İbnü’l-Adîm’in babası Ebü’l-Hasan 

b. Ahmed kadılık görevine getirilmiştir. O, Nûreddin Mahmûd b. Zengi döneminde 

Haleb Kalesi’nde hutbe vermiş ve yine Nûreddin Zengi’nin oğlu Melikü’s-Sâlih 

İsmâil (1168-1181) döneminde hazinedarlık görevini ifa etmiştir. 575’te (1179-1180) 

Haleb kadılığına getirilen İbnü’l-Adîm’in babası bu görevi azledilene kadar 

sürdürmüştür77.  

İbnü’l-Adîm’in yakın dostlarından biri olan Yakût el-Hamevî, İbnü’l-Adîm’in 

hayatı hakkında kendi anlatımı ile şu bilgileri aktarmaktadır:  

“Babam bana anlattı: Dedi ki; benim çok kızım oldu ve büyüdüler. Sadece bir 

oğlum oldu. Gayet güzel, çok zeki ve anlayışlı bir çocuk idi. Beş yaşında iken 

Kur’ân’dan mühim bir miktar ezberledi. Bir gün bizim yola bakan bir odamızda 

                                                             
72 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2076. 
73 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2077. 
74 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2078. 
75 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2078. 
76 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2082. 
77 İbnü’l-Adîm’in babası Ebü’l-Hasan b. Ahmed 578 (1182-1183) tarihinde Selâhaddîn Eyyûbî 
tarafından azledilmiştir. Yakût, Haleb’e yeni hâkim olan Eyyûbî Devleti’nin Şafiî, onun ise Hanefî 

olduğu için azledilip yerine Şafiî bir Kadı’nın atandığını rivayet eder. Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  

s. 2082. 
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otururken bir cenaze geçti. Bu çocuk o cenazeye doğru baktı sonra başını bana 

doğru kaldırarak bir gün ben ölürsem benim tabutumu ne ile örtersin dedi. Ben ona 

kızdım. Bir vakit sonra bana elim bir duygu geldi. Bir kaç gün geçmişti ki; hasta oldu 

ve Allahın rahmetine gitti. Bunun üzerine bana hiç bir babaya isabet etmeyen bir 

musibet isabet etti. Yemek içmekten kesildim evin karanlık bir yerinde oturdum onun 

ölümü üzerine sabredemedim. O acının şiddetli hüznü beni onun kabrine yöneltti. 

Onun kabrini kendim kazarak onu çıkarıp yüzünü görmekle iyi olmak istedim. 

Ondaki çirkinliği görmeyeyim diye Allah’ın bana ve o çocuğa lütfu ve isteği ile 

kabirde kocaman bir taşa rastladım. Onu sökmek için çabaladım fakat bileklerimin 

kuvveti ile tanınmama rağmen onu sökemedim. O taşın bana direnmesini görünce 

anladım ki bu bana ve çocuğuma Allah’ın bir şefkati idi ve kabrini önceki haline 

döndürdükten sonra hüzünlü olarak döndüm.  

Bu olaydan sonra rüyada o çocuğumu şöyle derken gördüm; Ey babacığım! 

Anneme size geri gelmeyi istediğimi bildir. Ben korkarak uyandım ve bu durumu 

annesine bildirdim. Ağladık, ona rahmet okuduk ve Allaha sığındık. Sonra başka bir 

rüyada gördüm ki; benden bir nur çıktı, bizim diyarımız ve bulunduğumuz yere kadar 

yayıldı ve büyük bir yükseltiye yükseldi. Uyandım ve bu rüyayı tevil ettim. Bana 

denildi ki; gördüğün nur miktarınca kadri yücelecek, işleri büyüyecek, canlılar 

içinde zikri yayılacak bir evlatla müjdelen.  Allah Azze ve Celle’ye yalvardım, ona 

dua ettim ve ona şükrettim.  

Çok zaman geçmeden benim bu evladımın -Kemâlüddîn’e işaret ediyor-  annesi 

bu evladıma hamile kaldı ve 588 (1192) tarihinde bu evladımı doğurdu. Kalbimde ilk 

çocuğumun tatlılığı yoktu. Bu çok zayıftı, büyüdükçe kadrinin ve cisminin asaleti de 

büyüdü. Ona çok dua ettim, onun için Allah’tan bazı şeyler istedim ve elhamdülillah 

bunların birçoğunu onda gördüm. Bir gün bir adam benim huzurumda -insanların 

dediği gibi- Allah onun, babaları gibi kadı olduğunu sana göstersin dedi. Ben ise 

ona; bunu istemiyorum ben onun müderris olmasını istiyorum dedim. Allah onun 

ölümünden sonra78 oğlunu (İbnü’l Adim’i kastediyor) o makama ulaştırdı.”79 

İki kez evlenen İbnü’l-Adîm ilk evliliğini Haleb’in ileri gelen ailelerinden 

birinin kızı ile yapmış ve kendi ifadesiyle iki aile arasında çıkan bir anlaşmazlık 

                                                             
78 İbnü’l-Adîm’in babası Ebü’l-Hasan b. Ahmed 27 Şaban 613 (9 Aralık 1216) tarihinde Cuma gecesi 
vefat etmiştir. O öldüğünde İbnü’l-Adîm 25 yaşındadır.Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2082. 
79 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V,  s. 2083. 
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yüzünden boşanmıştır80. Bundan sonra Haleb şehrinin zengin, saygın ve ileri gelen 

şahsiyetlerinden biri olan Şâfiî şeyhi el-Acemî lakaplı Bahauddin Ebü’l-Kâsım 

Abdülmecid b. el-Hasan’in kızı ile evlenmiştir. Bu hanımından Ahmed, 

Abdurrahman, ileride Hama kadılığı yapacak olan Muhammed81 adında üç oğlu ve 

Şuhde adlı bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir82. 

Vezirlik ve elçilik görevlerini83 ifa etmiştir. Halife’ye ve birçok Hükümdara 

elçi olarak gönderilen İbnü’l-Adîm sultanların ve özellikle Halife’nin yanında üstün 

bir makama sahipti84. İbnü’l-Adîm, Bağdat, Mısır ve Anadolu’ya birçok kez elçilik 

görevi ile gitmiştir. Bu cümleden Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin 

Keykubad’ın 1237 yılında ölümünden sonra tahta çıkan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’e, 

hem başsağlığı vermek hem de hükümdarlığını kutlama dileğini iletmek için Haleb 

meliki el-Melikü’n-Nâsır tarafından elçi olarak Anadolu’ya gönderildi85.  

Böylece II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Haleb Emîri el-Melikü’n-Nâsır’ın kız 

kardeşi Gâziye Hatun ile evlenirken kız kardeşini de el-Melikü’n-Nâsır’a vererek 

karşılıklı olarak evlilik yoluyla ilişkilerini güçlendirdi. Haleb kalesinde II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’in nikâh töreni yapıldığında İbnü’l-Adîm Hanefî fıkhı üzerine 

nikâhını kıydı. Bunu takiben el-Melikü’n-Nâsır, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in kız 

kardeşi ile yapacağı nikâh için İbnü’l-Adîm’i Kayseri’ye gönderdi86. İbnü’l-Adîm, 

“Konya’ya gitmek üzere olan sultan Gıyaseddin Keyhusrev, benim gelmekte 

olduğumu haber alınca, ben henüz Akça-Derbend’de iken, bana ulak gönderip 

seyahatini ertelediğini ve acele ile Kayseri’ye gelmemi bildirdi, hatta bir an önce 

gelmem hususunu teyid için bana ikinci bir ulak gönderdi. Bu ulak ise bana, Zamantı 

yakınlarında ulaştı ve sultanın söz konusu buyruğunu bildirdi. Ben de bunun üzerine 

acele ile Kayseri’ye gittim. Sultan, Keykubâdiye Köşkü’nde idi. Onun beni doğrudan 

doğruya yanına çağırması üzerine, kentte kalmayıp doğruca köşke gittim ve beni 

hemen huzuruna kabul etti (2 Haziran 1238). Sultan, nikâhın derhal kıyılmasını 

buyurdu ve emir Kemâleddin Kâmyar’ı, kendi adına, kız kardeşi Melike Hatun’un 

                                                             
80 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V,  s. 2085, 2086. 
81 İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 270. 
82 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e.,  s. 2. 
83 El-Yûnînî, a.g.e., II, s.178; İbn Şakir, a.g.e., III, s. 126; el-Aynî, a.g.e., I, s. 339.  
84 el-Yûnînî, a.g.e., II, s.178. 
85 Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, Cilt. IV,  Yaylacık Matbaası, İstanbul 1987, s. 374; İbnü’l-Adîm, 1989 
a.g.e., s. 3. 
86 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e.,  s. 3, 4. 
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vekili tayin etti. Biz hemen kente indik, kent kadısı ve tanıklar hazır idiler. Ben ve 

Kemaleddin Kâmyar birlikte, el-Melikü’n-Nâsır’ın nikâhında olduğu gibi, 50 bin 

dinar-i sultanî değerindeki çehiz karşılığı nikâhı kıydık. Aynı gün tanımlanamayacak 

derecede çok altın, gümüş, eşya ve buna benzer şeyler gösterildi. Ben de Haleb’den 

beraberimde getirdiğim bin altını dağıttım. Ayrıca sultanın sarayında pek çok altın, 

gümüş, giysi ve şeker saçıldı ve müjde davulları vuruldu, kentin her yerinde sevinç 

gösterileri yapıldı. Bütün bunlardan sonra, bizimle birlikte gelenlerden birisini, 

nikâh ve yapılan töreni müjdelemesi için derhal el-Melikü’n-Nâsır’a gönderdim. Bu 

haber üzerine Haleb’de müjde davulları vurulmuş ve müjdeyi getirene değerli 

giysiler armağan edilmiş. Daha sonra, 23 Haziran 1238’de Haleb’e döndüm ve 

sultan el-Melikü’n-Nâsır ile buluşup nikâh kıyımı konusunda kendisine bilgi 

verdim”87 şeklinde seyahati hakkında bilgiler vermektedir. 

İbnü’l-Adîm, Moğolların Haleb üzerine saldırıya geçmelerini (24 Ocak 1260) 

izleyen günlerde, el-Melikü’n-Nâsır ile birlikte önce Dımaşk’a, daha sonra Kahire’ye 

geçmişti. Çok geçmeden Müslümanlar Sultan Kutuz komutasında 3 Eylül 1260 

tarihinde Ayn Câlût Savaşında Moğollara karşı zafer kazandı. Bu zaferden kısa süre 

sonra İbnü’l-Adîm çok sevdiği Haleb’e geri döndü88. Moğolların doğup, büyüdüğü 

ve çok sevdiği Haleb şehrine yaptıklarını görünce çok üzüldü, Haleb’in harap olmuş 

haline, yıkıntısına dayanamadı ve şehrin o anki durumunu anlatan uzun ve acıklı bir 

kaside yazdı89. Bu üzüntüsünden dolayı Haleb’te kalamadı ve hayatının son 

dönemini geçirmek için ikinci kez Kahire’ye dönen90 İbnü’l-Adîm, 20 

Cemaziyülevvel 660 (12 Nisan 1262) tarihinde burada vefat etti. Öldükten sonra el-

Mukaddem Mezarlığı’na defnedildi91.  

 

                                                             
87 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e.,  s. 4. 
88 el-Aynî, a.g.e., I, s. 340 
89 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 7; el-Aynî, a.g.e., I, s. 340; Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 478; Şemseddin 

Günaltay, Tarih ve Müverrihler, Endülüs Yayınları, İstanbul 1991, s. 164. 
90 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e.,, s. 7; El-Aynî, a.g.e., I, s. 340; Şakir Mustafa, et-Târîhu’l-Arab ve’l-

Müverrihin, Cilt. II, Daru’l-İlim lil-Melayin, Beyrut 1979, s.264.  
91 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 2; El-Yûnînî, a.g.e., II, s. 178; İbn Sukaî, Tali Kitâbı Vefeyati’l-A’yan, 
thk. Jacqueline Sublet, Elmahed Fransız Enstitüsü, Dımaşk 1974, s. 96; İbn Şakir, a.g.e., III, s.127; El-

Aynî, a.g.e., I, s. 340;  
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1.2. Öğrenim Hayatı 

İbnü’l-Adîm ilk eğitimini, babası Ebü’l-Hasan b. Ahmed (1147-1216) ve 

amcası Ebû Ganem Muhammed b. Ahmed’den almıştır. İyi bir bilgin olarak 

yetişmesinde babasının emeği oldukça fazladır92.  Başta Haleb olmak üzere, Dımaşk, 

Kudüs, Hicaz ve Irak’ta Ebû Hafs Ömer b. Taberzad93, İftiharüddin Abdulmuttalib 

el-Hâşimî, Bahauddin Yusuf b. Râfî b. Şeddâd, Abdurrahman b. Ulvân, Sâbit b. 

Şeref, Rûzbeh, Ebî Mansûr b. Askerî el-Fakih, Hibetullah b. Tâvûs, Behram el-

Atabekî, Ahmed b. Ebî Yüsra, İbn Sasra, İbn Râcih, Şeyh Fahreddin Muhammed b. 

Teymiyye, Abdulaziz b. Hilâle, Muhammed b. Ömer el-Osmanî, Ebu Ali el-İvakî, 

Tâceddin Ebu’l-Yumna Zeyd b. el-Hasan el-Kindî, Ebü’l-Kâsım Abdüssamed b. el-

Kadî b. el-Harestânî, Cemâleddin Ahmed b. Musa el-Alevî, Ebu’l-Mevâhib el-Hasan 

b. Ebu’l-Azâ’im, İbnü’l-Benna, el-Behâ Abdurrahman, İbnü’l-Münâ, Ahmed b. 

Abdullah el-Attâr, el-İmâd İbrahim b. Abdülvâhid, Abdülaziz b. Mahmûd gibi devrin 

ileri gelen birçok âliminden ders aldı94. İcazetini ise Ebu Revh el-Herevî’den aldı95.  

İbnü’l-Adîm hât sanatında da çok mahirdir96. Yakût el-Hamevî bu konuda 

İbnü’l-Adîm’den naklen “…Yedi yaşında okula başladım, muallimin önünde 

oturtuldum. Hoca diğer çocuklara verdiği gibi bana örnek vermeye başladı. Hat 

çizip, üç tane ‘sin’( س   ) tertip etti. Kalemi aldım, ben daha önce ‘bismillah’ (  بسم هللا ) 

yazıldığını görmüştüm. Meddesini uzattı, ben de onun yaptığı gibi yaptım. Benim 

yazdığım onun hattına çok benzer ve yakın geldi. Hoca şaşırdı. Etrafındakilere dedi 

ki; Eğer bu çocuk yaşarsa ondan daha iyi kâtip yeryüzünde bulunmaz” şeklinde 

verdiği bilgi, İbnü’l-Adîm’in yedi yaşında eğitim hayatına başladığını göstermekle 

birlikte hat sanatına dair istidadını da kanıtlamaktadır. Aktarımına devam eden Yakût 

el-Hamevî, “Ömrüme yemin olsun ki; o muallimin onun hakkındaki feraseti doğru 

çıktı. Şüphesiz o, İbnü’l-Bevvâb’tan sonra kendisinden önceki tüm kâtiplerden daha 

iyi bir kâtiptir” diyerek bunu teyit etmektedir. Devamında “Ben dokuz yaşına 

girdiğimde Kur’ân’ı hatim ettim, on yaşında âşir okudum ve bana hat sevdirildi. 

                                                             
92 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 1. 
93 İbn Şakir, a.g.e., III, s. 126. 
94 Zehebî, Târîhu’l-İslâmî,  Cilt. XLVIII, thk. Ömer Abdüsselam Tedmuri,  Dar’ul-Kitabû Arabî, 
Beyrut 1991, s. 422; Sevim, “İbnü’l-Adîm”,s. 478. 
95 Zehebî, a.g.e., XLVIII, s. 423. 
96 İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233; el-Yûnînî, a.g.e., II, s. 178; İbn Sukaî, a.g.e., s. 96; İbn Şakir, a.g.e., 

III, s. 126. 
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Babam beni hat yazmaya teşvik ediyordu” 97 ifadesiyle eğitime başladıktan iki yıl 

sonra da Kur’ân’ı Kerîm’i hatmettiğini kaydetmektedir.  

İbnü’l-Adîm, eğitimi ve özellikle hat alanında gelişiminde babasının 

gayretlerini şu cümleler ile kaydetmektedir: “Babam bana dedi ki: ‘el-Luma’ kitabını 

ezberlersen sana şunu şunu vereceğim, ben de ezberledim. Sonra bana; ‘Kudurî’ 

kitabını ezberle sana şöyle şöyle dirhemler vereyim dedi. Onu da az bir sürede 

ezberledim. O müddet boyunca hattımı da iyi yapıyordum. Babam –Allah rahmet 

etsin- beni buna teşvik ediyordu. Benim hat kâğıdımı kendisi cilalıyordu. Bir 

keresinde hatırlıyorum; bizim küçük bir arazimize gittik, bana yazmam için emretti. 

Ben ona yanımda güzel bir kâğıt yok dedim. Yanımızdaki adi, kötü bir kâğıdı aldı ve 

onu eli ile cilaladı ve bana yaz dedi. Babamın hattı çok güzel değildi fakat hattın 

usulünü bilirdi. Bana yazdıklarım için bu iyidir, bu iyi değildir diyordu. Onun 

yanında İbnü’l-Bevvâb’ın hattı vardı. Ondan daha iyi yapana kadar bana onun 

usulünü gösterirdi. Tâceddin b. Muhammed b. Ahmed el-Berfetî el-Bağdâdî hariç 

meşhur birinin huzurunda yazmadım. O Haleb’te bizim yanımıza geldi. Ona bir kaç 

gün hat yazdım o da bunu kontrol etti.”98 Böylece nesih hattında devrin en önde 

gelen hattatlarından biri oldu99. Hatta mensup hattın sahibi İbnü’l-Bevvâb’a yetişti. 

Mensup hat yazısında, özellikle “hevaşî” hattında da ileri gelenlerden biri oldu100. 

İbnü’l-Adîm hat dışında Kur’an, hadis, fıkıh, kelam, tarih, edebiyat ve inşâ 

alanlarında da büyük başarılar göstermiştir101. Özellikle hadis ezberleme konusunda 

çok gayret sarfetti. 603 (1206-1207) ve 608 (1211-1212) yıllarında Beytü’l-Makdis’e 

(Kudüs) ve Dımaşk’a hadis toplamak ve ezberlemek için yolculuk yaptı. Önemli 

âlimlerden biri olan Tâceddin Ebi’l-Yumna ile görüşerek ezberlediği hadisleri ona 

takdim etmiştir102. Gençlik dönemlerinde gezdiği Dımaşk, Kudüs, Irak ve Hicaz’da 

birçok âlimin meclisinde yer alarak devrin önemli simalarından biri olmayı 

                                                             
97 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2082. 
98 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2084-2085. 
99 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2085; el-Yûnînî, a.g.e., II, s. 178.  
100 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e., V, s. 2085; İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233; İbn Şakir, a.g.e., III, s. 
126. 
101 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s.1; Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2085; Zehebî, a.g.e., XLVIII, s. 
423; Şakir Mustafa, a.g.e., II,  s. 263.  
102 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2083. 
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başardı103. İbnü’l-Adîm yazmaya ve araştırmaya o kadar düşkündü ki; bazı 

seferlerinde katırlar arasına bağlanan mahfeye104 binerdi ve orada oturup yazı 

yazardı105. Henüz yirmi sekiz yaşında iken Haleb Eyyûbî hükümdarı el-Melikü’z-

Zâhir Gâzi tarafından şehrin Şâdbaht (Şâzbaht) ve Hallâviye (Halavis) 

Medreselerinin müderrisliğine tayin edilmiş; ayrıca belli başlı camilerde vaaz 

vermiştir106.  

Moğollar, Haleb’i ele geçirince İbnü’l-Adîm, el-Melikü’n-Nâsır ile Kahire’ye 

kaçmıştı. Eyyûbîler ile birlikte hareket etmesine rağmen Moğol komutanı Hülâgû, 

İbnü’l-Adîm’i geri çağırmış ve ona Suriye, Musul, Mardin, Meyyafârikin Kadı’l-

Kuddatlığı (Baş Kadılık) ve Evkaf Nâzırlığı görevlerini teklif etmiş olmasına rağmen 

İbnü’l-Adîm’den olumsuz cevap almıştır107. Şüphesiz bu durum onun ününün 

Moğollar tarafından da bilindiği ve takdir edildiğinin kanıtıdır. 

İbnü’l-Adîm’in ailesinin ilim ve irfanla ne derece iç içe olduğunu ifade etme 

babında neslinden, öncesinden Hz. Resulullah’a (sav) kadar tüm dedelerinin Kur’ân’ı 

Kerîm’i hatim etmiş olduğu ve ilmi ders aldığı vurgulanır. Bu hususda Yakût el-

Hamevî: “Bu hiçbir mahlûkun satın alamayacağı değerli bir menkibedir ki; ben bunu 

Ehl-i Haleb’ten sordum. Onlar bunu tastik ettiler”108 demektedir. 

1.3. İlmî Şahsiyeti 

İbnü’l-Adîm’in fazilet, soy, zekâ, görüş, deha, görünüş, akıl, heybet ve 

parlaklık bakımından eşi benzeri olmayan biri olduğu söylenir109. Fazilette benzersiz, 

soyluların efendisi, reislerin reisi, vezirlerin seyyidi, kadri yüce, ilmi büyük olarak 

tavsif edilmiştir110.  Mevki ve makamının yüksekliğine rağmen mütevazı, yumuşak 

                                                             
103 el-Yûnînî, a.g.e., II, s. 178; Hayrettin ez-Ziriklî, el-A’lam, Cilt.V, Dâru’l-ilm li’l-Melâyin, Beyrut 
2002, s. 40; Şakir Mustafa, a.g.e., II, s. 264; Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 478. 
104 Mahfe; Deve, fil vb. hayvanların sırtına konulan, üzerine oturmaya yarayan sepet, Hamutlar 
üzerine monte edilen, ahşap çubukların birbirine tutturulması ve üzerinin örtülmesiyle meydana 

getirilmiş, özellikle kadınların rahat yolculuk yapmasını sağlayan küçük oda. Ahmet Önkal-Nebi 

Bozkurt, “Deve”, DİA, Cilt. IX, İstanbul 1994, s. 226. 
105  Safedî, a.g.e., XXII,  s. 260; İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127. 
106 İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 234; Sevim, “İbnü’l-Adîm”,s.478; Carl Brockelmann, “Kemalüddin 
İbnü’l-Adîm”,  MEB İslâm Ansiklopedisi, Cilt. VI, MEB Yayınları, Eskişehir 1997, s. 569. 
107  İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e.,  s. 6. 
108 Yakût el-Hamevî,1993 a.g.e.,V, s. 2069. 
109 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V,  s. 2083; İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233; Zehebî, a.g.e., XLVIII, 
s. 423;  Safedî, a.g.e., XXII, s. 260.  
110 İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233; el-Yûnînî, a.g.e.,II, s. 178.  
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huylu, konuksever idi111. Bu özelliklerinden ve ilminden dolayı Rum elçilerine göre 

mertebesi oldukça âli idi112. El-Yûnînî değerini ve mertebesini: “Bağdat’a gelince 

karşılama heyeti onu karşılamaya çıktı. Adet üzere atabeylerin karşılandığı Bâbu’n-

Nube’de karşılandı, onun kadrinin yücelmesi ve ikramda ziyadelik olarak ona iki 

rekât namaz kılması için seccade serildi ve ona şöyle denildi; Normalde biz 

gönderen kişiden dolayı elçilere tazim ederiz, fakat aksine senden dolayı seni 

gönderene tazim ediyoruz”113 şeklinde nakletmektedir. 

Arkadaşı Yakût el-Hamevî, İbnü’l-Adîm’in faziletlerini şu şekilde metheder: 

“Allah Azze ve Celle onun yaratılışına özen gösterdi. Onun yaratılışını, ahlakını, 

aklını, zihnini, zekâsını güzel yarattı. İlminin himmetini ve işlerini yüceltti.  O edebi 

okudu ve onu sağlam yaptı, sonra fıkıh okudu ve onu da güzel yaptı, şiiri güzel 

nazmetti, nesri süslü yazdı, Resululah (sav) hadislerini okudu, onun illet ve rical 

ilmini, te’vilini, usul ve furuatını çok iyi yaptı. İsmi gibi bütün faziletlerde 

kemaldedir. Özen gösterdiği işleri sağlam yapar dikkatleri üzerine çekerdi. Aldığı 

her işte temayüz etti. Bu konuda meşhurdur, hiç bir dostu da düşmanı da bunun 

aksini iddia edemez. Hadis ilminin kıraatinde de sıhhatli, güzel bir sesle ve akıcı bir 

şekilde irat eder. O bu konuda işiten herkesin doğrulayacağı bir şekilde zirvedir. En 

düğümlü hatları ezberden okur. O güzel hat yazımında, hareke ve kayıtta Ebî 

Abdullah b. Mukle’nin göz bebeği ve Ali ibn-i Hilâl’in yanında da kâmil bir 

dolunaydır.”114 

1.4. Eserleri 

İbnü’l-Adîm, teveccühünü kazandığı Sultan el-Melikü’l-Azîz’in (1216-1237) 

veziri olmuş ve vezirliği süresince Haleb Eyyûbî Melikliği’nin karşılaştığı 

meselelerin çözümünde büyük gayret sarf etmiştir.115 Aynı zamanda Dımaşk’ta 

saltanat naipliği de yapan116 İbnü’l-Adîm bu denli yoğun görev ve sorumluluk 

içerisinde birçok eser meydana getirmiştir. Onun vezirlik, elçilik görevleri yanında 

ilimle bu denli iç içe olan bir ailede büyümesi gibi etkenler onun zengin bir 

kütüphane oluşturmasına ve ilim sahasında ilerlemesine imkân sağlamıştır. Bu 

                                                             
111 İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233; el-Yûnini, a.g.e., II, s. 178.  
112 İbn Sukaî, a.g.e., s. 96. 
113 el-Yûnînî, a.g.e.,II, s. 178. 
114 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V,  s. 2083-2084. 
115 Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 478. 
116 Zehebî, a.g.e, XLVIII, s. 423. 



19 

 

durumun neticesinde birçok eser meydana getirmiştir. O elçilik görevi ile gittiği 

birçok memleketten hazırlamakta olduğu eserlerle ilgili hem yazılı hem sözlü birçok 

kaynak toplayabilmiştir117.  

1.4.1. Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb 

Haleb’in tarihi, coğrafyası ve Haleb’te yaşayan âlim veya devlet adamlarının 

şahsiyetleri ve hayat hikâyelerinin yer aldığı İbnü’l-Adîm’in en önemli eserlerinden 

biridir. Söz konusu eserin sadece 10 cildi zamanımıza ulaşmış olup Fuat Sezgin 

tarafından 1986 Frankfurt’ta tıpkıbasım, Dâru’l-Fikr tarafından Beyrut’ta matbaa 

baskısı yapılmıştır118. Eserin fihristi ise 1990 yılında yayınlanmıştır. Kitabın baş 

kısmında Haleb tarihine ve topoğrafyasına dair bilgiler verildikten sonra, Haleb’te 

yaşayan ve Haleb’e uğrayan önemli kişilerin biyografileri verilir119. Biyografiler 

alfabetik bir şekilde tertip edilmiş olup siyasî tarihe ve kültür tarihine dair önemli 

bilgiler içerir. Ayrıca Ali Sevim tarafından Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb’teki 

Selçuklu devlet adamlarının biyografileri seçilerek, 1976 yılında Ankara’da Türk 

Tarih Kurumu yayınları arasında basılmıştır120. 

İbnü’l-Adîm bu eserini yaklaşık 40 cilt olarak yazmak istemiştir121. Birinci cilt 

yukarıda belirttiğimiz gibi Haleb ve çevresindeki önemli bölgelerin topoğrafik 

bilgileri ile başlar. İbnü’l-Adîm bu kitabını ikmal edemeden vefat etti122. İbnü’l-

Adîm’in bizzat kendi hattı ile yazdığı sekiz nüshası İstanbul’da Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi III. Ahmet Kolleksiyonun’nda bulunmaktadır. Kitabın ilk ciltlerinden 

olan bir cilt Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Müzesi Kolleksiyonu’nda 

(Buradaki cilt, eserin Haleb coğrafyası cildini oluşturur), bulunuyor.  Bir cilt de (V. 

Cilt) Millet Genel Kütüphanesi Feyzullah Kolleksiyonu’ndadır. Bundan başka diğer 

bir cilt de Paris Milli Kütüphanesi’nde (Bibliotheque Nationale), biri Musul’da el-

Medresetü’l-Haseniye Kütüphanesi’nde bir diğeri de Londra’da British 

Museum’dadır123. 

                                                             
117 İbnü’l-Adîm,1989 a.g.e.,  s. 8. 
118 Sevim, “Buğyetü’t-taleb”, s. 362.  
119 Sevim, “Buğyetü’t-taleb”, s. 362. 
120 Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 478; Şeşen, 1998 a.g.e.,  s. 146; Brockelmann, a.g.e., VI, s. 569. 
121 el-Aynî, a.g.e., I, s. 340; El-Yûnînî, a.g.e., II, s. 178. 
122 İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127. 
123 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 14; Şakir Mustafa, a.g.e., II, s. 264.  
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İbnü’l-Adîm’in Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb’ine birçok yazar tarafından zeyl 

de yazılmıştır. Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Hatîb el-Nâsırıye’nin (ö.1439) ed-

Dürr el-müntehab fi’t-târih adlı eseri, Muvaffakuddin Ebû Zer Ahmed b. İbrahim 

Halebî’nin (ö.1479) Künûz ez-zeheb fî târihi Haleb adlı eseri, Muhammed b. İbrahim 

b. Yusuf el-Hanefî’nin (ö.1563) Dürrü’l-Haleb fî târihi A’yân-ı Haleb adlı eseri 

bunlardan bazılarıdır124.   

1.4.2. Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb 

İbnü’l-Adîm daha önce yazdığı Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb kitabının 

hacminin büyük olması ve yakın dostlarının önerileri sonucunda Zübdetü’l-Haleb 

min târîhi Haleb adlı eser vücut bulmuştur. Bu eser, üç cilt halinde Dr. Sâmî ed-

Dehhân (I-III Dımaşk 1951-54-68)125, tek cilt halinde Halil Mansûr (Beyrut 1996) 

tarafından neşredilmiş ve 2 cilt halinde Süheyl Zekkar (I-II Dımaşk 1997) tarafından 

tahkik edilerek basılmıştır. İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb adlı bu 

eserini Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb’de siyasî tarihe dair verdiği bilgilere, başka 

kaynaklardan eklemeler yaparak yazmıştır126. Bu eseri Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb 

adlı eserin muhtasarı olup 1243 yılına kadar olan olayları kapsar. Bu eserde 

Suriye’nin diğer şehirleri, Mısır, Irak gibi yerlerde gelişen olaylar, Haleb ile bir 

şekilde münasebeti bulunan şehir ve kaleler, bu bölgelerde yaşayan ünlü kişi, aile ve 

hanedanları127 ve Haleb’e malik olan hükümdarları anlatır128. Bu eser ayrıca 

Suriye’deki Haçlı faaliyetlerini ve Haçlılara karşı yapılan seferlerle ilgili bilgileri de 

içerir129. 

Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb’de, Selçuklularla ilgili önemli bazı bilgiler 

Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb’e alınmamıştır. Özetler halinde alınan bilgilerin de 

kaynakları, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb’deki gibi belirtilmemiştir. Ali Sevim’e 

göre bu durum gerçek değer ve niteliklerinin ortaya çıkmasına mani olmuştur. Bu 

nedenle Buğye’yi okumayan bir araştırmacı, Zübde’deki bilgilerin esas 

                                                             
124 Günaltay, a.g.e. s. 165 
125 İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb Min Târîhi Haleb’de Selçuklular (H.447-521 = 1055-1127), (çev. 
Ali Sevim), TTK Yayınları, Ankara 2014, s.3; Brockelmann, a.g.e., VI,  s. 570. 
126 Şeşen, a.g.e., s. 146. 
127 Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 478. 
128 İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233. 
129 Şebnem Özonur, Antakya Haçlı Prinkepsliği’nin Sonu, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2008, s. 11. 
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kaynaklarından habersiz kalır. Bu durum karşısında araştırmacılar bütün konularda 

her iki eserdeki bilgileri karşılaştırarak kullanmalıdır130.  

1.4.3. Kitabü’d-derârî fî zikri’z-zerârî, 

İbnü’l-Adîm bu kitabı el-Melikü’z-Zâhir’e 1214 tarihinde, oğlu el-Melikü’l-

Azîz’in doğumunda sunmuştur131. Bu eserin müellif nüshası Nuruosmaniye 

Kütüphanesi’nde bulunur. Bu eserde baba-oğul ilişkileri hakkında bilgi ve tavsiyeler 

bulunmaktadır. Kitap on üç bölümden oluşur132. 

1.4.4. Kitabu dav’i’s-sabah fi’l-has alâ’s-semâh 

Eyyûbî hükümdarı el-Melikü’l-Eşref Muzafferüddin Musâ adına yazılmıştır133. 

Ta’rifü’l-kudemâ bi-Ebi’l-Âlâ adlı kitap içerisinde basılmıştır134. El-Melikü’l-Eşref, 

İbnü’l-Adîm’i özel olarak Harran’a davet etmiş ve ona izzet ve ikramda bulunarak 

birçok hediyeler vermiştir.135 

1.4.5. Kitabü’l-âhbari’l-müstefâde fî zikri Benî Ebî Cerrâde 

Bu kitap, onun evveliyatı, doğumu, yetişmesi ve ailesi136 hakkında birçok bilgi 

vermektedir137. Kitap 10 sayfa olarak bir hafta zarfında toplanmıştır. Yakût el-

Hamevî onun bu eserde verdiği bilgiyi “İrşâdu’l-Erib” adlı eserinde (VI, 18-35) 

parçalar halinde zikreder138. Yakût el-Hamevî, İbnü’l-Adîm’in bu kitabı kendisinin 

talebi ile ve kendisi için bir haftada yazdığını ifade etmektedir139.  

1.4.6. Kitabun fi’l-hatt ve ulûmihi ve vasfı âdâbihi ve aklâmihi ve turûsihi 

Yakût el-Hamevî’nin belirttiğine göre bu kitap tamamlanamamıştır. İbnü’l-

Adîm bu eserini kitabet (yazı) sanatı hakkında kaleme almıştır140. 

                                                             
130 İbnü’l-Adîm, 2014 a.g.e., s. 4. 
131 Safedî, a.g.e., XXII, s. 260; İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127. 
132 Brockelmann, a.g.e., VI,  s. 570; Sevim, “İbnü’l-Adîm”, s. 479; İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 8. 
133 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s.8; Safedî, a.g.e., XXII, s. 260; İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127. 
134 Sevim,“İbnü’l-Adîm”, s. 479. 
135 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 8 
136 İbnü’ş-Şe’âr, a.g.e., IV, s. 233. 
137 İbnü’l-Adîm, Tezkiratü İbnü’l-Adîm, (thk. İbrahim Salih), Dâru’l-Kûtubi’l-Vataniye, Ebu Dabi 

2009, s. 6; İbn Şakir, a.g.e., III, s.127. 
138 Brockelmann, a.g.e.,  VI,  s. 570. 
139 Yakût el-Hamevî, 1993 a.g.e., V, s. 2068; İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 8. 
140 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 8; Safedî, a.g.e., XXII, s. 260.  
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1.4.7. Kitabü’l-insâf ve’t-taharrî fî defi’z-zulm ve ve’t-tecerrî an Ebi’l-Âlâ 

el-Maarrî 

İbnü’l-Adîm’in bu eseri 100 sayfaya yakın olarak basılmıştır141. Ebü’l-Âlâ el-

Maarrî ve ailesine dair olup Râgıb et-Tabbah’ın “İ’lâmü’n-nübelâ’ bi-târîhi 

Halebe’ş-Şehbâ” ve Mustafa eş-Şekka’nın “Ta’rîfü’l-kudemâ’ bi-Ebi’l-Âlâ” adlı 

eserleri içinde yayımlanmıştır142. 

1.4.8. Et-tezkire 

Eser, el yazması olup 16 cilt olarak yazılmış, ilk dört bölümü kayıptır143. Eski 

Arap edebiyatı ve temsilcileri hakkında yazılmış bu kitapta birçok kayıp kaynak 

hakkında nakiller vardır. Bu durum eseri çok önemli kılmaktadır. İbnü’l-Adîm bu 

eserini 1239’da tamamlamıştır. Eser, İbnü’l-Adîm’in Arap edebiyatındaki 

vukûfiyetini de gösterir. Eser 1992’de Fuat Sezgin tarafından Frankfurt’da 

yayınlanmıştır144.  

1.4.9. Kitabu tebridi harâreti’l-ekbâd fi’s-sabr âlâ fıkdi’l-evlâd 

İbnü’l-Adîm bu kitabını yolculuk esnasında kendisi için iki katır arasına gerilen 

mahfe denen yere oturarak yazmıştır145. Bugüne kadar bu eserin hiç bir nüshasına 

rastlanmamıştır. Bu eserini ya kendi çocuğunun ya da bir yakınının ölen çocuğu için 

teselli olması için kaleme aldığı sanılmaktadır146. 

1.4.10. El-vuslat ila’l-habib fî vasfi’t-tayyibât ve’t-tîb 

İbnü’l-Adîm bu eseri; çeşitli koku, ilaç, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasına 

dair yazmıştır. Eserin birçok nüshası vardır. Eseri Selîmâ Mahcûb ve Düriyye el-

Hatîb neşretmiştir. (Haleb 1986-1988)147. 

 

 

 

                                                             
141 Şakir Mustafa, a.g.e., II, s. 265. 
142 Sevim,“İbnü’l-Adîm”, s. 479. 
143 Şakir Mustafa, a.g.e., II, s. 265. 
144 Sevim, “İbnü’l-Adîm”,s. 479; İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e., s. 9. 
145 İbn Şakir, a.g.e., III, s. 127; Sevim,“İbnü’l-Adîm”, s. 479. 
146 İbnü’l-Adîm, 1989 a.g.e.,  s. 9. 
147 Brockelmann, a.g.e.,  s. 570; Sevim,“İbnü’l-Adîm”, s. 479. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MİRDÂSÎLERİN SİYASÎ TARİHİ 

 

2.1. Mirdâsîler (1024-1080) 

2.1.1. Mirdâsîlerin Kuruluşu ve Esedüddevle Sâlih b. Mirdâs Dönemi 415-

420 (1024-1029) 

Mirdâsîlerin müessisi Esedüddevle Sâlih b. Mirdâs’ın mensup olduğu Benî 

Kilâb Kabilesi h. IV. (m. 10. yy) asırdan beri Suriye çölünde yaşayan bir kabile olup 

Haleb ve Suriye’nin kuzeyine yerleşmiştir148. Soyları Âmir b. Sa’sa’a üzerinden 

Kilâb b. Rebia’ya dayanmaktadır. İslâmiyet’ten önce Fedek, Avâli, Kasîm ve 

Dâriye’de göçebe bir hayat süren Benî Kilâb Kabilesi Mekke’nin fethinden sonra 

Müslüman olmuştur. Arap Yarımadası dışında Müslümanların gerçekleştirdiği 

fetihlerden sonra Mısır tarafında Feyyûm’a, Irak cihetinde ise Kûfe ve Basra’ya göç 

etmişler ve daha sonra Dımaşk ve Haleb çevresine gelmişlerdir149. XI. yüzyıldan beri 

Bilâdü’ş-Şâm’ın kuzeyine hâkim olan Mirdâsîlerden Hille’de yaşayan Sâlih b. 

Mirdâs Rahbe’ye hâkim olarak Fâtımî Halifesi el-Hâkim adına hutbe okutup tarih 

sahnesine çıkmıştır (399/1009)150.  

Önceleri Rahbe’de devlet kurmayı hedeflediği anlaşılan Sâlih b. Mirdâs 

Abbâsî-Fâtımî müdahalesinden dolayı amacına ulaşamamıştır. Bundan dolayı 

Haleb’e yönelen Sâlih, Hamdânîlerin yıkılmasında rol alan ve daha sonra Haleb’i 

kontrol altına alan Lü’lü’nün151 ölümü ile tahta çıkan oğlu Murtazâ’u’d-devle İbn 

                                                             
148 Hüseyin Algül, a.g.e., s. 366.  
149 Ömer Tokuş, Başlangıçtan Mirdâsîler’in Sonuna Kadar Biladü’ş- Şâm’da Müslüman-Bizans 
Münasebetleri, Araştırma Yayınları, Ankara 2020, s. 211. 
150 İbnü’l-Esîr, el-Kamîl fî Târîh, Cilt. VII, (çev. Ahmet Ağırakça), Ocak Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 
504. 
151 Hamdânî’lerin Haleb kolunun son emiri olan Ebü’l-Fezâil Saîdüddevle’nin kayınbabası olan Hâcib 

Lü’lü uzun süredir tahtı eline geçirmeye çalışıyordu. Bu amacına ulaşmak için damadı Saîdüddevle’yi 

zehirleyerek ortadan kaldırdı. Sonrasında iki oğlu Ebü’l-Hasan Ali b. Ebü’l-Meâlî ve Ebü’l-Heycâ 

adına iki yıl Haleb’i idare ettikten sonra, Ebü’l-Hasan Ali b. Ebü’l-Meâlî’yi Mısır’a sürdü. Ebü’l-

Heycâ ise öldürülme korkusundan dolayı Haleb’i terkedip Bizans’a sığınınca (394/1004) Haleb’in 

kontrolü tamemen Lü’lü’nün eline geçti. Nasuhi Ünal Karaaslan, “Hamdânîler”, DİA, Cilt. XV, 

İstanbul 1997, s. 447. 
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Lü’lü152 ile mücadeleye koyulmuştur153. Sâlih’in niyetini öğrenen İbn Lü’lü bir davet 

esnasında huzuruna çıkan Sâlih ve Benî Kilâb mensuplarını tevkif etmiştir. 

Tutukladığı kişilerden çoğunu öldüren İbn Lü’lü154, Sâlih b. Mirdâs’ın da içinde 

bulunduğu 120 kadar Benî Kilâb mensubunu hapsetmiştir155. Tutulduğu zindandan 

kaçmayı tasarlayan Sâlih üç yıllık esaretten sonra 405’te (1014-1015) firar etmeyi 

başarmıştır156. Kurtulduktan sonra kabilesinin yanına dönen Sâlih, İbn Lü’lü’den 

intikam almak ve Haleb’i işgal etmek için hazırlıklar yapmaya başlamıştır. 

Hazırlıklarını tamamlayan Sâlih, kısa süre içerisinde Haleb önlerine gelerek şehri 

muhasara altına almış ve İbn Lü’lü’yü mağlup ederek Haleb’e girmiştir. Yapılan 

anlaşma gereğince İbn Lü’lü, Haleb’i teslim ederek Bizans’a sığınırken Sâlih de 

Fâtımîlerin Haleb Kalesi komutanı Feth ile müzakerelere başlamıştır. Bunun 

öncesinde İbn Lü’lü, Sâlih’in firar etmesinden Feth’i sorumlu tuttuğu için Haleb’te 

İbn Lü’lü ve Feth arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığı görülmektedir157. Bu 

ihtilaftan dolayı Feth, İbn Lü’lü’yü, “ya Haleb’ten çıkarsın ya da kaleyi Sâlih’e 

teslim ederim158” şeklinde tehdit etmiştir. Bu sırada şehirde “Ya Mansur! El-Hâkim, 

Ya Mansûr, Sâlih” naraları atılınca İbn Lü’lü, Sâlih’in Haleb’i aldığını düşünerek 

Haleb’den ayrılmıştır159. 

Hamdânîlerden sonra Haleb’de oluşan otorite zaafından Sâlih b. Mirdâs gibi 

Fâtımîler de istifade etmek istemiştir. Dönemin Fâtımî halifesi el-Hâkim öncelikle 

402’de (1011-1012)’de Türk asıllı Yaruktegin’i Bilâdü’ş-Şâm’a vali tayin etmiştir160. 

Böylece bölgeye hâkim olan Fâtımî komutanı ortaya çıkan bir isyanı bastırmak üzere 

yaptığı savaşta hezimete uğrayarak ölünce Fâtımîler bölgedeki hâkimiyetlerini tekrar 

kaybettiler. Bunun üzerine el-Hâkim 407 (1016-1017)’de Fâtımî birliklerini Haleb 

hâkimiyeti için stratejik öneme sahip Rahbe’den Haleb’e doğru sevk etmiştir. El-

                                                             
152 Babası Lü’lü’nün 1008 yılında ölümü üzerine Haleb tahtına çıkan Mansûr, Fâtımî Halifesi adına 

Haleb’te hutbe okutmuş, Halife de ona “Murtazâ’u’d-devle” lakabını vermiştir. Karaaslan, a.g.md, s. 
447.   
153 Erdoğan Merçil, “Mirdâsîler”, DİA, Cilt. XXX, İstanbul 2005, s. 149. 
154 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e, I, s.180; İbnü’l-Esîr öldürülenlerin sayısının 200 kişi olduğunu söyler. 
İbnü’l-Esîr, a.g.e.,VII, s. 518. 
155 İbnü’l-Esîr, a.g.e.,VIII, s. 518. 
156 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 181. 
157 el-Antâkî, Târîhu’l-Antâkî,(thk. Dr. Ömer Abdu’s-Selâm Tedmuri), Cürus Press, Trablus 1990, s. 
322; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 186.  
158 el-Antâkî, a.g.e., s. 323; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 186.  
159 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 186. 
160 el-Antâkî, a.g.e., s. 290.  
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Hâkim, bu harekâttan sonra da aslen Ermeni olan161 Fatik adındaki komutanını 

“Azîzüddevle” unvanı ile Haleb’e vali tayin etmiştir162. Ancak Azîzüddevle 1020’de 

Fâtımîlerden bağımsız hareket etmeye başlayınca Halife ile arası açılmıştır. Bu sırada 

Azîzüddevle’nin Bizans ile gizli görüşmeler yapması, Haleb-Antakya ticaretinde 

etkin olmak için Bizans ile antlaşma imzalaması Fâtimîler tarafından bağımsızlık 

harekâtı olarak telakki edilmiştir. Bu gelişmelerden dolayı el-Hâkim elçi göndererek 

onu valilikten azlettiğini bildirmiştir. Bu emri kabul etmeyen Azîzüddevle ise 

bağımsızlığını ilan ederek kendi adına para bastırmıştır163.  

Bardağı taşıran son damla olduğu anlaşılan bu hareketten sonra Fâtımî 

kuvvetleri Haleb’e doğru ilerlemişlerdir. Bunun üzerine Azîzüddevle de Bizans 

İmparatoru II. Basileios’tan (969-1025) destek istemiştir. Bu yardım çağrısından 

dolayı Fâtımî güçleri Bizans Devleti ile savaşmayı göze alamayarak geri 

çekilmişlerdir. II. Basileios’un harekâtı esnasında el-Hâkim’in ölüm haberini alan 

Azîzüddevle ise yaptığı yardım çağrısını geri çekince İmparator, Haleb’e saldırmayı 

göze alamayarak doğuya yönelmiştir164. Yeni Fâtımî halifesi ez-Zâhir tahta 

oturduktan sonra Azîzüddevle’ye hil’at göndererek onu yerinde bırakmıştır. Bunun 

üzerine kendisini güvende hisseden Azîzüddevle hâkimiyet alanını genişletmeye 

başlamıştır. Ancak ez-Zâhir bir taraftan onu taltif ederken diğer taraftan da ortadan 

kaldırmak için başka bir strateji belirlemiştir.  Bu plan doğrultusunda ez-Zâhir’in 

adamları tüccar kılığında Haleb’e girerek Azîzüddevle’ye yakın Türk komutanlardan 

Bedr et-Türkî ile anlaşma yapmışlar ve ona Haleb valiliğini teklif etmişlerdir165. Bedr 

et-Türkî, Azîzüddevle’nin huzuruna rahat girip çıkan Hint166 asıllı Tizun adlı köleyi 

büyük miktarda para karşılığında Azîzüddevle’yi öldürmesi için ikna etmiştir167.  

                                                             
161 İbnü’l-Esîr onun Ermeni değil, Hamdânîler’den olduğunu söyler. Ayrıca ondan Azîzüddevle olarak 
değil “Azîzü’l-Mülk” olarak bahseder.İbnü’l-Esîr, a.g.e.,VII, s. 519. 
162 Sedat Bilinir, Mirdâsî Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’ne Tâbi Hale Getirilmesi Sürecinde 
Bölgedeki Türkmen Faaliyetleri, Asia Minor Studies, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 

Cilt. V, Sayı, 10, Temmuz 2017, s. 40. 
163 İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fi târîhi Haleb, Cilt. I, (nşr. Süheyl Zekkar), Darü’l-Fikr, Beyrut 
1988, s. 192. 
164 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 193. 
165 Bilinir, a.g.m., s. 41. 
166 İbnü’l-Kâlanisî, Zeylu Târîhi Dımaşk, (nşr. H. F. Amedroz), Matbâü’l-Âbâü’l-Yesûiyyûn, Beyrut 

1908, s. 72. 
167 İbnü’l-Esîr el-Kamîl fî Târîh adlı eserinde, el-Hâkim’in kızkardeşi Sittü’l-Mülk’ün, 

Azîzüddevle’nin uşaklarından birini efendisi Azîzüddevle’yi öldürmekle görevlendirdiğini rivayet 

eder. İbnü’l-Esîr, a.g.e.,VII, s. 519. 
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Azîzüddevle uyurken yanına giren Tizun bir fırsatını bularak onu 

hançerleyerek öldürmüştür. Bu sırada Bedr et-Türkî de içeri girerek Tizun’un 

kaçmasına fırsat vermeden onu öldürerek kahraman olmuştur168. Bu hadiseden sonra 

vali tayin edilmesine rağmen Fâtımîler Bedr’in askerî ve siyasî gücünden 

çekindikleri için Haleb’e el-Dayf komutasında birlikler sevk etmişlerdir. Haleb’e 

yönelen ed-Dayf, şehre ulaştığında niyetini belli etmeden Bedr’in güvenini 

kazandıktan sonra onu tevkif etmiştir169. Böylece Bedr et-Türkî’nin üç aylık valiliği 

sona ermiş170 ve Haleb valiliğine de Safiyüddevle Ebû Abdullah Muhammed b. 

Vezirü’l-Vüzera el-Kutâmî getirilmiştir. Ancak Safiyüddevle çok geçmeden Nisan 

1023’te azledilerek yerini Kutâme Kabilesi liderlerinden daha önce Efâmiye 

Kalesi’nin valiliğini yapmış olan Emir Senedüddevle Su’bân el-Kutâmî el-

Ceymûlî’ye bırakmıştır. Senedüddevle de 415 (1024-1025)’te yakalandığı bir 

hastalık sonucunda vefat edince Fâtımî Halifesi ez-Zâhir, Senedüddevle’nin kardeşi 

Sedîdülmülk Ebu’l-Hâris Su’bân b. Muhammed b. Su’bân’ı, Haleb’e tayin etmiştir. 

Sedîdülmülk ise 415 (1024-1025)’te Haleb’e ulaşarak Sâlih b. Mirdâs’ın Ramazan 

415 (Kasım-Aralık 1024)’te Haleb’i almasına kadar burada yöneticilik yapacaktır171. 

Fâtımîler Haleb hâkimiyeti için bu faaliyetler içerisinde iken Sâlih de Haleb 

hâkimiyeti için ittifaklar kurmaya çalışıyordu.  

405’ten (1014-1015) beri Haleb’i kontrol altına almak için mücadele veren 

Sâlih b. Mirdâs Fâtımîlere karşı Sinan b. Ulyan el-Kelbî ve Hassân b. el-Müferrec b. 

el-Cerrâh et-Tâ’î ile ittifak kurmuştur. Halife ez-Zâhir onların kurduğu bu birliği 

dağıtmak ve bu tehlikeyi bertaraf etmek için Anûş Tegin ed-Dizberî’yi Filistin’e 

göndermiştir. Sâlih b. Mirdâs ve müttefikleri karşılaştıkları Anûş Tegin ed-Dizberî’yi 

ilki Şaban 415 (Ekim 1024) olmak üzere iki defa mağlup etmiştir. Kelb ve Tayy’ 

kabileleri ile ittifak kuran Sâlih b. Mirdâs uzun mücadelelerden sonra 415’te (1024-

1025) Haleb’i fethederek Mirdâsî hanedanlığının temellerini atmıştır172. 416’da 

(1025-1026) Haleb Kalesi’ni de zapt eden Mirdâsîler çok geçmeden Humus’a da 

sahip olmuşlardır. Müteakiben hâkimiyet alanlarını Ba’lebek, Sayda ve Hısn-ı 

                                                             
168 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 72; Bilinir, a.g.m., s. 41. 
169 el-Antâkî, a.g.e.,s. 378; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 194. 
170 el-Antâkî, a.g.e.,s. 390 
171 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I,  s. 197.  
172 el-Antâkî, a.g.e., s. 390; İbnü’l-Esîr, a.g.e.,VII, s. 520; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 197; Hakkı 

Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Çağ Yayınları, Cilt. V, İstanbul 1986, s. 212. 
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Akkâr’a kadar genişletmişlerdir173. Bunları Rahbe başta olmak üzere Menbic, Bâlis 

ve Refeniye gibi şehirlerin ele geçirilmesi takip etmiştir174. Bu başarılardan sonra 

Sâlih b. Mirdâs cesareti ve yeteneği ile Biladü’ş-Şam’daki Arap kabileler arasında 

ünlenmiştir. Bundan dolayı kendisine “Arapların Dâhisi” anlamında “Duhât-ı 

Arap”175 veya “Emirlerin Dâhisi”  yani “Duhât-ı Umerâ” lakabı verilmiştir176. Sâlih 

b. Mirdâs’ın bu başarılarından ötürü Fâtımî Halifesi ez-Zâhir 419’da (1028-1029) 

Anûş Tegin ed-Dizberî177 komutasında üçüncü kez bölgeye ordu yollamıştır. ed-

Dizberî Rebiyülahir 420’de (Mayıs 1029) karşılaştığı Sâlih b. Mirdâs’ı mağlup 

ederek savaşta onu ve küçük oğlunu178 öldürmüştür179.  

2.1.2. Şiblüddevle Nasr b. Sâlih Dönemi 420-429 (1029-1038) 

Sâlih’in vefatından sonra yerine oğulları Şiblüddevle Nasr ve Muizzüddevle 

Semâl geçmiştir. Nasr, Haleb’e yerleşirken Semâl de iç kaleye hâkim olmuştur180. İki 

kardeşin hâkimiyetinde bulunan Haleb’i almak için, Fâtımîler dışında Bizans’ın 

Antakya katabanı181 (قطبان) Mihail el-Hâdim de girişimlerde bulunmuştur. Mihail, 

Bizans İmparatoru’ndan habersiz Haleb’e saldırmış ve şehri alamadan geri 

çekilmiştir. Mihail’e yaptıkları tekliflere rağmen onu vazgeçiremeyen Nasr ve Semâl 

bu tehditten kurtulmak için çare aramaya koyulmuşlardır. Uygun bir fırsatı 

bulduklarını düşünen Mirdâsî kardeşler, Mihail’e 29 Cemaziyülahir 420 (15 Temmuz 

1029)’da182 Kiybâr Kalesi’ni kuşattığı esnada ani bir baskın yapmışlardır. Bu ani 

saldırıda her iki taraf da büyük bir zayiat vermiş ve Bizans kuvvetleri hezimete 

                                                             
173 el-Antâkî, a.g.e., s. 402; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I,  s. 200; Tokuş, a.g.e., s. 213. 
174 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 200; Tokuş, a.g.e., s. 213. 
175 Abdulkerim Özaydın, “Sâlih b. Mirdâs”, DİA, Cilt. XXXVI, İstanbul 2009, s. 41. 
176 ez-Ziriklî, a.g.e., III, s. 197. 
177 İbnü’l-Esîr “Anûş Tegin el-Berberî” der. İbnü’l-Esîr, a.g.e., VII, s. 520. 
178 el-Antâkî, a.g.e., s. 411; İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 74. 
179 el-Antâkî, a.g.e., s. 411; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 131; Tokuş, a.g.e., s. 213; 
180 el-Antâkî, a.g.e., s. 412; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 204. 
181Yunanca kelime anlamı “tepede yer alan kişi” ya da “en üstteki” olan bir kıdemli Bizans 

imparatorluğu rütbesi. Kelime batı dillerine “capetan” veya “catepan” şeklinde geçmiştir. Anlamı 

İtalyanca “capitaneus” (Latince baş anlamına gelen “caput” kelimesinden türemiştir) ile birleşmiş 

gibidir. Bu terim İngilizcede “captain” ve birçok diğer dilde de benzer şekilde “capitan”, “Kapitan”, 

“Kaptanpaşa” v.b dönüşmüştür. İlk defa IX. Yüzyılda ortaya çıkan kelime o dönem “görevli kişi” 

genel anlamında iki memur için kullanılıyordu. Özellikle 960’ların doğu fetihlerinin uyanışında daha 
belirli bir anlam kazandı. Katepanate (Katabanlık) bölgelerinden biri de Kuzey Suriye’de doğu sınırı 

olan Antakya Katabanlığıydı. Alexander P. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 

Universty Press, Volume. II. Newyork 1991, s. 1115. 
181 İbnü’l-Esîr, a.g.e, VIII, s. 312 
182 Tokuş, a.g.e., s. 214. 
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uğratılmıştır183. Bizans İmparatoru III. Romanos Argyros (1028-1034) kendisinden 

habersiz yapılan bu akından dolayı Mihail’i suçlamış ve azletmiştir184. Öte yandan 

İmparator yaşananlardan dolayı Mirdâsîleri cezalandırmak için de fırsat kollamaya 

başlamıştır185. Bu şekilde III. Romanos, 49 yıl gibi186 uzun bir süre tahtta kalan ve 

imparatorluğu en güçlü noktaya taşıyan187 selefi II. Basileios’un (976-1025) özellikle 

doğuda elde ettiği büyük zaferler gibi başarılar kazanarak şöhret bulma 

arzusundaydı188. Psellos onun bu şöhret arzusu hakkında “Ünlü Roma İmparatorları 

Augustos, Caesar, Hadrianus ve Trianus’un kazandığı zaferler gibi zafer kazanıp 

onlar gibi meşhur olmak istiyordu”189 ifadelerini kullanmaktadır.  

İki kardeşin müşterek Haleb hâkimiyeti sorunlardan dolayı bir süre sonra 

nihayete ermiştir. Nitekim Semâl’in eşi ile arasında yaşadığı bir tartışmayı fırsat 

bilen Nasr, kardeşi Semâl’in küsen hanımını geri getirmek için Haleb’ten ayrılmasını 

fırsat bilerek Haleb yönetimini tamamen ele geçirmiştir. Ardından da Haleb 

Kalesi’nin girişine zincir çekerek Haleb’e kılıçla girilmesini de yasaklamıştır. Bunun 

üzerine Semâl Araplardan aldığı destekle kardeşi Nasr ile savaşmak için hazırlıklar 

yapmaya başlamıştır190. Kardeşini durduramayacağını düşünen Nasr, Bizans 

İmparatoru III. Romanos’tan yardım istemiştir191. Bu gelişmeler de yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi III. Romanos’a amaçlarını gerçekleştirme fırsatı sunmuştur. Bu 

talepten sonra İmparator, Rumlarla birlikte Rus, Frenk, Bulgar, Abhaz, Peçenek, 

Hazar, Ermeni unsurlardan oluşan büyük bir ordu ile harekete geçmiştir. İbnü’l-

Adîm, bu ordunun sayısını 600 bin gibi bir rakamla kaydetmektedir192.  

                                                             
183 el-Antâkî, a.g.e., s. 412; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e.,  I, s. 205. 
184 el-Antâkî, a.g.e., s. 413. 
185 el-Antâkî, a.g.e., s. 413.  
186 Bilinir, a.g.m.,s. 44. 
187 Işın Demirkent, “Bizans”, DİA, Cilt. VI, İstanbul 1992, s. 236.  
188 Tokuş, a.g.e., s. 215. 
189 Mikhail Psellos, Mikhail Psellos’un Khronographiası, (çev. Işın Demirkent), TTK Yayınları, 

Ankara 2014, s. 39. 
190 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I,  s. 205. 
191 Tokuş, a.g.e., s. 214; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 205. İbnü’l-Esîr Nasr b. Sâlih’in İmparatordan 
yardım isteme sebebinin ed-Dizberî’nin Rakka’yı Nasr’ın elinden almasından korkması olarak 

değerlendirir. İbnü’l-Esîr, ed-Dizberî’nin de bu olaydan haberi olduğundan Nasr’ı tehdit ettiğini ve 

Nasr’ın, Bizans İmparator’u ile gerçekleştirdiği haberleşmeyi inkâr ettiğini nakleder. İbnü’l-Esîr, 

a.g.e., VIII, s. 91.  
192 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 206; Tokuş, a.g.e., s. 215; İbnül-Esîr’e göre bu sayı 300 bindir. 

İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 26.  
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İmparator’un ordusunda daha önce Haleb’ten kaçıp Konstantiniyye’ye sığınmış 

olan İbn Lü’lü de bulunmaktaydı193. Ancak bu tehdit karşısında Arapların ileri 

gelenlerinin tavassutu ile Nasr ve Semâl anlaşmaya varmıştır. Buna göre Haleb 

Nasr’ın, Rahbe ve Bâlis de Semâl’in idaresine bırakılmıştır194. Bu muahededen sonra 

Nasr amcasının oğlu Mukalled b. Kâmil’i ve Hassân b. el-Cerrâh’ı195 kıymetli 

hediyelerle İmparator’a göndermiş ve196 bu heyet İmparator ile yolda 

karşılaşmıştır197. Burada yapılan görüşmeden Nasr takdim edilen hediyelerin yanı 

sıra daha önce Seyfüddevle’nin çocuklarının Bizans’a gönderdiği ikta gelirlerinin de 

verilmeye devam edileceğini ve ayrıca İmparator’un hizmetine gireceğini iletmiştir. 

Ancak İmparator bu teklifleri reddedip Mukalled’i esir ederek alıkoymuştur198. Buna 

karşın Nasr ve Semâl de İmparator’un elçilerini Haleb’te tutuklamışlardır199.   

İmparator, Nasr’ın yardım teklifini geri çekmesi200 ve eski İmparator Dukas’ın 

oğlunun, İbn Lü’lü ile kendisine karşı anlaşarak ordudan ayrılması201 gibi 

sebeplerden dolayı Haleb’e yürümekten vazgeçmiştir202. Antakya’dan, Kiybâr’a 

ulaşan İmparator’un öncü kuvvetleri ise Araplar tarafından dağıtılmış ve Bizans 

ordusu da Haleb’e bir günlük mesafede203 ve su kaynaklarından uzak olan Tübbel’de 

konaklamıştır204. Burada karargâh kuran orduyu İbnü’l-Adîm “Ordusunun mallarını 

yetmiş binek taşımaktaydı. Askerleri o kadar çoktu ki bir atlı ancak bir günde 

ordusunun etrafını dolaşabilirdi”205 şeklinde hikâye etmektedir. ‘Azâz’e sevk ettiği 

birlikleri yenilince ve yukarıda zikrettiğimiz sebeplerin de tesiriyle İmparator 

ülkesine dönmeye karar vermiştir. Bizans kuvvetleri karargâhlarına döndüklerinde 

birçok koldan düzensiz saldırılara maruz kalmışlardır. Nasr b. Sâlih’in Araplardan 

aldığı destekle gerçekleştirdiği ani baskında Bizans ordusu büyük bir bozguna 

                                                             
193 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 26; Tokuş, a.g.e., s. 216; 
194 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 206; Tokuş, a.g.e., s. 215. 
195 el-Antâkî a.g.e., s. 413; Tokuş, a.g.e., s. 216. 
196 el-Antâkî, a.g.e., s. 413; Mikhail Psellos, a.g.e., s. 39; Tokuş, a.g.e., s. 216. 
197 Tokuş, a.g.e., s. 216; Bilinir, a.g.m., s. 44. 
198 el-Antâkî, a.g.e., s. 413; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 206. 
199 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 210; Tokuş, a.g.e., s. 217; 
200 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 206; Tokuş, a.g.e., s. 215; 
201 İmparator dönünce Dukas’ın oğlu ve beraberindekiler ona yetiştiler. İmparator da daha önce onun 
niyetinin kendisini öldürmek olduğunu bir adamından öğrendiği için Dukas’ın oğlunu, İbn Lü’lü’yü 

ve beraberindeki bir topluluğu tutuklattı. İbnü’l-Esîr, a.g.e.,  VIII, s. 26.  
202 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 26. 
203 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 26; Tokuş, a.g.e., s. 217; 
204 el-Antâkî, a.g.e., s. 415; Tokuş, a.g.e., s. 217;   
205 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 206. 
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uğramıştır. Çok sayıda asilzade ve asker öldürülmüş ve esir alınmıştır206. İbnü’l-

Adîm, İmparator’un yenilgiden dolayı “Eğer askerlerim susuz kalmasaydı muradıma 

kavuşurdum207” dediğini kaydetmektedir. İmparator’un sözünden görüleceği gibi 

savaşın kaybedilmesinde Ağustos sıcaklarının önemli bir faktör olarak temayüz ettiği 

ve ordunun susuz kaldığı anlaşılmaktadır. İmparator hezimetten sonra kaçarken 

tanınmamak için imparatorluğun alameti olan kırmızı ayakkabılarını çıkararak siyah 

ayakkabı giymiştir208.  

İmparator, geri çekilirken düşmanın eline geçmemesi için başta mancınık 

olmak üzere birçok savaş aletini de ateşe vermiştir209. İbnü’l-Adîm, halkın ateşten 

kurtarabildikleri savaş aletleri ile Haleb şehrindeki damları kapladığını 

kaydetmektedir210. Yine İmparator’un çadırı başta olmak üzere hazinesinin büyük bir 

kısmı yağmalanmıştır. Kazanılan ganimetin bir rivayete göre 400211 başka bir görüşe 

göre ise 300 katır olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Benî Katan ve Benî Numeyr 

kabilelerine ganimetlerden her bir şahsa 18 avuç dinar düştüğü ileri sürülmektedir212. 

Bizans ordusu bu yenilgide çok sayıda asker ve önemli komutanını da 

kaybetmiştir213. İmparator yaşadığı hezimetten dolayı başına bir hadise geleceği 

korkusu ile hemen Konstantiniyye’ye dönmemiştir. Anadolu’da yaklaşık 40 gün 

kaldıktan sonra ordu komutanlığına Symeon Protovestiarios’ı (Sîmun el-

Ebrûtûsbetyar), Antakya katabanlığına da Nicetas’ı (Nikîtâ) tayin ederek 

Konstantiniyye’ye gitmiştir214. Bizans İmparatoru Haleb’e yöneldiği esnada Semâl 

ve Nasr da ailelerini Haleb’ten çıkararak daha güvenli gördükleri Hille’ye 

göndermişlerdi. Bizans ordusunun çekilmesinden sonra Mirdâsî kardeşler ailelerini 

Haleb’e getirmek için harekete geçmişlerdir. Semâl’den daha erken davranan Nasr, 

                                                             
206 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 207. 
207 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 207. 
208 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 26; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 207; Tokuş, a.g.e., s. 219; Psellos’un 
anlatımında; adamlarının kaçan askerler içerisinde onu ayakkabılarından tanıdığını söyler. Bu 

durumda Psellos’a göre İmparator’un ayağında hâlâ kırmızı ayakkabı vardır, bkz. Mikhail Psellos, 

a.g.e.,  s. 40, 41. 
209 Tokuş, a.g.e., s. 218. 
210 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 207. 
211 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 26. 
212 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 208. 
213 el-Antâkî, a.g.e., s. 417. 
214 el-Antâkî, a.g.e., s. 417; Tokuş, a.g.e., s. 219; 
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Haleb’i kontrol altına almış ve önde gelenlerin aracılığı ile Haleb Nasr’a, Rahbe, 

Bâlis ve Menbic de Semâl’e bırakılmıştır215. 

Nasr, Haleb’te istikrarı sağlar sağlamaz İmparator’a özür mahiyetinde mektup 

göndererek bağlılığını arz etmiştir216. Bunun nişanesi olarak da İmparator’un, 

Haleb’te tutuklu bulunan elçisini de serbest bırakmıştır217. İmparator’un Antakya 

katabanlığına getirdiği Nicetas daha sonra kalabalık bir ordu ile sefere çıkıp 

Bilâdü’ş-Şâm’da büyük kargaşaya sebebiyet vermiştir218. Bunun üzerine Nasr, bu 

saldırıları önlemek için Nicetas ile de yazışarak ona büyük lütuflarda bulunmuş ve 

İmparator ile arasını bulmasını istemiştir. Böylece Nicetas’ın arabuluculuğu ile Nasr 

ve İmparator arasında Bizans’a her yıl iki taksit şeklinde olmak üzere 500 bin dirhem 

ödenmesi karşılığında bir anlaşma yapılmıştır219 Bu muahededen sonra İmparator, 

Nasr’ın amcasının oğlu Mukalled’i de serbest bırakmıştır. Bizans ile münasebetlerini 

düzelten Nasr, Fâtimîler ile de iyi ilişkiler kurmaya gayret göstermiştir. Bu nedenle 

Mısır Fâtımî Halifesi ez-Zâhir’e de bir elçi ile birlikte Bizans’tan aldığı ganimetten 

hazırladığı bazı değerli hediyeler göndermiştir220. 420 (1029-1030) ve 421 (1030-

1031) yıllarında iki kez Bizans ordularını mağlup eden Mirdâsîler bu başarılarda 

aldıkları ganimetler ile güçlenmişlerdir221. Daha önce zikrettiğimiz üzere kardeşi 

Semâl’in yokluğundan faydalanan Nasr Haleb’e tek başına hâkim olmuştu. Fakat 

kısa süre sonra Fâtimîler ile anlaşmazlığa düşünce Anûş Tegin ed-Dizberî’nin 

saldırısına maruz kalmış ve 13 Şaban 429 (21 Mayıs 1038)’de öldürülmüş222 ve 

Haleb yeniden Fâtımîlerin kontrolüne geçmiştir223. 

2.1.3. Anûş Tegin ed-Dizberî ve Fâtımîlerin Haleb Hâkimiyeti 429-433 

(1038-1042) 

Ed-Dizberî, Nasr’ı mağlup ettikten sonra Haleb’e kaçan Semâl’i takiben Toğan 

el-Muzafferî komutasında birlikler göndermiştir. Bu nedenle Haleb’te kalmanın 

tehlikeli olduğunu gören Semâl, Haleb’e Halîfe b. Câbir el-Ka’bî’yi, kaleye ise 

                                                             
215 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 210. 
216 Tokuş, a.g.e., s. 219; 
217 el-Antâkî, a.g.e., s. 418; Tokuş, a.g.e., s. 219; 
218 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 210. 
219 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 211; Tokuş, a.g.e., s. 219. 
220 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 211.  
221 Merçil, “Mirdâsîler”, s. 150. 
222 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 75. 
223 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 214. 
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Mukalled b. Kâmil b. Mirdâs’ı tayin ederek yanına aldığı kardeşinin çocukları, 

Nasr’ın hanımı Aleviye ve taşıyabildiği altın ve gümüş eşyalar ile el-Cezire’ye doğru 

yola koyulmuştur. Bu sırada Aleviye’nin kaleden 50 bin, Semâl’in ise 30 bin dinar 

aldığı rivayet edilmektedir224. Semâl’in Haleb’ten ayrılmasından sonra ortaya çıkan 

otorite boşluğundan dolayı kalede büyük bir kargaşa yaşanmış ve saray ve tüccarların 

malları yağmalanmıştır225. Müteakiben ed-Dizberî 15 Şaban 429’da (23 Mayıs 1038) 

Haleb’e girmiştir. Ed-Dizberî şehre geldiğinde kalede mukim Mukalled b. Kâmil b. 

Mirdâs’ın mukavemeti ile karşılaşmıştır. Elçilerin gidip gelmesinden sonra Mukalled 

kaleyi ed-Dizberî’ye teslim etmeye ikna olmuştur. Buna rağmen Mukalled, ed-

Dizberî’nin anlaşmayı bozmasından korktuğu için Haleb’i terk ederek Semâl’in 

yanına gitmiştir226 

Semâl’in Rakka’ya yerleşmesinden sonra ed-Dizberî Haleb’e yapılabilecek 

olası bir saldırıyı önlemek için Devser Kalesi’ni satın alarak Mirdâsîleri yakından 

takip etmeye başlamıştır227. Bu esnada Haleb’i alırken Fâtımîlere danışmadığı için 

ed-Dizberî ile Fâtımî veziri el-Cercerâ’î’nin arası açılmıştır228. Bundan dolayı el-

Cercerâ’î Bilâdü’ş-Şâm’da görev yapan yöneticiler ile yazışarak ed-Dizberî’ye olan 

bağlılıklarını sonlandırmalarını istemiştir. Öte yandan vezir, Dımaşk’taki Fâtımî 

ordusuna da mektup yazarak orduyu ed-Dizberî’ye karşı kışkırtmıştır. Ayrıca Mısır 

Halifesi Müstansır adına da Semâl’e mektup yazıp, kaledeki tüm malların Mısır’a 

gönderilmesini emretmiştir229. İbnü’l-Esîr; “hükümdarların Anûş Tegin ed-Dizberî’ye 

saygı göstermesi, Rumların ondan çekinmesi gibi nedenlerden dolayı Halife 

Müstansır’ın, onun nüfuzunun artmasından korkmasına, ayrıca Fâtımî veziri el-

Cercerâ’î’nin de onu kıskanması ile ed-Dizberî’ye karşı muhalefetin oluştuğunu” 

söyler230.  

Vezirin bu kışkırtma faaliyetleri kısa süre içinde meyve verince Fâtımî 

kuvvetleri ed-Dizberî’yi Dımaşk’ta ablukaya almıştır. Bunun üzerine Dımaşk’tan 

ayrılan ed-Dizberî, yanında bulunan adamları ile Haleb’e yönelmiştir. Mısır’da ed-

                                                             
224 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 215, 216. 
225 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 216. 
226 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 216, 217. 
227 Bu seferle ilk defa Şam bölgesindeki tüm beldeler Mısır Fâtımî hâkimiyeti altına girmiştir. Süheyl 

Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut 1998, s. 105-109. 
228 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 219. 
229 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 219. 
230 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 97. 
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Dizberî hakkında yapılan olumsuz propaganda nedeniyle ed-Dizberî’nin askerleri 

arasında da isyan hareketlerinin görüldüğü anlaşılmaktadır. Halkın da desteğini alan 

bu asiler ed-Dizberî’ye karşı harekete geçmişlerdir. İsyancılara karşı koyamayan ed-

Dizberî 40 kölesi ile önce Ba’lebek’e ardından da Hama’ya gitmiştir. Ancak 

Hama’ya da alınmayan ed-Dizberî, Mukalled b. Münkız’dan destek almıştır. Aldığı 

iki bin kişilik bir yardımla Haleb’e ilerleyen ed-Dizberî bir süre Haleb’e 

hükmettikten sonra hastalanarak 15 Cemaziyülevvel 433’te (10 Ocak 1042) vefat 

etmiştir231. İbnü’l-Adîm, ed-Dizberî’nin ölümünü Semâl’i Haleb’ten uzaklaştıracak 

gücü olmadığını düşünmesine ve buna bağlı olarak kendisine arız olan gam ve 

kederden hastalanmasına bağlamaktadır232.  

2.1.4. Muizzüddevle Semâl b. Sâlih’in Birinci Emîrliği 433-449 (1042-1057) 

İbnü’l-Esîr’e göre ed-Dizberî’nin ölümü ile Suriye’de asayiş bozulmuş, Arap 

kabileleri arasında tekrar yağma ve isyan olayları görülmeye başlanmıştır. Hatta 

Muizzüddevle Semâl bu kaotik durumdan istifade ederek Haleb’e sahip olmuştur233. 

Böylece kısa bir aradan sonra Haleb’e yeniden Mirdâsîler hâkim olmuşlardır. 

Müstansır’ın, ed-Dizberî’ye karşı tutumu, çevresindeki makam hırsına kapılmış 

adamlarının kışkırtmalarına aldanması kendisine pahalıya mal olmuş, Fâtımîlerin 

Bilâdü’ş-Şâm’daki hâkimiyetleri ed-Dizberî’nin ölümü ile büyük oranda 

sarsılmıştır234. Ed-Dizberî’nin kölesi Bencûtegîn et-Türkî, ed-Dizberî’nin ölümüne 

kadar şehri Semâl ve Mukalled’e karşı savunmuşsa da Semâl, Müstansır’dan aldığı 

ferman ile gelince şehri Semâl’e bırakmak zorunda kalmıştır. Böylece 28 

Cemaziyülahir 433’te (22 Şubat 1042) Semâl şehri teslim alınca Mirdâsîler yeniden 

Haleb’i kontrol altına almışlardır235. Bu hadiseden kısa bir süre sonra da Mirdâsîlerin 

şehirdeki otoritesi Bizans ve Fâtimîler tarafından tanınmıştır.  

Semâl, Haleb’i almasına rağmen Haleb kalesine sığınan Sebüktegîn’nin yedi 

aylık mukavemeti ile karşılaşmıştır. Her iki tarafın da yıprandığı bu savaşta Semâl 

Bizans İmparatoriçesi Teodora’ya elçi gönderip236 bağlılığını sunmuş ve yardım 

                                                             
231 İbnü’l-Esîr, a.g.e, VIII, s. 98. 
232 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 219. 
233 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 98. 
234 Bilinir, a.g.m.,  s. 46. 
235 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 220; Tokuş, a.g.e., s. 225;   
236 el-Azîmî, Azîmî Târîhi Selçuklular Dönemi İlgili Bölümler 430-538, (çev. Ali Sevim), TTK 

Yayınları, Ankara 2006, s. 4; İbnü’l-Adîm, Zübde, I, s. 222; Tokuş, a.g.e., s. 225; 
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istemiştir. Bu talepten sonra Teodora, Mirdâsî aile fertlerine bazı rütbeler vermiş ve 

değerli hediyeler göndermiştir. Bunların devamında ise daha önce kardeşi Nasr’ın 

Bizans’a gönderdiği yıllık vergiyi ödemeyi de Semâl’e şart koşmuştur237.  Çok 

geçmeden Sebüktegîn kendisi için 30, ed-Dizberî’nin adamları için de 32 bin dinar 

aldıktan sonra kaleyi teslim ederek ayrılmıştır238. Böylece Haleb Kalesi de Semâl b. 

Sâlih’in kontrolüne geçmiştir. Semâl’in emirliğinde Haleb’te yaşanan refahtan dolayı 

Semâl halka karşı cömert davranmıştır239. Bu dönemde Ba’lebek’te oyulmuş bir taş 

içinde Yahyâ b. Zekeriyâ’nın (as) mübarek başı bulunmuştur. İlk olarak Humus’a 

ardından da Haleb’e nakledilen bu baş Haleb Kalesi’ndeki İbrâhîm (as) makamına 

defnedilmiştir240.  

Ed-Dizberî ölünce Müstansır Dımaşk valiliğine Nâsırüddevle b. Hamdân’ı 

tayin etmiştir241. Müstansır, Semâl’in Haleb’e hâkim olabileceğine dair ferman 

gönderdiğinde Haleb Kalesi’ndeki tüm malları kendisine göndermesini şart 

koşmuştu. Bundan dolayı Semâl kaleyi teslim aldığında fermana uygun olarak ele 

geçirdiği malları Mısır’a göndermiştir. Ancak Semâl, Mısır’a kalenin tamiratı için 75 

bin dinar, muhasara esnasında yıpranan ordusunu ikmal etmek için de 30 bin dinar 

ayırdıktan sonra 200 bin dinar göndermiştir. Bu tutum Müstansır ile Semâl’in 

arasının açılmasına neden olmuştur242. Bu durumu bir isyan olarak algılayan 

Müstansır, Nâsırüddevle b. Hamdân’ı Haleb’e sevk etmiştir. Haleb önlerine ulaşan 

Nâsırüddevle ilk karşılaşmada galip gelerek Haleb Kapısı önünde 17 bin kişiyi 

boğdurtmuşsa da243 Haleb’i almaya muvaffak olamamıştır. Bu başarısızlıktan sonra 

Kuveyk Nehri üzerinde bulunan Haleb’e bağlı Saldi köyüne dönen ve burada 

karargâh kuran Nâsırüddevle’nin ordusu gece vakti sele maruz kalmış askerler ve 

hayvanların büyük bir kısmı bu selde telef olmuştur244. Bunun üzerine geri çekilen 

Nâsırüddevle, Dımaşk’a gelmiş Receb 440 yılında (Aralık-Ocak 1048-1049)tevkif 

edilerek Mısır’a gönderilmiştir245. Aynı yıl Humus valisi Şücâüddevle Câfer b. 

                                                             
237 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 222,223; Tokuş, a.g.e., s. 226; 
238 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 221. 
239 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 222. 
240 el-Azîmî, a.g.e., s. 6.  
241 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 223. 
242 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 223. 
243 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 223. 
244 el-Azîmî, a.g.e., s. 11; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 223. 
245 Merçil, “Mirdâsîler”, s. 150. 
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Küleyd, Haleb’e taarruz etmiştir. Mukalled b. Kâmil ve Benî Kilâb’ın ileri gelenleri 

söz konusu saldırganları yenilgiye uğratmış ve Şücâüddevle’yi de katletmişlerdir246. 

Mirdâsîler Rebiyülevvel 442’de (Temmuz-Ağustos 1050) Fâtimîlerin Hadım 

Rıfk komutasında Haleb’e gönderdiği orduyu mağlup etmelerine rağmen 

Fâtımîlerden çekindikleri için Semâl, hanımı Seyyide Aleviye’yi ve oğlu Vessab’ı 

Şeyhuddevle Ali b. Ahmed b. el-Eyser ile birlikte 40 bin dinar ve kıymetli 

mücevherler ile Mısır’a göndermiştir. Bu davranışından dolayı Fâtımîler Haleb ve 

çevresini Mirdâsîlere bırakmışlardır247. İbnü’l Adîm’in naklettiğine göre “Fâtımî 

Halifesi Müstansır, Semâl’in hanımı Seyyide Aleviye’nin davranışlarından ve 

zekâsından etkilenerek ona büyük ikramlarda bulunmuş, Seyyide’ye istediği şeylerin, 

kocası Muizzüddevle Semâl’e de Haleb ve ona bağlı yerlerin verilmesine dair bir 

ferman yazdırmıştır. Müstansır ona hitaben: “Bu Mektup ile her kim işleri hususunda 

sana vekâlet verdiyse Allah onu başarısızlığa uğratmasın” demiştir248. Mirdâsî 

heyetinin mezkûr ziyaretinde Fâtımî Halifesi Müstansır, Semâl ve tüm 

amcaoğullarına büyük ikramda bulunarak onları onurlandırmış ve Seyyide de 

amacına ulaşarak dönmüştür249.  

Semâl, Fâtımîler ile münasebetlerini düzelttikten sonra 443’te (1051-1052) 

Şeyhuddevle Ali b. Ahmed b. el-Eyser başkanlığında bir heyeti de Bizans’a 

yollamıştır. Bu heyet ile birlikte Bizans İmparatoruna yıllık verginin yanı sıra birçok 

değerli hediyeler de takdim edilmiştir250. Mirdâsîlerin Bizans ve Fâtımîler ile 

ilişkilerinin müspet olduğu bu zamanda Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ve Abbâsîler ile 

sorun yaşayan Arslan el-Besâsîrî, Suriye’ye yönelerek Mirdâsîleri tehdit etmeye 

başlamıştır. Bahâüddevle b. Adudüddevle’nin Türk asıllı kölesi olan el-Besâsîrî, 

efendisi sayesinde tanınmış ve önemli mevkilere yükselmişti251. Ancak bir süre sonra 

vezir Reîsürrüesâ Ebu’l-Kâsım İbnü’l-Müslime ve Halife el-Kaîm Biemrillâh ile 

arası açılmıştır252. 447’de (1055-1056) Reîsürrüesâ’nın Bağdat’taki Türkleri 

kışkırtması sonucunda Türkler Halife’den izin alarak el-Besâsîrî’nin Bağdat’taki 

                                                             
246 el-Azîmî, a.g.e.,  s. 11; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 224. 
247 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 226. 
248 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 227. 
249 Zekkar, 1998 a.g.e., s.119. 
250 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 227; Tokuş, a.g.e., s. 226; 
251 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 208. 
252 İbnü’l-Cevzî Abdurrahman, el-Muntazam fî Târîhi’l-Ümem’de Selçuklular (h.430-485/ 1038-

1092),(çev. Ali Sevim), TTK Yayınları, Ankara 2014, s.39; İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 197. 
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evini yağmalamıştır253. Bundan dolayı el-Besâsîrî, Vasıt’a gidince Bağdat’ta büyük 

karışıklıklar çıkmış ve el-Besâsîrî’nin hâcibi Dübeys b. Mezyed öldürülmüştür254. 

Bağdat’ta yaşanan bu olumsuzluklar Tuğrul Bey’in Irak’a hâkim olmasının önünü 

açmıştır255. El-Besâsîrî bu hadiseden sonra Rahbe’ye yönelmiştir256. Mirdâsî Emîri 

Semâl gelişmelerden dolayı el-Besâsîrî’ye Rahbe’yi teklif ederek kurtulmak 

istemesine rağmen sonuç alamamıştır. Buna rağmen Semâl, el-Besâsîrî’yi iyi 

karşılamış ve ona değerli hediyeler takdim etmiştir257. Kış mevsimini Fırat Nehri 

kıyısında geçiren el-Besâsîrî, daha sonra maiyetindeki Arap ve Türkmenlerden 

müteşekkil kalabalık bir ordu ile Tuğrul Bey’in ayrıldığı Bağdat’a yönelmiştir258. 

Bunun öncesinde el-Besâsîrî daha önce Semâl’in teklif ettiği Rahbe’yi 448’de (1056-

1057) alarak ailesini buraya iskân ettirmiştir259.  

Başarılı idaresine rağmen Benî Kilâb ile anlaşmazlık yaşadığı anlaşılan Semâl, 

Beyrut, Cübeyl ve Akkâ’ya karşılık Haleb’i Fâtımîlere bırakmıştır (448/1056-

1057)260. Fâtımîler, Haleb’i teslim almak için el-Hasan b. Ali b. Mülhem b. Ukaylî, 

Aynuddevle Ebü’l-Hasan Ali b. Ukayl ve kadı Ebû Muhammed Abdullah b. İyâd 

görevlendirmişlerdir261. Söz konusu heyetin Haleb’e ulaşmasından sonra Semâl 

Haleb’i teslim ederek262 Mısır’a gitmiştir. Müstansır, Mısır’a ulaşan Semâl’e 

ikramlarda bulunmuş ve Mısır yolculuğu süresince günlük 300 dinar ile çok kıymetli 

mal ve mücevherler bahşetmiştir263. 

2.1.5. Fâtımîlerin İkinci Haleb Hâkimiyeti 449-453 (1057-1060) 

Müstansır’ın Haleb’i almak için gönderdiği naiblerinden İbn Mülhem Haleb’i 

kontrol altına aldıktan sonra şehir halkına adaletli davranmış, kentin surlarına birçok 

                                                             
253 el-Azîmî, a.g.e., s. 15; İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 178. 
254 el-Azîmî, a.g.e., s. 15; El-Azîmî (s.15) 447 (1055-1056) tarihinde Dübeys İbn Mezyed’in 
öldürüldüğünü söylerken, İbnü’l-Esîr el-Kâmil’de 15 Ocak 1060’ta el-Besâsîrî ile Dübeys İbn 

Mezyed’in Kufe’yi talan ettiğinden bahseder. Onun anlatımına göre 1060 yılında Dübeys İbn Mezyed 

hâlâ sağdır, bkz. İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 207.  
255 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 178. 
256 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e.,  s. 86; Tokuş, a.g.e., s. 226. 
257 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 230. 
258 el-Azîmî, a.g.e., s. 16. 
259 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 230. 
260 Merçil, “Mirdâsîler”, s. 150; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 232; Tokuş, a.g.e., s. 227. 
261 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 232, 233. 
262 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 86. 
263 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 235. 
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yeni burç inşa etmiştir264. Haleb’in Fâtimîlerin eline geçtiği bu tarihlerde el-Besâsîrî 

8 Zilkade 450’de (27 Aralık 1058) Bağdat’a girmiştir265. Halife el-Kaîm’i hapsedip, 

amcasını astıran el-Besâsîrî, Bağdat’ta Şiî Fâtımîler adına hutbe okutmuştur266. 

İbnü’l-Adîm, Benî Kilâb’tan bazı kimselerin el-Besâsîrî gibi cesur ve sinsi birine 

daha önce rastlamadıklarını anlattıklarını kaydetmektedir267. Bütün bunlara rağmen 

Tuğrul Bey’in Bağdat’a avdetinden sonra gönderdiği birlikler el-Besâsîrî’yi Zilhicce 

451’de (Ocak 1060) öldürmüşlerdir. Ardından da el-Besâsîrî’nin kesik başını, Tuğrul 

Bey’e getirmişlerdir268. Beyni çıkarıldıktan sonra yıkanan kafatası da 15 Zilhicce 

451’de (22 Ocak 1060) Bağdat sarayına gönderilmiştir269. Bir sopa üzerine asılan 

kesik başı şehirde dolaştırıldıktan sonra Bâbû Nûbe’de teşhir edilmiştir270. El-

Besâsîrî’nin öldürülmesi ile Abbâsîler ve Selçukluların yanı sıra Mirdâsîler de büyük 

bir tehditten kurtulmuşlardır. El-Besâsîrî’nin ortadan kaldırılmasından sonra Sâlih b. 

Mirdâs’ın oğlu ‘Atiyye, Rahbe’ye gelmiş271 ve el-Besâsîrî’nin Rahbe’de bıraktığı 

silahlar ve kıymetli eşyalara el koymuştur272.  

Buna karşın bazı Benî Kilâb mensupları da Haleb’i Fâtımîlerden almak ve Nasr 

b. Sâlih’in oğlu Mahmûd b. Nasr’ı Haleb’in başına geçirmek için çalışmalara 

başlamışlardır273. Mahmûd ilk olarak beraberinde Mani’ b. Mukalled ile 

Cemaziyülevvel 452’de (Haziran-Temmuz 1060) Haleb’e yürümüş ve başarısız 

olarak çekilmiştir. Ancak Haleb’deki ahdas birlikleri274 ile İbn Mülhem arasında 

yaşanan sorunlardan dolayı ahdaslar Mahmûd b. Nasr’ı Haleb’e davet etmişlerdir275. 

                                                             
264 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 234. 
265 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 201.  
266 el-Azîmî, a.g.e., s. 16. 
267 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 230. 
268 İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 63; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zaman fî Târîhi’l-Âyan, (nşr. Ali Sevim), 
TTK Yayınları, Ankara 1968, s. 67; 
269 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 90. 
270 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 207. Zekkar, a.g.e., s. 124-125. 
271 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 90. 
272 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 234. 
273 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 234, 235. 
274 Haleb şehri milis kuvvetleri, İbnü’l-Esîr, a.g.e., VII, s. 521; Hişâm b. Abdülmelik (724-743) 

zamanında büyük merkezler dışındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için “ahdâs” adıyla sâhibü’l-

ahdâs yahut vâli’l-ahdâsın idaresinde bir nevi jandarma teşkilâtı olarak kurulmuştur. Merkezler 

dışındaki bölgeler karışıklıklara ve dış saldırılara daha açık olduğundan askerî yönü ağır basan ahdâs, 

şurta ile ordu arasında bir nitelik taşıyor ve her ikisiyle de yakın ilişki içerisinde bulunuyordu. Metin 
Yılmaz, “Şurta”, DİA, Cilt. XXXIX. İstanbul 2010, s. 242-244.  
275 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 235; Tokuş, a.g.e., s. 227. 
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Böylece Mirdâsîler, Cemaziyülahir 452’de (Temmuz 1060) yeniden Haleb’e 

girmişlerdir276. 

2.1.6. Reşîdüddevle Mahmûd b. Nasr Dönemi 453 (1060-Birinci 

Hâkimiyeti) 

Mahmûd’un Haleb’e girmesinden sonra İbn Mülhem Haleb Kalesi’ne sığınarak 

Fâtımîlerden yardım istemiştir277. Bunun üzerine Fâtımîler, Nâsırüddevle b. Hamdân 

komutasında kalabalık bir orduyu Haleb’e sevk etmişlerdir. Fâtımî kuvvetlerinin 

Haleb’e yönelmesinden sonra Mahmûd şehirden çıkarak doğuya gitmiştir. Bundan 

istifade eden İbn Mülhem ise kaleden inerek şehri yağmalayıp ihanet eden 

ahdaslardan birçok kişiyi öldürtmüştür278. Bu hadiseden kısa bir süre sonra 

Nâsırüddevle b. Hamdân da Haleb’e ulaşıp şehri kuşatmıştır. İbnü’l-Adîm onun da 

şehri yağmalamak istediğini ancak kendisine: “İbn Mülhem ve ashabı senden erken 

davrandı, sana ve ashabına şöhretten başka bir şey kalmadı” denilince şehri 

yağmalamaktan vazgeçtiğini kaydetmektedir279. Haleb’e giren Nâsırüddevle 

Haleblilerden Mahmûd’un tehdidini ortadan kaldırmak için 50 bin dinar istemiştir. 

Halkın bu isteğe karşılık vermemesi üzerine Nâsırüddevle, Mahmûd tehdidini 

ortadan kaldırıp döndükten sonra Haleb halkından intikam alacağını söyleyerek 

Mahmûd’un üzerine yürümüştür280. Funeydik’te konaklayan Nâsırüddevle, Benî 

Tayy’ ve Benî Kelb kabilelerine mağlup olunca askerleri tarafından yalnız bırakılmış 

ve yenilerek Mahmûd’a esir düşmüştür (Şaban 452/ Ağustos-Eylül 1060)281. Bu 

hezimet ile Fâtımîler Bilâdü’ş-Şâm’ın kuzeyindeki hâkimiyetlerini tamemen 

kaybetmişlerdir282.  

Mahmûd, Funeydik’te tutsak edilen Nâsırüddevle’yi 2.700 dinar gibi düşük bir 

meblağa satın almıştır283. Akabinde Haleb’e doğru ilerleyen Mahmûd amcası 

‘Atiyye’nin Haleb’e vardığını 30 Receb 452’de (30 Ağustos 1060) şehri İbn 

Mülhem’den teslim aldığını öğrenmiştir. Haleb önlerine ulaşan Mahmûd 1 Şaban 

                                                             
276 İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 215. 
277 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 235, 236. 
278 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 236. 
279 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 237; İbnü’l-Esîr Nâsırüddevle’nin Haleb şehrini yağmaladığını 
söyler. İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 215. 
280  İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 237 
281  İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 90; El-Azîmî, a.g.e.,  s. 18; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 237.  
282  Merçil, “Mirdâsîler”, s. 150. 
283  İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 237. 
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452’de (31 Ağustos 1060) ‘Atiyye’yi yenerek 2 Şaban 452’de (1 Eylül 1060) 

Haleb’e girmiştir. İbnü’l-Adîm bu hadiseyi yani üç gün içerisinde üç ayrı emirin aynı 

şehre sahip olmasını tarihte benzerine az rastlanan olaylardan saymaktadır284. Haleb 

şehrini alan Mahmûd iç kalede bulunan İbn Mülhem ve Rüknüddevle’yi muhasara 

altına almıştır. İbn Mülhem ve Rüknüddevle Mısır’dan bekledikleri yardımı 

alamayınca Benî Kilâb’ın ileri gelenlerinden bazılarının çocuklarının rehine 

verilmesi karşılığında kaleyi teslim etmişlerdir285. Böylece Haleb’e tamamen hâkim 

olan Mahmûd esir aldığı emîrlere ihsanlarda bulunarak onları Mısır’a göndermiştir. 

Söz konusu esirlerin içerisinde Nasırüddevle b. Hamdân da bulunmaktaydı286. 

Nâsırüddevle Mısır’a döndükten sonra Müstansır tarafından Dımaşk’a vali tayin 

edilmiştir287. 

2.1.7. Muizzüddevle Semâl b. Sâlih İkinci Emîrliği 453-454 (1061-1062) 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Fâtımî Halifesi Müstansır Beyrut, Cubeyl ve 

Akka’ya karşılık Haleb’i Muizzüddevle Semâl’den teslim almıştı. Ancak Semâl’in 

yeğeni Mahmûd b. Nasr, Haleb’i ele geçirince Müstansır anlaşmanın geçerliliğini 

yitirdiğini söylemiştir288. Bu durumdan Müstansır’ın adamlarını sorumlu tutan 

Semâl, Haleb’i almak için Müstansır’dan mal isteyerek kendisini desteklemesini 

talep etmiştir. Bunun üzerine Müstansır, Semâl’e bazı unvanlar vererek onu Haleb’e 

göndermiştir289. Mısır’dan harekete geçen Semâl, Humus ve Hamâ üzerinden 

Ma’aratu’n-Numân’a gelmiştir. Bu sırada Benî Kilâb’ın ileri gelenlerine mektuplar 

yazarak onları yanına çekmeye çalışmıştır290. Öte yandan Haleb’i teslim etmesi için 

Mahmûd’a haber yollamıştır. Mahmûd, amcasının Araplardan aldığı destekle 

güçlendiğini görünce Ebû Muhammed b. Hafâcî adlı elçisini Bizans İmparatoru’na 

                                                             
284  İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 238. 
285  İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 238. 
286 İbnü’l-Adîm’e göre Mahmûd, Nasıruddevle b. Hamdân’ı, amcası Semâl’in Haleb’i kuşatması 
sonucunda kendisine yardıma gelen Mani’ b. Şebab b. Vessâb’ın isteği ile serbest bırakmıştır. İbnü’l-

Adîm, Mahmûd’un onu birçok hediye ile taltif ederek Mısır’a gönderdiğini anlatır (İbnü’l-Adîm, 

Zübde, I, s. 241). Ancak İbnü’l-Kâlanisî, (Zeylu Târîhu Dımaşk, s. 90)  ve İbnü’l-Esir (el-Kâmil fi’t-

Târîh, VIII, s. 215) Nasıruddevle b. Hamdân’ın hor ve zelil olarak Mısır’a döndüğünü naklederler.  
287 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 239. 
288 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 239, 240. 
289 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 240. 
290 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 240. 
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göndererek yardım istemiştir291. Ancak el-Hafâcî, Semâl’in Haleb’i almasına kadar 

dönmemiş292 ve Bizans’tan herhangi bir yardım ulaşmamıştır293. 

Semâl ilk kuşatmada Haleb’i almaya muvaffak olamadıysa da Mahmûd’un 

amcasına karşı yardım toplamak üzere Haleb’ten ayrılmasından sonra yeniden 

Haleb’i muhasara etmiştir. Bu son karşılaşmadan Semâl, Mahmûd’u Haleb dışında 

bozguna uğratmış ve Haleb ahdas birliğinden birçok kişiyi de tutsak etmiştir294. Bu 

karşılaşma öncesinde Mahmûd daha önce Nâsırüddevle’ye destek veren Mani’ b. 

Mukalled’den, Semâl’e karşı da kendisine yardım etmesini istemiştir.  Ancak Mani’, 

Semâl ile görüşeceğini söyleyip ayrıldıktan sonra naibi ile Mahmûd’a haber 

göndererek, Arap geleneğine göre amcaya karşı savaşmanın babaya karşı savaşmak 

olduğunu beyan etmiş ve Mahmûd’a istediği desteği vermemiştir295. İbnü’l-Adîm 

Mahmûd’un bu duruma çok üzüldüğünü ve şair Ebu’l-Âla’ b. Sümmân’a, Mani’ b. 

Mukalled’i kınayan bir şiir yazdırdığını nakleder296.Benî Kilâb’ın araya girmesi ile 

24 Rebiyülevvel 453’te (18 Nisan 1061) taraflar anlaşmaya varmış ve Semâl 1 

Rebiyülahir 453’te (25 Nisan 1061) bir kez daha Haleb’e hâkim olmuştur297. 

Özellikle Bizans’a ve Antakya Rumlarına karşı başarılı mücadeleler veren Semâl, 

Zilkade 454’te (Kasım 1062) hastalanınca kardeşi Ebû Züâbe ‘Atiyye b. Sâlih’i 

yerine emir tayin ettikten sonra 28 Zilkade 454’te (29 Kasım 1062) vefat etmiştir298. 

Ölümünden sonra vasiyeti üzerine yerine kardeşi Ebû Züâbe ‘Atiyye geçmiştir299. 

2.1.8. Ebû Züâbe ‘Atiyye b. Sâlih Dönemi 454-457 (1062-1065) 

İkinci kez Haleb yönetimini kaybettiği anlaşılan Mahmûd amcası Semâl’den 

sonra diğer amcası ‘Atiyye ile mücadeleye girdiği görülmektedir. Bu esnada amcası 

‘Atiyye’ye elçi gönderip, “Semâl’in Haleb’i kendisine geri vermek şartı ile teslim 

aldığını, çünkü kendisinin Haleb’i Fâtımîlerden kılıçla aldığını ve bu nedenle Haleb 

                                                             
291 el-Azîmî, a.g.e., s. 19; Tokuş, a.g.e., s. 227. 
292 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 240; Tokuş, a.g.e., s. 227. 
293 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 240. 
294 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 241. 
295 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 242. 
296 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 242, 243. 
297 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 243. 
298 el-Azîmî, a.g.e., s. 19; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 246; İbnü’l-Esîr (el-Kâmil fi’t-Târîh, VII, 

522; VIII, s. 215) ve İbnü’l-Kâlanisî, (Zeylu Tarihu Dımaşk, s. 90) İbnü’l-Adîm’in aksine onun eceli 
ile değil Mahmûd tarafından öldürüldüğünü naklederler.   
299 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 246. 
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emirliği hakkının kendisine ait olduğunu” söylemiştir300. Ancak ‘Atiyye, 

Mahmûd’un Benî Kilab’tan bu hususta şahit göstermesine rağmen söz konusu teklifi 

kabul etmemiştir. Müteakiben ‘Atiyye yeğeni Mahmûd’un obasına ani bir baskın 

yaparak onu hezimete uğratmıştır. Bu çekişmeler devam ederken Mani’ b. 

Mukalled’in, Mahmûd ile ittifak kurması hadiselerin seyrini değiştirmiştir301. 

Böylece Mani’nin katılımı ile güçlenen ve cesaretlenen Mahmûd, Haleb’i ihata 

etmiştir. Bu kuşatmada Mani’ b. Mukalled kaleden atılan bir mancınık taşı ile 

öldürülünce302 daha önce vasiyet ettiği üzere tüm malı ‘Atiyye’ye verilmiştir. Bu 

tereke hakkında bilgi veren İbnü’l-Adîm sadece ikta topraklarının gelirinin 80 bin 

dinar olduğunu kaydetmiştir303.  

Haleb’i almak için girişimlerini sürdüren Mahmûd, Tell-Hâlid’deki ikameti 

esnasında yeniden amcası ‘Atiyye’nin saldırısına uğrayınca Benî Kilâb ile birlikte 

tekrar Haleb’i kuşatmıştır. Şehre gıda naklini engelleyen Mahmûd, bu şekilde halkı 

ve ‘Atiyye’yi baskı altında tutmuştur. Söz konusu problemlerden dolayı ‘Atiyye şehri 

teslim etmemeleri için ahdaslara gıda yardımında bulunarak önlem almaya 

çalışmıştır. Ancak uzun süren abluka sonucunda şehirde açlık ve susuzluk ortaya 

çıkınca ‘Atiyye yeğeni Mahmûd ile anlaşmaya razı olmuştur. Bu muahedeye göre; 

Haleb, Rahbe, Bâlis, ‘Azâz, Kınnesrin ve Menbic ‘Atiyye’ye bunların dışında kalan 

yerlerin ise Mahmûd’a verilmesi kararlaştırılmıştır304. Mahmûd, Benî Kilâb’ın ileri 

gelenlerinin arabuluculuğu ile kendisine sunulan bu iktaları kabul ederek Haleb’in 

yönetimini amcası ‘Atiyye’ye bırakmak zorunda kalmıştır. 

Bu sulh anlaşmasına rağmen ‘Atiyye yeğeni Mahmûd’u bir tehdit olarak 

algılayıp ondan kurtulmanın yollarını aramaya koyulmuştur. Bu gaye ile Melik et-

Türk olarak bilinen Hânoğlu Harun et-Türkmanî305 adlı bir Türk komutan ile ittifak 

kurmuştur306. Böylece Hânoğlu Harun, ‘Atiyye’nin daveti ile Bilâdü’ş-Şâm’a 

gelmiştir. Bu hadiseyi İbnü’l-Adîm “Türklerin Şam bölgesine ilk girişi” olarak 

                                                             
300 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 247. 
301 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 248. 
302 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e.,  s. 92; El-Azîmî, a.g.e., s. 19; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 248.  
303 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 248. 
304 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 250. 
305 Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1983, s. 35. 
306 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 92; El-Azîmî, a.g.e., s. 19; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 122; İbnü’l-Adîm, 

1997 a.g.e., I, s. 250; Tokuş, a.g.e., s. 228. 
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hikâye etmektedir307. Yapılan anlaşma doğrultusunda ‘Atiyye, İbn Hân’ın emrindeki 

Oğuz atlı askerlerinin masrafları için aylık 11 bin altın vermeyi kararlaştırmıştır308. 

‘Atiyye’nin, Türkler ile ittifak kurması üzerine Mahmûd bölgedeki Araplar ve Benî 

Kilâb nezdinde ‘Atiyye’nin, Türkleri Bilâdü’ş-Şâm’a getirtmek suretiyle bölgedeki 

üstünlüğü ve nüfuzu Türklere verdiği propagandasını yaparak ordu toplamaya 

çalışmıştır309. Bu faaliyetler ile Haleb’i almanın hesaplarını yapan Mahmûd Haleb’i 

kuşatmış ancak İbn Hân’ın başarılı mukavemetinden dolayı muvaffak olamamıştır. 

İbn Hân’ın desteğinden dolayı Mahmûd, ‘Atiyye’ye karşı koyamayacağını 

anlayınca310 Haleb emirliği arzusundan vazgeçmiş311 ve amcası ‘Atiyye ile anlaşma 

yapmaya razı olmuştur. Bir öncekine benzer olduğu anlaşılan anlaşmaya göre; daha 

önce verilen yerlere ek olarak Esârib Mahmûd’a; Haleb, A’zâz, Menbic, Bâlis ve 

Rahbe de ‘Atiyye’ye bırakılmıştır (Muharrem 457/Ocak 1065)312.  

‘Atiyye, İbn Hân’ın yardımıyla yeğeni Mahmûd’u saf dışı bırakıp Bizans’a 

tabi313 Kemnun’u fethederek büyük bir miktarda ganimetle Haleb’e dönmüştür314. 

İbn Hân’ın başarılarından sonra Türklerin Haleb’e yerleşmelerinden sonra ahdas 

güçleri, Halebliler ve ‘Atiyye tedirgin olmuş315 ve Haleb’in Türklerin eline geçme 

ihtimalinden dolayı endişelenmeye başlamışlardır316. Bu gelişmelerden dolayı 

‘Atiyye, ahdasları İbn Hân’a karşı kışkırtmıştır.  Bu kışkırtmalardan sonra Safer 

457’de (Ocak-Şubat 1065) ahdas kuvvetleri bir gece vakti yaptıkları baskın ile İbn 

Hân’a bağlı askerlerin bir kısmını öldürüp mallarını da gasp etmişlerdir317. Bu 

saldırıdan kurtulan İbn Hân, ‘Atiyye’den intikam alacağına dair yemin ettikten sonra 

Haleb’den çıkmıştır318. İbnü’l-Adîm, beklemediği ihanet karşısında Haleb’den 

ayrılan İbn Hân’ın, Haleb surlarının altında “ey ‘Atiyye! bana ve adamlarıma ihanet 

                                                             
307 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 250; Sevim, 1983 a.g.e., s. 35; Tokuş, a.g.e., s. 229. 
308 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 122. 
309 Sevim, 1983 a.g.e., s. 38. 
310 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I s. 250; Tokuş, a.g.e., s. 229. 
311 Sevim, 1983 a.g.e., s. 38. 
312 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 92; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 250, 251.          
313 Sevim, 1983 a.g.e., s. 38. 
314 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251;  
315 el-Azîmî, a.g.e.,  s. 20; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251; 
316 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e.,  s. 122; Sevim, 1983 a.g.e., s. 38. 
317 el-Azîmî, a.g.e.,  s. 20; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251; Tokuş, a.g.e., s. 229; 
318 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251; Sevim, 1983 a.g.e., s. 38. 
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etmedin mi? Vallahi ben seni en kötü hükümle o kaleden indireceğim319” şeklinde 

bağırdığını nakletmektedir. 

Haleb’i terk eden İbn Hân, ‘Atiyye’den intikam almak için Mahmûd ile ittifak 

kurmaya karar vermiştir320. Bu maksatla daha önce ‘Atiyye ile birlikte hareket ettiği 

için Mahmûd’dan özür dilemiş ve ona anlaşma yapmayı önermiştir321. Ancak İbn 

Hân ve adamları el-Cezîre’ye gitmek isterken Benî Nümeyr’in taarruzuna maruz 

kalarak geri dönmüşlerdir. Bu sırada 20 bin kişilik bir Bizans birliği ile 

karşılaşmışlardır322. Pusuya yatan Bizans ordusu ile savaşan İbn Hân az sayıda kayıp 

ile kurtulabilmiştir323. Sermîn’de bulunan Mahmûd324 bu sırada kendisine iltihak 

eden İbn Hân ile Trâblusşam’a hareket etmiştir325. Mahmûd, İbn Hân ve Türkmenler 

ile Merc-i Dâbık’a ulaştığında amcası ‘Atiyye’nin Haleb’ten çıkarak kendisine doğru 

ilerlediğini öğrenmiştir. İki taraf 11 Cemaziyülahir 457’de (20 Mayıs 1065) 

karşılaştığında ‘Atiyye hezimete uğrayarak Haleb’e çekilmiştir326. Mahmûd, 

amcasını takip ederek Haleb önlerine geldiğinde327 Fâtımî Halifesi Müstansır’dan 

hediye ve unvanlar getiren elçiler ile bir araya gelmiştir328. Üç aydan fazla Haleb’i 

muhasarasında şehirde baş gösteren açlık probleminden dolayı ‘Atiyye anlaşma 

teklifinde bulunmuştur. Ancak muahede için ‘Atiyye, İbn Hân ve Türklerin Haleb’e 

girmemesini şart koşmuş ve Mahmûd da bunu kabul etmiştir329. Anlaşmaya sadık 

kaldığı anlaşılan Mahmûd söz verdiği gibi İbn Hân’ın Haleb’e girmesine izin 

vermemiştir330. Haleb’in düşmesinde gösterdiği gayretten dolayı İbn Hân’a 

Ma’aratu’n-nu’man ikta olarak verilmiştir331. Bundan sonra İbn Hân beraberindeki 

1000 kişilik bir ordu ile Ma’aratu’n-nu’mân’a gitmiştir332. Müteakiben Atiyye’ye 

                                                             
319 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251. 
320 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 122; Tokuş, a.g.e., s. 229. 
321 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 92; Sevim, 1983 a.g.e., s. 39.  
322 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251. 
323 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251. 
324 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 251; İbnü’l-Esîr, Mahmûd’un bu sırada Harran’da Benî Numeyr 

kabilesinden olan dayılarının yanında olduğunu ve İbn Hân’ın orada Mahmûd’a katıldığını nakleder. 

İbnü’l-Esir a.g.e., VII, 522.   
325 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 92; El-Azîmî, a.g.e., s. 20. 
326 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 252. 
327 Bu Mahmûd’un Haleb’i üçüncü kez kuşatmasıdır. El-Azîmî, a.g.e., s. 20. 
328 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., s. 252. 
329 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 124. 
330 Sevim, 1983 a.g.e., s. 41. 
331 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 124; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 253. 
332 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 252. 
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Haleb’in doğu ve kuzeyindeki tüm topraklarla birlikte ‘Azâz, Menbic, Rahbe ve 

Bâlis verilirken, yeğeni Mahmûd’a da Haleb ve Haleb’in güneyi bırakılmıştır333. 

Böylece Mahmûd b. Nasr 15 Ramazan 457’de (20 Ağustos 1065) ikinci kez Haleb’e 

hâkim olmuştur334. Mahmûd’un Haleb’e yerleşmesinden sonra Fâtimîler ve 

Abbâsîler hediyeler göndermişlerdir335.  

2.1.9. Mahmûd b. Nasr’ın İkinci Haleb Hâkimiyeti 457-467 (1065-1075) 

Mahmûd’un Haleb’e gelmesinden sonra bazı Benî Kilâb mensupları ‘Atiyye ve 

yeğeni Mahmûd’un arasını açmaya çalışmışlardır336. Ancak ‘Atiyye Benî Kilâb’ın 

daha önce birçok kez kendisine ihanet ettiğini bildiğinden hanedanın zarar 

görmemesi için bu tahriklere kapılmamış ve Mahmûd ile savaşmaktan imtina 

etmiştir337. Bu sırada kendisine katılan İbn Hân ile güçlenen Mahmûd Muharrem 

459’da (Kasım-Aralık 1066) Fâtımî Halifesi Müstansır’dan, İbn Hân ve Türkmenleri 

Haleb ve çevresinden uzaklaştırması, hazineye para göndermesi ve sınır komşusu 

olan Bizans’a gaza yapmasını isteyen bir mektup almıştır338. Bu mektuba Mahmûd; 

“İbn Hân ve maiyetinin kendisinden daha güçlü olduklarını ve olası tehditlere karşı 

onlardan faydalandığını, ‘Atiyye ile girdiği savaşta ekonomik olarak borca girdiğini, 

borcu bitince hazineye para aktaracağını, Bizans ile gaza konusunda da oğlunun 

Bizans’tan aldığı borç mukabilinde Bizans’ta rehin bırakıldığını ve ancak borcu 

ödeyip oğlunu geri aldıktan sonra gaza yapabileceğini” söyleyerek cevap vermiştir. 

Müstansır bu durumu isyan olarak algılayıp Bedrü’l-Cemâlî komutasında bir orduyu 

Dımaşk’tan Haleb’e sevk etmiştir. Öte yandan Bedrü’l-Cemâlî de ‘Atiyye’ye haber 

gönderip Mahmûd’un üzerine yürümesini ve kendisi ile buluşmak üzere yola 

çıktığını söylemiştir339. Bunun üzerine ‘Atiyye, Benî Kilab’tan aldığı destek ile 

Haleb’e doğru yönelmiştir. Bu gelişmeleri öğrenen Mahmûd ise İbn Hân ve 

Türkmenler ile birlikte Haleb’ten ayrılmıştır. İki taraf karşı karşıya geldiğinde Kadı 

İbn Ammar’ın aracılığı ile taraflar bir kez daha anlaşmaya varmıştır. Yapılan 

anlaşmaya göre; her iki taraf da Fâtımî Halifesine tabi olacak, ‘Atiyye’ye, Rahbe ve 

                                                             
333 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 252; Tokuş, a.g.e., s. 229; 
334 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 124; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 252. 
335 el-Azîmî, a.g.e., s. 21. 
336 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 254. 
337 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 254. 
338 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 132; Sevim, 1983 a.g.e., s. 42. 
339 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 133; Sevim, 1983 a.g.e., s. 43.  
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Bâlis’e ek olarak Rakka ve Fırat Nehri üzerinde bazı yerler verilecekti340. Böylece 

Mahmûd hem savaşmadan Fâtımî Devleti’nin isteklerini yerine getirmiş hem de 

Haleb idaresini elinde tutmaya devam etmiştir341. 

İbn Hân, Mahmûd’un görevlendirdiği bazı Benî Kilâb güçleri ile342 Bilâdü’ş-

Şâm’da fetihlere devam etmiştir. 27 Şaban 460’ta (1 Temmuz 1068) Bilâdü’ş-

Şâm’da Hristiyanlar için önemi büyük olan343 Ertâh Kalesi’ni fethetmiştir. Ertâh 

Kalesi’nin alınması Haleb ve mücavir yerlerin Bizans taarruzlarına karşı emniyet 

altına alınması için büyük bir öneme sahip idi344. Söz konusu başarıyı Ertâh’a yakın 

yerlerin ele geçirilmesi takip etmiştir. Mirdâsîler ve Türkmenlerin saldırgan 

tutumundan dolayı IV. Romanos Diogenes 300 bin kişilik345 büyük bir ordunun346 

başında 461’de (1068-1069) Bilâdü’ş-Şâm’a doğru ilerlemiştir347. Bu taarruz 

esnasında İmparator Menbic’i muhasara ederek kontrol altına almıştır348. Kuşatma 

öncesinde şehirde bulunan Müslümanlar da ayrılarak Haleb’e kaçmışlardır349. 

Menbic’i alan İmparator kentten ayrılmayan birçok kişiyi esir almış350 ve çoğunu da 

katletmiştir351. Bizans birliklerine karşı mukavemet gösteren Mahmûd, İbn Hân ve 

Benî Kilab352 mensupları ise bozguna uğrayarak geri çekilmişlerdir. İmparator, 

Menbic’ten sonra Ertâh ve İmm gibi kaleleri de teslim almıştır353. El-Azîmî ve 

İbnü’l-Adîm’in kayıtlarına göre Menbic bu işgalden sonra yedi yıl Bizans’ın 

hâkimiyetinde kalmıştır354. Müteakiben ‘Azâz’ı da ablukaya alan İmparator, veba 

salgını, açlık ve pahalılık gibi sebeplerden dolayı ülkesine dönmüştür355. İbnü’l-

                                                             
340 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 133.  
341 Sevim, 1983 a.g.e., s. 43.  
342 Sevim, 1983 a.g.e., s. 43. 
343 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 256. 
344 Sevim, 1983 a.g.e., s. 43; Tokuş, a.g.e., s. 230. 
345 İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 97. 
346 Sıbt İbnü’l-Cevzi sayılarını 200 bin şeklinde kaydetmektedir, bkz. Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136. 
347 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 257; Tokuş, a.g.e., s. 230. 
348 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 98; İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 253; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136; İbnü’l-
Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 257.  
349 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 257. 
350 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 256; Tokuş, a.g.e., s. 230. 
351 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 254; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136; Tokuş, a.g.e., s. 230.    
352 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136.   
353 el-Azîmî, a.g.e., s. 22; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 136.  
354 el-Azîmî, a.g.e., s. 22; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 257; Tokuş, a.g.e., s. 230. 
355 İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 257; Tokuş, a.g.e., s. 230. 
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Adîm, söz konusu veba salgınından dolayı Bizans ordusunda askerler dışında bir 

günde üç bin atın öldüğünü hikâye etmektedir356. 

Bilâdü’ş-Şâm’daki faaliyetlerde en etkin komutanların biri olarak temayüz 

eden İbn Hân’dan357 sonra Antakya’da 460’ta (1067-1068) Afşin b. Bekcî 

komutasında Türklerden müteşekkil başka topluluk daha ortaya çıkmıştır358. İbnü’l-

Adîm, Afşin’in, Alp Arslan’ın maiyetinde iken öldürdüğü bir komutandan dolayı 

cezalandırılmaktan korktuğu için359 Irak’tan kaçarak Antakya’ya geldiğini 

söylemektedir. Bin kişi olduğu anlaşılan bu firarilerden bir kısmının Dülûk’e360 

gelerek burada konakladıkları anlaşılmaktadır361. Afşin komutasındaki diğer 

kuvvetlerin de Antakya ve çevresini talan ettikleri görülmektedir362. Söz konusu 

faaliyetler sonucunda ganimet olarak 40 binden fazla sığır ele geçiren Türkmenler 

Antakya’da kıtlık yaşanmasına sebep olmuş363 ve Antakyalılar şehri terk edip dağlara 

sığınmışlardır. Türkmenlerin eylemlerinden dolayı mahsullerin dahi tarlalarda 

kaldığı ileri sürülmektedir364. İbnü’l-Adîm sadece bu dönemde Haleb’in erzak kayıt 

defterlerinde 70 bin civarında satılan erkek ve kadın kölenin bulunduğunu 

anlatmaktadır365. Bir süre sonra Afşin, affedildiğine dair Alp Arslan’dan aldığı 

mektup ile Irak’a dönmüştür. Afşin, Antakya’dan ayrılırken yanında şehirden aldığı 

100 bin dinarın366 yanı sıra değerli ipek elbise ve giysiler gibi birçok hediye de 

götürmüştür367.  

Afşin’den sonra Anadolu’da faaliyet icra eden başka bir Selçuklu komutanı 

Sunduk et-Türkî büyük bir ordu ile Bizans topraklarından Suriye’nin kuzeyine 

                                                             
356  İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 257. 
357 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 143; İbn Hân, Akkâ valisi Bedrü’l-Cemalî’nin kışkırtması ile kendi 

emrindeki iki adamı tarafından öldürülecektir (462-463/1070-1071). Ali Sevim, Kuzey-Suriye’de 

Görülen İlk Türk Emîri Hân Oğlu Harun, Belleten Dergisi, Cilt. XLIII, Sayı: 170, Nisan 1979, s. 379. 
358 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 255. 
359Afşin’in bir kavga esnasında öldürdüğü bu komutan Alp Arslan’ın önemli komutanlarından 

Gümüştegin’di. Afşin Anadolu akınlarında Gümüştegin’in komutası altında görev almıştı. Sevim, 
1983, a.g.e., s. 47.   
360 Dülûk, Gaziantep’in Kuzeybatısındaki bölgenin adı (Doliche). Sevim, 1983, a.g.e., s. 48. 
361 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 255. 
362 Tokuş, a.g.e., s. 230; 
363 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 255. 
364 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 255. 
365 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 256. 
366 Sıbt İbnü’l-Cevzî onun 20 bin dinar karşılığında kuşatmış olduğu Antakya’dan ayrıldığını 

nakleder. Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 139. 
367 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 139; İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 256.   
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yönelmiştir. 462’de (1069-1070) Haleb’e ulaşan Sunduk, el-Artîk’tan el-Cizr368 ve 

Ma’aratu’n-Numân’a, Kefertâb’dan Hama’ya ve Refeniye’ye kadar uzanan bölgeyi 

yağmalamıştır369. İbnü’l-Adîm bu yağmanın “Şam bölgesinde Türkler tarafından 

yapılan ilk yağma harekâtı” olduğunu ifade etmektedir370. Kış mevsimi süresince 

Bilâdü’ş-Şâm’da kalan Sunduk et-Türkî daha sonra Mirdâsî Emîri Mahmûd’dan 

aldığı kıymetli hediye ile birlikte gaza amacıyla Anadolu’ya dönmüştür371.  

Türkmen akınlarından rahatsız olan Mahmûd, Büyük Selçuklu hükümdarı Alp 

Arslan ve Abbâsî Halifesi el-Kâim Biemrillâh adına hutbe okutmak istemiştir372. 

Bundan sonra Benî Kilâb’a hitap eden Mahmûd onlara; “Artık Fâtımî dönemi geçti, 

Selçuklular yeni ve güçlü bir devlettir. Biz onlardan korkuyoruz çünkü onlar 

mezhebinizden dolayı sizin malınızı ve kanınızı helal sayıyorlar. Malın da sözün de 

bize fayda sağlayamayacağı bir günden önce onlar adına hutbe okutalım”373 

demiştir. Yapılan müzakerelerden sonra Benî Kilâb’ın ileri gelenleri Mahmûd’un 

görüşünün doğruluğuna kani olmuşlardır374. Mahmûd’un 19 Şevval 462’de (1 

Temmuz 1070)375 Sünnî Abbâsîler adına hutbe okutmasından dolayı Haleb’de 

bulunan şiîler camilerde bazı taşkınlıklar çıkarmışlardır. Bundan dolayı Mahmûd, 

Cuma namazından sonra caminin kapısında görevlendirdiği İbn Hân’a376 Abbâsîler, 

Alp Arslan ve kendi adına hutbe okunmasına itiraz edenleri öldürmesini emretmiştir. 

Ancak Haleb’in ileri gelenleri ve ahdaslar Mahmûd’a giderek bu fiilin fitneye sebep 

olacağını belirtip onu bu fikrinden vazgeçirmişlerdir377. Böylece Haleb’de Fâtımîler 

adına okutulan hutbeye son verilmiş378 ve Mirdâsîler fiilen Büyük Selçuklu 

Devleti’ne tabi hale gelmişlerdir.  

Fâtımîler, Müstansır (1036-1094) döneminde siyasî ve askerî gücünü 

kaybetmiş ve ekonomik sarsıntı geçirmeye başlamıştır379. Selçukluların hızla 

                                                             
368 el-Artîk ve el-Cizr Haleb’e bağlı iki köydür. Sevim, 1983, a.g.e., s. 49. 
369 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 25; Tokuş, a.g.e., s. 231. 
370 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 259; Tokuş, a.g.e., s. 231. 
371 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 259; Tokuş, a.g.e., s. 231. 
372 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 98; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 259; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
373 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 255; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 142; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 260.  
374 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 259. 
375 İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e., s. 98; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 142.  
376 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 255; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 143. 
377 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e.,  s. 143; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 260. 
378 el-Azîmî, a.g.e.,  s. 23;  Sevim, 1983, a.g.e., s. 56. 
379 Sevim, 1983, a.g.e., s. 56.  
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büyüyüp Ortadoğu’ya yerleşmeye başladığı bu dönem Mısır devlet erkânı arasındaki 

rekabetlere tanıklık etmiştir. Daha önce Mirdâsî Emîri Mahmûd’a Füneydik’te 

yenilen ve Mısır’a dönerek vezirlik mansıbına getirilen Nâsırüddevle b. Hamdân bazı 

devlet adamları ile sorunlar yaşamaya başlamıştır380. Söz konusu çekişmelerde zor 

durumda kalan381 Nâsırüddevle, Kadı Ebû Cafer Muhammed’i, Alp Arslan’a elçi 

olarak gönderip yardım istemiştir382. Bunun üzerine Alp Arslan, Şiî Fâtımîler üzerine 

yürümek için beklediği fırsatı bulmuştur. Öte yandan Mısır’ın ekonomik önemi ve 

kalabalık Türkmen nüfusun iskânı için uygun konumu Alp Arslan’ın Mısır seferine 

çıkmasında öne çıkan amiller olmuştur. Selçukluların, Bizans’a karşı stratejik bir üst 

olan Mısır’a hâkim olması şüphesiz Alp Arslan’ın Anadolu ve Suriye üzerinde de 

rakipsiz bir güç olmasını sağlayabilirdi. Nâsırüddevle’nin daveti ulaşır ulaşmaz Alp 

Arslan büyük bir ordu ile harekete geçmiştir. 463 (1070) yılının başlarında er-

Ruhâ’ya ulaşan Alp Arslan şehri kuşatarak bir aydan fazla burada kalmıştır383.  

Müslim b. Kureyş, İbn Mervan, İbn Vessâb, İbn Mezyed gibi el-Cezîre 

bölgesinin önemli aktörlerini kendisine tabi kılan Alp Arslan, Haleb kadısı olan Ebû 

Cafer Muhammed’i göndererek Mirdâsî Emîri Mahmûd’un da kendisine itaat 

etmesini istemiştir384. Ancak Mahmûd korktuğu için bu çağrıya olumlu cevap 

vermemiş385 ve değerli hediyeler göndermekle iktifa etmiştir386 Bunun üzerine Alp 

Arslan er-Ruhâ’dan Haleb’e doğru ilerlemiş387 ve 1071’de Fırat Nehri’ni 

geçmiştir388. İbnü’l-Adîm, Sultan’ın yanında bulunan Kadı Ebû Cafer Muhammed’in 

“Daha önce Türklerden Fırat Nehri’ni köle olarak geçen olsa da, hiçbir Türk 

Sultan’ın buradan ileriye geçmediğini, Allah’ın lütfu ile ilk defa buradan Sultan 

olarak geçen kişinin Alp Arslan olduğunu389” söylediğini nakletmektedir. Sultan kısa 

süre içinde Haleb’e bağlı ‘Azâz, Merc-i Dâbık ve Kınnesrin şehirlerine ulaşıp 

Füneydik’te karargâhını kurmuştur390. Bu sırada Mahmûd’a yeniden elçi gönderen 

                                                             
380 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 260. 
381 Sevim, 1983, a.g.e., s. 56. 
382 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 260; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
383 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 261; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
384 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 261. 
385 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 261. 
386 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e.,  s. 145. 
387 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 261; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
388 Sevim, 1983, a.g.e., s. 59; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
389 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 260. 
390 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 261; Sevim, 1983, a.g.e., s. 58.  
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Alp Arslan bağlılığını bildirerek huzuruna çıkmasını talep etmiştir. Bir kez daha 

olumsuz cevap veren Mahmûd, Nakîbu’l-Nukebâ Tarrâd’dan391, Sultan ile arasını 

düzeltmesi için yardımcı olmasını rica etmiştir392.  

Mahmûd’un isteğini kabul eden Nakîbu’l-Nukebâ, Alp Arslan ile görüşüp 

Mahmûd için şefaat dilemiştir. Nakîbu’l-Nukebâ, Sultan’a Mahmûd’un Haleb’te 

Sultan ve el-Kâim adına hutbe okuttuğunu söyleyince Alp Arslan, Mahmûd’un 

itaatsizliği devam ederken Halife ve Sultan adına hutbe okutmasının bir fayda 

sağlamadığını ve bu nedenle şefaatinin kabul edilmeyeceğini ifade etmiştir393. Sultan, 

Nakîbu’l-Nukebâ’yı, Mahmûd’u bizzat huzuruna çıkmaya ikna etmek için Haleb’e 

yollamasına rağmen394 Mahmûd yine olumsuz cevap vermiştir. Bu şekilde Alp 

Arslan ve Mahmûd arasında yaklaşık iki ay süren görüşmeler başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır395. Mahmûd b. Nasr’ın tavrının değişmeyeceğini anlayan Sultan 

Cemaziyülahir 463’te (Mart-Nisan 1071) Haleb’i muhasara etmiştir396. İbnü’l-

Adîm’in naklettiğine göre Sultan Haleb’i 32 gün boyunca kuşatmış ancak şehirle 

sadece bir gün savaş yapmıştır. İbnü’l-Adîm, Sultan Alp Arslan’ın kuşatmayı uzatıp 

şehri hemen almak istememesini ve fethi geciktirmesini Bizans tehdidine 

bağlamaktadır397.  

Muhasaranın uzamasından dolayı zor durumda kalan Mahmûd önce Aytegin 

es-Süleymanî’ye mektup yazarak Sultan’a itaat edeceğini söylemiş. Ardından da 

beraberinde Haleb şehir ve kalesinin anahtarları398 ve annesi Seyyide Aleviye olmak 

üzere Sultan Alp Arslan’ın huzuruna çıkmıştır399. Daha önce Müstansır’ın yanına 

elçilik heyeti ile giden ve bu konuda tecrübeli olan Seyyide Aleviye siyasî dehası ile 

Alp Arslan’ın da takdirini kazanmıştır400. Bundan dolayı Sultan, Mahmûd’a hi’lat ve 

                                                             
391 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 256. 
392 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 145; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 269. 
393 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 262. 
394 Sevim, 1983, a.g.e., s. 59. 
395 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 262; İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 256; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e.,  s. 145. 
396 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 256; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 146. İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 262; 
Tokuş, a.g.e., s. 232; İbnü’l-Kalânisî muhasara tarihini 17 Cemaziyülahır 463 (22 Mart 1071) Salı 

günü olarak verir. İbnü’l-Kalânisî, a.g.e., s. 99. 
397 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 262. 
398 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 264. 
399 el-Azîmî, a.g.e., s. 22; İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, s. 256; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 146; İbnü’l-
Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 263, 264; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
400 İbnü’l-Esîr, a.g.e.,VIII, 256; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 146. 
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değerli hediyeler vererek onu Haleb emirliğine iade etmiştir401. Müteakiben onu 

Aytegin es-Süleymanî ile birlikte Dımaşk’ın fethi ile görevlendirmiştir402. 

Sultan Haleb’te iken403 Bizans İmparator’u IV. Romanos Diyogenes’in 300 bin 

askerden404 müteşekkil bir ordu405 ile Doğu Anadolu’ya doğru yöneldiğini 

öğrenmiştir406. Bunun üzerine Sultan, eşini Nizamülmülk ile birlikte Tebrîz’e407 

gönderip geri dönerek Âhlat ve Malazgirt’e doğru hareket etmiştir408. Sultan 15 

bin409 kişilik ordusu ile zaman kaybetmeden ilerlemeye başlamıştır410. Bizans ordusu 

Rumların yanı sıra Hazar, Oğuz, Kıpçak, Gürcü, Alan, Rus, Frenk ve Ermeni gibi 

unsurlardan oluşmaktaydı411. Sultanın bölgeye yönelmesinden önce Malazgirt, Âhlat 

ve çevrisini talan eden IV. Romanos Diyogenes Van Gölü’nün batısı ve Malazgirt’in 

güneyinde bulunan Rahva’da412 karargâh kurmuştur413. İki ordu 26 Zilkade 463’te 

(25 Ağustos 1071) karşılaştığında Alp Arslan’ın fakihi Ebû Nasr Muhammed b. 

Abdulmelik el-Buhârî el-Hanefî, Sultan’a Cuma günü savaşmasını tavsiye etmiştir. 

El-Hanefi Sultan’a “Allah’ın dini için savaştığını, savaşın Cuma günü öğleden sonra 

yapılması halinde tüm Müslümanların her yerde minberlerde Sultan’a ve ordusuna 

dua edeceğini” beyan etmiştir414.  Bundan dolayı Sultan, Cuma günü öğleden sonra 

savaşmaya karar vermiştir. 

                                                             
401 el-Azîmî, a.g.e., s. 22. 
402 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e.,s. 146; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 264; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
403 İbnü’l-Esîr Sultan’ın bu sırada Haleb’ten dönmüş olduğunu, IV. Romanos Diyogenes’in doğu 

seferine çıktığı haberini Azarbaycan’ın Hoy kentinde iken aldığını söyler. İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 
256.   
404 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 264. 
405 İbnü’l-Kalânisî bu sayının 600 bin (İbnü’l-Kalânisî, Zeylu Tarihu Dımaşk, s. 99), İbnü’l-Esîr ise 

200 bin oduğunu nakleder (İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, VIII, 256).  
406 İbnü’l-Kalânisî, a.g.e., s. 99; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 146; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 264; 
Tokuş, a.g.e., s. 232. 
407 Bazı kaynaklarda Sultan’ın Nizamülmülk’ü Hemedan’a gönderdiğini ve Nizamülmülk’ün orada 

Sultan’a asker toplayıp göndereceği nakledilir, bkz. Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi 

Tarihi, Nobel Yayıncılık, Ankara 2012, s. 65; İbnü’l-Esîr, a.g.e., VIII, 256.   
408 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 264. 
409 İbnü’l-Cevzî bu sayının 20 bin civarı olduğunu belirtir. İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 100.    
410 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 264, 265. 
411 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 256; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 265. 
412 Muş ve Bitlis arasında Muş’u Van Gölü’nün batı kıyısındaki Tatvan’a bağlayan ve Van Gölü 

havzası aracılığıyla daha doğudaki bölgelerle irtibatlandıran düz bir ovadır. Metin Tuncel, “Muş”, 

DİA, XXXI, İstanbul 2006, s.368.    
413 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 266. 
414 İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 257;  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 266, 267.  
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27 Zilkade 463’te (26 Ağustos 1071) Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşı 

geleneksel sahte ricat taktiğini kullanan Selçuklular kazanmış415 ve İmparator IV. 

Romanos Diyogenes esir düşmüştür416. Sultan, esir İmparator’u huzuruna getirterek 

ona kendisinin sadece Haleb’i almak için Suriye bölgesine geldiği ve İmparator’un 

topraklarına herhangi bir tehdidi bulunmadığı halde İmparator’u böyle büyük bir 

ordu ile üzerine sevk eden sebebin ne olduğunu sormuştur417. İmparator, kendisini bu 

sefere kışkırtan, Sultan’ın Haleb seferinden dolayı zayıf olduğunu söyleyen kişinin 

Mirdâsî Emîri Mahmûd b. Nasr b. Sâlih olduğunu söylemiştir418. El-Azîmî Sultan’ın, 

esir İmparator Romanos Diyogenes’in hürriyetini bir altına sattıktan sonra onu 

serbest bıraktığını rivayet etmektedir419. 

Daha önce birkaç defa Haleb’i geri almak için teşebbüste bulunan ‘Atiyye420 

463’te (1070-1071) Antakya valisi en-Naht ve Benî Kilâb’tan aldığı destekle yeniden 

harekete geçmiş421 ve Haleb’e bağlı Ma’aratu Mısrîn’i işgal ederek yağmalamıştır422. 

Bu sırada Mahmûd, Aytegin es-Süleymanî ile birlikte Dımaşk seferi ile meşgul idi423. 

Mahmûd, Ba’lebek’e ulaştığında amcası ‘Atiyye’nin Haleb’te yaptığı yağma 

haberlerini öğrenmiş ve bundan dolayı Haleb’e dönmüştür424. Başından beri 

Türkmen güçlerinin desteği ile Haleb emirliğini yürüten Mahmûd, amcası ‘Atiyye’ye 

karşı koyabilecek güce sahip olmadığından425 Türkmenlerden destek almaya karar 

vermiştir. Bu gaye ile kısa süre önce Filistin’de faaliyet icra eden Nâvekiyye426 

                                                             
415 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 267; Ali Sevim, “Malazgirt Muharebesi”, DİA, Cilt. XXVII, 
Ankara 2003, s. 482; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
416 İbnü’l-Adîm daha önce hiçbir Rum İmparatoru’nun Müslümanlara esir düşmediğini söyler. İbnü’l-
Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 268; Tokuş, a.g.e., s. 232. 
417 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 268. 
418 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 268. 
419 el-Azîmî, a.g.e., s. 23. 
420 Sevim, 1983, a.g.e., s. 52-53. 
421 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 269. 
422 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 269; Sevim, 1983, a.g.e., s. 52; Tokuş, a.g.e., s. 233.   
423 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 146; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 269. 
424 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 269; Tokuş, a.g.e., s. 233. 
425 Sevim, 1983, a.g.e., s. 53. 
426 Arapçada “Nâvekiyye” veya “Yavgiyye” olarak telaffuz edilen bu kelime Türkçede “Yabgulu” 
anlamına gelmektedir. Erbasgan idaresinde bulunan Yavgıyya Oğuzlarından bir grup. Osman Turan, 

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Dergâh Yayınları,  İstanbul 2009, s. 171; Ayrıca bazı 

kaynaklarda “yolunu kaybetmiş” ve “kaçak” anlamlarında da kullanılmıştır. Salim Koca, “Büyük 

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız” Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, XXII, 2007, s.10.   
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Türkmenlerinin427 liderlerinden428 biri olan Kurlu’dan429 yardım istemiştir430. Bu 

talepten sonra Kurlu431 bin atlı ile Mahmûd’a destek için Haleb’e gelmiştir432. 

Nitekim söz konusu destek ile Mahmûd, amcası ‘Atiyye’yi bozguna uğratmıştır433. 

Kurlu ve maiyeti ise Bizans kuvvetleri bölgeden ayrılana kadar Haleb’te kalmaya 

devam etmişlerdir434. Mağlup olan ‘Atiyye ise Bizans’a sığınarak Konstantiniyye’ye 

gitmiş435 ve 464’te (1071-1072) sarhoş halde uyurken damdan düşerek ölmüştür436.  

Emîrliğinin ilk dönemlerinde halka iyi davranan, cömert ve kerim bir zat olan 

Mahmûd, Alp Arslan’ın Şam bölgesinden ayrılmasından sonra güçlenmiş ve sert bir 

mizaca bürünerek halka kötü davranmaya ve çevredeki insanların mallarını gasp 

etmeye başlamıştır437. Bu maksatla Haleb’in ileri gelenlerinden bazılarını da 

öldürtmüştür. Söz konusu kişiler arasında ‘Atiyye’nin vezirliğini yapmış olan Ebû 

Bişr438 ve Muhammed el-Hafâcî439 gibi şahsiyetler de bulunmaktaydı. Mahmûd 

464’te (1071-1072) ‘Azâz’e saldıran Bizans kuvvetlerini püskürtmüş ve 9 

Rebiyülahir 466’da (12 Aralık 1073) es-Sinn Kalesi’ni de fethederek topraklarını 

genişletmiştir440. Bir süre sonra bağırsaklarında çıkan bir yara ile441 hastalanan 

Mahmûd, Cemaziyülevvel 467’de (Aralık-Ocak 1074-1075) ölmüştür442. Öldüğünde 

bir buçuk milyon dinar nakit para, elbise ve binek gibi sayısız mal bırakmıştır443 

                                                             
427 Onlar Atsız b. Uvak komutasında (İbnü’l-Kâlanisî, a.g.e, s. 98,99); (Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 

152) Filistin bölgesine gelip Remle ve çevresini fethederekorada beylik kuran ilk Türklerdir (İbnü’l-
Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 69). Nâvekiyye Türkmenleri olarak bilinen bu Türk boyunun sayıları 3-4 bin 

civarındaydı (Sevim, 1983, a.g.e., s. 53.).  
428 Bu komutanlar; Atsız b. Uvak ve kardeşleri (İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 269.), İbn Hân’ın bir 
yeğeni, Şöklü ve Kurlu et-Türkî’dir ( Sevim, 1983, a.g.e., s. 53); (Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 

152,153). 
429 Kızlı Bey diye de bilinen Kurlu Bey Filistin bölgesine gelen Nâvekiyye Türkmenlerinin 
liderlerinden idi. Koca, a.g.m., s.10. 
430 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 269; Sevim, 1983, a.g.e., s. 53; Tokuş, a.g.e., s. 233. 
431 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 157. 
432 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 153; Tokuş, a.g.e., s. 233. 
433 Sevim, 1983, a.g.e., s. 53; Tokuş, a.g.e., s. 233. 
434 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 269. 
435 Tokuş, a.g.e., s. 233; 
436 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 269, 270; Tokuş, a.g.e., s. 233. 
437 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 270, 279. 
438 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 272. 
439 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 276. 
440 el-Azîmî, a.g.e., s. 23; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 278; Tokuş, a.g.e., s. 233. 
441 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 279. 
442 el-Azîmî, a.g.e., s. 24; İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 286; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 279; Tokuş, 
a.g.e., s. 233. 
443  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 280. 
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2.1.10.Celâlüddevle Nasr b. Mahmûd Dönemi 467-468 (1075-1076) 

Mahmûd’un, Nasr, Sâbık, Vessâb ve Şebîb olmak üzere bilinen dört oğlu 

bulunmaktaydı. Mahmûd ölmeden önce Haleb’in başına oğlu Şebîb’in geçmesini 

vasiyet etmişse de Haleb’in ileri gelenleri onun yerine annesi Büveyhî soyundan olan 

Nasr b. Mahmûd’u getirmişlerdir444. Babası Nasr’ın aksine cömert ve alicenap bir 

kişiliğe sahip olan Nasr, Haleblilere çok iyi davranmış, babasının hapsettirdiği Haleb 

ahdas birliğine mensup birçok kişiyi de serbest bırakmıştır445. Öte yandan Nasr, 

Haleb ordu komutanlığına tayin ettiği Ahmed Şâh ile birlikte Safer 468’de (Eylül-

Ekim 1075) Bizans’ın işgalinde olan Menbic’i fethetmiştir446. Bir süre sonra aynı yıl 

içinde Atsız b. Uvak et-Türkî Haleb ve çevresinde görünmüştür447. Bölgede büyük 

yağma faaliyetleri icra eden Atsız, Refeniye’yi ele geçirip kardeşi Çavlı’ya vermiş ve 

bundan dolayı Bilâdü’ş-Şâm halkı büyük sıkıntılara duçar olmuştur448. Haleb hâkimi 

Nasr, elçi göndererek Atsız ile müzakere yapmak istemişse de başarılı 

olamamıştır449. Bu gelişmelerden sonra Haleb’den ayrılan Atsız Dımaşk’a yönelmiş 

ve kenti ele geçirmiştir450. 25 Zilkade 468’de (30 Haziran 1076) de Dımaşk’ta 

Abbâsî Halifesi el-Muktedî adına hutbe okutmuştur451.  

Atsız’ın Dımaşk’a gitmesinden sonra Nasr, Ahmed Şâh’ı, Atsız’ın kardeşi 

Çavlı’nin elinde bulunan Refeniye’ye sevk etmiştir452. Bu harekât esnasında Hama 

yakınlarında taraflar arasında vuku bulan ilk savaşta Ahmed Şâh mağlup olarak geri 

çekilmiştir. Ardından da ani bir hareket ile geri dönerek Çavlı’ya baskın yapmış onu 

hezimete uğratmıştır453. Askerlerinden birçoğu esir düşen Çavlı önce Refeniye’ye, 

ordan da kardeşi Atsız’ın yanına Dımaşk’a gitmiştir454. Ancak Nasr, bir süre sonra 

müttefiki Ahmed Şâh’ı tutuklatmıştır. Bu hadisede içki içip sarhoş olan Nasr, 

                                                             
444  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 280; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
445  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 280. 
446  İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 283; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 281; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
447 O daha önce zikrettiğimiz gibi İbnü’l-Kâlanisî, (Zeylu Tarihu Dımaşk, s. 98,99), İbnü’l-Adîm 
(Zübde, s. 69)  ve Sıbt İbnü’l-Cevzî’ye göre  (Mir’âtü’z-Zeman fî Tarîhi’l-Âyan, s. 152) 463 yılında 

Filistin bölgesine gelen Türkmen komutanlarından biriydi. Atsız, önce Remle’yi daha sonra da 
Kudüs’ü almıştı. İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 282.    
448  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 281,282; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
449  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 282.  
450  el-Azîmî, a.g.e., s. 24; İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 282. 
451  İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 283. 
452  Tokuş, a.g.e., s. 234; 
453  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 282. 
454  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 283; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
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Türkleri ortadan kaldırmak ve yağmalamak için yaptığı bir akın sırasında atılan bir 

okla boğazından vurularak öldürülmüştür (1 Şevval 468/8 Mayıs 1076)455.  

2.1.11. Ebü’l-Fezâil Sâbık b. Mahmûd Dönemi 468-473 (1076-1080) 

Nasr’ın ölümünden sonra Sedîdülmülk Ebü’l-Hasan b. Münkız, Haleb’de 

ikamet eden Nasr’ın kardeşi Sâbık b. Mahmûd’u gizliden kaleye getirerek 

Mirdâsîlerin başına getirmiştir456. Mirdâsîlerin son emîri457 olan Sâbık, Haleb’teki 

durumu kontrol altına aldıktan sonra kardeşi Nasr’ın tutuklattığı Ahmed Şâh’ı 

salıvermiştir458. Ancak Sâbık’a muhalif Benî Kilâb’tan büyük bir topluluk da 

Sâbık’ın kardeşi Vessâb’ın etrafında toplanmıştır. Bu ittifaka daha sonra diğer 

kardeşi Şebîb de katılmıştır459. Bu gelişmeler üzerine Sâbık, Ahmed Şâh ile istişare 

etmiş460 ve o da Muhammed b. Dimlac’tan yardım istemiştir461. Ahmed Şâh 

kendisine katılan İbn Dimlac et-Türkî ile birlikte 1 Zilhicce 468’de (6 Temmuz 

1076) Benî Kilab ile savaşmak için Haleb’den ayrılmıştır. Taraflar karşı karşıya 

geldiklerinde Benî Kilab, İbn Dimlac komutasında yardıma gelen Türk askerlerini 

görünce savaşmadan dağılmıştır462. İbnü’l-Adîm Benî Kilâb’ın eşlerini, aile ve 

evlatlarını bile geride bıraktıklarını ve Türklerin bu olayda Benî Kilâb’dan çok 

miktarda ganimet ve esirler aldıklarını kaydetmektedir463. Bu mücadelede başarısız 

olan Vessâb ise Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın yanına giderek şikâyette bulunmuş ve 

yardım istemiştir464. Bu isteğini kabul etmeyen Melikşâh, ona bazı iktalar vererek 

gönlünü hoş tutmaya çalışmıştır465. Öte yandan Sultan, kardeşi Tâcüddevle Tutuş’u 

Şam’a gönderip466 Afşin, İbn Dimlac, Sunduk et-Türkî, İbn Berik ve İbn Tûtû gibi 

büyük Türk komutanları da onun emrine vermiştir467. 

                                                             
455 Merçil, “Mirdâsîler”, s. 150; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
456 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 285; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
457 Merçil, “Mirdâsîler”, s. 150; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
458 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 285; Tokuş, a.g.e., s. 234. 
459 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 286. 
460 Ahmed Şâh’ın emrinde Türkmen atlılarından oluşan 10 bin kişilik bir kuvvet vardı. Ancak Benî 
Kilâb 70 bin kişilik büyük bir ordu toplamışlardı. Bu nedenle Ahmed Şâh bir başka Türk komutan 

olan İbn Dimlac’tan yardım istemiştir. İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 286. 
461 Tokuş, a.g.e., s. 234. 
462 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 286. 
463 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., I, s. 287. 
464 Tokuş, a.g.e., s. 235. 
465 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 288. 
466 Tokuş, a.g.e., s. 235. 
467 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 288; Tokuş, a.g.e., s. 235. 
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Tutuş’un Bilâdü’ş-Şâm’daki faaliyetleri ve Haleb muhasarasından dolayı 

büyük sorunlar yaşayan Halebliler Müslim b. Kureyş’ten destek istemişlerdir468. 

Haleblilerin bu talebine karşılık Sâbık, Vessâb ve Şebîb, Mirdâsî hâkimiyetinin sonu 

anlamına gelen bu girişimi kabul etmemişlerdir. Tutuş’un Haleb’e yürümek için yeni 

hazırlıklara başlaması üzerine Sâbık, Müslim b. Kureyş’ten yardım istemek zorunda 

kalmış ve bu yardım karşılığında kendisine bazı şehirleri teklif etmiştir. Bu öneriyi 

kabul etmeyen Müslim, halkın davetinden sonra469 Melikşah’tan aldığı izinle Haleb’i 

ablukaya almıştır470. Sâbık ve kardeşleri şehrin kapılarını kapatmalarına rağmen 

yiyecek sıkıntısı çeken Halebliler, Müslim’i 26 Zilhicce 472’de (18 Haziran 1080) 

şehre almışlardır. Müslim, Haleb’e girdikten sonra yaptığı anlaşma gereğince Şebîb 

ve Vessâb’a ‘Azâz ve Esarib, Sâbık’a ise Rahbe ve çevresini vermiştir471. Böylece 

Müslim Rebiyülahir 473’te (Eylül-Ekim 1080) iç kaleyi de alarak Mirdâsîlerin Haleb 

hâkimiyetine son vermiştir472.  

Mirdâsîlerin önemli şairlerinden biri olan İbn Hayyûs’un bu hânedanlık için 

yazdığı otuz kaside tespit edilmiş olup473 bu çalışmada kasidelerden bir kaçına yer 

verilmiştir.  

Mirdâsî Emîrleri 

Esedüddevle Sâlih b. Mirdâs           415-420 (1024-1029) 

Şiblüddevle Nasr b. Sâlih                420-429 (1029-1038) 

Birinci Fâtimî hâkimiyeti                429-433 (1038-1042) 

Muizzüddevle Semâl b. Sâlih         433-449 (1042-1057, birinci hâkimiyeti) 

İkinci Fâtimî hâkimiyeti                 449-453(1057-1060) 

                                                             
468  İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 300; Tokuş, a.g.e., s. 235. 
469 Haleb ahdaslarının lideri İbnü’l-Hutaytî el-Abbasî adında biriydi. Bu zatın oğlu, Şerefüddevle 

Müslim b. Kureyş’in Haleb’i alma niyetinde olduğu bu günlerde ava çıkmış ve Haleb yöresindeki bir 

kalenin Türk olan komutanı tarafından esir edilerek Şerefüddevle’ye gönderilmişti. İşte oğlunun 
serbest bırakılması şartıyla Haleb’i Şerefüddevle’ye teslim edeceğini teklif eden ve onu Haleb’e davet 

eden zat odur. İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, 294; İbnü’l-Adîm, İbnü’l-Hutaytî’nin oğlu Ebu Mansûr’un 

Sâbık’ın askerleri ile birlikte muhalif olan bazı Türklerle savaşmak için Haleb’ten ayrıldığını ve bu 

mücadelede esir düştüğünü nakleder. İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 300. 
470 Tokuş, a.g.e., s. 235. 
471 Antlaşmada Şerefüddevle’nin, Menî’a bint Mahmûd ile evlenmesi şartı da kabul edilmişti. İbnü’l-

Adîm, 1997, a.g.e., s. 302; Tokuş, a.g.e., s. 235.   
472 İbnü’l-Adîm, 1997, a.g.e., s. 302. El-Azîmî, a.g.e. s. 26; Tokuş, a.g.e., s. 235. 
473 Halîl Merdem Bek, Eş-Şuaraü’ş-Şâmiyyun, (nşr. Adnan Merdem Bek), Daru’s-Sadr, Beyrut 1979, 

s. 172-174. 
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Reşîdüddevle Mahmûd b. Nasr       453 (1060, birinci hâkimiyeti) 

Muizzüddevle Semâl                       453-454 (1060-1061, ikinci hâkimiyeti) 

Ebû Züâbe ‘Atıyye b. Sâlih             454-457 (1062-1065) 

Reşîdüddevle Mahmûd b.Nasr        457-467 (1065-1075, ikinci hâkimiyeti) 

Celâlüddevle Nasr b. Mahmûd        467-468 (1075-1076) 

Ebü’l-Fezâil Sâbık b. Mahmûd       468- 473 (1076-1080)474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
474 Merçil, “Mirdâsîler”, s. 149-151.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 ZÜBDETÜ’L-HALEB MİN TARİHİ HALEB ADLI ESERİN MİRDÂSÎLER 

KISMININ TERCÜMESİ 

3.1. Mirdâsî Devletinin Kuruluşu 

[180]Benî Kilâb, daha önce kendilerine verileceği şart koşulan iktaları 

Murtazâ’u’d-devle’den istediler. Murtazâ’u’d-devle ise onlara bu iktaları vermekten 

kaçınıyordu. Bunun üzerine Benî Kilâb Haleb şehrine saldırarak isyan ve 

bozgunculuk çıkardılar. Ağaçları kesmek suretiyle Murtazâ’u’d-devle’yi sıkıştırdılar. 

Bunun üzerine Murtazâ’u’d-devle onlara karşı hileye başvurdu. Onlar ile arasındaki 

problemleri çözmeye istekli davranarak anlaşma yapmak için ikta vermek vaadiyle 

bir ziyafet düzenledi. Benî Kilâb Haleb’e girdiğinde sofralar kuruldu ve yemeye 

başladılar. Ardından şehrin kapıları kapatıldı ve emirler de tevkif edildi. 

Tutuklananlar arasında Sâlih b. Mirdâs, Zaide’nin iki oğlu olan Ebû Hâmid ve Câmi 

de vardı. Emirlerin büyüklerini kalede, diğerlerini de tahıl ambarında hapsetti. Bin 

adamdan fazlası öldürüldü. Bu 28 Zilkade 402 (21 Haziran 1012) tarihinde 

gerçekleşmiştir475. 

Mukalled İbn Zâide, Benî Kilâb mensuplarını Haleb’in dışında toplayarak 

evlere korku saldı. Adamlarını Kefertâb’da toplayarak Murtazâ’u’d-devle’nin ordusu 

ile savaştı. Savaş esnasında Bundarî isminde bir Deylemi’nin attığı ok ile Mukalled 

öldürüldü. 

[181]Bu olay 403 (1012) yılının başlarında gerçekleşti. Murtazâ’u’d-devle 

Mukalled’in iki kardeşini Ebû Hâmid ve Câmi ile daha başkalarını çıkararak bir 

hücreye koydu, sofra hazırlayarak Mukalled için onlara ikramda bulundu. 

Mukalled’in ölüm haberi gelince kardeşlerine taziyelerini iletti. Onlar bunu duyunca 

birbirlerine: “Biz asıl bugün hapsedildik.” dediler. 

Murtazâ’u’d-devle hapiste bulunan Sâlih b. Mirdâs’a adam gönderdi ve hanımı 

Tarûd’u476 boşamaya zorladı. Tarûd döneminin en güzel kadınlarındandı. Bu baskı 

üzerine Sâlih hanımını boşayınca Murtazâ’u’d-devle Mansur, Tarûd ile evlendi. 

                                                             
475 Bu olay Hamdanilerin yıkılış, Mirdâsîlerin ise başlangıcının sebebi olarak kabul edilir. Tafsilatlı 

bilgi için bkz.Süheyl Zekkar, El-İmaretu’l-Haleb, s.42-45.   
476 İbnü’l-Esîr el-Kamil fi’t-Târîh adlı eserinde bu kadının Sâlih’in amcası Câbir’in kızı olduğunu 

söyler. İbn Esîr, a.g.e., VIII, s. 518. (çevirenin notu) 
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Tarûd, ‘Atiyye b. Sâlih’in annesi idi. El-Halebe taraflarında Bâbu’l-Cinân’ın dışında 

bulunan Meşhed-i Tarûd ona nispet edilir. Oğlu ‘Atiyye de burada defnedildi. Kalede 

hapsedilenlerin birçoğu açlık, zillet ve sıkıntı içinde öldüler. 

Murtazâ’u’d-devle içki içtiği bazı vakitlerde, cesareti ve kendisine dil uzatmış 

olmasından dolayı Sâlih b. Mirdâs’ı öldürmek istiyordu.  Bu durum Sâlih’e ulaşınca 

korktu ve kurtulmak için birçok zorluğa katlandı. Kendisine yemeği içinde törpü 

ulaşıncaya kadar da kaçmak için çözümler aradı. Törpü ona ulaşınca kelepçesinin bir 

zincirini törpüledi ve onu kırdı fakat diğeri ona zor geldiği için kıramadı. Kırdığı 

kelepçeyi bacağına doladı ve hapishane duvarını onunla deldi. Geceleyin çıktı ve 

kaleden sarkarak tepeye doğru atladı. Cuma gecesi 1 Muharrem 405 (2 Temmuz 

1014) senesinde salimen kurtuldu. Cevşen Dağı’nda bir mağarada saklandı. Sabah 

oluncaya kadar onu aradılar fakat ondan bir haber alamadılar. Sâlih oradan Hille’ye 

ulaştı. Sâlih’in kurtulması ile güçlenen Benî Kilâb onun etrafında toplandı. Altı gün 

sonra Sâlih, Murtazâ’u’d-devle’nin, Mansûr adlı bir gulamını ele geçirdi ki; [182] 

Murtazâ’u’d-devle, Sâlih’in kılıcını o gulama vermişti. Sâlih kılıcını ele geçirince 

zafere olan inancı arttı ve umutlandı477. 

10 Safer’de (10 Ağustos 1014) Sâlih, Nakre478 Mezrasındaki Tel-Hasıd’a479 

ulaşıp orda konakladı.  Arapları yardıma çağırıp topladıktan sonra o bölgeyi onların 

arasında taksim etmeyi amaçladı. Sâlih, Murtazâ’u’d-devle’nin Tel-Hasıd’ı çok 

sevdiğini biliyordu. Murtazâ’u’d-devle, Sâlih’in Tel-Hasıd’da konakladığını 

öğrenince yardım gelmeden harekete geçmek için acele etti. Haleb’te bulunan el-

Evbâş, es-Sûkat, en-Nasara ve Yahudilerden bir ordu toplayarak onları kendisi ile 

birlikte Sâlih ile savaşmaya zorladı.  12 Safer 405 (12 Ağustos 1014) tarihinde 

Perşembe gecesi Haleb’ten çıktılar. 

                                                             
477 Sâlih’in kaçışının bu olaydan farklı olarak gerçekleştiği de söylenir. Bu olay Haleb Kalesi’nin 

emirinin planı ile veya onun haberi olmadan gerçekleşmiştir. Bkz. Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-Haleb, 
s. 45. 
478 Durriye etrafında bir dağ 
479 Haleb’e bağlı bir ilçesi olan Sefire bölgesindedir. Günümüzde Tel-Hâsıl olarak okunur ve Ahas 

Dağının kuzeyine düşer. Belki de o önceden Tel-Hasid olarak biliniyordu. Mu’cemü’l-Coğrafi li’l-

Kıtri’l-Arab-ı Suriye. 
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Bana ulaştı ki: Murtazâ’u’d-devle Cıbrîn’e480 ulaşınca uğursuz sayarak: 

“Zorlandık” (جبرنا), Bûşlela’ya481 ulaşınca:“Felç olduk” (شللنا), Tel-Hasıd’a ulaşınca 

da:“Haset olunduk” (حصدنا) demiştir.  

Şiddetli sıcak bir günde sabahladılar. Sâlih, Murtazâ’u’d-devle’nin ordusu ile 

onlar acıkıp susayıncaya kadar karşılaşmayı erteledi, onları oyaladı. Sâlih onların 

içerisine casus yolladı. Casus ona geri dönüp Murtazâ’u’d-devle’nin Yahudi ve 

Hıristiyanlardan oluşan muazzam bir ordusunun olduğunu haber verdi. 

[183]O casus, bir Yahudi’nin başka bir Yahudi’ye kendi dilinde şöyle dediğini 

işittiğini bildirdi: “Ey Hafize! Geri dön ve git Murtazâ’u’d-devle’yi öldür ve kendine 

dikkat et ki öldürülmeyesin. Eğer bu savaşa katılırsak geride kalan evimizi 

namussuzlar basacak.”482 

Sâlih bunu duyunca umudu arttı ve onlara saldırarak onları yendi. Murtazâ’u’d-

devle’yi, Sâlim b. Müstefâd, Ebu’l-Müreccâ483 el-Hamdânî’yi ve bu ikisinden başka 

çok sayıda esir aldı. Onlardan iki bin kadar piyade asker öldürdü. Onların kemikleri 

bugün de Tel-Hasıd ve Bûşlela arasındaki, tepelere benzeyen taş yığınlarının içinde 

metfundur. Murtazâ’u’d-devle’nin kardeşleri Ebû Sâlim ve Ebu’l-Ceyş de yenildiler. 

Yenilerek dağılan Ebu’l-Ceyş kaleyi ele geçirerek annesi ile birlikte şehre hâkim 

oldu.  

Benî Kilâb, Murtazâ’u’d-devle’den daha cesurunu ne gördüklerini ne de 

duyduklarını söylemişlerdir. Eğer atı durmasaydı ona ulaşamayacaklardı. At 

durduğunda Sâlih gelene kadar kimse ona yaklaşamadı. Salih ona: “Buraya gel ey 

efendim.” deyince o kılıcını bıraktı. Askerler ancak o kılıcını bırakınca ona 

yaklaşabildi. Sâlih onu esir edince daha önce kendi ayağına takılmış olan kelepçeyi 

onun ayağına taktı. 

Sâlih’in kaleden kaçması ile Murtazâ’u’d-devle’yi esir etmesi arasında kırk bir 

gün vardır. Sâlih, Ebu’l-Ceyş’in işgal ettiği kaleyi alamayacağını anlayınca onunla 

anlaşma yapmaya karar verdi. 

                                                             
480 Haleb yakınlarında bir yerdir. Haleb’in 8 km doğusuna düşer. Mu’cemü’l-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-

ı Suriye. 
481 Eriha Bölgesinde -İdlib ili-  tarihi ismi “Buşlile” olaral geçer. Mu’cemü’l-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-ı 
Suriye kitabında maksut olan burasıdır. 
482 Et’ezehu: dürttü, vurdu, ittirdi. Yeğ’ebu: Tahrip eder. Ed-Devahisu: Devavis anlamlarına gelir. 

Bence bu kelime Deyyus’un çoğuludur. 
483 Sâlim b. Müstefâd hayatı için bkz. İbnü’l-Adîm, “Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb”, s. 4161-4163. 
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[184]Sâlih b. Mirdâs ve Murtazâ’u’d-devle’nin kardeşi Ebu’l-Ceyş anlaşma 

için birbirlerine elçi gönderdiler. Haleb ehlinin büyüklerinden bir heyet Ebu’l-Ceyş 

adına anlaşma yapmak için Sâlih’e geldiler. Fakat onlar çok yakın zaman önce 

Sâlih’i esir ve hakir gördükleri için onun heybetine kapılmadılar ve ondan 

çekinmediler. Onunla sade bir kelamla konuştular. Onun barış için öne sürdüğü 

şartları kabul etmediler. Sâlih bu durumu hissedince onlara: “Aramızdaki iş 

hususunda ayrılık olmadan emiriniz ile bir araya gelin benimle konuştuğunuz şartlar 

hakkında onunla istişare edin.” dedi. Onlar, Sâlih b. Mirdâs’ın eşi Tarûd’u 

boşamasına şahitlik eden iki şahit ile birlikte Murtazâ’u’d-devle’nin yanına vardılar. 

Onu eski elbise içinde, başı açık en çirkin bir hal üzere buldular. Kelepçe ayaklarında 

iz yapmıştı. Bu sefer de Murtazâ’u’d-devle’yi hakir gördüler ve Sâlih gözlerinde 

büyüdü. Murtazâ’u’d-devle’ye selamet dilediler. O: “Selamet mi? Yok olmak bana 

selametten daha iyidir.” dedi ve devamla: “Emir Sâlih benden Tarûd’u boşamamı 

istiyor. Şahit olun ki ben onu boşadım ve benden Haleb’i istiyor fakat ben şu anda 

ona malik değilim. Bu işler konusunda kendi görüşünüze göre karar verin. Kardeşim 

Ebu’l-Ceyş’den de bu konuda onay alın çünkü kale ve şehir şu anda onun 

yönetimindedir.” dedi.  

Heyet, ilk olarak başladıkları kelamın hilafına Murtazâ’u’d-devle’yi serbest 

bırakması konusunda Sâlih’e yalvarıp onun lütfunu isteyip, karar verinceye kadar 

Murtazâ’u’d-devle, Sâlih b. Mirdâs ve Ebu’l-Ceyş’le istişare etmek üzere onlarla 

Haleb arasında gidip geldiler. Murtazâ’u’d-devle’nin serbest kalmasının şartları; 

peşin 50 bin dinar, 120 Haleb Rıtlı484 gümüş, 500 parça muhtelif elbisenin Sâlih’e 

verilmesi, [185] Murtazâ’u’d-devle’nin yanında esir olan Benî Kilâb’ın tüm 

esirlerinin serbest bırakılması, Haleb’in dış ve iç bölgesi ile verginin yarı yarıya 

taksim edilmesi ve Sâlih’in, Murtazâ’u’d-devle’nin kızı ile evlenmesi olarak 

belirlendi. 

                                                             
484 Çoğulu “ertal” olup Grekçe “litranın” Süryanice yoluyla Arapça’ya geçmiş şeklidir. Aslı 

“denkleştirmek”, “tartmak” anlamındaki librodan türeyen “tartı, denge, terazi” manasındaki libradır. 

İslâmiyetin ilk yıllarında bir Mekke rıtlı 480 dirheme eşittir. Modern çalışmalarda bunun karşılığı 1.5 

kg civarında hesaplanır. IX. Ve X. yüzyıllarda Suriye’nin birçok eyaletinde 600 Dımaşk dirhemine 

(1,904 kg) eşit daha ağır bir rıtl da kullanılıyordu. Suriye’de başka rıtllar da vardı. Mesela X. yüzyılda 

Kınnesrîn rıtlı 400 dirheme eşitti. Sonraki yüzyılın ilk yarısından XVIII. yüzyıla kadar Haleb’te 

Fâtımî Halifesi ez-Zâhir’in (1021-1036) adını taşıyan 480 dirhemlik (1,428 kg) Zâhir rıtlı kullanılırdı. 

Cengiz Kallek, “Rıtl”, DİA, Cilt. XXXV, İstanbul 2008, s. 52, 53. (çevirenin notu)   
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Sâlih bu şartları kabul etti. Bu durum üzerine anlaşıp yemin ettiler. 

Murtazâ’u’d-devle’nin annesi Becîla ve karısı Ümmü’l-Kerem binti Rebâh es-Seyfî 

ve ondan olan çocukları Ebu’l-Ğenâ’im, Ebu Ali, Ebü’l-Hasan ve Ebu’l-Berekât 

rehine olarak gönderildiler. 

Sâlih b. Mirdâs, Murtazâ’u’d-devle’yi serbest bıraktı. Murtazâ’u’d-devle 23 

Safer 405 (23 Ağustos 1014) tarihinde Haleb’e girdi. Sâlih’e mallar ulaşınca 

rehineleri serbest bırakarak ele geçirdiği mal ve ganimetleri sattı. Ayrıca ordu ve 

ordu dışında elinde olan esirler ile halktan ve Gayri Müslimlerden esirleri de 

anlaştığı ailelerine sattı. Bununla Sâlih b. Mirdâs’ın gücü ve heybeti arttığından 

Araplara olan bağlılığı da azaldı.  

Murtazâ’u’d-devle Mansur, Haleb’e varınca eskisi gibi zulme devam etti. 

Şehrin vergisinden Sâlih’e pay vermek ve kızını Sâlih ile evlendirmek şartlarını 

ihtiva eden anlaşmaya uymadı. Bunun üzerine Sâlih de şehre gıda sevkiyatını 

engelleyerek halkın Murtazâ’u’d-devle’ye nefret etmesini sağlamak suretiyle Haleb’i 

baskı altında tuttu485.  

Bu duruma Murtazâ’u’d-devle ile gulamı kale hâkimi Feth el-Kala’î arasındaki 

sorunlar da eklendi.  Nitekim Murtazâ’u’d-devle, Feth’i, Sâlih’i kaleden kaçırmak ile 

itham ediyordu. İki taraf arasındaki bu sorun 10 Recep 406 (24 Aralık 1015) 

tarihinde vuku buldu. Murtazâ’u’d-devle Sâlih b. Mirdâs’ın kaçması konusunda Feth 

el-Kala’î’yi suçlayarak: “Eğer senin kale muhafızlarının sayısını az tutman, 

gevşekliğin ve tedbirsizliğin olmasaydı Sâlih hapishaneden kaçamazdı.[186]Bu 

sıkıntıların tümünün sebebi sensin.” dedi ve onu tehdit etti. Bundan dolayı 

Murtazâ’u’d-devle, Haleb Kalesi’nin yönetimini Sürûr lakabı ile tanınan bir 

arkadaşına bırakmak istiyordu. Fakat bu isteğini Feth el-Kala’î’den gizledi. Ancak 

Sürûr bu durumu Feth’in arkadaşlarından biri olan İbn Ganîm olarak bilinen birine 

söyledi. İbn Ganîm de bunu Feth el-Kala’î’ye bildirdi. Bunun neticesinde Feth el-

Kala’î, Murtazâ’u’d-devle’nin kendisine zarar vermesinden korktu ve 

beraberindekileri isyana teşvik etti. Onlar da olumlu cevap vererek ona katıldılar.  

Murtazâ’u’d-devle, Feth el-Kala’î’yi yanına davet edince Feth hastalığını 

gerekçe göstererek davete icabet etmedi, onu oyaladı. Ardından da tedbir alarak 

                                                             
485 Mücadele Sâlih b. Mirdâs ve Mansur b. Lü’lü arasında gerçekleşti. Hatta öyle bir dereceye geldi ki; 

olay Bizans İmparatoru II. Basileios’a arzedildi. Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-Haleb s. 45-47. 
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isyan bayrağını açtı. Bunun üzerine Murtazâ’u’d-devle’nin annesi Becîlâ, Feth’e gitti 

ve onu bu isyanından dolayı azarladı. Feth’in sözlerini dinlemeyerek ona: “Sen bunu 

efendinin oğluna nasıl yaparsın?”  dedi. Murtazâ’u’d-devle’nin babası Lü’lü’, es-

Seyfî’nin azatlı kölesi idi. Feth de ona: “O ve babası kendi efendilerinin oğullarına 

ne yapmışsa ben de aynısını yapıyorum.” dedi. Yani onların, Saîdüddevle’nin 

oğulları Ebu’l-Fedâ’il ve Ebü’l-Heycâ’ya yaptıklarını kastetti486. 

Feth el-Kala’î, Murtazâ’u’d-devle’ye haber gönderdi ve ona: “Ya Haleb’ten 

çıkarsın ya da kaleyi Sâlih b. Mirdâs’a teslim ederim” dedi. Murtazâ’u’d-devle 406 

(1015-1016) yılında sarayında iken kalenin üzerinde birden bire davullar vuruldu ve 

borazanlar çalındı. Kale içerisindekiler: “Ya Mansur! El-Hâkim, Ya Mansur! Sâlih” 

diye bağırdılar. Murtazâ’u’d-devle, Sâlih b. Mirdâs’ın kaleye ulaştığını ve Bâbu’l-

Cinân’ı fethettiğini zannetti ve kardeşleri, evlatları, ona tabi olan köleleri ve yanına 

alabildiği kadar mal ile Antakya’ya kaçtı. Haleb ehli onun şehirden kaçtığını 

öğrenince onun sarayına saldırdılar. Saraydan altın, gümüş, binekler, eşyalar ve 80 

bin dinar para ele geçirdiler. [187]Bunların arasında bizzat Murtazâ’u’d-devle’nin 

kendi hattı ile fihristini oluşturduğu rulo halinde 28 bin cilt defter vardı. Ayrıca 

kardeşlerinin ve bazı Yahudi ve Hıristiyanların evleri de yağmalandı487. 

Murtazâ’u’d-devle 25 Recep 406 (8 Ocak 1016) tarihinde Antakya’ya ulaştı. 

Antakya Katabanı488 (قطبان) Murtazâ’u’d-devle’nin kendisine kaçıp sığınmasını 

Bizans İmparatoru II. Basileios’a bildirdi. İmparator, ona ikram edilmesini, iskân 

edilmesini ve maaş bağlanmasını, onun mahiyetine ve ordusuna erzak verilmesini 

emretti. Antakya hâkimi de bu şekilde davrandı. Murtazâ’u’d-devle’nin maiyeti, 

yaya ve atlı askerlerinin sayısı 700 kadar idi. İmparator ayrıca ona emirliği 

döneminde hitap edildiği gibi muamele edilmesini, ikramda noksanlık 

                                                             
486 Murtazâ’u’d-devle Mansur ve babası Lü’lü, Ebu’l-Fedâ’il b. Sadüddevle b. Hâmdan’ın ölümünden 
hemen sonra Haleb yönetimini ele geçirmişti. Murtazâ’u’d-devle Mansur, Ebu’l-Fedâ’il’in iki oğlunu 

muhasara altına aldı. Onlar Haleb’ten çıkmak için fidye ödeyene dek bu muhasara devam etti. Ebu’l- 

Heycâ b. Sadüddevle Haleb’ten kaçarak İmparator Basileios’a sığındı. Muharrem 399’da (Eylül-Ekim 

1008) Lü’lü ölünce oğlu Murtazâ’u’d-devle Mansur emir oldu. Feth, Mansur’un annesi Becîlâ’ya 
söylediği sözle bu olayı kastetmiştir.  El-Antâkî, a.g.e., s. 314. (çevirenin notu)  
487 Bu olay ile Hamdânî Devleti’nin Haleb’teki hâkimiyeti fiilen sona erdi. Feth’in, Murtazâ’u’d-devle 

Mansûr’a olan isyanında Fâtımî Halifeliği’nin rolü olduğuna inanılır. Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-
Haleb s. 48-50. 
488 Kataban; Yani Hâkim 
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gösterilmemesini, resmi olarak onu muhatap almasını ve ona ‘magistros’489 

  .lakabı verilmesini emretti (ماخسطرس)

İmparator onun kardeşleri ve iki oğlu Ebû Ğenâ’im ile Ebu’l-Berekât’ı 

çağırarak onlara hil’at490 verdi. Onlarla birlikte Murtazâ’u’d-devle’ye ve kardeşlerine 

Şeyhu’l-Leylun’un491 da içinde bulunduğu bazı arazileri ikta olarak verdiğini 

gösteren bir tevki492 gönderdi. Murtazâ’u’d-devle Haleb’teki gelişmeler kendisine 

bildirilsin diye Haleb’e yakın olan Şeyhu’l-Leylun kalesini tamir ederek oraya 

yerleşti. 

Murtazâ’u’d-devle kalede İmparator III. Romanos’un, Konstantiniye’den gelip 

421 (1030) yılında Tübbel’de493 konaklamasına kadar yaşadı. Bu sırada imparatorun 

yanında bulunan Murtazâ’u’d-devle bundan kısa bir süre sonra vefat etti494. 

3.2.Fâtımîlerin Haleb Hâkimiyeti495 

[188] Feth el-Kala’î Ebu Nasır, Mısır Halifesi el-Hâkim adına hutbe okuttu. 

Sâlih b. Mirdâs ile Haleb’in iç ve dış vergisinin yarı yarıya taksimi üzerine barış 

yaptı. Mansur’un, kardeşlerinin ve çocuklarının haremini ve evlatlarını Antakya’da 

bulunun İbn Lü’lü’e (Murtazâ’u’d-devle) göndermesi için ona teslim etti. Bunların 

içerisinde Murtazâ’u’d-devle’nin, Sâlih ile evlenmesini vadettiği kızı da vardı. Sâlih 

onları kamp kurduğu alana getirdi ve anlaşma gereğince kendisine verdiği kızı 

                                                             
489 Magistros unvanı Roma imparatorluğundan Bizans’a “Magister Officiorum” ismi ile geçmiştir. İlk 

zamanlar imparatorun başta gelen bakanı ve yakın çalışma arkadaşına verilen bu unvan 10. yüzyıldan 

sonra sadece bir şeref unvanı olarak ve 12. yüzyıldan sonra da imparatorluğa yakınlığı temsil eden içi 

boş bir unvan şeklinde kullanılmıştır. John Haldon, Bizans Tarih Atlası, (çev. Ali Özdamar), Kitap 

Yayınevi, İstanbul 2006, s. 271. (çevirenin notu) 
490 Lügatta “elbisesini çıkarmak, çıkardığı elbiseyi başkasına vermek, elbise giydirmek” anlamında 

kullanılan bu kavram hal’ kelimesinin kökünden türemiştir. Terim olarak halife ve hükümdarlar 

tarafından taltif etmek amacıyla devlet adamlarına ve diğer bazı önemli şahsiyetlere giydirilen değerli 
elbiseyi ifade eder. Sırma işlemelerle, özellikle şerit halinde kenar yazıları ile süslenmiş olan ve 

hükümdarın ismi ve alametini taşıyan kaftanlar hükümdar tarafından taltif amacıyla birine 

verildiğinde “hil’at” adını alırdı. Bu elbiselerin rengi devletin benimsediği renklerde olurdu 

(Selçuklularda kırmızı, Abbâsîler’de siyah, Fâtımîler’de beyaz). Mehmet Şeker, “Hil’at”, DİA, Cilt. 

XVIII, İstanbul 1998, s.22. (çevirenin notu) 
491  Antakya’nın bir bölgesi, İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb Cilt. I, s.233. 
492 Ferman, tuğra, alamet, nişan ve padişah tuğrasını taşıyan ferman anlamına gelen tevki aynı 
zemanda sultana ait belgelerde kullanılan bir yazı çeşidinin de adıdır. Muhittin Serin, “Tevki”, DİA, 

İstanbul 2012, Cilt. XLI, s. 36. (çevirenin notu)  
493 Haleb karyesi ve ‘Azâz’ın bir nahiyesidir. Yakût el-Hamavî, Mu’cemü’l-Büldân, V, Daru’l-
Kutubu’l-İlmiye, Beyrut 1971,  s. 118. (çevirenin notu) 
494  İmparator III. Romanos’un Haleb’e saldırması ileride Sâlih b. Mirdâs öldürüldükten sonra gelecek.  
495  Bu başlık izah için eklenmiştir. 
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yanında alıkoyarak onunla evlendi. Murtazâ’u’d-devle’nin hareminin geri kalanını 

ise Antakya’ya gönderdi.  

Sâlih, Murtazâ’u’d-devle ile kendisine ödeme yapması konusunda anlaştığı 

amalleri ve arazileri teslim aldı. Sâlih, ed-Dayf olarak bilinen Efâmiye valisi Ebü’l-

Hasan Ali b. Ahmed el-Acemî’yi yanına çağırdı. Onu 406 yılının Şaban ayının 

başlarında (Ocak 1016)  Bâbu’l-Cinân’daki saraya yerleştirdi.  

Feth ise kalede kaldı. Ed-Dayf, Haleblilere iyi davrandı. Seyfüddevle ve 

evlatlarının Haleblilerden gasp ettikleri mülklerini onlara geri verdi. Onlara çok adil 

davrandı496. 

[189] Feth, Mısır halifesi el-Hâkim ile yazışarak yapılanlar hakkında bilgi 

verdi. El-Hâkim de yaptıklarından dolayı şükranlarını içeren bir mektup gönderdi ve 

ona “Mübâreküddevle” ve “Sa’idüddevle” lakaplarını verdi. Halife el-Hâkim, Ebü’l-

Hasan ed-Dayf’a da Feth’e destek vermesini emreden mektup yolladı. Ona da 

“Sedîdüddevle” lakabını verdi. Halife ayrıca Sâlih b. Mirdâs’a da Feth ve ed-Dayf 

ile ittifak kurmasını emredip ona da “Esedüddevle” lakabını verdi. Haleb halkına da 

kendilerine zulüm edilmeyeceğine, gümrük vergisi ve haraç alınmayacağına dair bir 

ferman yolladı. Bu el-Hâkim’in mührü olan “Elhamdulillah-i Rabbu’l-Âlemin” ile 

taçlandırılmış bir fermandır.  

Fermanın nüshası: 

“Bismillahirrahmanirrahim. Bu ferman, İmam el-Hâkim bi-emrillâh Emirü’l-

Mü’minin’nin tüm Haleb halkına ve amallerine emridir. 

İçinde bulunduğunuz kapkaranlık bir zulmetteki haliniz, işlerinizi yöneten 

kişinin size karşı muameleleri, üzerinizdeki haraç ve vergileri kat kat arttırmasındaki 

çirkin görüşü ve geleneklerinizden yüz çevirmesi Emirü’l-Mü’minin’e ulaştığında -

Allah onun emrinin yüceliğini ve nüfuzunu arttırsın- o Dârikûre ve benzerlerinde 

olduğu gibi zahmetlerin sizden kalkmasını, ayrıca ödemekle zorunlu kılınmış 

olduğunuz vergi ve haracın 407 (1016) yılına kadar kaldırılmasını emretti. Böylece 

Devlet-i Nebevî’nin (Fâtimî Devleti) ışığının sizin üzerinizde parlayıp ortaya 

çıktığını ve gecenin karanlığının dağılıp yok olduğunu bilesiniz.”  

                                                             
496 Sâlih b. Mirdâs Heleb’in Fâtımîler’in eline geçmesine karşı idi. Bizans İmparatoru da böyle yaptı 
ve bu durum süratle Mirdâsîler Devleti’nin kurulmasına yol açtı. Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-Haleb 

s. 50-51. 
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Hepsini o fermanda zikretti. 

[190] Bu ferman el-Hâkim’den, Trâblusşam valisi Muhtârüddevle b. Nezâl el-

Kutâmî’ye ve Saydâ valisi Mürhefüddevle Beckem et-Türkî’ye de ulaştı. Bütün bu 

yerlerin valileri el-Hâkim tarafından görevlendirilmişlerdir. Fâtımî Halifesi el-Hâkim 

daha sonra Tayy’ Kabilesi’nin lideri olan Hassân b. el-Müferrec b. el-Cerrâh el-

Tâ’î497 ve aşiretine ve Kelb Kabilesi lideri olan Sinân b. Ulyân el-Kelbî ve 

aşiretine498 Haleb’i muhafaza etmede ihtiyatlı olmaları hususunda mektup gönderdi. 

Yazışmaya Feth ile devam etti ve Feth’e gönderdiği mektupla kaleyi teslim etmesi 

halinde ona güzel vaatlerde bulundu. Feth de kaleyi teslim etmeyi kabul etti. Bununla 

birlikte kalede Murtazâ’u’d-devle Mansûr’a ait zahirelerin, nakit paraların, 

evrakların, malların, silahların hepsini aldı.   

Halife Sur vilayetine de mektup yazdı ve Ramazan 407 (Şubat-Mart 1017)499 

yılında kaleyi Emir Azîzüddevle Ebi Şücâ’ Fâtik’e teslim etti. El-Hâkim ona 

Cemaziyülevvel 407 (Ekim-Kasım 1016) yılında hil’at vermişti. Ayrıca el-Hâkim 

ona altın zırhlı, eğerli ve süslenmiş birkaç at verdi. Onu kılıç kuşandırarak bölge 

bölge gezdirdi ve sonra da Haleb’e gönderdi. 

Feth Sûr’a yöneldi. Ed-Dayf da 407 (1016-1017) yılında Haleb’e tayin edildi. 

[191] O tayin edildiğinde Haleb kadısı Ebû Ca’fer Muhammed b. Ahmed es-Semânî 

el-Hanefî idi.  

Azîzüddevle, Mısır Halifesi el-Azîz’in azatlı kölesi olan Bencûtegîn’in Ermeni 

kölesi idi. Bencûtegîn’in, Azîzüddevle’ye çok büyük bir muhabbeti vardı. 

Azîzüddevle çok edip, akıllı, kerim ve himmeti yüce bir köleydi. El-Hâkim onu 

Haleb ve amaline tayin etti. Ona “Emirü’l-umera” “Azîzüddevle” ve “Tâcü’l-Mille” 

lakaplarını verdi. Azîzüddevle 2 Ramazan 407 (2 Şubat 1017) tarihinde Pazar günü 

Haleb’e girdi.  

                                                             
497 Hassân b. el-Müferrec’in hayatı; İbnü’l-Adîm, “Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb”, s. 2241-2239. 
498 Fâtımî Halifeliği’ne karşı Sâlih b. Mirdâs, Sinan b. Ulyan ve Hassân b. Müferrec arasında yapılan 

üçlü yemin. 
499 Metnin aslınının hamişinde şöyle yazar: “Sâlih b. Mirdâs Feth ile gizliden yazıştı ve ona; Kalede 
kalmasını,  kendisinin Haleb’in dışında olduğunu, Mağriplileri Haleb’ten çıkarmasını ve şehrin 

muhafazası yönünde kendisi ile bir araya gelmesini söyledi. Haleb ehli bunu öğrenince kalenin 

altında toplandılar ve şöyle dediler; “Biz Mağriplilerden başka kimseyi istemiyoruz, biz çöl 

insanlarını, bedevileri istemiyoruz.” Bunun üzerine şehirde fitne çıktı. Dayf bu durumu Halife el-

Hâkim’e yazarak, onun kendisini ordu ile desteklemesini ve bununla Sâlih’e karşı elinin güçlenmesini 

taleb etti. El-Hâkim de valilerine haber göndererek yardım için ona yönelmelerini emretti.” 
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Azîzüddevle edebiyat ve şiiri çok severdi. Ebu’l-‘Âlâ’ b. Süleyman 

“Risaletu’s-Sâhil ve’ş-Şâhic” ve “Kitabu’l-Kâ’if” adlı eserlerini onun için yazmıştır.  

Azîzüddevle’nin şairi olan el-Kaid Ebu’l-Hayr el-Mufaddal b. Sa’îd el-Azîzî 

onu methederek, yılbaşı gecesi Haleb kalesinde yıldızları örten büyük bir ateşin 

yakılmasını bir şiirinde şu şekilde zikrediyor:  

Edeb ve ilme devam et ki; Hücum ve musibetlerden emin ol, 

Ey Azîzuddevle! Ey zafer ve soy için çıkan kılıçların meliki, 

Din nasıl bir musibetten korkar ki; Azîzuddin Haleb’de iken, 

Haleb’in sınırları onun ile kuvvetlendi, O öyle bir gençtir ki ciddiyetle 

oyunu karıştırmaz, 

Kalesinde öyle bir ateş yaktı ki; kale acayip bir manzara ile göründü, 

O ateş ile yeri göğe bağladı, yerin yorgunluktan derisi katlandı. 

O ateş semadaki gök taşları gibi, ateş parçaları fırlatıyor, 

O öyle bir ateştir ki üzerinden bir bulut geçerse erir, 

O bulutların yağmur havuzundan kaynar su dökülür,  

[192]Eğer o ateş devam etseydi, bulutları kuruturdu, 

Gece karanlığı örtülü iken o ateş ile kalede gündüzün güneşi doğdu, 

Eğer o ateş yıldızlara ulaşsaydı, onlara yaklaşsaydı, 

İnci ve altınla süslenmiş bir güzel kadına benzerdi, 

O ateş rüzgârlarla muharebe etti, rüzgârlar onun gazabını arttırdı, 

Rüzgârla ateş kızışarak birbirine geçtiğinde yanlarından kırmızı şuleler 

saçtı, 

Ey Emîru’l-Amirin ey kasıt ve taleplere sığınak olan, 

Sen Haleb’ten geceyi mazlumun sebepsiz sürgün edilmesi gibi çıkardın, 

Sen karanlığı öyle aydınlattın ki; güneşi hayrette bıraktın. 

Azîzüddevle Haleb kalesi altındaki sarayı son derece güzel bir şekilde imar etti. 

Sarayın hamamı Azîzüddevle’ye aittir, o hamamı kalenin altındaki duvarla bitiştirdi, 
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Murtazâ’u’d-devle’nin başından geçen olaylardan korktuğu için hamamı kaleye 

yakınlaştırdı. Bu kaleye bitişik idi. Mescidü’l-Câmi’de gümüş kandiller yaptırdı. 

Azîzüddevle’nin isminin üzerinde olduğu o kandiller günümüzde hala durmaktadır.  

Azîzüddevle, Esedüddevle Sâlih b. Mirdâs’tan annesini Haleb’e göndermesini 

istedi. Ta ki bu şekilde halk düşmana karşı söz birliği yapmış olduklarını ve 

birleştiklerini bilsin ve halkta sükûnet olsun. Salih de 408 (1017-1018) yılında 

annesini Haleb’e gönderdi.  

El-Hâkim bir müddet sonra Azîzüddevle’ye karşı tutumunu değiştirince 

Azîzüddevle de isyan etti. Haleb’te adına dirhem ve dinarlar bastırarak minberde 

kendi adına hutbe okuttu. Bunun üzerine el-Hâkim 411 (1020-1021) yılında ordusuna 

Azîzüddevle’ye karşı hazır olmaları için emir verdi.  

[193]Bu durum Azîzüddevle’ye ulaşınca Bizans imparator’u II. Basileios’a 

Haleb’i teslim etmek istediğini bildiren haber gönderdi. Bunun üzerine harekete 

geçen II. Basileios Mercü’d-Dîbâc’a500 ulaşınca el-Hâkim’in ölüm haberi 

Azîzüddevle’ye ulaştı. Böylece Azîzüddevle II. Basileios’a aralarındaki anlaşmanın 

bozulduğunu ve eğer dinlemezse Benî Kilâb ile birlikte kendisine karşı savaşacağını 

söyledi. Bu haberi alan Basileios onlarla savaşmayı göze alamadı ve Malazgirt’e501 

yönelerek şehri el-Hazar’dan aldı. Halk Rum Melikinden korkarak panikleyip 

kaçışmış ve Haleb’e sığınmıştı. Bu duruma Azîzüddevle sebep olduğu için bu panik 

ve kaçışa “Azîzüddevle Paniği” ( عزيزالدولةجفلة  ) denildi. 

Azîzüddevle Fâtımî Halifesi el-Hâkim’in ölümü ile kendini güvende hissetti ve 

ona Mısır’ın yeni halifesi ez-Zâhir’den bir hil’at ulaştı. Azîzüddevle’nin Hint asıllı 

Tîzûn adlı bir kölesi vardı. Azîzüddevle’nin ona meyli vardı, onu severdi. O köle 

gecenin ilk saatlerinde Azîzüddevle merkezde uyurken huzuruna girdi. Elinde 

Azîzüddevle’yi öldürmek için kınından çekilmiş yalın bir kılıç vardı. O sırada 

Azîzüddevle uyuyordu ve yanında onun ayağı ile oynayan hizmetçilerinden bir 

çocuk vardı. Çocuk, Tîzûn’u görünce efendisi Azîzüddevle’yi uyandırmak için 

ayağını dürttü. Fakat Tîzûn buna fırsat vermeden Azîzüddevle’nin üzerine atılıp, bir 

                                                             
500 Dağlar arasında uzayan acayip manzaralı bir vadidir. el-Mesîsa ile arasında on mil mesafe vardır. 

Yakût el-Hamavî, Mu’cemü’l-Büldân. 
501 Âhlat’a yakın meşhur bir yerdir. Ermenilerin elinde sayılırdı. Van Gölü’ne uzak değildir. Orada 
Sultan Alp arslan ve Bizans İmparatoru Romanos Diogenos arasında çetin bir savaş yapılmıştır.Yakût 

el-Hamavî, 1971 a.g.e.,V, s. 234. (çevirenin notu) 
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darbe vurarak onu öldürdü, ardından da çocuğu öldürdü. Daha sonra da 

Azîzüddevle’nin adamları Tîzûn’u yakalayıp öldürdüler. Bu olay 4 Rebiyülahir 413 

(7 Temmuz.1022) tarihinde gerçekleşmiştir502. 

Şair Mufaddal b. Sa’îd Azîzüddevle’nin kölesi tarafından öldürülmesi üzerine 

şu şiiri yazdı: 

“Kendi mukadder ölümü için kölesini yetiştirdi, 

Boğazı kesilsin diye kılıcını keskinleştirdi.” 

[194] Azîzüddevle tarafından kaleye atanmış olan vali Ebu’n-Necm Bedr et-

Türkî idi. Bedr et-Türki, Azîzüddevle Fâtik’in mevlası Bencûtegîn’in kölesi idi. 

Bencûtegîn zamanında Azîzüddevle ile Ebu’n-Necm Bedr arasında dostluk ve sevgi 

vardı503. Azîzüddevle yükseldiğinde onu kendisine yaklaştırmış ve Haleb kalesine 

vali tayin etmişti. Bedr’in, Azîzüddevle’nin ‘Bedr el-Kebîr’ olarak bilinen kölesi 

olduğu ve Azîzüddevle’nin öldürülmesi için Tîzûn’u gönderen kişinin Bedr et-Türkî 

olduğu da söylenmektedir. 

Azîzüddevle öldürülünce Bedr et-Türkî 10 Rebiyülahir 413 (14 Temmuz 1022) 

tarihinde şehri ele geçirdi. Bedr et-Türki’ye “Vefiyüddevle” ve “Emînüddevle” 

lakapları verildi. İbn Müdebbir isimli bir şahıs, ez-Zâhir tarafından Sedidüddevle Ali 

b. Ahmed ed-Dayf komutasında gönderilen Mısır ordusu Haleb’e ulaşıncaya kadar 

Bedr’in kâtipliğini yaptı. Ed-Dayf Haleb’e ulaştığında da şehri Vefiyüddevle 

Bedr’den teslim aldı. 

Ed-Dayf, ez-Zâhir’in fermanı ile Bedr’in yanına girince Bedr’e yumuşak 

davranarak onu oyaladı. Akabinde de ez-Zâhir’in ona mektupla gizliden vermiş 

olduğu emir doğrultusunda birden onu yakalatıp, ayağına kelepçe taktı ve tutukladı. 

Böylece, ed-Dayf, Bedr’i kaleden indirerek kaleyi de teslim aldı ve Çarşamba Günü 

11 Recep 413 (10 Ekim 1022) tarihinde Safiyüddevle Ebî Abdullah Muhammed b. 

Vezirü’l-vüzera Ebi’l-Hasan Ali b. Cafer b. Felâh el-Kutâmî’ye teslim etti.  

Safiyüddevle şair ve edip bir kişiydi. Onun babası Ebû Ali, Halife el-Hâkim’e 

vezirlik yapmıştı. Dedesi Cafer b. Felâh ise Mısırlıların komutanlarındandı. Kaleye 

                                                             
502 İmâretu’l Haleb adlı kitabımda Azîzuddevle’ye süikast ile ilgili karışık yerleri düzelttim. Bu 

olayda Fâtımî Halifeliği’nin büyük rolü vardır. Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l Haleb s. 54-55. 
503 Metnin aslının hamişinde şöyle yazar: “Allah-u A’lem Azîzuddevle kendi döneminde Haleb 

kadılığına Ebu Ali Ahmed b. İbrâhîm Şerif el-Hüseyni’yi getirmiş zannediyorum.” 
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aksakallı yaşlı hadimi el-Kalânisî olarak bilinen Yeminüddevle Sa’âde el-Hâdim’i 

tayin etti. 

[195]Yeminüddevle dinde ve ilimde Müslümanların en faziletlerinden biri idi.  

ez-Zâhir, Azîzüddevle’nin başına gelenlerin onun başına da gelmesinden korktuğu 

için onu hem şehre hem de kaleye vali tayin etti. Safiyüddevle b. Felâh, Pazartesi 

günü 15 Muharrem 414 (9 Nisan 1023) tarihinde Haleb valiliğinden azledildi.  

Haleb’e ailesi Kutâme’nin ileri gelenlerinden ve daha önce Efâmiye Kalesi’nin 

valisi olan olan Emir Senedüddevle Ebû Muhammed el-Hasan b. Muhammed b. 

Su’bân el-Kutâmî el-Ceymûlî vali tayin edildi. Ebu’l-‘Âlâ b. Süleyman onun 

hakkında bir ciltlik “Risaletü’s-Senediye” adlı eser yazmıştır. Veziri de Ebu Sa’îd 

Musbih idi. Senedüddevle 22 Rebiyülahir 415 (3 Temmuz 1024) tarihinde Perşembe 

günü Haleb’te yakalandığı bir hastalıktan vefat etti. Onun hastalandığına dair haber 

ulaştığında ez-Zâhir, Tinnîs504 valisi olan kardeşi Sedîdülmülk Ebu’l-Hâris Su’bân b. 

Muhammed b. Su’bân’a mektup göndererek onu Haleb’e vali tayin etti. 

   Sedîdülmülk deniz yolu ile Tinnîs’ten ayrılarak Trablusşam’a geçti. 

Trablusşam’dan süvari birliği ile kardeşinin öldüğü Haleb’e ulaştı. Haleb’e Pazar 

günü 17 Cemaziyülevvel 415 (27 Temmuz 1024) tarihinde ulaştı.  

[196] 415 (1024-1025)  yılında Haleb kadısı Ebû Üsâme Abdullah b. Ahmed b. 

Ali b. Ebû Usâme idi. Ez-Zâhir’in Mısır kadısı İbn Ebi’l-Avvâm’ın naibi olarak 

Haleb’e kadı olarak atanmıştı. Haleb Kalesi’ne ez-Zâhir tarafından akıllı ve cesur bir 

adam olan Ebu’l-Hâris Mevsûf el-Hâdim es-Saklâbi el-Ebyed el-Hâkimî tayin edildi.  

Haleb’e biri kalede diğeri de şehirde olmak üzere iki vali tayin edildi. Bu durum 

Sâlih b. Mirdâs b. İdrîs el-Kilâbi, Sinân b. Ulyân el-Kelbî ve Hassân b. el-Müferrec 

b. el-Cerrâh et-Tâ’î’nin, Fâtımî Halifesi ez-Zâhir’e karşı bir araya gelmesine kadar 

sürdü. Onlar Şam’ı aralarında paylaşmak için anlaştılar. Buna göre Filistin ve ona 

bağlı yerler Hassân’a; Dımaşk ve ona bağlı yerler Sinân’a; Haleb ve ona bağlı yerler 

de Sâlih’e verilecekti. Bu durum üzerine Halife ez-Zâhir Filistin’e vali olarak Anûş 

Tegin ed-Dizberî’yi505 gönderdi. Sâlih, Sinân ve Hassân, Anûş Tegin ed-Dizberî ile 

                                                             
504 Ferma ve Dimyat arasında bir beldedir. Yakût el-Hamevî, 1971, a.g.e., II, s. 60. (çevirenin notu) 
505 Dizberî Tercümesi, El-Makrîzî, el-Mukaffâ, s. 302-306. 



70 

 

savaşmak için bir araya geldiler ve Askalân’da506 Anûş Tegin’i hezimete uğrattılar. 

Hassân Recep 415 (Ekim 1024) tarihinde Remle’yi507 kılıç ile aldı ve şehrin büyük 

bir kısmını yakıp yıktı, yağmaladı, kadın ve çocuklardan birçok kişiyi esir aldı508. 

3.3. Sâlih b. Mirdâs’ın Emirliği509 

[197] Sâlih b. Mirdâs, kâtibi Ebu Mansûr Süleyman b. Tavk’ı Ma’arratu 

Mısrîn’e510 gönderdi. Süleyman, şehri ele geçirerek valiyi tevkif etti ve bağladı.  

Daha sonra da Araplardan bir topluluk ile 23 Recep 415’te (30 Eylül 1024) Haleb 

üzerine yürüdü. Süleyman ile Sedîdülmülk Su’bân ve Mevsûf el-Hâdim arasında 

farklı günlerde savaşlar oldu.  

Daha sonra Sâlih b. Mirdâs büyük bir topluluk ile Haleb’e ilerledi ve Pazar 

günü 17 Ramazan 415 (22 Kasım 1024) tarihinde Haleb önlerine ulaşarak Bâbu’l-

Cinân’da konakladı. Pazartesi günü karargâhın etrafını dolaştı. Şehri elli altı gün 

kuşattı. Bu sırada şehirde bulunan Mevsûf el-Hâdim ile Seyfuddevle b. Hamdân’ın 

gulamlarından ve Haleb’in büyük komutanlarından biri olan Ebi’l-Müreccâ Sâlim b. 

Müstefâd arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Onun evi ve hamamı camdan 

yapılmıştı ve günümüzde hala onlardan bazı kalıntılar bulunmaktadır.  

Mevsûf, bu sebepten Sâlim’i öldürmek istedi. Bir ordu toplayarak Bâbu 

Kınnesrîn’i ele geçirdi ve Sâlih’e doğru gitti. Sâlih’ten kendisi ve Haleb halkı için 

eman aldıktan sonra Cumartesi günü 13 Zilkade 415’de (16 Ocak 1025)  şehri ona 

teslim etti.  

[198] Sedidulmülk b. Su’bân kaleye bitişik olan saraya sığındı. Sâlih kalenin 

ve sarayın karşısına arrâde511 ve mancınıklar kurdurdu. Sâlih, Haleb kalesini ve 

                                                             
506 Filistin’e bağlı Gazze ve Beyt-Cibrîn arasında bir sahil kentidir, Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e.,IV, 
s. 137. (çevirenin notu) 
507 Filistin’de büyük bir kenttir. Yakût el-Hamavî, Mu’cemü’l-Büldân, III, s. 79; Taberiyye’nin 
güneyinde, Kudüs’ün yaklaşık 50 km batısına düşer. Sevim, 1983, a.g.e., s. 51. (çevirenin notu) 
508 “Üçlü yemin meselesini İmâretu’l-Haleb kitabımda ele aldım”, Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-Haleb, 

s. 76-83. 
509 Bu Başlık izah için eklenmiştir. 
510 Haleb’e bağlı küçük bir belde veya köydür. Haleb ile arasında yaklaşık beş fersah (1 fersah; 6 km.) 
mesafe vardır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., V, s. 181. (çevirenin notu) 
511 Bir tür mancınık olan arrâde, yere sağlam basması için haç şeklinde çapraz iki veya daha fazla 
kalastan kaide üzerine dikilen bir direk ve üst kısmında okun yerleştirildiği çatal bir bölümden 

meydana gelir. Ok, fırlatma gücünü ağırlık yerine ucuna bağlı çok sayıdaki ipin aksi yönde hızla 

çekilmesi ile sağlanır. Bu tür mancınıklara tekerlek ilave edilerek taşınması kolaylaştırılmaktaydı. 

Nebi Bozkurt, “Mancınık”, DİA, Cilt. XXVII, Ankara 2003, s. 566. (çevirenin notu) 
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sarayı fethetmek ve ona karşı savaşmak için Ebu’l-Müreccâ Sâlim b. Müstefâd ve 

kâtibi Süleyman b. Tavk’ı görevlendirdi.  

Sâlih, ed-Dizberî’ye karşı Hassân b. Müferrec’e yardım etmek için Filistin’e 

yöneldi. Ed-Dizberî kalabalık bir ordu toplayıp geri dönmüştü. İki ordu karşılaştı ve 

ed-Dizberî ikinci kez yenildi.  

Haleb Kalesi’nin kuşatması tam yedi ay sürdü. Haleb halkı kaleye doğru bir 

tünel kazmıştı. Fakat bu kazdıkları tünel su kuyusuna rast geldi ve kuyunun suyu 

çekilince kale halkının içeceği su kalmadı. Bunun üzerine kaledekiler, Sâlim ve 

Süleymân ile 10 Rebiyülahir 416’da (10 Haziran 1025) barış yapmak için yazıştılar. 

Fakat Sâlim ve Süleymân onlara olumlu cevap vermedi.  

Bunun üzerine şehirdekiler haç dikip Bizans imparatorunu davet ederek Fâtımî 

Halifesi ez-Zâhir’e lanet okudular, çan çalıp, kaleye saldırdılar. 12 Rebiyülahir 

416’da (12 Haziran 1025) Cumartesi günü orduyu toplayıp çekildiler. Pazarda 

Kur’an sayfalarını mızrakların ucuna asarak gezdiler. Borazan çalarak gittiler. 

Kalede bulunan Mağripli bir grup ise eman istedi. Onlara istedikleri eman verildi ve 

kaleden çıkarılarak şehirde dolaştırıldılar. İpek ve seklâtûn512 elbiseler ile malları 

kalenin karşısında sergilediler. Eman isteyerek Süleymân ve İbn Müstefâd’ın (Sâlim) 

yanına gelenlere bu mallardan verildi. 

[199]Kaledekiler yardımdan ümitlerini kesince Ebî Cum’a olarak bilinen ve 

kaledeki direnişçilerin çavuşu olan siyahi bir adam kaleden indi. Bu şahıs bazı günler 

gizliden kaleden iniyor ve daha sonra tekrar kaleye giriyordu. Sâlim b. Müstefâd ve 

Süleyman b. Tavk onu ikna edip kendi taraflarına çektiler. O adam kaleye inip 

çıkmaya devam etti. Bir gün tekrar kaleye çıkmak istediğinde Mevsuf el-Hâdim 

kapıları kapattı ve onun kaleye girişini engelledi. Bunun üzerine o da arkadaşlarına 

bağırarak onlardan yardım istedi. Kaledeki direnişçiler ve köleler onun bu çağrısına 

olumlu cevap verdiler. Bu durum Haleblilerce bilinince her taraftan kaleye 

saldırdılar513. Sâlim b. Müstefâd ve Süleymân b. Tavk 1 Cemaziyülevvel 416 (30 

Haziran 1025) tarihinde Çarşamba günü kaleye girdiler. Sâlih b. Mirdâs, ed-

Dizberî’nin galibiyetinden sonra Haleb’e döndü ve 8 Şaban 416 (4 Ekim 1025) 

tarihinde Cumartesi günü Haleb’e girdi. Mevsûf es-Saklabî, Sedîdülmülk Su’bân ve 

                                                             
512 Altın nakışlı bir ipek dokuma çeşididir. 
513 Haleb’in Sâlih b. Mirdâs’ın eline düşmesi, Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-Haleb, s. 77.  
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Ebu’l-Fazl b. Ebû Üsâme’yi tutukladı. Su’bân kendisi için Sâlih’e fidye vererek 

kurtuldu. Mevsûf’un ise Sâlih’in önünde boynu vuruldu. Kadı Ebu’l-Fazl b. Ebû 

Üsâme ise diri olarak kaleye gömüldü.  

El-Melikü’l-Azîz Muhammed bin ‘Aziz, Allah’ın merhameti üzerine olsun, 

Haleb Kalesi’nde inşa ettiği Dâru’l-Kübra’yı yeniledi. Onun temelini kazdığında 

yeraltı tahıl deposunda iki ayağında demir kerpiç takılı diri olarak gömülmüş bir 

adam buldu. Onun geriye sadece kemikleri kalmıştı ve oturur vaziyette idi. Allah 

daha iyi bilir fakat onun yukarıda zikri geçen İbn Ebû Üsâme olduğundan şüphem 

yoktur. 

[200]Bu sene Sâlih b. Mirdâs Humus, Ba’lebek514, Saydâ515 ve Trablus nahyesi 

olan İbn Akkâr Kalesi’ni ele geçirdi. Ayrıca Rahbe, Menbic516, Bâlis517 ve 

Refeniye518 de onun hâkimiyetindeydi.  

Sâlih daha önce Murteza’u’d-devle’nin yanında hapisteyken bir rüya görmüştü. 

Rüyasında bir adam gelmiş ve onun başına altın bir kalensuve (sivri tepeli küllah) 

takmıştı. Allah bu rüyadan sonra ona bir çıkış nasip etmiş ve daha önce zikrettiğimiz 

üzere hapishaneden kaçmıştı. Sonra Mısır Halifesi ez-Zâhir, ed-Dizberî ile birlikte 

bir ordu gönderdi. Kelblilere519 karşı ordunun başına getirilen Râfi’ b. Ebi’l-Leyl da 

ona katılmıştı. Halife ez-Zâhir, Râfî’yi, Şam’ı talan ederek bozgunculuk çıkardığı 

için Hassân b. Müferrec et-Tâ’î’ye karşı sevk ettmişti. Hassân, ed-Dizberî’nin 

                                                             
514 Kadim bir şehirdir. Onda çok acip ve büyük eserler vardır. Eşi benzeri olmayan mermer sütunlar 
üzerine bina edilmiş kasırlar vardır. Dımaşk ile arasında üç gün, deniz kıyısına ise bir fersahlık 

uzaklıktadır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., I, s.537. (çevirenin notu) 
515 Şam Denizi kıyısında Dımaşk’ın doğu bölgesine bağlıdır. Dımaşk ile arasında 60 fersah vardır.  
Sayda isminin Seydan b. Sıdkıya b. Ken’an bin Ham b. Nuh’dan (AS) geldiği rivayet edilir. Yakût el-

Hâmevî, 1971 a.g.e., IV, s. 496.(çevirenin notu) 
516 Kadim, geniş, hayrı ve rızkı bol bir bir şehirdir. Etrafı sağlam taşlarla yapılmış bir sur vardır. Fırat 
Nehri ile arasında üç, Haleb ile de on fersah vardır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., V, s.237, 238. 

(çevirenin notu) 
517 Şam beldelerindendir. Haleb ve Rakka arasında, Fırat Nehri’nin batı kıyısında bulunan bu şehir İbn 
Havkal’a göre Şam bölgesinde kurulan ilk şehirdir. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., I, s.390. (çevirenin 

notu) 
518 Refeniye beldesi yerine günümüzde ‘Ba’reyn’ olarak bilinen Barin beldesi geldi. ‘Uc nahiyesine 
bağlıdır ve ondan kuzeye doğru 8,5 km uzaklıktadır. ‘Uc nahiyesi ise Mesyab iline bağlıdır. 

Ba’reyn’de, Refeniye’nin tarihi Eş-Şehire Kalesi vardır. Mu’cemü’l-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye; 

Refeniye; Humus’a bağlı bir köy veya kasabadır. Ona Refeniye-i Tedmur da denilmektedir. Bazılarına 

göre de Refeniye Şam sahilinde Trablus’a yakın bir beldedir. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., III, s.63. 

(çevirenin notu)   
519 Sinan b. Ulyan ölmüş, Kelb kabilesi de parçalanmıştı. Rafi bi. Ebi’l-Leyl, ed-Dizberî ile anlaştı ve 
onun damadı oldu. Bu sebebten dolayı kuvvet dengelerini bozdu, Haleb’te üçlü yeminin bozulmasına 

sebep oldu. Süheyl Zekkar, İmaretü’l- Haleb, s.81-83. 
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yaklaştığını görünce Sâlih b. Mirdâs’tan yardım istedi. Sâlih yardım için harekete 

geçti. Sâlih rüyasındaki adamı (Râfi’ b. Ebi’l-Leyl) gözleri ile gördü. O, rüyasında 

Sâlih’in yanına gelmiş ve başında bulunan altın kalensuveyi çıkarmıştı. Sâlih de 

rüyasındaki gördüğü bu durumu uğursuzluk saymıştı. Sâlih, Hassân’a ulaşınca ed-

Dizberî ile savaşa tutuştular. Bu savaş Ürdün’deki el-Ukhuvâne520 olarak bilinen 

mevkide oldu. 

[201] Tarîf el-Fezârî adında bir şahıs tarafından mızrakla yaralanan Sâlih 

atından düştü. O düşünce daha önce rüyasında gördüğü Râfi b. Ebi’l-Leyl’i tanıdı ve 

Râfi onun üzerine çullandı. Sâlih’in kafasını gövdesinden ayırarak ed-Dizberî’ye 

götürdü.  

Reyhân adında bir şahsın onu yaraladığı da söylenir. Esedüddevle Sâlih b. 

Mirdâs521 atın üzerindeyken o adam onu düşürene kadar mızrak attı. Sonra Râfi’ 

geldi ve onun kafasını kesti. Bu olay 25 Rebiyülahir 420 (24 Mart 1029)  tarihinde 

oldu. Bir rivayete göre de 8 Cemaziyülevvel 420 (25 Mayıs 1029) tarihinde 

Çarşamba günü gerçekleşmiştir.  

Sâlih b. Mirdâs zamanında Haleb kadısı, İbni Ebû Üsâme’den sonra Kadı el-

Esved olarak bilinen, Ebu Ya’la Abdulmun’im b. Abdulkerim b. Sinân idi. 416 

(1025-1026) yılında üstlendiği kadılık görevini Sâlih’in oğlu Şiblüddevle döneminde 

de sürdürdü. Sâlih’in veziri ise Tezarus (Theodoros) b. el-Hasan en-Nasrânî idi. O 

olayda yakalanıp asıldı. En-Nasrânî, Sâlih’in yanında büyük mevki sahibiydi. Hem 

kalem hem de kılıç ehli idi. Denildi ki: En-Nasrânî’nin -Allah’ın laneti üzerine olsun- 

huzuruna, Haleb Kadısı Ebû Ya’la Abdulmun’im b. Abdulkerim b. Sinân hariç 

valiler, kadılar ve onların gayrısı saygı ile girerlerdi. Şeyh Ebü’l-Hasan el-Muhezzeb 

b. Ali b. Muhezzeb de ilkin onun huzuruna bu şekilde ihtiram ile girmek istemiş. 

Fakat daha sonra bunu yapmayacağına dair yemin etmişti. 

[202]Denildi ki: Ma’arratü’n-Numân’da522 bir köy olan Hâs523 halkı 

Tezarus’un, el-Havrî olarak bilinen kayın babasını onlara eziyet ettiği için 

                                                             
520 Taberiyye kıyısında Akabetu’l-Efik’e yakın bir yerdir. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., I, s.277-278; 
Ürdün kıyısında Taberiyye yakınlarında bir mevki, İbnü’l-Esir, a.g.e., VII, s. 520. (çevirenin notu) 
521 Asıl metinde bu cümle karışık olarak: “Sâlih b. Mirdâs’ın atı, onu mızraklamaktan vazgeçmedi ta 

ki...” şeklinde geçer. Bu kısım düzeltildi. 
522 Humus’a bağlı kadim, meşhur ve büyük bir şehirdir. Haleb ve Hama arasındadır. Şehirde zeytin ve 

incir ağaçları bolca bulunur. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., V, s.182. (çevirenin notu) 
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öldürmüştü ki o; Tel-Mennes524 ehlindendi. Tezarus kayın babası el-Havrî’nin 

öldürüldüğünü duyunca Haleb’ten bir ordu ile yola çıktı. Hâs halkını dağlarda ve 

arazilerde aradı. Kayın babasının katilleri Efâmiye’ye525 kaçmışlardı. Tezarus onlara 

yetişti ve Efâmiye valisi kayın babasının katillerini ona teslim etti. Tezarus, Sâlih b. 

Mirdâs’a kayın babasının katillerini cezalandırmasına izin vermesi hususunda 

mektup gönderdi. Sâlih ona izin verince de onları ağaçlara asarak öldürdü. Asılan 

insanlar cenaze namazı kılınıp defnedilmek üzere asıldıkları ağaçlardan indirilince 

çok büyük bir kalabalık onların namazını kıldı. O zaman insanlar Hristiyanları 

kandırmak için dedi ki: “Biz onların üzerinde beyaz kuşlar gördük ki, onlar ancak 

melekler idi.” Bu söz Tezarus’a  -Allah’ın laneti üzerine olsun- ulaşınca bu durumu 

onların üzerine bir günah olarak sayıp Ma’arratü’n-Numân halkından intikam almak 

istedi. Derken bir kadın Cuma günü camide bağırarak demiş ki: “Genel ev beni gasp 

etmek istiyor.” Camide bunu duyanlardan yaşlılar ve kadınlar hariç herkes fırlayıp 

çıkmış, genel evi yıkmış ve genel evin tüm odunlarını almışlar. Esedüddevle Sâlih b. 

Mirdâs bu olay olduğunda Saydâ’da idi.  Bu olay 417 (1026-1027) yılında 

gerçekleşmiştir. Sâlih 418 (1027-1028) yılında Haleb’e yöneldiğinde Tezarus, el-

Ma’arra ve benzeri şehirlerin ileri gelenlerini tutuklayana kadar onunla idi. O, 

onlardan yetmiş kişiyi tutukladı ve bin [203] dinar aldı. Tezarus onları cezalandırma 

hususunda Sâlih’e karşı diretince Sâlih ona dedi ki: “O genel evden dolayı el-

Muhezzeb’i mi yoksa Ebu’l-Mecd’i mi öldüreyim, ne yapayım?” 

Bana ulaştı ki: Amid ve Meyyâfârikîn halkı onlara dua etmiş. Bu durum onun 

görüşünü aşmıştı. Tutuklular Sâlih, el-Ma’arra’ya ulaşıncaya kadar yetmiş gün 

kalede tutuklu kaldılar. Sâlih, Ebü’l-Âlâ’ b. Süleymân’ı, el-Ma’arra’nın dışına 

çağırdı.  

Sâlih meclisine geçince Şeyh Ebü’l-Âlâ’ esirleri kurtarmak için ona dedi ki: 

“Efendimiz, değerli seyyidimiz, dinin aslanı, başlangıcı ve mürşidi, güzel gündüzü, 

gündüzü parlatan, gündüzün evveli ve sonu, dinin keskin kılıcı, kılıcın yumuşak yüzü 

                                                                                                                                                                             
523 Zaviye Dağı’nda, Ma’arratü’n-Numân’da bölgesinde, İdlib’in bir ilçesi, Kefernübbel nahiyesine 

bağlı bir kasabadır. Ma’arratü’n-Numân’ın 9 km Güneybatısına düşer. Mu’cemü’l-Coğrafi li’l-Kıtri’l-
Arab-i Suriye. 
524 Şam bölgesinde Ma’arratü’n-Numân’a yakın bir kaledir. Hafız Ebü’l-Kâsım’a göre Humus’a bağlı 

bir kasabadır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., II, s. 52. (çevirenin notu) 
525 Şam denizi kıyısında Humus’â bağlı bir kasabadır. Bazıları ona hemzeyi kullanmadan Famiye der. 

Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., I, s. 269. (çevirenin notu) 
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ve keskin tarafı; sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir526.” Sâlih ona 

dedi ki: “ Ben onları sana bağışladım ey Şeyh!” Ebü’l-Âlâ’ onların canlarını kurtardı 

fakat onlara kesilen mal cezasını bilmiyordu. Ebü’l-Âlâ’ daha sonra bu konu ile ilgili 

bir şiirinde şöyle der: 

Anında evimden çıktım, ayıpları örterek ve hasedi bir kenara bırakarak, 

Ömrümün çoğu gidip çok azı kalınca, ruhuma cesedimden ayrılık vakti 

geldiğinde, 

Sâlih’e bir kavmin fesat olan görüşünden dolayı şefaatçi olarak gittim,  

O benden güvercin sesi duydu, ben ise ondan aslan kükremesi duydum, 

Bu istenmeyen mihnet hoşuma gitmedi fakat bu mihnetin altına mecbur 

girdim527. 

3.4. Nasr b. Sâlih’in Emirliği528 

[204] Sâlih b. Mirdâs öldürülmesinden sonra Haleb emirliğine iki oğlu geçti. 

Bunlardan Mu’izüddevle Ebu Ulvân Semâl kaleye, Şiblüddevle Nasr ise şehre hâkim 

oldu.  

Bu sene Sâlih’in çocukları Kiybâr’da529, Antakya katabanı Mihâil el-Hâdim’in 

üzerine saldırdılar. Antakya katabanı Bizans imparatorunun emri olmaksızın Haleb 

üzerine yürümüş Nasr ve Semâl ona büyük lütuf ve ikramda bulundukları halde 

Haleb’i alma fikrinden vazgeçmemişti. Bunun üzerine Nasr ve Semâl, Kiybâr 

kalesinde savaşmakta olan katabana baskın yaptılar. Her iki taraftan da çok sayıda 

insan öldürüldü ve Rum askerleri yenildi. Bu olay 29 Cemaziyülahir 420 (15 

Temmuz 1029) tarihinde Perşembe günü vuku bulmuştu.  

Sonra kataban ile dostluk kurmaya çalıştılar ve araları düzeldi530. Dostlukları; 

Mu’izüddevle Semâl ve hanımı arasında bir konuşma geçene kadar bu şekilde devam 

etti. Karısı, Semâl’e kızarak şehirden çıkıp Haleb dışında bulunan Hille adlı yere 

                                                             
526 A’raf Suresi ayet: 199 
527 Lüzum Mala Yelzem, Dımaşk, 1986, s. 534; El-İmaretü’l-Haleb, s. 209-211. 
528 Bu Başlık izah için eklenmiştir. 
529 Antakya ve Suğur arasında bir kaledir. Yakût el-Hâmevî, Mu’cemü’l Büldân. 
530 Süheyl Zekkar, El-İmaretu’l-Haleb, s. 88-89 
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geldi. Semâl onun için mücevherlerle süslenmiş altın bir lâleke531 yapılmasını 

emretti. 

[205]Hanımı ile arası düzelince, hanımı ayakkabıyı koluna alıp oradan çıktı. 

Nasr kardeşi Semâl ve hanımı arasındaki bu durumu duyunca hemen harekete geçip 

kaledeki tahta tek başına kurulmak istedi. Kendi adamlarından oluşan bir grup ile 

birlikte Bâbu’l-Irâk kapısından çıkmak istiyor gibi yaptı. Kale kapısına yaklaşınca 

kılıcını çekerek hücum etti. Ordudaki hiç kimse heybetinden dolayı onu 

durduramadı. Destekçileri de kılıçlarını çekerek onun emrine tabi oldular.  Merkeze 

oturup dedi ki: “Kim kardeşimi bana tercih ederse bana kötülük yapmış olur. Ben 

erkekleri idare etmeye o ise kadınları idare etmeye layıktır.” dedi. 

Bu tarihten sonra Haleb Kalesi’inin kapılarına, aniden çıkacak atlıları 

engelleyecek zincirler konuldu ve kale emirinin sevdiği insanların, yakın akrabaları 

da olsa kılıç kuşanmış olarak kaleye girmek yasaklandı.  

Bu olay neticesinde Nasr 421 (1030) yılında hem şehrin hem de kalenin tek 

hâkimi oldu. Veziri Haleb’in Cüllum532 Mahallesinde bulunan Şemmâs Hamamı’nı 

yapan Ebu’l-Ferec el-Mu’mel b. Yusuf eş-Şemmâs idi. Bu adam tedbirli, iyilik 

yapmayı seven bir Hrıstiyan idi. Kardeşi de el-Berrânî beldesinin nazırı idi. Şehirdeki 

el-Berrânî mescidlerini de o imar etti. 

Ebû Ulvân Semâl b. Sâlih, Arapları bir araya topladı ve kardeşi Nasr ile 

savaşmaya yöneldi. Bunun üzerine Nasr, Bizans imparatoru Romanos’a bir elçi 

göndererek yardım istedi. Basileios533 415 (1025) yılında ölmüş [206]  ve 

                                                             
531 Lâlek; Farsçada bir tür ayakkabıdır, el-dik, tac, eklil olarak bilinir, İbrahim el-Desûkî Şitâ, El-
Mu’cemü’l-Farisiyyi’l-Kebir, Mektebu’l Medbuli, Kahire.  
532 Haleb’in eski mahallelerindendir. Antakya kapısının batı, Kinnesrin kapısının güneyine doğru 
şehrin dış tarafına düşüyor. Hayrettin el-Esed, Haleb’in Mahalle ve Çarşıları, Dımaşk 1984, s. 164-

172. 
533 Bizans Devletinin en güçlü imparatorlarından biri olan II. Basileios (976-1025) Bizans yönetimini 
elinde bulunduran Makedon Hanedanlığının da en güçlü imparatorudur. Bulgar Krallığına 30 yıl 

boyunca inatla sefer düzenlediği ve Bulgarlardan birçok kişiyi öldürüp onları Bizans’a bağladığı için 

Bulgar Kasabı lakabını da almıştır. Onun döneminde Bizans son yüzyılda topraklarını iki kat arttırmış 

sınırları İtalya’dan Kafkasya’ya, Tuna’dan Suriye’ye kadar genişlemiştir. Bizans orduları Suriye’ye 

girerek Dımaşk ve Beyrut’un kuzeyine kadar ilerlediler. Nihayi hedefi Kudüs’ü almak idi ancak Mısır 

Fâtımî Halifeliği Filistin’i alarak onun bu hedefine engel olmuştur.  II. Basileios’un ölümünden sonra 

baskı altında tuttuğu bütün güçler tekrar Bizans’tan ayrılmıştır. Demirkent, “Bizans”, DİA, VI, s. 236. 

(çevirenin notu) 
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Romanos534 (III. Romanos Argyros) melik olmuştu (1028-1034). Nasr ondan yardım 

isteyince, İmparator yola koyularak 600 bin kişilik bir ordu ile Antakya’ya ulaştı. 

Arapların ileri gelenleri Semâl ve Nasr arasında tavassutta bulundular. Haleb’in 

Nasr’a, Bâlis ve Rahbe’nin de Semâl’e ait olması üzerinde anlaştılar. Bunun üzerine 

Nasr, Rum İmparatoru’na yapmış olduğu yardım istediğinden pişman oldu ve bundan 

vazgeçti. Rum İmparatoru’na amcasının oğlu Mukalled b. Kâmil b. Mirdâs’ı 

gönderdi. İmparatordan Haleb’e gelmemesi için talepte bulundu. Bunun için daha 

önce Seyfüddevle’nin evlatlarının gönderdiği ikta gelirlerinin kendisine verileceğini 

bildirdi. İmparator bu teklifi kabul etmedi ve Mukalled b. Kâmil’i tutuklayarak 

yanında alıkoydu. İmparator, Nasr’ın yardım isteğinden vazgeçmesi üzerine Haleb 

üzerine yürümekten çekindi. Antakya’dan Kiybâr’a on günde ulaştı. Gönderdiği öncü 

kuvvetleri Haleb Arapları tarafından mağlup edildi. Araplar Rum askerlerini takip 

ettiler. Bulgar, Rus, Abhâz, Hazar, Ermeni, el-Becenâk (Peçenek) ve Efrenc (Frenk) 

meliklerinin de içinde bulunduğu Rumlar Araplara saldırdılar.  

İmparator ordusu ile dağa yakın ve sudan uzak bir mevkide bulunan Tübbel’de 

konakladı. Askerlerine hendek kazdırdı. Ordusunun erzaklarını yetmiş binek hayvanı 

taşımaktaydı. Askerleri o kadar çoktu ki, askerlerinin bulunduğu alan, etrafını iyi bir 

atlının bir günde dolaşabileceği genişlikteydi. 

Ebû Ülvân Difâ’ b. Nebhân el-Kilâbî az sayıda atlı ile yolu üzerinde onlara 

rastladı. Böylece onun birliklerinden istediği her şeyi elde etti. İmparator ‘Azâz’e535 

içerisinde komuta kadrosunun da bulunduğu askeri birliği göndermişti. 

[207] ‘Azâz’de Benî Kilâb onları karşılayarak mağlup etti. Onların 

asilzadelerini (batârik) öldürerek, onlarla birlikte bulunan meliklerin evlatlarından 

oluşan bir grubu da esir ettiler. Bu hadiseden sonra cesaretlenen Benî Kilâb, orduyu 

                                                             
534 Babasının adı bilinmemekle birlikte Argyros ailesinin mensubudur. Romanos, II. Basileios’un 
saltanat döneminde bir hâkim olarak görev yaptı. II. Basileios’un ölümünün ardından bir süreliğine 

tahta geçen VIII. Konstantinos döneminde ise Konstantiniye’nin idari valiliğini (Praefectus Urbanus) 

yaptı. Bu görevde gösterdiği başarılardan dolayı imparator VIII. Konstantinos, onun kendisine uygun 

bir varis olduğunu düşünerek, onu hanımını boşayarak İmparator varisi olan Zoi ile evlenmeye 

zorladı. III. Romanos ile Zoi 12 Kasım 1028’de evlendikten üç gün sonra VIII. Konstantinos öldü. 

Bunun üzerine III. Romanos, İmparatorun varisi olan Zoi’nin kocası olarak Bizans tahtına geçti. 

Şöhret kazanma amacıyla devasa bir ordu ile Haleb şehrine saldıran III. Romanos giriştiği bu seferde 

büyük bir mağlubiyet almış ve esir alınmaktan da son anda kurtulmuştur. Mikhail Psellos, “Mikhail 

Psellos’un Khronographiası”, s. 40.(çevirenin notu) 
535 İçerisinde bir kalesi olan Haleb’in Kuzeyinde Haleb’e bir günlük mesafede bulunan bir beldedir. 

Yakût el-Hâmevî,1971, a.g.e., IV, s.132. (çevirenin notu) 
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karargâh kurduğu yerde kuşattı. Rum ordugâhına yakın olan salatalık tarlalarında 

Arapları görenlerden bazıları, Rumlara bir ok atma mesafesi kadar yakın olduklarını 

haber verdiler. Rumlar Arapların ani baskın ile kendilerini alıp götürmelerinden 

korktukları için salatalık tarlalarından tek bir salatalık bile koparmamışlardı. 

İmparatorun gönderdiği birlikler yenilince ülkesine dönmeye karar verdiler. 

İmparator halkından özür dileyerek: “Eğer askerlerim susuz kalmasıydı muradıma 

kavuşurdum” dedi. Nasr ve Araplar İmparatorun pazarına hücum ederek talan ettiler. 

İmparatorun bulunduğu alandan hareket etmesi üç gün gecikti. Şiblüddevle Nasr 923, 

bir söylentiye göre de 700 atlı ile ilerledi. Rumlara yaklaşınca, Rumlar bunun bir 

baskın olduğunu sanarak hezimete uğradılar. Allah onların yenilmesini 

Müslümanlara bahşetti. Bu olay 7 Şaban 421 (10 Ağustos 1030) tarihinde pazartesi 

günü meydana geldi. 

İmparator tanınmamak için kırmızı ayakkabılarını çıkararak siyah ayakkabı 

giydi. Rumlarda İmparatoru’dan başka kimse kırmızı ayakkabı giyemezdi. İmparator 

kaçınca Şiblüddevle onun tacını, döşeğini ve keçe başlıklarını bile ele geçirdi. 

İmparator kendisini oklarla koruyan Ermeniler ile birlikte kaçtı536. Rumlar hezimete 

uğramış bir şekilde, birbirlerinden ayrılarak dağa doğru kaçtılar ve [208] Rumlara ait 

olan Kûrus’a537 geldiler. Orda birbirlerine kavuştular. Geride İmparator ile birlikte 

çok az kişi kalmıştı. Müslümanlar onlardan sayısızca asilzade ve asker öldürdü ve 

yine meliklerin evlatları ve daha başka sayısız esir aldı. İnsanlar talanla uğraştılar. 

Anlatılamayacak kadar elbise, hayvan, ipek, eşya ve askeri alet ele geçirdiler. Denilir 

ki; Benî Numeyr ve Benî Katan kabileleri bu hezimet esnasında geldi ve 

İmparatoru’un savaş ağırlığından yaklaşık 300 yüklü katırını ele geçirdi. Öyle ki 

İmparator Romanos’a ait dinarları kâse ile paylaştılar ve her birine 18 avuç düştü.  

İmparator ayrılırken mancınık, arrâde ve kalkanları ateşe verdi. İnsanlar ateşten 

kurtarabildiklerini ve geriye kalanları aldılar. O kadar çok, ele geçirdiler ki Haleb 

damlarının sacları Rumların kalkanları ile kaplandı. 

Denildi ki; Haleb halkı olaydan bir gün önce surda geceledi. İçlerinde İbn 

Numeyr el-Âbid denen biri vardı. O sur üzerinde namaz kılarak sabahladı. Gecenin 

                                                             
536  Ben bu meseleyi İmaretu’l-Haleb adlı kitabımda farklı kaynaklara, özellikle Bizans kaynaklarına 

dayanarak ele aldım. Süheyl Zekkar, El-İmaretü’l-Haleb, s. 87-96 
537 Belki de Kûrus bugün Kuveyri olarak bilinen yerdir. Haleb’ten 33 km uzaklıktadır. Kûrus 

Antakya’nın silah deposuymuş. İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb, Cilt. I, s. 263-264. 
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sonunda secde ettiği esnada uyuya kalmış ve rüyasında; Hz. Ali’yi atlı, elinde mızrak 

ve yeşil elbise içinde görmüş. Hz. Ali ona demiş ki: “Ey Şeyh başını kaldır! Senin 

ihtiyacını giderdim.” O uyandığında gördüğü rüyayı bu şekilde insanlara anlattı ve 

insanlar bu olayla müjdelendi. 

Ömrünün son günlerinde Bizans’ta bulunan Murtaza’u’d-devle’den şöyle 

nakledilir: “Romanos, İbn Numeyr’in rüya gördüğü gecenin sonunda beni çağırdı ve 

bana dedi ki: [209]“Sizin Haleb’te bir rahibiniz var” ben onun İbn Numeyr’i 

kastettiğini anladım: “Evet dedim.” Romanos: “Onu bana anlat.” dedi. Ben de onu 

süslü bir şekilde anlattım. Romanos bana: “Onu şuanda şehrin surlarında 

gözlerimle gördüm, o surun üzerinde bana eliyle işaret ederek tekrar tekrar dön, sen 

bu şehre ulaşamazsın diyordu, bu sözüne son verdiğini görmedim dedi.” Yarın 

olduğunda İmparatorun ‘Azâz’e gönderdiği ordusu yenildi. Bu olaydan sonra 

yenildikleri o vaka gerçekleşti. İbn Numeyr de İmparator Haleb’i kuşattığında 

gerçekleşen bu olayı bize bu anlatılanlara benzer şekilde nakletti.  

Haleb’deki bazı kâtiplerden; İbn Numeyr, Tâcüddevle Tutuş b. Alp 

Arslan’ın538 yanında Vessâb b. Mahmûd b. Nasr’ın hizmetinde olduğu nakledilir. O 

Hama’nın dışında gezerken Tâcüddevle Tutuş, Vessâb’a uzun kollu bir ferace elbise 

vererek “Bu mübarektir, babam Alp Arslan bunu Rum imparatoru Diogenes (Romen 

Diyojen) yendiğinde ondan aldı” demiştir539.”   

Vessâb ise içi dışı kaplanmış içecek kadehi olarak kullanılan bir kafatası istedi 

ve dedi ki; “Efendim bu da mübarektir ki biz bunda içeriz, dedem Nasr bunu ‘Azâz 

yenilgisinde imparator Romanos’tan ele geçirdi.” Tacüddevle dedi ki: “Ya Vessâb 

senin bu iftiharın benim iftiharımla eşittir”. Vessâb dedi ki: “Hayır kesinlikle 

Efendime ailemin büyüklüğünü tarif ettim, muhakkak ben efendimin küçük bir kölesi 

gibiyim.” Tacüddevle Tutuş ona Türkçe: “Hayır sen benim büyük kardeşimsin” dedi. 

Vessâb kalkıp tahtın önündeki yeri öptü. Tutuş da onun iktasını arttırdı ve şerefini 

arttırmak için onu terkisine (eyerinin arkasına) bindirdi. 

[210]Denildi ki; Rum İmparatoru, Kiybâr nahyesinde Mihâil’e yapılanlardan 

dolayı Semâl ve kardeşi Nasr’a karşı kin beslemiş ve kendisi bizzat onların üzerine 

                                                             
538 Alp Arslan’ın oğlu, Melikşah’ın kardeşi Tutuş, Ramazan 458’de (Ağustos 1066); bir başka görüşe 

göre de, 454’de (1062) doğmuştur. Suriye Selçuklu Devletinin kurucusudur. Abdulkerim Özaydın, 
“Tutuş”, DİA, Cilt. XLI, İstanbul 2012, s.446. (çevirenin notu) 
539 Alp Arslan onu 463 (1071) yılında yapılan Malazgirt Savaşı’nda yenmişti.  
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sefere çıkmıştı. Semâl ve Nasr da amcalarının oğlu Mukalled b. Kâmil’i imparatora 

itaatlerini ve hizmetlerini sunmak üzere göndermişlerdi. İmparator ise onlara elçi 

yollamış ve Haleb’i teslim etmeye zorlamıştı. İmparator onlara: “Haleb’in onların 

elinden hile ile çıkmasından korkuyorum” demişti. Bundan dolayı onlara Haleb’in 

yerine istedikleri herhangi bir yeri vermeyi teklif etmişti. Semâl ve Nasr da 

İmparator’un cevabı gelene kadar elçiyi alıkoymuşlardı.  

Bu durum İmparator’a ulaşınca Semâl ve Nasr’ın elçisi Mukalled’i tutuklamıştı 

ve bizzat kendisi sefere çıkmıştı. Semâl ve Nasr da korktukları için ailelerini 

Haleb’ten çıkarıp çöle göndermişlerdi. Daha önce zikrettiğimiz olaylar vuku buldu. 

Semâl kaleyi korumak için kalırken Nasr ise İmparator ile savaşa girişmişti. 

İmparator geri dönünce Nasr ve Semâl çölde bulunan ailelerini şehre geri getirmek 

için adam yolladılar. Bunun üzerine hızlı davranan Nasr şehri ele geçirdi. Aracılar 

vasıtasıyla Semâl’e Rahbe, Bâlis ve Menbic ile amallerinin idaresi verildi. 

Rumların bu mağlubiyetinden sonra Arapça anlamı ed-Düveyk olan Antakya 

katabanı Nicetas, kalabalık bir ordu ile yola koyuldu. Arap topraklarında büyük bir 

kargaşa çıkardı. Hısnu’l-Menîka’yı aldı ve Refeniye’ye saldırdı ve halkından on bin 

kişiyi esir aldı. Surların burçlarını 421 (1030) yılında yıktı. 422 (1030-1031) yılında 

da Hısnu’l-Beni’l-‘Ahmer, Hısnu’l-Benî Ğenâc ve bunların dışında başka birçok 

kaleyi alıp tahrip etti540. 

[211] Şibluddevle Nasr onunla yazıştı, ona lütufta bulundu ve onunla barış 

yaptı. Kendisi ile imparator arasında ateşkes yapmak için elçi görevlendirdi. Böylece 

Nasr’ın, her sene İmparator’a, senede iki taksit olarak 500 bin dirhem ödemesi 

üzerine anlaşma yapıldı. Bunun değeri 8 bin miskal541 altın idi.  

                                                             
540 Bu kalelerin Cebele ve Tartus sırtlarına kadar uzanan Kadmus bölgesinde olduğu düşünülür. 
Menîka Kalesi İsmaili davetinin yapıldığı bir kale idi. Yahyâ bin Saîd el-Ântâkî, Tarihu Yahya, s. 

418-422.  
541 Sözlükte “ağır olmak” mânasındaki “sikal” kökünden türeyen miskal kelimesi “ağırlık” demektir. 
Terim olarak altın, gümüş, ilâç ve gülyağı gibi değerli şeylerin tartılmasında kullanılan bir ağırlık 

ölçüsü birimini ifade eder. Ayrıca örfte 1 miskal ağırlığındaki dinarlara da (altın sikke) bu isim 

verilmiştir. Endülüs Emevîleri ve Fâtımîlerin 4,25, Muvahhidler ve Eyyûbîlerin 4,72- gramlık dinarlar 

kestirdiği bilinmektedir. Halk arasında miskal olarak anılan bu sikkeler Kuzey ve Batı Afrika’da XIX. 

yüzyıla kadar tedavülde kalmıştır. Osmanlı’da 26 Eylül 1869 tarihli kanunnâmeye göre 1 miskal (= 

1,5 dirhem = 24 kırat = 96 buğday) 4,81104375 gramdır. Cengiz Kallek, “Miskal”, DİA, Cilt. XXX, 

s.182-183. (çevirenin notu) 
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Bu anlaşmadan sonra imparator Nasr’ın elçisi Mukalled b. Kâmil b. Mirdâs’ı 

serbest bıraktı. Ayrıca İmparator, Nasr’a eman ve anlaşmaya bağlılığın sembolü 

olarak altın süslemeli bir haç verdi.  

Nasr, Şeyhuddevle Ebü’l-Hasan b. el-Eyser’i beraberinde Rumlardan aldığı 

ganimetlerden bazı hediyelerle elçi olarak Mısır’a, Halife ez-Zâhir’e gönderdi. 

Gönderdiklerinin içerisinde elbiseler, boyalar, kaplar gibi birçok hediye vardı. Elçi 

150 baş at ve katır gibi binek hayvanlardan oluşan bir heyete liderlik yapıyordu. Bu 

davranışından dolayı onların yanında güzel bir mevki elde etti542. Mısır’da vezir 

Ebü’l-Hasan el-Cercerâ’î’nin emriyle bir karşılama tertip edildi.  

İbnü’l-Eyser, Fâtımî Halifesi ez-Zâhir’in ölümüne kadar Mısır’da kaldı. 

Müstansır, İbnü’l-Eyser’e ihsanlarda bulunarak onu hil’at ile Nasr b. Sâlih’e 

gönderdi. Nasr’a, “Muhtassu’l-Ümerâ”, “Hassetü’l-İmam”, “Şemsüddevle”, 

“Mecdüddevle” ve “Zu’l-azimeteyn” lakaplarını verdi.  

Nasr’ın hükümdarlığı döneminde Cebelü’s-Sumâk’ta kendilerine ed-Dürziyye 

adı verilen Hayyât el-Acemî adında bir şahsa intisap edilen bir topluluk ortaya çıktı. 

Bu topluluk mezheplerini ilan ederek çevrelerindeki mescitleri tahrip etti ve 

kendilerini ed-Dürzî’ye davet eden başlarındaki imamları hariç peygamberlerin 

nübüvvetini inkâr etti, [212] namahremlerin nikâhlarını helal saydılar. İsyanları 

büyüdü ve el-A’si’de bulunan yüksek mağaralara sığındılar. Haleb halkından çiftçiler 

de onlara katıldılar ve ülkeyi istila etmeyi tasarladılar.  

Antakya katabanı Nicetas onların üzerine yürüdü ve onları mağaralarda 

muhasara etti. Haleb emiri Nasr b. Sâlih’in de yardımıyla mağaraya duman saldı. 

Durziler yirmi iki gün sonra eman istediler ve emanla mağaradan çıkarıldılar. 

Rebiyülevvel 423 (Şubat-Mart 1032) yılında liderleri yakalandı ve öldürüldü. 

Bu yıl Sâlim b. Müstefâd el-Hamdânî ile Şibluddevle Nasr’ın arası bozuldu. 

Sâlim Haleb’i Sâlih b. Mirdâs’a teslim ettiği zaman Sâlih, onu Haleb valiliğine 

getirmişti. Sâlih ayrıca onu Haleb ahdaslarının başına da tayin etmişti. Nasr da bu 

tarihe kadar onu, babasının verdiği bu görevde bırakmıştı. Haleb halkı ve ahdaslar 

ona alışmış ve onu seviyordu. Onun için silah kuşanarak Haleb Kalesi ile savaşmaya 

karar verdiler. Tûmâ adıyla bilinen bir Hristiyan kâtip, Sâlim ve Şibluddevle Nasr 

                                                             
542 “Bu olayı İmaretu’l Haleb adlı kitabımda ele aldım.” Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s.96-99. 
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arasındaki yazışmayı yapıyordu. Kâtip, Sâlim İbn Müstefâd’den Nasr’a götürdüğü 

haberleri değiştiriyor, yapmadığı fiilleri ona isnat ediyor, yapamayacağı işleri ona 

yüklüyordu. Bu durum da İbn Müstefâd’ın bilgisi dışında gerçekleşiyordu.  

Şiblüddevle Nasr, bu yanlış haberlere binaen İbn Müstefâd’ın haddini aştığını 

düşünerek ona karşı savaşmaya karar verdi ve süvarileri ile yola çıktı. Halebliler 

bunu görünce Nasr’ın safına geçtiler ve İbn Müstefâd’ın saraydaki güçleri ile 

savaştılar. İbn Müstefâd eman istedi, Nasr da kan dökmeyeceğine dair yemin etti ve 

onu yakalayıp kalede hapsetti. İbn Müstefâd’ın sarayı yağmalandı ve Nasr onun 

hayatta kalmasının mahzurlu olduğunu düşünerek kan akmayacağına dair verdiği 

yemininin vebalinden kurtulmak için onu boğarak öldürdü. 

[213] Bu olaydan az bir süre sonra Nasr, Hristiyan kâtibin yalan söylediğini, 

ikisi arasında yapılan yazışmaları değiştirip bozduğunu anladı ve onu tutuklayıp 

ondan mal istedi. Hristiyan kâtibin malından iyi olanı seçip aldıktan sonra da bir grup 

asker ile kaleye gidip onu boğdurdu. Bu olay Zilkade 425 (Eylül-Ekim 1034)   

tarihinde bir rivayete göre de Zilhicce ayında (Ekim-Kasım 1034)   gerçekleşmiştir.  

Nasr b. Sâlih’in Haleb’de hükümdarlığı 429 (1037-1038) yılına kadar devam 

etti. Nasr, Emiru’l-Cüyûş ed-Dizberî ile yaptığı savaşta öldürüldü. Emiru’l-Cüyûş 

ed-Dizberî el-Ukhuvâne’de Sâlih b. Mirdâs’ı öldürdükten sonra Dımaşk’da karargâh 

kurmuştu. Humus valisi Ca’fer b. Küleyd el-Kutâmî, Anûş Tegin ed-Dizberî ile Nasr 

b. Sâlih’in arasını bozmaya çalışıyordu. Nasr’ın babası Sâlih’i daha önce öldürdüğü 

için Anûş Tegin’in, Nasr’ı öldürmeye de istekli olduğunu bilen Ca’fer b. Küleyd, 

Anûş Tegin’i, Nasr’a karşı kışkırtmaya başlamıştı. Bu durum onların birbirlerinden 

nefret edip savaşa başlamalarına kadar devam etti.  

Ed-Dizberî, Bizans İmparatoru ile yazışıp Haleb’i almak için Nasr ile 

savaşmasına izin vermesini istedi. İzinin verilmesi durumunda Nasr’ın, İmparator’a 

verdiği vergiyi kendisinin vereceğini taahhüt etti. Böylece ed-Dizberî’ye Haleb 

üzerine yürümesi için izin verildi. Ed-Dizberî Arap Kabilelerinden Tayy’ ve Kelb 

kabilesinden bazı grupları kendi safına çekti. Onları Râfi’ b. Ebi’l-Leyl ile birlikte 

Nasr’a gönderdi. Onun safında Mağripli bir grup da vardı. Bundan sonra da ‘Âlân b. 

Hassân b. el-Cerrâh et-Ta’î de onlara katıldı.  
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Ed-Dizberî Hama’ya yönelerek er-Resten’ın543 doğusunda bulunan Vâdiyü’l-

Mülûk’a ulaşmıştı. Nasr onların saldırıya geçtiklerini öğrenince amca çocuklarını ve 

askerlerini topladı ve Selemye’nin544 batısındaki bir tepede karargâh kurdu. Burada 

iki ordu karşılaştığında Nasr ve yanında bulunanlar yenildi. Nasr gücü yettiği kadar 

adamlarından geri kalanlarını toparladı [214] ve karısının kardeşi Şebîb b. 

Vessâb’tan yardım istedi. 

Bu birinci çarpışmanın akabinde ed-Dizberî, Hama’ya doğru ilerledi ve orayı 

talan etti. Oradan da tekrar harekete geçti ve iki ordu Latmîn’in545 batısında Tel-

Fâs’ta tekrar karşılaştı. Nasr’ın kardeşi Semâl b. Sâlih orda ed-Dizberî’ye yenildi. 

Nasr yanındaki has adamları ile direndi. Çok şiddetli bir savaş oldu. Savaşırken atı 

darbe aldı, attan düştü ve Şaban ayında başı gövdesinden ayrıldı. Bu olayın 13 Şaban 

429 (21 Mayıs 1038) tarihinde vuku bulduğu söylenmektedir.  

Nasr’ın kesik kafası ed-Dizberî’ye götürüldü, ed-Dizberî onu görünce çok 

üzüldü ve hüzünlendi. Hama Kalesi’nde asılı olan cesedini alıp getirmesi için birini 

gönderdi. Sonra elbiselerini giydirip, koku sürülmesini emretti. Cesedini kefenleyip 

tabuta koydu ve onu mescitte defnetti. Mukelled b. Kâmil, Haleb’e sahip olunca 

onun naaşını Haleb Kalesi’ne nakletti.  

Denildi ki: Onu Reyhân el-Cüveynî öldürdü. Onu kışkırtan ise es-Sürûrî olarak 

bilinen Heftegîn et-Türkî idi. Müneccimler onun öldürüldüğü zaman ile babasının 

öldürülmesi arasında Şemsî546 yıllara göre sadece dört günlük bir fark olduğunu 

hesapladılar. 

 

                                                             
543 Hama’dan geçen günümüzde Asi Nehri olarak bilinen Mimas Nehri üzerinde küçük, kadim bir 
beldedir. Resten, Hama ve Humus ortasındadır. Ona giden yol üzerinde tarihi birçok eser kalıntısı 

bulunmakta ve bu kalıntılar şehrin değerini arttırmaktadır. Şehir Asi Nehri’ne bakan bir tepe 
üzerindedir. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., III, s. 49, 50. (çevirenin notu)  
544 Beriyye nahiyesinde bir beldedir. Hama’ya bağlıdır. Hama ile arasında iki günlük mesafe vardır. 

Onu Humus bölgesine bağlı sayanlar da var. Şam ehli orayı Selemiyye olarak bilir. Yakût el-Hâmevî, 
1971 a.g.e., III, s. 272. (çevirenin notu) 
545 Günümüzde Hama’ya bağlı bir kasabadır. Hama’ya 36 km uzaklıktadır; Mirdâsîler Döneminde 

Humus’a bağlıydı ve orda bir kale vardı. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., V, s. 20. (çevirenin notu) 
546 Bu meselenin düzeltilmiş haline İmaretü’l-Haleb adlı kitabımda bakın. Süheyl Zekkar, el-

İmaretü’l-Haleb, s. 99-101. 
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3.5.Anûş Tegin ed-Dizberî’nin Hâkimiyeti547 

[215] Semâl b. Sâlih kaçtıktan sonra yanında bulunan Şebîb b. Vessâb ile 15 

Şaban 429’da ( 23 Mayıs 1038) Salı günü Haleb’e geldi ve şehre hâkim oldu. Oranın 

ileri gelenlerine bağış ve destek vaadinde bulundu. Halîfe b. Câbir el-Ka’bî “Belki 

aşiretin ve şehir halkı seni yardımsız bırakır, direnemezsin ve selamette olamazsın.” 

diyerek onu korkuttu. Aslında Halife b. Câbir ona nasihat etmeyip, onu aldatmaya 

çalışıyordu. Emiru’l-Cüyûş ed-Dizberî onların arkasından Haleb’e Toğân el-

Muzafferî komutasında asker göndermişti. Bunun üzerine Haleb’te kalmaktan korkan 

Semâl, kaleye Mukelled b. Kâmil b. Mirdâs’ı, şehre de Halîfe b. Câbir el-Ka’bî’yi 

tayin etti. Tüccarlar Semâl’in kardeşine olan 30 bin altın değerindeki borçlarını 

Semâl’e verdiler. O da bu parayı halkı kendisine itaat etmeye teşvik etmek için 

kullandı. Semâl kardeşinin evlatlarını, Şebib’i548, Seyyide olarak bilinen Nasr’ın 

hanımı ve Şebîb’in kız kardeşi olan Aleviye’yi de alarak taşıyabilecekleri kadar altın 

ve gümüş kaplar, elbiseler ile el-Cezîre’ye doğru gitti. 

[216]Denildi ki; Nasr öldürüldüğü esnada Seyyide kaleden 50 bin, Semâl ise 

30 bin dinar almıştı. Semâl Haleb’ten ayrılarak dayılarından yardım istemeye gitti.  

Semâl ayrıldıktan sonra Haleb’te fitne ortaya çıktı. Sultanın sarayı ve 

tüccarların malları talan edildi. Ayrıca Haleb’te bulunan Bizans İmparatoru’nun 

elçilerinin de malları ve atları talan edildi. 

Ed-Dizberî’nin komutanı Toğân el-Muzafferî ordusu ile Haleb’e ulaşmış ve 

şehirde karargâh kurmuştu. Toğân, Halîfe b. Câbir el-Ka’bî ve bazı Halebliler ile 

şehrin teslimi konusunda yazıştı ve onlar şehri 4 Ramazan 429’da (10 Haziran 1038) 

Cumartesi günü kendisine teslim ettiler. Toğân, Emiru’l-Cüyûş ed-Dizberî’ye elçi 

göndererek bu olayı haber verdi. Ed-Dizberî hızlı bir şekilde Haleb’e doğru yola çıktı 

ve Ma’arratü’n-Nu’mân’dan geçerken buradaki halk da kendisine katıldı. Ed-Dizberî 

onlara ikramlarda bulundu ve Ebi’l-‘Âlâ’ b. Süleyman’ı sordu. Ed-Dizberî onlara 

“Ben size iki Ömer’in davrandığı gibi davranacağım” dedi. Araplardan birçok kişi 

Ma’arra’da onun etrafında toplandı. Fakat ed-Dizberî onlardan korktu, onlara 

güvenmedi ve adamlarından birini devenin üzerine çıkarttıp şöyle seslendi: “Kim 

yanına üç günlük gıda almazsa sadece kendi nefsini kınasın.” Bunun üzerine onun 

                                                             
547  Bu başlık izah için eklenmiştir. 
548 Şebib b. Vessâb en-Numeyri, Mahmûd b. Nasr’ın annesi yani Nasr b. Sâlih’in hanımı olan Aleviye 

binti Vessâb’ın kardeşidir. 
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etrafında Araplardan kimse kalmadı. Onlar ed-Dizberî’nin, kendi çadırlarını 

istediğini sandılar. 

Emiru’l-Cüyûş ed-Dizberî 7 Ramazan (13 Haziran 1038) Salı günü Haleb’e 

girdi. Kale halkı hala Seyfüddevle Mukalled b. Kâmil b. Mirdâs’ın önderliğinde 

direniyordu. Burada bulunan malları ele geçirmiş ve halkı da esir almıştı. 

Elçiler ed-Dizberî ve Mukalled arasında gidip geldiler. Sonunda kaledeki 80 

bin dinar, elbiseler, kumaş ve gümüş aletleri tuzak ve hile olarak ed-Dizberî’ye, 

geriye kalanların Mukalled’e bırakılması kararlaştırıldı.  

[217]Ed-Dizberî buna inandı ve Mukalled’in kaleden inmesine izin vererek 

onu serbest bıraktı. Mukalled kaleyi teslim etti. Emiru’l-Cüyûş ed-Dizberî 22 

Ramazan’da (28 Haziran 1038) Çarşamba günü kaleye çıktı. Mukalled kaleden 

indikten sonra orda bir gün kaldı ve ed-Dizberî’nin anlaşmayı bozmasından korktuğu 

için yanındaki mallarla beraber Haleb’ten kaçtı, el-Cezîre’de aşireti ve Semâl b. Sâlih 

ile bir araya geldi. Ed-Dizberî, İbn Sâlih’e hizmet eden bütün maiyetin ve askerlerin 

de Haleb’ten ayrılması için duyuruda bulundu. 

Emiru’l-Cüyûş ed-Dizberî’nin başarısını kutlamak için değişik bölgelerden 

insanlar toplandı. Ed-Dizberî, bu tebrikleri kabul için Bâbu’l-Cinân’daki sarayda 

ikamet etti. Ramazan bayramını da burada geçirdi. O kadar büyük hazırlıklar yapıldı 

ki; Haleb’te bundan daha güzel bir bayram görülmediği söylenir. Ed-Dizberî Haleb 

halkına büyük ikramlarda bulundu ve Sâlih’in gaspettiği malları Haleblilere iade etti. 

Mansûr b. Zuğeyb’in kızı ile evlendi. Haleb Kalesi’ne Fâtik ve Sebüktegîn isimli iki 

kölesini tayin etti. Haleb şehrine de Radiyüddevle Bencûtegîn adındaki gulamını vali 

yaptı. Daha sonra Bâlis ve Menbic şehirlerine yöneldi ve her iki şehri de aldı. 

Bundan sonra da Rahbe’yi almak istedi, ancak buna muvaffak olamadı. Ed-Dizberî 

Kurban Bayramına kadar Haleb’te kaldı ve daha sonra da Dımaşk’a yöneldi. İbn 

Hayyûs549 Nasr’ın ölümünü anlattığı bir kasidede ed-Dizberî’yi şöyle övüyordu: 

                                                             
549 Ebü’l-Fityân Muhammed b. Sultân b. Muhammed b. Hayyûs el-Ganevî ed-Dımaşkî (ö. 473/1081). 
Bir methiyye şairi olarak anılmasına sebep olan ilk şiirini Anûş Tegin ed-Dizberî için yazdı. On üç yıl 

boyunca Anûş Tegin ed-Dizberî’inin hizmetinde kalan İbn Hayyûs, ed-Dizberî için kırk kaside 

yazmıştır. Ed-Dizberî’nin ölümünden sonra bir müddet Şam’da ikamet eden şair İbn Hayyûs özellikle 

Mahmûd b. Nasr döneminde Mirdâsîlerin özel şairi olmuş ve bu işten büyük servet edinmiştir. 

Mahmûd’un ölümü ile oğulları Nasr b. Mahmûd ve Sabık b. Mahmûd adına da şiirler yazan İbn 

Hayyûs Haleb’de yaptırdığı evinin girişine Mirdâsîleri metheden bir kaside yazdırmıştır. Haleb’in 

Müslim b. Kureyş’in eline geçmesinden sonra Müslim’e de methiye yazan İbn Hayyûs’a, Müslim 
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Nasr azgınlaştığında sen ona ölümü kolaylaştırdın, 

Onu büyük bir topluluk da kurtaramadı550. 

Haleb’i anlattığı başka bir kasidesinin başında da şöyle söylüyor: 

[218]Senin bu fethinden sonra Haleb’i almaya kimse tama eder mi? 

Allah aşkına söyle bu güçlü iktidara ne yapılabilir ki?551 

Ed-Dizberî Haleb kadılığına Ebu’l-Velid Süleyman b. Halef el-Bâcî’yi bir 

yıllığına552 tayin etti. Ondan sonra da el-Kadî Ebü’l-Hasan Ahmed b. Yahyâ b. 

Züheyr b. Ebi Cerrâde getirildi. O benim babamın dedesinin dedesi idi.553 

Şebîb b. Vessâb en-Numeyrî 431 (1039-1040) yılında öldü. Kardeşleri, 

Mutâ’in ve Kavvâm el-Cezire’de onun elinde bulanan yerleri istila ettiler. Nasr’ın 

hanımı, kızkardeşi Seyyide Aleviye de Râfika’da554 ikamet ediyordu. Aleviye 

Râfika’da vali olan kardeşlerinin kölesini şehirden çıkarmak için hileye başvurdu ve 

buna muvaffak oldu. Râfika’yı ele geçirdikten sonra heybetini, gücünü korumak için 

de kayın biraderi Semâl ile evlendi. 

Bu yıl Rum askeri ve Haleb askeri arasında bir savaş oldu. Antakya askerleri 

Haleblileri yendi ve Rumların komutanı ‘domestikos555(دمستق) Antakya’ya döndü. 

Ed-Dizberî’nin komutanı Toğân ise Haleb’e girdi. Bu olaydan kısa bir süre sonra 

Semâl b. Sâlih de Rakka’ya ulaştı. Ed-Dizberî onun Haleb’e yaklaşmasından korktu 

                                                                                                                                                                             
2000 dinar vermiş ve ayrıca Musul’u ona ikta etmiştir. İbn Hayyûs Musul’a doğru giderken yolda 

ölmüştür (1081). Musa Yıldız, “İbn Hayyûs”, DİA, Cilt. XX, İstanbul 1999, s. 38-39; İbn Hallikân, 

Vefyatü’l-A’yân ve Enbâ’ü Ebnâ’i’z-Zamân, Cilt. I, thk. İhsan Abbâs, Daru’s-Sadr, Beyrut 1969, s. 

268. (çevirenin notu)  
550 İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, Cilt. I, Dımaşk, s. 173. 
551 İbn Hayyûs, Divanı İbn Hayyûs,  I, s. 337. 
552 el-Baci bu olaydan sonra Endülüs’e dönmüş. 
553 Bu Şam bölgesindeki beldelerin hepsinin Fatimi yönetimine girdiği ilk seferdir. Süheyl Zekkar, el-
İmaretü’l-Haleb, s. 105-109.  
554 Rakka’nın bitişiğinde bina edilmiş bir beldedir. Fırat kıyısındadır. Fırat ile arasında üç yüz zira 
mesafe vardır. Râfika’nın çarşısı Rakka ve Râfika arasında bulunur. Rakka’nın surlarının bir kısmı 

harab edilmiştir. Önceleri Hem Râfika hem Rakka olarak iki ayrı yerleşim iken günümüzde Râfika 

ismi de Rakka’ya dönüştü ve şu anda sadece Rakka ismi kullanılmaktadır. Yakût el-Hâmevî, 1971 

a.g.e, III, s. 17. (çevirenin notu)  
555 İlk olarak Bizans İmparatoru I. Leo (m.457-474) tarafından, seçkin imparatorluk muhafızları olarak 

kurulan “excubitores” birlikleri 6. ve 7. yüzyıllarda hatırı sayılır bir makam olan “komés 

excubitorum”un kumandası altına verilmiştir. Sonraki süreçte “komés” (comés)’ten, “domestikos”a 

bir unvan değişimi olarak “komés”lerın rütbesi indirgenmiş, “domestikos”ların rütbesi ise 

yükselmiştir. 8. yüzyılda bir askeri birlik olan “tagma”ların kurulmasından sonra da 4 tagma bir 

“domestikos”un komutasına verilmiştir. 10. yüzyılda biri Batı diğeri de Doğu olmak üzere iki 

“domestikos” bulunmakta ve “Strategoi” (general)’lerin altında bir rütbe idi. Kazhdan, The Oxford 

Dictionary of Byzantium, Vol. I. s. 646. (çevirenin notu) 
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ve onu gözetlemek için Devser556 kalesini satın aldı. Meyyâfârikîn557 emiri Nasr b. 

Mervân kızını ed-Dizberî’nin oğlu ile evlendirmek için mektup gönderdi. Ed-Dizberî 

bunu kabul ettiğinden Mısırlılar gücü arttığı için ondan korktular ve araları bozuldu. 

[219]Ed-Dizberî Mısır’a eşini ve kızını getirtmek için adam gönderdi. Fakat 

Mısır Fâtimî veziri onları bırakmadı. Görüşünü almadan ed-Dizberî’nin Haleb’i 

fethetmesi vezir el-Cercerâ’î’nin ağırına gitmişti ve bunu çirkin buluyordu. Bunun 

üzerine ed-Dizberî : “Vezir bunadı”  diyerek onun hakkında kötü konuştu. Daha 

sonra vezir, Şam valileri ile yazışarak ed-Dizberî’ye bağlılıklarını sonlandırmalarını 

istedi. Diğer taraftan da Müstansır adına Semâl b. Sâlih’e de bir ferman yazdı. Ona 

kaledeki tüm malları Müstansır’a göndermesini söyledi. Ayrıca Dımaşk ordusuna da 

mektup yazdı, onları ed-Dizberî aleyhinde kışkırttı, onlar da harekete geçti. Dımaşk 

açıklarında bir sarayda onu kuşattılar. ed-Dizberî bir gece Dımaşk’tan kaçtı. Yanında 

her biri ortalama bin dinar değerinde Türk kölelerden sakalsız 300 genç vardı. Benî 

Kilâb onları kuşattılar fakat onlara güçleri yetmedi. ed-Dizberî, Ma’arratü’n-Numân 

Kalesi’nde konakladı, ordan da Haleb’e doğru hareket etti. Askerleri ona Sermîn 

bölgesinde kavuştu. Rebiyülahir 433 (Kasım-Aralık 1041) yılında Haleb’e girdi.  

Semâl b. Salih, Araplardan, kendi aşiretinden ve bunların dışında birçok 

kişiden ordu oluşturduktan sonra Haleb’e doğru ilerleyerek ed-Dizberî ile savaşmak 

istedi. Ed-Dizberî onlara karşı kendisini zayıf görüp, onları Haleb’ten uzaklaştıracak 

gücü olmadığını düşününce gam ve kederi arttı. Şiddetli bir hastalığa yakalandı ve üç 

gün içinde öldü. Ölümü 15 Cemaziyülevvel 433 (10 Ocak 1042) tarihinde gerçekleşti 

ve Haleb’te defnedildi. Daha sonra naaşı 448 (1056-1057) Beytü’l-Mukaddes’e 

nakledildi558. 

[220]Ed-Dizberî’nin kölesi Radiyüddevle Bencûtegin et-Türkî, Ebû Mansûr 

ed-Dizberî’nin öldüğü Cemaziyülevvel’den 28 Cemaziyülahir’e kadar şehri idare 

etti. Muizzüddevle Ebû Ülvân Semâl b. Sâlih, Müstansır tarafından kendisine verilen 

ferman ile geldi. Bencûtegin ve şehir halkı 28 Cemaziyülahir 433 (22 Şubat 1042) 

                                                             
556 Bu Caber Kalesi’dir. Bu kale şu anda Suriye’de Fırat Baraj Gölü’nün ortasında bulunur. 
557 Günümüzde Diyarbakır iline bağlı Silvan şehrinin eski ismi. Ortaçağın önemli merkezlerinden biri 
olan bu şehir islâm kaynaklarında Mâfârkîn, Mefârkîn, Fârkîn şeklinde de geçer. Yakût el-Hamevî’ye 

göre eski adı din kurbanlarının şehri anlamına gelen Medûr-Sâlâ’dır (Mu’cemü’l Büldân, V, s. 274). 

Ahmet Savran, “Meyyâfârikîn”, DİA, Cilt. XXIX, Ankara 2004, s. 511-512. (çevirenin notu)  
558 İmaretü’l-Haleb adlı kitabımda ed-Dizberî’nin hükümdarlığı döneminden çeşitli yönleri ile 

bahsettim. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, s. 109-111. 
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tarihinde şehri Semâl’e teslim ettiler. Haleb’i almadan önce Semâl yanında 

amcasının oğlu Mukalled ve büyük bir topluluk ile birlikte Haleb için günlerce 

savaşmıştı. Onlar Haleb’i teslim almadan önce Halebliler onlara baskın yapmış ve 

onlar da Kınnesrîn559 Nahiyesine gitmişlerdi. 

 Bundan sonra Halebliler ve Mağribliler arasında büyük bir arbede oldu, iki 

taraftan da birçok kişi öldürüldü, sultanın tahıl ambarları talan edildi. Ed-Dizberî’nin 

adamları kendi canlarından korkmuş olarak kaleye sığındılar. Sebüktegin kaleye 

giremedi, kalenin altındaki sarayda konakladı. Halebliler Semâl ile Mukalled’i 

çağırdı. Kınnesrîn’den öncü birliği ile gelen Mukalled 28 Cemaziyülahir 433 (22 

Şubat 1042) tarihinde Pazartesi günü kaleyi aldı. Semâl ise Salı günü oraya ulaştı. 

Semâl, Haleb’e girince Haleb ahdasları onun etrafında toplandılar. Sebüktegîn 

aylarca kalede direndikten sonra kaleyi teslim etti. Bir başka görüşe göre de 15 Safer 

434 (4 Ekim 1042) tarihine kadar orda kaldı. Kaledekiler Haleblilere ok attılar, 

onlardan birçok kimseyi öldürdüler. Bunun üzerine Halebliler mancınıkları tamir 

ettiler ve kalenin altındaki sarayla savaştılar. Sarayın duvarlarını delerek yıktılar. 

Yıkılan duvarların içerisinde Irak kapısı tarafındaki surların bir kısmı da vardı. 

[221]Sebüktegin yedi ay boyunca direndi. İki grup da yardıma muhtaç hale 

geldiler560. Al-î Mirdâs’ın malı tükendi. Kalede ise hastalık ortaya çıktı ve çok sayıda 

kişi öldü. Kurtulanlar ise ümitsizlikten teslim olmaya karar verdiler. Kaledekiler 

kendilerine hiç bir kötülüğün yapılmamasını şart koştular. Sebüktegin bu şartlar ile 

durumunu düzeltti, kendisi için 30 bin, ed-Dizberî’nin varisleri içinse 32 bin dinar 

aldıktan sonra kaleyi içindekiler ile birlikte teslim etti. 

3.6. Semâl b. Sâlih’in Emirliği561 

[222]Yedi aylık uzun kuşatmadan sonra Haleb yönetimi Muizzüddevle Ebû 

Ülvân Semâl b. Sâlih’e verildi. Semâl’e 436 (1044-1045) yılında Müstansır’dan bir 

hediye ulaştı. Onun döneminde insanların rızkı arttı ve halka iyi ve cömertçe 

davranıldı. Onun döneminde Yahyâ b. Zekeriyâ’nın (as) mübarek başı, oyulmuş bir 

                                                             
559 Şam’ın karyelerinden bir karyedir. Haleb ile Kınnesrîn arasında yönetim merkezine yakın Humus 

tarafından gelen kafilelerin konaklama yeri bulunur. Bazıları Kınnesrîn’i yönetim merkezine bağlı 
sayar. 351 (962-963) yılını kadar çok mamur bir şehirdi. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., IV, s.458. 

(çevirenin notu) 
560 Semâl, Bizans imparatoru’ndan kendisine destek için yardım taleb etti. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l 
Haleb, s. 113. 
561 Bu başlık izah için eklenmiştir. 
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taş içerisinde Ba’lebek’te bulundu. Önce Humus’a ordan da Haleb’e nakledilerek 

435 (1043-1044) yılında Haleb Kalesi’ndeki Makam-ı İbrâhîm’e (as) konuldu.  

Haleb kalesinin kuşatması uzadığı zaman Semâl, Rum İmparatoriçesi 

Teodora’ya müracaat ederek elçi ile yardım istemiş ve ona bağlılığını sunmuştu. 

İmparatoriçe de Semâl’i Haleb’e ‘magistros’ (ماخسطرس) olarak atamış. Amcasının 

oğlu Mukâlled’e de ‘bestarches’ (بسطرخس) unvanı vererek onu da Haleb’in 

‘magistrosu’ (ماخسطرية) görevi ile vazifelendirmiş. Sâlih b. Semâl, Manî’ b. 

Mukalled, Mahmûd b. Nasr, ‘Atiyye ve Semâl’ın kardeşi Hasan’a da ‘patrikios’562 

 unvanını vermişti. Ayrıca Mahmûd’un annesi Seyyide Aleviye’ye ise  (بطارقة)

‘patrikia’563 (بطريقة) unvanı vermiş, bunların yanı sıra bu unvanların sorumluluklarını 

da yükleyerek onlara birçok hediyeler göndermişti. 

[223]İmparatoriçe, daha önce kardeşi Nasr’ın kendisine ödediği vergileri 

göndermeyi, Nasr ile yapılan anlaşma şartları doğrultusunda Semâl’e de şart 

koşmuştu564. 

Mısır Fâtımî Halifesi Müstansır, Semâl’e Haleb kalesinin içindeki tüm malların 

-daha önce zikredildiği üzere- kendisine gönderilmesi noktasında ferman 

göndermişti. Semâl, Haleb’i ele geçirince bu şekilde davrandı. Ancak çıkardığı 

kanun ile 75 bin dinarını kalenin tamir işleri, halk ve kaledeki işletmeler için ayırıp 

200 bin dinarı Müstansır’a gönderdi. Ayrıca 30 bin dinarı da kuşatma esnasında zarar 

görmüş olan orduyu ikmal ve savaş masrafı için ayırdı. Bunun dışında gümüş ve altın 

aletler ile 15 bin dinarı da alıkoydu. Müstansır, Semâl’in bu uygulamasını 

duyduğunda rahatsız oldu ve Semâl ile arası bozuldu. Bunun üzerine Semâl, 

Müstansır’a isyan etti. Müstansır da Haleb üzerine Nâsırüddevle Ebû Muhammed el-

Hasan b. el-Hüseyin b. el-Hasan b. Hamdân’ı565 yolladı. Nâsırüddevle’nin yanında 

Abdulaziz b. Hamdân ve Şücâüddevle b. Küleyd de vardı. Nâsırüddevle b. Hamdân, 

                                                             
562 Bizans devlet geleneğinde imparator tarafından verilen en büyük yedinci unvandır. I. Konstantinos 

tarafından verilmeye başlanan bir şeref unvanıdır. Fildişi yazmalı bir tabletle beraber sunulurdu. 8. 

yüzyıla kadar ‘patrikios’ unvanı yüksek rütbeli memurlara, hadımlara ve yabancı devlet adamlarına 
verilirken 8. ve 10. yüzyıl arasında ise önemli vali ve generallere verilmiştir. Bu ünvan 12. yüzyıldan 

sonra kalkmıştır. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. III, s. 1600. (çevirenin notu) 
563 Bu unvan da ‘patrikios’ unvanının önemli mevkilerde bulunan bayanlar için özel kullanımı yani 
‘patrikios’ unvanının dişi formudur. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. III. s. 1600. 

(çevirenin notu) 
564 Bkz. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, s. 113-114’e  
565 Hasan b. Hüseyn b. Hasan b. Abdullah b. Hamdan, Nasırüddevle b. Nasırüddevle’dir. İbnü’l-Adîm, 

Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb, s. 2329-2333. 
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ed-Dizberî’den sonra Müstansır tarafından Dımaşk valiliğini getirilmişti. Hama ve 

Ma’arratü’n-Numân’ı aldıktan sonra 439 (1047-1048) yılında Haleb’e ulaştılar. 

Haleb’in etrafında dolaştı fakat konaklamadı. Haleb şehir ahalisi onunla savaşmak 

için şehirden çıktı ve ancak Nâsırüddevle b. Hamdân onları mağlup etti. 

Nâsırüddevle’nin onlardan 17 bin kişiyi Haleb kapısının önünde boğdurttuğu 

söylenir. 

[224] Nâsırüddevle Hamdan daha sonra Kûveyk Nehri üzerinde Haleb’e yakın 

bir köy olan Saldi’ye566 döndü. Gece büyük bir sele kapıldı. Binaların büyük bir 

kısmı yıkıldı, insanlar öldü ve birçok hayvan helak oldu. Hezimete uğrayan 

Nâsırüddevle, Haleb’ten Dımaşk’a çekildi. Emîr Münirüddevle onu Recep 440 (Ocak 

1049) yılında Dımaşk’ta tutukladı ve Mısır’a gönderdi.  

Muizüddevle Semâl, Ebû Muhammed b. Hamdân Haleb’e yönelince Haleb’i 

kendisine teslim ederler korkusu ile bazı Haleb’in ileri gelenlerini tutuklamıştı. 

Bunların içerisinde Haleb kadısı Ebü’l-Hasan b. Ebî Cerrâde de vardı. 440 (1048-

1049) yılında onları kalede hapsetmişti. İbn Hamdân tehlikesi geçtikten sonra 

Muizüddevle Semâl 442 (1050-1051) yılında eş-Şerif Ebû Ali Muhammed b. 

Muhammed b. Sâlih el-Muhbera’yı, İbnü’l-Eyser’in yardımı ile öldürttüp diğerlerini 

serbest bıraktı. Çünkü İbnü’l-Eyser Mısır’a567 elçi olarak gitmişti ve kurtulanlar ise 

kendilerine yapılan suçlamalardan beraat ettiler.  

Humus valisi Şücâüddevle bin Küleyd 440 (1048-1049) yılında Haleb’teki 

durumu bozmak için şehre geldi. Mukalled b. Kâmil b. Mirdâs ve Ebu’l-Vefâ’ Hıfâz 

el-Ma’arrî Kilâb kabilesinden bir grup Halebli piyade ve çiftçi de onunla savaşmak 

için geldi. İki ordu Kefertâb’da568 karşılaştı. Humus valisi Şücâüddevle İbn Küleyd 

hezimete uğradı ve Benî Kilâb tarafından öldürüldü. 

[225]İbn Küleyd’i, Cafer b. Kâmil b. Mirdâs öldürdü ve kafasını Haleb’e 

getirdi. Bir müneccim onun bir birlik ile Haleb’e girdiğini ve askelerinin hezimete 

uğradığını görmüştü.  

                                                             
566 Haleb’e yakın Kûveyk Nehri üzerinde bir köydür. İbnü’l-Adîm, 1997 a.g.e., I, s. 264. (çevirenin 
notu)  
567 Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, s. 114-115. 
568 Haleb ve Ma’arratü’n-Numân arasında çölde bulunan bir beldedir. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., 

IV, s. 534. (çevirenin notu) 
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Daha sonra Mukalled b. Kâmil, Hama Kalesi’ni günlerce kuşattıktan sonra ele 

geçirdi. Sonra Humus’a gitti ve İbn Menzû’nun Dımaşk’tan bir askeri birlikle oraya 

geldiğini öğrendi. Bunun üzerine Humus’un içerisine doğru geri çekildi ve büyük bir 

savaş meydana geldi ve kalede su sıkıntısı yaşanınca İbn Menzû eman ile çıktı. 

Müstansır 441 (1050-1051)  yılında Emîr Ebu’l-Fadl Rıfk569 el-Hâdim’i büyük 

bir ordu ile Haleb’e gönderdi. Bunun 442 (1050-1051) yılında olduğu da söylenir. 

Haleb önüne ulaştı ve Meşhedü’l-Cuff cihetinden Haleb’e girdi. Halebliler ile 

savaştı. Emîr Ebü’l-Fadl Rıfk el-Hâdim savaşta yaralandı ve esir edildi. Haleb 

kalesinde esaret altında iken öldü.  

Muizzüddevle, Rıfk’ın askerlerinden geriye kalanları esir olarak Mısır’a 

gönderdi. Emîr Ebü’l-Feth b. Ebî Husayne bir şiirinde onun hakkında şöyle söylüyor:  

“Ey Rıfk yavaş ve halim ol, nice güçlü olanlar vardı ki, bu lezzetli su ve 

yemek onu kışkırttı, 

Haleb dünyadır, onun lezzetli iki tadı var ki, biri bal gibi tatlı diğeri ise acı, 

Nice güçlü melikler Haleb’i fethetmek için geldi de, sonunda mağlup olarak 

döndüler”570. 

[226]Rıfk bu olaydan önce Haleb’e geldiğinde Kelb Arapları ona iyi sözler 

söylemiş ve askerleri de ona Haleb’ten Saldî’ye gitmesini söylemişti, fakat o bunu 

yapmamıştı. Ayrıca Tayy’ ve Kelb kabilesinin emirlerini tutuklaması gerektiği de 

söylenmiş fakat onu da yapmamıştı. Yine Şam bölgesini Muizzüddevle’ye ikta 

ettiğine dair sultandan bir belge getirmesini ve böylece heybetini geri kazanacağını 

söylemişler, fakat Rıfk bunu da yapmamıştı. Askerî ümera, Rıfk’ın kendilerini 

dinlemediğini, onlarla istişare etmediğini ve onlara ilgi göstermediğini görünce savaş 

başladığında yanlarında bulunan Araplar ile geri çekilmiş ve bunun üzerine Rıfk 

yenilmişti. Rıfk onlara elçi gönderip geri dönmelerini emretmiş, fakat onlar 

dönmemişlerdi. Bu olay yaşandığı esnada Haleb’ten çıkan az sayıda bir asker 

topluluğu, askerlerin ayrılışını görünce bunun hile olduğunu sandılar ve onları takip 

ederek ganimet aldılar. Bunun üzerine Haleb’te olanlar da çıktılar ve Cebel-i Cevşen 

taraflarında Rıfk’a yetiştiler. Rıfk üç yara aldı, sonra esir alındı ve başına şiddetli bir 

                                                             
569 İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb, “Er-Rıfk ell-Hâdim tercümesi” s. 3674-3678. 
570 İbn Ebî Husayne, Divan-ı İbn Ebî Husayne, Cilt. I, Dımaşk 1957, s. 247. 
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darbe alarak kalede öldü. Meşhedü’l-Cuff’ta defnedildi. Askerlerinden çok miktarda 

mal, kumaş ve binek hayvanı ele geçirildi571. 

Muizzüddevle Semâl bu olaydan sonra tekrar Müstansır ile iyi ilişkiler 

geliştirmeye çalıştı. Muizzüddevle ganimetin bir kısmını Şeyhuddevle Ali b. Ahmed 

b. el-Eyser ile Mısır’a gönderdi. Şeyhuddevle ile birlikte oğlu Vessâb ve es-Seyyide 

olarak bilinen eşi Aleviye binti Vessâb’ı da 40 bin dinar, bazı hediyeler ve değerli 

mücevherler ile yolladı. 

Aleviye, Mısır’a ulaşınca Müstansır ona çok büyük ikramlarda bulundu. 

Aleviye, Müstansır’ın önüne geldiğinde [227] yeri öperek: “Allah en güzel selam ve 

tahiyyatı sana has kılsın ya Emirü’l-Mü’minin.” dedi. Müstansır da ona en güzel 

sözcüklerle karşılık verdi. Ona Şam’daki durum hakkında sorular sordu. Aleviye: 

“Sen onlara evinin yüce ihsan ve ikram âdeti üzere eman ve yetki verirsen onlar 

hayır içindedirler” dedi. Müstansır, onun hazır cevabı ve güzel sözleri üzerine 

şaşırdı ve ona: “Sen Seyyide olarak mı isimlendiriliyorsun?” O da cevaben: “Evet, 

kavmimin seyyidesi, senin de kölen ey Emirü’l-Mü’minin! Allah’ın salavatı üzerine 

olsun.” dedi. Müstansır: “Bu mektup ile her kim işleri hususunda sana vekâlet 

verdiyse Allah onu başarısızlığa uğratmasın.” dedi. Sonra kâtibine, Aleviye’ye 

istediği şeyleri vermesi için bir ferman yazdırdı. Bunun yanı sıra Muizzüddevle’ye 

de Haleb ve amalinin verildiğine dair bir ferman hazırlattı.  

Müstansır, Muizzüddevle Semâl ve bütün amcaoğullarını onurlandırdı. 

Muizzüddevle’ye, Aleviye’ye, tüm yakınları ve maiyetine büyük ikramda bulundu. 

Böylece Aleviye amacına ulaşmış olarak döndü572. 

Muizzüddevle’nin eşi Haleb’e dönünce Muizzüddevle sükûnet ve gönül 

rahatlığına kavuştu. Adaleti yayarak halkın gönlünü aldı. 442 (1050-1051) yılında 

vezirliğe Rahbe ehlinden Ebu’l-Fadl İbrâhim b. Abdulkerim b. el-Enbârî’yi getirdi ve 

ona “es-Sıkketü’l-Kâfî” lakabını verdi. Ebü’l-Fadl siyaseti iyi bilen biriydi.  

 Muizzüddevle Semâl 443 (1051-1052) yılında Şeyhuddevle Ali b. Ahmed b. 

el-Eyser’i daha önce kararlaştırılan yıllık mallar ve birçok hediye ile birlikte 

Konstantiniyye’ye elçi olarak gönderdi. 
                                                             
571 Semâl Bizans’tan yardım istedi, İmparator IX. Konstantin Semâl’in bu talebine cevab verdi ve 

Kahire’ye bir elçi göndererek Rıfk’ın hamlesini durdurmak için Semâl’in yararına savaşa müdahil 
olacağına dair Kahire’yi tehdid etti. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, s. 116-119. 
572 Bkz. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, s. 119. 
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[228]Bizanslılar onu gözlemleyerek onun kemalini, doğruluğunu ve nasıl bir 

adam olduğunu görünce onu diğer bütün elçilerden ayrı tuttular, ona ikramlarda 

bulunarak onu Mukalled b. Kâmil’in mertebesi “bestarches” (بسطرخس) makamına, 

Mukalled’i de Semâl’in mertebesi ‘magistros’ (ماخسطرس) makamına, Muizzüddevle 

Semâl’i de “proedrus”(protoproedrus)573 (ابريدرس) makamına getirdiler. Ayrıca onun 

hediyelerine değerli hediyeler ile karşılık verdiler.  

Haleb Kadısı Ebü’l-Hasan b. Ebî Cerrâde 445 (1053-1054) yılında öldü. Onun 

yerine Haleb kadılığına Ebû Muhammed Kisrâ b. Abdulkerim b. Kisrâ getirildi. 

Haleb’teki Dâru Benî Kisrâ574 ona nisbet edilir. Sonra Fahrüddevle Ebû Nasr 

Muhammed b. Muhammed b. Cehîr Haleb’e geldi ve Muizzüddevle’ye vezirlik 

yaptı. Muizzüddevle Semâl tüm işlerini ona tevdi ederek onu vekil tayin etti. İşler 

yoluna girdi, gelirleri arttı, onun mallarını kayıt altına aldı. Fakat vezirin makamı ve 

Muizzüddevle’ye yakın olması kıskanılmasına neden oldu. Onu Muizzuddevle’ye 

karşı küçük düşürmeye çalıştılar. Fakat Muizzüddevle vefalı ve vicdanlı biriydi, 

vezirini bu duruma karşı uyardı. Bunun üzerine vezir görevinden ayrılmak için izin 

istedi. Muizzüddevle de ona bu konuda hoşgörü ile yaklaşınca vezir 446 (1054-1055) 

yılında Haleb’den ayrılarak İbn Mervan’ın yanına gitti. 

[229]Muizzüddevle, Haleb’i Müstansır’a teslim edene kadar vezirlik görevine 

Sedîdüddevle Ebu’l-Kâsım Hibetullah b. Muhammed b. Ra’bânî er-Rahbî’yi getirdi. 

İbn Ra’bânî bir müddet sonra Mısır’a giderek Müstansır tarafından Mısır vezirliğine 

getirildi, fakat Müstansır on gün sonra onu azlederek tekrar valiliğe getirdi. O da on 

gün kaldıktan sonra buradan ayrıldı. 

Muharrem 447 (Mayıs 1055) tarihinde Mısır’dan Muizzüddevle Semâl’e, Ali 

Ebu’l-Genâ’im Sâlih b. Ali b. Ebû Şeybe ile hediye ve hi’lat ulaştı. Şair Ebü’l-Kâsım 

                                                             
573 İlk defa Miladi 10. Yüzyılda kullanılmaya başlanılan ve 12. Yüzyıla kadar kullanılan saray ve 
kilise unvanıdır.  R. J. R. Tanner, C. W. Previte Orton, Z. N. Brook, Cambridge Medieval History, 

Vol.4, Part 2, Cambridge Universty Press, Cambridge 1923, s.22; Bu unvan ilk defa 960’larda Bizans 

İmparatoru II. Nikephoros tarafından oluşturulan bu makam ilk defa hadım Prokoimomenos Basileios 

Lekapenos’a verilmiştir. Saray hiyerarşisinde mevkii çok yüksektir. “Zoste Patrikia” makamının 

hemen altında “magistros”un ise üstündedir. İmparator ailesinden olmayan erkeklere verilen en 

kıdemli unvandır. Bu unvan 11. yüzyılın ortalarına kadar sadece hadımlara veriliyorken daha sonraları 

onursal olarak aristokrasiye geniş şekilde verildi. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. 

III,  s. 1727. (çevirenin notu)    
574 Günümüzde Süveykatû Ali mahallesinde Selahiyye Medresesi olarak kullanılır. Bu medrese 
Memluk Emîri Selâhaddin Yûsuf b. Es’ad el-Devâdar tarafından 745 yılında (1345) yapılmıştır. El-

Asar-u İslâmiye ve Tarîhiye bi-Haleb, s. 228-229 



94 

 

Hibetullah b. Fâris bir kasidesinde Muizzüddevle Semâl’i methetti. Kasidenin ilk 

bölümü şöyledir: 

“Halk hala senin emrine itaat etmekte, memleketinden nimetler eksilmesin.” 

Muizzüddevle Semâl, Şeyhuddevle Ali b. Ahmed b. el-Eyser’in güvenirliğini 

ve eminliğini görmek için tebdil-i kıyafet ederek onu teftiş etti. Zaten onun 

hakkındaki görüşü de kötüydü. Onu görevinden uzaklaştırarark yerine Ali b. 

Tağlib’in iki oğlu olan Sâlim ve Müslim’i getirdi. Bu olay üzerine Şeyhuddevle Ali 

b. Ahmed b. el-Eyser başına bir iş gelir korkusu ile Haleb’ten ayrılarak Mısır’a gitti.  

Muizzüddevle Semâl, Sâlim’i Rum imparatoriçesi Teodara’ya hediyeler ile 

gönderdi. Ondan, Sâlim’in mertebesini yükseltmesini istedi. İmparatoriçe onun 

hediyesini kabul etti. Karşılığında hediyeler vermekle birlikte Sâlim’i, İbnü’l-

Eyser’in yerine ‘Bestarches’ (بسطرخس) olarak tayin etti. 

 Bağdat’ı kontrol altında bulunduran el-Besâsîrî575 447 (1055-1056) yılında 

Tuğrul Bey’e karşı mağlup olarak Şam’a geldi ve yanında bulunan az sayıdaki 

adamıyla Rahbe topraklarına vardı. [230] Muizzuddevle Semâl onu karşıladı, ona 

ikramda bulunarak mal verdi. 

Benî Kilâb’tan bazı Araplar, el-Besâsîrî gibi cesur, sinsi ve hilekâr birini daha 

önce görmediklerini söylerlerdi. Muizzüddevle Semâl atına atladığında el-Besâsîrî 

onun atının dizginini tutmak için ileri atılıp semer üzerinde onun elbiselerini 

düzeltmeye çalışınca Benî Kilâb’tan bazı kimseler onu tutuklamak istediler, ancak 

Muizzüddevle Semâl onlara engel oldu. Fakat sonrasında Bâlis’e geldiğinde onları 

engellediği için pişmanlık duydu.  Fırat Nehri kıyısında kışlayan el-Besâsîrî’ye, Arap 

ve Türkler katılınca Muizzüddevle endişelendi. Hâlbuki Muizzüddevle daha önce 

ona Rahbe’nin anahtarını sunmuştu, fakat el-Besâsîrî kabul etmemişti. Bu durumda 

el-Besâsîrî 448 (1056-1057) yılında ailesini ve malını oraya yerleştirmek için 

Rahbe’nin anahtarını isteyince Muizzüddevle de şehri ona teslim etti.  

                                                             
575 İbnü’l-Adîm, “el-Besâsîrî Tercümesi”, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb, s. 1347-1357.  Ben de bu 
meseleyi Oğuzların göçünü, Selçukluların kuruluşunu ve el-Besâsîrî’nin devrimini Medhal ila Târîhi 

Hurubi’s-Salibiyye adlı kitabımda ele aldım.” Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi Hurubi’s-Salibiyye, 

Dımaşk 1973, s. 13-123.  
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Muizzüddevle çok cömert ve yumuşak huylu biriydi. Onun keremi hakkında 

şöyle bir olay hikâye edilir: Araplar ona Medîre’yi576 önerince o da vekiline dönerek: 

“Onlara da pişirin verin.” dedi. Sonra vekiline bu yemek için “ne kadar kestiğini” 

sordu. O da “yedi yüz elli baş kestiğini” söyledi. Muizzüddevle ise ona: “Vallahi sen 

bunu bin yapsaydın sana bin dinar verirdim.” dedi.  

Haleb halkı onun döneminde zengin oldu. Hatta Emîr Ebü’l-Feth b. Ebî 

Husayne onu bir kasidesinde methetti. Bu kasidede ayrıca evlatlarının çok 

olmasından da şikâyet eder. Onun on dört evladı vardı. O kasidesinde şöyle der: 

“Kendime karşı suç işledim, sırtımda gençleştirdiklerimle sırtımdaki yükü 

ağırlaştırdım, 

Çocuklarım o kadar çok ki Süreyya yıldızları onların yarısı kadar, Süreyya 

yıldızlarının iki katı kadar çocukları olan ne zaman zengin olur? 

Gecelerin çocuklarımın üzerindeki ihanetinden korkuyorum çünkü gecelerin 

gadrinden emin olunmaz, 

[231]Benim senden eski ve yeni bir ikta toprağım var ki ben senin 

himayenin gölgesinde o iktada ömrümü geçirdim, 

Ben o ikta arazimden hiç men edilmedim ve senden hiç bir yeni hadisenin 

gerçekleşmesinden de korkmuyorum, 

Fakat bu şiir ve kafiyelerimin kıyamete kadar devam edeceği gibi ikta 

arazimin de devam etmesini istiyorum”577. 

Muizzüddevle şahitleri çağırarak Haleb ve Menbic çevresinde iki araziyi daha 

şairin iktalarına ek olarak verdi. Böylece zenginleşen şairin hali ve durumu iyi oldu. 

Haleb’te bir ev bina etti ve revşeninde578 (pencere) şu şiiri yazdırdı: 

“Mirdâs hanedanından bir nimet olarak bir ev bina ettik ve yaşadık, 

Bu Al-i Mirdâs benim hayatımın bütün gam ve kederini giderip, günlerime 

hiç bir kötülük bırakmadılar, 

                                                             
576 Et ve sütle yapılan bir yemek çeşidi. 
577 Bu kasideyi ‘Atiyye b. Sâlih’i methetmek için yazdığı da söylenir. İbn Ebî Husayne, Divan-ı Ebî 
Husayne, I, s. 351-352. 
578 Er-Revşen: Eş-Şurfe (Balkon)  
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Deki ey dünyanın evlatları böyle davranın, insanlar insanlarla böyle güzel 

geçinsin”579.  

Muizzüddevle Semâl de onun evinin yanına bir ev yaptırdı. O ev günümüzde 

Haleb sarayındaki bazı eşrafa aittir. Ev, mescit cihetinde el-Vâsânî Hamamı’nın580 

karşısındadır. 

Muizzüddevle hakkında şöyle bir hikâye de rivayet edilir; Bir gün saray 

hizmetçilerinden olan ferrâş581 elindeki ibrikten onun eline su dökerken ibriğin 

borusu onun ön orta dişine değdi ve [232]dişini kırdı ve dişi testiye düştü. Köleleri o 

ferrâşı dövmeye yeltenince Muizzüddevle onları engelledi. Ferrâşın kaldırılmasını 

istedi ve onu affetti.  

İbn Ebî Husayne bu olay hakkında bir kasidesinde şöyle der: 

“Ona yaptığımız suçlara karşı hoşgörülüdür, hatta onun dişini kırmamıza 

rağmen”582 

Muizzüddevle Semâl’in rızkı bollaşıp, düşmanı da kalmayınca Benî Kilâb 

bundan rahatsız oldu. Onu kıskanarak elindekilere göz diktiler. Ondan kendilerine 

ulaşan ikramları küçümsediler. Birçoğu ona zorluklar çıkardılar ve “Biz olmasaydık 

sen bu duruma gelemezdin ve bu duruma bizden daha layık değilsin. Senin bu malı 

hepimize dağıtman lazım” dediler. 

Onların itirazının bir sebebi de Muizzüddevle’nin 449 (1057-1058) yılında 

Rakka ve Rafika’yı Manî’ b. Şebîb b. Vessâb el-Numeyrî’ye vermesiydi. Çünkü 

orası Manî’nin babasınındı ve onun halası Seyyide, Muizzüddevle’nin hanımı idi –

Seyyide daha önce Semâl’in kardeşi Şiblüddevle Nasr’ın karısı idi, ondan Mahmûd 

adındaki oğlu doğmuştu orayı babasının kölelerinden almıştı -ki bunu daha önce 

                                                             
579 Bu kasidesinde Nasr b. Sâlih’i metheder. İbn Ebî Husayne, Divan-ı Ebî Husayne, I, s. 320-321. 
580 Süvaykatû Ali mahallesindeydi, 1945’te kaleye yol açıldıktan sonra tamamen yıkıldı. El-Asar-u 
İslâmiyye ve Tarihiyye bi-Haleb, s. 176-177.   
581 Lügatte “döşek”, “döşemek” anlamına gelen “firaş” (ferş) kökünden türemiş bir kelimedir. 
Selçuklular, Gazneliler, Abbâsiler, Memluklular gibi devletlerde Hükümdarın bu gibi hizmetlerini 

yürüten görevliye verilen isimdir. Osmalı’da bu unvan saray hizmetlisi yanında çeşitli vakıfların 

temizliğini yapan görevli anlamında da kullanılmaktaydı. Kutsal mekânların (Kudüs, Mekke, Medine) 

temizliğini yapan kişiler de bir övgü olarak bu unvanı kullanmışlardır. Yönetim saraylarında bu 

görevlilerin toplandığı odaya “ferrâşhane”, başlarında bulunan kişiye ise “mihter-i ferrâşan” 

denilmekteydi. Tahsin Yazıcı-Mehmet İpşirli, “Ferrâş”, DİA, Cilt. XII, İstanbul 1995, s. 408. 
(çevirenin notu) 
582 İbn Ebî Husayne, Divan-ı Ebî Husayne, I, s. 167. 
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anlatmıştık- onu Manî’ye geri verdi. Bunun üzerine Benî Kilâb’ın baskı ve 

bozgunculukları arttı. 

Muizzüddevle, Haleb’i Fâtımîlere teslim etmek ve Haleb’e karşılık da 

Kelbîlerin yurtlarından uzak bir yerin kendisine verilmesi için Müstansır ile yazıştı. 

Böylece kendisini onlardan gelebilecek tehlikelere karşı koruyacak ve onların 

mihnetinden de kurtulmuş olacaktı. Müstansır da onun bu isteğini kabul etti ve 

Haleb’e karşılık ona Beyrut, Akka ve Cubeyl’i583 verdi ve Haleb’i teslim almaları 

için naiplerini gönderdi. 

Söz konusu naipler; Mekînüddevle Ebû Ali [233] el-Hasan b. Ali b. Mülhem b. 

Dinâr el-Ukaylî, Aynüddevle Ebü’l-Hasan Ali b. Ukayl ve Sûr584 kadısı Ebû 

Muhammed Abdullah b. İyâd idi. Onlar Zilkade 448 (Ocak-Şubat 1057) tarihinde 

Haleb’i ve kaleyi teslim aldılar.  

Ebu Ali b. Mülhem Refeniye’de kalıyordu. Ona Haleb’in savaş ve haraç 

başkanlığı görevi verildi. Muizzüddevle’nin kaleyi teslim ettiği gece, o kalenin doğu 

merkezini yaktı ve kaleye Rüknüddevle olarak bilinen bir adamı vali tayin etti. 

Muizzüddevle, Aynüddevle ve Sur kadısı ile birlikte Mısır’a gitti. 

Müstansır’dan ne kendi çevresinden kimsenin ne de babalarından kimsenin 

görmediği bir kerem gördü. Müstansır ona Mısır’a doğru yolculuğunun her bir günü 

için üç yüz dinar ile daha önce kimseye verilmemiş mal ve cevherden eşyalar verdi. 

Sultan ata bindiğinde o sultanın önünü örtüyordu, onun atının kuyruğu sultanın atının 

başının yanındaydı. Sultan ona o kadar değer veriyordu ki; Muizzüddevle, Mısır’da 

hastalanınca Sultan atına binerek, evinden çıkana kadar onun evinin önünde durdu ve 

evden çıkınca da onun halini sordu. 

3.7. Mahmûd b. Nasr’ın Birinci Emirliği585 

[234] İbn Mülhem Haleb’te ikamet etti. Haleb halkına adaletli ve cömert 

davrandı. Onun döneminde fiyatlar ucuzladı. Benî Kilâb’ın Haleb’e göz dikmesine 

kadar Haleb surlarına çok sayıda burc inşa etti.  

                                                             
583 Cebel kelimesinin ism-i musağğarı (küçültme) olan Cubeyl “Küçük Dağ” anlamına gelir. Cubeyl 
aynı zamanda Beyrut’un doğusunda, Beyrut’a sekiz fersah uzaklıkta Dımaşk sahillerinde kurulu 

meşhur bir beldedir. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., II, s. 167. (çevirenin notu) 
584 Şam denizi kıyısında Ürdün bölgesi içerisinde Akka’nın doğu tarafında Akka’ya altı fersah 
uzaklıktadır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., III, s. 492. (çevirenin notu) 
585  Bu başlık izah için eklenmiştir. 
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Mısır’a tabi olan el-Besâsîrî, 451 (1059-1060) yılında Bağdat’ta Fatımîler 

adına hutbe okuttu. Daha sonra büyük bir ordu toplayan Sultan Tuğrul Bey Bağdat’a 

döndü ve el-Besâsîrî ile karşı karşıya geldi ve onu öldürdü. Daha önce zikrettiğimiz 

üzere Rahbe el-Besâsîrî’nin elindeydi586. 

Emîr Esedüddevle Ebû Zu’âbe ‘Atiyye b. Sâlih b. Mirdâs Rahbe’ye geldi ve el-

Besâsîrî’nin burada geriye bıraktığı herşeyi aldı. Bunların içinde kalite ve sayı 

bakımından daha önce misli görülmemiş silahlar ve el-Besâsîrî’ye ait bol miktarda 

mal vardı. Daha sonra adamlarından bazılarını buraya tayin etti587.  

Benî Kilâb başlarına Emîr Mahmûd bin Nasr b. Sâlih’i  [235] getirerek Haleb’i 

almaya çalıştılar. Haleb daha önce onun babası Nasr’a ait idi. Mahmûd, Benî Kilâb 

ile birlikte Cemaziyülevvel 452 (Temmuz 1060) yılında Haleb’e doğru ilerledi. 

Haleb’te ordugâhını kurdu ve savaştı. Orada yedi gün kaldı. Beraberinde Manî’ b. 

Mukalled b. Kâmil de vardı. Daha sonra buradan ayrıldı, bu sırada Haleb ahdasları 

Mekînüddevle’den kendilerine dağıtması amacıyla mal isteyine Mekînüddevle 

onlara; “Alacağınızı tam bir şekilde aldınız, ödünç de aldınız. Size vereceğim başka 

bir şey beklemeyin” şeklinde cevap verdi. Bunu üzerine Haleb ahdasları588 isyan 

ettiler ve anlaşmayı bozarak Mahmûd b. Nasr b. Sâlih’e elçi gönderip onu geri 

çağırdılar.  

Mahmûd onlara doğru yaklaşınca Halebliler bu sırada Şam kadısı olan Kadı 

Mutemidüddevle Yahyâ b. Yezid b. Yahya el-Hüseynî ez-Zeydî’nin ve ez-Zahîr 

Celâlüddevle olarak bilinen bir adamın evine saldırdılar. Her ikisi de Haleb halkına 

çok ikramda bulunan kişilerdi. Onların evlerini talan ettiler, onları yalın ayak yaya ve 

başı açık olarak Arap çöllerine doğru çıkardılar. Bu duruma maruz kalanların içinde 

Kindî, İbn Zağirî, İbn ‘Antar ve İbn en-Nâkid gibi şahıslar da vardı.  

Mahmûd, Benî Kilâb ile birlikte Haleb’e ulaştı ve 1 Cemaziyülahir 452 (3 

Temmuz 1060)  tarihinde Pazartesi günü Haleb’i teslim aldı. Mekînüddevle İbn 

Mülhem de kaleye sığındı ve [236] Mısır’a elçi göndererek yardım istedi. El-Emîr 

Nâsırüddevle Ebû Ali el-Hüseyin b. el-Emîr Nâsırüddevle el-Hasan b. el-Hüseyin b. 

                                                             
586 İşler burda yazıldığı kadar basit değil, Besâsîri harekâtı başka birçok sebep ile bağlantılıdır. 
Bkz.Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l Haleb, s. 120-124. 
587  Bkz. el-İmaretü’l Haleb, s. 124-125. 
588 Ahdâs’ın aslını, oluşumunu ve oluşum aşamlarını “İmaretü’l-Haleb” adlı kitabımda ele aldım.  

Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 210-220 
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Hamdân -o Muizüddevle döneminde Haleb’i kuşatan Nâsırüddevle’nin oğlu idi- 

içerisinde mağripli askerlerin olduğu büyük bir ordu ile kale halkına yardım için yola 

çıkıp Humus’a vardı. Ez-Za’n’da ona komşu olan Benî Kilâb ve Benî Hafâce’den 

kalabalık bir grup gelip ona katıldı.  

Nâsırüddevle b. Hamdân Ba’lebek’e döndü. Benî Kilâb onu takip etmeye 

niyetlendi. Esedüddevle Ebû Zu’âbe ‘Atiyye b. Sâlih b. Mirdâs onlara karşı çıktı ve 

onları uzaklaştırdı. Birbirlerinden ayrılarak Kınnesrîn’e döndüler.  

Nâsırüddevle, Efâmiye’ye kadar ilerledi ve Benî Kilâb’ın güçlü şahsiyetlerini 

çağırdı. Onlarla kırk yemin üzere anlaştı ve onlara pahalı hil’atlar verdi. Onlardan 

emin olduktan sonra yola çıktı. Sermîn’e ulaşınca Benî Kilâb ve Mahmûd ürküp 

doğuya yöneldi. Haleb ahdasları da endişelenerek geri çekildi. Benî Kilab ise daha 

sonra ona katıldı. Bu olay 7 Recep 452 (7 Ağustos 1060) pazartesi gecesi gerçekleşti.  

Mekînüddevle İbn Mülhem ve yanındakiler kaleden indiler ve şehri 

yağmalayarak ele geçirdikleri ahdasları öldürdüler. Öldürülenlerin sayısı kırk kişi 

kadardı. Öldürülenler Haleb’in mahallelerine asıldı. Şehirde değerli görülen her yeri, 

tüccarların depolarını, mallarını ve bunların dışında birçok yeri yağmaladılar. 

Nâsırüddevle Ebû Ali el-Hüseyin Haleb’e ulaşıp orayı kuşattı ve şehri 

yağmalamak istedi. [237] Ona: “Mekînuddevle İbn Mülhem ve ashabı senden erken 

davrandı, sana ve ashabına geriye fayda vermeyen bir şöhretten başka bir şey 

kalmadı”denildi. Bunun üzerine yağmadan vazgeçerek Mahmûd’u uzaklaştırmasına 

karşılık şehir halkından kendisine 50 bin dinar vermelerini istedi. Halebliler bunun 

karşılığında kendisine para değil hizmet sundular fakat o bunu kabul etmeyerek; 

“Ben buradan el-Funeydik’a589 gideceğim, orda Mahmûd’la bu yaptıkları hakkında 

görüşeceğim, ona bunun hesabını sorduktan sonra dönüp Haleblilerden intikam 

alacam” dedi. 

Nâsırüddevle on beş bin atlı ve Mahmûd da iki binin altında adamı ile Tell-

Sultân590 olarak bilinen el-Funeydik’e ulaştı. Benî Kelb ve Benî Tayy’ yenilince 

                                                             
589 Haleb bölgesinde günümüzde Tell-Sultân olarak bilinir. Burada bazı vakalar cereyan etmiştir. 
Burada ayrıca Mirdâsoğulları öncülüğünde Beni Kilab ile Nasırüddevle b. Hamdan arasında 452 

yılında(1061/1062) Funeydik vakası gerçekleşmiştir. Bu olay sonucunda Beni Kilab onu esir etmiştir. 

Funeydik ile Haleb ile arasında beş fersah mesafe vardır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., IV, s. 316. 

(çevirenin notu) 
590 Şu anda Merci’l-Ahmer olarak bilinen bir kasabadır. Doğu İdlip sahillerinde, Ebu’l-Zuhur’a bağlı 

ve onun kuzeybatısına doğru 5 km uzaklıktadır. Mu’cemül-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye 
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Nâsırüddevle askeri ile yalnız kaldı ve susuz kalınca mağlup oldu. Ed-Duneyn b. Ebî 

Kelb el-Cehbeli el-Kilâbî, Nâsırüddevle’yi esir etti. Kaçma imkânı varken kaçmayı 

düşünmeyerek bütün komutanları ile birlikte esir düştü. Benî Kilâb onun askerlerinin 

çoğunu öldürmüş ve askerlere ait şeyleri de ganimet olarak almıştır. O gün hiç kimse 

soyulmaktan kurtulmadı.  

Mahmûd b. Nasr b. Sâlih, Nâsırüddevle’nin esir edildiğini öğrenince onu ed-

Duneyn’den iki bin yedi yüz dinara satın aldı. Bu paradan daha azına da satın aldığı 

söylenir. Benî Kilâb’tan Cebr adında bir şahıs da Nâsırüddevle’nin kardeşini esir 

almıştı. [238] Mahmûd daha sonra onu da büyük bir meblağa satın aldı. Bu yenilgi 

30 Recep 452 (30 Ağustos 1060) tarihinde Çarşamba günü gerçekleşti591.  

Bu hezimet sırasında Esedüddevle Ebû Zu’âbe ‘Atiyye b. Sâlih b. Mirdâs 

Haleb’e geldi ve Perşembe günü şehri mağriplilerden teslim aldı. Orada Şâfi’ b. Acel 

b. es-Sûfi’nin günümüzde Kadı Bahaeddin b. Şeddâd Medresesi olan evinde bir süre 

kaldı. 

İbn Mülhem’in onu çağırıp şehri ona teslim ettiği ve böylece Allah’ın Haleb 

halkını sıkıntıdan kurtardığı söylenir592.  Ondan sonra el-Emîr Mahmûd b. Nasr da 

Haleb’e geldi. ‘Atiyye, 1 Şaban 452 (31 Ağustos 1060) Perşembe günü akşamüstü 

yenildi ve çekildi. Mahmûd, 2 Şaban 452 (1 Eylül 1060) tarihinde Cuma günü 

Haleb’i teslim aldı. Bu olay tarihte peşpeşe üç gün içinde üç ayrı melikin aynı yere 

sahib olduğu ender rastlanan olaylardan biridir.  

Mekînüddevle b. Mülhem ve kalenin valisi Rüknüddevle kendilerine Haleb 

için Mısır’dan gelecek yardımdan ümitlerini kestiler. [239] Mahmûd b. Nasr’a elçi 

göndererek bazı şartlar karşılığında 10 Şaban 452’de (9 Eylül 1060) Benî Kilâb’ın 

oğullarından bazılarını rehin aldıktan sonra kaleyi teslim ettiler. Bu rehineler 

arasında Mahmûd b. Nasr’ın oğlu, Şibl b. Câmi’nin oğlu, Muhammed b. Za’ide’nin 

oğlu, Mansûr b. Zuğayb’in oğlu gibi şahsiyetler vardı. Onları kendilerinin ve 

askerlerinin canlarına, mallarına karşılık olarak rehin alıp Efâmiye kalesinde 

                                                             
591 Bu rivayetin tafsilat ve tarihlerinde şüpheler var. Çünkü bu durum akıl dışıdır. 32 günde aşağıda 
gelen olayları yapması mümkün değildir: “Haleb’ten bir elçinin yardım çağrısı ile Kahire’ye doğru 

yola çıkması, Kahire’de Dımaşk valisinin Haleb’i kurtarması için kanun çıkartılması. Bu kanun ile 

valinin bu emre ittiba ederek on, on beş bin kadar asker toparlayıp Haleb’e gitmesi” bu kadar kısa 
sürede gerçekleşemez. Bkz. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 126-129. 
592 ‘Atiye daha önce yapılan anlaşmaya binaen geldi. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 129. 
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hapsettiler. Sonra onları er-Ruc’daki593 Emirleri ile birlikte Efâmiye’ye salimen 

gönderdiler. Onlar da rehin olan evladlarını alarak Haleb’e döndüler.  

Nâsırüddevle ise Mahmûd’un amcası Muizzüddevle Semâl dönene kadar 

Mahmûd’un esaretinde kaldı. Mani’ İbn Vessâb’tan yardım istedi. Nâsırüddevle 453 

(1061-1062) yılında serbest bırakıldı. Mahmûd salıverdiği tüm emir ve komutanlara 

ihsanda bulunduktan sonra onları, Mısır’a gönderdi. Nâsırüddevle b. Hamdân’ın 

eline Funeydik vakasında felç inmişti. Mısır’a ulaşınca Müstansır onu Dımaşk’a vali 

tayin etti. Ebü’l-Hasan Ali b. Abdulaziz el-Halebî el-Fukeyk bir şiirinde onun 

hakkında şöyle der: 

“Haleb’te kan sağıldı, sağır mızraklar orda hâkim kılındı, 

Felçli bir el ve yarım kalan iş ile onu Dımaşk’a vali olarak gönderdi.” 

Ayrıca bu olay hakkında Ebû Nasr Mansûr b. Temîm b. Zenkel es-Sermînî de 

Benî Kilâb’ın kahramanlıklarını anlattığı bir kasidesinde şöyle der: 

“Onlar Hamdân’ın oğlunu şiddet ve güç ile korkmadan ökçeleri üzere geri 

döndürmediler mi? 

El-Funeydik gününde Kelb’in babası Duneyn Nâsırüddevle’yi esir etmedi 

mi, her şeyi elinden alıp çıplak bırakmadı mı?” 

Mahmûd, Haleb’i İbn Mülhem’den aldığında amcası Muizzüddevle Semâl 

Mısır’daydı. Müstansır, Akkâ, Beyrut ve Cubeyl’i ondan geri aldı ve ona: “Sen bu 

mekânları [240] Haleb’e karşılık almıştın, fakat Haleb tekrar senin yeğeninin eline 

geçti. Haleb’e dön ve onu yeğeninden geri al.” dedi. O ise: “Senin naiplerin aşırıya 

gittiler, o yüzden sen de mal ile bana yardım et.” deyince Müstansır, onun isteklerini 

yerine getirerek mal verip gönderdi. Ayrıca Halife ona: “el-Ecell”,“el-

E’azz”,“Tâcu’l-ümerâ”,“İmâdu’l-mülk”, “Seyfu’l-hilâfe”, “Adudu’l-imamet”, 

“Bahâ’u’d-devle”,“el-Aleviye”,“Zaimu’l-Cüyûşi’l-Mustansıriyye”, “Alemu’d-din”, 

“Zü’l-Fahreyn Mustafa” ve “Emirü’l-Müminin” lakablarını verdi. 

Muizzüddevle Haleb’e döndü. Humus’a vardıktan sonra yazdığı mektuplar 

sonucunda kabilesinden birçok kişi onun etrafında toplandı. Onların büyük bir kısmı 

Humus’da, diğer bir kısmı da Hamâ’da ona katıldılar. Ma’aratu’n-Numân’a 

                                                             
593 Haleb ile Ma’arra arasında bulunan Haleb’in meşhur bir kasabasıdır. Yakût el-Hâmevî,1971, a.g.e., 

III, s. 66. (çevirenin notu) 
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ulaştığında burada sekiz gün kaldı. Bu sırada maiyetinde bulunan Araplar insanlara 

baskı yaparak soğuk kış şartlarında halkın evlerine girdiler. 

Mahmûd, Şeyh Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Hafâcî’yi elçi 

olarak Rum İmparatoru’na gönderdi ve amcasına karşı yardım istedi. El-Hafâcî, 

Semâl Haleb’e hâkim olana kadar Rum Melikinin yanında kaldı. Semâl, Haleb’i ele 

geçirince el-Hafâcî, Haleb için “Bu benim yazdığım ‘selamet’ hakkındadır”594 adlı 

meşhur bir kaside yazmıştır. 

Semâl harekete geçerek yeğeni Mahmûd’u Haleb’te muhasara etti. Mahmûd 

Haleb şehrinin kapılarını amcasının yüzüne kapattı. Haleb ahdaslarından bir grup 

Haleb’in Bâbu’l-Kınnesrîn kapısını Semâl’e açtılar. Semâl’in adamları şehre girerek 

Derbu’l-Benât’a kadar ilerlediler. Mahmûd da kaleden inerek onları şehirden çıkardı. 

[241] Onlardan kimse öldürülmedi. Fakat Haleb kapısını açan ahdaslardan; İbn 

Hayyûn, İbn Megâzilî gibi şahıslar tutuklandı. Bu olay Zilhicce 452 (Aralık-Ocak 

1060-1061) tarihinde vuku buldu. 

Manî’ b. Şebab b. Vessâb da Benî Numeyr ile birlikte Mahmûd’a yardım 

etmek için Haleb’e geldi ve Mahmûd ile kalede buluştu. Bunun üzerine 

Muizzüddevle Semâl Haleb’ten ayrıldı. Manî’, Benî Numeyr ile birlikte yirmi gün 

Mahmûd’un misafiri olarak Haleb’te kaldı. Mahmûd’tan, Nâsırüddevle b. Hamdân’ı 

serbest bırakmasını istediler, o da bunu yaptı. Onu serbest bıraktıktan sonra da ona 

hediyeler bahşetti. Çok sayıda ata sahip ve kafileye önder olarak onu Mısır’a 

gönderdi.  

Mahmûd, amcasına karşı Arapları toplamak için el-Hânûte’ye595 gitti. 

Muizüddevle Semâl Haleb önlerinden ayrılışının ikinci günü tekrar Haleb’e geldi ve 

şehri kuşattı. Daha sonra Mahmûd’u aramak için ayrıldı ve onunla karşılaşarak onu 

mağlup etti. Semâl, 453 Safer (Şubat-Mart 1061) ayının sonunda üç süvari birliği ile 

Haleb’e girdi ve Mahmûd’un birçok askerini ve onunla birlikte hareket eden 

ahdaslardan birçok kişiyi esir aldı. Esir alınan ahdaslardan bazıları; Kindî, Subh, İbn 

Akrâsî, eş-Şutaytî ve el-Lebbâd gibi şahsiyetler idi. Subh, kaleye sığınmak üzere 

                                                             
594 İbn Sinan el-Hafâci’nin divanı h.1316 (1898-1899) yılında Beyrut’ta basıldı. Onun bir nüshası 
Zahiriye Kütüphanesi’nde bulunuyordu. Onu kaybettim ve Suriye’de başka nüshaya da 

rastlayamadım. Fakat Londra Doğu ve Afrika İlimler Akademisi’nde başka bir nüshasının olduğunu 

öğrendim.   
595 el-Hanute veya Tel-Hevasıd olarak bilinen Haleb’in Sem’an Dağı bölgesine bağlı yaylalarında bir 

köydür. Mu’cemül-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye. 
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eman istedi fakat Mahmûd’un naibi hileden korktuğu için kaleye gelir gelmez onu 

tutuklayıp hapsetti. 

Mahmûd, Husâmüddevle Mânî’ b. Mukalled’e yönelerek ona: “Sen kalabalık 

Mısır askeri ile gelen Nâsırüddevle’ye karşı bana yardım ediyordun, şimdi yine 

amcama karşı bana yardım etmekle kahramanlık yap.” O da sabaha kadar mühlet 

istedi ve Muizüddevle Semâl’le görüşmek için gece ordan ayrıldı. 

 [242] Ayrılırken Mahmûd’un naibine de: “Mahmûd’a söyle senin amcan 

yaşlıdır ve Araplar evladın babaya ve amcaya karşı savaşmasını hoş karşılamaz ve 

ona yardım etmez. Ben bu gece Semâl ile görüşüp inşallah aranızı yapmak için 

burdan ayrılıyorum” dedi. 

Mahmûd onun bu davranışı üzerine kâtibi Ebü’l-‘Âlâ’ Sâ’id b. İsa b. Sümmân 

en-Nasrânî’ye, kendisinin İbn Mukalled ile olan ahde vefasını metheden, İbn 

Mukalled’in ise ona olan muhabbetini reddetmesini kınayan bir şiir yazmasını 

emretti. O da şu şiiri yazdı: 

“Ey ses çıkararak giden gece yolcusu, atının ayağı kısa, yavaş yavaş 

gidiyorsun, 

Allah sana hidayet versin bir mektup yüklen ki o mektup yerine varınca 

benim göğsüm şifa bulur, 

Bu mektup öyle bir gruba ki, onlardan göğsüme bir ok atıldı, fakat isabet 

etmedi, 

Bu mektupla hassetten selamımı cömert ve güçlü savaşçı olan 

Husamüddevle b. Mukalled’e ilet, 

O bana o kadar çok ve büyük yardımda bulunurdu ki ben onun ölmeyeceğini 

zanneederdim, 

Allah sana hidayet versin siyah mızrakların altında ölümün bizi 

gölgelendirdiği günü hatırla, 

Biz daha önce kardeş gibiydik, dünya başka hale döndü ki ben seni 

kaybettim, senin kardeşliğin beni katletti, 

O zamanlar çok güzel günlerimiz geçti, gadr ve ihanet yoktu, seninle 

tertemiz bir zaman yaşadık, 
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Hâlbuki sen öyle bir kavimdensin ki, o kavim kardeşine gadr ve ihanet 

yapmayı küfürden bir çeşit sayardı, 

Sen bana saf ve temiz oldukça ben de sana saf ve temiz olacağım, sen bana 

sahip çıkmadın fakat ben senden hızlı bir yardım istiyorum, 

Zamanın ne kadar büyük musibet tozu üzerime gelse de, iyi biliyorsun ki 

muhakkak ki sen kardeşimken ondan korkmuyorum, 

Her ne zaman ki bana karanlık bir gece gelirse, ben kılıcımla sabaha kadar 

o karanlığı parçalıyorum,  

Ölüm ancak vakti gelen bir plandır, ölümün en güzel şekli de fahri taleb 

eden ölümdür, 

Güçlü olana gücünden dolayı vermeyi Allah kabul etmez, sen öyle bir asil 

hanedana mensupsun ki sen de bunu kabul etmezsin, 

[243]İnsanlarda en büyük hüsran sahibi kişi o gençtir ki, savaşta ne 

mızrağını keskinletmeyi ne de okunu düzenlemeyi bilmiyor, 

Vefaya karşı yaptığın günahı küçümseme, çünkü ona karşı yapılan hatanın 

özrü olmaz.” 

Manî’ b. Mukalled ve Ebû Ülvân Semâl’e bu kaside ulaşınca: “Mahmûd’a bu 

fesahet nerden geldi? Kim ona bu şiiri yazdı” dediler. Onlara: “Bu şiiri Ebü’l-Âla’ 

bin Sümmân en-Nasrânî yazdı.” denildi. Manî’ b. Mukalled: “Bu Nasrâni bana 

eskimez bir utanç kolyesi giydirdi. Eğer ben yaşarsam ona layık olduğu bir şekilde 

karşılık vereceğim.” dedi. 

Elçiler Haleb’in teslimi konusunda Semâl ve Mahmûd arasında gidip geldiler. 

Aşiretin ileri gelenleri aracılık yaptılar. Onlar Mahmûd’a: “Semâl, senin baban 

mesabesindedir, ondan istediğin işleri de alabilirsin” dediler. Mahmûd onlara 

cevaben: “Bu doğrudur fakat o memleketimizi, mülkümüzü ve mirasımızı terkederek 

zayi etti. Ben ise o mülkümüzü kılıcımla geri kazandım ve bunu yaparken de kanımı 

ve canımı harcadım” dedi. Muizüddevle arabulucuların görüşünü kabul etti ve ona 
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tazminat olarak 50 bin dinar ve 30 bin mekûk596 buğday verilmesini önerdi. Aşiretin 

ileri gelenleri de buna şahitlik ettiler.  

Mahmûd, Rebiyülevvel’in (Nisan 1061) sonunda Haleb’e döndü. İkisi arasında 

24 Rebiyülevvel 453 tarihinde Çarşamba günü (18 Nisan 1061) barış yapıldı. 

Mahmûd’un gelişi ile şehrin kapıları açıldı. Sonra karargâhında bulunan amcasının 

yanına gitti. 1 Rebiyülahir 453’te (25 Nisan 1061) ilk Pazartesi günü amcasını ata 

bindirdi ve onunla birlikte kaleye girdi. Mahmûd kaleyi amcası Semâl’e teslim 

ettikten sonra ailesini getirmek için obasına gitti. 

[244] Muizüddevle kaleye hâkim olunca Haleblilerin, tutuklu ahdasların azad 

edilmesi hakkındaki taleblerini reddetti ve onlardan on beş kişiyi astı. Haleb’teki 

zaferini Müstansır’a yazarak bildirdi. Müstansır, elçisi Zafer el-Mustafâdî ile birlikte 

ona, kardeşine, evlatlarına ve Husâmüddevle Manî’ b. Mukalled’e hil’at gönderdi. 

Zafer el-Mustafâdî Haleb’e ulaştığında ahdaslardan asılı olanları gördü, onların 

defnedilmesi için izin istedi ve onları defnetti.  

 Muizüddevle Haleb’e sahip olduktan sonra şair Ebü’l-Âlâ b. Sümmân ona 

selam vermek için geldi ve Muizüddevle onu yaralamak için saldırdı. Bunun üzerine 

İbnü’s-Sümmân katırından aşağı atlayarak saklandı. Ordan da Antakya’ya kaçıp 

ölene kadar burada piskoposluk yaptı. 

Manî’ b. Mukalled Rahbe’de iken Muizüddevle Semâl ile arası bozuldu. 

Semâl, kardeşi Esedüddevle ‘Atiyye b. Sâlih’i, Şaban 453 (Eylül 1061) tarihinde 

Manî’ b. Mukalled’i Rahbe’den uzaklaştırması için gönderdi. ‘Atiyye Rahbe’yi alıp 

orda ikamet ettikten sonra abisi Semâl’e isyan etti. Mahmûd ise annesi Seyyide ile 

birlikte obasından döndü ve amcası Muizüddevle ile bir araya geldi. Seyyide kardeşi 

Manî’ ve kocası Muizüddevle’nin arasını düzelterek onları barıştırdı597.  

Muharrem 454’te (Ocak 1062) Rumlar Kestun598 ve Hısnu Aynu’t-Temr599 

kalelerini tamir ettiler. Muizüddevle Semâl Cemaziyülevvel 454 (Mayıs-Haziran 

1062) yılında onlarla birlikte gaza yapmak için yola çıktı600. 

                                                             
596 Eski bir ölçü birimidir. Toplumlara göre ölçüsü değişse de genel itibarı ile 1.5 sa ölçü birimine 
denk gelir. Mu’cemü’l-Vasit Arap 
597 Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 130. 
598 Gab Ovası’nın kuzey, Zaviye Dağı’nın da batı yakasında düşen bir karyedir. Ona yakın ve aynı 
ismi taşıyan Tel-Esir vardır. Mu’cemü’l-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye. 
599 Şam’da Ayn-ü’t-Temr denilen bir yere rastlamadım. 
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[245] Ertâh kalesini601 feth edince Rumlar onun ile barış yapmak için elçi 

gönderdiler. Muizüddevle ise onlara elçi olarak Şâfi’ b. Sûfi’yi gönderdi. Şâfi’ 

onlara: “Biz sizinle ancak o tamir ettiğiniz iki kaleyi yıkmanız ve Leylûn’u da 

Müslümanlara vermeniz şartı ile barış yaparız. Onların Leylun ile bir alakası yoktur. 

Ertâh kalesine mal taşısınlar ve oraya dönsünler.” dedi. Rumlar da bunu kabul 

ettiler. 

Muizüddevle de harekete geçerek 2 Cemaziyülevvel’de (14 Mayıs 1062) 

Haleb’e girdi. Rumlar söz verdikleri şartlardan ancak bir kaçını yerine getirdiler.  

Muizüddevle’ye Haleb ahdaslarından bir gurubun Antakya’ya gittiği Ma’aratu 

Mısrîn’i teslim etme, ordan da yavaş yavaş başka bölgelere ilerleme hususunda 

Antakya valisi ile konuştukları ve ona: “Ordumuz Haleb’tedir ve senin emrindedir.” 

dedikleri haberi ulaştı. Muizüddevle tetkik neticesinde olayın doğruluğunu öğrenince 

onlardan bir gurubu öldürttü. Onlar arasında; İbn Ebî er-Reyhân, İbn Matar, İbnü’ş-

Şâkirî ve Behlûl gibi şahıslar vardı. Muizüddevle onları astırdı geri kalanını ise 

serbest bıraktı. Bu olay Ramazan 454 (Eylül-Ekim 1062) tarihinde vuku buldu. 

Rumlar Şevval ayında Meryemeyn el-Ukbe602  köyüne baskın yaparak yakıp, 

burayı talan ettiler. Emir Mansûr İbn Câbir ve Emir Hârise b. Abdullah onlara karşı 

çıktılar. Rumlar kalabalık, Müslümanlar da az sayıda olmalarına rağmen Rumlar 

yenildi ve bin beş yüz civarında kayıp verdiler. 

[246] Muizüddevle 20 Şevval’de (27 Ekim 1062) gazaya çıkarak Kiybâr 

şehrine geldi ve şehri ele geçirip yağmaladı. Birçok erkek öldürüldü, kadın ve 

çocukları da esir aldı. Muizüddevle Semâl 10 Zilkade 454 (15 Kasım 1062) yılı 

hastalandı. Ülkenin problemler ile karşı karşıya kaldığına dair haberler alınca da 

kardeşi Ebû Zu’âbe ‘Atiyye b. Sâlih’i çağırdı ve ona Haleb Emirliğini verdi.    

                                                                                                                                                                             
600 Farklı kaynaklar işaret ediyor ki; Bizans Semâl b. Sâlih’in Ertah’ı fethedip Bizans’a doğru gazaya 
çıktığı haberi üzerine bölgeyi korumak istedi. Semâl’in Bizans’a karşı tavrını değiştirmesi dikkat 

çekicidir.  Oğuzların ortaya çıkması ve Bizans topraklarını zaptetmeleri üzerine dengeler değişmiş ve 

bu yüzden Semâl de siyasî konumunu değiştirmiştir. Semâl Kahire’den döndükten sonra Fâtımî 
Halifeliği’nin artık Haleb’e karşı gelişen en ufak bir tehdidi bile engelleyemeyeceğini anladı. Süheyl 

Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 130-131. 
601 Haleb’e bağlı bir kale. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., I, s. 169. (çevirenin notu) 
602Yakût el-Hâmevî Meryemeyn’i Haleb’in en meşhur karyelerinden sayar.Yakût el-Hamevî, 1971 

a.g.e., V, s. 140. (çevirenin notu) 



107 

 

28 Zilkade 454 (29 Kasım 1062) tarihinde Perşembe günü vefat etti. Kalenin 

batı kapısı içindeki yukarı bölgede, İbrâhim el-Fûkânî makamına defnedildi ve 

üzerine türbe inşa edildi. Bu türbe el-Melik Rıdvân603 dönemine kadar kaldı. Daha 

sonra bu türbe sökülerek üzerine taş kaide dikildi. 

3.8. ‘Atiyye b. Sâlih’in Emîrliği604 

[247] Esedüddevle ‘Atiyye b. Sâlih b. Mirdâs Cuma günü kardeşi 

Muizzüddevle Semâl’in yerine Haleb tahtına oturdu. Bu durum, obasında olan 

Mahmûd b. Nasr b. Sâlih’e ulaştığında bu vasiyeti kabul etmedi ve ‘Atiyye’ye elçi 

göndererek ona: “Muizzüddevle şehri benden teslim aldığı zaman bana şehri geri 

verme şartı ile almıştı ki ben de onu Mısırlılardan galibiyet ve zor kullanarak 

kılıcımla almıştım. Haleb bana babamın mirasıdır” dedi. Aşiretinin ileri gelenleri bu 

durumu bildiklerinden Mahmûd’un söylediğinin doğru olduğunu tasdik için etrafında 

toplandılar ve ona Haleb’i kuşatmasında yardım ettiler. Mahmûd mütemadiyen 

Haleb üzerine yürüyor ve mahsulünü alıp dönüyordu.  

Mahmûd Recep 455 (Haziran-Temmuz 1063) tarihinde Ayn Seylem605 adlı 

yerde bulunan obasındayken Esedüddevle ‘Atiyye, Haleb’ten çıkarak onun üzerine 

hücum etti ve onu mağlup ederek obasını yağmaladı. 

[248]Sonra Benî Kilâb’dan Şiblüddevle b. Câmi, Muhammed b. Zuğayb ve 

daha başkaları Mahmûd’un etrafında toplandılar ve Bâbu’l-Kınnesrîn’de 

konakladılar. ‘Atiyye ise Bâbu’l-Haleb’te bulunan es-Sa’diy’de konakladı. Onlar 

Haleb’e giremediler. Daha sonra Seyfüddevle Manî’ b. Mukalled b. Kâmil gelip 

Mahmûd’a katıldı, Mahmûd’un çoşkusu daha da arttı. Çünkü Manî’nin çok malı 

vardı, cömert ve kerim biriydi. Arapları yedirir, atlarına bakar ve bağışta bulunurdu. 

Manî’nin katılımıyla Mahmûd Haleb’i kuşattı. Kuşatma aylarca sürdü. Kuşatma 

esnasında mancınıklardan atılan taşlarından biri Mani’ye isabet etti ve ölümüne 

sebep oldu. Başka bir rivayete göre de; sıradan bir şahıs sapanıyla onun şakağına bir 

taş isabet ettirerek onu öldürmüştü. Günlerce yattıktan sonra 455 yılı Şevval (Ekim 

1063) ayının ilk on günü içinde vefat etmiştir.  

                                                             
603 Rıdvan b. Tutuş hakkında bilgi Selçuklular bölümünde gelecek. 
604 Bu başlık izah için eklenmiştir. 
605 Haleb’e 3 mil uzaklıktadır. Araplar orada konaklardı. Ayn-Seylem’de Atiyye b. Sâlih ve Mahmûd 
b. Sâlih b. Mirdâs arasında 455 (1063) yılında bir olay cerayan etti. Yakût el-Hamevî, Mu’cemü’l-

Büldân. 
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Manî’ daha önce malının hepsini Mahmûd ile birlikte kendisine karşı savaştığı 

dayısı Esedüddevle Ebu Zü’âbe ‘Atiyye b. Sâlih b. Mirdâs’a vasiyet etmişti. Onun 

ikta toprakları her sene 80 bin dinar gelir getirirdi. Kendisine ait el-Mücedded adlı 

kalede ise 300 bin dinar ve büyük miktarda mal ile birlikte birçok silah 

bulunmaktaydı. 

Manî’ ölünce onun veziri Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. İsa el-Ömerî el-

Halebî, Haleb’e döndü. ‘Atiyye, daha önce ona vezirlik teklif etmiş fakat o bunu 

reddetmiş ve Manî’nin vezirliğini yapmıştı. Ebü’l-Hasan Ali, Manî’nin vefatından 

sonra Haleb’e dönünce ‘Atiyye onu tevkif ederek daha önce hizmetini reddettiğinden 

öldürttü. Ayrıca ‘Atiyye, Manî’yi Mahmûd ile birlikte Haleb kuşatmasına katılmaya 

yöneltip kışkırtan kişinin Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed olduğuna dair delil sundu. 

Onu öldürdükten sonra da surlara astı. Şair Ebû Muhammed el-Hafâcî onun için 

yazdığı bir mersiyede şöyle der: 

[249]“İnsanları şiddetle kınamaya devam eder, onun cömertliği düşmanları 

tarafından hikâye edilir.”  

‘Atiyye, Ebü’l-Hasan Ali b. Yusuf b. Ebû Süreyâ’yı kendisine vezir tayin etti. 

Onun evi günümüzde Haleb’teki Ebû Asrûn606 medresesi olarak kullanılır. Daha 

sonra ‘Atiyye kardeşinin oğlu Mahmûd’a 25 bin dinar gelirli bir ikta vermek üzere 

anlaşma yaptı. Sermîn ve Haleb’teki el-Artîk607 bölgesi verilen ikta 

topraklarındandır. Bu anlaşma üzerine yeminleşerek anlaşmayı tamamladılar.  

456 yılı Cemaziyülevvel (Mayıs 1064) ayının ortasında Sâbit b. Muizzüddevle 

amcasının oğlu Mahmûd’a daha önce amcasının bulunduğu Ma’aratu’n-Numân, 

Kefertâb ve Hama’yı verdi. Bu nedenle Benî Kilâb Mahmûd’un etrafında 

Şeyzer’de608 toplandı. İçerisinde, Şibl b. Câmi b. Zâ’ide, Mahmûd b. Zâ’ide, Mansûr 

b. Muhammed b. Zuğayb, Huseyn b. Kamil b. Huseyn b. Süleyman b. ed-Devh ve 

Sebi’a ve Zu’aybe gibi önemli şahsiyetlerin de bulunduğu mühim bir topluluk da 

Mahmûd ile beraber idi. Böylece Esedüddevle ‘Atiyye b. Sâlih’in elinde bulunan 

bölgelere saldırma konusunda görüş birliğine vardılar. 

                                                             
606 Haleb’teki Ferafire mahallesindeki bu medrese hala aynı isimle anılır. El-Asaru’l-İslâmiye ve’l-
Târîhiye fi Haleb, s. 226-227.  
607 Bu bir köydür, Bersaya Dağı hem ona hem de ‘Azâz’e bakar. İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fî târîhi 

Haleb, Cilt. I, s. 437. 
608 Şam’ın Ma’arra’ya yakın bir kasabasını içine alna bir kaledir. Hama ile arasında bir günlük mesafe 

vardır. Yakût el-Hamevî, 1971 a.g.e., III, s. 434. (çevirenin notu) 
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Hamâ ve Kefertâb’ı alarak Şehmüddevle b. Halîfe b. Cebehân’ın bulunduğu 

Ma’aratu’n-Numân’a geldiler. Şehmüddevle onlardan eman alarak şehri onlara 

teslim etti. Buradan hareket ederek Haleb yakınlarına kadar ulaştılar. 

[250]‘Atiyye, Mahmûd’a baskın yapmak için Haleb’ten ayrıldı. Bu sırada Tell-

Hâlid’de609 bulunan Mahmûd, amcası ‘Atiyye’yi mağlup edince ‘Atiyye Haleb’e geri 

döndü.  

Mahmûd, Benî Kilâb ile birlikte Haleb önlerine geldi. Şehre gıda girişini 

engelledi ve şehri muhasara altına aldı. Şiddetli muhasara esnasında şehre çok az 

miktarda erzak girdiği için büyük sıkıntılar yaşandı. Esedüddevle ‘Atiyye, Haleb 

ahdaslarına erzak yardımında bulunmuş ve Haleb halkının geri kalanının da teslim 

olmasını engellemişti.  

Esedüddevle ‘Atiyye şehrin içine düştüğü zaafiyeti görünce yeğeni Mahmûd 

ile tekrar anlaşma yoluna gitti. Buna göre Haleb, Rahbe, Bâlis, Menbic, A’zâz ve 

Kınnesrîn ‘Atiyye’ye; bunların dışındaki yerler de yeğeni Mahmûd’a verilerek barış 

anlaşması yapıldı.  

‘Atiyye, babasına kızdığı için Benî Mervân topraklarına gelen Melik et-Türk 

olarak isimlendirilen İbn Hân’dan yardım istedi. Rumlar Esedüddevle ‘Atiyye’ye 

kendileri ile ateşkes anlaşması yaptığı için hediyeler ve dinarlar ile ikramda 

bulunuyordu. İbn Hân, yanında bulunan bin oklu adamı ile Haleb kapısından 

‘Atiyye’nin yanına geldiğinde kendisine ikramlarda bulunuldu ve burada misafir 

edildi. Bu Türklerin Bilâdü’ş-Şam topraklarına ilk girişi idi. Mahmûd b. Nasr b. 

Sâlih’in etrafında bir araya gelen Benî Kilâb Haleb üzerine yöneldi. Ancak Mahmûd 

Türklerin Halebliler ile birlikte hareket etmesinden dolayı onlara karşı koyabilecek 

gücünün olmadığını gördü ve geri çekildi. 

Taraflar arasında elçiler gidip gelmeye başladı ve nihayetinde ‘Atiyye’ye 

Haleb, Rahbe, Menbic, A’zâz, Bâlis ve amalleri, [251]  yeğeni Mahmûd’a ise 

Esârib’in610 güneyi ve daha önce Muizzüddevle Semâl döneminde de onun elinde 

                                                             
609 Ben bu safhayı muhtelif bir hat ile yazdım. Kelime siliktir, ona en yakın yazılış bu şekildedir. Tel-

Halid Haleb’e yakın bir kaledir. Yakût el-Hamavî, Mu’cemü’l- Büldân. 
610 Haleb ve Antakya arasında bulunan bir kale. Haleb’e yaklaşık üç fersah uzaklıkta bulunan bu kale 
günümüzde harabe, fakat hemen kalenin altında yine Esârip adında bir kasaba bulunmaktadır. Yakût 

el-Hâmevî,1971 a.g.e., I, s. 113. (çevirenin notu) 
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bulunan iktalar verilmek suretiyle Muharrem 457 (Aralık-Ocak 1064-1065) tarihinde 

tekrar anlaşma yapıldı. 

‘Atiyye beraberinde Türkler ve Haleb ahdasları ile gazveye çıkarak Kemnûn’u 

fethetti ve halkını esir aldı. Bu gazveden sonra Haleb’e büyük bir ganimetle döndü. 

İbn Hân yanındaki askerler ile Haleb’e girince ‘Atiyye ve Halebliler ondan korktular. 

‘Atiyye, Haleb halkından olan ahdasları Türklere karşı kışkırttı. Bunun üzerine ahdas 

birlikleri Safer 457 (Ocak-Şubat 1065) tarihinde bir gece Türklere baskın yaptılar, 

onlardan bir grubu öldürdüler, onların atlarını, silahlarını ve yüklerinden 

alabildiklerini yağmaladılar.  

İbn Hân yenilmiş halde atına atlayıp kaçtı, şehrin dışına çıktı, kalenin altında: 

“Ey ‘Atiyye bana ve adamlarıma ihanet etmedin mi? Vallahi ben seni en kötü 

hükümle o kaleden indireceğim.” şeklinde seslenerek doğuya doğru gitti. Türklerin 

bir kısmı da el-Cezîre’ye geçti ve burada Benî Numeyr tarafından yağmalandılar. 

Geri kalanlar döndüklerinde yolda askerleri ile birlikte giden en-Naht olarak bilinen 

bir Rum Patrik’e (Patrikios) rastladılar. Sayıları yirmi bini bulan Rum ordusunu yarıp 

geçmeye yol bulamadılar. Bunun üzerine Rumlar onlara baskın yapmak için yol 

açtılar ancak buna rağmen onlar salimen geçebildiler.  

Onlar Rumlardan birçok asker öldürdüler ve kendilerinden geriye yaklaşık 150 

kişi sağ kaldı. Araplardan Benî Kurayz, Rebi’a b. Ka’b ve daha başkaları da onlar ile 

savaştı. Araplardan Kimar denilen bir emir, Melik’e (İbn Hân) cesareti ve onuru ile 

savaşıp ölmesini söyledi. Fakat Melik Araplara güvenmediği için onun bu dediğini 

yapmadı. Bunun üzerine Kimar ile birlikte Mansûr b. Câbir’e sığındı. Kimar, ona 

daha önce asasını ve hanımının peçesini vermişti. Fakat Mansur buna rağmen ona 

ihanet edip Kimar’ı ve beraberindeki bir topluluğu katletti.  

  İbn Hân yanında bir toplulukla kurtularak Mahmûd’a gitti. Mahmûd, 

Sermîn’deyken611 İbn Hân onun yanına geldi. [252] Mahmûd eman vererek onları 

Ma’aratu’n-Numân’a gönderdi. Mahmûd ardından oğlunu da bir grup ile birlikte 

Antakya’ya rehine olarak yolladı. İbn Hân’ı el-Cenâyib’de karşıladılar, her evden 

                                                             
611 Haleb idaresinde bulunan meşhur bir beldedir. İsminin Sermin b. Yefz b. Sam b. Nuh (as)’a 
dayandığı söylenir. Günümüzde Sermin’de İsmaililer yaşamaktadır. Yakût el-Hâmevî, 1971 a.g.e., III, 

s. 243. (çevirenin notu) 
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atlılar ona katıldı. Mahmûd’un oğlu da her gün için onlara 50 dinar ve birçok değerli 

elbiseler verdi. Ayrıca onlara 300 miskal ağırlığında birer altın da hediye etti.  

Mahmûd beraberinde İbn Hân et-Türkî ve kendilerine katılan Türkmenler ile 

Merc-i Dâbık’a gitti. ‘Atiyye de el-Avfiyyin’den büyük bir grup ve daha başkaları ile 

Mahmûd ve Türkmenler ile savaşmak için çıktı. 11 Cemaziyülahir 457 (20 Mayıs 

1065) tarihinde Perşembe günü taraflar karşı karşıya geldi ve ‘Atiyye tekrar mağlup 

olup Haleb’e çekildi. Mahmûd ise yanındakiler ile birlikte amcasını takip etti.  

Mahmûd, Haleb önlerine gelerek şehirde bulunan amcası ‘Atiyye’yi muhasara 

altına aldı. Bu sırada Müstansır’dan Haleb’i muhasara etmekte olan Mahmûd’a, 

Zafer el-Müstefâdî adında bir elçi geldi. Müstansır, Mahmûd’a, “Umera’ü’l-Arab”, 

“Adudüddevle”, “Seyfu’l-hilâfe”, “Zü’l-Fahreyn” gibi bazı lakablar verdi. Daha 

önce de ona “İzzüddevle” ve “Şemsüddevle”  gibi lakaplar vermişti. Mahmûd 

Haleb’i yüz iki gün boyunca kuşattı.  

Amcası Esedüddevle ‘Atiyye b. Sâlih bu büyük kuşatma ve baş gösteren açlık 

sonucunda şehri teslim etti. Taraflar arasında yapılan antlaşma ile ‘Atiyye; Rahbe, 

A’zâz, Menbic, Bâlis ve Haleb’in doğusu ve kuzeyindeki tüm arazileri; Mahmûd ise; 

Haleb’i ve Haleb’in güneyini aldı. Araplar da bu anlaşmaya boyun eğmek zorunda 

kaldılar612. 

3.9. Mahmûd b. Nasr’ın İkinci Emirliği613 

[253]Mahmûd b. Nasr 15 Ramazan 457 (20 Ağustos 1065) tarihinde Cumartesi 

günü Haleb’e girdi. Fâtımî Halifesi tarafından Mahmûd’a “el-Ecell”, “Şerefu 

Umera’i’l-Arab”,“Seyfu’l-Hilâfe”,“Muizzüddevle”,“Fahrüddevle”,“Adudüddevle”, 

“Nâsırulmülk”, “Zü’l-Hasebeyn”614 gibi lakaplar verildi. 

                                                             
612 İbn Hân’ın Haleb ve Şam beldelerine girmesi önemli bir tarihi olaydır. İbn Hân hakkında farklı 
kaynaklarda geçen bilgileri araştırdım. Bu konu hakkında bkz. Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 

133-136. 
613 Bu başlık izah için eklenmiştir. 
614 Yıllardır Haleb Kalesi’ndeki Mescide konulmuş 31 X 51 cm çapında bir taş görüyorum. O taşın 
üztünde beş satırlık bir nakış var. O nakışın kısaltması şöyledir: 

-  Bismillahirrahmanirrahim (Emîrin emri ile yapılmıştır) 

- Değerli emîr Tacülmüluk, Nasırüddin, Şerefülumme, Zülhasebeyn, haliseten Emîrulmü’minin Ebû 
Seleme Mahmûd b. Nasr, b. Sâlih. 

- Sene: 465 (1072-1073) 

Mahmûd’un Zülhasebeyn şeklinde iki soylu denmesinin sebebi; babasının Benî Kilâb’tan, annesinin 

ise Benî Nümeyr’den olmasıdır. 
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“Hâlisetu’l-Umera”, “Umdetu’l-İmâme”, “Adudu’l-Hilâfe”, “Esedüddevle”, 

“Seyfüddevle” ve “Zü’l-Azîmeteyn” gibi lakapları bulunan ‘Atiyye de Rahbe’ye 

gitti.  

Mahmûd, Ma’arratü’n-Numân’ı Türk komutan Melik Harûn b. Hân’a ikta 

olarak verdi. [254] İbn Hân 17 Şevvâl 458 (11 Eylül 1066) tarihinde Çarşamba günü 

şehre vardı ve yanında Türk, Deylem, Kürt ve Uc’dan615 oluşan bin kişilik bir ordu 

ve maiyeti ile birlikte Musalla’da konakladı.  

Bostanlar, üzüm bağları ve daha başka konularda oldukça hassas idiler. Hiç bir 

şeye dokunmuyor ve ayrıca hiç kimseden de ücretini ödemeden bir şey almıyorlardı. 

Onlar atlarını bile ücretini ödeyerek suluyorlardı. Araplar onlardan çok fazla korktu. 

Sonra Harun et-Türkî Haleb’e çağrıldı ve ona Ma’aratu’n-Numan verildi. 

Mahmûd b. Nasr, İbn Hân ve Türkmenler ile birlikte 459 (1066-1067) yılında 

Benî Avf ve Benî Ebû Bekir b. Kilâb ile Hamâ’nın beldelerinden biri olan el-

Ma’şîre’de616 konakladı. Daha sonra Hamâ’ya geldi ve Arapları baskı altında tutarak 

onlara boyun eğidirdi.  

Araplar, Mahmûd ile Humus’ta bulunan amcası ‘Atiyye b. Sâlih arasında fitne 

çıkarmak istiyorlardı. Benî Kilâb ‘Atiyye’nin, Mahmûd ile savaşacağını zannetti. 

Fakat ‘Atiyye o bölgedeki Arapların kendisine defalarca ihanet ettiğini bildiği için ve 

Al-i Mirdâs’ın şanı yıkılmasın diye bunu yapmadı. 

Bu sene Hüseyin b. Kâmil b. ed-Devh, Türk askerlerinin Hunâk’ı617 ve Şam’ın 

bütün mezralarını talan etmesinden sonra Asfûnâ Kalesi’ni618 Mısır naiblerine teslim 

etti. 

                                                             
615  Bizanslıların müslüman olan tebasına verilen isimdir. 
616  Asi Nehri üzerindeki Şeyzer’in batısına düşen günümüzdeki ‘Eşarine’ şehridir.  
617 Eski bir rivayete göre Ma’arratü’n-Numân bölgesine bağlı Zaviye Dağı’nda harabe eserleri 
bulunur; Ma’arratü’n-Numân bölgesine bağlı Zaviye Dağı’nda bir kale iken h. 209 (824/825) yılında 

Abdullah b. Tahir tarafından yıkılan günümüzde harabe bir kaledir. Yakût el-Hamavî, 1971 a.g.e., II, 

s. 355. (çevirenin notu) 
618 Günümüzde Zaviye Dağı’ndaki tarihi bir tepedir. Kefernübbel’in mahellesidir. Ma’arratü’n-Numân 
bölgesinde Safuhan denilen köyün kuzeybatısına düşer. Mu’cemül-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye; 

Şâm bölgesinde Ma’arratü’n-Numân’a yakın bir kalenin ismidir; Mahmûd b. Nasr b. Mirdâs el-Kilabi 

tarfından fethedilmiştir. Tarihçi, Ebu Gâlib b. Muhazzeb el-Ma’arri şöyle der: “Mahmûd b. Nasr, oğlu 

Nasr’ı on dört bin dinar karşılığında Antakya valisine rehin bıraktı ve onunla amcası Atiyye’yi yenip 

Haleb’i ondan aldığında Asfûna Kalesi’ni yıkmak üzere antlaşma yaptı. Amcası Atiyye’yi yenip 

Haleb’i ondan aldığında ise kaleyi yıktırdı. Azizüddevle, Şibl b. Cami’ ve Ma’arratü’n-Numân ve 

Kefertâb bölgesinden onlarla birlikte kalabalık bircemaat toplanarak kalenin yıkılmasına şahit 

oldular.” Yakût el-Hamevî, 1971 a.g.e., I, s. 213. (çevirenin notu) 
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[255] Bu sene Haleb’te büyük bir veba salgını ortaya çıktı. Diğer aylar hariç 

sadece Recep ayında yaklaşık dört bin insan bu salgından dolayı vefat etti. 

Bu sene Türklerden büyük bir topluluk daha ortaya çıktı. Onlardan bazıları 

Dülük’te konakladılar. Yaklaşık bin kişi ilerleyerek Antakya’yı yağmaladılar. 

Yaklaşık 40 bin veya daha fazla sığır ele geçirdiler. Bir sığır bir dinara satılıyordu. 

Birçoğu iki ve üç dinara veya daha fazlaya satılıyordu. İnek, koyun, keçi, eşek ve 

cariyelere gelince bunlar sayılamayacak kadar çoktu. Cariyeler iki dinara, çocuklar 

ise atların ayaklarına takılan nalın maden parçası karşılığında satılıyordu.  

Rum beldesi benzerine rastlanmayan bir şekilde tahrip edildi. Mahsüller 

harmanlarda kaldı, onları harmandan kaldıracak kimse kalmadı. Avamdan veya 

çiftçilerden biri ordan gelip geçtiğinde dilediği mahsülü alırdı ve kendisini bundan 

alıkoyacak kimse yoktu. Çünkü Rumlar dağlarda, mağaralarda ve kalelerde 

gizlenmiş, evlerini olduğu gibi bırakarak bir şey alamamışlardı. Çünkü Türkler 

ansızın gaflet halinde onlara saldırmışlardı. Bu olay Şevval ayında gerçekleşti.  

Bölgeye yeni gelen Türklerin kumandanı Afşîn b. Bekcî idi. O daha önce 

Melikü’l-Adil Alp Arslan’ın bazı askerlerinin komutanıydı. Alp Arslan’ın 

komutanlarından birini öldürünce Alp Arslan ona kızmış ve Afşîn, bundan dolayı 

Fırat Nehrini geçip Rum beldelerine kaçmıştı. Sonra da Haleb bölgesine geçti, orda 

elinde bulunan ganimetleri sattı.  

Afşîn 460 (1067-1068) yılında Antakya civarında konakladı. [256] Antakya’da 

kıtlık oldu. Hatta iki kafîz619 buğday bir dinara satıldı. Fetihlerinden sonra Irak’tan 

Melikü’l-Adil Alp Arslan’ın, Afşîn’i affettiğine dair mektup geldi. Denildi ki; 

Haleb’in erzak pazarında (Me’ûnetu’s-Sûk) Rum beldeler ve sair beldeler haricinde 

70 bin civarında satılan erkek ve bayan kölenin kaydı vardı. Antakya halkından 100 

                                                             
619 Sekiz mekûk’a denk gelen bir ölçüdür. Bir mekûk bir buçuk Sa’ya denk gelir; Bir Pers hacim ölçü 
birimi olan kafîz Farsça’da kafîz, kaviz, kavij, Pehlevice’de kepic şeklinde telaffuz edilir. Diğer bazı 

ölçü birimlerinde olduğu gibi farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve farklı ürünlerin ölçümünde 

kullanıldığı için günümüzde kafîzin tam karşılığını tespit etmek mümkün değildir. İbrahim b. 

Muhammed el-İstahrî’ye göre Şîraz kafîzi 16 rıtl (2048 dirhem) buğday alırken; İstahr kafîzi onun 

yarısına eşitti. Onun bu ve başka birçok şehrin kafîzleri ile ilgili verdiği bilgiler Beyza ve Errecân 

kafîzleri hariç İbn Havkal tarafından da doğrulanır. El-Makdisî, Irak kafîzinin 6 mekkûk veya 15 

keylece hacminde olup 60 rıtl (22,95 kg veya 24.375 kg) ağırlığında buğday aldığını bildirir. 

Muhammed b. Ahmed el-Ezheri’ye göre ise Bağdat kafîzinin ölçüsü ise; 1 Kafîz = 8 Mekkûk = 12 Sa’ 

= 24 Keylece = 64 Rıtl denk gelir. Cengiz Kallek, “Kafîz”, DİA, Cilt. XXIV, İstanbul, 2001, s. 155, 

156. (çevirenin notu) 
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bin dinar, bir o kadar da ipek elbise, malzeme vesair alındı. Afşîn bu yılın 

Cemaziyülahir (Nisan-Mayıs 1068) ayında Irak’a gitti.  

Bu sene Mağripli ümeradan İbnü’l-Mer’et olarak bilinen bir emir Asfûnâ 

Kalesi’ni el-Emir İzzüddevle Mahmûd b. Nasr b. Sâlih’e teslim etti. O da oranın 

yönetimine Sedîdülmülk Ebü’l-Hasan Ali b. Münkız’ı getirdi.  

27 Şaban 460 (1 Temmuz 1068) Çarşamba günü Ertâh Kalesi kılıç ile 

fethedildi. Kalenin ve şehrin içinde bulunan mallar ve zahire talan edildi. Burada en-

Nasrânîlerden kalabalık bir topluluk vardı. Çünkü buranın halkının çoğu Hristiyan 

olup, şehir Hristiyanların buluştukları bir yer idi. Ayrıca burada onların dini bir 

kürsüleri bulunmaktadır. El-Melik İbn Hân burayı beş aya yakın bir süre kuşatmıştı. 

Fethedildiği zaman şehir ahalisinden üç bine yakın kişi öldürüldü. 

Rum askerlerinden çok büyük bir ordu, el-Melik İbn Hân ile Ertâh ve onun 

dışındaki beldeler için sulh yapmak üzere Antakya kapısı önlerine geldi. Askerlerin 

asıl niyeti es-Süveydâ’dan620 içeriye takviye olarak mahsul sokmak olduğundan barış 

yapılamadı. Şam’a yakın olduğundan Ertâh Kalesi’nin fethi çok önemli idi. [257] 

Fırat’tan el-Asi’ye, Efâmiye’ye, Antakya kapısına ve el-Esârib’e kadar burası Şam 

topraklarının idaresi için önemli bir konuma sahipti. Bu senenin Ramazan (Temmuz-

Ağustos 1068) ayına kadar ed-Derb’den (Geçitlerden) Efâmiye’ye kadar 300 bin 

Rum’un esir alınarak katledildiği söylenir. 

Rum İmparatoru 461 (1068-1069) yılında Şam bölgesine doğru harekete geçti. 

Menbic halkından birçok kişiyi esir aldı. Halkın çoğu kaleden kaçtı, o da orayı aldı. 

Oraya kendi adamlarını yerleştirerek, mal ve mahsulat ile doldurdu. Oradan A’zâz’e 

geldi bir müddet burada kaldıktan sonra geri döndü. Allah’u Teâla ona ve ashabına 

pahalılık, hastalık ve veba musallat etti. Rum İmparatoru, Mısır elçisi el-Kadî el-

Kudâ’î’ye askerler dışında, bir günde üç bin atın öldüğünü söylemiş. 

Denildi ki; Menbic yedi sene Rumların elinde kalmış. Bu İmparator Yûcânes621 

(Diogenes) idi. Bence Herakl’in (Heraklios)“O uğursuz çocuğun doğacağı güne 

kadar sana bir Rum korkarak dönmez. Keşke o doğmasaydı” sözünde kastettiği kişi 

de odur. 

                                                             
620  Akdeniz kıyısında bir Antakya limanıdır. Yakût el-Hamavî, Mu’cemü’l-Büldân. 
621 İsmi IV. Romanos’tur. Diogenes lakabının manası: Sınırı (hududu) koruyan olup Malazgirt 

Savaşı’nda Sultan Alp Arslan’a esir düşmüştür. 
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Bu senenin Şaban (Mayıs-Haziran 1069) ayının ilk Cumartesi günü Antakya 

Kataban’ı ve en-Naht olarak bilinen ‘douks’ (doux/dux)622 (دوقس) bir araya geldi ve 

büyük bir ordu oluşturdular. Asfûnâ Kalesi’ne doğru ilerleyerek Cevzen halkından 

Benî Rebî olarak bilinen bir kavimle birlikte tuzak kurdular.  Hile ile kaleyi alarak 80 

kişiyi öldürdüler, geri kalanını ise esir ettiler. Kalenin valisi Türklerden Nâdir olarak 

bilinen biriydi. 

[258] Bu olayın haberi Haleb’in dışında meydanda gezen el-Emîr İzzüddevle 

Mahmûd b. Nasr b. Sâlih’e ulaştı. Pazartesi günü Araplar ve Türklerle oraya doğru 

yola çıktı. Şehre girmedi, onun etrafında halktan büyük bir kalabalık toplandı. Olayı 

duyan birinin tahminine göre o gün orda takriben 50 bin kişi toplandı. O kaleyi yedi 

gün boyunca muhasara etti ve Cumartesi günü fethetti. Rumlardan iki bin yedi yüz 

kadar kişiyi öldürdü.  

Şair Ebû Muhammed el-Hafâcî bir şiirinde bu olaydan şöyle bahseder: 

“Mahmûd’un makamına Antakya halkı bir hüzün gösterse de, ancak onlar 

Katabanı’na güler, 

Kataban savaştan haber veren bir haberci yolladı, keşke göndermeseydi 

çünkü buna hacet yoktu,  

Dalgalanan sancak gelene kadar, onun mağlup olduğu zaten haçından belli 

olur.” 

Ebü’l-Fadl Abdulvâhid b. Muhammed el-Halebi er-Rebi’î de bu olay ve 

Mahmûd hakkında bir şiirinde şöyle der: 

“İslâm nerdeyse ölecek iken sen onu gençlik yıllarına dönderdin, 

Sen geldiğinde Rum zalimleri onlarla barış yapmak için geldiğini 

zannettiler.” 

                                                             
622 Bu unvan ilk defa Diocletian zamanında kullanılmaya başlanmıştır (m.289). İl sınırları içinde 
bulunan “Limitanei” (sınır bölgesindeki askerler) askeri lejyon komutanını belirttiğinde “Dux Limits 

Provinciae İllius” resmi unvanı ile teknik bir anlayış kazanmıştır. “Comitatense” hareketli birlikleri 

miladi 492’de I. Anastasios tarafından “Doux”un komutası altına alındı. Bununla Doux normalde sivil 

idareden ayrı olarak çalıştı; sadece İsauria (Konya Bölgesi), Mauretania (Moritanya), Thebaid (Mısır) 

gibi birkaç ilde vali hem askeri hem de sivil görevleri birleştirdi. Ayrıca birçok ilde Doux’un yönettiği 

askeri birliklerin bulunduğu durumlar da istisnalar oldu. Roma idari sisteminin çökmesi ile birlikte 

Doux terimi, bir astsubayını, Meraches veya bir mora komutanını (Strategikon of Mourice) belirtmek 

için kullanılırken, Themes valisine “Strategol” adı verildi. Kazhdan, The Oxford Dictionary of 
Byzantium, Vol. I. s. 659. (çevirenin notu) 
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Bu sene Mahmûd, Rumlardan on dört bin dinar borç alarak ateşkes anlaşması 

yaptı. Anlaşma doğrultusunda oğlu Nasr rehine olarak verildi ve Asfûnâ kalesi de 

yıktırılacaktı. Amcasının oğlu Sâbit’i ve Şibl b. Câmi’yi oradan çıkardı. Ma’aratu’n-

Numân ve Kefertâb bölgesinden adamlar toplayarak Asfûnâ Kalesi’ni de yıktılar.  

Haleb’te Türkler ve Halebliler arasında bir fitne ortaya çıktı. Türklerden kırk, 

Haleblilerden de on kadar kişi öldürüldü.  

462 (1069-1070) yılında Sunduk et-Türkî büyük bir ordu ile Rum beldesinden 

çıkarak Haleb’e ulaştı. [259] Sunduk, Haleb’e girdi el-Artîk’tan el-Cizr’e623, 

Ma’aratu’n-Numân’a, Kefertâb’tan Hama’ya ve Refeniye’ye kadar ilerledi. Bu sene 

burada kışladılar, tarım arazilerini yağmaladılar, oradaki birçok kişiyi esir ederek o 

bölgede bulunan herkesi cezalandırdılar. Gıda mahzenleri ve kuyuları ele geçirdiler 

ve Sunduk et-Türkî kendisine verilmek istenmeyen birçok araziyi ikta olarak aldı.  

Şam halkı onun askerlerinden büyük bir şiddet gördü. Bu Şam bölgesinde 

Türkler tarafından yapılan ilk talan ve kargaşa idi. Sunduk et-Türkî, kış bitince 

Mahmûd b. Nasr’ın kendisine ikram ettiği değerli hediyeler ile Rum beldesine 

döndü.  

Mahmûd b. Nasr b. Sâlih, bu sene Melikü’l-Adil Alp Arslan624 ile yazışarak 

Haleb’te önce Bağdat Halifesi el-Kâim-Biemrillâh, sonra Sultan Alp Arslan ve 

ardından kendi adına hutbe okutmak üzere anlaşma yaptı. Şehrin ileri gelen meşayihi 

de Mahmûd’un bu görüşünü kabul ettiler. Müezzin ve imamlar siyah elbise giydiler 

ve önce el-Kâim-Biemrillâh, sonra Sultan Alp Arslan ve Mahmûd adına hutbe 

okudular. Halife, Emir Mahmûd’a “el-Emîrü’l-Ecell”, “Husâmüddevle el-

Abbâsiyye”, “Za’îmu’l-Cuyûşu Şâmiye”, “Tacülmülük”, “Nâsırüddin”, “Şerefü’l-

ümme”, “Zü’l-hasebeyn”, ve “Halisatu Emîrü’l-Mu’minin” lakablarını verdi. 

İbn Hân et-Türkî Caminin kapısının önünde adamlarını bekleterek Abbâsi 

Halifesi adına yapılan bu hutbeyi dinlemeyen ve namazdan imtina edenlerin 

                                                             
623 Haleb’e bağlı Haleb ve Antakya arasına düşen bir kasabadır.  
624 “Sultan Alp Arslan’ın Buğyetü’t-Taleb’de geniş bir hal tercümesi var. Ben onu Medhal ila Târîhi 
Hurubi’s-Salibiyye adlı kitabıma ek olarak yayınlamıştım.” Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi 

Hurubi’s-Salibiyye Dımaşk 1973, s. 278-293; Sultan Alp Arslan Ebû Şücâ’ Muhammed b. Dâvûd 

Adudüddevle Burhânü Emîri’l-mü’minîn (ö.465/1072). Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı 

(1064-1072). Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğlu olan Alp Arslan 1 Muharrem 420’de (20 Ocak 1029) 

doğmuştur. Amcası Tuğrul Bey’in ölümü ile Selçuklu tahtına geçen Alp Arslan sekiz yıl hükümdarlık 

yapmıştır. İbrahim Kafesoğlu, “Alparslan”, DİA, c. II, İstanbul 1989, s. 526. (çevirenin notu);  
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öldürülmesini emretti. Şehrin ileri gelen şeyhleri fitne çıkma ihtimalinden dolayı 

böyle yapmamasını istediler. 

 [260] Bunun üzerine camide bulunan halktan bir grup camideki hasrı alarak 

“Bu hasır Ali b. Ebû Talib’in hasrıdır. Ebû Bekir size hasır getirsin siz gidin onun 

üzerinde namaz kılın.” dediler. Bu olay 19 Şevval 462 (31 Temmuz 1070) tarihinde 

Cuma günü gerçekleşti. 

Eş-Şeyh Ebû Muhammed b. Sinân el-Hafâcî el-Halebî uzun bir kasidesinde 

onu şöyle meth eder: 

“Aciz biri kerim ve soylu olsa da ne yapabilir ki, insanlar ona senin yüksek 

bir şerefin var diyorlar, hâlbuki o aciz olduğundan o yüksek şeref onu 

mahvediyor.” 

Mahmûd Haleb’te Bağdat halifesi el-Ka’im adına sonra Melikü’l-Adil Alp 

Arslan son olarak da kendi adına hutbe okuttu. Sonra da Nakîbu’l-Nükebâ’ Ebü’l-

Fevâris Tırad b. Ali ez-Zeynebî yanında el-Ka’im’den getirdiği hil’at ve Sultan’dan 

da hediyeler ile gelerek Abbâsi davetini ikame etmeye çalıştı. 

Mahmûd, Abbâsî Halifesi ve Alp Arslan adına hutbe okunması konusunda 

öncelikle Haleb’in ileri gelenlerini toplamış ve onlara şöyle demişti: “Mısır Devleti 

dönemi geçti. Bu yeni bir devlettir, doğru bir memlekettir, biz onlardan korkuyoruz. 

Onlar sizin mezhebinizden dolayı sizin kanlarınızı helal sayıyorlar. Görüşüm şudur 

ki sözün de malın da bize fayda sağlamayacağı vakitten önce korkumuzdan dolayı 

onlar adına hutbe okutalım.” Bunun üzerine de Haleb’in ileri gelenleri bu görüşü 

desteklemiş ve onaylamıştı. Daha sonra da yukarıda bahsi geçen olaylar vuku buldu.  

Mısır’a hâkim olan Nâsırüddevle b. Hamdân ile Mısır umerasından bir grup 

arasında ayrılık yaşanmıştı. Onlara Haleb Kadısı olarak bilinen fakih Ebu Cafer 

Muhammed b. Ahmed el-Buhârî’yi gönderdi. Sanırım Nâsırüddevle başa geldiğinde 

ona Haleb kadılığını tevdi etmişti. Onunla el-Funeydik’te bir hadise yaşandı. Ebu 

Cafer Muhammed, Sultan Alp Arslan Haleb kuşatmasındayken onun yanındaydı ve 

bu şekilde biliniyordu. Nâsırüddevle b. Hamdân Mısır topraklarını Alp Arslan’a 

teslim etmek istediğine dair mektubu onun ile Sultan Alp Arslan’a gönderdi. [261] 

Bu olay 462 (1069-1070) yılında gerçekleşti. 
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Elçi, Sultan Alp Arslan’ın yanına Horasân’a ulaşınca, Sultan fezayı dolduran 

büyüklükte bir orduyu techiz etti ve onlarla birlikte Diyarbakır yoluna doğru ilerledi. 

463 (1070-1071) yılının başlarında er-Ruhâ’ya625 geldi ve otuz küsür gün burada 

kaldı.  

Sultan Alp Arslan Haleb Kadısı fakih Ebu Cafer’i, Mahmûd’a elçi göndererek, 

daha önce kendisine tabi olan bazı melikler, Şerefüddevle Müslim b. Kureyş, İbn 

Mervan, İbn Vessâb, İbn Mezyed, Türk ve Deylem emirleri gibi Mahmûd b. Nasr b. 

Sâlih’ten de tabi olup hizmetini sunmasını istedi. Fakat Mahmûd bu teklife cevap 

vermedi ve Sultan’dan korktu.  

Sultan Alp Arslan er-Ruhâ’dan Şam’a doğru ilerleyerek Mahmûd’un üzerine 

yürüdü. 463 (Ocak-Şubat 1071) yılı Rebiyülahir ayının ortalarında Nehrü’l-

Cevz’den626  Fırat’ı geçti. Bazı çayırlık ve otlaklara rastladı ve bunlar çok hoşuna 

gitti. Haleb Kadısı fakih Ebû Cafer ona: “Ey Efendimiz! Allah’a bu nimet üzere 

hamdederim ki bu nehri hiç bir Türk, Melik olarak geçmemiş ancak köle olarak 

geçmiştir. İlk defa sen Melik olarak geçtin.” dedi. O, Türkleri ve Emirleri huzuruna 

çağırdı ve sonra ondan sözünü tekrarlamasını emretti. O da: “Sözümü tekrarladım” 

dedi. Bunun üzerine Sultan Alp Arslan Allah’a hamdetti.  

Sultan, Nakrat-u Benî Esed’de Kınnesrîn ile Funeydik arasında konakladı. 

Haleb Nakîbu’l-Nukebâ’sı hutbenin okunmasından sonra Haleb’ten ayrılmamıştı. 

Mahmûd onu Sultan’a göndererek Sultan ile arasını düzeltmesini istedi. 

 [262] O da Mahmûd’un duygularını ifade ederek aracı oldu, durumu yumuşattı 

ve elçiğini çok güzel bir surette yerine getirdi. Sultan’a, Mahmûd’un yakın zaman 

önce Halife adına hutbe okuttuğunu ve Sultan’ın şerefini yücelttiğini beyan etti. 

                                                             
625 el-Cezire bölgesinde Musul ve Şam arasında kalan bir şehirdir. Şam ile arasında 6 fersah mesafe 
vardır. Şehir kurucusunun adı ile isimlendirilmiştir. Şehrin isminin Ruha b. Belende b. Malik b. 

Du’r’dan geldiği rivayet edilir. El-Kelbi hachac hattı ile yazdığı “Ensabu’l-Bilad” adlı eserde Şehrin 

adını; Ruha b. Rum b. Lenti b. Sam b. Nuh’tan aldığını söyler. Yahya bin Cerir en-Nasranî’ye göre 

şehrin Rumca ismi ‘Edessa’ dır ve şehir İskender’in ölümünün altıncı senesinde kurulmuştur. O, 

şehrin “Edessa” ismi ile Melik Selavkos tarafından bina edildiğini söyler. Yakût el-Hamavî, 1971 

a.g.e., III, s.120. (çevirenin notu); er-Rûhâ; Musul’u Haleb’e bağlayan eski yol üzerinde kurulu olan 

şehir Hz. İbrâhim (as) ve Nemrûd hikâyelerine konu olmuş, hatta şehrin Nemrûd tarafından kurulduğu 

ve Hz. İbrâhim (as)’in burda doğduğu rivayet edilmektedir. Ancak şehrin, Irak-Anadolu ve Suriye’yi 

birbirine bağlayan el-Cezire’nin Diyâr-ı Mudar tarafında kalan kısmının tam olarak ne zaman ve 
kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Ahmet Nezihi Turan, “Şanlıurfa”, DİA, Cilt. XXXVIII, 

İstanbul 2010, s. 336. (çevirenin notu)  
626 Fırat üzerinde Biyre ve Haleb arasında sulak, bostanları ve köyleri olan bir nahiyedir. Yakût el-
Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân. 
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Sultan ise ona: “O itaatten ayrıldıktan, itaat etmedikten sonra Halife adına hutbe 

okuması ve benim şerefimi yüceltmesi neye yarar” dedi. Huzuruna çıkmadan 

Mahmûd’un şefaatinin kabul edilmeyeceğini söyledi. 

Mahmûd korktu ve buna da cevap vermedi. Bu durum iki ay böyle sürdü. 

Mahmûd Haleb’e sığındı ve insanlar korkarak Şam’ın diğer taraflarına kaçıyordu. 

Sultan’ın heybetinden ve çok büyük, kalabalık ordu toplanmasından dolayı halkın 

korkusu arttı. Fakat durum insanların bildiğinin tam tersiydi. Çünkü Sultan Alp 

Arslan, Mahmûd’un kendisine karşı çıkmasından ümidini kesince Funeydik’ten geri 

döndü. Onun çadırı bugün Tell es-Sultan (Sultan Tepesi) olarak bilinen tepedeydi.  

Sultan bu senenin Cemaziyülahir (Mart-Nisan 1071) ayının sonunda Haleb’e 

doğru yürüdü ve orda konakladı. Askerleri ve çadırları birbirine bitişik olarak 

Haleb’ten Nakrat-u Benî Esed’e, ordan da A’zâz’e ve Esârib’e kadar uzanıyordu. 

Onun askerleri kimsenin malına ilişmedi, hiçbir kadını esir etmedi ve hiçbir kale ile 

savaşmadı. Bana ulaşan bilgilere göre; onun askerleri ücretini ödemeden çiftçilerden 

bir saman çöpü bile almadılar. Haleb’i bir ay iki gün kadar kuşattı, sadece bir tek gün 

savaştı. Sultan şehri hemen almak istemiyordu ve bundan dolayı kuşatmayı uzatmaya 

karar verdi ve “Ben burada bir delik açar kılıcımla burayı fethedersem, Rumlar bunu 

görüp gelip burayı almak isterler benden sonra onların eline geçmesinden 

korkuyorum ” diyerek kuşatmayı niçin uzattığını ifade etmiştir. 

[263] Burcu’l-Ğanem’de gedikler açıldı ve tahtalar627 ile desteklendi. Bu 

gedikten içeri girenler Halebliler tarafından mağlup ve esir edildi. Geriye kalanlar ise 

göçük altında kaldılar. 

Halebliler Burcu’l-Ğanem’i atlas bezler ile donatmışlardı. Sultan Haleb’in 

Kınnesrîn kapısının önündeki meydanda konaklayınca bu durumun sebebini sordu. 

Denildi ki: “Halebliler mizah yolu ile şöyle söylüyorlar; Burcun başı mancınık 

taşlarından dolayı ağırdığı için böyle başını sarmış.”  Sultan bunu duyunca çok 

sinirlendi ve o gece askerlerine hediyeler dağıttı. Geride kalanlar dışında ordusuna 80 

bin çift halenc628 oku dağıttı.  

                                                             
627  Burcun yıkılması için ateş yakmadan önce açılan gediğin etrafını tahtalarla desteklemek. 
628 Halenc şimdi bid-darice, İlk defa kullanılan yeni, Süpürge çalısı süpürge otu. Serdar Mutçalı, 

Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul 1995, s. 246. (çevirenin notu) 
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Sabah olunca Sultan ordusuna hareket emri verdi ve şehirle savaştı. Bugün 

sultan kendisi de savaştı. Atının ayağı bir çukura girdi ve bir mancınık taşı da atının 

başına çarptı, sultan hemen başka bir ata bindi ve oradan döndü. Şehri alacak iken 

şehre saygısından dolayı savaşı durdurdu ve geri döndü. Bu sırada askerleri şehrin 

dört bir tarafında daire çizerek dönüyordu. 

Sultan daha sonra Benî Kilâb’ın emirleri ile yazıştı onları çağırıp çölden 

getirtti. Benî Kilâb’a mensub birçok kişi Sultan’ın yanına geldi. Rum melikinin 

Horâsan’a yürümek maksadıyla büyük bir ordu ile Ermîniyye’de ortaya çıktığı 

haberlerinin Sultan’a ulaşması üzerine onları Mahmûd’a karşı bazı görev ve yetkiler 

ile tavzif etti. 

Mahmûd ise şehrin fethinin yakın olduğunu, Benî Kilâb emirlerinin şehrin 

önlerine geldiğini öğrenince, fethin gerçekleşmesi halinde Şam’ın kendi elinden 

çıkacağından korktu ve Aytegin es-Süleymânî ile yazıştı. 

[264] Mahmûd, bu yazışmalarda Aytegin es-Süleymânî’ye, Alp Arslan’dan 

korktuğu için onun hizmetine girmek istediğini bildirdi. Mahmûd daha sonra Şaban 

(Mayıs-Haziran 1071) ayının ilk günlerinde yanında annesi Seyyide olarak bilinen 

Aleviye ve şehrin anahtarları ile birlikte Sultan’ın huzuruna çıktı. Askerler önünde 

dizildi. Sultanın hizmetine girdiler, ona selam verdiler. Sultan onlara ihsanda ve 

ikramda bulundu. Sultan Seyyide’ye: “Sen Seyyide misin?” dedi. O da: “Ben 

kavmimin seyyidesiyim” dedi. Buna benzer konuşmaların daha önce Müstansır ile de 

gerçekleştiğini anlatmıştık.  

Sultan şehrin yetkisini ona verdi, onu taltif etti, bağışta bulundu ve Haleb 

valiliği için ferman verdi. Mahmûd daha önce de defalarca Sultan’a hizmet etmek 

için gidip gelmişti. Sultan onu askerleri ile beraber sefere katılmaya ikna etti. 

Aytegin Es-Süleymânî’yi de buna dâhil etmek istedi. Sultan, Mahmûd ve es-

Süleymanî’yi beraber Dımaşk ve Mısır bölgelerinin fethi için görevlendirdi. Onlar da 

Sultanın kendilerine emrettiğini yaptılar. Sultan daha sonra Rum tehlikesinden dolayı 

ülkesine629 geri döndü.  

Denildi ki; Sultan, oğlunu bir grup asker ile birlikte Haleb’in bir köyünde 

bıraktı ve Rum Melikine yöneldi. Çok süratli bir şekilde ilerledi. Çünkü Rum 

                                                             
629 Ben bu meseleden İmaretü’l-Haleb adlı kitabımda farklı kaynaklara dayanarak bahsettim. Süheyl 

Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 138. 
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Melikinin sayılmayacak kadar kalabalık bir ordu ile yola çıktığını duymuştu. Rumlar 

Erzenu’r-Rum630 olarak bilinen Kâlîkalâ’ya varmıştı. Sultan Alp Arslan 

Azerbaycan’a ulaştığında Rumların Âhlat’ı aldığı haberi geldi. Sultan, ileri gelen 

komutanları ile birlikteydi ve ordusunun büyük kısmı kendisinden uzakta idi. 

Ülkesine geri dönmek istemedi. Veziri Nizamülmülk631 ve eşi Hâtûn’u ağırlıkları ile 

birlikte Tebrîz’e gönderdi. 

[265] Sultan atları ve yedek atları ile seçkin on beş bin atlı askeri ile birlikte 

kaldı. Rum ordusu 300 bin veya daha fazla atlı ve yaya askerden oluşuyordu. Rum 

ordusu; Rum, Rus, Hazar, Alan, Uz (Oğuz), Kıfcak (Kıpçak), Gürcü, Abhâz, Frenk 

ve Ermeni gibi muhtelif birçok milletten oluşuyordu. Bu orduda beş bin 

cerhli632(okçu) ve 30 bin ‘douks’ (dux) (دوقس), ‘kums’633(قومص) ve ‘patrikios’ (بطارقة) 

gibi rütbeli asker vardı. 

Sultan asker toplamak için beklemenin ve bunu yaparak onlara mühlet 

vermenin ordusu için zararlı olduğunu düşündü. Bundan dolayı yanındaki seçkin 

askerleri ile birlikte atına bindi ve “Ben canımı Allah’a adadım. Ben ya şehadet 

saadetine ererim ya da Allah’tan zafer görürüm. “Allah kendisine yardım edenlere 

yardım eder”634 dedi. Sonra ordusunu düzenledi ve Rum birliklerine doğru harekete 

geçti.  

                                                             
630  Âhlat’a yakın meşhur bir şehirdir. Yakût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân. 
631 Asıl adı Hasan b. Alî b. İshâk et-Tûsî olan Nizâmülmülk 21 Zilkade 408’de (10 Nisan 1018) 

Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğmuş 10 Ramazan 485 (14 Ekim 1092) yılında 

İsfahan’dan Bağdat’a giderken yolda bir bâtîni fedaisi tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Alp 

Arslan’ın veziri olduğunda Abbâsi Halifesi Kâim-Biemrillâh kendisine “Nizâmülmülk”, 

“Kıvâmıddevle ve’d-Din” ve “Razî Emîri’l-Mü’minin” lakaplarını vermiştir. Selçuklular’da bir 

makam olan “atabeg” unvanının ilk defa ona verildiği kaydedilmektedir. O hem Alp Arslan’ın hem 

de oğlu Melikşah’ın son dönemine kadar vezirlik yapmıştır. İslâmi dönem Türk tarihinde yetişmiş en 

önemli vezirlerin başında gelmektedir. Onun İslâmi dönem eğitim tarihinde de önemli bir yeri vardır. 

Kendi adıyla anılan ve ilk resmi eğitim kurumları sayılan “Nizamiye Medreselerini” kurmuş ve 

bilimin gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Bununla birlikte dünya siyasi tarihinde bir başyapıt 

sayılan ve her yöneticinin devlet yönetiminde faydalanabileceği “siyasetname” adlı eserin de 

yazarıdır. O bu eserinde İslâm kültür medeniyeti, bazı islâm devletleri ve özellikle Büyük Selçuklu 
devlet teşkilatı hakkında önemli siyasî ve tarihi bilgiler vermektedir. Abdulkerim Özaydın, 

“Nizâmülmülk”, DİA, Cilt. XXXIII, İstanbul 2007, s. 194-196. (çevirenin notu) 
632  Üzerinde yay olan, ok ve neft atan bir alet. 
633 Hristiyanlık dininde Kilise makamlarından bir mevkidir. Yunanca bir kelimedir. Manası; El-

Mudeyyir (manastır reisi ve sorumlusu), Keşişten daha üstte bir makamdır. Çoğulu “kemamis” ve 

“kemamise”dir. İbrâhim Mustafa vd. (Kahire Arapça Dil Heyeti), Mu’cemü’l-Vasıt, Cilt. II, Dâru’d-
Dâ’ve, Kahire 2004, s. 758. (çevirenin notu) 
634  Hac Suresi / Ayet. 
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Bir Rum komutan seçkin ve cesur 20 bin zırhlı askeri birliğinin başında 

harekete geçti. Onların yanında en büyük haçları vardı. Âhlat’a geldiler orayı talan 

ederek esirler aldılar. Âhlat askerleri Bizans birliklerine karşı çıktılar daha önce 462 

(1069-1070) yılında Haleb’ten çıkan Sunduk et-Türkî de Haleb askerleri ile 

birlikteydi -onun bahsi daha önce geçmişti- Sunduk et-Türkî Bizans’ın bu birliklerini 

yendi ve komutanını esir aldı. Bu olay Sultan’ın Âhlat’a ulaşmasına denk geldi. 

Sultan esir komutanın burnunun kesilmesini emretti.  

Askerî birlikten ele geçirilen büyük haç Nizamülmülk’e gönderildi. Onu fetih 

müjdesi olarak acele ile Dârü’s-Selâm’a gönderdi. Rum askeri birlikleri bir araya 

gelerek Âhlat’ı kuşattı. Rum İmparatoru ise Malazgirt’te konakladı. Şehir halkı Rum 

ordusunun orayı istila etmesinden korkarak eman ile Malazgirt’i teslim ettiler. 

[266] Bu olay 4 Zilkade 463 (3 Ağustos 1071) tarihinde Çarşamba günü 

gerçekleşti. İmparator, Perşembe günü Malazgirt halkını gönderdi, kendisi de 

ordusuna eşlik etmek için çıktı. Bu Sultanın askerlerinin bölgeye ulaşma zamanına 

denk geldi. İki ordu göz göze geldi. Müslümanlar tek bir vücut olarak saldırdılar ve 

onları ökçeleri üzere geriye püskürttüler. Rumlar bu sırada şehirden kaçmaya 

başlayan Malazgirt halkının bir kısmını öldürdü, geri kalanlar ise kurtuldular. 

Bundan sonra Rumlar daha önce tuttukları geçiş yollarını terk ettiler ve böylece halk 

rahat bir nefes aldı. Rum İmparatoru ise Âhlat ve Malazgirt arasındaki karargâhına 

geri döndü. Rumlar o geceyi büyük bir korku ve endişe içinde geçirdiler. 

Perşembe günü sabah olunca Sultan Alp Arslan askerlerinin geri kalanı ile bir 

araya geldi ve nehre doğru inip orada konakladı. Rum İmparatoru yanında 200 bin 

atlı asker ile Rahva adlı yerde mevzisinde idi. Sultan ise 15 bin atlıya sahip idi. 

Sultan İmparatora elçi göndererek barış isteğinde bulundu. Ancak asıl amacı onların 

sırlarını ve durumlarını öğrenmekti. Elçi, Rum İmparatoru’na şöyle dedi: “Eğer 

anlaşma istiyorsan biz anlaşmaya varız onu yaparız, eğer sen anlaşmak istemezsen 

biz Allah Azze ve Cella’ya tevekkül ettik.” 

Rumlar Alp Arslan’ın bu elçiyi zaruriyetten gönderdiğini zannederek 

kibirlendiler ve anlaşmaya yanaşmadılar. Rum İmparatoru: “Ben bu görüşe Rey’de 

cevap vereceğim.” dedi. Sultan onun bu cevabına sinirlendi ve aralarındaki yazışma 

bitti.  
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Perşembe günü iki ordu da birbirlerine karşı saf tuttular. Sultanın fakihi ve 

imamı Ebû Nasr Muhammed b. Abdulmelik el-Buhârî el-Hanefî dedi ki: “Sen 

Allah’ın dini için savaşıyorsun, [267] O Allah ki dinini diğer dinlere üstün kılacağını 

vaadetmiş. O zaman Cuma günü öğleden sonra onlarla savaş, ta ki müslümanlar 

dünyanın her yerinde minberler üzerinde sana dua etsinler.”  

Cuma günü (27 Zilkade 463 / 26 Ağustos 1071) sabah olunca Sultan ordusu ile 

birlikte atına bindi, Rumlar da savaş için atlarına bindiler. Öğleden sonra Sultan 

atından indi, kuşağını sağlam bir şekilde bağladı ve Allah-u Tealaya tazarru ile dua 

etti. Sonra atına bindi ve ordusunu bölüklere ayırdı. Her bölüğün içinde gizlenmiş bir 

birlik vardı. Sonra da yönünü savaşa çevirdi.  

Rum İmparatoru de kendi birliği ile harekete geçti. Müslümanlar önce 

saldırdılar, saldırdıktan sonra da taktiksel olarak geri çekildiler. Onları pusuda 

bekleyen birliklerin bulunduğu yere çektiler. Gizlenmiş olan bu birlikler Rumların 

arkasından birden ortaya çıktılar ve taktiksel olarak kaçan Müslüman askerler de 

hemen geri döndüler. Allah Müslümanlara zafer verdi, Rumlar yenildi ve Rum 

İmparatoru esir edildi. Müslümanlar Rum askerlerini ele geçirdiler. Müslümanlar 

öyle çok ganimet aldı ki sayısı ve miktarı sayılamıyacak kadar çoktu.  

Rum İmparatoru elleri kelepçelenerek Sultanın huzuruna atıldı, Sultan onu 

doğrulttu. Yanında av köpeği ve bir de doğan kuşu vardı. 

Rumların beraberlerinde mancınıkları ve yükleri taşıyan 3 bin kağnı vardı. 

Onların içerisinde öyle bir mancınık vardı ki sekiz parçadan oluşuyordu.  Sadece onu 

100 kağnı taşıyor ve 1200 adam da çekiyordu. Onun attığı taşın ağırlığı bir kantar635 

ağırlığındaydı. Askerler de güç getirdikleri kadarı ile mallarını almışlardı.  

Malların, silahların ve hayvanların değeri düştü. Hatta on iki miğfer bir dinarın 

altıda birine satılıyordu. Rum askerlerinden sadece Âhlat’ı kuşatanlar sağ kaldı. 

                                                             
635 Mısır kantarının değeri XVIII. yüzyılda malın cinsine göre 100-275 rıtl, Kavalalı Mehmed Ali Paşa 
devrinde ise 100-150 rıtl arasında oynardı. 1829’da resmen 125 rıtl olarak sabitlenen Mısır ipek 

kantarının değeri 1835’te 100 rıtl veya 36 okkaya (= 36 × 400 = 14.400 dirhem = 55,944 kg.) 

indirildi.Ancak Mısır Hidivi Mehmed Tevfik tarafından Ocak 1892’den itibaren geçerli olmak üzere 

çıkarılan 28 Nisan 1891 tarihli ölçü kararnâmesi ile Mısır kantarı için 100 rıtl = 36 okka = (100 × 144 

× 3,12 =) 44,928 kg. eşitliği benimsendi. 1 Mart 1882’den itibaren geçerli olmak üzere çıkarılan 29 

Şevval 1298 (23 Eylül 1881) tarihli kararnâme ile uygulamaya konulan onlu metrik sisteme göre: 1 

çeki = 10 kantar, 1 kantar = 10 batman, 1 batman = 10 okka (kilogram), 1 okka = 1000 dirhem (gram), 

1 dirhem = 10 denk, 1 denk = 10 buğday, 1 buğday = 10 habbedir. 26 Mart 1931 tarih ve 1782 nolu 

Ölçüler Kanunu’nda 1 kantar = 100 kg. eşitliği korunmuştur. Cengiz Kallek, “Kantar”, DİA, Cilt. 

XXIV, İstanbul 2001, s.319. (çevirenin notu)  
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[268] Çünkü onlara yenilgi haberi ulaşınca ürkerek kaçtılar. Müslümanlar onları 

takip etti ve etraflarını sararak sağdan soldan baskınlar yaptılar, Rum askerleri o 

kadar çoktu ki öndekiler arkadakilerini göremiyordu.  

İlginç bir olay hikâye edilir: “Sadüddevle Gevherayn, Nizamülmülk’e bir köle 

hediye etmiş, Nizamülmülk ise o köleyi kendisine geri göndermiş. Sadüddevle bu 

kölesini överek Nizamülmülk’ü onu sahiplenmeye teşvik edince Nizamülmülk: “Ben 

bu köleyi ne yapayım bize Rum İmparatoru köle olarak verildi” diyerek onunla alay 

etmiş.” 

Sultan Alp Arslan daha sonra yanında tutsak bulunan İmparator ile 

Azerbaycan’a gitti. Sultan onu huzuruna getirterek Müslümanlar üzerine çıktığı bu 

seferinin, kendi nefsini ve askerini bu duruma sürüklemesinin sebebini sordu. Sultan: 

“Hâlbuki ben sadece Haleb’i almak istemiştim.” dedi. Rum Meliki kendisini bu işe 

kışkırtan, Sultanın üzerine yollayan ve butün bu olaylara sebeb olan kişinin Mahmûd 

b. Nasr olduğunu söyledi. Sultan ayrıca ona: “Bana doğruyu söyle eğer beni yenmiş 

olsaydın ne yapardın, niyetin neydi?” diye sordu. İmparator ona: “Sana köpekler 

gibi tasma takacaktım” dedi. Sultan ise ona: “Sana ne yapılmasını tercih edersin?” 

dedi. O: “Kötü niyetimin sonucuna bak ve kendin seç” dedi. Sultan ona acıdı, İslâm 

beldelerine taarruz etmemesi, bütün Müslüman esirleri serbest bırakması şartı ile onu 

affetti ve serbest bıraktı. İkram ve bağışta bulunarak ülkesine ulaşması için yanına bir 

kıta asker vererek gönderdi.  

İmparator Diogenes, Kostantiniyye’ye doğru yola koyulduğunda onu 

meliklikten azlettiler ve istediğini alamadı. Onun gözlerine mil çekildiği ve bir 

müddet sonra öldüğü söylenir. Bundan önce hiç bir Rum İmparatoru Müslümanlara 

esir düşmemişti636.  

[269] Mahmûd b. Nasr b. Sâlih, Sultan’ın ayrılmasından sonra yanında bulunan 

Benî Kilâb ve Aytegin es-Süleymânî ile birlikte bu yılın Şaban (Mayıs-Haziran 

1071) ayında Haleb’ten ayrıldı. Dımâşk’a yürümek maksadıyla Ba’lebek 

yakınlarında konakladı –bu sırada Dımaşk’ta İbn Menzû el-Kutamî bulunuyordu- 

Sultan’ın emri doğrultusunda Mahmûd ne olacağını görmek için orda ikamet etti.  

                                                             
636 Bu savaş hakkında Arapça ve Arapça dışında farklı kaynaklardan bilgi topladım. Bundan dolayı 
konu ile ilgili geniş araştırma yaptım. Bkz. Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi Hurubi’s-Salibiyye, 

s.140-151. 
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‘Atiyye b. Sâlih kardeşinin oğlu Mahmûd’a karşı yardım istemek amacıyla 

Rumlara gitmişti. Mısırlılar bölgeye ulaştıktan sonra hiç birşey elde edemeden geri 

çekildiler. ‘Atiyye, Antakya Katabanı en-Naht ve Rum askeri ile birlikte hareket 

ederek Ma’aratu Mısrîn’e saldırdı. Şehrin bir kısmını yaktılar ve güçlerinin yettiği 

kadarını da öldürdüler. 

Ba’lebek’te bulunan Mahmûd’a haber ulaştığında Haleb’e döndü. Aytegin es-

Süleymânî, Sultan Alp Arslan’a katılmak için yola çıktı. Rumların saldırıları Şam’a 

kadar ulaşınca Mahmûd, Kurlû et-Türkî637 ve onun ile birlikte bulunan Filistin 

emirlerinden yardım istedi. Söz konusu bu emirler; el-Melik İbn Hân’ın kardeşinin 

oğlu, Atsız b. Uvak638 ve kardeşleriydi. Onlar Filistin bölgesine gelen, orayı fethedip 

oraya yerleşen ilk Türkler idi. Filistin’i fethederek Mahmûd’a yardım etmek üzere 

gelip yanında konakladılar. Rum askerleri dağılıp gidene kadar da burada kaldılar.  

Mahmûd’un amcası ‘Atiyye ise Konstantiniye’ye gitti. Damda sarhoş bir 

şekilde uyurken düştü [270] ve 464 (1071-1072) yılında öldü. 

Mahmûd Rahbe’ye giderek şehri ele geçirdi. Ardından da amcasının cesedini 

Haleb’e getirip Bâbu’l-Cinân’ın batısında annesi Tarûd’un Bostânu’n-Nakre’nin 

güneyinde bulunan türbesine defnetti. Mahmûd, amcasının cenaze namazını kıldırdı. 

Mahmûd tarafından kendilerine mal ve atlar verilen Türkler de ülkelerine döndüler.  

Sultan’ın Haleb’ten ayrılmasından sonra Mahmûd’un huyu değişti ve 

yanındakilere kaba davranmaya başladı. Haleb’i ele geçirmesinde kendisine malıyla 

yardım eden veziri Ebu Bişr en-Nasrânî’ye karşı da tutumu değişmişti. Arapları 

kendisine çekti. Daha önce ‘Atiyye’nin veziri olan Ebü’l-Hasan b. Ebû Süreyyâ, Ebû 

                                                             
637 Fâtımî Halifeliğine bağlı olan Filistin’de Büyük Selçuklu Devleti’ne tâbi bir Türkmen Beyliği 
kuran (1069-1070) Nâvekiyye Türkmen liderlerinden biridir. 1071’de ölümü üzerine beyliğin başına 

Emir Atsız geçmiştir. Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zeman fî Tarihi’l-Âyan, s. 157; İbn Kalânisî, Zeylü 

Târîhi Dımaşk, s. 98; Ali Sevim, “Atsız b. Uvak”, DİA, Cilt. IV, İstanbul 1991, s.92. (çevirenin notu) 
638 Atsız bin Uvak’un, Makrizi’nin “Mukeffa” adlı kitabında hal tercümesi vardır. Ben bunu Medhal 
ila Târîhi Hurubi’s-Salibiyye adlı kitabımda neşrettim.” Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi Hurubi’s-

Salibiyye, s. 265-268; Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak Şam bölgesine gelen Atsız Selçuklu 

hanedanlığı gibi Oğuzların Kınık boyuna mensup bir Selçuklu komutanıdır. Mısır Fâtimî 

Halifeliği’nin sınırları içerisinde bulunan Filistin’e gelip Selçuklulara bağlı olarak bir Türkmen 

Beyliği kuran Kurlu Bey öldükten sonra beyliğin başına geçen Atsız bin Uvak, Dımaşk’ı alınca 

beyliğin merkezini Kudüs’ten Dımaşk’a taşımıştır. Suriyeliler “Aksis” şeklinde zikrederler fakat 

doğrusu “Atsız”dır ve Türkçe bir isimdir. Fâtimîler’in Dımaşk’ı kuşatması sonrasında Tutuş’tan 

yardım isteyen Atsız, Tutuş’un gelmesi ile Fâtimîler’den kurtulsa da Tutuş tarafından öldürülmüştür 

(1079). Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s. 152; Ali Sevim, “Atsız b. Uvak”, DİA, Cilt. IV, s. 92, 93; İbnü’l-
Esir, a.g.e., VIII, s. 285. (çevirenin notu) 
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Bişr’in yerine Mahmûd’un vezirliğine gelmek için çaba gösteriyordu. Mahmûd Ebû 

Bişr’den büyük miktarda mal istedi.  

Mahmûd mal toplamaya başlamış ve dünya sevgisi de ona hâkim olmuştu. Ebû 

Bişr, Mahmûd’un kendisinden istediği malı vermeyeceğini söyledi. Elinin ne o mala 

ne de bir kısmına ulaşamadığını belirtti. Bunun üzerine Mahmûd, Ebû Bişr’den mal 

alamayınca Ebû Bişr’in kardeşi ve bir oğlunu öldürmeyi emretti. İkisi de öldürüldü, 

her ikisinin de kafası kesilip boynuna asıldı. Ebû Bişr bunu duyunca şöyle dedi: 

“Asrımıza yazıklar olsun ki ne kadar acıdır, hayır şerre karşılık kâfi 

gelmiyor.” 

Ebû Bişr, oğluna ve kardeşine yapılanlardan dolayı Mahmûd’a hiçbir şekilde 

mal vermeyeceğine dair yemin etti. Kendisinin yanında çok mal yoktu fakat halk 

arasında emanet olarak çok malı vardı. O, halkın elinde bulunan mallarını Mahmûd’a 

vermemek için şöyle dedi: “Her kim ki benim malımdan emanet kendisinde varsa o 

malı ondan geri almayacağım o mal artık onundur.” 

Mahmûd yaptıklarından dolayı pişman oldu ve bu hatasından dönmek istedi. 

Şâfi’ b. es-Sûfî’yi, Ebû Bişr’e göndererek aralarında kararlaştırılan miktarı ödemesi 

halinde kendisini serbest bırakacağını söyledi. Fakat Ebû Bişr bunu kabul etmedi. 

[271] Bu sırada Mahmûd sabah kahvaltısını yaptı. Sarhoş olduktan sonra ona 

yemek hazırlandı. O bu yemekten birazını bir hizmetçisi ile Ebû Bişr’e gönderdi. 

Ebû Bişr ayağa kalktı sonra da yeri öptü, Mahmûd’a teşekkür ederek duada bulundu. 

İbn Ebû Süreyyâ, Mahmûd’un Ebû Bişr’e bir hizmetçisi ile yemek gönderdiğini 

duyunca, atına bindi ve hizmetçiye yetişti ve ona yüz dinar verdi. Ondan Ebû Bişr 

hakkında demediği halde Mahmûd’a şöyle söylemesini istedi:“Bu ihtiyar bunamış, 

çünkü efendimizin yemeğini kabul etmedi ve senin hakkında Allah onun mükâfatını 

acilen ölüm olarak versin dedi” Hizmetçi de İbn Ebû Süreyyâ’nın dediğini yaptı.  

İbn Ebû Süreyyâ hemen hizmetçinin arkasından Mahmûd’un huzuruna girdi. O 

ikisi Ebû Bişr’in söylemediği sözleri söyleyerek, ona iftira atıp zulüm ettiler. 

Mahmûd bu esnada Ebû Süreyâ’ya ilgi göstermiyordu ve hizmetçinin cevabı 

karşısında kalbi nefretle dolmuştu. İbn Ebû Süreyyâ olaydan haberi yokmuşcasına 

şöyle dedi: “Allah efendimizin zihnini meşgul etmesin, ben efendimizin mesliste 

yüzünü gülerken bulamıyorum, benim gibi bir kölesine ilgi göstermediğini 
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görüyorum.” Mahmûd da ona hizmetçinin söylediklerini anlattı. İbn Ebû Süreyyâ: 

“Ey efendimiz sen ona hâla ihsanda bulunuyorken o da sana kötü davranıyor. Senin 

onun oğlunu ve kardeşini öldürmenden sonra o hâla sana nasıl iyi olabilir ki? Ben 

senin onun malını istediğini biliyorum. Hâlbuki o da tekrar tekrar sana hiçbir şey 

vermeyeceğini söyledi.” Mahmûd: “Bu benim kılıcım ve mührümdür, bu ikisini al, 

ona git. Eğer o birşey ikrar etmezse yani malını vermeyi kabul etmezse onu öldür.” 

dedi.   

İbn Ebû Süreyyâ bu şekilde Mahmûd’un yanından ayrıldı. Mahmûd ise 

yanındaki şarabı ile meşgul olmaya devam etti. İbn Ebû Süreyyâ, Ebû Bişr’i getirtti. 

Mahmûd’un verdiği emrin aksine ondan herhangi bir mal istemedi, aksine ona: “Bu 

hale düştün ancak hâla da cesur davranıyorsun” dedi. Ebû Bişr de ona: “Ey kötü 

komutan bütün bunların senin yüzünden olduğunu biliyorum, ecelden kurtuluş 

yoktur, bu şehitlerin ölümüdür. Lakin ayakların için bir ip hazırla. Sen yakında 

köpekler gibi öleceksin ve cesedin ayaklarından iple hendeğe kadar çekilecek.” dedi.  

Bunun üzerine Ebû Bişr öldürüldü ve cesedi de Bostânu’l-Kasr kuyusunun 

ortasına atıldı. Vezir Ebû Nasr en-Nehhâs, Ebu Bişr’in ölümünün ikinci günü 

Mahmûd’un hizmetine girdi. Mahmûd ona gizlice: [272] “Ebû Bişr’e git ya ona 

kabul ettir ya da onu serbest bırak.” dedi. Ebû Nasr ise ona: “Ey efendimiz sen onu 

öldürttün ya.” dedi. Mahmûd bir müddet başını eğip sustu sonra da: “Bana ve ona 

hile yapıldı, Ya Ebû Nasr senin bu işi gizlemen gerekir.” dedi. Ebû Nasr bu durumu 

Mahmûd ölene kadar kimseye anlatmadığını söyler. İbn Ebû Süreyyâ da böylece 

Mahmûd’un veziri olarak rakipsiz kaldı.  

Sedidülmüluk Ebü’l-Hasan İbn Münkız, sütkardeşi olan Tacülmülûk 

Mahmûd’un kendisini tutuklayacağını hissedince Harîbetü’l-Fâfâ olarak bilinen 

İsbâsalâr639 Ebî Harb ile bir araya geldi.  Bu şahıs Mahmûd’un sırdaşı ve nedimi idi. 

İbn Münkız’ın ona ihsanı bol idi ve çok iyiliği vardı. İbn Münkız ona “Ben 

Tacülmülûk Mahmûd’tan bazı şeyler hissettim, bana ne yapacağına bak?” dedi. O da  

“Sen Emîr Mahmûd’un falan kişiyi yakalamak istiyorum demesini ve benim de bunu 

sana haber vermemi mi istiyorsun? Hayır, vallahi yapamam. Lakin ben yanımdaki 

bir ihtiyar kadın ile sana borç olarak iki bin dinar yollayacağım, eğer Mahmûd sana 

                                                             
639 İsbâsalâr veya İsfâhalâr Farsçada komutan demek.  
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bir zarar vermek isterse ben bir işaret olarak o borcumu isteyeceğim, onu senden 

istediğimde, sen işine bak, kendini koru ve kaç.” dedi. 

Söz konusu dinarlar bir müddet onun yanında kaldı ve daha sonra İsbâsalâr 

ihtiyar kadını gönderip borcu istedi. İbn Münkız zaten her an çıkacağı bu sefer için 

hazırlık yapmıştı. Dinarları ona geri gönderdi ve aynı gün ihtiyaç duyacağı şeyleri 

yanına aldıktan sonra atına binip Haleb’ten ayrılarak Kefertâb’a gitti. 

Mahmûd, Hüseyin b. Kâmil b. ed-Devh’ı Sedîdülmülk İbn Münkız’a gönderip 

buluşmak istediğini söyledi. Bir araya geldiklerinde Hüseyin ona “Haleb’e girmek 

hususunda görüşün nedir?”dedi. [273] İbn Münkız ise ona: “Sana bişey demem 

çünkü senin büyük bir malın var, eğer bunu bırak dersem senin yanında kınanmış 

olurum. Lakin ben sana yaptığımı söylüyeyim sen de bundan benim görüşümü 

anlarsın. Ben Mahmûd’u ebediyen görmek istemiyorum.” dedi. 

İbn Münkız ordan da Trâblus’a doğru yola çıktı. Mahmûd, Trâblus emiri 

Emînüddevle İbn Ammâr’a onu tutuklamasını içeren bir mektup gönderdi. Bu 

mektubunda eğer bunu yaparsa ona üç bin dirhem ve Refeniye’yi vereceğini 

vadediyordu. Fakat o bunu kabul etmedi. İbn Münkız ilerleyerek 465 (1072-1073) 

yılında Trâblus’a vardı. Burada İbn Ammâr ve kardeşi ile görüştü. Mahmûd onlara 

yeni bir mektup göndererek tekrar onu tutuklamalarını istedi. Ancak İbn Ammâr ve 

kardeşi bunu yine kabul etmedi.  

İbn Münkız ise Mısır’a yöneldi. Bu sırada Emînüddevle İbn Ammâr vefat etti. 

İbn Münkız, Celâlü’l-Mülk Ali b. Ammâr’ı destekledi. Memlûkler ve Kefertâb 

halkından onunla birlikte yola koyulanlar Celâlü’l-Mülk’e yardım ettiler. 

Emînüddevle’nin kardeşlerini ordan çıkardılar ve Celâlü’l-Mülk Trâblus’un 

yönetimini ele geçirdi. Bunun üzerine İbn Münkız, Celâlü’l-Mülk’ün yanında büyük 

bir mevki elde etti. Öyle ki Trâblus’ta nerdeyse Celâlü’l-Mülk kadar hükmü ve 

nüfuzu arttı. Mahmûd, İbn Münkız’ın gönlünü almak için bir mektup gönderdi. Fakat 

İbn Münkız, Mahmûd’a güvenmedi ve Mahmûd ölene kadar Haleb’e dönmedi.  

Şöyle de söylenilir: Mahmûd’un kâtibi İbn Nehhâs, Mahmûd’un emri ile İbn 

Münkız’a görünüşte Mahmûd’un onayını içeren bir mektup yazdı. Mahmûd 

anlamasın diye mektubun sonunda “İnşallah” (إن شاء هللا) yazarken “Nun” (ن)  u “İnne 

 ”şeklinde şeddeli kullandı. İbn Münkız onun mektupta yazmış olduğu bu “İnne (إن  )
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 ile “İleri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar”640 ayet-i  ( إن  )

kerimesine işaret ettiğini ve ne demek istediğini anladı. İbn Münkız cevabında: “Ben 

muhakkak hizmetçiyim” diye yazarken “Elif”i ( ا   ) kesreli “Nun”u ( ن ) da şeddeli 

yazdı. İbn Nehhâs da onun yazdığı bu şifre ile: “Onlar orada bulunduğu sürece biz 

asla oraya girmeyeceğiz”641 ayet-i kerimesine işaret ettiğini, bununla da İbn 

Münkız’ın onun verdiği şifreli konuşmayı çözdüğünü ve Haleb’e asla gelmeyeceğini 

anladı. 

[274] Mahmûd, İbn Münkız’ın Haleb’e dönmeyeceğini anlayınca onun bütün 

mallarına el koydu. Hüseyin İbn Devh ise Haleb’e girdiğinde Mahmûd tarafından 

zaman kaybedilmeksizin öldürüldü. 

Mahmûd, Haleb bölgesindeki kalelerinin her birine Halebli bir yönetici tayin 

etmeyi düşündü. Böylece soyu ve halkı kendi kontrolü altında bulunacaktı. Vezir İbn 

Ebû Süreyyâ’dan ‘Azâz’e vali tayin edecek birini seçmesini istedi. İbn Ebû Süreyyâ 

“Ben Ebû Muhammed b. Sinân el-Hafâcî’den başkasını bu göreve uygun 

bulmuyorum.” dedi. Ebu Nasr İbn Nehhâs da bu konuşma esnasında burada hazır 

bulunuyordu. O da bu görüşü onayladı. Mahmûd önce istemedi fakat sonra bu görüşü 

kabul etti ve onu ‘Azâz’e tayin etti.  

Sonra el-Hafâcî ile Mahmûd’un arası açıldı. Mahmûd onu defalarca Haleb’e 

davet etti, fakat o her seferinde mazeret beyan ederek gitmedi. Mahmûd’un kâtibi İbn 

Nehhâs, el-Hafâcî’nin dostu olduğu için mektup yazarak el-Hafâcî’yi uyarıyordu. 

Mahmûd bazı günler İbn Nehhâs’a, el-Hafâcî’ye mektup yazarak kendisine 

yazdığı mektuplar ile huzuruna gelmesini emrediyordu. Mahmûd, İbn Nehhâs ile el-

Hafâcî’nin dostluğunu ve birbirlerine olan sevgisini bildiği için mektuplarda 

yumuşak ifadeler kullanmasını istiyordu.  Mahmûd başka bir gün İbn Nehhâs’a, el-

Hafâcî’ye her hayrı garanti altına alacak bir mektup yazmasını emretti. Diğerlerinden 

farklı olarak bu sefer mektubu yanında yazmasını istedi. Bunun üzerine İbn Nehhâs, 

el-Hafâcî’yi açıkca uyaracak hiçbir şey yazamadı.  

İbn Nehhâs dedi ki: “Ben o gün hiç bir şey yazamadım sadece ‘Nun’u 

şeddeleyebildim. “İnşallah” ( إن شاء هللا ) taki “nun”u (ن), “inne” (  إن) şeklinde 

şeddeledim. Yazıyı bitirince “eğer anlarsa şüphesiz yazdığım şeyle onu kandırmış 

                                                             
640 Kasas Suresi / 20 
641 Maide Suresi / 24 
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olmam” dedim. Mahmûd, mektubu aldı dikkatlice inceledi, defalarca okudu. Yeterli 

olduğunu düşündüğü mektuba İbn Nehhâs’ın mührünü ve imzasını koydurdu. 

Ardından da mektubu adamlarına verdi ve “Bu mektubu İbn Nehhâs kendi evinde 

yazdı” şeklinde el-Hafâcî’ye iletmelerini istedi. 

[275] Mektup el-Hafâcî’ye ulaşınca yazılanları defalarca dikkatle inceledi. 

Mektuba çok şaşırdı ve “Kardeşim Ebû Nasr b. Nehhâs bu mektubu sana evinde mi, 

divanda mı, yoksa kalede emirin önünde mi yazıp verdi?” dedi. Hizmetçi de: 

“Evinde verdi” dedi. Bunun üzerine el-Hafâcî “Hayır bu doğru değil” dedi. 

Hizmetçi yemin etti ve el-Hafâcî, “Manaya vakıf oldum” diyene kadar ona inanmadı. 

Ardından da Ebu Nasr b. Nehhâs’a şükranlarını sunan bir mektup ile cevabını 

gönderdi. Bu mektubunda vücudundaki humma hastalığından kurtulur kurtulmaz 

huzura çıkmaya hazır olduğunu beyan ederek yine mazeretini sundu. Sonra İbn 

Nehhâs’a yazdığı gizli bir mektubunda “inne” (  إن) deki şeddeyi anladığını bildirdi.  

Daha önce benzer hadiseyi İbn Nehhâs’ın, İbn Münkız ile yaptığı yazışmasında 

zikretmiştik. Muhtemelen bu hadise her iki durumda da vaki olmuştur.  

Sonra Mahmûd düşündü ve İbn Nehhâs’a: “Onu öldürmek için başka çözüm 

bulamıyorum, onu ancak sen öldürebilirsin.” dedi. O da: “Nasıl?” dedi. Mahmûd: 

“Yanında otuz atlı ile ona gidersin, onlar senin için bazı yollar üzerinde 

bekleyecekler. Geçerken ona uğradığını bildiren bir elçi gönderirsin. Yanında azık 

torbanda hem senin için hem de fazladan onun için hazırlanan zehirli huşkanâne642 

olsun. Her halükarda o kaleden senin yanına inecek ve seni kaleye davet edecek sen 

de ona atından inmeyeceğini ve onun yemeğini yemeyeceğine dair yemin ettiğini 

söyle. Acıktığını anlayana kadar onunla sohbeti uzat. Sonra acıktığını söyle. Önce 

yanında bulunan kendi huşkanânını çıkar, sonra da onun için hazırlanan zehirli 

huşkanânı çıkar ve ona ver. Sen de kendi huşkanânını ye. Onunla konuşmaya devam 

et, ikinizin de konuşması atınızın üzerinde ve arkadaşlarınızdan uzak bir yerde olsun. 

O yemeğini bitirene kadar onunla konuşmaya devam et, konuşmaktan vazgeçme. 

Senin doğruluğunun göstergesi onun ölümüdür. Eğer yapmazsan senin boynunu 

vururum” dedi. 

[276] Ebu Nasr b. Nehhâs“Benim başıma öyle bir iş geldi ki, ben o işle ölmek 

istedim. Oradan ayrılınca son derece korkuyor ve son derece üzülüyordum. Allah-u 

                                                             
642 Un, fıstık, şeker ve yağdan yapılan bir ekmek çeşididir. 
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Teâla nasıl benim elimle buna hükmetti diyordum. Bir defa kaçmaya karar verdim 

fakat sonra ailemi, yakınlarımı düşündüm. Eğer ben böyle yaparsam Mahmûd’un 

zulmünden dolayı onları helak ederim. Ayrıca kaçmayayım diye yanıma otuz atlı da 

vermişti. Onunla karşılaştığımda mecbur olarak bana söylenileni yaptım. Sonra o 

bütün huşkanâneyi yeyince onu terkettim. Hızlıca yerimden döndüm, ‘Azâz 

toprağından uzaklaştım. Yanımdaki ata bindim ve beni aramalarından korkarak 

süratle kaçtım.”  

Ebû Muhammed el-Hafâcî merkeze gitti, sonra şiddetli bir karın ağrısı hissetti. 

Sonra dedi ki: “Kardeşim İbn Nehhâs beni öldürdü, onu yakalayın.” Atlılar onun 

ardından gittiler fakat ona yetişemediler. 

İbn Nehhâs, Mahmûd’un yanına geldi ve hadiseyi ona anlattı. Bu olay 

gerçekleştikten sonra ‘Azâz’den bir elçi geldi. Eş-Şerîf en-Nakîb, Ebü’l-Me’âlî el-

Fadl b. Musa ve Ebû Muhammed el-Hafâcî’nin oğlu Sinân’ı ve ailesinden bir 

cemaati çağırdı. Yukarda olan olayı anlattılar. Mahmûd, el-Hafâcî’nin oğlu Sinân’ın 

çıkmasını engelledi ve eş-Şerîf’e de bir vali gönderilene kadar ‘Azâz valiliğini 

üstlenmesini emretti. Mahmûd, beş gün sonra ‘Azâz’e kendi adamlarından birini vali 

tayin etti. 

Ebû Muhammed el-Hafâcî 466 (1073-1074) yılında veya bir başka söylentiye 

göre 464 (1071-1072) yılında -doğrusu da budur- ‘Azâz kalesinde öldü. Cenazesi 

Haleb’e getirildi, Emîr Mahmûd b. Sâlih onun cenaze namazını kıldırdı. Onun 463 

(1070-1071) yılında öldüğü de söylenir. İkinci görüş daha doğrudur. Öleceğini 

anlayınca şu şiiri yazdı: 

“Emin olduğundan kork, kimseye güvenme, bunu sana ancak bir tecrübeden 

sonra öneriyorum, 

[277] Türklerden biri böyle vefasızlık ederse, sen düşün Araplar sana ne 

kadar gadr eder, 

Türkler ve Araplar ihanet ve vefasızlıkta öyle birleştiler ki, sanki bu ihanetin 

mihrapta dersini yapmışlardı.” 

Ebû Muhammed el-Hafâcî’nin ‘Azâz’de iken Sedîdülmülk İbn Münkız’a bir 

mektup yazarak, söz konusu mektupta kendi durumunu, Mahmûd’un kendisi 
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hakkındaki düşüncesinin değiştiğini, onun hile ve zulmünden korktuğunu anlattığı 

söylenmektedir.  

465 (1072-1073) yılında veya söylenildiğine göre Şevvâl 464 (Temmuz 1072) 

tarihinde Ebü’l-Fityân b. Hayyûs, Mahmûd b. Nasr b. Sâlih’e geldi. Sedidülmülk İbn 

Münkız, İbn Hayyûs ile Trâblus’ta bir araya gelmişti. İbn Hayyûs, Mısır hilafetine 

yakınlığından dolayı Benî Ammâr’ın kendisinden nefret ettiğini gördü. Bunun 

üzerine İbn Münkız, İbn Hayyûs’a Haleb’te bulunan Mahmûd’un yanına gitmesini 

söyledi. Akabinde Nasr b. Sedîdülmülk b. Münkız’ın refaketinde Mahmûd’un yanına 

gitti. Mahmûd da onu huzuruna çağırdı. İbn Hayyûs, Mahmûd’un meclisinde 

otururken Mahmûd şarap getirilmesini emretti ve birkaç kadeh içtikten sonra 

da“İçkiyi kaldırın! İbn Hayyûs beni methedecek. Ona kıymetli bir ödül vermeyi 

düşünüyorum. Eğer meclisimde şarap olursa, sarhoş iken İbn Hayyûs’a bu değerli 

ödülü verdi derler” dedi. Bunun üzerine içkiler kaldırıldı ve İbn Hayyûs Mahmûd 

için “Mîmiyye” adlı meşhur kasideyi okudu. Bu kasidenin başında şöyle diyordu: 

“Birbirinizi zemmetme ve küsme hususunda durun artık yeter, Zalimin 

iktidarı esnasındaki zulmüne ittiba etmeyin, ona destek vermeyin, 

Ben görüyorum ki sizin muhabbetiniz, düzgün ve samimi değil, siz her 

muhabbetinde samimi olmayanı seçiyorsunuz, muhabbeti samimi ve düzgün 

olan da sizden ancak ölüm görüyor.” 

Bu uzun bir kaside idi. İbn Hayyûs, Kasidede, Mahmûd hakkında bütün 

güzelliklere yer verdi. Kasidesinde İbn Münkız’ın kendisini oraya gönderdiğine de 

şöyle işaret ediyordu: 

[278] “Ben şükrediyorum ki Münkız’ın görüşü beni yüksek bir makama 

ulaştırdı, bana çok güzel nimetler verildi”643. 

Mahmûd ona gümüş bir tepside bin altın dinar hediye etti. Ayrıca söz konusu 

meblağın her yıl ödenmesi emrini verdi. 

Mahmûd bir süre sonra Haleb’te bir hendek kazdırdı. İbn Hayyûs ona geldi ve 

dedi ki: “Bu hendeği Kisra (Persler) ve Zü’l-Ektâf644 (Sabur b. Hürmüz) bile 

                                                             
643 İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, II, s. 598-606. 
644 Hürmüz’den sonra oğlu Sabûr [Şapur] b. Hürmüz tahta çıktı. Ona ‘Zü’l-Ektaf’ derler. Yetmiş iki yıl 
hüküm sürmüştür. Babası vefat ettiğinde henüz doğmamıştı. Bu sırada Araplar Sevad-ı Irak’ı ele 

geçirmişti ve devleti vezirler yönetiyordu. Irak’ı zapteden Arapların lideri İyad b. Nizar’ın babasıydı. 
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kazmakta aciz kalır.” Mahmûd ise ona: “Seni Emîr Ebü’l-Hasan ibn Münkız 

göndermedi, ben seni ondan istedim, öyle gönderdi. O yüzden sus işime karışma.” 

dedi. 

Mahmûd b. Nasr’ın kapısında bir grup şair toplandı. İbn Hayyûs dışında hiç 

biri ödül alamadı. “el-Kâk” olarak bilinen İbn Duveyde ona şöyle bir şiir yazdı: 

“Senin mübarek kapında bizden muflis bir grup vardır, o muflislerin işine 

de bak, 

Sen onlara ne versen kanâat ederler, hatta sen onların hepsine İbn 

Hayyûs’a verdiğinin onda birini versen de, 

Bizimle onun arasında hiç bir fark yok ama mutlu insan ile mutlu olmayan 

bedbaht insan kıyas edilmez.” 

Mahmûd: “Siz onda birini istediniz, vallahi onun misli kadar da isteseydiniz 

verirdim.” Sonra her birine yüz dinar veya daha fazlasının verilmesini emretti.  

Rumlar orduları ile ‘Azâz nahiyesine yürüdüler. Mahmûd, bin atlı kadar az bir 

grupla onlara karşı çıktı. Rumlar aniden onların önüne çıktılar ve püskürtüldüler. 

Bunun üzerine Rumlar Antakya’ya yöneldiler ve 464 (1071-1072) yılında oraya 

sığındılar. Mahmûd 9 Rebiyülahir 466 (12 Aralık 1073) tarihinde es-Sin645 Kalesini 

fethetti. 

[279] Mahmûd b. Nasr b. Sâlih Cemaziyülevvel 467 (Ocak 1075) tarihinde 

Haleb’te hastalandı. Ölümüne bağırsaklarında çıkan yaralar sebeb oldu.  

Mahmûd hükümdarlığının ilk yıllarında güzel ahlak sahibi, yumuşak huylu, 

kerim cömert, zina ve mallar hususunda iffet sahibi idi. Sonra değişti, dünyaya olan 

muhabbeti arttı, mal toplamaya başladı ve tasvir edilemeyecek şekilde cimrileşti.  

                                                                                                                                                                             
Sevad’ın ülkenin en büyük kısmını teşkil ettiği söylenir. Sabûr on altı yaşına gelince Araplar’a 

saldırmak için ordusunu hazırladı. İyad, yazı el-Cezire’de, kışı ise Irak’da geçirirdi. Sabûr onlara 

aniden saldırarak hepsini kılıçtan geçirdi. Sadece bir grup kurtuldu ve onlar da Rum topraklarına kaçtı. 

Bu ani baskınla Arapları hezimete uğratan Sabûr’a, Arap askerlerinin omuzlarını deldirdiği için bu 

manada “Zü’l-Ektaf” lakabı verildi. Me’sûdî, Mürûcü’z-Zeheb (Altın Bozkırlar), çev. Ahsen Batur, 

Selenge Yayınları, İstanbul 2017, s. 225. (çevirenin notu) 

645 Sûmeysat’a yakın bir kaledir. 
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3.10. Nasr b. Mahmûd’un Emirliği646 

[280] Mahmûd ölmeden önce Haleb’i en küçük oğlu Şebîb’e vasiyet etti fakat 

adamları onun vasiyetine uymadılar. Yerine anne tarafından dedesi el-Melikü’l-Azîz 

b. Celâlüddevle b. Büveyh olan oğlu emîr Nasr b. Mahmûd’u getirdiler. Mahmûd’un 

hazinelerinde bir milyon beş yüz bin dinar değerinde nakit para, mal, araç-gereç, 

elbise, binek vardı.  

Nasr’ın hâkimiyetinde insanlar emniyet içinde yaşadılar. Davranışları 

babasının davranışlarından daha iyi idi. Haleb halkına ihsanlarda bulundu ve 

babasının tevkif ettiği ahdasların birçoğunu serbest bıraktı. İnsanlar arasında 

alicenaplığı yaydı. Alicenap ve cömert olmasına rağmen yemek yedirecek kimseyi 

bulamıyordu.  

Nasr b. Mahmûd, Haleb yönetimine geçtiğinde Ebü’l-Fityân b. Hayyûs, Nasr 

için ilk mısrası şöyle olan bir kaside yazdı: 

“Sen vali olduğunda din izzet buldu, bu yüzden adak adayan adağını yerine 

getirmeli” 

[281] İbn Hayyûs, onun emirliğini kutlamak için yapılan törene geç gelmiş ve 

bundan dolayı özrünü beyan sadedinde şöyle bir şiir yazmıştır:  

“Gecikmemin sebebi size ihtayıcım olmaması değil bir işimden dolayı idi ve 

ben size bana dokunan bir zarardan, size olan ihtiyacımdan dolayı geldim, 

İbn Nasr bana bin dinar vermişti fakat o bin dinarım bitti, ben Nasrın647 

bana bin dinar daha vereceğini ümid ederek geldim.” 

Nasr, İbn Hayyûs’a bin dinar verdi ve “Hayatıma yemin olsun eğer Nasr kat be 

kat veriyor deseydi ben de o ödülü katlardım.” dedi. Nasr, İbn Hayyûs’a hediye 

vermeye devam etti. İbn Hayyûs, güneşli bir gün Küveyk Nehri’ndeki kabarmayı 

izelemeye çıkan Nasr için şöyle bir şiir okudu: 

“Ben görüyorum ki yağmur yere yağarken yer ona bitki çıkararak bir 

methiyede bulunuyor, eğer o yer konuşabilseydi methini ona değil sana has 

kılacaktı, 

                                                             
646 Bu başlık izah için eklenmiştir. 
647 İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, I, s.242-249. 
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Senin bu saltanatının bolluk ve bereketiyle günler azı dişleri gözükürcesine 

seninle güler ve bu dünyadaki kuşlar sevinç içerisinde öter, 

Biz denizlerde çok gel-gitler gördük, fakat denizlerin sana olan ihtiyacından 

dolayı sana geldiğini hiç görmemiştik.” 648 

Nasr bu şiirinden dolayı İbn Hayyûs’a çok hediye verdi.  

Nasr, Ahmed Şâh’ın649 refakatinde askerlerini Rumların işgalinde olan Menbic 

üzerine yürümek için hazırladı. Menbic önlerine gelen birlikler şehri bir müddet 

kuşattılar. Menbic valisi kendisine gelecek yardımdan ümidini kesince Safer 468 

(Eylül-Ekim 1075) tarihinde şehri teslim etti.  Bu konuda İbn Hayyûs bir kasidesinde 

şöyle diyor: 

“Sen bin yılın avını zorla yakalayansın, çünkü sen kını içindeyken bile kesen 

bir kılıçsın”650. 

Atsız b. Uvak et-Türkî 468 (1075-1076) yılında [282]Haleb bölgesinin 

güneyine ulaştı. El-Celâlî üzerinden Asi Nehri’ne gelerek burada konaklayınca Şam 

halkı korkuya kapılarak kaçıştı. Atsız kendisini el-Melikü’l-Muazzam olarak 

isimlendiriyordu. Gücü yettiği kadar her şeyi yağmaladı. Refeniye şehrini ele 

geçirerek kardeşi Emir Çavlı’ya651 verdi. Onun gönderdiği ordular Şam’ın her 

tarafına gidip geliyordu ve sebep olduğu karışıklık da devam etti.  

Atsız ile Haleb emiri Nasr b. Mahmûd arasında elçiler gidip geldikten sonra 

durum tam olarak istikrara kavuşmadı. Bunun üzerine Atsız Dımaşk’a dönerek şehri 

teslim aldı652.  

Atsız’ın kardeşi Emir Çavlı kötü komşuluklara rağmen bir süre Refeniye’de 

kaldı. Haleb amalinin güney taraflarına akınlar düzenleyerek buralarda bulunan halka 

baskılar yaptı. Bunun üzerine Nasr b. Mahmûd, Ahmet Şâh et-Türkî komutasında 

                                                             
648 İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, I, s.197. 
649 Ahmet Şah’ın Buğyetu’l-Taleb’de geniş bir hal tercümesi var. Ben onu Medhal ila Târîhi 
Hurubi’s-Salibiyye adlı kitabıma ek olarak yayınlamıştım. Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi 

Hurubi’s-Salibiyye, s. 251-253. 
650  İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, I, s.205. 
651 Atsız b. Uvak’ın kardeşidir. Abisi Atsız ile birlikte Tutuş’a karşı giriştikleri mücadele sonucunda 

tutuklanarak öldürülmüştür (1079). Salim Koca, a.g.m, s. 28. (çevirenin notu) 
652 Atsız b. Uvak ile birlikte Dımaşk’in sükutü çok aşamalar geçirdi. O çok eziyetler etti ve şehri 

tahrip etti. Bkz. Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi Hurubi’s-Salibiyye, s. 157-165.  
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Haleb ordusu ile Çavlı’nın üzerine ordu gönderdi. Bir rivayete göre Şeybânî653 

olduğu söylenen Ahmed Şâh, Çavlı üzerine yürüdü ve Hamâ topraklarında onunla 

karşılaştı. Bu karşılaşmada Çavlı, Ahmed Şâh’ı mağlup ederek büyük miktarda 

ganimet aldı.  

Ahmed Şâh dönerek Mezkîn’e654 geldi ve sağ kurtulan askerlerini topladıktan 

sonra Haleb’e dönmeye karar verdi. Ahmed Şâh onlara:“Bu yenilgiden sonra 

Haleb’e dönmeye yüzümüz kalmadı. Eğer savaşa dönersek Allah onlara karşı bize 

zafer verir. Bu iş de bizim için zafer hükmünde olur. Eğer bundan yüz çevirirseniz 

ben Fırat’a doğru yürür ve halkımı çağırırım. Benim Nasr b. Mahmûd’la 

karşılaşmaya yüzüm yoktur. Çünkü o alicenaplığından bana bu konumu bahşetti” 

dedi. Bu konuşmadan sonra tekrar savaşmaya karar verdiler. İlerleyerek Çavlı’nın 

askerlerinin bulunduğu yere geldiler ve ona baskın yaptılar. Çavlı’nın askerleri 

telaşlanınca Ahmed Şâh’ın ordusu tarafından yağmalandılar. Bu sırada Ahmed Şâh 

onlardan üç yüz kişiyi de esir aldı.  

[283] Ahmed Şâh esirleri güvenli bir şekilde yaya olarak Haleb’e gönderdi. 

Çavlı ise Refeniye’ye kaçtı ve daha sonra Dımaşk’ta bulunan kardeşi Atsız b. 

Uvak’ın yanına gitti. 

Nasr, Haleb’e hâkim olduktan ve istikrarı sağladıktan sonra günümüzde el-

Asrûniye Medresesi olan evin sahibi, babasının veziri el-kâ’id Ebü’l-Hasan Ali b. 

Ebû Süreyyâ’nın öldürülmesini emretti ve onu öldürttü. İbn Ebû Süreyyâ 

öldürüldüğünde kalenin altında bineğinin üzerinde adamları ile birlikteydi. Adeta 

Ebû Bişr’e yaptıklarının cezası olarak ayağına bir ip bağlanarak kalenin altından 

Antakya kapısına kadar sürüklenerek çekildi. Ebû Bişr’in, onun hakkında 

söyledikleri aynen ortaya çıktı -daha önce bunu zikrettik-. Nasr, babası Mahmûd’un 

küçük kardeşi Şebîb’i varis olarak tayin etmesinde, İbn Ebû Süreyyâ’nın rolünün 

                                                             
653 Soyları Şeybân b. Sa’lebe’ye ondan da Adnân’a dayanan Şeybâniler, Cahiliye döneminden 

Bayreyn ve Yemâme civarında meskûn iken İslâmiyetin zuhurundan sonra el-Cezîre, Basra ve 

Diyarbakır’ı da içine alan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan bir Arap kabilesidir. Şeybânîlerden bir 

heyet Hz. Muhammed (sav) zamanında Medine’ye gelip İslâma girmiş ve sonraki süreçte kendileri 

gibi soyları Bekir b. Vâil’e dayanan diğer kabileler ile birlikte İslâmın, Sâsânî coğrafyasında 

yayılmasında büyük hizmetler görmüşlerdir. Ahmed b. Hanbel’in de soyu anne tarafından 

Şeybânîler’e dayanır. Adnan Demircan, “Şeybân (Benî Şeybân)”, DİA, Cilt. XXXIX, İstanbul 2010, s. 

37. (çevirenin notu)    
654  Elde ettiğim kaynaklarda zikri geçmesine rağmen ben bu mevkiye vakıf olmadım. Öyle anlaşılıyor 

ki Refeniye’nin sınırındadır.” 
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olduğunu düşündüğünden onu öldürttü. Bunun yanı sıra Nasr, babasının valilerinden 

Naciye b. Ali’yi de öldürttü.  

İbn Nehhâs el-Halebî olarak bilinen Ebû Nasr Muhammed b. el-Hasan et-

Temîmî, Nasr’a vezirlik yaptı. Nasr’dan sonra tutuklanana kadar kardeşi Sâbık’a da 

vezirlik yaptı. Vezir olmadan önce Mahmûd’un kâtipliğini yapmış olan Ebû Nasr 

daha sonra serbest bırakıldı.  

468 (Mayıs 1076) yılı Ramazan bayramı günü Nasr b. Mahmûd, en güzel 

elbiselerini giyerek bayramı kutladı. Bu zaman bahar mevsimi olup yeryüzü de 

parlak idi. İnsanlar en güzel elbiselerini giydiler ve toplanarak bayramı kutladılar. Bu 

sırada İbn Hayyûs, Emîr Nasr’ın huzuruna çıktı ve ona bir kaside okudu. Bu 

kasidesinde söyle diyordu: 

“İki nimet sana has olarak bir oldu ve yayıldı, hatta kıyamete kadar devam 

eder”655. 

[284] Nasr daha sonra Emîr Ahmed Şâh et-Türkî’yi tutuklayarak kalede 

hapsetti ve ardından ikindiye kadar içki içti. Sarhoş olunca da kaleden çıkarak şehrin 

merkezinde ikamet eden Türkleri yağmalamak amacıyla saldırıya geçti. Bu sırada bir 

Türk ok atarak Nasr’ı boğazından vurdu. Nasr’ın adamları onu takip etmek için 

kaleden çıktıklarında Nasr’ın öldüğünü gördüler. Bu olay 1 Şevval 468 (8 Mayıs 

1076) tarihinde Pazar günü gerçekleşti. Nasr heyecanlı biri idi656. 

3.11. Sâbık b. Mahmûd’un Emîrliği657 

[285] Türkler, Haleb’e ilerleyerek şehre girdiklerinde Haleb Kalesi’nin valisi 

Verd adında bir şahıs idi. Nasr döneminde Trâblusşam’dan Haleb’e dönmüş olan 

Sedîdülmülk Ebü’l-Hasan b. Münkız da onun yanındaydı. Her ikisinin de yanında 

ileri gelenlerden oluşan bir topluluk vardı. Verd ve Sedîdülmülk Türklerin şehre 

girdiklerini öğrenince Nasr’ın kardeşi Sâbık b. Mahmûd’u658 çağırdılar. 

                                                             
655  İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, I, s. 269. 
656  Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 151. 
657  Bu başlık izah için eklenmiştir. 
658 Sâbık’ın, Buğyetü’t-Taleb’de geniş bir hal tercümesi var. Ben onu Medhal ila Târîhi Hurubi’s-
Salibiyye adlı kitabıma ek olarak yayınlamıştım. Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi Hurubi’s-

Salibiyye, s. 397-404. 
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El-‘Akabe’de659 Azîzüddevle Fâtik’e nispet edilen bir evde ikamet eden 

Sâbık’ı getirerek onu iple kale surlarına çıkardılar. Bu sırada sarhoş olan Sâbık’a 

emirlik sembolleri ile davette bulundular. Ordunun da kendisine itaat etmesinden 

sonra Ahmed Şâh’ı serbest bırakması istendi. O Ahmed Şâh’ı serbest bırarakarak ona 

ihsanlarda bulundu.  

Salıverilen Ahmed Şâh, el-Hâdır’da bulunan askerinin yanına geldi ve böylece 

fitne ve kargaşa son buldu. [286] Sâbık koltuğunu sağlamlaştırdıkran sonra 

“İzzülmülk Ebû Fezâ’il” lakabını aldı. Ardından da İbn Hayyûs, Sâbık’ın huzuruna 

gelerek bir kaside okudu. Bu kasidesinin baş tarafı şöyledir: 

“Ondan uzak bile olsam, ona olan ahdimi yerine getirmem ve muhabbetimi 

devam ettirmem lazım”660 

Sâbık, ona bin dinar verdi ve her ay için de üç yüz dinar maaş bağladı. Sabık 

Benî Mirdâs’ın son hükümdarıdır.  

Sâbık, Haleb’e hâkim olduktan sonra Benî Kilâb’ın ileri gelenleri kardeşi 

Vessâb’ın etrafında bir araya gelerek Haleb’i Sâbık’tan almaya karar verdiler. 

Vessâb’a diğer kardeşi Şebîb b. Mahmûd ve dayısının oğlu Mübârek b. Şibl ve Benî 

Kilâb’ın tamamı destek verdi.  

Sâbık bu durumu araştırıp öğrenince 10 bin atlının başında bulunan Türklerin 

emiri Ahmed Şâh’ı çağırarak onunla istişarede bulundu. Ahmed Şâh, 1 Zilkade 468 

(6 Haziran 1076) tarihinde Çarşamba günü Türklerden İbn Dimlâc olarak bilinen 

Muhammed b. Dimlâc’a bir adam gönderdi. Ardından da anlaşarak birlikte 1 

Zilhicce 468 (6 Temmuz 1076) tarihinde Perşembe günü Vessâb ve Benî Kilâb’a 

karşı savaşmak üzere Haleb’ten ayrıldılar. Benî Kilâb daha önce benzeri görülmemiş 

kalabalık bir topluluk bir araya getirmişti. Onların atlı ve yaya toplamda 70 bin asker 

topladıkları söylenilmektedir. Söz konusu bu ordu Haleb’te kargaşa çıkarmış ve 

Kınnesrîn’de konaklamıştı. Fakat Türklerin İbn Dimlâc komutasındaki yeni 

kuvvetlerini görünce savaşmadan bozguna uğradılar. Eşlerini, sahip oldukları 

herşeyi, aile ve evlatlarını geride bırakarak kaçtılar. 

                                                             
659 Ona Benî Mûnzir Akabesi de denir. Haleb nahiyelerinin en şerefli ve üstün olanlarındandı. 
Hayrettin el-Esedî, Ehyâ-i Haleb ve Esvakîha, s. 280.  
660 İbn Hayyûs, Divan-ı İbn Hayyûs, I, s.144. 
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[287] Ahmed Şâh, Muhammed İbn Dimlâc ve adamları Benî Kilâb’a ait olan 

herşeyi ganimet olarak aldılar. Yüz bin deve, dört bin koyun ve Benî Kilâb’ın 

kadınlarını ve cariyelerini ele geçirdiler. Bunun yanı sıra evlerde buldukları herşeyi 

aldılar. Sayıları 10 binden fazla olan savaşçı kölelerini de affettiler ve onlardan hiç 

birini öldürmediler. Bu savaş esnasında Türkler, Araplardan sayılamayacak kadar 

çok ganimet ele geçirdiler ve onlardan büyük bir topluluğu da esir ettiler.  

Ahmed Şâh esirler ile Haleb’e Sâbık’ın yanına döndüğünde Sâbık, esirleri 

serbest bırakmak istedi. Savaşta esirler arasında bulunan dayısının oğlu Mübârek b. 

Şibl’in hanımı olan kızkardeşini özgürlüğüne kavuşturarak bir eve yerleştirdi ve ona 

ikramda bulundu.  

Bu yenilgiden on üç gün sonra Muhammed b. Dimlâc, Ahmed Şah’ı davet etti. 

Bu davetten sonra Ahmed Şah, Haleb’in kuzeyinde konaklamış olan Muhammed b. 

Dimlâc’ın yanına gitti. Beraber yiyip içerken Muhammed b. Dimlâc aniden Ahmed 

Şâh’ı tutuklatıp esir etti. Yanında çok az sayıda askeri olan Ahmed Şâh dokuz gün 

esarette kaldı. 

3.12. Türkmenlerin Hâkimiyeti661 

[288] Sâbık b. Mahmûd, Ahmed Şâh’ı 24 Zilhicce 468 (30 Temmuz 1076) 

tarihinde Cumartesi günü Muhammed b. Dimlâc’tan 10 bin dinar ve yirmi at 

karşılığında satın aldı. 

O sırada Vessâb b. Mahmûd, Mübârek b. Şibl ve Hâmid b. Zuğayb Sultan 

Ebu’l-Feth Melikşâh b. Alp Arslan’ın huzuruna geldiler, durumları hakkında 

şikâyetlerini ilettiler. Sultan’dan, Sâbık’a karşı kendilerine yardım etmesini ve 

Sâbık’tan dolayı başlarına gelen belayı uzaklaştırmasını istediler.  

Sultan onların isteklerini kabul etmemesine rağmen onları hoşnut edecek bazı 

vaatlerde bulundu. Ayrıca onlara Şam bölgesinde bazı iktalar verdi. Kardeşi 

Tâcüddevle Tutuş’a662 da Şam’ı ikta etti ve 470 (1077-1078) yılının başlarında 

Şam’a gitmesini emretti. 

                                                             
661  Bu başlık izah için eklenmiştir. 
662 Tacüddevle Ebû Sâid Tutuş b. Alp arslan b. Dâvûd b. Mikail b. Selçuk İbn Dukak es-Selçukî. 
Doğu beldelerinin meliki idi. Dımaşk’ı Fâtimîler’den alan Atsız b. Uvak’a yardım etmek için giden 

Tacüddevle Tutuş Fâtımî tehlikesini bertaraf ettikten sonra Atsız b. Uvak’ı kendisine komplo 

düzenlediği iddiası ile boğdurttup 471 (1078-1079) yılında Dımaşk’a hâkim oldu. Böylece Suriye 
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Sultan Melikşâh ayrıca Afşin b. Bekcî, Sunduk et-Türkî, Muhammed b. 

Dimlâc, İbn Tûtû, İbn Berîk ve daha başka Türk emirlerine Tâcüddevle Tutuş’un 

hizmetine girmelerini ve onunla birlikte Şam’a gitmelerini emretti. 

[289] Tâcüddevle yanında bulunan Vessâb b. Mahmûd, Mübârek b. Şibl ve 

Hâmid b. Zuğayb ile birlikte yola çıkarak Diyarbakır’a varınca yukarıda zikredilen 

emirler ona destek olmak üzere orduya katıldılar. Bu sırada Ahmed Şâh, Haleb 

ordusu ile birlikte bir süre Antakya’yı kuşatmıştı. Bu sene burada pahalılık arttı. 

Bundan dolayı beş bin dinar karşılığında Antakya’daki durum düzeltildi ve söz 

konusu miktarı alan Ahmed Şâh da Antakya önlerinden ayrılarak Haleb’e döndü.  

Tâcüddevle Şam’a yaklaşınca Haleb merkezinde ikamet eden Ahmed Şâh ve 

ona bağlı Türkler Hısnü’l-Cisr’e kaçtılar. Burayı İbn Münkız daha önce Şeyzer’i663 

baskı altında tutmak ve Rum bölgesinden gelecek malları alıkoymak amacıyla ve 

Sâbık b. Mahmûd’un izni ile bu sene içerisinde yeniden inşa etmişti. Ahmed Şâh ve 

yanındaki bir Türk topluluğu da mallarını ve ailelerini bu kalede bırakarak Haleb’e 

hizmet için döndüler. Haleb halkı İbn Hân’ın daha önce yaptıklarından dolayı 

kadınlarını kalede onlarla birlikte bırakmak istemedi. Bu sırada Hısnü’l-Cisr’deki 

durum da Türklerin aleyhine değişti ve kalede bulunan Türklerin tamamı öldürüldü.  

Tacüddevle Tutuş, Benî Kilâb ona katılana kadar yol üzerinde bir çayırda 

konakladı. Benî Kilab ona katıldıktan sonra 471 (1078-1079) yılında Haleb’e vararak 

şehir önünde karargâh kurdular. Bu sırada Şerefüddevle Ebu’l-Mekârim Müslim b. 

Kureyş664 de Melikşâh’ın emri ile maiyetindeki büyük bir ordu ile Haleb önlerine 

geldi. Yardım etmek amacıyla Tâcüddevle ile birlikte kuşatmaya katıldı. Üç ay yirmi 

gün Haleb’i kuşattılar. Haleb önlerinde 3 Zilkade 471 (7 Mayıs 1079) tarihine kadar 

savaş devam etti.  

                                                                                                                                                                             
Selçuklu Devleti’nin temellerini attı. İbn Hallikân, a.g.e., I, s.295; İbnü’l-Esir, a.g.e., VIII, s. 291. 

(çevirenin notu) 
663 Ma’arra yakınlarında Şam’ın bir kasabasını müştemil bir kaledir. Hama ile arasında bir günlük 

mesafe vardır. İçerisinden Ürdün Nehri geçmektedir. Şehrin ortasında Lübnan Dağından başlayan bir 

yüksek tepe bulunur. Yakût el-Hamevî, 1971 a.g.e., III, s. 434. (çevirenin notu) 
664 Ukaylî Emîri Kureyş b. Bedrân’ın oğlu olan Müslim b. Kureyş 432 (1040-1041) yılında doğdu. 

Tuğrul Bey’in ölümünden sonra Bağdad’ı istila etmek istediyse de başarılı olamadı. Halife Kâim-

Bîemrillah tarafından affedilen Müslim, Şam bölgesine yöneldi ve Haleb’i alarak Mirdâsîler 
hânedanlığına son verdi. İbn Hallikân, a.g.e., V, s. 267-268. (çevirenin notu) 
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Kuşatma esnasında Haleb’teki Türk komutan Ahmed Şâh aldığı bir yaradan 

dolayı öldü. Şerefüddevle Müslim b. Kureyş, Tacüddevle Tutuş’un safında olmasına 

rağmen gizliden Sâbık ile irtibat kuruyor ve onu cesaretlendiriyordu. [290] Ayrıca 

Şerefüddevle, Benî Kilâb’ın Türkler ile bir araya gelmesini de istemiyordu. 

Benî Kilâb, Tacüddevle’den ayrılmak için izin istediler, o da onlara izin verdi. 

Şerefüddevle Ebü’l-Mekârim, Tâcüddevle Tutuş’un kendisi hakkındaki niyetinin 

değiştiğini ve kendisi ile Sâbık ve Haleb halkı arasındaki yazışmaları ve ithamları 

araştırdığını öğrendi. Bunun üzerine Şerefüddevle, Haleb önlerinden ayrılmak için 

Tâcüddevle’den izin isteyerek yola koyuldu. Ayrılırken de Haleb kapısı önünden 

geçmeyi tercih etti. Bu sırada Şerefüddevle’nin adamları ellerindeki birçok şeyi 

milliyetçi duygular ile kendileri gibi Arap olan Haleb halkına sattılar. Bu durum ile 

hem Haleb halkının hem de Sâbık’ın kuvveti arttı.  

Ağır şartlar altında bulunan Haleb halkına sattıkları mallar ile Haleblilerin 

kuvvetlenmesini sağlayan Şerefüddevle ülkesine doğru yola koyuldu. Ancak 

giderken de Vessâb, Mübârek ve Şebîb’e kendileri için ihtiyatlı olmalarını ya da 

Haleb’ten kaçmalarını tavsiye etti. 

Böylece Tâcüddevle’nin yanında çok az sayıda kişi haricinde Benî Kilâb’tan 

kimse kalmadı. Sâbık, Benî Kilâb’a mektup yazarak onları birleştirdi ve onlara “Ben 

ülkenizi koruyorum, eğer Haleb Tutuş’un eline geçerse Arab’ın mülkü zail olur ve 

Araplar zelil olur” dedi. Yaşanan olaylar Arapları Türklerden uzaklaştırdı. 

Yenilgiden önce ve sonra arkadaşlarından bazıları öldürülünce, Araplar kaçarak 

Haleb’te bulunan Sâbık’ın yanına gittiler.  

Sâbık, Emîr Ebû Zâ’ide Muhammed b. Zâ’ide’ye veziri Ebû Nasr b. Nehhâs’ın 

şiirinden bir kaside yazdı. Kendisinin içinde bulunduğu sıkıntılı hali tarif ediyordu. 

Bu şiir ile Ebû Zâ’ide’nin kendisine yönelmesini ve yardım etmesini istiyordu. Ebû 

Zâ’ide’yi yardım etmekten imtina etmemesi hususunda uyarıyordu. Bu durumun 

Arapların hâkimiyetinin son bulmasına sebep olacağını ifade ediyordu. Ayrıca 

Ahmed Şâh ile yaşadıkları hadisede, Ebû Zâ’ide’yi yardım etmediği için azarlıyordu.  

Söz konusu kaside şöyledir: 

[291]“Ben bu büyük ve şiddetli sorunun halledilmesi için seni davet ettim, 

Sen ise buyur diyerek bu davete icabet ettin, 
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Cömert, kesinlikle ihanet etmeyen bir kerim zatın vefası gibi aramızdaki 

ahdi yerine getirdin, 

Sen şiddetli bir savaşçının senin karşında korkarak ses çıkardığı halde bile 

her sıkıntılı hali yarmaya devam ediyorsun, 

Sen cenazeye sahip çıkan, onu taşıyan adamın kollarını sıvadığı gibi bu 

savaşta kollarını sıva ve kalk, senin öyle maceraların var ki bu belalar sana 

hafif gelir, 

Benî Kilâb’a de ki: “Allah sizin cemaatinizi parça parça etsin, yazıklar 

olsun size! Ayıplayandan korkmuyor musunuz? 

Siz izzeti zillet ile mi değiştiriyorsunuz? Siz gündüz tabi olunan saç, akşam 

da tabi olan kuyruk mu olacaksınız? 

Siz düşmanları parçalayan aslanlar gibi iken, neden şimdi tilkiler ile birlikte 

oluyorsunuz, 

Savaşa öyle bir zıplama ile gidin ki, o zıplama ile göğüslerin pası silinsin, 

soyumuzdan utanmayın, menkıbelerimizden çekinmeyin, neden hâla zelil 

oluyorsunuz, 

Elbet bir gün gelecek ki, o gün bizim ile düşmanlarımız arasında kılıçlar ve 

mızraklar hüküm verecek, 

Ben ruhu açık bir gedik olarak görüyorum, siz de cesedsiniz, gidin o 

gedikten girin, eğer ruh giderse sizler ruhsuz bozuk birer cesed olursunuz, 

[292]Ben sizin zilletinizi istemediğim, izzetinizi istediğim için o ruhu 

müdafaa ettim, sizin için çok ölümleri göze aldım, 

Ben sizin izzetinizi korumak için hem malımla hem muhabbetimle, hem 

cesedimle, hem de kalbimle mücadele ediyorum, 

Ben malımı ve servetimi sizden gizler miyim? Eğer böyle yaparsam o zaman 

ben bütün değerlerimiz ve ahlak-ı hasanemizden uzaklaşırım, 

Ben, ovaları dolduran ordular ile geldiğinde ‘İbn Müseyyeb’in bu yaptığına 

teşekkür ediyorum.” 

Kasidenin bir bölümü de şöyledir:   
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“Ey büyük ve süratli deveye binmiş çölü kateden binici! Sen doğru yolu 

bulasın, 

Benden  ‘Ebû Reyyan’a vacip ve âdetimiz olan bir görevi eda ederek mektup 

ulaştır,  

O öyle bir kardeştir ki gözümün önünde gayb olsa da her zaman yanımda 

hazırdır, 

Acaba günler ne zaman aramızı birleştirir ve ne zaman onunla musafaha 

ederim. 

[293] Ey binici! Selamımı ‘Şibl’e ulaştır ve ona de ki; Hayrın senindir, 

geçmişi bırak, 

Bunlar öyle kinlerdir ki, insanın susması gerekir, eğer konuşsan çok 

yorulursun, zaman bile o kinden usanır, 

Şanslısınız ki size bir fırsat geldi, bu fırsat için kalkın, eğer kalkmazsanız 

sonra o fırsata ölümüne ihtiyaç duyarsınız, 

Ben görüyorum ki muhakkak bir genç için savaşa girip ölmesi, savaşa girip 

sağ kalmasından çok daha güzeldir.” 

Horasan Türklerinden Türkmân et-Türkî denilen bir emîrin beraberinde bir 

ordu ile Tâcüddevle’ye yardım etmek için Haleb’e yöneldiği haberi Sâbık’a ulaştı. 

Bunun üzerine Sâbık, Benî Kilâb emirlerinden Mansûr b. Kâmil el-Kilâbî’yi Ebu 

Zâ’ide’ye ulaştırmak üzere bir mektup ile birlikte geceleyin Haleb’ten gönderdi. Ebu 

Zâ’ide’ye verilen mektubun içinde bu mezkûr beyitler vardı. Yanında Sâbık’ın bazı 

adamları ve kıymetli mallar da vardı.  

Emîr Ebû Zâ’ide Muhammed b. Zâ’ide kendisine takdim edilen beyitleri 

okuduktan sonra Mansûr ve Sâbık’ın naibi ile birleşti. Ayrıca Benî Numeyr, Kuşeyr, 

Kilâb ve Ukayl’dan bin atlı ve beş yüz dolayında yaya asker topladılar. Bütün bunlar 

Şerefüddevle Ebu’l-Mekârim ve onun meclisinin tavsiyesi ile gerçekleşiyordu.  

Emîr Ebû Zâ’ide onları elçi olarak gönderdi. Vâdi-yi Butnân’a665 ulaştılar. 

[294]Bu ilerleyiş Haleb muhasarasına katılmak ve Tutuş’a yardım etmek amacıyla 

                                                             
665  Butnan Vadisi Menbic ve Haleb arasında bir vadidir. İçinde bir nehir akar. Yakût el-Hamevî, 1971 

a.g.e., I, s. 530. (çevirenin notu) 
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ilerleyen Türkmân et-Türkî’nin başında bulunduğu bin kişilik Oğuz birliğine denk 

geldi. 

Türkmân et-Türkî, el-Fâyâ666 yolundan geçti. Emîr Ebû Zâ’ide topladığı 

adamlarla ilerleyerek el-Fâyâ topraklarında Türkmân et-Türkî’ye ani bir baskın yaptı. 

Türkmân et-Türkî’yi öldüren Ebû Zâ’ide çok sayıda esir aldı ve Türkmân et-Türkî ile 

gelen tüccarların mallarını da yağmaladı. Bu haber Haleb’i kuşatan Tâcüddevle’ye 

ulaşınca, Tâcüddevle, Haleb’ten ayrılarak Fırat’a yöneldi ve ardından da Diyâr-ı 

Bekr’e gelerek burada kışladı. 

Tâcüddevle daha sonra Fırat’ı geçip Menbic, Hısnu’l-Fâyâ, Hısnu’d-Deyr gibi 

kale ve şehirleri ele geçirerek buralara kendi adamlarını yerleştirdi. Ardından da 

askerleri ile birlikte Şibl b. Camî’nin elinde bulunan Hısnu Buzâ’â’ya667 yöneldi. Bu 

kalede Türkmân et-Türkî’nin askerlerinin çok öfkeli oldukları bazı adamlar vardı. 

Tacüddevle onlarla savaştı, şehri kılıç ile fethetti ve içindekilerin hepsini öldürdü. 

Kaleyi yağmalayan Tâcüddevle, kaleye kendi adamlarını yerleştirdi.  

Tâcüddevle buradan ayrılarak ‘Azâz’e gitti. Şehirde bulunan halkın çoğu 

kaleye sığınmak istiyordu. Ancak kalade bulunan vali halkın buraya girmesine engel 

oluyordu. Onlar da kumaşları kullanarak kaleye karşı tahtaları kurarak kumaşları ile 

kaleye sığınmaya çalıştılar. İnsanlar bunların üzerindeyken İsa adlı vali onlara karşı 

kötü yol ve siyaset izledi.  

Askerler kaleye doğru ilerlediler, savaştılar ve etrafı ateşe verdiler. Böylece 

kaleye sığınmak isteyen halkın kullandığı kumaşları, [295] ürünleri, haremleri ve 

evlatları yandı. Kale neredeyse alınacaktı. Yangından sağ kurtulan bazı insanlar 

Tâcüddevle’ye sığınarak ondan eman istediler. Söz konusu insanlara eman veren 

Tâcüddevle, insanların arazilerine dönmelerine de müsaade etti. 

                                                             
666 Haleb ve Menbic arasında büyük bir kasabadır. Menbic’e bağlıdır. Menbic’in Güney tarafında 
Butnan Vadisi’ne yakındır. İçinde akan sular ve bağçelerle mamur köylere sahiptir. Yakût el-Hamevî, 

1971 a.g.e., IV, s. 266. (çevirenin notu) 
667 Haleb ve Menbic arasında Butnan vadisinde yer alan Haleb idaresinde bir beldedir. Yakût el-
Hamavî, Mu’cemü’l- Büldân, I, s. 486; Günümüzde el-Bab bölgesine bağlıdır. Güneydoğuda Mimleha 

Cebul taraflarındadır. Kuzeydoğudan uzanan Zeheb vadisinden geçer. Mu’cemül-Coğrafi li’l-Kıtri’l-

Arab-i Suriye. 
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Melik Tâcüddevle oradan ayrılarak Cıbrîn-i Kurastâyâ’ya668 gitti ve kaleyi ele 

geçirerek adamlarını buraya yerleştirdi. Daha sonra Emir Ebû Zâ’ide b. Muhammed 

b. Zâ’ide geceleyin Haleb’ten çıktı ve Kermîn669 olarak bilinen bir mezraya geldi. 

Burada Oğuzlardan elli atlı ile karşılaşmış, çoğunu öldürmüş ve yanlarında bulunan 

herşeyi ganimet olarak aldıktan sonra salimen Haleb’e dönmüştür.  

Tâcüddevle Tutuş, Cıbrîn’den savaş için hazırladığı büyük bir ordu ile gece 

yola çıktı. Sabah vakti Haleb’e ulaştı ve şehre saldırdı. Bu sırada Haleb askerleri de 

savaşmak üzere şehirden çıkınca iki taraf Haleb kapısı önünde el-Hannâkiyye adlı 

yerde karşı karşıya geldi. Söz konusu bu karşılaşmada Haleb ordusu nedensiz bir 

şekilde yenildi. Daha sonra ise Allah, Tutuş’un ordusunu savaş yapılmadan yenilgiye 

uğrattı. Emîr Ebû Zâ’ide b. Muhammed b. Zâ’ide ve amcasının oğlu Şibl b. Câmi’ b. 

Zâ’ide elli kadar atlı ile onlara karşı mücadele etti ve onları mağlup etti. Oğuzlardan 

büyük bir topluluğu öldürdüler ve ganimet elde ettiler.  

Eğer Haleb askeri geri dönüp onlara saldırsaydı, atı hızlı olduğu için 

kurtulabilenler hariç onlardan kimse kurtulamayacaktı. Bu zaferden sonra 

Muhammed b. Zâ’ide’nin namı yayıldı. 

[296] Emîr Muhammed b. Zâ’ide, İbn Zenkel olarak bilinen eş-Şeyh Ebû Nasr 

Mansûr b. Temîm’den, Ebu’l-Fezâ’il Sâbık b. Mahmûd’un kendisine gönderdiği 

kasidesine cevap olarak bir kaside yazmasını istedi. İbn Zenkel yazdığı kasidede 

Benî Kilâb’ın içinde bulunduğu durumdan ve olaylardan bahsediyor. Söz konusu 

kaside şöyledir: 

“Sen beni davet ettin, ben de samimiyet ve ihlas ile nasihat etmek için sana 

icabet ettim, ben bu icabeti kesinlikle üzerimde vacip olarak görüyorum, 

Korkarak, zorla ve ahmakça değil, isteyerek buyur dedim, savaşa korkarak 

götürülen bir adam gibi değil hızlıca geldim.” 

Aynı kasidede: 

                                                             
668 Haleb’e 8 km uzaklıkta Doğu tarafına düşer. Mu’cemül-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye; Haleb’in 

‘Azâz nahiyesine bağlı bir kasabadır. Cıbrîn-i Şimal olarak da bilinir.Yakût el-Hamevî, 1971 a.g.e., II, 

s. 118. (çevirenin notu) 
669 Şimdiki ismi Kefre-Kermin’dir. Güneydoğu yönünde Haleb’e 10 km uzaklıkta Han-Asel’e yakın 

bir yerdir. Mustafa Talas, Mu’cemül-Coğrafi li’l-Kıtri’l-Arab-i Suriye. 
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“El-Mudrikî İbn Sâlih beni çağırdığında, atıma semer bile bağlamadan 

hemen çıktım, sıkıntıları yararak korkmadan hemen ona gittim, 

Sâbık’a yardım etmek için zamanın musibetleri ile yarıştım, Türkmân et-

Türkî’ye develeri sürdüm, 

Savaş için onlarla karşılaştığımızda bazımız canları bazımız da ganimetleri 

alıyordu,  

Bugün bereketinden dolayı ne kadar mutlu bir gündü ki düşman askerleri 

her gedikten kaçıyordu, 

Düşman askeri gelirken Şam’ı kendi elindeymiş gibi görüyordu, fakat bu 

Buzâ’â Savaşı günü düşman o zannını bırakıp gitti,” 

[297]“Kermîn gecesi onların eşrafını tencerede kasaba teslim edilmiş koyun 

gibi terkettik, 

Hunnâkiyye günü ise onları zillet tozuna boğduk ki, onların gençleri 

ihtiyara dönüştü, 

Onlardan kaçanların etrafını yanımdaki güçlü gençlerle şahinin sıpa 

üzerine atılması gibi sardım, 

Vallahi benim kavmim benimle birlikte kaçan düşman üzerine geri dönseydi, 

hepsini kılıçtan geçirecektik,  

Onlar yanlarında korku çubukları ile kaçarken, biz kılıçlarımız ve 

mızraklarımızla onların arkasındaydık, 

Onlardan nice savaşçıları devirdik ki, onların göğsünü toprakla 

buluşturduk, 

Onlar gelebilecek yardımdan ümitsiz olarak, Cıbrîn’den hızlıca gerisin geri 

kaçtılar, 

Onlar en güzel kazancı canlarını kurtarmakta bularak elde ettikleri tüm 

kazançları bırakarak kaçtılar.” 

Tâcüddevle Tutuş, Cıbrîn’den yola çıkarak Dımaşk’a yürüdü ve orayı ele 

geçirdi. Dımaşk’ı Atsız b. Uvak et-Türkî’den670 teslim aldı. Sonra Afşin b. Bekcî, 

                                                             
670 Bkz. ‘Tutuş’un Dımaşk İstilası’, Süheyl Zekkar, Medhal ila Târîhi Hurubi’s-Salibiyye, s. 164. 
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Tâcüddevle’nin ordusundan ayrıldı. [298] Yanında bulunan çok sayıda asker ile 

kuzeye yönelen Afşin, Ba’lebek yöresinde birçok yeri yağmaladı. Ardından 10 

Cemaziyülevvel’de (8 Kasım 1079) Trâblus’a doğru gitmekte olan çok sayıda tüccar 

ve kafilenin bulunduğu Refeniye’ye vardı. Tüccâr ve kafile topluluğuna saldıran 

Afşin, birçok kişiyi öldürdü, kadınları ve malları da yağmalamaya izin verdi. On gün 

kaldığı Refeniye’den sonra Hısnu’l-Cisr’e gitti. Burada Ebü’l-Hasan b. Münkız ona 

ikramlarda bulundu. İbn Münkız’a Şam’ı yağmalama niyetinde olduğunu söyledi. 

İbn Münkız ise ondan Kefertâb beldesine saldırmamasını istedi. Afşin de İbn 

Münkız’ın isteği üzerine Kefertâb’a saldırmadı.   

Ardından Kestûn şehrine doğru ilerleyen Afşin, Refeniye’de olduğu gibi 

buranın da yağmalanmasını ve cezalandırılmasını emretti. Yirmi küsür gün burada 

kaldıktan sonra yer değiştirerek Cebel-i Summâk671 ve daha başka burçlara askerleri 

ile mancınıkları taşıdı. Fethedip yok edebileceği hiç bir burç kalmadı. Kadın ve 

çocukları dahi yağmalamayı mübah saydı. Bütün Sermîn ve Ma’arra bölgesindeki 

durum da bu şekilde devam etti. Buradan da Cebel-i Benî Uleym’e672 çıktı fakat 

burada bir şey elde edemedi.  

Daha sonra Afşîn, Ma’aratu’n-Numân’ın doğu tarafına mancınıklar ile geldi ve 

şehrin burçlarını ve kalelerini kılıç ile ele geçirdi. Sayılamayacak kadar çok ganimet 

aldı. Halka karşı galibiyet kazandı ve onlardan birçok kişiyi öldürdü. Sonra Tel-

Mennes’e gitti ve şehre beş bin dinar vergi kesti ancak bunu alamadı. Buradan da 

Ma’aratu’n-Numân bölgesine intikal etti ve daha önce yaptıklarının aynısını burada 

yaptı. Bunu Kefertâb’ın beldelerinden biri olan Ma’artârıh673 takip etti. [299] 

Burçlara sığınan şehir halkı karşısında zor durumda kalınca şehri yaktı ve burçların 

içinde bulunan herkes öldü. 

Bu olay ile ilgili haberler Dımaşk’ta bulunan Tâcüddevle’ye ulaştığında, 

Kefertâb cihetine ulaşıncaya kadar hızlı bir şekilde ilerledi. Ancak Arslântâş’ı 

(Afşin) arayan Tâcüddevle, Arslântâş’ın Rum beldelerine gittiğini öğrenmesi üzerine 

Dımaşk’a geri döndü. Dımaşk’a dönerken yol üzerinde bulunan insanlar itaatkâr 

davrandılar.  

                                                             
671 Günümüzde Cebel-i Erba’in olarak bilinir. 
672 Eriha beldesi üzerindeki Cebel-i Zaviye’dir.  
673 Kefertâb’ın kuzeyinde bir bölgedir. Mahmûd Selim el-Cundi, Târîh-i Ma’arratü’n-Numân, , Cilt. I, 

Dımaşk, 1994, s. 20. 
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Afşin, Şam’dan döndüğünde Haleb çevresinde Ma’arra’dan Haleb’e kadar 

meskûn hiçkimse kalmamıştı. Ardından Antakya’ya yönelen Afşin gücünün yettiği 

kadar yeri tahrip etti. Önüne çıkan herşeyi yağmaladı ve esir aldı. Antakya’dan çok 

miktarda mal ona verildi. Kendisi ve askerleri yağma ve talanlardan yeterince 

doyunca doğuya yöneldiler.  

Şam’da meydana gelen bu yağma ve talanın benzeri daha önce duyulmamıştı. 

Şam bölgesinde yaşayan halkın çoğu bu olaydan sonra açlıktan öldü. Öyle ki; 

açlıktan dolayı başkalarını öldürüp etlerini yiyen bir topluluk dahi ortaya çıktı. 

Kıtlıktan dolayı altı rıtl buğday bir dinara satıldı. Diğer mallar da buna oranla çok 

yüksek fiyatlara satıldı. Şam’da bu olaydan sağ kurtulanlar ise Şerefüddevle Ebu’l-

Mekârim Müslim b. Kureyş’in ülkesine gittiler. Müslim b. Kureyş onlara ihsanda ve 

tasadukta bulundu. Onun bu ihsanı sonradan Haleb’e hâkim olmasının en büyük 

sebebidir.  

Bu olay gerçekleşince Şerefüddevle Şam’a sahip olmak istedi. Sâbık b. 

Mahmûd onunla yazışarak Şam’ı kendisine teslim etmeyi teklif etti. Benî Kilâb’ın 

tamamı onun yanına geldi ve Şerefüddevle de Haleb’e yöneldi. Şerefüddevle 472 

(1079-1080) yılının kurban bayramında Bâlis’e674 geldi. 

[300] Şerefüddevle 16 Zilhicce 472 (8 Haziran 1080) tarihinde Haleb’e 

geldiğinde şehrin kapıları yüzüne kapatıldı. Haleb’te Sâbık’ın yanında Şebîb ve 

Vessâb adındaki iki kardeşi de vardı. Sâbık’ın mezkûr kardeşleri şehrin Müslim’e 

teslim edilmesini engellediler. Şerefüddevle ise Halebliler ile savaşmadı. Fakat 

Halebliler içinde bulundukları açlık ve gıda yetersizliğinden dolayı Haleb’in 

Şerefüddevle’ye teslim edilmesini istiyorlardı.  

Şerefüddevle’nin askerlerinde çok fazla mahsül, sınırsız ve vasfedilmeyecek 

kadar çok kuvvet vardı. Haleb’teki ahdasların nakibi ve reisi el-Hutaytî olarak 

bilinen eş-Şerîf Hasan b. Hibetullah el-Hâşimî idi. el-Hutaytî’nin oğlu Ebu Mansûr, 

Sâbık’ın askerleri ile birlikte Beyt-i Lâhâ’da675 muhalif olan bazı Türkler ile 

savaşmak için Haleb’ten çıkmıştı. El-Hutaytî’nin oğlu Türkler tarafından esir 

alınmıştı. Ebu Mansûr, Ahmed Şâh’ın arkadaşlarından biri olan Hatlec’in yanında 

                                                             
674  Suriye’de meskûn olmayan bir yerdir. 
675 Beyt-i Laha’nın batı kısmına Cebel-i Lükkâm adı verilir. Orası abid ve zahidlerin meskenidir. 
Onların burda faydalandıkları helal meyveler vardır. Şam ve Cezeriye arasını ayıran bir bölgedir. 

İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb, I, s. 439. 
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esir olarak kaldı. Şerefüddevle Müslim, Haleb önlerine ulaştığında huzuruna çıkan 

Türkler, el-Hutaytî’nin oğlu Ebu Mansûr’u ona verdiler. 

Şöyle anlatılmaktadır: Şerefüddevle’nin kendisi Ebu Mansûr’u onlardan istedi. 

Ebu Mansûr huzuruna getirilince de Şerefüddevle ona bağışta bulundu ve onu serbest 

bıraktı. Serbest bırakılan Ebu Mansûr da bazı adamları ile Haleb’e girdi ve şehrin 

kapılarını açtı. Şerefüddevle 26 Zilhicce 472 (18 Haziran 1080) tarihinde şehre 

girince Ebu Mansûr, onun adına davette bulundu. 

Böylece Şerefüddevle Müslim b. Kureyş şehri teslim aldı ve adamları şehre 

girdiler. Şehrin bütün kapılarını söktürdü. [301] Kapalı olan Bâbu’l-Erba’în676 

kapısını da açtırdı. Bütün şehir halkına ihsanda ve ahdaslara da bağışta bulundu. 

Yanına bulunan mal ve mahsülleri de halka dağıttı.  

Sedîdülmülk İbn Münkız, Şerefüddevle’nin yanına Haleb önlerine gelmişti. 

Şerefüddevle, Haleb halkının düçar olduğu sıkıntılardan dolayı Haleb önlerinden 

ayrılmaya karar vermişti.  Bu sırada şehirde fiyatlar yükselmiş ve altı rıtl ekmek bir 

dinara satılıyordu. İbn Münkız kalenin surundan gizlice içeriye girmek istedi. Bu 

sırada edip bir arkadaşı ile karşılaştı ve arkadaşına: “Nasılsınız?” dedi. Arkadaşı da 

açık konuşmaktan korktuğu için: “Tulu cubbu”(  طول جب) dedi. İbn Münkız bu 

cümlenin anlamını çevirmeye çalışarak döndü. İbn Münkız daha sonra arkadaşının 

bu kelime ile zaafiyette olduklarını, zayıfladıklarını kast ettiğini anladı. Cümlenin iki 

kelime olduğu içine doğdu. Nitekim arkadaşı “Tulu” (طول) kelimesi ile “Meda” (مدا) 

yani “uzadı” anlamını; “Cubbu” (  جب) kelimesi ile de “Birr” (بير) yani “açlık” 

kelimesini kastediyordu. Sedîdülmülk İbn Münkız: “Arkadaşım:‘vallahi açlık uzadı 

( روهللامدابي )’ demek istiyor.” dedi. Bunu Şerefüddevle’ye haber verince Şerefüddevle 

Haleb’i fethetme konusunda cesaretlendi ve şehri ele geçirdi.  

Haleb fethedildiğinde Sâbık kaleye ve kardeşleri Şebîb ve Vessâb ise kalenin 

darlığından dolayı saraya sığındılar. Şerefüddevle askerleri ve mancınıkları ile kaleyi 

kuşatmıştı. Onlar bu halde iken Şam’dan, Hısnu Cebel-i Behrâ’dan677, Humus’dan, 

Efâmiye’den ve Şeyzer’den Sultan’a heyetler gitti. [302] Şebîb ve Vessâb ise 

kardeşleri Sâbık’a karşı sarayda önlemler aldılar. Bunun üzerine kaleye saldırdılar ve 

                                                             
676 Bu kapıya bu ismi veren İbnü’l-Adim’dir. Kendisi bu kapıya neden bu ismi verdiğini Buğyetü’t-
taleb fî târîhi Haleb adlı kitabında açıklıyor. İbnü’l-Adîm, Buğyetü’t-taleb fî târîhi Haleb, I, s. 55-56. 
677 Ezkiya ve Ulveyeyn dağlarıdır. 
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askerler birden “Şebîb ya Mansur!” şeklinde seslenince Sâbık yakalandı ve 

hapsedildi. Şebîb kalede bulunan mal ve silahları teslim aldı.  

Sonra Şerefüddevle ile onlar arasında; Vessâb ve Şebîb’e ‘Azâz Kalesi, Esârip 

Kalesi ve bazı arazilerin, Sâbık bin Mahmûd’a ise Rahbe bölgesinde başka arazilerin 

ikta olarak verilmesi ve Şerefüddevle’nin Menî’a binti Mahmûd ile evlenmesi şartları 

ile elçiler vasıtasıyla bir anlaşma yapıldı.  Aralarında elçilik yapan kişi ise Emîr 

Sedidülmülk Ali İbn Münkız idi. 

Bu olaylar gerçekleşirken Haleb kalesinde su çekildi. Mahmûd’un evlatları 

kaleden indiler ve böylece Al-i Mirdâs devleti sona erdi.  

Şerefüddevle, Sâbık b. Mahmûd’un veziri Şeyh Ebû Nasr Muhammed b. el-

Hasan b. Nehhâs’ı azletti ve tutukladı. Bir müddet tutuklu kaldıktan sonra serbest 

bıraktı.  

Vezirliğine Ebu Mansûr İsa b. Betrus en-Nasrânî’yi getirdi, fakat Ebu Mansur 

İsa bu makamı istemeyince onu zorladı. Böylece Ebu Mansûr İsa, 15 Şevval 469 (12 

Mayıs 1077) tarihinde vezir oldu678. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
678 Süheyl Zekkar, el-İmaretü’l-Haleb, s. 161-164. 
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SONUÇ-DEĞERLENDİRME 

Mirdâsîler Devleti 1024-1080 yılları arasında yaşamış Haleb merkezli bir 

devlettir. Mirdâsîler’in yıkılışından 110 sene sonra yine Haleb’te dünyaya gelen ve 

ömrünün hemen hemen tamamına yakınını Haleb’te geçiren İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-

Haleb min târihi Haleb adlı eserinde Haleb tarihini işlemiştir. Eserinde Haleb’in Hz. 

İbrahim döneminde takriben M.Ö. 3000 yıllarında kurulduğunu kaydederek yaşadığı 

döneme yani 1243’e kadar gelişen olayları anlatmıştır. Söz konusu eserinde Haleb’te 

60 yıla yakın hüküm süren Mirdâsîlere (1024-1080) geniş bir şekilde yer vermiştir. 

Öte yandan dönemin tarihçilerinden el-Antâkî, İbnü’l-Esîr ve el-Azîmî’den farklı bir 

şekilde Mirdâsîler hakkında en detaylı bilgilerin İbnü’l-Adîm tarafından verildiğini 

müşahede etmekteyiz. Sünnî olan İbnü’l-Adîm, Mirdâsîlerin Şiîliğine rağmen 

anlatımında mezhep taassubuna düşmeyerek adil ve güvenilir bir tarihçi olduğunu 

göstermiştir. Hadiseleri anlatırken taraflı bir yargılama yapmamış, olayları olduğu 

gibi aktarmıştır. Bu yönü ile Mirdâsî tarihinin anlaşılır şekilde yazılmasında büyük 

katkı sunmuştur. 

İbnü’l-Adîm, Mirdâsîlerden önce son Haleb Hâmdâni Emiri Ebü’l-Fedâîl b. 

Saîdüddevle b. Hâmdân’ın ölümünden sonra Haleb’e hâkim olan Lü’lü ve oğlu 

Mansûr b. Lü’lü’den bahseder. Akabinde İbn Lü’lü’nün, Sâlih b. Mirdâs’a yenilerek 

Bizans’a sığındığını ve Fâtımîlerin müdahalesine rağmen Haleb’te Mirdâsîler adıyla 

yeni bir emîrlik kurulduğu görülmektedir. İbnü’l-Adîm, Mirdâsî emirlerinin Bizans, 

Fâtımî, Abbâsî ve Selçuklu gibi büyük devletlere karşı varlık mücadelesi verdiklerini 

ve hâkimiyet alanını genişletmek gayesiyle siyasî ve askerî faaliyetlere giriştiklerini 

not etmektedir. Öte yandan Mirdâsî emirlerinin kişisel özellikleri hakkında da yer yer 

geniş malumatlar aktarmaktadır.  

Bunların yanı sıra Haleb’te görev yapan vezir, vali, kadı gibi devlet erkânı ile 

Mirdâsî elçileri ve şairleri ile ilgili bilgiler vermektedir. Eser Haleb’in Mirdâsîler 

döneminde maruz kaldığı kuşatma ve saldırılar ile bu sırada şehirde yaşanan 

sıkıntıları da konu edinmektedir. Ayrıca söz konusu çekişmelerin kıtlık ve açlık gibi 

elim hadiselere sebep olduğunu ve muhtemelen emîrlerin yetersizliğinden dolayı 

ahdas adı verilen milis kuvvetlerin ortaya çıkışını anlatmaktadır. Öte yandan eserde 

Mirdâsîler döneminde Haleb’in mahalleleri, esnafları, kapıları gibi fiziksel yönü de 

ihmal edilmemiştir. 
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Haleb tarihi olan Zübdetü’l-Haleb min târihi Haleb, Anadolu, Mısır, Bilâdü’ş-

Şâm, el-Cezîre ve Irak gibi yerlerde Bizans, Fâtimîler, Abbâsîler ve Selçuklular gibi 

güçlerin mücadelelerini de yansıtmaktadır. Özellikle Selçukluların bölgeye gelişi ile 

siyasî yapının bariz bir şekilde değişmeye başladığı görülmektedir. Eserde adına 

tesadüf edilen Hanoğlu Harun, Emîr Sunduk, Atsız, Gümüştegin, Ahmed Şâh ve 

Afşin gibi Türkmen emirler bölgenin siyasî haritasının değişmesinde önemli rol 

oynamışlardır. Öte yandan Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri de Mirdâsîler 

döneminde kesafet kazanmıştır. Ayrıca Kutalmış oğlu Süleymanşah da Bilâdü’ş-

Şâm’dan Anadolu’ya giderek yeni bir devletin temelini atmıştır. Bölgeye doğru 

gerçekleşen yoğun göçler ve buradaki çekişmeler Bilâdü’ş-Şâm ve çevresindeki 

siyasî yapıları olumlu veya olumsuz yönlerden etkilemiştir. Nitekim İbnü’l-Adîm 

Bizans’ı Alparslan’a karşı kışkırtan Mirdâsî Emîri Mahmûd b. Nasr’ın Malazgirt 

savaşının meydana gelmesinde önemli bir role sahip olduğunu söylemektedir.  

İbnü’l-Adîm’in eserinden Mirdâsîler döneminde Bizans İmparatorları II. 

Basileios, III. Romanos, Kraliçe Teodora ve IV. Romanos Diogenes’in Bilâdü’ş-

Şâm’a yönelik yoğun bir siyasî faaliyet yürüttüklerini görüyoruz. Bunun yanı sıra 

eserde mezkûr Bizans ordusunun hangi unsurlardan teşekkül ettiğini de takip 

edebilmek mümkündür. Örneğin; Sâlih’in ölümünden sonra oğulları Semâl ve Nasr 

arasında Haleb hâkimiyeti için savaş tehlikesi belirince Nasr Bizans İmparatoru 

Romanos’tan yardım istemiş bunun üzerine Romanos 600 bin kişilik bir ordu ile yola 

çıkmıştır. Eserde Bizans ordusunda, Bulgar, Rus, Abhâz, Hazar, Ermeni, Peçenek ve 

Frank (Fransız) milletlerinden askerlerin bulunduğu belirtilmektedir. Yukarıda 

değindiğimiz bu örneklerde de görüldüğü üzere eser dönemin Bizans Devleti’nin 

doğu ve güney siyaseti hakkında ilginç ve özgün bilgiler içerdiği gibi dönemin 

Bizans askerî ve siyasî yapısı hakkında da bilgiler içermektedir.  

Eserde dönemin Bizans İmparatorluğu’nda kullanılan unvanlar hakkında da 

bilgiler mevcuttur. Bizans imparatorunun eski önemini yitirmiş ve sadece şeref 

unvanı olarak kullanılan bazı unvanları bölgedeki önemli vali, emir ve generalleri 

kendine bağlamak ve onları taltif etmek amacıyla istimal ettiği anlaşılmaktadır. 

Örneğin Bizans imparatoriçesi Teodora’nın Mirdâsî Emiri Semâl’e “Magistros”, 

amcası oğlu Mukalled bin Kâmil’e “Bestarches”, Semâl’in kardeşi Hasan’a 
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“Patrikios” ve Mahmûd’un annesi Seyyide’ye ise “Patrikia” unvanlarını verdiği 

görülmektedir.  

Haleb’e uzun süre hâkim olan Abbâsîler bunu yeni kurulan yerel emirlik ve 

beyliklere ve bazen de Fâtımîlere kaptırmıştır. Ayrıca Sünni Abbâsîler ve Şii 

Fâtımîler bölgede mezhepsel saik ile sık sık karşı karşıya gelmişlerdir. Bu noktada 

Mirdâsîlerin Fâtimîlere daha yakın bir siyasî çizgi takip ettiği anlaşılmaktadır. Bunun 

en önemli sebebi hiç kuşkusuz Mirdâsîlerin de Fâtımîler gibi Şiî olmalarıdır. Bundan 

dolayı Mirdâsîler, Abbâsîler ve Selçuklulara karşı Şiî Fâtimîler ile işbirliği yapmış ve 

bazen de Hristiyan Bizansla ittifak kurmuşlardır. Mirdâsîler 60 yıllık Haleb 

hâkimiyetlerinde çoğunlukla Şiî Fâtımîler adına hutbe okutmayı tercih etmişlerdir. 

Ancak Mahmûd b. Nasr zamanında Selçukluların baskısından dolayı Abbâsîler adına 

hutbe okutmak zorunda kalmışlardır. Bu hadise Abbâsîlerin Selçuklular sayesinde 

Haleb’te yeniden nüfuz bulduklarını, Fâtımîlerin de nüfuzlarını kaybettiklerini 

göstermektedir. Son olarak da bölgede Türkmen faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı 

ve Haleb dâhil olmak üzere Bilâdü’ş-Şâm’ın demografik ve siyasî yapısında önemli 

değişimlerin yaşandığı İbnü’l-Adîm’in kayıtlarından tespit edilebilmektedir.  
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