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ması (el-'İber, lll, 166) savaifin sürdürülme
sine verilen önemi göstermektedir. Devlet 
başkanının görevlerinden sayılan savaif, 
Hişam b. Abdülmelik'in ilk yıllarından iti
baren Anadolu'nun iç kısımlarıyla (es-sai
fetü'l-yümna [kübral) Toroslar'ın aşağısın
da kalan sahil şeridi (es-saifetü'l-yüsra [ suğ

raJ) olmak üzere iki ayrı güzergah üzerin
den düzenlenmiş, bazan her iki güzergi'ı
ha sefer düzenlendiği de olmuştur (Tabe
rl. VII, 40). Abbasiler'in iktidara gelmesiyle 
birlikte yaz seferleri tekrar başlamış (Ya'
kübl, Il, 364), HarGnürreşld ve Mu'tasım
Billah gibi halifeler seferlere bizzat ku
manda etmiştir. Abbas! hilafetinin zayıf
lama döneminde ortaya çıkan hanedanlar 
da savaifi devam ettirmiştir. Ahmed b. 
Tolun 268'de (882) yaz seferlerini Suriye 
valisinin kumandasında başlatmış, 336'
da (94 7) Kuzey Suriye'yi hakimiyeti altına 
alan Hamdanl Emlri Seyfüddevle vefat et
tiği 3S6 (967) yılına kadar savaifi aksatma
maya çalışmıştır (İbn Haldun, lll , 531; IV, 
306) 

Araplar'la Bizans arasında ilk mücade
lelerle birlikte Bizans sınır boyunda ordu
gahlar kurulmuş, özellikle savaif için ile
ri karakollar oluşturulmuştur (Belazürl, s. 
266-267). Yaz ve kış seferlerinin ilk hazır
lıkları buralarda yapılır, gerektiğinde ülke
nin diğer bölgelerinden asker sevkedilirdi. 
Nitekim 1 07 (72S) yılındaki yaz seferine 
Medine'den 4000 kişi iştirak etmiştir ( İbn 

Sa'd, V, 154 ). Seferlere ücretiiierin yanın
da önemli sayıda gönüllüler katılır, ani Bi
zans saldırılarını karşılamak için tehlikeli 
geçiş noktalarında kurulan karargahiarda 
önemli miktarda asker bırakılırdı (Bela
zürl. s. 234). Sefer hazırlıkları nisanın so
nundan itibaren başlar, sefere katılacak 
birlikler Maraş ve Malatya'daki ordugah
larda toplanır, mayıs sonunda veya hazi
ranın ilk yarısında sefere çıkılır, altmış gün 
sonra aynı merkeze dönülürdü (Kudame 
b. Ca'fer, s. 192-193). Bizans imparatorları 
da savaife karşı mart ayından itibaren ba
zı tedbirler alırlardı {Theophanes, s. ı 52, 

154) . Seferlerin kumandanları sefer esna
sında güzergahın valisi sayılırdı {Taber!, 
Vlll, 32). Bazı kumandanlar çok sayıda se
fere kumanda etmekle meşhur olmuştur. 
Muhammed b. Mervan, yeğeni Mesleme 
b. Abdülmelik, onun gaza arkadaşı olarak 
bilinen Battal Gazi, kırk yıl bu seferlerde 
kumandanlık yapmasından dolayı "mali
kü's-savaif' diye isimlendirilen Malik b. Ab
dullah el-Has'aml (Belazür!, s. 275) bun
lardandır. Abbas! halifeleri saifeye büyük 
önem vermişlerdir. Veliahtlığı ve halifeliği 
döneminde çok sayıda sefere kumanda 
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eden HarGnürreşld bir sefer dönüşü tacı
nın üzerine "gazi" ve "hacı" kelimelerini yaz
dırmıştır (Ta beri, Yili, 320-32 1) Abbas! ha
lifeleri kendilerinin yahut veliahtlarının ka
tılmadığı seferlerde kumandanlarını Bo
ğa el-Keblr, MGnis el-Muzaffer, VaSıf b. SO
var gibi Türkler'den veya kendilerine ya
kın kimselerden seçerler, başka biri ku
mandan tayin edilmediğinde bu görevi ei
Cez!re valisi üstlenirdi. Toplumda itibar sa
hibi olan kimselerin bir yıl hacca gitme
yi, bir yıl Anadolu'ya savaife çıkmayı adet 
edindiği bilinmektedir. 

Düşmanı sınırdan uzak tutma, yıprat
ma ve ganimet elde etme gibi amaçlara 
yönelik olan savaifin nihai hedefi Hz. Pey
gamber'in müjdelediği istanbul fethini 
gerçekleştirmekti. Bu seferler bazan fet
he dönüşüyor, bazan da fethedilen yerle
rin elde tutulmasını ve sınırların savunul
masını kolaylaştırıyor, es-Sugürü'ş-Şamiy

ye, es-Sugürü'l-Cezeriyye ve Avasım or
dugahlarının daima hazırlıklı olmasını te
min ediyordu. Savaif çoğu zaman iki taraf 
açısından kesin sonuçlar vermemiş, ancak 
sınırların korunmasına yardım etmiştir. 

Savaifin Anadolu'nun harap olmasına, nü
fussuz kalmasına ve şehir hayatının yok 
olmasına sebep olduğu iddiaları (Yinanç, 
s. 2 ı) yanında farklı görüşler de ileri sü
rülmektedir (Baykara, s. 28). Kaynaklarda 
"Kitabü'ş-Şava'if" adıyla eserlerin yazıldı
ğından bahsedilmektedir. Vakıdl, Heysem 
b. Ad! ve İbn Aiz' e ait günümüze ulaşma
yan bazı kitaplar bunlardandır. 

Endülüs'te de hıristiyan kraliıkiarına kar
şı yaz aylarında düzenlenen seferler için 
aynı tabirin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
seferler İslamiyet'in yayılması , fetihlerin 
kalıcı olması, hıristiyanlara karşı bölgesel 
üstünlük sağlanması, düşmanın tedirgin 
edilmesi ve müslüman güçlerin canlı tu
tulması bakımından önemli rol oynamış
tır. Bu seferlerle ilgili ilk bilgilere Endülüs 
Emevileri'nin kurucusu 1. Abdurrahman 
dönemine ait haberlerde rastlanmakta
dır. Endülüs'te savaif ilk zamanlarda Sağ
rüla'Ia, Sağrülevsat ve SağrOledna adıyla 
üçe ayrılan sınır bölgesinden düzenlenir
di. IX. yüzyıldan itibaren Sağrüla'la ve Sağ
rOledna'da zs-so.ooo kişilik daimi bir or
du hazır tutulmaya başlanmıştır. Yaz se
ferlerine bazan bizzat hükümdar kuman
da ederdi. Savaif için askeri birlik ve teçhi
zat temini, taşradan destek alınması, or
dunun organizasyonu ve güzergahın gü
venliğinin sağlanması kumandanların gö
revleri arasındaydı. Genellikle haziran, ba
zan da mayıs başında başlayan savaif otuz 
kırk gün sürebilirdi. Kurtuba Ulucamii'nde 

asılı olan sancak savaif birliği sefere çık
madan önceki cuma günü sabit yerinden 
alınarak caminin duvarında başka bir ye
re asılır ve birlik seferden dönünceye ka
dar orada kalırdı (E/2 [İng.J, VIII, 870). 
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es-SAV AİKU'l-MUHRİKA 
( ~_r.o.J1 ~,,....,,) 

İbn Hacer el-Heytemi'nin 
(ö. 974/1567) 

Hulefa-yi Raşidin'in hilafetlerine 
ve ashabın faziletlerine dair eseri. 

L ~ 

Kitabın sonunda yer alan müellife ait te
timmede eserin adı eş-Şava'i]fu'l-muJ::ı

ri]fa şeklinde zikredilmiştir (ll , 647; krş. ib
nü' l -İmad, VIII, 371 ). Bununla birlikte muh
temelen konusunu göstermek amacıyla bu 
isme 'ala ehli'r-raft ve'z-zende]fa (Keş
fü'?-?Unün, ll , 1083; Hediyyetü'l-'arifin, ı , 

146). 'ala ehli'l-bida' ve'z-zende]fa; li-



i]].vô.ni'l-ihtidô.' ve'çl-çlalô.l ve'z-zende]fa 
(Mu'cemü'l-mal)tütati'l-mevcade, ı. 198; 

M. Hablb el-Hile, s. 223) ifadeleri eklen
miştir. Eserin basılan nüshalarında adı eş

Şavô.'i]fu'l-muJ:ıri]fa ii'r-red 'alô. ehli'1-
bida' ve'z -zende]fa (Kahire 1308, 1385/ 

1965) ve eş-Şavô.'i]fu'1-muJ:ıri]fa 'a1ô. eh-
1i 'r-rafz ve'çl-çla1ô.1 ve'z-zende]fa (bk. 
bi bl.) biçimindedir. Müellif kitabının ön
sözünde talep üzerine Hz. Ebu Bekir ile 
Ömer'in hilafetlerinin meşruiyeti hakkın
da bir eser kaleme aldığını, 950 Rama
zanında (Aralık 1543) Mekke'de fazla mik
tarda Şia gruplarının bulunması sebebiyle 
eserin Mescid-i Haram'da okunması iste
ğini kabul ettiğini, daha sonra kitabın 

mevcut kısmını zenginleştirmekle bera
ber Hz. Osman ile Ali'nin hilafetlerini de 
eklerneyi düşündüğünü kaydetmektedir. 

eş-Şavô.'i]fu'1-muJ:ıri]fa üç mukaddime, 
on bir bab (önsözde on bab olarak kayde
dilmiştir) ve bir hatimeden oluşmaktadır. 
Birinci mukaddimede bid'atın, özellikle as
haba dil uzatma bid'atının yerilmesine ve 
ashabın faziletine dair hadis rivayetlerine 
yer verilmiştir. Ancak eseri neşredenler bu 
rivayetlerin çoğunun zayıf, mevzü ve met
rük olduğunu belirtmiştir. İkinci mukad
dirnede devlet başkanını belirlemenin hem 
ashabın icmaı ile hem de aklen gerekli ol
duğu, üçüncü mukaddimede devlet baş
kanını belirlemenin veliaht tayini veya onu 
seçmeye ehil kimselerin (eh lü'l-ha l ve' l
akd) bir kişiyi seçmesi yöntemleriyle ola
bileceği hususlarına temas edilmektedir. 

Eserin beş fasıldan oluşan birinci bölü
mü (bab) Hz. Ebu Bekir'in hilafete getiri
liş şeklinin anıatılmasıyla başlar, ardından 

bu konudaki icmadan söz edilir ve birkaç 
kişinin biatta gecikmesinin icmaı bozmaya
cağı ifade edilir. Üçüncü fasılda bazı ayet
lerin yanı sıra on beş hadisin dolaylı biçim
de onun hilafetine delalet ettiği ileri sürü-
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lür. Dördüncü fasılda Ebü Bekir'in hilafeti 
hakkında Hz. Peygamber'in bağlayıcı bir 
beyanda bulunup bulunmadığı konusu tar
tışılır ve böyle bir beyanın olmadığı sonu
cuna varılır. Beşinci fasılda (1 , 76-15 2) Şla 

gruplarının Ebü Bekir'in hilafeti aleyhine 
delil diye ileri sürdükleri iddialara cevap 
verilir. Takıyyüddin es-Sübkl'nin, 750 (1 349) 
yılında Hz. Ebu Bekir' e lanet eden bir Ra
fizl'nin Maliki kadısının naibi tarafından 
kafir sayılıp katline hükmedildiği anlatılır, 
buna benzer konularda alimierin farklı gö
rüşleri aktarılır; sonuçta söz konusu kişi
nin katlinin isabetli olduğu müellifçe de 
kabul edilir. İkinci bölümde EhH beyt'ten 
olup da Hz. Ebü Bekir ve Ömer'i, kısmen 
de Hz. Osman'ı aşırı derecede öven şah
siyetlerin beyanları aktarılmış . dört fasıl
dan oluşan üçüncü bölüme Hulefa-i Raşi
dln'in faziletleriyle başlanmıştır. İkinci fa
sılda , sadece Hz. Ebu Bekir'in faziletleri
ne dolaylı biçimde temas eden on iki ayet
le birinci babda zikredilen on dört hadise 
ilaveler yapılarak yetmiş bir rivayet zikre
dilmiştir. Üçüncü fasılda aktarılanlarla bir
likte dört halife ile diğer sahabilerin fazi
letlerini içeren rivayetlerin sayısı 114'e çı
karılmıştır. Dördüncü fasılda yine Hz. Ebü 
Bekir'i öven ashaba ve selefe ait sözler nak
ledilmiştir. Eserin dördüncü ve beşinci bö
lümleri Hz. Ömer hakkındadır. Burada sö
zü geçen hadislerden Hz. Ömer'e atıfta 
bulunanlara işaret edilmiş , hilafete geti
riliş biçimine değinilmiş ve "emirü'l-mü'
minin" diye anılmasının sebebi anlatılmış
tır. Yedi fasıldan oluşan beşinci bölümde 
sırasıyla Hz. Ömer'in İslam'a girişi. Resü
lullah tarafından "Faruk" diye isimlendiril
mesi ve hicreti aniatıldıktan sonra yuka
rıda geçen Hz. Ömer'le ilgili otuz dört ha
disin yanında otuz dört hadis daha zikre
dilmiştir. Ardından bazı sahabi ve tabiiie
rin Hz. Ömer'e övgüleri, on beş civarındaki 

eş-Şautl'ii):u'l

mu/:ırii):a' n ı n 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , 

Esad Efendi, 
nr. 1255) 
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olayda ona ait görüşün vahiy ile teyit edil
mesi ve kendisine nisbet edilen beş kera
metten söz edilmiş, kanaatkarlığına, Al
lah'a teslimiyetine değinilmiştir. eş-Şa
vô. 'i]fu '1-muJ:ıri]fa'nın altıncı bölümünde 
Hz. Osman'ın hilafete getirilmesi, yedinci 
bölümünde İslamiyet'i benimsemesi, Ha
beşistan'a ve Medine'ye hicreti, Resülul
lah'a nisbet edilen otuz dört hadiste fazi
letleri anlatılmış ve şehid edilmesinden 
bahsedilmiş, onun hayatı boyunca yaklaşık 
2400 köle azat ettiği belirtilmiştir. Bölü
mün sonunda Hariciler'in Hz. Osman'a yö
nelttiği ithamlar cevaplandırılmıştır. Ese
rin sekizinci bölümü Hz. Ali'nin hilafetine 
ayrılmıştır. Burada önce Hz. Osman 'ın şe

hid edilişi izah edilmiş , ardından Hz. Ali '
ye biat edilmesi anlatılmıştır. Beş fasıldan 
oluşan dokuzuncu bölüm Hz. Ali'nin fazi
letlerine dairdir. Çocuk yaşta İslamiyet' i 
benimsemesine değinildikten sonra fazi
letleri hakkında kırk hadis nakledilmiş . dör
düncü fasılda kerametlerinden, kendisi
ne nisbet edilen veciz sözlerden ve şehid 
edilmesinden bahsedilmiştir. Kitabın Hz. 
Hasan'a ayrılan onuncu bölümünde onun 
Küfe halkının biatıyla hilafete getirilmesi 
ve altı ay sonra müslüman kanının dökül
mesini önlemek amacıyla hilafeti Muavi
ye b. Ebu Süfyan'a terketmesi anlatılmış. 
ardından on iki hadiste faziletleri zikredil
miş, bazı sözleri ve davranışiarına yer ve
rildikten sonra muhtemelen zehirlenerek 
öldürülmesine değinilmiştir. 

eş-Şavô.'i]fu '1-muJ:ıri]fa'nın on birinci 
bölümü Ehl-i beyt'in faziletleri hakkında 
olup üç fasıl ve bir hatimeden meydana 
gelmektedir. Eserin üçte birine yakın bir 
hacimde olan bu bölümde Hz. Fatıma'nın 

Hz. Ali ile evlendirilmesi aniatıldıktan son
ra Allah'ın Ehl-i beyt'i arındırmayı murat 
ettiğini ifade eden ayetten başlamak üze
re (ei-Ahzab 33/33 ) çeşitli sürelerden alı
nan on üç ayetin tefsiri yapılmış ve birçok 
hadis zikredilerek Ehl-i beyt'in üstünlüğü 
vurgulanmıştır. Ancak anılan ayetlerin ço
ğunun gerek zahiri manaları gerekse 
yer aldıkları kompozisyon içinde konuyla 
alakah görülmediği , rivayetler arasında da 
-naşirlerin araştırmalarına göre- zayıf ve 
mevzü hadisler bulunduğu görülmektedir. 
Ardından, "De ki: Ben bu davetime karşı
lık sizden yakınlık -akrabalık- sevgisinden 
başka bir bedel istemiyorum" mealindeki 
ayetin ( eş-Şura 42/ 23) Ehl-i beyt açısından 
yorumu yapılmış. onları sevmenin imanın 
kemalinden sayıldığı ve onlara buğzetmek
ten sakınmak gerektiği belirtilmiştir. Fa
kat nakledilen rivayetlerden çoğunun za
yıf ve mevzü olduğu belirtilmiştir. Bölü-
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mün ikinci faslı, çoğu birinci fasılda ge
çen hadislerden kırk dört tanesinin sıra
lanmasından oluşmaktadır. Bu bölümde 
Ehl-i beyt'ten Hz. Fatıma, Hasan ve Hüse
yin hakkında rivayet edilen otuz hadisin 
nakli ve Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinin 
anlatılmasından sonra geride kalan dokuz 
imarnın menkıbelerine temas edilmiştir. 

Eserin hatime kısmının başında müel
lif, kitabı yazmaktaki gayesinin ashaba yö
nelik itharniara cevap verip onları akla
maktan ibaret olduğunu söylemektedir. 
Burada ayrıca bütün sahabllerin güveni
lir ve dürüst (adi) insanlar oldukları , ken
dilerinden övgü ile bahsedilmesi gerekti
ği noktasında Ehl-i sünnet'in ittifak için
de bulunduğu anlatılır. Ardından ashabı 

öven sekiz ayetin kısa açıklaması yapılır 

ve konuyla ilgili birçok hadisin kitabın ba
şında zikredildiği hatırlatılır. Hz. Ali'nin hi
lafeti döneminde Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
halife değil bir m elik olduğu kaydedildik
ten sonra fasık bir insan olan Yeiid b. Mu
aviye'ye lanet etme konusunda alimler 
arasında ihtilaf çıktığı belirtilir. Hatime 
Ömer b. Abdülazlz'in erdemlerinden bah
seden bir kısımla sona erer. Müellif, eş
Şavd'i]fu '1-muJ:ıri]fa'nın tetimmesinin 
başında eserini bitirdikten on dört yıl son
ra Şemseddin es-Sehavl tarafından kale
me alınan EhH beyt'in menkıbeleriyle il
gili bir kitap gördüğünü, bu kitabı özetle
diğini ve yer yer bazı ilaveler yaptığını be
lirtmekte, bu çalışmanın kendi eserinin 
sonuna eklenmesini istemektedir. Bu ek
te Hz. Peygamber'in Ehl-i beyt'e yönelik 
vasiyeti ve öğütleri, onlara sevgi ve saygı 
göstermenin önemi, üstünlükleri vb. hu
suslar anlatılmaktadır. 

eş-Şavd'i]fu'l-muJ:ıri]fa, önsözünde an
laşıldığı üzere, 950 (1543) yıllarında Mek
ke'de bulunan bir Şii'nin kendi imarnet gö
rüşlerini oraya gelen diğer müslümanlara 
telkin etme çabaları münasebetiyle kale
me alınmıştır. Bu yönüyle eser Şla'ya kar
şı bir reddiye niteliği taşır. Kitabın birin
ci mukaddimesinde genel anlamıyla ehl-i 
bid'atı, özellikle de Sünniler'ce küçültücü 
bir isim olarak kullanılan Rafıza'yı ve Şla'
yı konu edinen ve çoğu merfQ hadis diye 
kaydedilen onlarca rivayette küfre ve la
nete varan ağır ifadeler kullanılmaktadır. 

Ancak eserin naşirleri rivayetlerin çoğunun 
zayıf, çok zayıf veya mevzu olduğunu be
lirtmektedir. Esasen eserin adı da müel
lifin anlayışına işaret etmektedir. Müelli
fin Hz. Ali'nin faziletleri hakkında kaydet
tiği hadis rivayetlerinde de yer yer benzer 
arızalar göze çarpmaktadır. İbn Hacer'in, 
bu eseriyle -siyasi bir mezhep olduğundan-
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imamet-hilafet konularında i'tidali koru
yamayan Şla'ya aynı üs!Qpla cevap ver
meyi hedef aldığı anlaşılmaktadır. Bu se
beple o, Şla alimleri tarafından tekfire ka
dar varan ağır eleştirilere maruz kalmış
tır (Hansarl, ı, 347, 353, 361-364; DMBİ, 
III, 332). 

Müellifin bizzat verdiği bilgiye göre (II, 
647) eş-Şavd'i]fu'l-muJ:ıri]fa telifindenon 
dört yıl sonra Mağrib, Maveraünnehir, Keş
mir, Hindistan ve Yemen gibi bölgelere 
ulaşmıştır. Osmanlı alimlerince ilgi gören 
eserin bazı yazma nüshaları istanbul kü
tüphanelerinde (Millet Ktp., nr. 1170; Be
yazıt Devlet Ktp., nr. 9ı 55) mevcuttur (DİA, 
XXIII, ı 5 ı; yazma nüshaları için ayrıca bk. 
Brockelmann, GAL, II, 508-509; Suppl., Il, 
527; Mu'cemü 'l-mal].tütiiti'l-mevcüde, I, 
ı 98- ı 99). Kitap defalarca basılmıştır (B u
lak 1290; Kahire ı292, ı307-ı308, 13ı2, 
ı324, ı341, ı375; Tathirü'l-cenanile birlik
te La hor 1895 ; nşr. Abdülvehhab Abdülla
tlf, Kahire ı 385/ı 965; nşr. Abdurrahman 
b. Abdullah et-Türki- Kamil Muhammed 
el-Harrat, HI, Beyrut ı4ı 7/1997). Esere 
NQrullah et-Tüsterl eş-Şavdrimü'l-muJ:ı

ri]fa ve Ahmed b. Muhammed el-Murta
za el-BiJ:ıdrü'l-mwjri]fa fi'ş-şavd'i]fi'l

muJ:ıri]fa adıyla reddiye yazmıştır (Abdül
melik b. Hüseyin, I, 283, 315). Hasib Se
ven kitabı Yakıcı Yıldırımlar adıyla Türk
çe'ye tercüme etmiştir (İstanbul ı 990). 
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SAVAKLAR MESCİDİ 

(bk. CEMALizADE TEKKESİ). 

SAV AR 
(.)f~) 

(ö. 541!1146 'dan sonra) 

_j 

Haçlılar'a karşı verdiği 

Eücadelelerle tanınan Türk kumandan.J 

Seyfeddin Mesud Savar, Busra Valisi Ay
tekin el-Halebl'nin oğludur. Hakkında ve
rilen bilgiler, Dımaşk Atabegi Tuğtegin'in 
ölümünün ardından onun yerine geçen oğ

lu Tacülmüluk Böri'nin kumandanlarından 
biri olarak ön plana çıktığı 523 ( 1129) yı
lından sonraki faaliyetleriyle ilgilidir. Kudüs 
Kralı ll. Baudouin, Trablus Kontu Pons, An
takya Prinkepsi ll. Bohemund ve Urfa Kon
tu Joscelin ile birlikte Dımaşk'ı kuşattığın
da (523/ı ı29) şehrin Haçlı tehdidinden 
kurtulmasında önemli rol oynayan Savar, 
bu olaydan kısa bir süre sonra Tacülmü
IQk Böri'nin hizmetinden ayrılarak Halep'e 
gitti. İmadüddin Zengl, Savar'ı çok iyi kar
şılayarak kendisine birçok ikta verdiği gibi 
Halep ve civarına şahne tayin etti. Zengl, 
yeniden şiddetlenen Selçuklu-Abtasi ha
lifeliği çekişmesinden dolayı Musul'a git
tiğinde (525/113 ı) onun Suriye'deki işleri
ni yöneten Savar aynı yıl Esarib yakınlarına 
kadar uzanan bir yağma akını yaptı. Ar
dından Dımaşk Atabegliği'ne bağlı Hum us 
arazisine bir akın düzenledi (526/ı 132) . Ur
fa Kontu Joscelin, Halep bölgesine saldı
rınca Tel Başir üzerine hücum edip Haçlı

lar'ın 1 000 atlı ve yaya askerini öldürdük
ten sonra bölgeyi yağmaladı (527/ı ı 33). 

Bu sırada el-Cezlre bölgesindeki kalaba
lık Türkmen kitleleri Zengl'nin teşvikiyle 
H alep bölgesine gelerek Savar'ın hizmeti
ne girdi. Savar bu Türkmen kuwetleriyle 
beraber Antakya Prinkepsliği toprakları
na saldırıya geçince Antakyalılar, Kudüs 
Kralı Foulque'u yardıma çağırmak zorun
da kaldılar. Süratl.e harekete geçen Kudüs 
kralı, bir Türkmen grubu tarafından Ba
rin (Montferrand) Kalesi'nde sıkıştırılmış olan 
Trablus Kontu Pons'u kurtardı ve ardından 
Antakya'ya geldi. Kınnesrin'de yapılan sa
vaşta Savar'ın kuwetleri yenilgiye uğradı. 
Savar'a bağlı Türkmenler daha sonra Kın

nesrin'den Halep'e yönelen Haçlılar üzeri
ne bir baskın düzenlediler. Büyük kayıplar 
veren Haçlılar Antakya'ya dönmek zorun
da kaldılar. Menbic hakimi Hassan b. Gü
müştegin ile iş birliği yapanSavar kuzey
den gelmekte olan Urfa Kontu ll. Josce-


