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TEKÝRDAÐ

masý Alâeddin Tekiþ’i kuvvetli bir devletle
karþý karþýya getirdi. Bu sýrada Alâeddin
Tekiþ’in Karahýtaylar’la baðlarýný koparma-
sýný isteyen Sultan Þah, Gur hükümdarý-
nýn da teþvikiyle onlardan yardým istedi.
Hârizm’i zaptetmek için harekete geçen
Karahýtay ordusu Gürgenç savunmasýný
aþamayýp geri çekildi. Sultan Þah, Hora-
san’a yönelerek Merv, Serahs ve Tûs’a hâ-
kim oldu (576/1181). Alâeddin Tekiþ kar-
deþinin bu faaliyetlerine tepki vermeyip
ordusunu güçlendirmeyi ve devletini daha
saðlam temeller üzerine oturtmayý ter-
cih etti. Siriderya ötesinin devlet için ta-
þýdýðý önemin farkýnda olan Tekiþ bu böl-
gede askerî ve ticarî kazançlar saðlayacak
hamleler yaptý. Bunun sonucunda bozkýr-
da yaþayan Kýpçak Türk kitleleri onun etra-
fýnda toplanmaya baþladý. Stratejik önem
taþýyan Cend þehrine oðlu Nâsýrüddin Me-
likþah’ý tayin etti. Hârizm kuvvetleri þehri
üs olarak kullanýp Siriderya ötesinde fa-
aliyetlerde bulundular. Barçýnlýðkent ve ci-
varýnýn ülkeye katýlmasý ve bir Türk boyu
olan Uranlar’ýn reisi Alp-Kara’nýn Tekiþ’in
hizmetine girmesiyle Hârizmþahlar ordu-
su daha da kuvvetlendi. Alâeddin Tekiþ bu
kuvvetlerle harekete geçip Karahýtaylar’a
bir darbe indirmek amacýyla Mâverâün-
nehir seferine çýktý ve Buhara’yý ele geçir-
di (578/1182). Bunun ardýndan sultan un-
vanýný kullanmaya baþladý.

Öte yandan Horasan’a hâkim olan Sul-
tan Þah’ýn Herat’a kadar uzanan bölgeye
akýnlar yapmasý Gurlular’ý Tekiþ’le iþ birli-
ðine sevketti. Bu geliþmeyi haber alan Sul-
tan Þah kardeþi Tekiþ’e elçi gönderip ken-
disine tâbi olduðunu bildirdi ve aleyhinde
düzenlenen ittifaký bozdu. Ancak tehlike
geçince hücumlarýna tekrar baþlamasý Alâ-
eddin Tekiþ’i Horasan’a bir sefer düzenle-
meye mecbur etti (582/1186); 583 (1187)
baharýnda bölgenin önemli þehri Nîþâbur’u
ele geçirdi. Böylece Horasan’ýn batýsýný ken-
disine baðladýðý gibi Mâzenderan’ý da hâ-
kimiyeti altýna aldý. Merv civarýndaki hâki-
miyetiyle yetinmek zorunda kalan Sultan
Þah ise Câm, Bâharz ve Zîripil’in kendisi-
ne verilmesi halinde Tekiþ’in hükümdarlý-
ðýný tanýyacaðýný bildirdi. Alâeddin Tekiþ,
kendisine meþrû hükümdarlýk imkâný ve-
ren bu geliþme üzerine Tus’un Râdekân
koruluðunda görkemli bir törenle tahta
oturdu (585/1189). Ardýndan dikkatini Irâk-ý
Acem bölgesine çevirdi. Bu bölgede 583
(1187) yýlýndan itibaren hâkimiyet müca-
delesi þiddetlenmiþ, Irak Selçuklu Sultaný
II. Tuðrul ile Atabeg Kýzýlarslan Osman ara-
sýnda baþ gösteren mücadeleye bölgeyi

ele geçirmeye çalýþan Abbâsî Halifesi Nâ-
sýr-Lidînillâh da katýlmýþtý. Sultan Tuðrul
halifenin ordusunu maðlûp etti (584/1188);
fakat Atabeg Kýzýlarslan’a karþý ayný baþa-
rýyý gösteremedi. Atabeg’in 587’de (1191)
muhalifleri tarafýndan öldürülmesi üzeri-
ne nüfuzlu kumandanlar bulunduklarý böl-
gelerde müstakil hareket etmeye baþladý-
lar. Bu sýrada Rey ve civarýnýn hâkimi Kut-
luð Ýnanç, Tekiþ’ten yardým istedi. Tekiþ bu
teklifi kabul edip harekete geçti ve Tabe-
rek Kalesi’ni ele geçirerek bölgeye hâkim
oldu. Alâeddin Tekiþ, Sultan Þah’ýn Hârizm’e
yürüdüðünü öðrenince hemen baþþehrine
yöneldi; Sultan Þah bir defa daha Hârizm’i
ele geçirme planýndan vazgeçmek zorun-
da kaldý, ancak Hârizm tahtý üzerindeki id-
diasýný sürdürdü. Bir yandan Mâzenderan
ispehbedi, öte yandan Sultan Tuðrul ile te-
masa geçip Horasan’ýn pay edilmesi husu-
sunda onlarla anlaþtý. Bunun üzerine Sul-
tan Tekiþ ispehbedin hâkimiyetindeki Bis-
tâm ve Damgan’ý ele geçirdi, Esterâbâd’ý
tahrip ettirdi. Tekiþ’in akýnlarý Taberistan’a
kadar uzandý. Daha sonra Sultan Þah’ýn
önemli merkezlerinden Serahs’ý ele geçir-
diði sýrada Sultan Þah vefat etti (589/1193).

Alâeddin Tekiþ, Irâk-ý Acem’den ayrýlýn-
ca Sultan Tuðrul, Taberek Kalesi’ni ele ge-
çirdi ve Hârizmli kumandanlarý hapsettir-
di. Ardýndan Bistâm ve Damgan’a yürüdü.
Kutluð Ýnanç, Alâeddin Tekiþ’i bir defa da-
ha bölgeye davet etti. Bu sýrada Abbâsî
Halifesi Nâsýr-Lidînillâh ustaca bir siyaset
izleyerek Sultan Tuðrul’a ait bütün bölge-
leri Tekiþ’e verdiðine dair bir menþur gön-
derdi. Sultan Tekiþ 1194 baharýnda Irak’a
yöneldi. Sultan Tuðrul savaþ için hareke-
te geçtiyse de askeri onu terketti ve sa-
vaþa devam ettiði sýrada yakalanýp öldü-
rüldü (Rebîülevvel 590 / Mart 1194). Böy-
lece Irak Selçuklu Devleti sona erdi. Alâ-
eddin Tekiþ, Irâk-ý Acem’in merkezi He-
medan’a gidip tahta oturdu (4 Receb 590 /
25 Haziran 1194). Abbâsî halifesi bir ta-
raftan Tekiþ’in Irak Selçuklularý’na karþý yü-
rümesini teþvik ederken diðer taraftan ve-
zirinin kumandasýnda 10.000 kiþilik bir or-
duyu bölgeye göndermiþti. Sultan Tekiþ
bu orduya geçit vermediði gibi Dînever’e
kadar ilerledi. Ardýndan Rey’in idaresini oð-
lu Yûnus Han’a býraktý ve kumandanlarýn-
dan Mayacýk’ý ona atabeg tayin ederek ge-
ri döndü.

Sultan Alâeddin Tekiþ 1195’ten sonra da-
ha çok ülkenin doðu sýnýrýndaki geliþme-
lerle uðraþmak zorunda kaldý. Siðnâk’taki
Kýpçak reislerinden Katýr Buku Han üze-
rine sevkettiði orduda bulunan Uranlar
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(ö. 596/1200)

Hârizmþahlar Devleti hükümdarý
(1172-1200).
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Hârizmþah Ýlarslan b. Atsýz’ýn büyük oð-
ludur. Alâeddin Muhammed Tekiþ, Ýlars-
lan döneminde Cend valiliðine tayin edildi.
Babasýnýn ölüm haberini aldýðýnda baþþe-
hir Gürgenç’e gitmek için Cend’den ayrýl-
dý. Bu sýrada Gürgenç’te bulunan küçük
kardeþi Sultan Þah Mahmud annesi Ter-
ken Hatun’un nüfuzu sayesinde tahta çý-
karýldý. Bu durumu kabul etmeyen Alâed-
din Tekiþ, Karahýtaylar’dan askerî destek
alarak Hârizm’e hareket etti. Terken Ha-
tun ve Sultan Þah Mahmud ona karþý ko-
yamayacaklarýný anlayýp Gürgenç’i terket-
mek zorunda kaldýlar. Alâeddin Tekiþ baþ-
þehre girerek tahta oturdu (568/1172). Bu
olayýn ardýndan Terken Hatun ile Sultan
Þah, Horasan hâkimi Müeyyed Ay-aba’ya
baþvurdular ve ondan saðladýklarý yardým-
la Hârizm üzerine yürüdüler. Subarlu’da
yapýlan savaþta Müeyyed Ay-aba hayatýný
kaybetti (569/1174), kýsa bir süre sonra Ter-
ken Hatun da yakalanarak öldürüldü. Fa-
kat Sultan Þah saltanat iddiasýndan vaz-
geçmedi, bu defa Gurlular’dan yardým is-
tedi. Gur Hükümdarý Sultan Gýyâseddin
Muhammed, bunu Alâeddin Tekiþ aleyhi-
ne kullanýlabilecek bir fýrsat þeklinde de-
ðerlendirip Sultan Þah’ý bir hükümdar gibi
karþýladý. Sultan Þah’ýn Gurlular’la anlaþ-
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kümdardý. Hanefî fýkhýna vâkýftý. Reþîdüd-
din Vatvât, Seyfî-yi Nîþâbûrî, Kemâleddîn-i
Ýsfahânî ve Avfî gibi þairler kendisini öv-
müþ, Avfî eserinde onun bir rubâîsine yer
vermiþtir (Lübâb, I, 41). Edip, þair ve âlim-
leri himaye eden Tekiþ’in kendisi de iyi bir
edip ve þairdi. Reþîdüddin Vatvât, Alâed-
din Tekiþ tahta çýktýðýnda çok yaþlý olma-
sýna raðmen onu tebrik etmek için sedye
ile saraya götürülmüþ, bir rubâî yazarak
kendisini tebrik etmiþ ve ölünceye kadar
sarayýnda kalmýþtýr (Hind Hüseyin Tâhâ,
s. 318-319). Reþîdüddin Vatvât £Umde-
tü’l-bule³åß ve £uddetü’l-fu½a¼âß, Fah-
reddin er-Râzî Câmi£u’l-£ulûm ve ¥adâßi-
šu’l-envâr fî ¼ašåßiši’l-esrâr adlý eser-
lerini ona ithaf etmiþlerdir. et-Tevessül
ile’t-teressül adlý münþeat mecmuasýnýn
müellifi Bahâeddin Muhammed b. Müey-
yed el-Baðdâdî Tekiþ’in sarayýnda görev
almýþ ve huzurunda Atâ Melik Cüveynî’-
nin büyük dedesi Bahâeddin Muhammed
b. Ali ile edebî konularda tartýþma yap-
mýþtýr (Ghulam Rabbani Aziz, s. 229-230,
238). Sultan Alâeddin Tekiþ döneminde
Hârizmþahlar Devleti bölgenin en güçlü
ordularýndan birine sahip, idarî sistemi
saðlam büyük bir devlet niteliðini kazan-
mýþtý. Bu yönüyle Tekiþ, Hârizmþahlar hâ-
nedanýnýn en büyük þahsiyeti olarak de-
ðerlendirilebilir. Oðlu Alâeddin Muham-
med’in ilk baþarýlarýný da bizzat kendisi
hazýrlamýþtýr. Ýran’daki bazý yerli hânedan-
larý, atabegleri, belirli bir tarihten sonra
Gurlu hükümdarlarýný kendine tâbi kýlan
Tekiþ bütün Ýran’ý Hârizmþahlar’ýn hâkimi-

yeti altýnda birleþtirmeye çalýþmýþ, ancak
bu isteði oðlu Muhammed tarafýndan ger-
çekleþtirilebilmiþtir. Alâeddin Tekiþ “han”
unvanýnýn yaný sýra “melik-i Hârizm, hudâ-
vend-i âlem, pâdiþâh-ý benî Âdem, seyyidü
mülûki’þ-Þark ve’l-Garb, þehriyâr-ý Îrân ve
Tûrân, Ebü’l-Muzaffer, el-melikü’l-a‘zam”
gibi unvan ve lakaplarý da kullanmýþtýr.
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Bir kelime veya cümleyi
lafýz yahut mânaca pekiþtiren

sözel öðeler anlamýnda
nahiv ve belâgat terimi.
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Sözlükte “güçlendirmek, saðlam hale ge-
tirmek” anlamýndaki ekd kökünden türe-
yen te’kîd “saðlamlaþtýrmak, pekiþtirmek”
demektir. Vekd, tevkîd de ayný mânada
kullanýlýr. “Sözü pekiþtirmek” anlamýnda
daha çok te’kîd, “yemini pekiþtirmek” an-
lamýnda ise tevkîd kelimesi tercih edilir
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vkd” md.;
Lisânü’l-£Arab, “ekd”, “vkd” md.leri; krþ.
Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-£Ayn, V, 397). Bir
kelime veya ifadenin pekiþtirmeli anlatý-
mý Arap dili ve belâgatýnýn köklü üslûpla-
rýndan olup en eski gramer kitaplarýnda
da te’kîd ve tevkîd terimleri yer almýþtýr.
Halîl b. Ahmed’e nisbet edilen el-¥urûf
ve’l-edevât’ta (s. 363, 396, 505) tevkîd
“nûn”larýndan, yine ona nisbet edilen Ki-
tâbü’l-Cümel’de te’kîd “lâm”ý ve te’kîd

karþý tarafa geçince yenilgiye uðradý. Ar-
dýndan Horasan’a vali tayin ettiði oðlu Kut-
büddin Muhammed ile birlikte tekrar ha-
rekete geçti ve Katýr Buku’yu esir edip
Kýpçaklar’ý itaat altýna aldý. Kýpçak, Uran,
Kanglý gibi Türk boylarýný kendisine bað-
lamak amacýyla bölgedeki Türk beylerin-
den birinin kýzý olan Terken Hatun ile ev-
lendi. Bu evlilikten sonra Hârizmþahlar Dev-
leti’nin hükmettiði bölgelere kalabalýk Türk
gruplarý gelmeye baþladý. Hârizmþahlar or-
dusuna alýnan bu gruplar ayný zamanda
devletin yapýsýný ve karakterini derinden
etkiledi.

Alâeddin Tekiþ’in doðudaki faaliyetleri sý-
rasýnda Irâk-ý Acem’de yeni geliþmeler or-
taya çýktý. Hemedan’a hâkim olmak için
harekete geçen Kutluð Ýnanç, Mayacýk ta-
rafýndan yenilgiye uðratýldý; ancak halife-
den yardým alarak Mayacýk’ý geri çekilme-
ye mecbur etti. 591’de (1195) Hemedan’a
giren Halife Nâsýr-Lidînillâh’ýn kuvvetleri Ýs-
fahan’ý ve çevresini zaptetti. Tekiþ ertesi
yýl Hemedan’a yeniden hâkim oldu. Onun
ayrýlmasýnýn ardýndan bölgede yine karý-
þýklýklar baþ gösterdi. Bölgede hâkimiye-
ti ele geçirme arzusundan vazgeçmeyen
halife bu defa Nûreddin Gökçe’yi Hârizm-
þah kuvvetleri üzerine gönderdi. Bu teh-
likeyi de bertaraf eden Mayacýk, bir süre
sonra halifenin teþviki ve yardýmýyla ba-
ðýmsýzlýða heves edip Hemedan’ý aldý ve
Tekiþ’in torunu Erboz Han’ý Ýsfahan’dan
uzaklaþtýrdý. Alâeddin Tekiþ 594 (1198) yý-
lýnda bölgeye gelerek Mayacýk’ý yakaladý.
Halifenin tahriklerine kapýlan bu güçlü ku-
mandanýný affedip Cend bölgesine sevket-
ti. Sultan Tekiþ’in kuvvetlerinin bir defa da-
ha bölgede görünmesi karþýsýnda halife
Horasan, Türkistan ve Irâk-ý Acem’in sal-
tanat menþurunu kendisine göndermek
zorunda kaldý. Alâeddin Tekiþ, veziri Nizâ-
mülmülk Mes‘ûd b. Ali’nin öldürülmesinin
(593/1197) ardýndan oðlu Kutbüddin Mu-
hammed’in emrindeki kuvvetleri Bâtýnîler
üzerine sevketti. Zor durumda kalan Bâ-
týnîler itaat arzedip 100.000 dinar ödeye-
rek Kutbüddin Muhammed ile anlaþma
yoluna gitti. Bâtýnîler’e karþý kesin netice
almak isteyen sultan hasta olmasýna ve
hekimlerin uyarýlarýna raðmen ikinci bir
orduyla sefere çýktý. 20 Ramazan 596 (4
Temmuz 1200) tarihinde Nesâ civarýnda ve-
fat etti. Cenazesi oðlu Kutbüddin Muham-
med tarafýndan Hârizm’e götürülerek Gür-
genç’te yaptýrdýðý büyük medresenin tür-
besine defnedildi.

Sultan Alâeddin Tekiþ âdil, merhamet-
li, güzel ahlâklý, bilgili ve kabiliyetli bir hü-
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Sultan Alâeddin Tekiþ’in Gürgenç’teki türbesi


