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kâvus’u Kayseri’de kuþattý. Fakat çok geç-
meden Kral Leon, Keykâvus tarafýndan el-
de edildiðinden gizlice ülkesine döndü, bu-
nu haber alan Tuðrul Þah da Erzurum’a
hareket etti. Onun Keykubad’ý terketme-
sinin bir sebebi de Keykâvus’un Türk mem-
lüklerinden oluþan bir hassa ordusuna sa-
hip Eyyûbî el-Melikü’l-Eþref’ten yardým is-
temesiydi. 616 (1220) yýlýnda I. Keykâvus’un
çocuk býrakmadan ölümü üzerine tahta
çýkarýlmasý düþünülen üç kiþiden biri Tuð-
rul Þah idi. I. Alâeddin Keykubad hüküm-
dar olunca Tuðrul Þah’ýn el-Melikü’l-Eþ-
ref’in yardýmý ile saltanat davasýna kalký-
þacaðýndan endiþe ettiyse de o herhangi
bir harekette bulunmadý. Gürcü Kraliçesi
Rusudan, Tuðrul Þah’ýn yakýþýklýlýðýyla meþ-
hur oðlu ile evlendi, bu evlilikten Thama-
ra ve David adlý iki çocuðu doðdu. Bunlar-
dan David’in annesinin ölümünden sonra
Gürcistan kralý olduðu bilinmektedir. Tha-
mara ise Selçuklu Hükümdarý II. Keyhus-
rev ile evlendi. Ardýndan Müslümanlýðý ka-
bul etti ve Gürcü Hatun adýyla tanýndý.
Gürcü kaynaklarýna göre Tuðrul Þah dev-
rinde Erzurum, Gürcüler’e haraç veren þe-
hirler arasýndaydý. Tuðrul Þah’ýn Konya ta-
rafýndan gelebilecek bir tehlikeye karþý Ey-
yûbîler’le dostça geçindiði anlaþýlmakta-
dýr. Onun vefatýndan sonra yerine oðlu
Rükneddin Cihan Þah geçti.

Tuðrul Þah’ýn egemenliðindeki toprak-
lar hakkýnda kesin bir bilgi olmamakla be-
raber Erzurum’dan baþka Bayburt, Ýspir,
Avnik, Micingerd þehir ve kalelerini içine
aldýðý söylenebilir. Tuðrul Þah, Bayburt’u
üstâdüddâr ve sipehsâlâr Lü’lü vasýtasýy-
la iyice tahkim ettirmiþti. Onun Ýspir’e de
hâkim olduðunu oradaki bir mescid kitâ-
besi göstermektedir. Kitâbeye göre Ýspir
Mescidi’ni Atabeg Þemseddin Erdemþah,
Tuðrul Þah için yaptýrmýþtýr. Tuðrul Þah
devrinde Erzurum’dan Trabzon, Gürcistan
ve Ýran’a koyun ve yün ihraç ediliyordu.
Erzurum bölgesinden en iþlek ticaret yol-
larýnýn geçmesi ve Erzurum’un bir müba-
dele merkezi olmasý bölgenin ekonomik
geliþmesini etkilemiþtir. Ayrýca Bayburt’ta
çýkarýlan gümüþ madeninin ülke ekono-
misinde önemli bir yeri vardý. Tuðrul Þah,
kestirdiði gümüþ ve bakýr sikkelerde ge-
nellikle “melik”, bazan da “es-sultânü’l-mu-
azzam” unvanýyla anýlmýþtýr. Yâkut el-Ha-
mevî, Tuðrul Þah’ýn âdil ve halka karþý þef-
katli davrandýðýný yazar. Ýbn Bîbî de bu hu-
susta Yâkut’u teyit eder. Ancak kitâbe-
lerde kendisine “el-Murâbýt, el-Mücâhid,
Kamiu’l-kefere” lakaplarý verilen Tuðrul
Þah’ýn Elbistan melikliði sýrasýnda Erme-
ni kralýný metbu tanýdýðý, Erzurum melik-

liði esnasýnda Gürcü kralýna vergi verdiði,
Gürcü kraliçesiyle evlenebilmesi için oðlu-
nu Hýristiyanlýðý benimsemeye teþvik et-
tiði dikkate alýnarak onun âciz ve dirayet-
siz bir hükümdar olduðu söylenebilir. Müt-
tefiki Balaban’ý öldürmesi de güvenilmez-
liðini ve gaddarlýðýný ortaya koyar. Ayrýca
eðlence ve içkiye düþkündü. Tuðrul Þah’ýn
Erzurum’da herhangi bir eser yaptýrdýðý-
na dair bilgi yoktur.
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Türk (Türkmen) asýllý olmasý dýþýnda aile-
si hakkýnda bilgi yoktur. Adýnýn “ucuna at
kuyruðu baðlý alem” anlamýndaki tuð ile
ilgisinin olmadýðý “tok, sýký, dolu” anlamýn-
daki tog ile tegin kelimelerinden meyda-
na geldiði (Toðtegin) ileri sürülmektedir.
Suriye’ye gitmeden önce Anadolu gazâla-
rýna katýldýðý, Tuðrul Bey’den sonra Sul-
tan Alparslan’a hizmet ettiði, onunla bir-
likte 456’da (1064) kendi teþvikiyle çýkýlan
Gürcistan seferinde ve 462’de (1070) Ha-
lep muhasarasýnda bulunduðu, aþiretinin
kalabalýk olduðu kaydedilmektedir. Ardýn-
dan Suriye Selçuklu Meliki Tutuþ’un hiz-
metine girdi ve oðlu Dukak’a atabeg ta-

tan’dan uzaklaþtýrmak içindi. Tuðrul Þah
da Elbistan’a nisbetle daha mamur ve ge-
niþ bir ülkeye sahip olduðundan memnun
kalmýþ olmalýdýr. Süleyman Þah kalabalýk
ordusuna raðmen 598 Zilkade ayý baþla-
rýnda (Temmuz sonlarý 1202) Erzurum-
Kars arasýndaki Micingerd Kalesi ovasýn-
da Gürcüler’e yenildi. Düþmanýn eline pek
çok ganimet geçtiði gibi baþta Erzincan
hâkimi Mengücüklüler’den Fahreddin Beh-
ram Þah olmak üzere birçok emîr esir düþ-
tü. Fakat Gürcüler kayda deðer bir top-
rak elde edemediler. Saltuklular da ülke-
lerini geri almak için herhangi bir hareket-
te bulunmadýlar. Gürcüler akýnlarýný daha
ziyade zenginliði dillere destan olan Ahlat’a
yönelttiler. 601 (1204-1205) yýlýnda Azer-
baycan’a bir akýn yaptýktan sonra Malaz-
girt yöresine indiler, karþýlarýna kimse çýk-
madýðýndan çevreyi yaðmaladýlar. Ayný yýl
tekrar buralarda göründüler. Ýlk önce Er-
ciþ dolaylarýnda tahriplerde bulunan Gür-
cüler’in Hýsnü’t-tibn’e (Samankale) yürü-
meleri üzerine Ahlatþah Begtemür oðlu
Muhammed, Gürcüler’e karþý harekete
geçti ve Erzurum Meliki Tuðrul Þah’tan
da yardým istedi. Ahlatþah ve Tuðrul Þah,
Gürcüler’i aðýr bir yenilgiye uðrattý. Gürcü
baþkumandaný Küçük Zaharya ölüler ara-
sýndaydý. Bu zafer sayesinde müslüman-
larýn eline çok ganimet geçti. Ancak Gür-
cüler ertesi yýl tekrar saldýrýya geçtiler.

Eyyûbîler’den Meyyâfârikýn hâkimi el-
Melikü’l-Evhad Necmeddin Eyyûb, 604
(1207-1208) yýlýnda Ahlatþah Seyfeddin
Balaban’ýn hâkimiyetindeki Muþ ve çev-
resini ele geçirdikten sonra Ahlat’ý kuþat-
tý. Balaban, Tuðrul Þah’tan yardým iste-
di; Tuðrul Þah’ýn yardýmýyla Evhad’ý yenip
Meyyâfârikýn’e dönmeye mecbur býraktý.
Ardýndan Necmeddin Eyyûb’un elindeki
Muþ’u kuþattýlar. Þehir alýnmak üzere iken
Tuðrul Þah Ahlatþah Balaban’ý öldürdü.
Hiçbir þey elde edemeyen Tuðrul Þah, iti-
barýný kaybederek ülkesine dönmeye mec-
bur kaldýðý gibi Ahlatþahlar Devleti’nin so-
na ermesine de yol açtý. 606’da (1209-10)
Musul Hükümdarý Nûreddin Arslanþah, Er-
bil hâkimi Kökböri, Eyyûbîler’in Halep Hü-
kümdarý el-Melikü’z-Zâhir Gazî, Eyyûbîler’-
den el-Melikü’l-Âdil’e karþý bir ittifak mey-
dana getirdikten sonra Selçuklu Sultaný I.
Keyhusrev ile Erzurum Meliki Tuðrul Þah’a
bu ittifaka girmeleri için elçiler gönderdi-
ler. Ertesi yýl aðabeyi I. Keykâvus’un Kay-
seri’de tahta geçirildiðini haber alan To-
kat Meliki Alâeddin Keykubad, saltanatý
ele geçirmek amacýyla harekete geçerken
vaadlerde bulunarak yanýna aldýðý Tuðrul
Þah ve Ermeni Kralý Leon ile birlikte Key-
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tiði þiddetli muharebede her iki taraf da
aðýr kayýplar verdi. Emîr Sabar, dönüþ yo-
lunda Melik Ertaþ’a yardým eden Busrâ
þehrini zaptetti. Tuðtegin de Franklar’ýn
Taberiye yöresinde inþa ettirdiði, atabeg-
liðin güvenliðini ve ticarî menfaatlerini teh-
likeye sokan kaleyi tahrip etti (Rebîülâhir
499 / Aralýk 1105). Bu sýrada Emîr Sabar,
Vâdiimûsâ civarýnda Haçlýlar’ýn baskýnýna
uðradý. Bunun üzerine Tuðtegin, Taberiye
Kontluðu’nu ortadan kaldýrmak amacýyla
sefere çýktý. Taberiye yakýnlarýnda yapýlan
savaþta Kont Gervaise ve askerlerinin bir
kýsmý esir düþtü (501/1108); anlaþma sað-
lanamayýnca kont öldürüldü (a.g.e., s. 158-
159, 161-162). Tuðtegin, Haçlýlar’ýn kara-
dan ve denizden kuþattýklarý Sayda’ya yar-
dým gönderdi ve Fâtýmî donanmasýnýn da
yardýmýyla düþman yenilgiye uðratýldý. Ku-
düs Kralý Baudouin, Tuðtegin’e anlaþma
teklifinde bulununca 502’de (1108-1109)
bir barýþ antlaþmasý imzalandý. Tuðtegin’in
Haçlýlar tarafýndan kuþatýlan Arka Kalesi’-
ne yardým giriþimi baþarýsýzlýkla sonuç-
landý. 502 (1109) yýlýnda Kont Guillaume
idaresindeki Haçlý birliklerinin baskýnýna
uðrayan Tuðtegin maðlûp oldu. Ayný yýl
Trablusþam ve Cebele Haçlýlar’ýn eline geç-
ti. Sadece Rafeniye’nin muhasara edil-
mesine engel olabilen Tuðtegin, Antak-
ya prinkepsiyle Müneytýra ve Ýbn Akkar
kalelerinin Haçlýlar’a terkedilmesi, Bika‘
bölgesi mahsulünün üçte birinin Haçlýlar’a
verilmesi, Masyât, Tûfân ve Ekrâd kale-
lerinin her yýl vergi ödemesi þartýyla ant-
laþma yapmak zorunda kaldý (a.g.e., s.
164-165). Tuðtegin, 503 Þevvalinde (Ma-
yýs 1110) Emîr Mevdûd b. Altuntegin ida-
resindeki Selçuklu ordusunun I. Urfa Ku-
þatmasý’na katýldý. Kudüs kralýnýn, top-
raklarýna saldýracaðýna dair haberler gel-
mesi üzerine yollarý denetim altýna aldý.
Kudüs Krallýðý ile daha önce yapýlan barýþ
antlaþmasýnýn teyidi yoluna gidildi. Haçlý-
lar’ýn kuþattýðý Þeyzer hâkiminin yardým
çaðrýsýna uyarak harekâta devam eden
Tuðtegin ve Emîr Mevdûd bazý çatýþmala-
rýn ardýndan kýþ yaklaþýnca ülkelerine dön-
düler. Kudüs Kralý Baudouin, Fâtýmîler’e
baðlý Sûr’a yönelince Sûr valisi Tuðtegin’-
den yardým istedi. Tuðtegin’in gönderdi-
ði 200 kiþilik yardým kuvveti muhasara-
dan önce þehre girmeyi baþardý. Haçlýlar’ýn
dikkatini kendi üzerine çekmek isteyen
Tuðtegin, Habîs Kalesi’ne saldýrdý. Kale
alýnarak içindekilerin tamamý kýlýçtan ge-
çirildi. Tuðtegin, Haçlýlar’ýn kara ikmal yol-
larýný kestikten sonra Sayda Limaný’ndaki
Haçlý gemilerini tahrip ederek denizden
yardým almalarýný engelleyince Baudouin

çekilmek zorunda kaldý (505/1112). Ardýn-
dan Baudouin Sûr’u tekrar kuþatmaya te-
þebbüs ettiyse de Dýmaþk kuvvetlerinin yar-
dýma gelmesiyle bir sonuç alamadý.

Kudüs Kralý Baudouin, ertesi yýlýn ilkba-
harýnda Dýmaþk Atabegliði’ne baðlý Bese-
niye bölgesini yaðmalattý. Daha önce de
Dýmaþk’tan Mýsýr’a gitmekte olan bir tica-
ret kervaný vurulmuþ, yol güvenliði iyice
bozulmuþtu. Tuðtegin, Emîr Mevdûd b.
Altuntegin ve Melik Rýdvân b. Tutuþ’tan
yardým istedi. Türk kuvvetlerinin âni bas-
kýnýna uðrayan Haçlý ordusu 2000 kadar
kayýp verdi (11 Muharrem 507 / 28 Hazi-
ran 1113); kral esir düþtü, fakat Türk as-
kerlerince tanýnmadýðýndan kaçarak Ta-
beriye’ye sýðýndý. Tuðtegin, Melik Rýdvân’ýn
seferden sonra yalnýz 100 atlý gibi sembo-
lik bir yardým kuvveti göndermesine kýza-
rak hutbeden adýný çýkardý (a.g.e., s. 187-
188). Kudüs kralý Taberiye seferinin ardýn-
dan 502 (1108-1109) yýlýnda yapýlan barýþ
antlaþmasýný yenileme talebinde bulundu
ve ele geçirdiði yerlerin Tuðtegin’de kalma-
sý þartýyla anlaþma saðlandý (507/1113-14).

Selçuklu sultaný ile ihtilâfa düþen Tuð-
tegin ve Ýlgazi, Antakya Prinkepsi Roger
de Salerne’den yardým istediler. Bunun
üzerine Kudüs kralý ve Trablus kontunun
da katýlýmýyla oluþturulan Haçlý ordusu
Antakya’da toplandý, ancak Selçuklu or-
dusuna saldýrmaya cesaret edemedi. Ýki
ay kadar bekledikten sonra Haçlý ve Sel-
çuklu ordularý ülkelerine döndüler. Ardýn-
dan Tuðtegin, Haçlýlar’ýn iþgal ettiði Ra-
feniye’yi âni bir baskýnla kurtardý (Cemâ-
ziyelâhir 509 / Kasým 1115). Bir süre sonra
Sultan Muhammed Tapar’dan faaliyetle-
rinden dolayý özür dilemek için Baðdat’a
hareket etti (Zilhicce 509 / Nisan 1116).
Bu ziyaret sýrasýnda affedildi ve Tapar’-
dan Suriye valiliðine tayin edildiðine dair
bir menþur aldý (a.g.e., s. 193-197). Ayný
yýl Musul Valisi Aksungur el-Porsuký’nin
Haçlýlar’a karþý düzenlediði sefere katýldý;
Trablus Kontu Pons’un ordusuna aðýr ka-
yýplar verdirildi; 3000’den fazla þövalye ký-
lýçtan geçirilirken birçok esir ve ganimet
elde edildi.

Haçlýlar, Urfa Kontu Baudouin’in (II. Ba-
udouin) Kudüs krallýðýna seçilmesinin ar-
dýndan Habîs Kalesi’ni ele geçirip etrafý
yaðmalamaya devam ettiler. Tuðtegin’in
düþman üzerine gönderdiði oðlu Böri ye-
nilerek Dýmaþk’a döndü. Yeni Haçlý saldý-
rýlarýna karþý yardýmýný istediði Necmed-
din Ýlgazi ile birlikte Türkmen kuvvetleri
toplamak amacýyla Mardin bölgesine gi-
dip görüþmeler yapan Tuðtegin, Mayýs-

yin edildi. Tuðtegin, Tutuþ’un Melikþah’ýn
ölümü üzerine (485/1092) girdiði saltanat
mücadelesinde onun yanýnda yer aldý. Di-
yarbekir seferi sýrasýnda Meyyâfârikýn va-
liliðine tayin edildi. Tutuþ yeðeni Sultan
Berkyaruk ile Rey’de yapýlan savaþta ölün-
ce (488/1095) yanýnda bulunan oðlu Dukak
Dýmaþk’a kaçarken Tuðtegin esir düþtü.
Bu süreçte Dukak Dýmaþk’ta, aðabeyi Rýd-
vân Halep’te melik ilân edildi (488/1095).
Tuðtegin esaretten kurtulduktan sonra Dý-
maþk’a gitti. Her iki melikin yanýnda bu-
lunan Türk beylerinin tahrikiyle þiddetle-
nen Halep-Dýmaþk çekiþmesinde Dukak,
Rýdvân’ýn üstünlüðünü tanýmak zorunda
kaldý. Bu mücadelelerde Tuðtegin etkin
rol oynadý. Haçlý ordusunun Antakya’yý ku-
þatmasý esnasýnda Yaðýsýyan’ýn yardýmýna
giden Dukak ve Tuðtegin, Bara mevkiin-
de cereyan eden savaþta aðýr kayýplar ve-
rip yurtlarýna döndüler; ardýndan Sultan
Berkyaruk’un emriyle Antakya’ya yardýma
gelen Kürboða idaresindeki Selçuklu ordu-
suna katýldýlar (Receb 491 / Haziran 1098).
Antakya’nýn Haçlýlar’ýn eline düþmesi üze-
rine bir defa daha baþarýsýzlýða uðramýþ
olarak Dýmaþk’a çekildiler (Ýbnü’l-Kalânisî,
s. 134-136). Melik Dukak’ýn Ammâroðullarý
ailesinin idaresindeki Cebele’yi kuþatmasý
sýrasýnda yaralanan Tuðtegin, Dýmaþk’a
döndükten sonra Cebele hâkimiyle yaptýðý
anlaþma neticesinde þehri teslim aldý (30
Temmuz 1101) ve oðlu Böri’nin idaresine
verdi. Rahbe’nin ve ardýndan Humus’un
ele geçirilmesindeki hizmetlerine karþýlýk
Humus nâibliðine tayin edildi. Melik Du-
kak ölünce (497/1104) vasiyeti gereði oð-
lu Tutuþ melik ilân edildi. Tuðtegin üç ay
sonra Tutuþ’un on iki yaþýndaki aðabeyi Er-
taþ’ý (Bektaþ) melik tayin etti. Tuðtegin’in
kendisini öldüreceðinden ve Dýmaþk Sel-
çuklu Melikliði’ni tasfiye edeceðinden kor-
kan Ertaþ Dýmaþk’tan gizlice ayrýldýktan
kýsa bir süre sonra öldü. Yeniden Melik Tu-
tuþ adýna hutbe okutan Tuðtegin onun da
ölümüyle kendi adýna bir siyasî birlik kur-
mayý baþardý (498/1104). Büyük Selçuklu
Devleti’nin parçalanmasýyla ortaya çýkan
atabegliklerin ilki olan Tuðteginliler (Dýmaþk
Atabegliði, Böriler) bölge dengeleri içerisin-
de önemli roller üstlendiler.

Atabegliðin topraklarý baþta Urfa, An-
takya ve Kudüs, Suriye ve Filistin sahil þe-
ridinde küçük devletçikler kuran Haçlýlar’ýn
tehdidi altýnda bulunuyordu. Tuðtegin,
Haçlýlar’a karþý Fâtýmî ordusuna yardým
etmek için Emîr Sabar idaresinde 1300 ki-
þilik bir kuvvet gönderdi. Fâtýmî ordusu-
nun 27 Aðustos 1105’te Kudüs Kralý Ba-
udouin idaresindeki Haçlý ordusuyla giriþ-
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malarý için Banyas Kalesi’ni onlara verdi.
Bir yýla yakýn bir süre hasta yatan Tuðte-
gin, atabegliðin ileri gelenlerini toplayýp
yerine oðlu Tâcü’l-Mülûk Böri’nin geçme-
sini vasiyet etti. 8 Safer 522’de (12 Þubat
1128) Dýmaþk’ta öldü. Haçlýlar’la yaptýðý ci-
hadla tanýnmýþtýr.
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Dýmaþk merkez olmak üzere
bu yöredeki bazý þehirlerde

hüküm süren
bir Türk-Ýslâm hânedaný

(1104-1154).
˜ ™

Tuðteginliler’in (Toðteginliler, Böriler, Dý-
maþk Atabegliði) kurucusu Tuðtegin’dir.
Hânedanýn adý Arapça kaynaklarda Bû-
riyye þeklinde yer almadýðý halde ilk defa
1893’te yayýmlanan The Mohammadan
Dynasties adlý eserinde (s. 161) Stanley
Lane Pool, ardýndan Zambaur ve Haçlý se-
ferleri tarihiyle uðraþan tarihçiler bu adý
Tuðtegin’in oðlu Böri’ye nisbetle Bûriyye,
Bûrids, Burides þeklinde kaydetmiþlerdir.

Tuðtegin’in 522’de (1128) vefatýyla ye-
rine oðlu Böri geçti. Bâtýnîler, Tuðtegin’in
ölümünü fýrsat bilerek Haçlýlar’la, Sûr’un
kendilerine verilmesi þartýyla onlarýn Dý-
maþk'ý zaptýna yardým etmek üzere gizli
bir antlaþma yaptýlar. Ancak Böri, Bâtýnî-
ler’i þiddetli bir þekilde cezalandýrdý (523/
1129). Bâtýnî desteðinden mahrum kal-
malarýna raðmen ilerlemeye devam eden
Haçlýlar Dýmaþk’ý kuþattýlar; yaðmaya çý-
kan 1000 kiþilik bir Haçlý kuvveti Böri’nin
müdahalesiyle imha edilince çekilmek zo-
runda kaldýlar. 521’de (1127) Irak Selçuk-
lu sultaný tarafýndan Musul valiliðine ta-
yin edilen Atabeg Ýmâdüddin Zengî bir sü-

re sonra baþta Halep olmak üzere bütün
Suriye’ye hâkim olmak için mücadeleye gi-
riþti. Tuðtegin’in ölümü ona bu yolda bü-
yük fýrsat verdi. Zengî Halep’i alýnca Haç-
lýlar’a karþý cihad çaðrýsý yaptý. Dýmaþk’-
tan 500 kiþilik bir kuvvet gönderen Böri,
Hama valisi olan oðlu Sevinç’e Ýmâdüddin
Zengî’ye katýlmasýný emretti. Zengî önce
iyi karþýladýðý Sevinç ve adamlarýný daha
sonra tutuklattý; böylece korunaksýz du-
ruma düþürdüðü Hama’yý zaptetti (Þev-
val 524 / Eylül 1130). Dýmaþk’ta Bâtýnîler’e
karþý yürüttüðü mücadele sebebiyle on-
larýn hedefi haline gelen Böri, bütün ted-
birlerine raðmen 525’te (1131) suikasta
uðramaktan kurtulamadý. Yaralarý yüzün-
den son bir yýlýný hasta olarak geçirdi ve
21 Receb 526’da (7 Haziran 1132) Dýmaþk’-
ta vefat etti. Yerine geçen oðlu Þemsül-
mülûk Ýsmâil’in ilk iþi Bâtýnîler’in Haçlýlar’a
terkettiði Banyas þehrini geri almak oldu
(Safer 527 / Aralýk 1132). Ardýndan Zengî’-
nin Haçlýlar’la uðraþmasýndan faydalanýp
Hama’yý da geri aldý (Þevval 527 / Aðus-
tos 1133). Þeyzer’i kuþatan Ýsmâil Akkâ,
Nâsýra ve Taberiye bölgelerine düzenlediði
akýnlardan zengin ganimetlerle geri dön-
dü. Þemsülmülûk Ýsmâil, baþarýlý bir dýþ si-
yaset izlemesine raðmen sert yönetimi ve
koyduðu aðýr vergiler yüzünden halk ta-
rafýndan sevilmiyordu. Bir av partisinde
suikasta uðramasý onu daha da acýmasýz
hale getirdi. Atabegliðinin bazý ileri gelen-
lerini ve kardeþi Sevinç’i ortadan kaldýrdý.
Dýmaþk’ý kendisine teslim etmek üzere
Ýmâdüddin Zengî’yi davet eden Ýsmâil’in
bu teþebbüsü annesi Zümrüd Hatun’un
emriyle öldürülmesine yol açtý (14 Rebîü-
lâhir 529 / 1 Þubat 1135).

Ýsmâil’in yerine kardeþi Þehâbeddin Mah-
mud atabeg oldu. Bu arada Ýmâdüddin
Zengî, Ýsmâil’in davetini bahane ederek
Dýmaþk önlerine geldi. Zengî’nin elçilerini
iyi karþýlayan Þehâbeddin Mahmud ondan
geri dönmesini istedi. Dýmaþk’ýn dýþ ma-
hallerinde cereyan eden küçük çaplý çar-
pýþmalardan bir netice alamayacaðýný an-
layan Zengî, Þehâbeddin Mahmud’un hut-
beyi atabegi olduðu Irak Selçuklu Meliki
Alparslan b. Mahmûd adýna okutmasý
þartýyla çekilmeye razý oldu. Bu olayýn ar-
dýndan Zengî’nin tehdit ettiði Humus hâ-
kimi Humârtaþ þehri Þehâbeddin Mah-
mud’a býraktý. Mahmud, Humus’u kuvvetli
bir garnizon haline getirdi ve erzak stok-
larýyla takviye etti. Zengî, bütün Suriye'yi
savaþla alamayacaðýný anlayýp barýþ yoluy-
la bazý teþebbüslerde bulunmaya karar
verdi. Mahmud’a elçiler yollayarak anne-
si Zümrüd Hatun ile evlenmek istediðini

Haziran 1119’da geri dönüp beklemeye
baþladý. Ýlgazi’nin harekete geçmesi sýra-
sýnda Haçlýlar’ýn Halep’i kuþattýðý haberi-
ni alýnca buraya yöneldi. Ýlgazi, Kýnnesrîn’-
de Tuðtegin’i beklerken Antakya hâkimi
Roger de Salerne’in ordusunu pusuya dü-
þürerek imha etti. Tuðtegin, Artah Kalesi’-
ni kuþatmakta olan Ýlgazi’ye bir süre son-
ra katýldý. Esârib’in ardýndan Zerdenâ Ka-
lesi ele geçirildi. Türk ordusu bu savaþlar-
da ganimet elde etti. Kudüs kralý Trablus
kontundan da yardým alýp Tel Dânis’e gel-
di (513/1119). Tuðtegin, Trablus Kontluðu
askerini püskürttü ve Zerdenâ Kalesi’ni
hedef alan Haçlý birliðini pusuya düþü-
rerek yenilgiye uðrattý. Tuðtegin 515’te
(1121) Haçlýlar’a karþý çok baþarýlý bir se-
fer daha yaptý. Elde ettiði ganimetlerin
bir kýsmýný Halife Müsterþid-Billâh’a ve Sul-
tan Sencer’e gönderdi. 517 Rebîülevvel
ayý sonunda (Mayýs 1123) Humus’u geri al-
ma giriþimi sonuçsuz kaldý. Fakat ayný yýl
Hama’yý zaptetti. Haçlýlar’ýn Sûr’u kuþata-
caðýný öðrenen Fâtýmî Halifesi Âmir-Biah-
kâmillâh þehrin valilik menþurunu Tuðte-
gin’e gönderip atabegliðin güvenliði ba-
kýmýndan çok önemli olan bu þehri onun
himayesine býraktý. Haçlýlar denizden tak-
viye alarak Sûr’u kuþattýlar. Tuðtegin, Mý-
sýr’dan beklenen yardým gelmeyince kýt-
lýk yüzünden þehrin teslim edilmesine ka-
rar verdi (518/1124).

519 (1125) yýlýnda Halep’i ele geçirerek
Haçlýlar’la komþu olan Musul Valisi Aksun-
gur el-Porsuký, Halep’in güvenliði açýsýn-
dan Haçlýlar’a karþý daha etkili bir politika
izleme düþüncesiyle bahar aylarýnda ileri
harekâta baþladý. Yardýmýný istediði Tuð-
tegin ile Hama’da buluþtuktan sonra Ke-
fertâb’ý aldý. Halep yakýnlarýndaki Azâz’a
geldiklerinde Kudüs Kralý II. Baudouin ön-
lerine çýktý. Birkaç küçük çatýþmanýn ar-
dýndan Haçlýlar’ýn taktik gereði çekilmesi
Türk ordusunun düzenini bozdu. Þiddetli
çarpýþmalarda iki taraf da aðýr kayýplara
uðradý. Aksungur ve Tuðtegin yenilip çe-
kilirken Haçlýlar kendilerinde onlarý takip
edecek güç bulamadýlar. Ancak kral Ku-
düs’e dönmeyip Dýmaþk Atabegliði top-
raklarýna saldýrdý. Âcil yardým talebinde
bulunan Tuðtegin, Zilhicce 519’da (Ocak
1126) Mercüssuffer’de Haçlýlar’la savaþa
girdi. Haçlý piyadeleri büyük kayýplar verir-
ken Türk süvarileri bozguna uðradý. Tuð-
tegin, Trablus Kontu Pons’un Rafeniye mu-
hasarasýna müdahale edemeyince atabeg-
liðe ait bu önemli sýnýr þehri Haçlýlar’ýn eli-
ne düþtü. Zor durumda kalan Tuðtegin,
520’de (1126) Bâtýnîler’le iþ birliði yapa-
rak Haçlýlar’a karþý bir üs þeklinde kullan-
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