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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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gî’nin öldürülmesinden yararlanýp Ba‘le-
bek’i geri aldý (541/1146). Babasýnýn Halep
ve civarýndaki topraklarýna hâkim olan Nû-
reddin Mahmud Zengî, Haçlý tehlikesi yü-
zünden kendini Dýmaþk yönünde emni-
yet altýna almak istiyordu. Bundan dolayý
Abak ile bir dostluk antlaþmasý yaptý. Ve-
zir Üner, Havran’da bulunan Sarhad Kale-
si’ni muhasara ettiði sýrada bizzat yardý-
mýna geldi. Þehrin valisi Altuntaþ, Kudüs
kralýndan yardým isteyince Haçlýlar hare-
kete geçtiler, fakat Bara’da müttefik Türk
kuvvetlerine yenildiler. Busrâ ve Sarhad
atabegliðin topraklarýna katýldý (Muhar-
rem 542 / Haziran 1147).

Urfa’nýn fethi üzerine baþlatýlan II. Haç-
lý Seferi’ne katýlan ordular hem Nûreddin
Mahmud Zengî hem de Dýmaþk Atabeg-
liði ile savaþmaya karar verdi. Haçlý ordu-
sunun ilk hedefinin Dýmaþk olmasý ihti-
maline karþý surlar tahkim edilirken düþ-
manýn iâþe imkânlarý yok ediliyordu. Kala-
balýk bir Haçlý ordusu 543’te (1148) þehri
kuþattý. Emîr Üner bir yandan komþu ida-
recilerden yardým isterken diðer yandan
çeþitli vesilelerle Haçlý kont ve liderlerinin
gönlünü alýp kuþatmanýn gevþetilmesini
saðladý. Dýmaþk önlerinde çok uzun za-
man kaybeden Haçlýlar yiyecekleri azalýn-
ca geri çekildiler. Alman imparatoru ve
Fransa kralý ülkelerine döndü. Nûreddin
Mahmud, Antakya bölgesinde akýnlara de-
vam ettiði sýrada Kudüs Krallýðý’na baðlý
kuvvetler Dýmaþk’a baðlý yerleri yaðmala-
dý. Atabeg Abak, Musul ve Halep atabeg-
likleriyle ittifakýna raðmen onlardan gele-
bilecek tehditlere karþý Haçlýlar’la iliþkile-
rini düzeltmek istiyordu. Bu amaçla Kral
III. Baudouin ile iki yýllýk bir barýþ antlaþ-
masý imzalandý (544/1149). Öte yandan
Nûreddin Mahmud’un Antakya’ya düzen-
lediði sefere yardýmcý birlikler gönderdi.

Abak, Muînüddin Üner’in Rebîülâhir 544’-
te (Aðustos 1149) ölümüyle yetkileri ken-
di eline aldý. Bu durum Dýmaþk’ta þehir
reisinin baþlattýðý bir isyana sebebiyet
verdi. Bu geliþme Nûreddin Mahmud için
bir fýrsat teþkil etti. Nûreddin bir yandan
Abak’ýn emîrlerini kendi saflarýna çekti,
diðer yandan Haçlýlar’a karþý bir sefer için
1000 kiþilik kuvvet verilmesini istedi; böy-
lece þehrin savunmasýný zayýflatmayý plan-
lýyordu. Abak, yardým çaðrýsýna Kudüs kra-
lý ile yaptýðý antlaþmayý ihlâl edeceði için
olumsuz cevap verdi. Zilhicce 544’te (Ni-
san 1150) Dýmaþk’ý kuþatan Nûreddin Mah-
mud, Haçlýlar’ýn müdahale etmesi ihtima-
line karþý hâkimiyetinin tanýnmasý þartýyla
Abak’la anlaþtý. Böylece Abak’ýn atabegliði
Nûreddin Mahmud’un tâbiyetine girmiþ

oluyordu. Nûreddin Mahmud’un ertesi yýl
Dýmaþk’ý alma teþebbüsü Kudüs Krallýðý
kuvvetlerinin Abak’a yardýma gelmesi üze-
rine baþarýsýzlýða uðradý. Nûreddin, Dý-
maþk’tan çekildikten sonra da akýnlar de-
vam etti. Neticede Nûreddin Mahmud’un
Dýmaþk’taki egemenlik hakkýný güçlendi-
ren ve Abak’ý onun nâibi konumuna dü-
þüren bir antlaþma yapýldý (10 Rebîülâhir
546 / 27 Temmuz 1151). Abak, Nûreddin
Mahmud’un Fâtýmîler’e ait Askalan’ý zap-
tý sýrasýnda onun yanýnda yer almakla bir-
likte Dýmaþk’ýn tehdit altýna girdiðini gö-
rerek Kudüs kralý ile yeniden temasa geç-
ti. Abak’ýn bu tutumu þehirde huzursuz-
luða yol açtý. Adamlarý vasýtasýyla olaylarý
yakýndan izleyen Nûreddin Mahmud Sa-
fer 549’da (Nisan 1154) þehri kendi top-
raklarýna kattý. Abak’ýn þahsî mallarýný alýp
Bâlis’e gitmesine izin verdi. Baðdat’a gide-
rek halifenin himayesine giren Abak ölün-
ceye kadar (564/1169) burada yaþadý. Nû-
reddin Mahmud’un Dýmaþk’ý ele geçirme-
si ve atabegliðe baðlý diðer þehirlerin tes-
lim olmasýyla Tuðteginliler hânedaný tari-
he karýþtý.

Tuðteginliler elli yýl boyunca Suriye ve
Filistin’de Haçlýlar’a karþý bir kalkan vazi-
fesi yapmýþ, Antakya’dan Kudüs’e kadar
uzanan bölgenin Haçlýlar’ýn elinde birleþ-
mesine engel olmuþtur. Tuðteginli ata-
begleri ekonomik ve sosyal hayatý geliþ-
tirmek için büyük çaba sarfetmiþtir. Bü-
yük Selçuklu Devleti zamanýnda ivme ka-
zanan medrese inþasý geleneði Tuðtegin-
liler zamanýnda da sürdürülmüþ, Dýmaþk’-
ta Hanefî, Þâfiî ve Hanbelîler için birçok
medrese yaptýrýlmýþtýr. Emînüddevle Gü-
müþtegin, Muînüddin Üner, Nâsýrüddevle
Tarhan, Emîr Mücâhidüddin Bozan, Þere-
fülislâm Ebü’l-Kasým Ýbnü’l-Hanbelî, Emîr
Üner’in kýzý Ýsmet Hatun, Câruh et-Türk-
mânî, Mismâr el-Hilâlî’nin yaptýrdýðý med-
reseler bunlar arasýnda sayýlabilir. Ata-
beg Böri’nin hanýmý Saffetülmülk Züm-
rüd Hatun da Dýmaþk’ta Kur’an ve hadis
tahsil etmiþ, kelâm ilmiyle ilgilenmiþ ve bir
medrese yaptýrmýþtýr. Tuðteginliler zama-
nýnda Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Osman el-
Gazzî, Ýbnü’l-Ebbâr Ebû Muhammed Ha-
san b. Yahyâ, Ýbn Kuseym el-Hamevî, Ýbn
Münîr et-Trablusî, Ebû Abdullah Muham-
med b. Nasr el-Kayserânî, Ebü’l-Hasan b.
Ebü’l-Hayr ed-Dýmaþký ve Ebü’l-Hasan Þem-
seddin Ali b. Servân el-Kindî gibi çok sa-
yýda edip ve þair yetiþmiþ, bunlar kaside-
lerinde atabegleri övmüþtür. Ýbnü’l-Kalâ-
nisî ile Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in dönemin
meþhur tarihçileri arasýnda seçkin bir yeri
vardýr. Dýmaþk’ta ilk hastahane Melik Du-

bildirdi; Zengî’nin bu teklifi kabul edildi.
Humus, Zümrüd Hatun’un çeyizi olarak
Musul Atabegliði’ne býrakýldý (Ramazan
532 / Mayýs 1138). 531’de (1137) Türkmen-
ler’le takviye edilen Tuðteginli ordusu Emîr
Bazvac kumandasýnda Trablus Kontluðu
topraklarýna girdi. Kont Pons ile Biþhop
Gerald esir alýndý, birçok ganimet elde edil-
di. Emîr Bazvac ayný yýl Kudüs Krallýðý’na
ait Nablus’a, iç kaleye sýðýnanlarýn canýný
kurtarabildiði ve þehrin büyük ölçüde yað-
malandýðý bir sefer daha düzenledi. Mah-
mud da Haçlýlar’ýn Banyas çevresini yað-
malamalarý üzerine bizzat sefere çýktý, Haç-
lýlar geri çekilince Dýmaþk’a döndü. Mah-
mud kýsa bir süre sonra Ermeni asýllý üç
hizmetkârý tarafýndan uyurken öldürüldü
(23 Þevval 533 / 23 Haziran 1139). Bu ola-
yýn sipehsâlâr Muînüddin Üner ile Mah-
mud’un kardeþi Cemâleddin Muhammed’in
tertibi olduðuna dair bazý ip uçlarý vardýr
(Ýbnü’l-Kalânisî, s. 268-269).

Muînüddin Üner, Mahmud’un Ba‘lebek
valisi olan kardeþi Cemâleddin Muham-
med’i Dýmaþk’a getirtip tahta oturttu,
kendisi de vezirliðe tayin edildi. Öte yan-
dan Cemâleddin Muhammed’in Ýmâdüd-
din Zengî’ye sýðýnan kardeþi Behramþah ve
annesi Zümrüd Hatun, Zengî’yi Dýmaþk’ý
zaptetmeye teþvik ediyordu. Zengî hemen
Dýmaþk Atabegliði topraklarýna girdi ve
þiddetli bir muhasara neticesinde Ba‘le-
bek’i zaptetti (534/1139). Buradan Dýmaþk’a
yürüdü, Cemâleddin’e Dýmaþk karþýlýðýn-
da istediði bir yeri vermeyi teklif etti; an-
cak teklif reddedildi. Zengî, içeriye soktu-
ðu casustan kendisine karþý þiddetli bir di-
reniþ olacaðýný öðrenip þehri kuþatmak-
tan vazgeçti. Cemâleddin Muhammed bu
olaydan kýsa bir süre sonra yakalandýðý
hastalýktan kurtulamayýp öldü (8 Þâban
534 / 29 Mart 1140).

Üner onun yerine oðlu Mücîrüddin Abak’ý
atabeg ilân etti. Dýmaþk’ta meydana ge-
len bu deðiþiklik üzerine Ýmâdüddin Zen-
gî bir defa daha þehri alma giriþiminde
bulundu. Üner, Kudüs Kralý Fulk ile yýlda
20.000 dinar ödenmesi ve Zengî’nin zap-
tettiði Banyas’ýn geri alýndýktan sonra Haç-
lýlar’a terkedilmesi þartýyla anlaþma yaptý.
Kral da Üner’e askerî yardýmda buluna-
caktý. Dýmaþk, Antakya ve Trablusþam kuv-
vetlerinin ortak harekâtýyla Banyas alýnýp
Haçlýlar’a býrakýldý. Ancak Zengî, Dýmaþk’ý
kuþatmaktan vazgeçmedi. Haçlýlar’ýn des-
teðine raðmen Zengî’nin þehrin iâþe im-
kânlarýný neredeyse yok etmesi karþýsýn-
da Abak, adýný hutbede okutmak suretiyle
Zengî’nin hâkimiyetini kabul etmeye mec-
bur kaldý. Üner daha sonra Ýmâdüddin Zen-
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Müstakimzâde

Süleyman Sâdeddin Efendi’nin
(ö. 1202/1788)

hat ve hattatlara dair eseri.
˜ ™

Osmanlýlar’da hüsn-i hat ve hattatlar
hakkýnda Menâkýb-ý Hünerverân, Gül-
zâr-ý Savâb, Devhatü’l-küttâb adlý ki-
taplardan sonra konusunda yazýlmýþ en
kapsamlý eserdir. Müstakimzâde ilim tah-
silinin yaný sýra sülüs-nesih yazýlarýný Eðri-
kapýlý Mehmed Râsim, ta‘lik hattýný Fýndýk-
zâde Ýbrâhim, Kâtibzâde Mehmed Refî
ve Dedezâde Mehmed efendilerden meþ-
ketmiþtir. Geçimini yazma kitap istinsa-
hýyla saðladýðýndan -kendi ifadesiyle- an-
cak “okunabilir yazý yazmayý imkân nisbe-
tinde” öðrenebilmiþtir. Zamanýmýza ula-
þan bir hüsn-i hat örneði yoktur. Müsta-
kimzâde imzasýyla rastlanan hat eserleri
onun amcasý Müstakimzâde Mustafa Ve-
fâ Efendi’ye aittir. Müstakimzâde’nin en
mühim eserleri arasýndaki Tuhfe-i Hat-
tâtîn’in ismi ayný zamanda yazýlmaya baþ-
landýðý 1173 (1759-60) tarihini ebced he-
sabýyla göstermektedir. Esasen müellifin
hususiyetlerinden biri, eserinde yýl olarak
tesbit edilen tarih rakamlarýnýn yanýnda
ebcedle karþýlýklarýný da bulmasýdýr. Veri-
len tarih çok defa konusuna uygun bir ve-
ya birkaç kelimeden ibarettir. Bazan da
hiç alâkasý bulunmayan, sayý itibariyle eb-
cede uymasý yeterli görülen bir kelime ola-

bilir. Müstakimzâde çeþitli tarihler düþü-
rür, hattatlar için baþkalarý tarafýndan söy-
lenilmiþ tarih mýsralarýný da nakleder. Böy-
lece Tuhfe-i Hattâtîn’de ebcedle tesbit
edilmiþ binlerce tarih karþýlýðý bulunmak-
tadýr. Müellif Tuhfe’yi hazýrlarken 170’i aþ-
kýn yazma eserden faydalanmýþ, bunlarý
ya müellifin ya da kitabýn adýný veya her
ikisini yazarak belirtmiþtir. Bir kýsmý artýk
bilinmeyen bu eserleri incelediði, hatta
Gülzâr-ý Savâb, Devhatü’l-küttâb gibi
bazýlarýný kütüphanesi için önceden istin-
sah ettiði anlaþýlmaktadýr. Zaman zaman
kaynaklardaki hatalara iþaret ederek bun-
larý tashih etmiþtir. Osmanlý devri için þi-
fahî tesbitleri de ayrý bir gayret gerektir-
miþtir.

Kendi döneminden önceki on bir asýrlýk
Ýslâm tarihinde yetiþmiþ kalem ehlini kay-
naklardan tesbit eden Müstakimzâde, “em-
salsiz bir hat-þinâs” vasfýyla andýðý Kiriþ-
çizâde Yahyâ’dan Tuhfe’deki mâlûmatýn
toplanmasýnda gördüðü yardýmý da belirt-
mektedir (s. 579). Müellif, eski hattatlarý
yazarken uygulayamadýðý bir ilkeyi Osman-
lý hattatlarý hakkýnda gerçekleþtirmiþ ve
hiç olmazsa bir eserini bile görmediði kim-
seler için müstakil hal tercümesi verme-
miþtir. Bu hususa örnek olarak kitapta-
ki þu hâþiye gösterilebilir (s. 144): Elsiz ve
ayaksýz bir garibin Bolu’dan Ýstanbul’a ge-
lip Suyolcuzâde’den hat öðrendikten son-
ra padiþahýn huzurunda yazarak ihsanla-
ra nâil olmasý keyfiyetine kendisinin Râ-
þid Târihi’nde rastladýðýný belirtmiþ, “Lâ-
kin bir eser ibkasý vâki olmamakla derco-
lunmadý” cümlesiyle, bu hattata ancak hâ-
þiyede yer vermiþtir.

Eserde Müstakimzâde’nin faydalandýðý
kaynaklardan veya þahsî dalgýnlýðýndan do-
ðan bazý hatalar vardýr. Kilisli Rifat Bilge,
Mu£cemü’l-büldân adlý eserin Yâkut el-
Hamevî’ye ait olduðu halde Tuhfe’de (s.
577) Yâkut-ý Mevsýlî’ye nisbet edildiðini
(Gülzâr-ý Savâb, s. 40), Ýbnü’l-Bevvâb’ýn Ýb-
nü’s-Sitrî olan diðer ismini Müstakimzâ-
de’nin (Tuhfe-i Hattâtîn, s. 331) Ýbnü’þ-Þerî
diye tesbit ettiðini (Gülzâr-ý Savâb, s. 43)
yazmaktadýr. Devhatü’l-küttâb’ýn 14-15.
sayfalarýndaki hâþiyelerde Tuhfe’nin 67 ve
124. sayfalarýnda görülen iki hataya iþa-
ret edilmektedir. Ayrýca eserde þu yanlýþ-
lar göze çarpmaktadýr: 1. Süleymaniye’de-
ki Mimar Sinan Sebili ve Merkadi’nin hat-
tý Ahmed Karahisârî’ye ait olamaz (s. 94),
çünkü kendisi 963’te (1556) vefat etmiþ-
tir, halbuki bunlar 996 (1588) tarihlidir. 2.
II. Bayezid’in tahta çýkmadan önce hacca
gittiði sadece Karamanî Târihi’ne daya-

kak zamanýnda yapýlmýþtýr. Saffetülmülk,
Kubbetü’t-Tavâvis ve Zümrüd Hatun Mes-
cidi adýyla anýlan iki mescid, Vezir Mezde-
gânî iki minareli büyük bir mescid inþa
ettirmiþtir. Sarhad Valisi Mücâhidüddin
Bozan, Mescidü’n-nakkâþ adýyla bilinen bir
mescid yaptýrmýþtýr. Suriye’nin en büyük
ve en önemli yerleþim merkezi olan Dý-
maþk’ta canlý bir ticaret ve sanayi hayatý
vardý. Tarla ve bahçelerin sulanmasý için
su kanallarý ve su dolaplarý kurulmuþtur.
Tuðtegin, þehrin kenar mahallelerindeki
araziyi halka daðýtarak burada ziraatýn
geliþmesi ve halkýn refah seviyesinin art-
masý için çalýþmýþtýr. Melik Dukak ve Ata-
beg Tuðtegin, Dýmaþk civarýnda deri ima-
lâthaneleri kurmuþlardý. Þehirde ayrýca iki
demir ve bir cam eritme fýrýný, zeytinya-
ðý ve susam yaðý atölyeleri bulunuyordu.
VI. (XII.) yüzyýlda Dýmaþk’ta kâðýt sanayiin-
de büyük geliþme olmuþtur. Bu dönem-
de Dýmaþk’ta buðday sapýndan kâðýt üre-
ten iki kâðýt imalâthanesinin varlýðý bilin-
mektedir. Sermin’de sabun, Cebelisüm-
mâk’ta mutfak malzemeleri yapan atöl-
yeler, þehir merkezinde dokuma tezgâh-
larý, deri ve demir iþleyen imalâthane ve iþ
yerleri vardý.

TUÐTEGÝNLÝLER
(Dýmaþk Atabegleri)

Tuðtegin 498 (1104)

Böri 522 (1128)

Ýsmâil 526 (1132)

Mahmud 529 (1135)

Muhammed 533 (1139)

Abak 534-549 (1140-1154)
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