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nin ölümünden faydalanarak kaybettikle-
ri yerlerin bir kýsmýný geri almýþlardý. Sey-
feddin Gazi bunun üzerine Hani, Silvan,
Cebelicur, Zülkarneyn, Þabahtan, Tel Mev-
zen, Dârâ gibi yerleri aldý ve Mardin üze-
rine yürüdü. Artuklu ülkesinde büyük tah-
ribat yaptý. Artuklu beyi Timurtaþ’ý elçi gön-
derip barýþ istemesi üzerine Seyfeddin Mu-
sul’a döndü (542/1147).

Bu arada Ýmâdüddin Zengî’nin Urfa’yý
fethetmesi üzerine Avrupa’da, Papa III.
Eugenius’un liderliðinde krallarýn kuman-
da ettiði yeni bir Haçlý seferi düzenlendi.
Nûreddin Mahmud Zengî, II. Haçlý Seferi
ordularý bölgeye ulaþmadan önce babasý-
nýn politikasýný takip ederek Antakya, Trab-
lus ve Kudüs Haçlý devletlerinin doðusun-
da güçlü bir Ýslâm birliði kurmaya çalýþý-
yor, bu birlik kurulduktan sonra Haçlýlar’-
la yapýlacak mücadelenin baþarýya ulaþa-
caðýna inanýyordu. Bundan dolayý babasý
Zengî’nin ölümü üzerine Vezir Muînüddîn
Üner’in hâkimiyetine giren Dýmaþk’ý ele ge-
çirmek Nûreddin’in baþlýca hedefi idi. An-
cak Nûreddin bu imkâný hemen bulama-
dý ve baþlangýçta bir anlaþma yapmak zo-
runda kaldý. Fransa Kralý VII. Louis ve Al-
manya Kralý III. Konrad gibi dönemin iki
büyük hükümdarýnýn öncülüðünde 1147’-
de yola çýkan Haçlýlar 1148 baharýnda Fi-
listin’e geldiler. Kudüs’te toplanan Haçlý
ordularýnýn baþlýca hedefi, Zengî’nin Suri-
ye’deki topraklarýna ve mânevî mirasýna
sahip çýkan Nûreddin Mahmud ve Dýmaþk
Atabegliði idi. Haçlýlar’ýn ayný yýl Dýmaþk’ý
kuþatmasý üzerine Nûreddin Mahmud ve
Seyfeddin Gazi yardýma koþtular. Büyük
yardým kuvvetleri yanýnda Dýmaþk hâkimi
Muînüddin Üner’in baþarýlý taktiði ve er-
zak sýkýntýsý II. Haçlý Seferi’nin tam bir ba-
þarýsýzlýkla sonuçlanmasýna yol açtý. Hu-
mus’a dönen Seyfeddin Gazi, Nûreddin
Mahmud ile Üner’in birlikte düzenlediði
Ureyme (Arîme) kuþatmasýna da 1000 ki-
þilik seçme bir yardým birliði gönderdi. Ha-
lep’e saldýrmak üzere harekete geçen Haç-
lýlar’ý Yaðra’da maðlûp eden Nûreddin’in,
II. Haçlý Seferi’nin ardýndan Suriye’deki nü-
fuz ve itibarý arttý. Nûreddin, Batý’dan ge-
len krallarýn ülkelerine geri dönmesinden
sonra bölgedeki hücumlarýný arttýrýnca Tel
Bâþir Kontu II. Joscelin bizzat Nûreddin’in
karargâhýna gidip ondan hareketi durdur-
masýný rica etti. 25 Nisan 1154’te Dýmaþk’ý
zapteden Nûreddin, Halep ve Dýmaþk’ý ken-
di hâkimiyeti altýnda birleþtirmek suretiy-
le bölgenin en güçlü hükümdarý oldu.

I. Seyfeddin Gazi hastalýðý aðýrlaþýnca
yerine kardeþi Kutbüddin Mevdûd’un ge-
tirilmesini vasiyet etti ve ardýndan öldü

(544/1149). Musul nâibi Ali Küçük ve ileri
gelenler de atabegliðin baþýna Kutbüddin
Mevdûd b. Ýmâdüddin Zengî’yi getirdiler.
Ancak Þemseddin b. Mukaddem, Sincar’ý
kendisine teslim etmek için Nûreddin Mah-
mud’u davet edince Nûreddin hemen Sin-
car’a girdi; bunun üzerine Mevdûd da Sin-
car’a hareket etti ve taraflar savaþýn eþi-
ðine geldi. Vezir Cemâleddin el-Ýsfahânî’-
nin gayretleriyle Mevdûd aðabeyi ile an-
laþma yapmaya razý oldu. Buna göre Nû-
reddin, Mevdûd’un Musul üzerindeki ege-
menliðini onaylýyor, ancak Rakka, Rahbe
ve Humus, Sincar’a karþýlýk Nûreddin’e ter-
kediliyordu. Bu durumda atabegliðin Su-
riye’deki topraklarý bütünüyle Nûreddin’in,
Urfa hariç el-Cezîre’deki topraklarý da Mev-
dûd’un idaresinde kalýyordu. Bu hususu
Halife Muktefî-Liemrillâh ve Irak Selçuklu
Sultaný Mes‘ûd b. Muhammed Tapar da
kabul etti. Sincar da Atabeg Mevdûd ta-
rafýndan ordu kumandaný ve nâibi Ali Kü-
çük’e iktâ edildi.

Halife Muktefî-Liemrillâh, Irak Selçuklu
Sultaný Mesud’un ölümünün (547/1152) ar-
dýndan yerine geçen Muhammed b. Mah-
mûd’un saltanatýný onaylamýyordu. Sul-
tan, halifenin Süleyman Þah b. Muham-
med Tapar adýna hutbe okutup bazý me-
likleri kendisine karþý kýþkýrtmaya devam
edince Baðdat’ý kuþatmaya karar verdi.
Bunun için Musul atabegi ile nâibi Ali Kü-
çük’ten yardým istedi. Sultan Muham-
med’e yenilip Baðdat’a doðru kaçan Sü-
leyman Þah yakalanarak Musul’da hapse-
dildi. Sultan durumu öðrendiðinde kendi-
sinden emir gelinceye kadar Süleyman’ýn
hapsedilmesini, ancak ona karþý saygýyla
davranýlmasýný bildirdi. Halifenin tavrýný de-
ðiþtirmemesi Sultan Muhammed’i Bað-
dat’ý kuþatmaya mecbur býraktý. Zilhicce
551’de (Ocak-Þubat 1157) Selçuklu ordu-
su Baðdat’ý kuþattýktan kýsa bir süre son-
ra Ali Küçük idaresindeki Musul ordusu
da Baðdat’a ulaþtý. Kalabalýk kuvvetlerin
geliþi Selçuklu ordusunda büyük sevinç
uyandýrdý. Ancak muhasaranýn iyice þid-
detlendiði bir sýrada bir þehzadenin He-
medan’ý ele geçirdiði haberi ulaþtý. Selçuk-
lu ordusu kuþatmayý kaldýrmak zorunda
kaldý. Musul kuvvetleri sultanýn Baðdat’-
tan güvenle çekilmesini saðladýðý gibi ona
Hulvan’a kadar refakat etti. Sultan Mu-
hammed b. Mahmûd’un ölümü üzerine
(Zilkade 554 / Aralýk 1159) Selçuklu bey-
leri, Musul Atabegi Kutbüddin Mevdûd
ile Ali Küçük’e haber gönderip Süleyman
Þah’ýn serbest býrakýlmasýný istediler. Mü-
zakereler sonunda Mevdûd’un yeni sulta-
nýn atabegi, Ali Küçük’ün de Irak Selçuk-
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Musul ve Halep merkez olmak üzere
el-Cezîre, Doðu Anadolu

ve Suriye’de hüküm süren
Türk-Ýslâm hânedaný

(1127-1233).
˜ ™

Ýmâdüddin Zengî’nin 521 (1127) yýlýn-
da Musul valiliðine tayin edilmesiyle ku-
rulan Musul Atabegliði onun el-Cezîre ve
Suriye’yi birleþtirme mücadelesi sonunda
geniþ sýnýrlara ulaþtý. Ýmâdüddin Zengî,
Urfa Haçlý Kontluðu’na son verdiði gibi
(539/1144) Dýmaþk Atabegliði’ni de (Tuð-
teginliler) kendine tâbi kýlmýþtý. Ancak Su-
riye’de hâkimiyeti güçlendirmek için git-
tiði Ca‘ber kuþatmasý sýrasýnda bir kölesi
tarafýndan þehid edildi (541/1146). Onun
ölümü üzerine oðullarýndan Nûreddin
Mahmud Zengî Halep’e, büyük oðlu I. Sey-
feddin Gazi Musul’a hâkim oldu ve Habur
nehri aralarýnda sýnýr kabul edildi. Nûred-
din ile Seyfeddin Gazi’nin iliþkilerini dos-
tane bir þekilde yürütmeleri Nûreddin’in
dikkatini Suriye’ye ve Haçlýlar’la cihada çe-
virmesine vesile oldu. Nûreddin, Halep’te
Sünnîliðin ihyasýna destek verdi. Ca‘ber ku-
þatmasýnda Zengî’nin yanýnda bulunan ve
iktidarý onun oðullarýna býrakmak isteme-
yen Selçuklu Meliki Alparslan b. Mah-
mûd’un Musul’u ele geçirme giriþimi ba-
þarýsýz kaldý. Fenek kuþatmasýný kaldýrýp
süratle Musul’a dönen Ali Küçük, Zengî’-
nin vasiyetine uyarak iktâ bölgesi Þehri-
zor’da bulunan Seyfeddin Gazi’yi durum-
dan haberdar etti. Melik Alparslan’ýn ya-
kalanýp hapsedilmesinden sonra Musul’a
giren Seyfeddin Gazi, Sultan Mesud’a hâ-
kimiyetini onaylatmakta güçlük çekmedi.

Öte yandan Ýmâdüddin Zengî’nin ölümü
bütün düþmanlarýný harekete geçirdi. II.
Joscelin, Urfa’da çýkan isyan neticesinde
kýsa bir süre için iç kale hariç þehri yeni-
den ele geçirince Seyfeddin Gazi, Urfa’ya
Ali Küçük idaresinde kuvvet sevketti. Fa-
kat Urfa’ya daha önce ulaþan Nûreddin
Mahmud isyaný bastýrdý, II. Joscelin þehri
terkedip kaçtý. Nûreddin þehirde hýristi-
yanlarýn ve özellikle Ermeniler’in bir da-
ha toparlanmasýna imkân vermeyecek bir
tasfiye yaptý. Musul kuvvetleri zengin ga-
nimetlerle geri dönerken Urfa, Nûreddin
Mahmud’un idaresine geçmiþ oldu. Bun-
dan dolayý Nûreddin ile Seyfeddin Gazi ara-
sýnda yaþanan gerginlik Musul Atabegi Sey-
feddin Gazi’nin þehir üzerindeki hakkýn-
dan feragat etmesiyle son buldu. Mardin
ve Hýsnýkeyfâ Artuklu beyleri de Zengî’-
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1164). Bu durumu deðerlendirmek iste-
yen Nûreddin Mahmud, Haçlýlar’a karþý
ertesi yýl da büyük bir sefer düzenledi.
Mevdûd yine nâibi Ali Küçük idaresinde
iyi donatýlmýþ bir ordu sevketti. Suriye’de
Haçlý egemenliðindeki merkezlere karþý
düzenlenen bu sefer neticesinde Arka,
Ureyme, Sâfisâ ve Banyas gibi önemli ka-
leler Türkler’in eline geçti. Haçlýlar’la olan
savaþlarýnda Musul ordusunun hizmetle-
rini deðerlendiren Nûreddin Mahmud, da-
ha önce Sincar karþýlýðýnda kendi toprak-
larýna kattýðý Rakka’yý Musul Atabegi Mev-
dûd’a iade etti.

Ýmâdüddin Zengî döneminden beri Mu-
sul valisi, atabeg nâibi, ordu kumandaný
olarak hizmet eden ve Erbil Beyliði’nin de
kurucusu olan Ali Küçük, Erbil dýþýndaki
bütün iktâlarýný Atabeg Kutbüddin Mev-
dûd’a devrettikten sonra 11 Zilkade 563’-
te (17 Aðustos 1168) vefat etti. Mevdûd,
Musul nâibliðine Ýmâdüddin Zengî’nin
mühtedi kölelerinden Fahreddin Abdül-
mesîh’i tayin etti. Ardýndan hastalanan,
yerine de büyük oðlu ve Nûreddin Mah-
mud’un damadý II. Ýmâdüddin Zengî’nin
geçirilmesini vasiyet eden Mevdûd 22 Zil-
hicce 565’te (6 Eylül 1170) öldü. Kutbüd-
din Mevdûd, Haçlýlar’a karþý yürütülen ci-
had harekâtýna destek verip Zengîler için-
de bütünlüðün saðlanmasýnda önemli rol
oynamýþtý. Ancak onun vasiyetine raðmen
Artuklu Beyi Timurtaþ’ýn kýzý olan annesi,
Abdülmesîh ile iþ birliði yaparak oðlu II.
Seyfeddin Gazi’yi Musul atabegi tayin et-
ti (565/1170). Nûreddin’in yanýnda Halep’-
te büyüyen II. Ýmâdüddin Zengî’nin þikâ-
yeti ve valinin tahakkümünden býkan hal-
kýn hoþnutsuzluðu Nûreddin Mahmud’un
Musul’a müdahale etmesine yol açtý. Mu-
harrem 566’da (Eylül-Ekim 1170) Fýrat’ý
geçen Nûreddin Mahmud Habur, Nusay-
bin, Rakka ve Harran’ý ele geçirdi. Sincar’ý
da alýp II. Ýmâdüddin Zengî’ye iktâ ettik-
ten sonra Musul’a hareket etti. Bu geliþ-
me üzerine II. Seyfeddin Gazi’nin diðer kar-
deþi Ýzzeddin Mesud, Azerbaycan atabe-

gi Þemseddin Ýldeniz’e müracaat edip am-
casý nezdinde ara buluculuk yapmasýný is-
tedi. Ancak Nûreddin Mahmud, Ýldeniz’in
elçisini Gürcüler’le uðraþmasýný tavsiye
ederek geri gönderdi. Niyetinin Musul’u
almak deðil yeðenleri arasýndaki ihtilâflarý
çözmek olduðunu söyleyen Nûreddin Mah-
mud 13 Cemâziyelevvel 566’da (22 Ocak
1171) þehre girdi ve Abdülmesîh’i azledip
Musul valiliðine kendi adamlarýndan Sâ-
deddin Gümüþtegin’i getirdi. Nûreddin
Mahmud’un zaptettiði þehirler kendisin-
de kalýrken Musul Atabegliði ona tâbi olu-
yor ve Sincar’da da Musul Atabegliði’nin
yeni bir kolu kurulmuþ oluyordu. Nûred-
din, Musul’da iken Erbil beyinin de itaati-
ni bildirmesiyle bütün Irak, Suriye ve Mý-
sýr’da Haçlýlar’a karþý tek bir cephe teþki-
line muvaffak oldu.

Halep atabegi Nûreddin Mahmud Haç-
lýlar’a karþý yeni bir sefere hazýrlanýrken
(569/1173-74) Musul atabegi II. Seyfeddin
Gazi’ye de kendisine katýlmasý çaðrýsý yap-
mýþtý. Musul atabegi ordusuyla Suriye’ye
doðru ilerlemekte iken amcasý Nûreddin’in
ölüm haberi geldi. Bundan yararlanmak
isteyen II. Seyfeddin Gazi hemen Nûred-
din’in ele geçirdiði þehirleri geri almaya
koyuldu. Harran, Nusaybin, Habur, Ur-
fa, Seruc (Süruç), Rakka ve Cezîre-i Ýbn
Ömer’i (Cizre) Musul’a baðladý. Hâneda-
nýn Cizre kolu II. Seyfeddin Gazi’nin oðlu
Sencer Þah tarafýndan kuruldu (576/1180).
Böylece Halep Atabegliði ile aralarýndaki
tâbilik-metbûluk baðlarýný da koparmýþ
oldu. Diðer taraftan Musul’dan ayrýlan
Vali Gümüþtegin, Halep’te Nûreddin Mah-
mud’un yerine oðlu el-Melikü’s-Sâlih Ýmâ-
düddin Ýsmâil’i geçirdi; ancak onu tahak-
küm altýna aldý. Nûreddin’in kumandanla-
rýndan Selâhaddîn-i Eyyûbî de el-Melikü’s-
Sâlih Ýsmâil adýna hutbe okutmakla bir-
likte atabegi kendi nüfuzu altýna almak is-
tiyordu. Þemseddin b. Mukaddem’in em-
rindeki kumandanlar Selâhaddin’i Dýmaþk’a
davet ettiler. Selâhaddin, Dýmaþk’ý ele ge-
çirmek için Mýsýr’dan yola çýkýnca Halep
ileri gelenleri II. Seyfeddin Gazi’den yar-
dým istediler. Musul Atabegliði’nin Ýmâ-
düddin Zengî dönemindeki topraklarýný
kendi idaresinde birleþtirmek isteyen II.
Seyfeddin Gazi’nin eline iyi bir fýrsat geç-
miþti. Fakat bir kýsým emîrlerin Selâhad-
din ile mücadele konusundaki kararsýzlýk-
larý yüzünden bu fýrsatý deðerlendireme-
di. Selâhaddin önce Dýmaþk ardýndan Ha-
ma, Humus, Rakka, Ca‘ber ve Seruc’u ele
geçirdi (570/1174).

Bu süreçte Selâhaddîn-i Eyyûbî ile iþ
birliði yaptýðý için II. Ýmâdüddin Zengî’yi

lu ordusunun baþkumandaný olmasý þart-
larýyla anlaþma yapýldý. Süleyman Þah as-
ker, mühimmat ve kýymetli hediyelerle He-
medan’a doðru yola çýkarýldý. Ancak Sü-
leyman Þah’ý karþýlamaya gelen Selçuklu
beylerinin taþkýnlýklarý ve ona karþý say-
gýsýzlýklarý Ali Küçük’ü endiþelendirdi. Bu
sebeple Musul’a döndü. Süleyman Þah’ýn
556’da (1161) öldürülüp yeðeni Arslanþah
b. Tuðrul’un iktidarý ele geçirmesiyle Mu-
sul Atabegliði’nin Irak Selçuklularý’na mü-
dahalesi sona erdi.

Musul Atabegi Mevdûd, üstünlüðünü
kabul ettiði aðabeyi Nûreddin Mahmud’un
Haçlýlar’la olan savaþlarýna asker gönder-
mek suretiyle yardýmda bulunmuþtu. Ni-
tekim Nûreddin 552 (1157) yýlýnda aðýr
bir hastalýða yakalandýðýnda Haçlýlar’ýn Ha-
lep’e saldýrma hazýrlýðýnda olduklarýný öð-
renen Mevdûd hemen Ali Küçük kuman-
dasýnda bir ordu gönderdi. Musul kuvvet-
lerinin Halep askeriyle birleþmesinden çe-
kinen Haçlýlar geri çekildiler. Ancak has-
talýðý giderek daha ciddi bir hal alan Nû-
reddin, biraz da bu karþýlýksýz yardýmlarýn
etkisiyle ülkesini Mevdûd’a vasiyet etti ve
onu veliaht belirledi. Nûreddin iyileþince
hastalýðý sýrasýnda Halep’i ele geçirme gi-
riþiminde bulunup ardýndan Harran’a ka-
çan kardeþi Nusretüddin Mîr-i Mîrân’ý ce-
zalandýrmaya karar verdi. Mevdûd’un Ali
Küçük idaresinde yolladýðý kuvvetlerin de
yardýmýyla Harran zaptedildi. Nûreddin
Mahmud, Harran’ý bir süredir önemli hiz-
metlerini gördüðü Ali Küçük’e iktâ etti.
Bu arada Haçlýlar, Nûreddin’in hastalýðýn-
dan yararlanarak Hârim’i ele geçirdiler;
daha sonra da kendisini Hýsnülekrâd ön-
lerinde yenilgiye uðrattýlar. Bunun üzeri-
ne cihad çaðrýsý yapan Nûreddin Mahmud
bölgedeki müslüman-Türk hâkimlerden
yardým istedi. Bu çaðrýya, Artuklular ve
kardeþi Nusretüddin Mîr-i Mîrân’dan ön-
ce Musul ordusuna kumanda eden Ali
Küçük katýldý. Hârim önlerine gelen ordu
þiddetli bir kuþatmanýn ardýndan þehri
ele geçirdi (19 Ramazan 559 / 10 Aðustos
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lâhaddin’e baðlanmasýyla Musul Atabeg-
liði iyice yalnýz kaldý. 18 Safer 579’da (12
Haziran 1183) Halep’i ele geçiren ve rakip-
siz duruma gelen Selâhaddîn-i Eyyûbî, Nû-
reddin Mahmud gibi el-Cezîre ve Suriye’yi
tek elde birleþtirmek istiyordu. Bu mak-
satla bir defa daha Musul’u kuþattý. Mu-
sul Atabegi Ýzzeddin Mesud elçiler gön-
derip ona boþ yere müslüman kaný dök-
memesi çaðrýsýnda bulundu. Selâhaddin,
þiddetli muhasaraya raðmen þehir çok iyi
tahkim edilmiþ olduðundan yine bir neti-
ce alamadý ve Ahlat Beyi II. Sökmen’in ölü-
mü üzerine ortaya çýkan yeni þartlar do-
layýsýyla kuþatmayý kaldýrmak zorunda kal-
dý. Fakat varýlan anlaþmaya göre Musul
Atabegliði, Selâhaddin’e tâbi olacak, hut-
bede Irak Selçuklu sultaný yerine Selâhad-
din’in adý okunacak ve Zap suyunun öte-
sindeki topraklar da kendisine býrakýlacak-
tý (9 Zilhicce 581 / 3 Mart 1186). Bu anlaþ-
manýn en önemli sonucu hiç þüphesiz, el-
Cezîre’de artýk sözde kalan Selçuklu ege-
menliðinin hukuken de bitmiþ olmasýdýr.
Musul Atabegi Ýzzeddin Mes‘ûd b. Mevdûd
bundan sonra tâbiiyet gereði Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin Haçlýlar’a karþý düzenlediði sa-
vaþlara da katýldý.

Mesud, Selâhaddin’in 589’da (1193) ölü-
mü üzerine atabegliðe ait topraklarý geri
almak için, Sincar atabegi olan kardeþi II.
Ýmâdüddin Zengî ve Erbil Beyi Muzaffe-
rüddin Kökböri ile ittifak yaptý. Fakat Nu-
saybin’den Tel Mevzen’e geldiði sýrada has-
talanýp geri dönmek zorunda kaldý ve bir
süre sonra o da vefat etti (27 Þâban 589 /
28 Aðustos 1193). Ýzzeddin Mesud’un ye-
rine vasiyetine uyularak oðlu Nûreddin Ars-
lanþah getirildi ve Musul Valisi Mücâhi-
düddin Kaymaz onun atabegliðine tayin
edildi. Ancak bu arada Sincar atabegi ve
amcasý II. Ýmâdüddin Zengî atabegliðe ait
bazý topraklarý iþgal etti. Arslanþah ile am-
casý arasýndaki mücadele, amcasýnýn ölü-
münün (593/1197) ardýndan yerine geçen
oðlu Kutbeddin Muhammed zamanýnda
da sürdü. Arslanþah bu amaçla onun hâ-

kimiyetine geçmiþ bulunan Nusaybin’i ge-
ri aldýysa da Eyyûbî Hükümdarý el-Meli-
kü’l-Âdil’in müdahalesiyle çekilmek zorun-
da kaldý. Aslýnda Selâhaddin’in ölümünden
sonra, saðlýðýnda ülkesini paylaþtýrdýðý hâ-
nedan mensuplarý arasýnda þiddetli mü-
cadeleler yaþanmaktaydý. Buna raðmen
Eyyûbîler’in Musul Atabegliði’ne müda-
haleleri hânedanýn yýkýlýþýna kadar devam
etti.

el-Melikü’l-Âdil’in Mardin Artuklularý ül-
kesine girmesini kendi güvenlikleri açýsýn-
dan tehlikeli bulan Musul ve Sincar ata-
begleri ona karþý ittifak kurdular. Fakat
bu arada Musul valisi ve Arslanþah’ýn ata-
begi Mücâhidüddin Kaymaz’ýn ölümü (595/
1199) çok olumsuz sonuçlar doðurdu. Ars-
lanþah, Kaymaz’ýn yerine geçen Bedred-
din Lü’lü’ün tahakkümü altýna girmekten
kurtulamadý. Musul ve Sincar atabegleri
arasýndaki anlaþmayý kendi aleyhine bir
geliþme kabul eden el-Melikü’l-Âdil, Sin-
car atabegini yeniden kendi adýna hutbe
okutmaya ikna etti. Arslanþah bunun üze-
rine Nusaybin’i zaptetti. Bu mücadele sý-
rasýnda Sincar atabegini destekleyen Er-
bil Beyi Kökböri de Arslanþah’ýn Nusay-
bin’den çekilmesini saðlamak amacýyla Mu-
sul Atabegliði topraklarýnda büyük tahri-
bat yaptý. Arslanþah, Kökböri’yi cezalan-
dýrmak üzere harekete geçtiyse de Kök-
böri süratle Erbil’e döndü. Arslanþah’ýn
Sincar’a baðlý Tel A‘fer’i zaptetmesi, aley-
hinde büyük bir ittifakýn kurulmasýna yol
açtý. el-Melikü’l-Âdil’in oðullarý, Hýsnýkey-
fâ Artuklu beyi, Zengîler’den Cezîre-i Ýbn
Ömer hâkimi Muizzüddin Sencer Þah ve
Kökböri’nin kuvvetlerinden meydana ge-
len büyük bir ordu Musul yakýnlarýndaki
Kefr-Zemmar’da Musul atabegini yenil-
giye uðrattý. Atabeg elindeki kuvvetlerin
neredeyse tamamýný kaybetti ve büyük
zorluklarla Musul’a dönebildi (Muharrem
601 / Eylül 1204). Asker ve emîrlerinin ço-
ðu esir alýndý. Arslanþah, daha sonra Tel
A‘fer’i Kutbeddin’e geri vermek þartýyla
el-Melikü’l-Âdil ile anlaþmak zorunda kaldý.

cezalandýrmak isteyen II. Seyfeddin Gazi
Sincar’ý kuþattý. O sýrada Halep önlerinde
bulunan Selâhaddin’e karþý diðer karde-
þi Ýzzeddin Mesud’u gönderdi. Ancak Ha-
lep-Musul ordusu Selâhaddîn-i Eyyûbî kar-
þýsýnda yenilgiye uðradý. Selâhaddin’in zap-
tettiði bütün yerler elinde kalýrken ba-
ðýmsýzlýðýný da ilân etti ve hâkimiyeti ha-
life tarafýndan onaylandý (12 Þevval 570 /
6 Mayýs 1175). Musul-Halep Atabegliði kuv-
vetlerinin ertesi yýl yapýlan Cibabü’t-Türk-
man savaþýnda da yenilmesi A‘zâz, Men-
bic ve Bizâa gibi müstahkem mevkilerin
Selâhaddin’in eline geçmesine yol açtý.
Onun esas hedefi Halep’ti, bununla birlik-
te þehir halkýnýn Zengî ailesine olan bað-
lýlýðý sebebiyle bunun pek kolay olmaya-
caðýný biliyordu. Bunu dikkate alarak Mý-
sýr ve Güney Suriye’de egemenliðinin ta-
nýnmasý kaydýyla Halep muhasarasýný kal-
dýrdý. Bu anlaþmanýn Musul Atabegliði ta-
rafýndan da tanýnmasý þartýný koydu (572/
1176). Anlaþma II. Seyfeddin Gazi’nin ölü-
müne kadar (3 Safer 576 / 29 Haziran 1180)
yürürlükte kaldý.

II. Seyfeddin Gazi, hastalýðý þiddetlenin-
ce yerine önce oðlu Muizzüddin Sencer
Þah’ýn geçmesini vasiyet ettiyse de daha
sonra Eyyûbî tehdidini dikkate alýp kar-
deþi Ýzzeddin Mes‘ûd b. Mevdûd’un gel-
mesini istedi. Selâhaddin, el-Cezîre hâki-
miyetinin tanýnmasýný talep eden Ýzzed-
din Mesud’a, halifenin II. Seyfeddin Gazi’-
nin egemenliðini kaydýhayat þartýyla onay-
ladýðýný ve þimdi bölgenin kendisine veril-
diðini bildirdi. Bu sýrada Halep Atabegi el-
Melikü’s-Sâlih Ýsmâil’in hastalýðý da ilerledi
ve topraklarýný Musul Atabegliði’ne býrak-
tý. el-Melikü’s-Sâlih öldüðünde Selâhaddîn-i
Eyyûbî Mýsýr’da bulunduðu için duruma
müdahale edemedi ve Ýzzeddin Mes‘ûd
b. Mevdûd süratle hareket ederek þehrin
idaresini ele geçirdi (20 Þâban 577 / 29
Aralýk 1181). Ancak bu durum uzun sür-
medi. Hânedan mensuplarý ve emîrler ara-
sýndaki çekiþme Halep’in önce Sincar karþý-
lýðýnda II. Ýmâdüddin Zengî’ye verilmesi,
ardýndan da Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafýn-
dan iþgal edilmesiyle sonuçlandý.

Bu geliþmeler sýrasýnda Mýsýr’dan dö-
nen Selâhaddîn-i Eyyûbî, Musul emîrlerin-
den bir kýsmýnýn hizmetine girmesi, Hýs-
nýkeyfâ Artuklu beyinin de tâbiiyetini bil-
dirmesiyle durumunu iyice güçlendirdi ve
Cemâziyelâhir 578’de (Ekim 1182) Musul’u
kuþattý. Selâhaddin’in bu kuþatmasý ba-
þarýsýzlýkla sonuçlanmakla birlikte Sincar’ýn
düþmesi Musul Atabegliði’nin güvenliðini
ciddi biçimde tehlikeye soktu. Hýsnýkey-
fâ’dan sonra Mardin Artuklularý’nýn da Se-
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Nâsýr-Lidînillâh’ýn giriþimiyle yeniden ba-
rýþ saðlandý.

II. Nûreddin Arslanþah vefat edince yeri-
ne Lü’lü’ tarafýndan kardeþi I. Nâsýrüddin
Mahmud b. II. Mes‘ûd tayin edildi (616/
1219). III. Ýmâdüddin Zengî atabegliðin
kendi hakký olduðu iddiasýyla bir kere da-
ha harekete geçti. Kökböri’nin yardýmýy-
la Musul’a baðlý yerleri almaya baþladý.
Lü’lü’ün Eyyûbîler’in el-Cezîre ve Dýmaþk
kolu hükümdarý el-Melikü’l-Eþref Mûsâ’-
dan aldýðý kuvvetler Kökböri tarafýndan
hezimete uðratýlýp Musul’a kadar takip
edildi. Halifenin ara buluculuðu sayesinde
saðlanan yeni anlaþma da ancak III. Ýmâ-
düddin Zengî’nin Kevâþe’yi zaptýna kadar
sürdü. Lü’lü’ün çaðrýsýyla el-Melikü’l-Eþref
bizzat yardýma geldi. Kökböri de buna
karþýlýk Artuklular’ýn ve Anadolu Selçuklu
Sultaný I. Ýzzeddin Keykâvus’un desteðini
aldý. Fakat el-Melikü’l-Eþref’e karþý sefe-
re çýkan I. Keykâvus’un ölümü ittifaký za-
yýflattý. el-Melikü’l-Eþref, Sincar’ý ele ge-
çirip atabegliðin bu koluna da son verdi
(Cemâziyelevvel 617 / Temmuz 1220). Mu-
sul’a gelen el-Melikü’l-Eþref, halifenin III.
Zengî’nin aldýðý yerleri iade etmesi kay-
dýyla anlaþma yapýlmasý yolundaki isteði-
ni reddetti. Bu olaylardan sorumlu tuttu-
ðu Kökböri üzerine yürüdü. el-Melikü’l-Eþ-
ref’in Zap nehri kýyýsýndaki karargâhýnda
yapýlan görüþmeler sonunda III. Ýmâdüd-
din Zengî’nin ele geçirdiði yerleri geri ver-
mesi, bu gerçekleþene kadar Þûþ ve Ak-
ralhumeydiye’nin Lü’lü’ün idaresinde, Zen-
gî’nin de el-Melikü’l-Eþref’in yanýnda re-
hin olarak kalmasý kararlaþtýrýldý (Cemâ-
ziyelâhir 617 / Aðustos 1220).

Bu karmaþýk olaylar içerisinde isimleri
dahi zikredilmeyen Musul atabegleri adý-
na kendisi için bir hâkimiyet alaný açmak
isteyen Lü’lü’, Þûþ’a da el koydu. Zengî bu-
radan ayrýldýktan sonra bir müddet Azer-
baycan (Ýldenizli) Atabegi Özbek’in hima-
yesinde yaþadý. Lü’lü’ ise bölgenin yeni si-
yasî aktörlerinden biri olma yolunda önem-
li bir mesafe aldý. Bu sýrada baþlayan Mo-
ðol istilâsý yüzünden Yakýndoðu’yu büyük
ve tahripkâr geliþmeler beklerken bölge
hâkimleri birbirleriyle kýyasýya mücadele-
ye devam ediyordu. Kökböri, Erbil çevre-
sine çok yakýn geçen bir Moðol tehlikesi-
ni atlattýktan sonra Musul atabegine ve
onun hâmisi el-Melikü’l-Eþref’e karþý bazý
Eyyûbî meliklerinin de katýldýðý bir ittifak
oluþturdu. Bu çerçevede Kökböri’nin 13
Cemâziyelâhir 621’de (2 Temmuz 1224)
kuþattýðý Musul düþmek üzereyken itti-
fakýn Eyyûbî kanadý el-Melikü’l-Eþref ile
anlaþtý. Böylece þehirle birlikte Lü’lü’ün ge-

leceði de kurtulmuþ oldu. Ancak Musul ve
yöresinde bu savaþ sebebiyle büyük bir
kýtlýk ve pahalýlýk meydana geldi.

Celâleddin Hârizmþah, Moðol istilâsýnýn
geniþlemesine paralel olarak aðýrlýk mer-
kezini sürekli batýya kaydýrmaktaydý. Nite-
kim Moðollar’a karþý asker toplamak ama-
cýyla el-Cezîre’ye geldiðinde karþýsýna çý-
kan halifenin ordusunu yenilgiye uðrattý.
Kökböri, Celâleddin Hârizmþah ile anlaþ-
mayý menfaatlerine uygun buldu. Böylece
el-Melikü’l-Eþref’e karþý kurulan, bazý Ey-
yûbî melikleriyle Artuklu beylerinin de ka-
týldýðý ittifaka Celâleddin Hârizmþah da ka-
týlmýþ oldu. Ýttifak üyeleri kendi paylarýna
düþen yerleri iþgal edeceklerdi. Buna gö-
re Celâleddin Hârizmþah’ýn el-Melikü’l-Eþ-
ref’e ait Ahlat’a yürümesi onun Musul’a
müdahale etmesine engel oldu. Kökböri
böylece Musul’u kolayca zaptetmeyi ve
Lü’lü’ün atabeglik üzerindeki baskýsýna son
vermeyi umuyordu. Kökböri, bu maksatla
Erbil’den Zap suyu kenarýna geldiði sýra-
da Hârizmþah’ýn bir isyaný bastýrmak üze-
re Kirman’a gittiðini öðrendi. Lü’lü’ her za-
man olduðu gibi el-Melikü’l-Eþref’e baþ-
vurdu. O da önce Artuklu müttefiklerini saf
dýþý býraktý. Ardýndan bazý tavizler karþýlý-
ðýnda Eyyûbî meliklerini tesirsiz hale ge-
tirdi. Bu durumda Musul’u zaptetme þan-
sýný kaybeden Kökböri memleketine dön-
mek zorunda kaldý (Cemâziyelâhir 623 /
Haziran 1226). Bu olaylar, Lü’lü’ün Musul
hâkimiyetini saðlamlaþtýrdýðý nisbette böl-
genin savaþlarla tahrip edilmesine, sýkýn-
tý içinde yaþayan insanlarýn bölgeden göç
etmesine yol açýyordu. Esasen henüz bir
çocuk iken Musul atabegliðine getirilen I.
Nâsýrüddin Mahmud, bu sýrada Erbil Beyi
Kökböri de ölmüþ olduðundan, artýk böl-
gede hiçbir ciddi rakibi kalmayan Lü’lü’ ta-
rafýndan feci þekilde öldürüldü (Rebîülev-
vel 631 / Aralýk 1233). Böylece Zengîler
hânedanýnýn ana kolu tarihe karýþmýþ ol-
du. Halife Müstansýr-Billâh, Lü’lü’e el-Me-
likü’r-Rahîm unvaný vererek onun Musul
hâkimiyetini onayladý. Lü’lü’ 657’de (1259)
ölümüne kadar Musul’daki hâkimiyetini
sürdürdü. Zengîler’in iki büyük kolu Mu-
sul ve Halep dýþýnda Sincar (1170-1220),
Cezîre-i Ýbn Ömer (1180-1251) ve Þehrizor’-
da (1211-1245) hüküm süren üç küçük ko-
lu daha vardýr.

Musul atabegleri, özellikle Ýmâdüddin
Zengî ve atabegliðin Halep kolunun kuru-
cusu Nûreddin Mahmud Zengî, Haçlýlar’a
karþý verdikleri mücadelelerle Ýslâm dün-
yasýnýn ümidi, hýristiyanlarýn ise korkulu
rüyasý oldular. Haçlýlar’ýn Ýslâm toprakla-
rýnýn ortasýnda kontluklar, prinkepslikler

Nûreddin Arslanþah, Sincar Atabegliði’-
ne karþý bu defa el-Melikü’l-Âdil ile gizli
bir anlaþma yaptý. Aslýnda ne Musul Ata-
begleri ne de Eyyûbîler birbirlerinin kuv-
vet kazanmasýný istiyorlardý. Ancak el-Me-
likü’l-Âdil mahallî hükümdarlar arasýndaki
anlaþmazlýklardan faydalanabilmek için
sýk sýk bu tür ittifaklara katýlýyordu. 606
(1209) yýlýnda Ahlat’ý yaðmalayan Gürcü-
ler’e karþý sefere çýktýðý sýrada düþmanýn
geri çekildiðini haber alan el-Melikü’l-Âdil,
Sincar’ý kuþatmaya karar verdi. Aralarýn-
daki gizli anlaþma gereði Musul atabegin-
den yardým istedi. Arslanþah, Sincar’ýn ar-
dýndan sýranýn Musul’a geleceðinden en-
diþe ediyordu. Sincar atabegi ise Kökböri’-
ye baþvurup kuþatmanýn kaldýrýlmasý hu-
susunda aracýlýk etmesini istedi. Kökböri,
daha önce Musul atabegine karþý el-Me-
likü’l-Âdil’le ittifak kurmasýna raðmen Ey-
yûbîler’in bu kadar güçlenmesini kendi
menfaatlerine aykýrý bularak ondan ku-
þatmayý kaldýrmasýný istedi. Kökböri bu-
nu saðlayamadýysa da Arslanþah’ýn el-Me-
likü’l-Âdil’e yardýmýný engelledi. el-Meli-
kü’l-Âdil’e karþý bu defa Anadolu Selçuk-
lu Sultaný I. Gýyâseddin Keyhusrev, Erzu-
rum Selçuklu Meliki Tuðrulþah ve Halep
Eyyûbî Hükümdarý el-Melikü’z-Zâhir’in de
katýldýðý büyük bir ittifak oluþturuldu. el-
Melikü’l-Âdil kuþatmayý ancak Halife Nâ-
sýr-Lidînillâh’ýn aracýlýðýyla kaldýrmaya ra-
zý oldu. Arslanþah bu arada Ýzzeddin Me-
sud ve Ýmâdüddin Zengî adlý iki oðlunu
Kökböri’nin kýzlarý ile evlendirdi. Bu þekil-
de ittifak biraz daha pekiþtirilmiþ oldu.
Musul Atabegliði’nin Kökböri ile ittifaký oð-
lu II. Ýzzeddin Mesud zamanýnda da de-
vam etti.

Nûreddin Arslanþah’ýn ölümü üzerine
yerine oðlu II. Ýzzeddin Mesud geçti (607/
1211). Fakat Bedreddin Lü’lü’ün tahakkü-
mü altýnda geçen devri zehirlenerek öl-
dürülmesiyle son buldu (615/1218). Lü’lü’
onun yerine on yaþýndaki oðlu II. Nûreddin
Arslanþah’ý tahta geçirdi, halifenin onayýný
da aldý. Ancak Þûþ ve Akralhumeydiye’de
hüküm süren amcasý ve hânedanýn Þehri-
zor kolunun kurucusu III. Ýmâdüddin Zen-
gî onun hâkimiyetini tanýmadý; Lü’lü’ nez-
dindeki giriþimleri netice vermeyince Mu-
sul’a baðlý Ýmâdiye Kalesi’ni ele geçirdi. Er-
bil Beyi Kökböri de Lü’lü’ün Zengî hâne-
daný üzerindeki nüfuzunu kýrmak amacýy-
la damadý III. Ýmâdüddin Zengî’yi destek-
liyordu. III. Ýmâdüddin Zengî, bu sayede
Hakkâri ve Zevezân’ý zaptettiyse de Lü’-
lü’ün Eyyûbîler’den saðladýðý yardýmla ye-
nilgiye uðratýldý. III. Ýmâdüddin Zengî Er-
bil’e sýðýnýrken taraflar arasýnda Halife
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amacýyla et-TârîÅu’l-bâhir fi’d-devleti’l-
Atâbekiyye bi’l-Mev½ýl adýnda bir eser
yazmýþtýr. Ayrýca Ýbnü’s-Sâî’nin el-Ma£le-
mü’l-Atâbekî’si yanýnda Ebû Þâme el-
Makdisî’nin Kitâbü’r-Rav²ateyn fî aÅbâ-
ri’d-devleteyn adlý eserinin bir bölümü
de Zengîler’e aittir.
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ÿGülay Öðün Bezer

™ MÝMARÝ. Irak ve Suriye bölgesinde
hâkimiyet kurmuþ olan Zengîler dönemin-
de, bölgenin mimari geleneklerinin yaný sý-
ra Selçuklu geleneklerinin de ele alýndýðý
bir geliþim görülmektedir. Özellikle taþ iþ-
çiliðinde uygulanan ve “Zengî düðümü” di-
ye adlandýrýlan, düðümlü geçmeli kompo-
zisyonlarýn oluþturduðu süsleme düzeni
baþta Suriye’de bu devrin belirleyici özelli-
ðini meydana getirmiþ, daha sonra da ge-
zici mimar ve ustalar eliyle Anadolu’da et-
kisini göstermiþtir. Bu dönemde Dýmaþk,
Hama, Humus, Halep, Þeyzer, Ba‘lebek ve
Musul kaleleri Selçuklu geleneðiyle yeni-
lenmiþ, Ýmâdüddin Zengî döneminde Mu-
sul’da iç kale ile büyük kale yapýlmýþtýr.
Tuðladan inþa edilen surlar ve kare planlý
burçlardan oluþan kalede figürlü kabart-
malarýn bulunduðu bilinmektedir. Nûred-
din Mahmud Zengî tarafýndan Halep Ka-
lesi’nde surlar takviye edilmiþ, bazý burç
ve kuleler eklenmiþtir. Ýç kalenin güneyba-
týsýnda büyük burçlarla birleþen ana giriþ
kitlesi Zengî devrinde yapýlmýþ ve 1209 yý-
lýnda onarým görmüþtür. Bu geçiþ kitlesi,
iki burç arasýna yerleþtirilen kapý ile bura-
ya ulaþan rampalý iki köprüden meydana
gelmektedir. Kaleyi kuþatan hendeðin üze-
rinden geçerek aþaðýdaki savunma kule-
sine baðlanan köprü ikinci bölümle dýþ
kaleyle irtibatý saðlamaktadýr. Ýmâdüddin
Zengî döneminde Dicle nehri üzerine ya-

ve krallýklar gibi çeþitli siyasî teþekküller
kurduklarý bu devirde hem siyasî muhalif-
leri hem de Haçlýlar karþýsýnda büyük mü-
cadeleler verdiler. Nûreddin Mahmud za-
manýnda el-Cezîre, Suriye ve hatta Mýsýr’-
da siyasî birliðin saðlanmasý, sosyal ve eko-
nomik geliþme yanýnda Haçlýlar’a karþý ka-
zanýlan büyük zaferlerin de zeminini oluþ-
turdu. Zengîler daha önce Þiîler’in hâkimi-
yetindeki topraklarda Sünnîliði destekledi-
ler. Þehirleri imar edip birçok ilmî ve dinî
müessese kurdular. Eyyûbîler ve Mem-
lükler bu kurumlardan faydalandýlar. Mu-
sul atabegleri çoðu günümüze kadar ge-
lemeyen büyük mimari eserler meydana
getirdiler. Zengîler döneminde sadece Mu-
sul þehrinde on üç medresenin varlýðý tes-
bit edilmiþtir. Nûreddin Mahmud Zengî’-
nin birçok han, ribât, sebil ve medrese-
nin yaný sýra Dýmaþk, Halep ve Harran’da
inþa ettirdiði bimâristanlar onun þöhreti-
ne yakýþan eserlerdir. Bütün bunlara ha-
leflerinin atabegliðe baðlý diðer þehirler-
de yaptýrdýklarý da ilâve edildiðinde yoðun
siyasî mücadelelere raðmen imar ve inþa
faaliyetlerine de gereken önemin verildi-
ði anlaþýlýr. Devrin kaynaklarýnda Zengîler
döneminde birçok cami ve mescid, köprü
ve saray inþa edildiðine dair bilgiler veril-
mektedir. Dicle nehri üzerinde açýlan su-
lama kanallarý sayesinde Musul ve çevre-
si, meyve ve pamuk üretimi baþta olmak
üzere zengin bir ziraat hayatýna kavuþ-
muþtur. Atabegliðin Urfa, Musul ve Halep
gibi önemli yollarýn kavþaðýnda bulunan
þehirlere sahip olmasý ticarî faaliyetlerle
birlikte iktisadî seviyenin yükselmesine de
katkýda bulunuyordu. Hulefâ-yi Râþidîn ile
Ömer b. Abdülazîz’den sonra Nûreddin
Mahmud Zengî’den daha iyisini, daha ada-
letli ve merhametlisini görmediðini söyle-
yen tarihçi Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr (el-Kâmil,
XI, 403) Zengîler’in Ýslâm’a, müslümanla-
ra, kendi ailesine ve þahsýna yaptýklarý iyi-
likleri vefa duygusuyla dile getirmek, isim-
lerini ebedîleþtirmek ve onlarý dünyaya
örnek bir hânedan olarak takdim etmek
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