
Belek 1123 yılında Gerger'i muhasa
ra etti. Gerger'in idaresini elinde tutan 
Ermeni Mikhail Haçlı liderlerinden yar
dım istedi. Kudüs kralı yapılan yardım 

çağrısına uyarak Tel Başir'den hareket
le Gerger'e doğru ilerlerken Fırat'ın ba
tı kıyısında Turuş mevkiinde ansızın Be
lek ile karşılaştı. 18 Nisan 1123'te yapı
lan savaşı Türkler kazandı ve Kudüs Kra
lı Baudouin esir alındı. Belek'in bu mu
zafferiyeti bütün islam aleminde takdir
le karşılandı ve kendisine "gazi" unvanı
nı kazandırdı. Ancak Belek bu fırsatı iyi 
değerlendirip Franklar'a öldürücü dar
beyi indiremedi. Onun asıl gayesi Halep'i 
ele geçirdikten sonra Haçlılar'la müca
deleye devam etmekti. Bundan dolayı 

Urfa kontluğuna karşı daha büyük bir 
savaşa girmedi. 

Irak Selçuklu Sultanı Mahmud bu za
ferden sonra Halep şehrinin menşur*unu 
Belek'e göndererek onu Haçlılar'a karşı 
savaşan İslam ordularına başkumandan 
tayin etti. Kısa bir muhasaradan sonra 
Harran'ı amcazadesi Bedrüddevle Süley
man'ın adamlarından alan Belek, 1123 
yılının Haziran ayı sonlarında da Halep'e 
gelerek şehri ele geçirdi. Belek Halep'te 
iken birçoğu Behisnili (Besni) olan elli ka
dar Ermeni çeşitli kıyafetler içinde Har
put şehrine girerek muhafıziarın azlı

ğından istifadeyle kaleyi ele geçirmeyi 
ve hapis tutulan Haçlı liderlerini kurtar
mayı başardılar (Ağustos 1123) Ancak 
hapisten kurtulan Haçlı liderleri ile di
ğer esirler şehir halkı tarafından kuşa
tılan kaleden çıkmanın mümkün olma
dığını anlayınca Ermeniler'den de takvi
ye alarak kale içinde savunmaya geçti
ler. Kudüs Kralı Baudouin, Urfa Kontu 
Joscelin'i kuwet toplayıp süratle Har
put'a dönmesi için Kudüs'e gönderdi. Bu 
olaylardan haberdar olan Belek hemen 
Harput'a geldi ve kaleyi zaptederek Ku
düs kralı ve senyörler dışında bütün Haç
lı askerleriyle onlara yardım eden Erme
niler'i öldürttü (Eylül 1123) Kral ve sen
yörleri yeniden zincire vurduran Belek 
onları daha emin bir yer olarak gördü
ğü Harran'a gönderip orada hapsettir
di. Asker toplamak için Kudüs'e gönde
rilen Kont Joscelin ise topladığı askerle 
Tel Başir'e geldiği sırada Belek'in Har
put'u ele geçirdiğini öğrendi ve ilerle
mekten vazgeçti. Belek eline geçirdiği 

bu fırsatı değerlendirip Haçlılar'a şiddet
li bir darbe indirebilmek için asker top
lamaya başladı. Bölgedeki Türkmenler'in 
kendisine katılmasının yanı sıra amca-

zadeleri olan Davud, Süleyman ve Timur
taş gibi Artuklu emirleri, ailenin lideri 
olarak gördükleri Belek'e asker gönder
diler. Hatta Timurtaş bütün kuwetleriyle 
Belek'in hizmetine girdi. Ayrıca Dımaşk 
Atabegi Tuğtegin kuwetlerinin başında 
yard ıma geldiği gibi Musul Emiri Aksun
gur el- Porsuk! de önemli sayıda asker 
gönderdi. Bu birleşik kuwetler Haçlı

lar'ın elindeki Azaz Kalesi'ni muhasara 
altına aldı. Kale içinde çok zor durumda 
kalan Haçlılar ani bir çıkış hareketiyle 
Türkler'in üzerine saldırdılar. Bu Frank 
garnizonuyla onlara yardıma gelen di
ğer Haçlı kuwetleri arasında kalan Türk 
ordusu mağlOp olarak geri çekildi. Bu 
harekattan bir sonuç alamayan Belek 
Halep'e döndü ve burada Melik Rıdvan'ın 
kızı Ferhunde Hatun ile evlendi. Kral ll. 
Baudouin ile yanındaki esirleri de Halep'e 
getirterek orada hapsetti. Ancak ilk fır
satta Haçlılar'dan bu son bozgunun in
tikamını almak isteyen Belek, bölgede
ki bazı kaleleri tahkim ettikten sonra 
Azaz yöresine asker göndererek Meşha
la mevkiinde Haçlılar'ı bozguna uğrattı 
ve Mücedded Kalesi'ni ele geçirdi ( 1124) 

Aynı yıl Belek, itaatinden şüphe ettiği 
Hasan b. Gümüştegin el-Ba'lebekkf'nin 
elinden Menbic Kalesi'ni almak için am
cazadesi Timurtaş'ı görevlendirdi. Timur
taş Hasan ' ı yakaladıysa da onun karde
şi fsa kuwetleriyle kaleye çekilip mOda
faaya geçti. Bu duruma müdahale eden 
Belek bizzat gelerek kaleyi kuşattı. Zor 
durumda kalan isa çevredeki Haçlılar'a 
haber gönderip yardım istedi. Urfa Kon
tu Joscelin başta olmak üzere Maraş 
Kontu Geoffroy, Keysum Kontu, DülQk 
ve Raban Senyörü Mahuis ile diğer sen
yör ve şövalyeler toplanıp İsa'nın yardı
mına gelmek üzere yola çıktılar. Josce
lin'in 10.000 kişilik Haçlı ordusuyla yak
laşması üzerine Belek ona karşı hare
kete geçti. İki taraf arasında S Mayıs 
1124 günü Menbic yakınlarında başla
yan savaş Türkler'in kesin zaferiyle so
nuçlandı. Bu galibiyerten sonra Belek 
tekrar Menbic'e döndü ve bütün geceyi 
ibadet ve dua ile geçirdi. Ertesi gün mu
hasaraya devam etti. Bu sıralarda Doğu 
Akdeniz sahilinde müslümanların elin
de kalan tek şehir durumundaki Sur 
Haçlılar tarafından kuşatılmış bulunu
yordu. Sur emirinin yanı sıra Atabeg Tuğ
tegin' in de yardım isteği üzerine Men
bi c kuşatmasını Timurtaş'a bırakıp Sur 
şehrinin yardımına koşmaya hazırlanan 

Belek kaleden atılan bir akla ağı r şekil-
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de yararlandı ve aynı gün öldü (6 Mayıs 
1124). Haçlılar' a karşı kazandığı eşsiz za
ferlerle müslümanların gönlünde taht 
kuran Gazi Belek'in naaşı Halep'e geti
rildi ve Hz. İbrahim ' in makamı önüne 
defnedildi. Hıristiyanlar'ın korkulu rüya
sı haline gelen Belek Gazi'nin ölümü bü
tün islam alemini materne boğdu. 
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L 
Hatay iline bağlı ilçe merkezi. 

__j 

Belen Türkçe'de "iki dağ arasındaki 
yer, geçit" anlamına gelir. Anadolu'da bu 
isimde pek çok yer adına rastlanmakta
dır. Kelime kaynaklarda Bilan ve Beylan 
( u~ ) şeklinde de geçmektedir. Evliya 
Çelebi kasabadan bahsederken "Türk
men lisanında yokuş olan yere belen den
diğini" belirtir. Kaynaklarda Bakrasbeli 
olarak geçen bu yerin aslında Belen kö
yü olduğu söylenebilir. 

Amik ovasını Akdeniz'e bağlayan An
takya - İskenderun yolu üzerinde Ama
nos dağlarının geçit noktasında yer alan 
Belen'in adına ilk defa Kanüni Sultan Sü
leyman zamanında rastlanmaktadır. Ni
tekim 959 ( 1551) yılında Bakrasbeli ola
rak anılan bu yerde Kanuni bir köy ku
rup bir cami, bir han ve hamam ile bir 
imaret inşa ettirmiş ve halkını da teka
lif* -i örfiyyeden muaf tutmuştu (Katib 
Çelebi , s. 597). Belen'de yapılan. bu sos
yal tesisler ve halkının vergilerden muaf 
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tutulması, önemli bir geçit ve derbend* 
yeri olan bu mahallin. hemen yakınında 
eski bir yerleşim merkezi durumundaki 
Bağras'a rağmen kısa zamanda geliş

mesini sağlamıştır. Evliya Çelebi 1 SO ak
çelik bir kaza olduğunu belirttiği Belen'in 
merkezinde üzeri toprakla örtülmüş 700 
ev, kubbesi kurşun kaplı bir cami, biri 
marnur biri harap iki han, bir hamam ile 
kırk elli kadar dükkan bulunduğunu ve 
3000 nüfusu olduğunu kaydetmektedir. 
Öte yandan 1770 yılında Adana sancağı 
beyi Abdurrahman Paşa tarafından Be
len'e yeni nüfus iskan edilmiş, böylece 
kasaba biraz daha gelişmiştir. 

Belen XIX. yüzyılda Halep vilayetinin 
Payas sancağı içerisinde bir kaza mer
kezi durumunda idi. Ahmed Cevdet Pa
şa'nın belirttiğine göre bu sırada İsken
derun 'la birlikte 1729 hanesi müslüman, 
312 hanesi de hıristiyan olmak üzere 
toplam 2041 hanelik bir nüfusu vardı. 
Nitekim 1871 tarihli Halep vilayeti sal
namesinde Bakras. Şembenek ( ~ ), 
Muhlis Ali, Kinsa ve Harnar adlarında beş 
mahalleden meydana geldiği ve İsken
derun iskelesi'yle beraber kazada top
lam otuz köy bulunduğu kaydedilmek
tedir. Ayrıca kaza merkezinde iki cami, 
beş mescid, bir medrese, dört kilise, yir
mi beş çeşme, dört mektep, iki hamam. 
260 dükkan, elli mağaza, dört han, on 
altı değirmen, on dört fırın, altı debbağ
hane. iki boyahane. 200 bağ ve 600 bah
çe yer almaktaydı. 1890 yılı salnamesin
de ise toplam 8622 nüfus bulunduğu ve 
ahalisinin Türkçe konuştuğu belirtilen 
Belen'de bir hükümet konağı, bir cami, 
dört mescid, bir medrese, bir kilise, otuz 
beş çeşme, 1 SO dükkan, yirmi beş ma
ğaza, on iki han. dört değirmen, dokuz 
fırın, beş debbağhane, 1827 ev. bir ec
zahane ve iki hamam bulundugu kayde-

Belen'den bir görünüş - Hatay 
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Kanüni Sultan· Süleyman Camii ve Külliyesi - Belen 1 Hatay 

dilmektedir. Aynı tarihlerde ( 1891 ı ka
saba hakkında bilgi veren Vital Cuinet, 
kasaba nüfusunu 4000 müslüman ve 
200 hıristiyan olarak vermekte, kasa
bada bir cami, beş mescid, bir medre
se, bir kilise, on yedi çeşme. 700 ev, _11 O 
dükkan. üç mağaza, iki han ve beş tırı
nın yer aldığını belirtmektedir. Öte yan
dan Evliya Çelebi tarafından da bağ ve 
bahçelik bir yer olarak belirtilen Belen 
kazasında 1900 tarihli salnameye gö
re buğday, arpa, çavdar, dan gibi tahıl 
ürünleriyle pamuk, meyan kökü, incir, 
ceviz, badem, nar, kavun, karpuz, elma, 
armut ve üzüm yetiştirilmekteydi. Ayrı 

ca koyun ve keçi beslenmekte, kümes 
hayvanlarından ördek besiciliği ilk sıra

da gelmekteydi. 

Bel en 1939' da Hatay'ın anavatana ka
tılmasıyla İskenderun' a bağlı bir na hi
ye merkezi halinde teşkilatlandırılmış, 

1940'ta yapılan sayımda nüfusu 11S3 
olarak t:ıelirlenmiştir. 196S'te nüfusu 
4387'ye, 1980'de 9440'a, 198S sayımın
da _ise 1S.629'a yükselmiştir. Bu geliş

mesinin sonucunda da 9 Mayıs 1990 ta
rihinde kabul edilen 3642 sayılı kanun
la ilçe merkezi yapılmıştır. 

Belen ilçesi tek bucaktan ibaret olup 
on köyü vardır. İlçede 1990 sayımına gö
re 22.893 nüfus yaşamaktadır. 
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Beş asır İslam hakimiyetinde kalan 
ve bugün · 

Valencia adıyla anılan 
İspanya'nın üçüncü büyük şehri. _j 

Endülüs Arapları'nın Belensiye dedik
leri şehir, milartan önce 138 yılında Ro
malılar tarafından Valentia Edetanorum 
adıyla ispanya'nın doğusundaki Turia ve
ya Guadalaviar nehri (Vadilebyar) kıyısın
da askeri garnizon olarak kurulmuştur. 

Daha önce ise o bölgenin Grekler ve Kar
taealılar tarafından iskan edildiği bilin
mektedir. Akdeniz sahiline 4 km. uzaklık
ta olup ülkenin pamuk, pirinç, mısır, seb
ze ve meyve başta olmak üzere çeşitli ta
rım ürünlerinin yetiştirildiği en verimli 
topraklara sahip şehirlerinden biridir. Ay
rıca Barselona'dan sonra önemli bir tica
ret ve sanayi merkezi haline gelmiştir : 

nüfusu 1986 sayımına göre 763.949'dur. 

Şehir 9S (7 14) yılında müslümanlar ta
rafından fethedildi ; ancak merkezi ida
reye tam olarak bağlanamadı. Çünkü 
Serberiler Emevl otoritesini kabul etme
yip kendi başlarına hareket ediyorlardı. 
Hatta Miknase Berberileri'nden Şakya 
adıyla meşhur Abdullah b. Muhammed 
(Abdullah b. Abdülvahid) Ehl-i beyt'ten ol
duğunu iddia ederek Endülüs'ün doğu
su.nda bu bölgede büyük bir ihtilal baş
lattı (152 / 769) ve Emevl hakimiyetinin 
ilk dönemlerinde üzerine gönderilen bir
kaç orduyu bozguna uğrattıysa da so
nunda kendi adamları tarafından öldü
rüldü. Hakem b. Hişam zamanında (796-
822) Belensiye Emir Abdullah el-Belen
sl tarafından Endülüs Emevl hakimiye
tine sokuldu. Fakat Abdurrahman en
Nasır devrinde (9 12-961) tekrar karışık
lıklar çıktı ve daha sonra şehir. Endü
lüs Emevl Devleti'nin yıkılışı sırasında 

müllıkü't-tavaiften Amiriler'in azatlıla
rı Mübarek ve Muzaffer el-Amirl'nin eli
ne geçti (401 / 1010-11 ) Hacib İbn Ebu 
Amir el-Manslır'un tarunu Abdülazlz b. 
Abdurrahman'ın 1021 'de merkezi Belen
siye olmak üzere kurduğu Amiriler ha
nedanı bazı fasılalarla 1 094 yılına kadar 
varlığını sürdürdü. İspanyollar'ın meşhur 
destan kahramanı Rodrigo Diaz de Vi
var 1 094 'te şehri ele geçirerek başta 
Belensiye hakimi Kadı İbn Cehhaf olmak 
üzere pek çok müslümanı öldürtüp şe
hirde ve civarında oturanları haraca bağ
ladı. Onun 1099'da ölümüyle karısı Xi
mena · nın eline geçen Belensiye 11 02 ·
de Murabıtlar tarafından zaptedildi ve 


