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DOYRAN

ikin ci de fa ku şat tıy sa da yi ne so nuç ala-

ma dan Ha lep’e dön mek zo run da kal dı. Er-

te si yıl Du kak, Ya ğı sı yan ile bir lik te Ha lep 

Sel çuk lu Me lik li ği top rak la rı na akın lar da 

bu lun du. An cak Rıd van, Kın nesrîn ya kın-

la rın da ya pı lan sa vaş ta Du kak’ı mağlûp et-

ti ve ağır lık la rı nı yağ ma la dı (5 Rebîülâhir 
490 / 22 Mart 1097). Bu za fe rin ar dın dan 

Rıd van, Dı maşk Sel çuk lu Me lik li ği’ne kar şı 

üs tün lük el de et ti. Su ri ye Sel çuk lu la rı’nın 

iki ye ay rıl ma sın dan son ra Fâtımî Ha li fe-

si Müs ta‘lî-Billâh, Rıd van’a el çi gön de rip 

hâki mi ye ti al tın da ki top rak lar da Fâtımîler 

adı na hut be okut tu ğu tak dir de kar de şi 

Me lik Du kak’a kar şı ken di si ni des tek le ye-

ce ği ni bil dir di. Rıd van bu tek li fi ka bul et ti 

ve Hu mus Emîri Cenâhüd dev le Hü se yin ve 

Me lik Du kak’a kar şı Ya ğı sı yan ile Ar tuk lu 

Sök men’i de ya nı na ala rak bir se fer dü zen-

le me ye ka rar ver di.

Haç lı lar, 20 Ekim 1097’de An tak ya ön-

le ri ne ge lin ce Ya ğı sı yan oğ lu Şem süd dev-

le’yi Sul tan Berk ya ruk, Ha lep Me li ki Rıd-

van, Dı maşk Me li ki Du kak ve di ğer ba zı 

emîr le rin ya nı na gön de rip yar dım is te di. 

Me lik Du kak, Ata beg Tuğ te gin ve Ya ğı sı-

yan’ın oğ lu Şem süd dev le, An tak ya’ya yar-

dı ma gi der ken er zak ara ma ya çı kan Haç lı 

kont la rı Bo he mund ve Ro bert’i ku şat tı-

lar, fa kat ağır ka yıp lar ve re rek Ha ma’ya 

çe kil di ler. Mu sul Emîri Kür bo ğa da ba şa-

rı sız lık la so nuç la nan Ur fa ku şat ma sı nın 

ar dın dan 3 Ha zi ran 1098’de Haç lı lar ta ra-

fın dan iş gal edi len An tak ya’ya yar dım için 

Su ri ye’ye yö nel di. Müt te fik kuv vet le rin ka-

tıl ma sı için bir sü re Mer cidâbık’ta bek le di. 

Dı maşk Me li ki Du kak bu ra da Kür bo ğa’ya 

ka tıl dı. Müt te fik ler An tak ya’yı ku şat tı ğı 

sı ra da Haç lı lar aç lık ve se fa let için dey di. 

Bu sı ra da Ha lep Me li ki Rıd van’ın gön der-

di ği el çi le rin Kür bo ğa ile gö rüş me le rin-

den en di şe le nen Du kak ile Hu mus Emîri 

Cenâhüd dev le Hü se yin, Kür bo ğa’yı sev-

me yen emîrle rin ay rıl ma la rı nı mü te akip 

or dugâhı ter ket ti ler (491/1098).

An tak ya Prin kep si Tan kred, Sevâd top-

rak la rı na yap tı ğı sal dı rı dan ge ri dö ner ken 

Du kak ona kar şı sü va ri bir li ği sev ket ti ve 

Haç lı lar’a ağır ka yıp lar ver dir di. Ay rı ca Tan-

kred, şö val ye ler den olu şan bir el çi lik he ye ti 

gön de rip Du kak’tan ya hı ris ti yan ol ma sı nı 

ya da Dı maşk’ı ter ket me si ni is te yin ce Du-

kak da ay nı şe kil de ya İslâm’ı ka bul et me-

si ni ve ya ölü mü ter cih et me si ni be lir ten 

bir ce vap gön der di ve heyet te ki ler den 

müs lü man olan bi ri ha riç di ğer beş ki şi yi 

öl dür dü. Bu nun üze ri ne Tan kred ye ni den 

Sevâd top rak la rı nı yağ ma la dı. 494 (1101) 

yı lın da Trab lus şam Emîri Ebü’l-Ha san 
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Tu tuş, oğ lu Du kak’ı 485 (1092) yı lın da 

Bağ dat’ta bu lu nan Sul tan Me lik şah’ın ya-

nı na gön der miş ve kı zı na tâlip ol muş tu. 

Sul tan Me lik şah’ın Bağ dat’ta ölü müy le 

Ter ken Ha tun ve oğ lu Mah mud ile be-

ra ber Du kak da İs fa han’a git ti. Ar dın dan 

giz li ce Sel çuk lu tah tı için mü ca de le eden 

Berk ya ruk’a ka tıl dı. Da ha son ra bir fır sa-

tı nı bu lup ba ba sı Tu tuş’un ya nı na kaç tı. 

Ba ba sı nın Sul tan Berk ya ruk ile yap tı ğı Rey 

Sa va şı sı ra sın da (488/1095) ya nın da bu lu-

nan Du kak, ba ba sı nın sa vaş ta ye ni le rek öl-

dü rül me si üze ri ne Ata beg Cenâhüddev le 

Hü se yin ve Ay te kin el-Ha lebî ad lı ku man-

dan la bir lik te kar de şi Rıd van’ın hâ ki mi-

ye tin de ki Ha lep’e gel di. Ha lep’te bu lun-

du ğu sı ra da Tu tuş’un Dı maşk nâibi Emîr 

Sav te kin el-Hâdim’in da ve tiy le giz li ce Dı-

maşk’a git ti. Rıd van kar de şi nin kaç tı ğı nı 

ha ber alın ca ar ka sın dan onu ya ka la mak 

için as ker sev ket tiy se de ba şa rı lı ola ma-

dı. Dı maşk’ta Emîr Sav te kin ve di ğer ku-

man dan lar ta ra fın dan kar şı la nan Du kak, 

Dı maşk Sel çuk lu Me lik li ği tah tı na otur du. 

Rıd van ise Dı maşk Sel çuk lu Me lik li ği’ni ta-

nı mı yor ve ken di si ni Su ri ye Sel çuk lu la rı’nın 

tek meşrû hü küm da rı ola rak gö rü yor du. 

Onun Dı maşk’ı zap tet mek ama cıy la yap-

tı ğı fa ali yet ler ba şa rı sız lık la so nuç lan dı ve 

Du kak ölü mü ne ka dar Dı maşk Sel çuk lu 

Me lik li ği’nin ba şın da kal dı. Rey Sa va şı’nda 

esir dü şen Ata beg Tuğ te gin de Berk ya-

ruk ta ra fın dan ser best bı ra kıl dık tan son ra 

Dı maşk’a gi dip Du kak’ın hiz me ti ne gir di. 

Du kak bü tün dev let iş le ri ni onun ida re si-

ne ver di. Sav te kin ye ni yö ne tim de sı kın tı 

çı kar ma sın dan en di şe edi le rek ber ta raf 

edil di. İda re yi tek ba şı na ele alan Tuğ te-

gin, Du kak’ın an ne si Saf fe tül mülk Ha tun 

ile ev le ne rek ik ti da rı nı sağ lam laş tır dı.

An tak ya Emîri Ya ğı sı yan’ın Cenâhüd dev-

le ile an la şa ma ma sı yü zün den Ha lep’ ten 

ay rı lıp Du kak’ın ya nı na Dı maşk’a gel me si 

üze ri ne Rıd van, Ar tu koğ lu Sök men’i hiz-

me ti ne al mak ih ti ya cı nı his set ti. Me lik Rıd-

van, Du kak’ın Dı maşk dı şın da bu lun du ğu 

bir sı ra da şeh ri ku şat tı. An cak Du kak’ın 

ku man dan la rıy la bir lik te Dı maşk’a yak laş-

mak ta ol du ğu nu ha ber alın ca ku şat ma yı 

kal dır dı (1096). Rıd van ay nı yıl Dı maşk’ı 

Dar oba sı ve Cu ma oba sın da ki ca mi le ri 

gös te rir. Bu nun ya nın da 1900 yı lın da 106 

hâne siy le ta ma men Türk kö yü olan Bay-

ram oba sın da bir ki li se yi de işa ret eder. 

Gü nü müz de Doy ran ve Ra do viş böl ge le rin-

de ki yö rük ler hâlâ ken di es ki Türk leh çe le-

ri ni ko nu şup ge le nek le ri ni, renk li el bi se le-

ri ni ve güç lü bir kim lik şu uru nu mu ha fa za 

et mek te dir. Cu ma oba sı nın Dzu ma boş’a, 

Bah çe oba sı nın Ba si bos’a dö nüş tü rül me si 

gi bi Ma ke don lar’ın böl ge de iskân edil me si 

Türk çe köy isim le rin de tu haf de ği şik lik le re 

yol aç tı. Yu nan ta ra fın da ki du ru mun ak-

si ne bun lar 500 yıl ön ce ki yö rük iskânı nın 

hâtı ra sı nı ta şır. Sa vaş tan son ra Doy ran’ın 

es ki şe hir mer ke zi tek rar in şa edil me di. 

Es ki Doy ran’ın bu lun du ğu yer de ca mi, ki-

li se ve okul bi na la rı nın yı kın tı la rı hâlâ gö-

rü le bi lir. 1920’ler de es ki yer le şim ye ri nin 

bir kaç ki lo met re ku ze yin de en az 1500 

yıl lık kadîm is mi ni ya şa tan No vi Doy ran 

şeh ri or ta ya çık mış tır.
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Onun Ce ne viz li ler’le ça lış ma sı ken di si ne 

La tin kö ken li ki şi ler den ve kay nak lar dan 

fay da lan ma imkânı ver di, 1341’den baş la-

ya rak ge li şen olay lar hak kın da bil gi edin-

me si ni sağ la dı. Du kas’ın, 1452’de Or to-

doks ve Ka to lik ki li se le ri nin bir leş ti ril me si 

ama cıy la Ro ma’dan İs tan bul’a gön de ri len 

Isi do ros’un Sa kız ada sı na uğ ra dı ğı nı söy le-

me sin den o sı ra lar da bu böl ge de ol du ğu 

an la şı lır. Ay nı yı lın so nun da han gi gö rev le 

ya da han gi se bep le ol du ğu bi lin me yen bir 

şe kil de II. Meh med’in ba zı fa ali yet le ri ni 

iz le mek üze re Di me to ka’da bu lu nu yor-

du. 1453’te İs tan bul’un fet hi es na sın da 

şe hir de de ğil di. Fe tih ten son ra Mi dil li’nin 

Ce ne viz li yö ne ti ci si Do ri no Gat ti lu sio ta-

ra fın dan ba zı iş le ri ye ri ne ge tir mek ve 

he di ye ler sun mak üze re sul ta na gön de-

ril di (1454). Ay nı yıl Os man lı do nan ma sı na 

ku man da eden Ham za Bey’i Sa kız’a yap-

tı ğı se fer dö nü şün de Mi dil li’de ağır la dı. 

Da ha son ra, Mi dil li ada sı yö ne ti ci si Do ri no 

Gat ti lu sio’nun 30 Ha zi ran 1455 ta ri hin de 

öl me si üze ri ne ye ni yö ne ti ci olan oğ lu Do-

mi ni co Gat ti lu sio ta ra fın dan ada nın yıl lık 

ha ra cı nı öde mek için Edir ne’ye gön de ril di. 

Bu ra da Fâtih Sul tan Meh med’in hu zu ru-

na çı kan Du kas’a, Os man lı va sa lı ha li ne 

ge len bir ki şi nin hâki mi ye ti nin sul ta nın 

ona yı ol ma dan oğ lu na ya da baş ka bi ri ne 

dev re de me ye ce ği ha tır la tıl dı. Bu nun ar-

dın dan ye ni efen di si Do mi ni co Gat ti lu sio 

ile bir lik te İzlâdi’de bu lu nan Fâtih’in ya-

nı na git ti. Do mi ni co’nun Mi dil li yö ne ti ci si 

ol du ğu na da ir bel ge yi alıp onun la bir lik te 

ada ya ge ri dön dü. 4 Ara lık 1455’te Sa kız 

ada sın da Yûnus Bey’in gi riş ti ği fa ali yet ler 

ne ti ce sin de or ta ya çı kan bir an laş maz lı-

ğın çö zü mü için tek rar İs tan bul’da bu lun-

du ve bu ra da iken so ruş tur ma ya mâruz 

kal dı. Ken di ifa de si ne gö re Mi dil li be yi ne 

ait olan Es ki Fo ça’nın Os man lı lar ta ra fın-

dan ele ge çi ril di ği nin öğ re nil me si üze ri-

ne ser best bı ra kıl dı. 1456 yı lı nın Ağus tos 

ayın da da Mi dil li ada sı nın yıl lık ver gi si-

ni öde mek ama cıy la Edir ne’de sul ta nın 

huzu runa çık tı. Du kas’ın an la tı mı, 1462 

yı lı nın Eylü l ayın da Fâtih Sul tan Meh med 

ta ra fından Mi dil li ada sı nın alın ma sı sı ra-

sın da kuşat ma nın so nu cu be lir til me den 

âni den kesil mek te dir. Bu se bep le onun 

1462’de öl dü ğü ge nel de ka bul edil miş tir. 

An cak bu ta ri hin doğ ru ol ma dı ğı ve 1481 

yı lın da ha yat ta bu lun du ğu ese ri nin otuz 

üçün cü ara baş lı ğın dan an la şıl mak ta dır. 

Bi zans te ba ası ola rak doğ ma mış ve ya-

şa dı ğı dö nem de Bi zans Dev le ti sı nır la rı 

için de ika met et me miş ol ma sı na rağ men 

ata la rı nın Rum kö ken li önem li bir Bi zans 

2000, bk. İn deks; a.mlf., “Rıd van b. Tu tuş”, DİA, 
XXXV, 49; Ab dül ke rim Özay dın, Sul tan Berk ya-
ruk Dev ri Sel çuk lu Ta ri hi (485-498/1092-1104), 
İs tan bul 2001, s. 45, 53, 95-97, 100, 102, 145-
146, 157, 166, 184; a.mlf., “Tu tuş”, DİA, XLI, 
448-449.

ÿAb dül ke rim Özay dın

– —DUKAS
(ö. 1481’den sonra)

Bizans tarihçisi.˜ ™

Ha ya tı hak kın da ken di ese rin de yer 

alan lar dı şın da her han gi bir bil gi yok tur. 

Ese rin de ba ba ta ra fın dan de de si nin Mi-

ha il Du kas (Dou kas / Du cas) ol du ğu nu ve 

ai le nin kadîm Du kas lar’ın so yun dan gel di-

ği ni ya zar. Du kas ai le si ne Bi zans kay nak-

la rın da ilk de fa IX. yüz yıl da rast la nır. X. 

yüz yıl da önem li ku man dan lar çı ka ran ai-

le den X. Kons tan ti nos Du kas 1059’da Bi-

zans im pa ra to ru ol du. Du kas ai le si, 1081 

yı lın da tah tı dev ret tik le ri Kom ne nos lar’la 

yap tı ğı ev li lik ler le Bi zans’ın önem li hâne-

dan la rın dan bi ri ola rak im pa ra tor lu ğun 

so nu na ka dar var lı ğı nı sür dür dü. Ya zar, 

de de si Mi ha il Du kas’ı “soy zin ci ri mi zin al-

tın la be zen miş bir hal ka sı” di ye ta nım lar. 

Mi ha il Du kas, 1341-1347 yıl la rı ara sın da 

Bi zans’ta çı kan iç sa vaş ta VI. Io an nes 

Kan ta ku ze nos’u des tek le miş ti. Kan ta ku-

ze nos ta raf tar la rı mü ca de le yi kay be dip 

kı yı ma mâruz ka lın ca Mi ha il Du kas, Nea 

Mo ni Ki li se si’nin bod ru mu na sak la nıp ke-

şiş kı ya fet le ri gi ye rek İs tan bul’dan kaç tı 

ve Ay dı noğ lu Umur Bey’in ya nı na sı ğın dı. 

Umur Bey onu Sel çuk’a (Efes) yer leş tir di. 

Ken di si ne, ilâhi yat öğ re ni mi de alan ve 

he kim olan de de si nin adı ve ri len Du kas 

muh te me len 1400 yı lı ci va rın da Sel çuk’ta 

doğ du ve ilk eği ti mi ni bu ra da al dı. Bir sü-

re Sel çuk’ta kal dı. Muh te me len 1415’te 

bu böl ge de ce re yan eden Börk lü ce Mus-

ta fa li der li ğin de ki is ya na şa hit ol du. 1421 

yı lın dan iti ba ren Ye ni Fo ça’da ki şap iş let-

me si ni ça lış tır ma iz ni ni on yıl lı ğı na alan 

Ce no va lı Gio van ni Adar no’ya kâtip lik yap-

tı. Ana di li ya nın da Türk çe ve La tin ce’yi 

de iyi de re ce de bi li yor du, Fran sız ca’ya da 

âşi na idi.

Ye ni Fo ça’da bir evi olan Du kas’ın uzun 

sü re bu ra da otur du ğu tah min edi lir. 

Ese rin de, “Ce ne viz li ler’in 1300-1305 yıl-

la rı ara sın da Sa ru han Bey li ği’ni ku ran Sa-

ru han Bey ile ha raç öde mek şar tıy la Fo-

ça’nın ken di le ri ne bı ra kıl ma sın dan bu gü-

ne ka dar 180 yıl geç ti” de me sin den ha re-

ket le Du kas’ın ha ya tı nın son la rı nı da Ye ni 

Fo ça’da ge çir miş ola bi le ce ği ile ri sü rü lür. 

Celâlül mülk Ali b. Ammâr’ın ta le bi üze ri ne 

Ce be le Ka dı sı Ebû Mu ham med İbn Su ley-

ha’yı (Ubey dul lah b. Mansûr) mu ha sa ra 

eden Du kak bun dan bir so nuç ala ma dı. 

Ar dın dan Ka dı İbn Su ley ha’nın Ce be le’yi 

Ata beg Tuğ te gin’in oğ lu Bö ri’ye tes lim 

ede rek Dı maşk’a git ti ği ni öğ re nen İbn 

Ammâr, Ce be le’yi ken di si ne tes lim et me-

si ha lin de 300.000 di nar ve re ce ği ni söy le-

di. An cak Du kak bu tek li fi red det ti. Ur fa 

Kon tu Ba udo uin, An tak ya üze rin den Ku-

düs’e gi der ken yol da Du kak ve Cenâhüd-

dev le Hü se yin’in sal dı rı sı na mâruz kal dı ve 

ağır ka yıp lar ver di. Haç lı lar’ın Trab lus şam’ı 

teh dit et me si üze ri ne şeh rin hâki mi İbn 

Ammâr, Du kak ve Cenâhüd dev le’den âcil 

yar dım is te di. Du kak, Trab lus’a 2000 ki şi lik 

yar dım bir li ği sev ket ti. An cak Dı maşk ve 

Hu mus kuv vet le ri Haç lı lar kar şı sın da tu-

tu na ma yıp ge ri çe kil di (495/1102). Du kak, 

496’da (1103) Sul tan Al pars lan’ın mem lük-

le rin den Emîr Kay maz’ın hâki mi ye tin de ki 

Rah be’yi Dı maşk Sel çuk lu Me lik li ği top rak-

la rı na kat tı. Hu mus Emîri Cenâhüd dev-

le’nin ay nı yıl öl dü rül me siy le Hu mus da 

Du kak’ın ege men li ği ne gir di.

Dı maşk’ta bir dârüş şifâ ile ilk Ha nefî 

med re se si olan Sâdı riy ye’yi yap tı ran Du-

kak ka le nin in şa atı nı da baş lat tı ve in şa at 

Ata beg Tuğ te gin ta ra fın dan ta mam lan-

dı. Ve re me ya ka la nan Du kak 10 Ra ma-

zan 497’de (6 Ha zi ran 1104) ve fat et ti 

(İb nü’l-Kalânisî, s. 144; Ebü’l-Kå sım İbn 
Asâ kir, s. 20). Dı maşk’ın ku zey do ğu sun-

da Meydânü’l-ah dar’da Kub be tü’t-Ta vâ vîs 

ad lı tür be ye def ne dil di. Ebü’l-Kå sım İbn 

Asâkir, Du kak’ın an ne si Saf fe tül mülk ta-

ra fın dan ze hir len di ği ni söy ler se de (a.g.e., 
a.y.) di ğer kay nak lar bu ri vayeti te yit et-

mez. Va si ye ti üze ri ne ye ri ne küçü k yaşta-

ki oğ lu Tu tuş ge ti ril di ve ida re ta ma men 

Ata beg Tuğ te gin’e bı ra kıl dı. Böy le ce Dı-

maşk Ata beg li ği (Börîler) adıy la bi li nen 

Türk-İslâm hâne da nı ku rul muş ol du 

(1104).
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