Mâverâünnehr’de Ali Tegin Oullar:
Kutlug Ordu Devleti (1020-1041)
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Özet: Türk Hakanl (Karahanllar) hanedannn bir mensubu olan Ali
Tegin, 393/1002-1003’de Mâverâünnehr’de Sâmânîlerin ortadan kaldrlmas olaylarnda ilk defa tarih sahnesine çkmtr. Bölgede kurnaz bir
politikac olarak tannan Ali Tegin, 411/1020-1021’de Buhârâ’y ele geçirdi. 1032 Yl baharnda Debûsiye’de Gazneli ordusunu yenilgiye uratarak, Kutlug Ordu’da müstakil bir devlet kurmay baard. Türk Hakanl ve Gazneliler arasnda bir denge unsuru olan Ali Tegin’in devleti, onun
ölümünden sonra oullar tarafndan uzun süre yaatlamad. Böylece,
Orta Asya’da dengeler birden bire bozuldu. Türk Hakanl, Dou ve Bat olmak üzere ikiye ayrld. Selçuklular Horasân’a geçmek zorunda kaldlar ve Gaznelileri buradan çkararak, ksa sürede Akdeniz’e kadar uzanan
Büyük Selçuklu devletini kurdular.
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Giriú
X.yüzyln ortalarndan itibaren muhtelif Türk boylar, siyasî artlara bal
olarak yava yava slam’n en dousundaki, her yönden zengin bölgesi
Mâverâünnehr1’e szmaya baladlar. Ayn yüzyln sonlarna doru ise kalabalk Ouz gruplar, bata Semerkand ve Buhârâ çevresi olmak üzere
Mâverâünnehr’e yerleerek aktif roller üstlendi. Bu srada Seyhûn ötesinde,
slam dairesinde siyasî birliini tesis etmi olan Türk Hakanl2
(Karahanllar), öteden beri elde etmeye çalt Mâverâünnehr’i Sâmânîlerden almak için son bir teebbüs daha gerçekletirdi ve nihayet bölgeyi ele
geçirerek Sâmânîlere son verdi (1005). Böylece Mâverâünnehr, birkaç asr
sonra yeniden Türklerin nüfuzu altna girerken, buna bal demografik hareketlilikler sonucunda bölge, Utbî (ö.1036 veya 1040)’nin ifadesi ile, “Türk
denizi” haline geldi. te bu çerçevede bizim yapmak istediimiz, XI. yüzyln
balarnda kaynaklarn zekasna ve kurnazlklarna skça vurgu yapt
srad
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meydana getirdii önemli sonuçlarn ve brakt mirasa sahip çkmaya çalan çocuklarnn faaliyetlerini, slamî metinler ve son nümizmatik veriler nda derinlemesine incelemeye çalmaktan ibarettir.
Ali Tegin ve çocuklarna dair muasr kaynaklar arasnda en geni bilgiler,
Gazneliler devrine ait güvenilir bir kaynak olan Târîh-i Beyhakî’de yer almaktadr. Eserin müellifi Ebu’l-Fazl Beyhakî (1077), Gazneli Sultan Mesûd’un
tarihini ele alrken, onun, Ali Tegin ve oullar ile ilikilerini devlet arivlerine
dayanarak ayrntl olarak anlatr. Sultan Mesûd öncesine dair baz önemli
kaytlar ise, Zeynü’l-Ahbâr’da bulunmaktadr. Gerdîzî’nin 1049-1053 yllar
arasnda yazd bu eserde, bilhassa aban 389/Haziran-Temmuz 999 tarihinden sonraki olaylara bizzat gözleri ile ahitlik ettiini söylemesi çok önemlidir
(Gerdîzî 1363: 379). Bu nedenle, Ali Tegin’in Horasân’ istila teebbüsleri ve
Gazneli Mahmûd ile ilikilerine dair kaydettii bilgiler oldukça önemli olmaktadr. Horasân’ istila teebbüslerine dair ayrntl bilgiler ise, Utbî (ö. 1036 veya
1040)’nin Kitâbü’l-Yemînî’sinde kaytldr. Muahhar kaynaklardan Târîh-i
Beyhak’n müellifi bn Funduk (ö.1170)’un, lig Han (Ali Tegin)’n vezirliini
yaptn belirttii e-eyhü’r-Reis el-Vezîr Ebu’l-Abbâs el-Anberî hakknda
verdii bilgiler baka hiçbir kaynakta yoktur (bn Funduk 1361: 182). Ali
Tegin’den bahseden muahhar kaynaklar, genellikle devrin muasr kaynaklarnda yer alan bilgileri aynen ya da özetle kaydetmekle birlikte, bazen ksa orijinal
kaytlara da yer vermektedir. Bu çerçevede bnü’l-Cevzî (ö. 1201), Fahrü’dDîn Râzî (ö.1210), bnü’l-Esîr (ö.1233), Cüzcânî (ö.1266’dan sonra), Reîdü’dDîn (ö.1318), Zehebî (ö.1347), ebânkâreî (ö.1358), Tagrîberdî (ö.1470),
Mirhond (ö.1498) ve Müneccimba (ö.1702)’n, Ali Tegin’den bahseden muahhar müellifler arasnda saymak gerekir.
Ali Tegin, hem kurnaz politik kiilii dolaysyla hem de Türk Hakanl, Selçuklular, Hârizmâhlar ve Gazneliler tarihinde oynad rolün önemine binaen baz aratrmaclar tarafndan özel bir ilgi görmütür. Bu çerçevede O.
Pritsak, “Karachaninidsche Streitfragen 1-4” (Oriens, III/2 1950: 209-228)
adl makalesinde yer alan “Wer war Ali Tegin? (Ali Tegin Kimdir?)” bal
altnda Ali Tegin’in eceresi, isim ve unvan tehisleri üzerinde durarak, slam
kaynaklar ile mevcut nümizmatik verileri karlatrm ve baz görüler ortaya atmtr. Bu paralelde onun siyasî rolünü “Die Karachaniden” (Der slam, XXX, 1952: 17-68)’de (Türkçesi, slam Ansiklopedisi VI, stanbul, MEB,
1953/1997: 251-273.) özetlemitir. slam Ansiklopedisi (A, I, 1997:
358)’nde “Ali Tegin” maddesini V. V. Barthold kaleme almtr. M. A.
Köymen “Büyük Selçuklu mparatorluunun Kuruluu I” (DTCF, XV, sa.1-3,
Ankara, 1957: 97-194.)’de Ali Tegin’e özel bir balk ayrmtr. Son yllarda
Ali Tegin hakknda yaplan aratrmalara Türk Hakanl nümizmat B. D.
Koçnev de katlmtr. “Histoire d’Ali Tegin, souverain qarakhanide de
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Boukhara (XI.siecle) vue a travers les monnaies” (Cahiers d’Asie Centrale
n.5-6, Takent-Aix-en-Provence, 1998:19-36) adn tayan makalesinde
yeni nümizmatik veriler nda Ali Tegin’in eceresi ve unvanlar üzerinde
durarak, onun Mâverâünnehr’deki rolünü ele almtr. Bu çalmasn biraz
daha genileterek, “Maverannahr Nakanune Sozdaniye Zapadnogo
Karahanidskogo Kaganata (V Svete Numuzmatiki)” (Özbekistan Maddî Medeniyeti Tarihi Dergisi, sa. 31, Semerkand, 2000: 178-203.)’ adndaki makalesini yaynlam ve burada Türk Hakanl’nn ikiye ayrlmas öncesi olaylar kapsamnda Mâverâünnehr’de, Ali Tegin ve oullarna ait nümizmatik
verileri deerlendirmitir.

Ali Tegin’in ùeceresi Meselesi
Beyhakî, 423/1031-1032 tarihinde Mâverâünnehr’in durumunu deerlendirmek
üzere Gazneli veziri Ahmed Hasan el-Meymendî ile Sultan Mesûd arasnda
geçen diyalogda, vezirin u sözünü nakleder: “Ali Tegin’e gelince, o, hilekar ve
sahtekar biridir. Otuz yldr da orada (Mâverâünnehr) bulunuyor (1982: 358).”
u halde Ali Tegin 393/1002-1003’den beri Mâverâünnehr’de idi. Pritsak, tam
bu tarihlerde Mâverâünnehr ve Horasan’daki faaliyetlerini kaynan zikrettii
“lig Nasr b. Ali’nin akrabas” Suba Tegin’in, Ali Tegin olabilecei ihtimaline
deinmitir (A VI: 257). Bu tahmini destekleyen nümizmatik bilgiye sahip deiliz. Ancak kaynaklarda Ali Tegin hakknda verilen bilgiler deerlendirildiinde,
bunun isabetli bir tahmin olduuna hükmedilebilir. Beyhakî, Ali Tegin’in, Kadr
Han Yûsuf ile mücadele içinde olan Togan Han (Muhammed b. Hasan)’n
kardei olduunu söylemektedir (1982: 93-94). bnü’l-Esîr’in, 1043 tarihinde
hanedann dou kolunda yaplan aile toplantsnda Togan Han Muhammed b.
Hasan’dan, Ali Tegin’in çocuklarnn amcas diye bahsetmesi bunu dorulamaktadr (bnü’l-Esîr IX: 397). Cüzcânî ise, onun, Afrasyab hanlarndan Buhârâ
hakimi olduunu kaydeder (Cüzcânî I 1363: 247). Fahru’d-Dîn Râzî’ de onu
Buharâ valisi olarak zikreder (1346: 59). Dier taraftan 414 tarihli Buhara paralarnda Ali b. Hasan adna rastlanmaktadr (Koçnev 2000: 189, n.19). Bu durumda Kadr Han Yûsuf b. Harun/Hasan ve Togan Han Muhammed b. Harun/Hasan’n Ali Tegin’in karde olduu anlalyor. slamî ad Hasan olan babalar Bura Han Hârûn, “Türk” unvann tayordu (anhanov ve Koçnev
1979: 146). Yazl metinlerde bu unvan ile Kadr Han Yûsuf gibi, Suba Tegin
de zikredilmektedir (Cüzcânî II 1363: 230; Gerdîzî 1363: 388). Bura Han Hârûn/Hasan’a ait “Melikü’l-Mark (dounun hükümdar)” unvan, hem Kadr
Han Yûsuf’a hem de Togan Han Muhammed’e babalarndan miras kald gibi,
“Türk” unvan da Kadr Han Yûsuf’a ve Suba Tegin’e ayn ekilde intikal
etmi olmaldr. Suba Tegin’den önce “Türk” unvanl sadece Bura Han Hârûn/Hasan’dan haberdar olunmaktadr. Öyleyse, kaynan “Nasr b. Ali’nin
akrabas” diye tavsif ettii (Menînî II 1286: 76) Suba Tegin, hanedann Hasan
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kolunun ba mümessili Bura Han Hârûn’un oullarndan biri olmas mümkündür. Suba Tegin ve Ali Tegin’in faaliyetleri karlatrldnda, aralarndaki
iliki daha da netlemektedir. Kaynaklar Ali Tegin’in bilhassa iki yönüne vurgu
yapmaktadr: Tecrübe sahibi olduu ve Horasân’a her an saldrmaya hazr
konumu ya da bölgeye olan tecavüzleri (Beyhakî 1982: 474; Gerdîzî 1363:
404). u halde Ali Tegin siyaset ve askerlikteki yüksek tecrübesini, lig Nasr’n
Mâverâünnehr ve Horasân mücadelelerinde “Suba Tegin Türk” unvan ile
kazand. 1006-1008 yllar arasnda Horasan’ igali ve Gazneli ordusunun
takibi karsnda ehir ehir dolaarak Mâverâünnehr’e geri çekili maceras,
bölgeyi iyice tanmasna frsat verdi ve buradan edindii kazanmlar, hayatnn
sonuna kadar baar ile kulland.
Sonuç olarak Ali Tegin, kaynaklarn Afrâsyâb meneine dayandrd Türk
Hakanl hanedannn bir mensubu ve Bura Han Harûn/Hasan b. Süleymân lig b. Satuk’un olu idi. Buna göre, Bura Han Hârûn’un dier
oullar Togan Han Muhammed, Kadr Han Yûsuf, Süleymân ve Hüseyn
onun kardeleri olmaktadr.

SubaúÕ Tegin Türk (Ali Tegin)’ün Horasân’Õ østilasÕ
Buhârâ’y alarak Sâmânî devletine son veren Türk Hakanl, Sâmânîlerin
Ceyhûn batsnda kalan topraklarnn da tek varisinin kendileri olduunu ve
burann, daha önce davranan Gazneliler tarafndan gasp edildiini düünüyorlard. Bununla birlikte Türk Hakanl’nn batsn yöneten lig Nasr, Sultan Mahmûd ile dost geçinmenin yolunu arad ve Horasân’a sahip olmasndan dolay ona bir tebrik mektubu yazd (Menînî II 1289: 26-27;
Curfâdekânî 1374: 249; Reîdeddîn II/4. 1999: 142). lig Nasr tarafndan
gönderilen elçi, Gazneliler ile bir güven anlamas yapmaya muvaffak oldu
ve Ceyhûn nehri iki taraf arasnda snr kabul edildi (Cemâdiyelevvel
391/Mart 1001) (Gerdîzî 1363: 382; Râvendî I 1999: 86).
Tamamen görünüe dayal bu güven anlamas, Sultan Mahmûd’un Hindistân vilayetlerinden Multân’a, Bâtniye mezhebine giren valiyi tedip için
sefere çkt srada bozuldu (396/1005-1006). Zira, Horasân, ileri gelen
Gazneli komutanlardan mahrum kalmt ve Türk Hakanl’nn Ceyhûn’un
batsna geçmesi için gerekli artlar olumutu. lig Nasr bu frsat deerlendirmek için, 393/1002-1003’den beri Mâverâünnehr’de bulunan akrabas
Suba Tegin Türk’ü Horasân bölgesine ve kardei Cafer Tegin’i büyük bir
ordu ile Belh’e ahne olarak gönderdi. Böylece, Gazneliler ile dört-be yldr
yürürlükte olan anlamay ve dostluu bozmu oldu (Menînî II 1286: 76;
Curfâdekânî 1374: 281; bnü’l-Esîr IX: 154; Reîdeddîn II/4. 1999: 148;
Kazvînî 1363: 393; Mirhond IV: 591). Cafer Tegin, itaate yanamayan Belh
halkndan bir çounu öldürdü. ehri yamalayp haraca balad (Beyhakî
1982: 601). Sultan Mahmûd böyle bir saldry bekliyor olacak ki, Tûs valisi
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Arslan Câzib’e her hangi bir saldr ya da iç karklkta Gazne’ye çekilmesini
ve oray muhafaza etmesini emretmiti. Bu nedenle Arslan Câzib, Türk Hakanl ordu komutan Suba Tegin Türk Horasân’a saldrya geçtiinde,
bulunduu Herât’tan Gazne’ye çekildi. Onun ehri terk etmesinden sonra
Suba Tegin Türk kolaylkla Herât’ ele geçirdi. Sultan Mahmûd’dan bir
haber alamayan Horasân ayannn bir çou Türk Hakanl tarafna geçti.
Suba Tegin Türk, Horasân ayanndan Hüseyn b. Nasr’ vergi ilerinin idaresi, tahsili ve orann düzeni için Nîâbûr’a sahib-i divan olarak gönderdi
(Menînî II 1286: 76-77; Curfâdekânî 1374: 281; Gerdîzî: 1363: 388;
Reîdeddîn II/4. 1999: 148-149; bnü’l-Esîr IX: 154; Mirhond IV: 591). Ayrca taraftar çok olan ve Sultan Mahmûd yanls olduundan üphe edilen
ulema snfndan bazlarn bir mesele çkarmamalar için tutuklatp gözlem
altna ald.3 Horasân’n artk Türk Hakanl hakimiyetine girdiini göstermek için de, bu vilayetin idarî merkezleri Herât ve Nîâbûr’da, Nâsru’l-Hakk
Togan Han ve lig Nasr adna altn (dinar) para darp ettirdi (396/1005-1006)
(Fedorov ve Ilisch 1996: 26-28).4
Türk Hakanl’nn Horasân’ ele geçirmesini önleyemeyen Gazne yönetimi,
devletin merkezini korumak üzere baz tedbirler ald. Gazneli vezir Ebu’lAbbâs Fazl b. Ahmed, Sultan Mahmûd’a durumu bildirmek için derhal süratli bir haberciyi Multân’a gönderdi. Sultan Mahmûd olanlar örenince,
mola vermeksizin hzla Gazne’ye döndü. Emrindeki bütün memûrlara hediyeler vererek onlarn gönlîeM ald 
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lklarn tamakta güçlük çektiinden dolay bunlarn bir ksmn burada
brakmak zorunda kald. Arslan Câzib, Nesâ’ya yaklanca, o da, Cürcân
tarafna hareket etti. Hiç bilmedii dalk, ormanlk ve dar geçitlerde pek çok
zayiat verdi. Binek hayvanlar kalmayan adamlarnn bir ksm Büveyhî
emsü’l-Meâlî Kâbûs b. Vamigîr’e iltica etti. Bu durumda Suba Tegin,
çaresiz olarak Dehistân yolundan tekrar Nesâ’ya döndü. Arlklarndan ne
varsa toplad. Bunlar ve bitkin olan yayalarn, Hârizmâh Ebu’l-Hüseyn Ali
b. Memûn’a gönderdi. Ayrca bir mektupla, bu ganimetlerin lig Nasr’n olduunu ve bunlar muhafaza ederek el sürmemesi yönünde onu uyard.
Oradan Merv’e hareket etti. Sultan Mahmûd, Arslan Câzib’den haber beklemek için Tûs’da ikamet etmekte idi. lig Nasr da, Suba Tegin Türk’ü bu
amansz takipten kurtarmak için kardei Cafer Tegin’i yaklak alt bin kiilik
bir atl birlii ile bir kez daha Belh’e gönderdi. Ancak, Sultan Mahmûd bu
Türk Hakanl birliine ehemmiyet vermedi. Suba Tegin Türk’ün çöl yolu
ile Merv’e gitmekte olduunu haber alnca, yolunu kesmek için derhal o
tarafa yöneldi ise de, yetiemedi. Emrindeki bir Arap beyi Ebû Abdullah
Muhammed b. 
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b. Ali’ye ait “Han el-Ecell” yazsnn yer aldn tesbit eden Koçnev, 407
tarihli Semerkand fülüsünün ise, B. Dorn ve onun da F. Sore’yi refarans alan
kaynann meçhul olup kontrol edilemediini ve gerçekte böyle bir sikkenin
bulunmadn, Semerkand bölgesinde yer alan Köyçilitepin hazinesindeki
400-415/1019-1023 devresini içeren 1990 adet paradan tesbit edilen
407/1016-1017 tarihli 61 adet sikkenin 16 adedinin net okunabildiini, ancak, bunlar arasnda da F. Sore’nin tasvir ettii Ali Tegin’e ait “Bahaü’dDevle” lakapl bir sikkeye rastlanmadn ortaya koydu (2000: 180).
Koçnev, 404/1013-1014 tarihli a dirhemlerinde geçen “Ali” ad ile
410/1019-1020 tarihli a paralarndaki “Tonga Ukâ” unvannn Ali Tegin’e
ait olabileceini, onun 421/1030 tarihli tihan fülüsünde yer alan “Klç
Ukâ” unvanna dayandrmaktadr (2000: 180). Buna göre, Ali Tegin 404410/1013-1020 tarihleri arasnda sadece â’a sahipti.

Ali Tegin’in Buhârâ’yÕ AlmasÕ: Kutlug Ordu Devleti’nin ølk Kuruluú
Devresi
Mâverâünnehr fatihi lig Nasr b. Ali’nin 403/1012-1013 ylndaki ölümü, bölgede büyük bir otorite boluuna sebep oldu ve Türk Hakanl hanedan mensuplar arasnda iç siyasî çekimeler birden bire hz kazand. Buhârâ,
Semerkand, Ke ve Hocend gibi önemli merkezlerde “lig” unvan, imdiye
kadar muhtemelen hapiste bulunan ve lig Nasr’n ölümü ile serbest kalan
Mansûr b. Ali’ye geçti. Bu durum fazla sürmedi. Ayn yl 403/1012-1013’de
Togan Han Ahmed b. Ali üstün gelerek onu bölgelerinden mahrum etti ve bu
yerler en geç 404/ 1013-1014’de “lig” olan Muhammed b. Ali’ye geçti. Mücadeleyi brakmayan Mansûr b. Ali güçlenerek 405/1014-1015’ten geç olmamak üzere Ahsiket, Hocend ve Tarâz’da kendini “Arslan Han” ilan etti (Koçnev
1993: 25).6 Ahmed b. Ali ve Mansûr b. Ali arasndaki mücadeleden en fazla
yararlanan dier bir karde
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vard. Böylece d müdahale, birden bire iç mücadelenin bir süre için ertelenmesine neden oldu. Anlamaya göre, Horasân’a saldr gerçekletirilecek ve
alnan yerler aralarnda paylalacakt. Ancak, Türk Hakanl birleik kuvvetleri
Belh’de Gazneli Mahmûd tarafndan hezimete uratld (410/1019-1020)
(bnü’l-Esîr IX: 233).
te, bu olaylarn yaand srada “Tonga Ukâ” unvan ile a’da bulunduu tahmin edilen Ali Tegin harekete geçti, ancak, 411/1020-1021’de
â’da “lyas el-Haccâc” adnda Türk Hakanl kökeninden gelmeyen bir
yerel idarecinin Arslan Han Mansûr b. Ali’nin tâbii olduuna baklrsa,
bnü’l-Esîr’in kaydettii Ali Tegin’in esareti, bu sralarda gerçekleti ve â,
elinden alnd (Koçnev 2000: 180). Bununla birlikte Ali Tegin, yine Belh
yenilgisinin sebep olduu hengameden yararlanm olmal ki, Arslan Han
Mansûr’un hapsinden kaçarak Buhara’ya geldi ve ehri ele geçirdi. Selçuklu
Arslan b. Selçuk ile ittifak yapan ve bunu Arslan Yabgu’nun kzn alarak
shrî akrabalk ile de güçlendiren Ali Tegin (bnü’l-Cevzî VIII 1358: 233;
Tagrîberdî V: 29), Arslan Han Mansûr ve kardei lig Muhammed b. Ali’ye
kar kendini koruyabildi. Bu gelimeler karsnda lig Muhammed b. Ali,
Buhârâ’ya yürüdü. Ancak, Ali Tegin ve müttefiki Selçuklu Arslan, yaplan
savata lig’i malup ettiler ve böylece Ali Tegin, Buhârâ’ya iyice yerleti
(bnü’l-Esîr IX: 362-363). Ali Tegin, 411/1020-1021 tarihli Buhârâ sikkesine
göre8 metbû olarak Kadr Han Yûsuf’u tand. Adna bastrd sikkelerde
“Bahaü’d-Devle (devletin övüncü) Yanga/Yaan Tegin” unvan tayan Ali
Tegin, ayn yl9 içinde Arslan Han Mansûr ile uzlamaya vard (Koçnev
2000: 188). Böyle bir uzlamaya belki de, Ali Tegin’in müttefiki Selçuklulardan Kadr Han Yûsuf’un duyduu rahatszlk ve Arslan Han Mansûr’un lig
Muhammed’in gücünü kontrol etme arzusu neden oldu. Çünkü, artk Ali
Tegin 411-415/1020-1025 yllar arasnda yani Arslan Han Mansûr’un ölümüne kadar kesintisiz olarak onun metbûluk haklarn tand ve hakimiyet
sahasn genileterek lig Muhammed b. Ali’yi Buhârâ vahasndaki haklarndan mahrum brakt (Koçnev 2000: 188).
Ali Tegin’in kardei Muhammed b. Hasan, 412/1021-1022 Semerkand fülüslerine göre,10 401-404/1010-1014 yllar arasnda sahip olduu, ancak, lig Muhammed’e kaptrd Semerkand’a “Ynal Tegin” unvan ile tekrar hakim oldu.
Dier karde Ahmed b. Hasan 413-414/1022-1024’de Semerkand Sod’unda
yer alan Kuânî’de11 bulunuyordu. Bu tarihten sonra onun adna sikkelerde hiç
rastlanmamas, ölmü olabileceini düündürmektedir. Böylece Türk Hakanl
ülkesinin en verimli ve ekonomik açdan en gelimi bölgesi Zerefân vadisi, Ali
Tegin ve kardelerinin eline geçmi oldu (Koçnev 2000: 188). Ali Tegin’in bir
dier kardei “Çar Tegin” unvan ve “Adudu’d-Devle (devletin yardmcs)”
lakab tayan Hüseyn b. Hasan, lâk bölgesinin merkezi Tûnket’de12
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404/1013-1014 tarihinden itibaren 407/1016-1017’e kadar Togan Han
Ahmed b. Ali’yi, bu tarihten 415/1024-1025’e kadar Arslan Han Mansûr b.
Ali’yi metbû olarak tand ve buradaki hakimiyetini kesintisiz olarak devam
ettirdi. Arslan Han Mansûr b. Ali ve kardei lig Muhammed b. Ali sikkelere
göre, ayn yl içinde 415/1024-1025’de vefat etmi olmallar. imdi Hasan
kolunun talihi büsbütün açld. Muhammed b. Hasan, Balâsâgûn’da tahta çkt
ve kendini “Togan Han13” ilan etti (Koçnev 1993: 27; Davidoviç 1998: 125).
Kardei Ali Tegin (Ali b. Hasan) de hiyeraride birkaç basamak yükselerek
“Arslan lig ve lig” unvan kullanmaya balad. 415’e kadar Buhârâ ile snrl
bölgesini, Semerkand, Tûnket, â ve Hocend’i içine alacak ekilde geniletti.14
Böylece, Ali Tegin, Kutlug Ordu’da 1032 ylnda “Kutbu’d-Devle Tamgaç
Bura Kara Hakan” unvan kullanarak ilan ettii devletinin ilk kurulu devresini
baaryla tamamlam bulunuyordu.
Ali Tegin’in kardei Togan Han Muhammed’in metbû olarak zikredildii
416’da Buhârâ, Semerkand, 415’de Hocend, 415, 417, 418’de Ahsiket,
415’de lâk ve Hüseyn b. Hasan’dan alnan lâk’n merkezi Tûnket, 416’da
â, sfîcâb, Balâsâgûn, 417’de Tarâz’da baslan sikkelerine baklrsa, onun
hakimiyet alan, Yedisu bölgesi, sfîcâb, â, lâk, Fergâna, Hocend ve merkezî Mâverâünnehr yani, Arslan Han Mansûr b. Ali’nin ölümü ile boalan
alanlar kapsamakta idi (Koçnev 1983: 126-128). Togan Han Muhammed’i
metbû tanmayan dördüncü karde Kadr Han Yûsuf’un elinde eskisi gibi
Dou Türkistân kald. Togan Han Muhammed, Ali Tegin ve Selçuklu dayanmas, slam’n dousunda Mâverâünnehr ve Türkistân hariç bütün Müslüman ülkelerini itaat altna alan Gazneli Mahmûd’u harekete geçirdi. Öteden beri Türk Hakanl tahtna geçmeyi planlayan Kadr Han Yûsuf, pek
istekli olmasa da onunla ortak hareket etmeye mecbur oldu. u halde, Türk
Hakanl iç mücadelesinin boyutu, 415’ten itibaren Hasan kolunun mensuplar arasnda devam eden bir mücadele ekline ve bir taraf Selçuklularn,
dier taraf ise Gaznelilerin destekledii bölgesel bir meseleye dönütü.

Ali Tegin’e KarúÕ Gazneli Sultan Mahmûd ve KadÕr Han Yûsuf
øttifakÕ: Semerkand Görüúmesi
Gerdîzî’nin rivayetinde Kadr Han Yûsuf ile Sultan Mahmûd arasnda yaplan Semerkand görümesi ve ittifaknn sebebi, 415/1024- 1025 ylna girildiinde, k geçirmek üzere Belh’de bulunan Sultan Mahmûd’a,
Mâverâünnehr tarafndan gelen ve Ali Tegin’den zulüm gören bir grubun
onun huzuruna çkarak, Ali Tegin’in çok zulüm yaptndan, halkn ve bar
ehlinin bundan rencide olduundan dert yaknmalar ve zulüm ikayetlerinin
artmas üzerine Sultan Mahmûd’un, Müslümanlar bu bela ve eziklikten kurtarmak istemesine balanmaktadr (Gerdîzî 1363: 404). Bu gelimelere, Ali
Tegin’in Gazneli ülkesi snrndaki ehirlere saldrd ve ayn zamanda Kadr
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Han ve Sultan Mahmûd arasnda gelip giden elçilerin yolunu kestii yönünde bnü’l-Esîr’in kaytlar da ilave edilebilir (bnü’l-Esîr IX: 363).
Muahhar tarihçilerden Mirhond, böyle bir ittifakn sebebini, Ali Tegin’den çekinmekte olan Kadr Han Yûsuf’un, etrafndakilere dantktan sonra Sultan
Mahmûd’u Mâverâünnehr’e davet ederek, bu tehlikeden kurtulmay düünmesine balar. Mirhond versiyonu öyledir; “lig Han15” olarak mehur olan
Semerkand hakimi16 Ali Tegin, Türkistan hanlar ile eit soluklu, belki de daha
üstün idi. Ondan çok daha güçlü olan Türkistan’n dier han Kadr Han’a etrafndaki danmanlar, Sultan Mahmûd ile ittifak yaplmas halinde Ali Tegin’in
saltanatnn baki kalmayacan tavsiye ettiler.17 Kadr Han da bir elçilik heyetini
Sultan Mahmûd’a gönderdi. Elçiler ona, Kadr Han ve Ali Tegin’in arasnn
açldn, eer Ali Tegin galip gelirse ihtimal ki, “Tûrân Memleketi”’ni ele geçirir
geçirmez “rân”’a doru hareket edebileceini söylediler. Ama, Sultan Mahmûd
Semerkand’a gelirse Kadr Han da kendisine yönelir ve böylece Han ve Sultan’n ittifakndan korkan Ali Tegin’in yerlerine Kadr Han yerleir, eklinde
tavsiyede bulunmaktan da geri kalmadlar. Bu sözler üzerine Sultan Mahmûd,
bütün maiyeti ile Türkistân’a hareket etti. Onun Ceyhûn kysna ulatn haber
alan Kadr Han da Semerkand’a geldi (Mirhond IV: 655-656).
ebânkâreî rivayetinde Mâverâünnehr seferi ve iki önderin görümesi,
Mirhond’un söylediklerinin tersine Kadr Han’n daveti ile deil, Sultan
Mahmûd’un arzusu üzerine gerçeklemitir. Buna göre, Sultan Mahmûd, Hindistân ilerinden eli boalnca baka bir mesele kalmasn diye Türk memleketi
ile ilgilenmeye balad. Vezirleri ve nedimlerine danarak Kadr Han’a elçiler
gönderdi ve Mâverâünnehr’i gelip görmek istediini, buray zapt etme konusunda kendisi ile mevereti arzu ettiini bildirdi. Kadr Han ileri görülü biri idi.
Bakt ki, Sultan Mahmûd kararl, çekinerek öyle enteresan bir cevap verdi:
“Bizim aramzda özel bir dostluk vardr ki, sen Türk aslndansn, yabanc deilsin. Bütün memleket senden rahatsz deildir. Ama, senin gelmen zahmet olur.
Bir nâip gönder.” Bu teklifi kabul etmeyen Sultan Mahmûd, hazrlklara giriti
ve büyük bir ordu ile Semerkand’a geldi (ebânkâreî 1376: 57).
Sultan Mahmûd’un Semerkand’a gelme kararll karsnda Kadr Han Yûsuf,
Kâgar’dan harekete geçerek 416/1025-1026’da Özkend’i ele geçirdi. ehrin
idaresini tâbi sfat ile kardei Süleymân b. Hârun (ihâbü’d-Devle)’a verdi.
Ayn yl Sod’da Togan Han Muhammed’e üstünlüünü kabul ettirdi (Koçnev
1995: 249). Semerkand kapsnda Sultan Mahmûd ile görüen Kadr Han
Yûsuf, üç meselede onun yardmn talep etti. Bunlardan ilki, Ali Tegin’in
Mâverâünnehr’den uzaklatrlmas ve burann, “Yaan Tegin” unvann tayan, ancak, o vakit “Bura Han” ismi ile anlan olu Muhammed b. Yûsuf’a
verilmesi idi (Beyhakî 1982: 571). Bu gelimeleri haber alan Ali Tegin, Buhârâ’y terk ederek süratle çöle çekildi. Sultan Mahmûd casuslar vastas ile Ali
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Tegin’i takip etmekte idi. Onun, haremi, mal ve mülkünü de çöle nakledeceini
haber alr almaz, bunlar ele geçirmek üzere Hâcib Bilge Tegin’i görevlendirdi.
Bilge Tegin bir takm hilelerle Ali Tegin’in karsn, kzlarn, mal ve mülkünü
elde ederek bunlar Sultan Mahmûd’a getirdi (416/1025-1026). Ancak, devrin
kayna, bizzat Ali Tegin’in yakalanmas için her hangi bir giriimde bulunulduundan bahsetmiyor (Gerdîzî 1363: 410). Yalnz, bn Funduk, aslen
Sebzvâr’dan olan ve bir çok eser yazan vezir e-eyhü’r-Reis Ebu’l-Abbâs
smâl b. Ali el-Anberî’nin Mâverâünnehr’de yllarca lig Han’n vezirliini yaptn ve sonra istifa ederek, Sultân Mahmûd ile birlikte Horasân’a geldiini
söyler ki, u halde, burada ad geçen lig Han, lig Nasr olabilir, ancak, olaylarn çerçevesine göre, Ali Tegin olma olasl daha büyüktür. Ali Tegin’in veziri
Horasân’a geldiinde Sultân Mahmûd onu kendi veziri yapmak istediyse de bu
görevi kabul etmedi. Bunun üzerine hapsedildi ve burada zehirlenerek öldürüldü (bn Funduk 1361: 182).
Dier taraftan Kadr Han Yûsuf’un, adna kesilen 417/1026-1027’de
Balâsâgûn (Kuz Ordu), lâk’da yer alan Dahket ve ayn yl içinde birkaç kez
el deitiren 417-418/1026-1028 Ahsiket paralar, Togan Han Muhammed’in hakim olduu yerleri birer birer ele geçirdiini ve onu tahtndan indirdiini göstermektedir (Koçnev 1983: 128-129; Koçnev 1995: 250). Nitekim, Beyhakî’nin, Kadr Han Yûsuf’un Türkistân’da konumunun salamlamasnda ve Togan Han Muhammed’in Balâsâgûn’dan uzaklatrlmasnda,
Sultan Mahmûd’un ne denli zorluklar ve büyük harcamalara katlanarak
önemli fedakarlklarda bulunduu yönünde verdii bilgiler, artk Togan Han
Muhammed’in tahttan hal edildiini ispatlamaktadr (Beyhakî 1982: 9394).18 Bundan sonra bir süre adna sikkelerde rastlanmamas, rakibi tarafndan esir alnd ihtimalini akla getirmektedir.
Bütün bunlara ramen Sultan Mahmûd, Ali Tegin gailesini tamamen ortadan
kaldrmak istememi ve Gazne ülkesi ile Türk Hakanl arasnda denge unsuru
olacak tampon bir devletin varlna göz yummutur. Nitekim, 416/10251026’da Sultan Mahmûd Mâverâünnehr’den geri çekildiinde, Ali Tegin, ayn
yl ya da en geç 417’ye kadar tekrar Buhârâ’ya sahip oldu. Hakimiyet alann
yaymak için hareketine devam ederek 418/1027-1028 tarihinde Ke’i ve Kaka
Derya havzasn ele geçirdi. 419/1028’de hala Kadr Han Yûsuf’un elinde olan
Semerkand ve Sod’u topraklarna katt. Bu baarlarn, 421/1030 ylndan
itibaren adna kestirdii paralarda “Tarkan Padiâ el-Melik el-Muzaffer” ve
420-421/1029-1030 Semerkand fülüslerinde “feth” yazlar ile ilan etti (Koçnev
2000: 184, n.86; 189, 191-192). 419 /1028’den sonra 423/1031-1032’ye yani
Kadr Han Yûsuf’un ölümüne kadar geçen devrede iç mücadelenin imdilik
sona erdii, taraflarn statüleri ve bölgelerinin belirginletiine ahit olunmaktadr. Buna göre, Ali Tegin merkezî Mâverâünnehr’e, Kadr Han Yûsuf ise Türk
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Hakanl’nn dier bütün bölgelerine sahip oldu ve metbû olarak tannd.
“lig” unvann koruyan Ali Tegin statü olarak ona tabii olmakla birlikte, onun
metbû haklarn kabul etmedi. Bu nedenle bastrmakta olduu gümü dirhemler yerine, Kadr Han Yûsuf’un vefatna kadar kendi adna bakr fülüsler bastrd ve bu paralarda Kadr Han Yûsuf’un adna yer vermeyerek, onu metbû
tanmadn gösterdi (Koçnev 2000: 192).
Hem Türk Hakanl ve Gazneliler arasnda denge unsuru tampon bir devletin Mâverâünnehr’de kurulmasna göz yumulmas, hem de Sultan
Mahmûd’un, Kadr Han Yûsuf’un olu Bura Han Muhammed’e kz Hürre
Zeyneb’in nikahlanmas iini askya almas19, Türk Hakanl iç mücadelesinin devamna yeil k yakldn da göstermektedir.20 Sultan Mahmûd ve
Kadr Han Yûsuf ilikilerinde iki eit hükümdar statüsü geçerliliini korudu.
Ancak, Mâverâünnehr’de varl tannan Ali Tegin daha alt statüde görülüyordu ki, Sultan Mahmûd artk ona “olum” diye hitap etmektedir (Beyhakî
1982: 371). Sonuçta Ali Tegin, güçlü Türk Hakanl ve Gazneliler arasnda
Mâverâünnehr’de varln kabul ettirmeyi baarrken, Kutlug Ordu’da müstakil devletini tesis için artlarn olgunlamasn beklemeye balamtr.

Ali Tegin ve Selçuklular
Selçuk’un “Yabgu” unvan tayan büyük olu Arslan, kendine tabi olanlarla
Buhârâ yaknlarnda bulunuyordu. lig Nasr b. Ali zamannda yldznn parlamasna ramen, kaynamz onun hikayesini, Mâverâünnehr’de tutunmaya
çalan Ali Tegin ile 1020 ylnda yapt ittifaktan itibaren ayrntl olarak ele
alyor (bnü’l-Esîr IX: 362-363). Mirhond’da göre, yaplan ittifakla Buhârâ’da
tutunmay baaran Ali Tegin, Türkistan hanlar ile eit soluklu hatta daha
üstün bir konuma eriirken (Mirhond IV: 655), Arslan Yabgu da Nûr-u Buhârâ ve Sod-u Semerkand bölgesindeki Selçuklular nezdinde konumunu
yükselterek bölge siyasetinde dikkate alnmas gereken askerî bir güç haline
gelir (bnül Esîr IX: 362). 416/1025-1026’daki Semerkand görümesinden
sonra Ali Tegin’in müttefiki Arslan Yabgu Ouzlar eski güçlerini kaybederken, yerine Musâ Yabgu, Turul ve Çar Beylere bal Ouz grubu
Mâverâünnehr’de önemli bir güç haline gelir.
Cend havalisini âh Melik’e kaptran bu grup, zorunlu olarak, Buhara ve
Cend arasndaki çizginin kuzeyinde kalan çöl mntkasnda hayat sürmekte
idiler. Onlarn hikayesi Meliknâme’de, lig Han ve Bura Han ile birlikte
zikredilmektedir. Meliknâme rivayetinin banda geçen lig Han’n, yine ayn
rivayetin sonundaki, Semerkand hakimi diye bahsedilen Ali Tegin olaca
açktr. Buna göre kendilerinden dehete düen lig Han, ülkesinin ileri gelenleri ile istiare yaparak bir çok asker toplad. Bu haber Selçuk’un evlatlarna ulanca, askerleri, etrafa ve çölün iki yakasna dattlar. lig Han’n
ülkesinden dar çkarak Bura Han’a iltica etmeyi yararl gördüler. Nihayet,
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Tarâz ve sfîcâb hakimi Bura Han Muhammed b. Yûsuf tarafndan da uzaklatrlan Turul ve Çar Beyler oradan tekrar Semerkand21 tarafna gittiler.
lig Han olarak mehur olan Semerkand hakimi Ali Tegin, Âl-i Selçuk’un
kovulmas için Türkistân emirlerinden yardm istedi. Kalabalk bir ordu hazrlad. Her iki karde bu haberin manasndan korktular. Çar Bey, Turul
Bey’e “sen çöllere git ve bana izin ver ki, Rûmlar ile savamaya gideyim. Tâ
ki, dümanlarn eli bizden ksa olsun.” dedi. Turul Bey dolambaçl yollardan çöllere giderken, Çar Bey de otuz22 bin atl ile Horasan’a ve oradan da
Rum’a gitti (Mirhond IV: 654-655). Gerek Beyhakî, bnü’l-Esîr, Urfal Mateos
ve Ebu’l-Fecec gibi ortaça müelliflerinin verdii bilgilere, gerekse
nümizmatik verilere göre 1029-1035 yllar arasnda gerçeklemi olmas
gereken Çar Bey’in Anadolu seferi, u halde, Ali Tegin’in onlar bölgede
tazyik etmesi ile balam bir siyasî sonuç idi.
Ali Tegin, Mâverâünnehr’de salam bir ekilde tutunabilmenin yolunun, Selçuklularn desteini almaktan geçtiini biliyordu. Gönderdii elçiler vastas ile, bu
kez de Turul ve Çar Beylere ortak hareket etmeyi salk veren bir ittifak teklifinde bulundu (bnü’l-Esîr IX: 363; Mirhond IV: 656). Kaynaa göre bu teebbüs, Âl-i Selçuk’u avucunun içine almay amaçlayan Ali Tegin’in bir hilesi idi ki,
Turul ve Çar Beyler onun sözlerine ve vaatlerine kanmadlar (Mirhond IV:
656). Bunun üzerine Ali Tegin ülkedeki bütün Türkmenlerin bakanlna iki
kardein amcazadesi Yûsuf b. Musa b. Selçuk’u getirdi. Ona “Emîr nanç Yabgu” unvan vererek, bir çok hediyeler ile birlikte iktalar tevcih etti. Yusuf vastas
ile, hem bütün Ouzlar kendine balayacak, hem de birlik ve beraberliklerini
bozarak bir tehlike olmalarn önleyecekti. Ali Tegin’in bu siyasetinin ne anlama
geldiini anlayan Turul ve Çar Beyler, Yusuf’un hiçbir emrini yerine getirmemekle birlikte, ona kar askerî harekata da girimediler. Hatta, Turul Bey’in
Yûsuf’a kar yürüme istei kardei Çar tarafndan engellendi. Ali Tegin bakt
ki, oku hedefini bulmad, adamlarndan korkusuz Alp Kara Berânî’yi23 Âl-i Selçuk üzerine göndererek Yusuf’un öldürülmesi emrini verdi (bnü’l-Esîr IX: 363;
Mirhond IV: 656). Alp Kara bir gece anszn Selçuklular üzerine saldrya geçti.
Yûsuf’u ve Türkmenlerden bir grubu klçtan geçirdi. Ancak, savatan sa kurtulmay baaran Turul ve Çar Beylere bu yenilgi çok ar geldi. Yusuf’un
intikamn almak için her taraftan asker topladlar. Ali Tegin de ayn ekilde
asker toplad ve Selçuklular üzerine sevk etti. Bu kez, sava Ali Tegin’in gönderdii ordu kaybetti (1 Muharrem 420/20 Ocak 1029). Ertesi yl Turul ve
Çar Beyler, Alp Kara Berânî üzerine yürüyerek onu öldürdüler (bnü’l-Esîr IX:
364; Mirhond IV: 657) Bundan baka Ali Tegin’e bir darbe daha vurarak adamlarndan bin kadarn katlettiler (421/1030). Ne denli ciddi bir tehdit ile kar
karya olduunu anlayan Ali Tegin, çocuklar dahil olmak üzere ülkesinde eli
silah tutan herkesi toplad ve Selçuklular üzerine tekrar yürüdü. Her taraftan
kuatlan Selçuklulara ar bir darbe indirildi. Selçuklu askerlerinden bir çou
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öldürüldü, mallar ele geçirildi ve çocuklar esir alnd (bnü’l-Esîr IX: 364). Herhalde Selçuklular, perian bir ekilde Ali Tegin’in kuzeydeki rakibi ve
Mâverâünnehr’de öteden beri emellerinin olduunu bildiimiz Taraz ve sficab
hakimi Bura Han Muhammed’in bölgesine sndlar.
Kaynaa göre, zeki ve tecrübeli olan Ali Tegin, iki taraf nasl idare edeceini
bilir, tatl söz ve para (gümü) ile Selçuklular ve Türkmenleri gözetir, yardmlarn alrd. Zira, onlarn kendisinden uzaklamas halinde merkezinin
zayflayacan bilirdi (Beyhakî 1982:474). Nitekim, çok geçmeden Selçuklular tekrar Ali Tegin’in hizmetinde görüyoruz. Sultan Mesûd’un 16 Zilkade
422/5 Kasm 1031 tarihinde k geçirmek üzere Belh’e gelmesinin sebebi,
Selçuklular ile ittifak yapan Ali Tegin’in, Huttal, Çaâniyân ve Tirmiz’e saldrma ihtimalinin kendisine haber verilmesi idi (Beyhakî 1982: 311, 313).
1032 Debûsiye savanda Selçuklular yine, Ali Tegin tarafnda yer aldlar
(Beyhakî 1982: 364). Gaznelilere kar kurulan Ali Tegin ve Hârizmah Harun ittifakna Selçuklular da katld. Bu sayede yazn konakladklar Nûr-u
Buhârâ’dan k geçirmek üzere Harizm’e gelme imtiyaz aldlar (Beyhakî
1982: 748-749; Cüzcânî I 1363: 247).
Turul ve Çar Beyler, Ali Tegin’e verdikleri bütün bu yardmlara ramen,
Ali Tegin nezdinde, amcalar Yabgu Musa b. Selçuk ve olu Yûsuf kadar
imtiyazlara sahip olamadlar. Buhârâ ve Semerkand arasndaki Kermine,
415/1024-1025, 417 /1026-1027 ve 419–420/1028-1029 tarihli sikkelere
göre Musa b. Selçuk ve olu Yûsuf’a verilmiti. ehrin gelirinin onlara tahsis
edilmesinin yan sra para basma ayrcal almalar önemli idi (Koçnev
2000: 183, n.26; 184, n.58, 69, 75). Hatta, Yûsuf’a parasnda üst hakimin
adn zikretmeme hakknn da verilmesi, bu ayrcaln ne kadar büyük olduuna hükmetmek için yeterlidir (Koçnev 2000: 193). Ancak Yûsuf’un
1029’da öldürülmesinden sonra Kermine’de sadece Ali Tegin adna kesilen
paralara rastlanmas, artk Kerimine’den Selçuklularn çkarldklar ve buradaki haklarn kaybettikleri anlamna gelmektedir (Koçnev 2000: 194). Turul ve Çar Beyler adna Mâverâünnehr’de baslan bir paraya rastlanmyor.
ayet, ehâbeddin Mercânî tarafndan Muhammed b. Mikâil eklinde okunan Turul Bey’e ait 415/1024-1025 Ahsiket parasn dorulamak mümkün
olsayd, farkl sonuçlara ulaabilirdik (Mecânî 1864: 34). Ancak, Türk Hakanl nümizmatlarnn Mâverâünnehr’de Musâ ve olu Yusuf’un dnda
adlarna para kesildiini tesbit ettikleri iki Selçuklu üyesinden biri 420/1029
tarihinde Kerimine’de Cebrail b. Muhammed, dieri Seyfü’d-Devle lakapl
brahim Ynal idi (Koçnev 2000: 184, n.75, 69). Bununla birlikte, Yabgu
(Beygu), Turul ve Çar Beyler tarafndan temsil edilen Selçuklularn Ali
Tegin ile ilikileri, aralarnda olup biten her eye ramen, kendi ifadelerine
göre24, sayg, sevgi ve dostlua dayanmakta idi (Beyhakî 1982: 503).
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Hârizmah Hârûn tarafndan Hârizm hududuna yerletirilen Selçuklular,
kadim dümanlar Cend hakimi âh Melik’in ani baskn sonucu katliama
tabi tutularak mallar ve sürüleri yamalanmt (Zilhicce 425/Ekim-Kasm
1034) (Beyhakî 1982: 749; Cüzcânî I 1363: 247; bnü’l-Esîr IX: 364;
Mirhond IV: 657). Üstelik, Mâverâünnehr’de Ali Tegin (18 Nisan 1035 öncesi) ve Hârizm’de Hârûn’un (14 Mays 1035) pei sra ölümleri, onlar tam
bir çaresizlik içinde brakt. Zira, Ali Tegin’in ordu komutan Konu ile Selçuklularn aras iyi deildi. Konu’un, Ali Tegin’in yerine geçen küçük yataki
olu Arslan lig Yûsuf’u nüfuzu altna almas, onlarn Buhârâ’ya gitmelerini
engelliyordu. Hârizm’de de kalamazlard. Horasan ise Sultan Mesûd’un
kontrolü altnda idi. Bölgeden dlanan ve yurtsuz kalan Selçuklular, zorunlu
olarak Horasân’a geçtiler (Beyhakî 503; bnü’l-Esîr IX: 364).
Sonuçta, Türk Hakanl ve Hârizmahlar tarafndan Mâverâünnehr ve
Hârizm’den kovulan Selçuklularn yeni bir yurt edinme amac ile zorunlu
olarak Horasân’a geçmeleri ile balayan siyasî hareketliliin, bir taraftan
Selçuklularn askerî desteinden mahrum kalan Ali Tegin oullarnn
Mâverâünnehr’de hakimiyetlerini kaybetmeleri ile, Türk Hakanl’nn ikiye
ayrlmasna, dier taraftan da Türk Hakanl ve Selçuklular arasnda skp
kalan Gaznelilerin Horasân’dan çekilmelerine sebep olarak, Orta Asya ve
Orta Dou’da büyük siyasî deiikliklere balangç tekil etmitir.

Debûsiye SavaúÕ ve Kutlug Ordu Devleti’nin Kuruluúu
Ali Tegin, Türkmenler ve Selçuklular ile yapt anlamalar sayesinde
Mâverâünnehr’de önemli bir güç haline gelmiti (Beyhakî 1982: 311). Bu
nedenle Sultan Mesûd, babasnn ölümü ile boalan Gazne tahtna oturabilmek için kardei Muhammed ile giritii mücadele srasnda, Ebu’l-Kâsm erRehhâl adl bir elçiyi Ali Tegin’e göndererek, “Kardeimize kar sefere hazrlanmaktayz. Ali Tegin bu konuda bize yardmc olur, kendisi ya da oullarndan birini tam donanml bir ordu ile yollar ve ilgilendiimiz bu meseleyi
çözersek, Ali Tegin’in oullarndan birine bu bölgede büyük bir vilayet
(Huttâl) vereceimizi bildiririz.” eklinde bir öneride bulunmutu (Beyhakî
1982: 68). Ancak, Mesûd’un etrafndaki ileri gelen devlet adamlar, bu giriimin hayli tehlikeli olduunu ona uzun uzadya anlatmlard. Zira onlara
göre, tahtn ele geçirilmesinden sonra Ali Tegin’in kendisine verilecek bu
bölge ile yetinmesi imkanszd (Beyhakî 1982: 68). Ayrca bu vilayet verilmez
ise, Sultan Mahmûd döneminde durulmu olan ilikiler yeniden dalgalanabilirdi. Nitekim, Mesûd, Ali Tegin’in yardmna ihtiyaç kalmadan kardeini
malup ederek taht ele geçirmi (4 Ekim 1030) ve Ali Tegin’e vaat edilen
topraklar verilmemiti.
Ali Tegin, kendisine vaat edilen topraklar ele geçirmeye yarayacak frsatlar
deerlendirmek üzere Selçuklularn da dahil olduu kalabalk bir ordu ile Belh
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yaknlarna geldi. Çaaniyan, Tirmiz ve Huttal’a saldrmas an meselesi idi
(Beyhakî 1982: 311). Hatta Ali Tegin, Gazneli ülkesinin snr boylarna saldrya geçerek, baz yerleri yamalamt (bnü’l-Esîr IX: 385). Beyhakî’ye göre,
Ali Tegin iki sebepten dolay bu derece çlgna dönmütü. Birincisi, eski Sultan
Mahmûd, Kadr Han Yûsuf’a yaknlk göstererek scak ilikiler kurmu, bu da
Ali Tegin’in Türkistân’daki konumunun ve prestijinin sarslmasna yol açmt.
kincisi, Sultan Mesûd’un ileri istikrara kavumadan önce Ali Tegin’e, yapaca yardm karlnda çocuklarndan birine bir vilayet ihsan edileceine dair
ümit verilmesi idi (Beyhakî 1982: 357). Sultan Mesûd, bu gelimeler karsnda
veziri Hâce Ahmed Hasan el-Meymendî’nin tavsiyesi üzerine Hind seferine
çkma kararndan vazgeçti. Meymendî’nin düündüü tedbire göre, Sultan
Mesûd, Belh’e giderek k orada geçirmeli ve Ali Tegin meselesi bar ya da
savatan biriyle sonuçlandrlmalyd (Beyhakî 1982: 311).
Ali Tegin’in ne kadar tehlikeli bir düman olduunu bilen Sultan Mesûd, bu
meseleyi babas zamannda shrî akrabalk kurduklar Yûsuf Kadr Han’n
oullar ile ibirlii yaparak, olmazsa Hârizmâh Altûntâ’ Ali Tegin üzerine
göndererek çözmekten yana idi. Buna göre, Yûsuf Kadr Han’n büyük olu
Bura Tegin Süleymân’n Mâverâünnehr’e gelmesi istenecek ve onun gelmesiyle Sultan Mesûd kz kardeini onunla evlendirerek, bölgede sükun salanacakt (Beyhakî 1982: 358). Bu birinci plan gerçeklemedi. Zira, böyle bir
giriim Türk Hakanl’nda iç mücadeleyi daha da iddetlendirebilirdi.
Mâverâünnehr, iki ülke arasnda daha önce yaplan anlamalara göre, Kadr
Han Yûsuf’un dier olu Yaan Tegin Muhammed’e vaat edilmiti.
u halde, ikinci plan devreye sokmaktan baka çare yoktu. Zaten, Sultan
Mesûd’un danmanlar da ikinci plan tercih etmekte idiler. Ancak, bu plan
yürütecek olan Hârizmâh Altûntâ ile Gazne yönetimi arasnda önemli sorunlar vard. Sultan Mahmûd zamannda Gazne devleti topraklarna katlan
Hârizm’in valisi olan Altûntâ görünüte Gaznelilere tabi, fakat Hârizm’in
corafî durumu dolaysyla hakikatte bamszd. Buna ramen Altûntâ
tahta oturmak üzere Gazne’ye gitmekte olan Mesûd’un davetini kabul ederek
Herât’a gelmi, verdii nasihatler Gazne’deki devlet büyüklerinin Mesûd
lehine birlemesinde önemli rol oynamt. Ancak dier baz devlet adamlar
gibi Altûntâ da, Sultan Mesûd’a güvenmemekte ve bir an önce ülkesine
dönmek istemekteydi. Nihayet, ülkesine dönebilmek için müsaade alarak,
gece yars adeta kaçarak Hârizm’e gidebildi (Barthold 1990: 316; Merçil
1989: 54). Bununla birlikte, Altûntâ’n Ebû Sehl Zevzenî gibi Gaznelilerin
ileri gelen baz devlet adamlar ile de aras iyi deildi. Onlarn, Sultan
Mesûd’u aleyhinde kkrtmalar neticesinde, bir suikast ile öldürülmesine
karar verildi. Ancak bu durum aça çknca Altûntâ gerekli tedbirlerini alrken, Sultan Mesûd ve ileri gelen devlet adamlar endieye kapldlar (Merçil
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1989: 58). Onun, Ali Tegin ile birleerek Gazne devletinin bana bela olmasndan korktular (Beyhakî 1982: 343). Sultan Mesûd, Altûntâ’a mektup
göndererek aleyhinde bulunanlarn cezalandrlacan bildirdi ve özür diledi
(Beyhakî 1982: 347-349). Böylece, Altûntâ ile Ali Tegin’in Gaznelilere kar
muhtemel bir ittifak önlenmi oldu. imdi, Gazne yönetimi, Ali Tegin’in
ortadan kaldrlmasn Altûntâ’a havale ederek, hem onun kendilerine olan
balln denemek, hem de gerçekte itimat etmedikleri Altûntâ ile Ali
Tegin’i birbirine vurdurarak zayflatmay veya en azndan dümann birinden
kurtulmay siyasetlerine uygun görmekteydiler (Beyhakî 1982: 358).
Mâverâünnehr’den gelen Gazneli casuslarn, Ali Tegin hakknda getirdikleri
haberler üzerine Sultan Mesûd, Kethüdâ Abdüssamed’i Altûntâ’a göndererek, Ali Tegin üzerine yürümesini emretti. Altûntâ, Sultan’n çevresinde
kendi aleyhinde gelien hadiselerden haberdar olduundan, bu emre itaat
etmekten baka çaresi olmad düüncesi ile, bu sefere çkmaya mecbur
oldu. Kethüdâ Abdüssamed, Sultan’a gönderdii haberde, Hârizmâh’n,
Hârizm’den Ceyhûn ortalarna doru hareket ettiini ve kendisini huzuruna
kabul ederek verilen görevi üstlendiini bildiriyordu. Bunun üzerine Sultan,
Altûntâ’n ordusuna katlmak için hazrlanan süvarilerden ve çok sayda
seçkin piyadelerden oluan ordusunun teftiini yapt. Rivayete göre, ordunun
says onbebin kadard. Askerin yürüyüü bittikten sonra Sultan Mesûd, Bey
Tegin Çövganî ve Mesûdiye Ahrlar komutan Bîrî ile dier komutanlara;
akll ve uyank olmalarn, Altûntâ’n ordusuna katldklarnda görevlerini
en iyi ekilde yapmalarn ve ona hiçbir ekilde muhalefet etmemelerini emretti. Emirek Beyhakî de bu orduya posta sorumlusu olarak tayin edildi
(Beyhakî 1982: 362; bnü’l-Esîr IX: 385). Horasân’da da herhangi bir kargaa çkmamas için tedbirler alnd (Beyhakî 1982: 363).
Hârizmâh Altûntâ, Sultan’n gönderdii yardmc kuvvetleri gördüünde bu
orduyu, Ali Tegin’in öncü kuvvetleri sand. Büyük bir korkuya kapld ve hemen tertibatn ald. Ceyhûn’un ortalarndan gemilerini geri çekti. Gelenlerin
Gazneli kuvvetleri olduundan emin olana kadar büyük bir tedirginlik yaad. Bu srada bir haberci, kuluk vakti elinde mühürlü ve kapal bir mektup
olduu halde geldi. Mektupta, Ali Tegin’in Hârizmah’n Ceyhûn’u geçtiini
örendiini ve Buhârâ’y Mâverâünnehr guzât askerlerine teslim edip, hazinesini alarak savamak üzere Debûsiye’ye gittii ve bundan önce seçmi
olduu yüzelli köleye Buhârâ kalesini korumalarn emrettiini yazyordu
(Beyhakî 1982: 363; bnü’l-Esîr IX: 385). uhalde Ali Tegin, daha önce
birkaç kez yapt gibi, istilalara açk bir konumu olan Buhârâ’dan çekilerek,
sava, daha stratejik ve savunmaya müsait, Buhârâ ile Semerkand’n yaklak olarak ortasnda yer alan Debûsiye’de kabul etmek niyetinde idi. Kaynaa göre, zengin aaçlar ve akarsular olan Debûsiye, Çaâniyân’a da
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snrd. Hârizmah bu haber üzerine süvari askerlerinden on kiiyi seçerek
acele olarak Buhârâ’ya gitmelerini ve ehri teslim almalarn emretti. Kendisi
de ordu ile ilgilendi. Sava plannda bir eksiklik olmamas için Buhârâ’ya
giden yollarn sanda ve solundaki bütün yollar ele geçirdi. Hârizmah’n
askerleri Buhârâ’ya ulatklarnda, Ali Tegin’in hnesi de Debûsiye’ye doru
çekildi. Hârizmah’n askerleri ehre girince Buhârâ halk ve Mâverâünnehr
guzât itaatlerini “Uzun süredir, büyük slam sultan ihabü’d-Devle’nin tabilerinden olmak istiyorduk.” diye bildirince Hârizmah onlara iyi davrand
(Beyhakî 1982: 363). Buhârâ kalesi ele geçirildi ve en iyi kölelerden yetmii
esir edilerek Sultan’n huzuruna çkarld. Kaledeki mallar müsadere edildi.
Birçok ganimete ve hayvana el konuldu (Beyhakî 1982: 364).
Ali Tegin, Selçuklulardan, Türkmenlerden ve hariyeden ald askeri yardm
ile büyük bir ordu meydana getirmiti. Altûntâ ise, Hârizm valiliine tayin
edilince civardaki göçebelerden meydana gelen baz birlikleri hizmetine alm
ve bundan baka, hassa birliklerine çok sayda gulam satn almt. Bunun
says ise, eski sultan Mahmûd’u bile endieye düürmütü (Barthold 1990:
316). Bu bakmdan Hârizm ordusunun en az Sultan Mesûd’un gönderdii
on be bin kiilik yardmc kuvvetler kadar olduu kabul edilirse, Altûntâ’n
idaresindeki ordunun otuz ile krk bin kii civarnda olduu kabul edilebilir.
Ali Tegin ordusunun esasn tekil eden Selçuklularn çokluu, Sultan
Mahmud ile Arslan Yabgu arasndaki mülakattan da anlalmaktadr (Râvendî I 1999: 87-89; Reîdeddîn I 1999: 8-10; Aksarayî 1943; 106-108). Bu
nedenle, her iki tarafn eit kuvvetlere sahip olduunu söyleyebiliriz.
Altunta, ertesi gün Debûsiye’ye yöneldi. Bu arada casuslar, Ali Tegin’in Selçuklular’dan ve Türkmenlerden oluan büyük bir ordu hazrlad haberini
getirdiler. Zira, bu nazik durumda Ali Tegin, Selçuklular ve Türkmenleri
“tatl söz ve gümü” ile tutup kendisine yardmc yapmt (Beyhakî 1982:
474). Sultan Mesûd’un Belh’e gelerek ordugâh kurduu srada, Hârizmah’a
yardm için gönderilen orduda posta görevlisi olarak bulunan Emirek
Beyhakî’den gelen bir mektup, savan bütün ayrntlarn içermektedir
(Beyhakî 1982: 365).
Altunta, Debûsiye’ye yaklat zaman, Ali Tegin’in öncü kuvvetleri ile karlat. Bunun üzerine davullarn ve sava borularnn çalnmasn emretti.
Ordugâh büyük bir nehre (Sod) bakyor ve arkasndan korunakl bir kale ile
destekleniyordu. Öncü birlikleri akama kadar küçük çarpmalara girdikten
sonra ordugahlarna döndüler. Altûntâ bir tepe üzerine çkarak ordusunu
evklendiren bir konuma yapt. Sava için gerekli bütün hazrln yapldn, herhangi bir olayn vuku bulmas durumunda endieye kaplmamalarn, çünkü savan kendi kontrollerinde cereyan edeceini söyleyerek, askerlerin, ertesi gün yaplacak sava için bu gece dikkatli bir ekilde olaylar
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takip etmelerini söyledi. Altûntâ ertesi gün, öncü kuvvetlerinin dört taraftan
ilerlemesini emretti. Ali Tegin’in öncü kuvvetleri gün boyunca hücum ettiler.
Akama kadar çarpmalar devam etti. Neticede, bu ilk çarpmalar Ali
Tegin’in kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçland (Beyhakî 1982: 365-366).
Buna ramen Ali Tegin’in gücünü ve durumun vahametini gören Altûntâ,
ordusunu yüreklendirmek üzere bir konuma yaptktan sonra ordunun merkezindeki yerini ald. En güçlü askerlerini yanna ald. Bu askerler gerektiinde sa ve sol kanatlar destekleyeceklerdi. Beytegin Çövganî ve Âhûrsalâr
Bîrî’yi seçkin bir kuvvetle sa kanada; Salâr Tâ’ Gazne ordusundan bir
miktar askerle sol kanada yerletirdi. Be büyük komutann da bir miktar
seçme askerle beraber savatan kaçanlar takip etmekle görevlendirdi. Ayrca
öncü birliklerini tecrübeli süvarilerle takviye etti (Beyhakî 1982: 366).
Gün doduunda sava davullar ve borular çalnarak ordu bir fersah ilerideki
nehri geçebilecek bir mevkie geldiinde, öncü kuvvetlerinden baz süvariler
hzla gelerek Ali Tegin’in hareketi hakknda bilgi getirdiler. Bu bilgilere göre, Ali
Tegin nehri geçmi, sk aaçlkl ve nehir tarafndaki geni bir sahrada yerini
almt. Bundan baka, ordular uzun bir mesafeye yaylm, Hârizmâh’n
ordusunun iae yolunda üç ayr yerde tuzak kurulmutu. Ayrca, Hârizmâh’n
ordusunu, nehir tarafndan çkarak arkadan saraca da gelen haberler arasndayd. Ali Tegin’in kendisi de, bir tepeye kurdurduu krmz sancakl bir otada ikamet ediyordu. Hârizmâh Altûntâ, kethüdas idaresindeki kuvvetleri bin
atl, bin yaya asker ile takviye ederek Ali Tegin’in hazrlad pusuya kar tedbirler ald ve iki ordunun karlamasndan önce, durumu izlemesi ve görgü
ahidi olmas için posta sorumlusu Emirek Beyhakî’yi yanna alarak bir tepe
üzerinde yerini ald (Beyhakî 1982: 366-367).
Öle vaktinde Ali Tegin’in sa kanat kuvvetlerinin, Hârizmâh’n sol kanattaki
kuvvetlerine kar iddetli bir saldrs ile sava balad. Hârizmâh, bu ani ve
iddetli hücum karsnda ordusunun sol kanadnn yenilmesi üzerine, merkezden takviye birlikler gönderdi ise de duruma hakim olunamad. Bu kuvvetlerin
komutan Ta ile geride kalan ikiyüz kadar adam, kaçarlarken nehirde telef
oldular. Bu durumda Hârizmâh sa kanadn Ali Tegin’in sol kanad üzerine
sevk etti. ki taraftan da büyük kayplar verilmesine ve ordularnn bitkin dümesine ramen, Ali Tegin’in kuvvetleri büyük bir mukavemet gösterdi. Bunun
üzerine Harizmâh’n sa kanat ordusu geri dönerken, Bey Tegin Çövgânî ve
Âhûrsâlâr Bîrî yanlarnda beyüz kiilik süvari birlii ile savaa devam ediyorlard. Ali Tegin’in sevk ettii büyük bir birlik, onlar her tarafndan kuatt. Öyle
ki, Hârizmâh, onlarn tamamen yok olacandan endieye dütü. Kendisinin
kumanda ettii merkez kuvvetlerinin bir ksm ile onlara yardm etmek üzere
harekete geçti. Bu arada kaçan askerler de geri döndü. Ali Tegin merkez ve sol
kanat kuvvetleriyle birlikte sava meydanna hücum etti. Hârizmâh da bizzat
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bir mzrak alarak ilerledi. ki ordu birbirine yaklap alametleri göründükten
sonra, Emirek Beyhakî’nin tasvirine göre, ordular adetâ “iki demir da gibi”
birbirlerine girdiler. ki taraftan o kadar çok sayda kii öldü ki, süvarilerin meydanda yürümeleri güçlemiti. ki ordu bu müsamahasz savaa akama kadar
devam ettiler. Daha sonra taraflar sava brakmakszn mevzilerine döndüler.
Emirek Beyhakî’nin ifadesi ile, eer Hârizmâh, sava meydanna atlarak, bu
cesur plann tatbik etmese idi, ordusunun tamamen yok olmas iten bile deildi (Beyhakî 1982: 367-368).
Altûntâ, bu savata daha önce Hindistân’da bir kalenin kuatlmas srasnda,
bir tala yaralanm olan sol ayandan bir ok yaras ald (Beyhakî 1982: 368;
bnü’l-Esîr IX: 385). Ancak savan bütün iddeti ile devam ettii srada bu acya
tahammül ederek, durumunu ordusundan gizledi. Kölesine bu oku çkarmasn
ve yaray sarmasn emretti. Hârizmâh’n Emirek Beyhakî’ye anlattna göre,
kendisi böyle amansz bir sava hayat boyunca hatrlamyordu (Beyhakî 1982:
367). Altunta, daha sonra ordugâha döndü. Ümitsizlie kaplan askerlerini
cesaretlendirerek görev yerlerine gönderdi. Bu arada Kethüdâ Abdüssamed ve
emrindekiler Ali Tegin’in tuzak kurmas ihtimaline kar tedbirler aldlar.
Hârizmâh ordu yetkililerini kabul ederek yarasn onlardan da gizledi. Savata
kusuru olanlar azarladktan sonra, onlar affetti ve ertesi gün yeniden balayacak sava için yerlerini almalarn emretti (Beyhakî 1982: 368).
Bu aamadan sonra Hârizmâh’n, ordusunun tamamen dalmasn önlemek için psikolojik sava verdii görülmektedir. Nitekim ona göre, Ali
Tegin’in ordusu yenilmek üzereydi ve akam olmasa idi kesinlikle sava kazanlacakt. Ancak daha sonra Kethüdâ Abdüssamed ve Emirek Beyhakî’ye
ald ok yarasn haber verdi. Kethudâ ona, yaral olarak savaa devam
etmesinin uygun olmayacan ve bundan sonra Ali Tegin’in ne yapacan
beklemek gerektiini söyledi. Ayn zamanda, kar tarafa casuslar gönderdiini ve gece yars geleceklerini Harizmah’a bildirdi. Dinlenmi askerlerden
de öncü birlikleri oluturdu. Seher vaktinde dönen casuslar, Ali Tegin’in cephesinde de durumun daha iyi olmadn, ordusunun daldn ve ne yapacan bilmez durumda olduunu, hattâ sulh giriiminde bulunabileceini
bildirdiler (Beyhakî 1982: 368-369).
Harizmâh, durumun Ali Tegin’e saldrmak için uygun olduunu düünüyordu. leri gelenlerle istiare ederek, Ali Tegin’e savaamayacaklar intiban
vermek maksadyla haber gönderilmesini, böylelikle ordunun hazrlanmas
ve Hârizmâh’n dinlenmesi için zaman kazanlmas kararlatrld. Bu hazrlklar srasnda yeni bir kaza geçiren Hârizmâh, hazrlk ilerini Kethüdâ
Abdüssamed ve Emirek’e havale etti. Kethudâ, sava hazrlklarn yürütmekle birlikte, Ali Tegin’den gelecek tepkiye göre hareket etmeyi uygun görmekteydi. Ancak Hârizm ordusunun daha fazla kayp vermesini önlemek için
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Hârizmâh’n bilgisi dnda Ali Tegin’e elçi göndererek anlama yolunu
seçti. Ali Tegin’in kethüdasna bu mealde bir mesaj gönderdi. Ali Tegin ve
kethudas bu mesaj frsat bilerek derhal o gece Semerkand ileri gelenlerinden bir kiiyi elçi olarak Hârizmah’a gönderdiler. Kethüda Abdüssamed,
Altunta’a gizli sulh teebbüsünden bahsetti. Ordunun sava için hazrlk
yapt srada, Ali Tegin’in elçileri geldi. Yaralar sebebiyle bitkin düen ve
muhtemelen öleceini tahmin eden Hârizmâh Altûntâ, bar kabul etmeye
meyyal olmakla birlikte, Ali Tegin ile anlat için Sultan Mesûd’un oullarna zarar vermesinden korkuyor, bunun için tedbirler almaya çalyordu.
Ancak, Kethüdâ Abdüssamed, Emirek vastasyla olaylarn gerçek yüzünün
Sultan’a iletileceini ve endie etmemesini söyledi (Beyhakî 1982: 369-370).
Ali Tegin’in elçileri tarafndan hastalnn anlalmamas için gerekenleri
yapan Hârizmâh, görümelerin yaplaca otada elçileri kabul etti. Ali
Tegin’in elçileri unlar söylediler: “Ali Tegin diyor ki, önceki Sultan
(Mahmûd), Ali Tegin’i “olu” olarak isimlendiriyordu. Kardei kendisine
doru Gazne’ye yöneldii zaman bu Sultan’a (Mesûd’a) Ali Tegin, olunu ve
ordusunu gönderdi. Bütün bunlarn karl bu mu olmalyd? Bugün devletin büyüü Hârizmâh’tr. Hârizmâh’n da efendiniz Sultan’n huzurunda
efaatçi olmas ve (Ali Tegin’in) kabahatinin balanmas dilenmektedir.
Böylece, önceki Sultan zamannda olduu gibi, her ey yoluna girer ve kan
dökülmesi önlenir.” Altûntâ, elçilerin bu teklifini memnuniyetle karlad,
onlara savan sona erdiini, bar için gerekeni yapacan, imdi Ceyhûn’a
doru gidebileceklerini bildirdi. Daha sonra Bey Tegin, Âhûrsâlâr Bîrî ve
dier ileri gelenleri çartarak onlarn görülerini ald. Onlar da, Sultan
Mesûd’un kendilerini Hârizmâh’a mutlak itaat etmekle ve emirlerini uygulamakla görevlendirdiini beyan ettiler. Ordunun bir kanadnn ar bir yenilgiye uradn, ayet Hârizmâh yardma gelmemi olsa idi, telafisi mümkün olmayan zararlara urayabileceklerini söylediler. Altûntâ buna ramen,
Ali Tegin’in tuzak kurmas ihtimaline kar ordusunu hazrlayp takviye etti.
Hastalnn iyice artmas üzerine Kethüdâ Abdüssamed’i çartarak, Ali
Tegin’in elçilerinin derhal getirilmesini ve anlamann salnda yaplp bitirilmesini emretti. Nihai görümelerin yaplaca büyük otaa geçildi. Ali
Tegin’in elçisine hil’at giydirilerek lütufta bulunuldu. Yaplan anlamaya
göre, Hârizmâh’n elçilik heyeti, Ali Tegin’in elçileri ile birlikte gidecek, Ali
Tegin hemen bulunduu yerden bir menzil geri çekilecek, daha sonra ise bu
elçilerin geriye dönmesine müsaade edilecekti. Hârizmâh da, ayn ekilde
Ceyhûn’a doru bir menzil çekilecekti. Ali Tegin çekildikten sonra Hârizmâh
elçileri serbest braklacakt (Beyhakî 1982: 371).
u halde, Altûntâ ölüm döeinde olmasna ramen olaanüstü gayretle ordusunun durumunu gizleyerek Ali Tegin’in elçilerini tam anlamyla aldatmt.
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Öleceini anlayan Hârizmâh Altunta, Kethüdâ Abdüssamed’i yerine vekil
tayin ederek ölümünün, çekilme srasnda saklanmasn, zira, Ali Tegin’in haber almas halinde baskn yapabileceini söyledi. Emirek’in de Sultan Mesûd’a
yapt hizmetleri anlatmasn ve oullarnn hukukunun korunmasn istedi.
Kethüdâ Abdüssamed, büyük otada ileri gelenlerle bir toplant yapt. Onlardan, askerlerine Ali Tegin ile barn salandn, onun Semerkand’a doru bir
menzil gerilediinin duyurularak, dönü hazrlklarna balanmasn, bununla
birlikte tedbirli olunmasn emretti (Beyhakî 1982: 372).
Hazrlklar sürerken Hârizmâh Altûntâ da vefat etti.25 Kethüdâ
Abdüssamed, Hârizmâh’ salnda ondan ald bir mektup ile yine ordunun ileri gelenlerini huzuruna davet ederek onlara, Hârizmâh’n öldüünü,
ancak, bundan önce Ali Tegin ile bar yapldn ve dier bütün olanlar
bildirdi. Endielenmemeleri için de Ali Tegin’in durumunun ters yüz olarak
ordusunun daldn, u anda yirmi fersah uzakta bulunduunu ve Ali
Tegin’e ölüm haberi ulamadan Ceyhûn’u geçeceklerini bildirdi. Kethüda
Abdüssamed, Hârizmah’n ordusundaki Gazneli ileri gelenlerinin itaatlerini
saladktan sonra, Hârizmâh’n komutanlarn davet ederek onlara da
Hârizmâh’n ölüm haberini verdi ve kendisine itaat edeceklerine dair söz
ald (Beyhakî 1982: 373-374).
Ceyhûn nehrinin geçilmesini takiben Kethüdâ Abdussamed, Emirek
Beyhakî’ye, bu büyük ordunun emniyetle döndüünü söyledikten sonra,
kendisinin Belh’e Sultan’n huzuruna gitmek istediini, ancak, bunun
Hârizmâh’n ölümü sebebiyle Hârizm’de büyük karklklara sebep olabileceini belirtti ve ondan ahit olduu bütün hadiseleri ve Hârizmâh’n oullarnn haklarnn korunmas gerektiini Sultan’a söylemesini istedi (Beyhakî
1982: 374-375). Nitekim Debûsiye sava ile ilgili bütün ayrntlar, Emirek
Beyhaki tarafndan 18 Cemâdiü’l-Evvel 423/1 Mays 1032 tarihli mektupla
Sultan Mesud’a bildirildi (Beyhakî 1982: 364).
Mektubun okunmasndan sonra Belh’de bulunan Gazneli devlet adamlar bu
yeni duruma göre baz tedbirler almak üzere, snr bölgelerindeki vilayetlere
mektuplar gönderdiler ve gelimeler hakknda onlar bilgilendirdiler. Çagâniyân
emîri, gelinen son durum çerçevesinde uyank olmas hususunda uyarld. Ali
Tegin’den kendilerine bir elçi gelecei, yeni bir fesat çkmamas için onun bu
sulh müracaatnn kabul edilecei bildirildi (Beyhakî 1982: 375-376).
Debûsiye savann sonuçlar hakknda ksaca bir deerlendirme yapacak olursak; Gazneli sultanlarn hizmetinde çalan tarihçi Beyhakî, iki tarafn da savatan kesin bir netice alamadn hikaye etse de, Ali Tegin’in, bölgede
Gaznelilere kaptrm olduu üstünlük ve prestij kaybn telafi ederek önemli bir
baar kazand söylenebilir.26 Savata yenilgiye urayan ya da en azndan
çekilmek zorunda kalan Hârizmah Altunta’n ölümü, Hârizm’de meydana
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gelecek karklklarn ve belki de tarihinde ilk kez yenilgiyi tadan Gazneli devletinin küçülme sürecinin baladnn habercisi idi. Dier taraftan Ali Tegin’in,
Sultan Mahmûd devrinde tamamen Türk Hakanl’ndan koparlan
Mâverâünnehr’in güney vilayetlerini, hatta, Horasan tarafnda Belh’i ele geçirme itiyak iyice artt. Ali Tegin kazand bu zaferin ardndan stratejik bir konumda olan Debûsiye yaknlarndaki Kutluk Ordu’da kendini “Kutbu’d-Devle
ve Nasru’l-Mille Tabgaç Bura Kara Hakan (Koçnev 2000: 185; Federov
2000; 48; Stephen Album 1998: 76) ilan etti. Böylece, hem Mâverâünnehr’in
hakan, hem de Balâsâgûn, Tarâz ve Dou Türkistân’da metbu haklarnn
bulunduunu iddia ederek hedefini büyüttü. Bir anlamda talih de Ali Tegin’in
böyle bir iddiada bulunmasna frsat veriyordu. Zira, Gazneli Mahmûd
(ö.1030), Halife Kâdir Billah (ö.1031), Kadr Han Yûsuf (ö.1031/1032) ve son
olarak Hârizmâh Altûntâ (ö.1032) gibi uzun süre iktidarda kalm bölgenin
deneyimli ve bir o kadar da güçlü liderleri bir biri ardna vefat etmi ve yerlerini
deneyimsiz haleflerine brakmlard. Ali Tegin’in merkezi Kutlug Ordu olmas,
ayn zamanda onun, Çaâniyân, Tirmiz, Belh ve Huttâl’ ele geçirmesini kolaylatracak stratejik hedeflerine de uygundu. Bu hedeflere paralel olarak
Semerkand’n önemi artarken, Debûsiye savandan itibaren, Buhârâ siyasî
önemini yava yava kaybetmeye balad. Böylece, Ali Tegin 1003 ylndan
beri faaliyet gösterdii Mâverâünnehr’de nihayet müstakil olarak Kutlug Ordu27
devletini kurmay baard (1032).

Ali Tegin ve Gaznelilere KarúÕ Hârizmúâh Hârûn ile øttifakÕ:
Ali Tegin’in Ölümü
Debûsiye savanda yaralanan Hârizmâh, ölmeden önce posta sorumlusu
Emirek Beyhakî’ye, hizmetlerinin ve Gazne devletine olan sadakatinin karl olarak, ölümünden sonra Hârizm’de oullarnn hukukunun korunmas
ve birinin kendisi yerine tayin edilmesi yönünde Sultan Mesûd’a bilgi vermesini emretmiti. Sultan Mesûd istemeyerek de olsa Hârizmâh Altûntâ’n
olu Hârûn’u, her an isyan bayran çekebilecek özel bir konuma sahip olan
Hârizm’e tayin etmek zorunda kald. Ancak, kuvvetini zayflatacak baz tedbirleri almay da ihmal etmedi. “Hârizmâh” unvann kendi olu Saîd’e
verdi. Hârûn ise Hârizm’de sadece hükümdarn vekili (Halîfetü’d-Dâr) olarak
bulunacakt (8 Cemâdiü’l-Evvel 423/22 Nisan 1032 Perembe). Vezir
Abdüssamed de Hârûn’un kethüdas olacakt. Hârizmah Altunta’n dier
olu Sittî, Hârizm’e babasnn yerine tayin edilecei ümidiyle Gazne saraynda bulunuyordu (Beyhakî 1982: 376). Ancak, Sittî bir gün Sultan
Mesûd’un saraynda haddinden fazla içmi ve hava almak için çkt damdan düerek ölmütü. Sultan Mesûd ile Hârûn’un arasn açmak isteyen baz
devlet adamlar, Hârûn’a mektup yazarak, kardeini Sultan Mesûd’un öldürttüünü ve Altûntâ’n dier oullarn da teker teker ortadan kaldrma
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amacnda olduunu bildirdiler. Bunun üzerine Hârûn, Gazne sarayna yaknl ile bilinen Kethüdas Abdüssamed ve olu Abdülcabbâr’dan büsbütün
endielenmeye balad (Beyhakî 1982: 467). Bu yüzden Abdülcabbâr,
Hârizm’den kaçmak zorunda kald (Beyhakî 1982: 748).
Hârûn, Hârizm’de istiklalini ilan etmek üzere hazrlklara balad. Ordusunu
takviye için çok sayda gulam ve at satn ald. Turul ve Çar Beyler ile
Ynalllardan müteekkil Selçuklular kalabalk askerleri, çadrlar, sürüleri ve
bütün maiyetleri ile Hârûn’a yardm için, Mâverâünnehr’den Hârizm hududuna geldiler. Hârûn, onlara bir çok hediyeler gönderdi ve otlaklar vererek
Rbât- Mâe ve erâhân’a yerletirdi (Beyhakî 1982: 748-749; Cüzcânî I
1363: 247). 17 evval 425/4 Eylül 1034 Perembe günü Büst’e bulunan
Sultan Mesûd’a, Horasân divan reisi Ebu’l-Fazl Sûrî’den gelen mektupta, Ali
Tegin’in gizlice destekledii Türkmenlerin Merv, Serahs, Bâdgis ve Bâverd’e
gelerek huzursuzluk çkardklar, ayrca Ali Tegin ve Hârûn arasnda yine gizli
olarak bir ittifak yapld, buna göre, Ali Tegin’in, Tirmiz ve Belh’e, Hârûn’un da Merv’e yürüyerek iki tarafn Horasân’da buluaca bildiriliyordu
(Beyhakî 1982: 460). Bu zor durumda ne yapacan bilemez hale gelen
Sultan Mesûd, Belh ve Tohâristân’da güçlü ordularnn bulunmasndan dolay Ali Tegin’in saldrya geçebileceine ihtimal vermiyordu (Beyhakî 1982:
472). Hârûn’a ise mektuplar yazdrarak nasihatlerde bulundu. Ancak, nasihatler bir ie yaramaynca, Gazneli vezir Abdüssamed’in Hârûn’u öldürmek
üzere hazrlatt suikast plan ele alnd (Beyhakî 1982: 499). Bu arada müttefikler harekete geçmeye hazrlanrken, Ali Tegin’in öldüüne dair haberler
etrafa yaylmaya balad (Beyhakî 1982: 474). 6 Cemaziüssâni 626/18 Nisan 1035 Cuma günü, Belh’den gelen bir mektuba göre, Ali Tegin’in öldüü28 ve hakimiyeti altndaki topraklarda yerine, çocuk yataki iki olundan
büyüü Arslan lig Yûsuf’un geçtii bilgisi, Cürcân’a gitmekte olan Sultan
Mesûd’a Amûl’da ulat (Beyhakî 1982: 496).

Ali Tegin’in O÷ullarÕ Devri (1035-1043)
Ali Tegin’in yerine “Arslan lig” mevkiine yükselen, küçük yataki iki olundan
büyük olan “Arslan Tegin ve emsü’d-Devle” Yûsuf geçti (Koçnev 2000: 195).
Ancak o da, dier liderlerin halefleri gibi, deneyimli liderlerin birden bire tarih
sahnesinden çekilerek boaltt alan doldurabilecek yetenee ve deneyime
sahip deildi. u halde, iç ve d dengelerin sarslarak yeni oluumlarn kaçnlmaz olduu bölgede, Arslan lig Yûsuf’u büyük zorluklar bekliyordu. Beyhaki’ye
göre, Arslan lig Yûsuf taziye ve tebrikleri Buhârâ’da kabul etti (Beyhakî 1982:
496). Onun 427/1035-1036 Kutlug Ordu sikkelerinde “el-Melikü’l-Muzaffer
Arslan lig” yazlar vardr (Koçnev 1995: 259; Fedorov 2000: 48).
Ali Tegin olu Arslan lig Yûsuf, babasnn Hârûn ile yapt anlamaya sadk
kald. Sultan Mesûd’un Buhârâ’ya gönderdii taziye ve tebrikten pek honut
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olmad. Zira, kendisine “el-Emîr el-Fâzl el-Veled (erdemli çocuk (oul) emîr)”
eklinde hitap olunmakta idi. üphesiz ki, bu tarz bir hitabn “ylann oluna”
olumlu tesir etmesi beklenemezdi (Beyhakî 1982: 496-497). Arslan lig Yûsuf,
Hârûn ile eski anlamay yeniledi. Buna göre, Hârûn, Merv’e gelecek, Ali Tegin
oullar da Çaâniyân ve Tirmiz’e saldrarak, buralar yamaladktan sonra
Kubâdiyân yolundan Endehûd’a yürüyecekler ve o civarda Hârûn’a iltihak
edeceklerdi. Arslan lig Yûsuf ve kardei birlikte Çaâniyân’a saldrdlar.
Çaâniyân valisi damat Ebû’l-Kâsm kaçarak Kumicilere snd. Çaâniyân’
yamaladktan sonra Dârzengi yolu üzerinden Tirmiz’e geldiler. Tirmiz kalesini
kolaylkla ele geçireceklerine emindiler. Evkâr (( adnda ileri gelen adamlarndan birinin komutasnda üç yüz kiilik bir atl birlii, barla olmazsa savala
kaleyi teslim almalar için gönderdiler. Ancak, kaledekiler teslim olmay ret
ettikleri gibi, Evkar’ da esîr aldlar. Bunun üzerine Ordu komutan Konu,
kaleye bir kaç kez taarruz etmesine ramen, kale ele geçirilemedi (Beyhakî
1982: 497-498). Bu arada, Arslan lig Yûsuf’un müttefiki Hârûn’un bir suikast
sonucu Gazneliler tarafndan öldürüldüü haberi geldi (3 Recep 426/14 Mays
1035) (Beyhakî 1982: 499). Dier taraftan, Ali Dâye komutasndaki Gazneli
ordusunun Belh’e gelmesi ile, Arslan lig Yûsuf ve kardei, Tirmiz kalesi kuatmasn kaldrarak Demir Kap yolundan Semerkand’a dönmeye mecbur oldular (Beyhakî 1982: 498).
Arslan lig Yûsuf henüz küçük yata olmas nedeni ile babasnn iç ve d
büyük siyasî emellerini gerçekletirebilecek bir yetenee sahip deildi. Bu
nedenle daha tahta geçer geçmez, babasnn ordu komutan Konu, onu ve
kardeini etkisi altna alarak ordu içinde nüfuzunu artrmt. Bundan baka,
Ali Tegin’in “tatl söz ve gümü” ile her zaman kendisine yardmc yapt
Selçuklularla geçinemeyerek, onlarn askeri yardmndan Arslan lig Yûsuf’u
mahrum brakmt. Dolays ile Selçuklularn yardm olmadan yaplan
Çaâniyân ve Tirmiz seferinin baarszlkla sonuçlanmas tabii idi (Beyhakî
1982: 474, 503).
Ali Tegin ile balayan ve olu Arslan lig Yûsuf ile devam eden Hârizmâh
Hârûn ittifak, baarszlkla sonuçlanmakla birlikte, yeni bir meseleyi yani
Selçuklu meselesini gündeme getirdi. Selçuklularn, Hârizmâh Hârûn tarafndan Hârizm hududuna yerletirildiini casuslar vastas ile örenen kadim
dümanlar Cend hakimi âh Melik, ani bir baskn sonucu onlar katliama
tabi tutarak, mallarn ve sürülerini yamalamt29 (Zilhicce 425/Ekim-Kasm
1034) (Beyhakî 1982: 749). imdi ise, bahar ve yaz aylarn Nur-u Buhârâ’da geçirmelerine izin veren müttefikleri Ali Tegin (18 Nisan 1035 öncesi)
ve kn konakladklar Hârizm’de Hârûn (14 Mays 1035) ölmülerdi. Can
dümanlar ah Melik dolaysyla Hârizm’de güven içinde olmadklar gibi, Ali
Tegin oullar ile aralar açk olduu için Buhârâ’ya da dönemiyorlard
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(Beyhakî 1982: 749). Sultan Mesûd, Cürcân’a ulat zaman (19 Mays 1035),
Horasân divan reisi Ebu’l-Fazl Sûrî'ye mektup yazarak, Horasan’a yerlemeleri
hususunda yardm istediler (Beyhakî 1982: 503-504; Cüzcânî I 1363: 248). Bu
istein reddedilmesi üzerine vuku bulan Nesâ savan Gazneliler kaybetti aban 426/Haziran-Temmuz 1035 (Beyhakî 1982: 518; Gerdîzî 1364: 429-430;
Cüzcânî I 1363: 248-249; bnü’l-Esîr IX: 364).
Gaznelilerin Selçuklulara malup olduunu haber alan Arslan lig Yûsuf ikinci
kez Çaâniyân ve Tirmiz’e hücuma teebbüs etti. Çaâniyân valisinin
Kumiciler’den takviye kuvvetler almas ve Gazneli Sipasâlâr Ali’nin de büyük
bir ordu ile Belh’e gelmesi, Semerkand’dan üç fersah ilerlemi olan Arslan lig
Yûsuf’un, seferden vazgeçerek geri dönmesine sebep oldu (Beyhakî 1982:
528-529). Böylece, Yûsuf’un Gaznelilere kar giritii ikinci taarruz teebbüsü
de sonuçsuz kald. Dier taraftan Sultan Mesûd’un, Yûsuf’un bu teebbüsüne
kar Çaâniyân valisini tam destekleyerek o taraftan gelebilecek bir tehlikeyi
önlemeye çalt, hattâ gerekirse birlikte Ali Tegin’in oullarna kar bir sefer
yapmay tasarlad anlalmaktadr (Beyhakî 1982: 532).

Arslan ølig Yûsuf ve Sultan Mesûd ArasÕnda Diplomatik
Geliúmeler
Arslan lig Yûsuf, baarsz Çaâniyân ve Tirmiz saldrlarndan sonra, Belh’e
gelmi bulunan Sultan Mesûd’un muhtemel bir Mâverâünnehr seferini önlemek
için Gazneliler ile anlama yolunu tercih etti. Bu amaçla, Ukâ lakapl Musa
Tegin ve Semerkand fakihlerinden bir fakih bakanlnda bir elçilik heyetini
Belh’e gönderdi. 3 Safer 427/7 Aralk 1035 Pazar günü Belh’e gelen elçiler,
saray görevlileri tarafndan kendilerine yakr ekilde karlanmalarna ramen,
Sultan Mesûd, Ali Tegin oullarna kzgnln göstermek için üç gün onlar
huzuruna kabul etmeyerek bekletti (Beyhakî 1982: 533). Bu arada müzakereleri veziri yürüttü30. Gazneli devlet adamlar Sultan Mesûd’a, ülkede yeterince
kargaa ve meseleler bulunduunu, hiç olmazsa Ali Tegin oullarnn mesele
olmaktan çkarlmalarnn yararn tavsiye ettiler. Bunun üzerine Arslan lig
Yûsuf’un gönderdii mektup31 deerlendirilmeye alnd ve babalar zamannda
olduu gibi bir anlamann yaplmas uygun bulundu. Taraflar arasndaki anlamann kendisini yakndan ilgilendirmesi dolaysyla Çaâniyân valisi de
görümelerde hazr bulundu. Vezirlerden Ebû Muhammed Mesûdî, Ali Tegin
oullarna gönderilmek üzere elçi tayin edildi (Beyhakî 533-534).
Türk Hakanl ailesi içindeki gelimeler, Arslan lig Yûsuf’u Gaznelilere daha
çok yaknlamaya sevk etti. Mâverâünnehr fatihi lig Nasr b. Ali’nin olu
“Aynü’d-Devle” Muhammed b. Nasr 425-426/1033-1035’de Özkend’de bulunuyordu ve kardei Böri Tegin Ebû shâk brahim b. Nasr, Mâverâünnehr’in
gerçek fatihi babasnn mirasn ele geçirmek üzere Arslan lig Yûsuf’a, yani Ali
Tegin oullarna kar harekete geçti (428/1036-1037). Ayn yl Hocend’i ele
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geçirdi. Ancak bu mücadeleler srasnda Ali Tegin oullarna esir dütü (Beyhakî
1982: 596; Koçnev 2000: 195). Bu arada, Arslan lig Yûsuf’un Kadr Han Yûsuf’un oullar Arslan Han Süleymân ve Bura Han Muhammed ile de aras iyi
deildi. Dier taraftan Selçuklularn Mâverâünnehr’i terk etmi olmalar, rakipleri
karsnda onu askeri açdan hayli zayf düürmütü. Bu durumda çareyi
Gaznelilere müracaat etmekte ve onlara daha çok yaknlamakta buldu. Sultan
Mesûd’un desteini almak üzere Alp Tegin ve Buhârâ hatibi Abdullah Fârisî
bakanlnda bir elçilik heyetini Belh’e gönderdi. Elçiler 17 Safer 428/10 Aralk
1036 Çaramba günü Belh’e gelerek, merasimle Sultan Mesûd huzuruna çktlar
(Beyhakî 1982: 548-549).
Sultan Mesûd’un, elçilere “Kardeimiz lig Han nasl?” eklinde yönelttii sorudan anlalyor ki, daha önce “erdemli oul emîr” unvan ile hitap ederek küçümsemi olduu Arslan lig Yûsuf’u, imdi, iki eit hükümdar statüsünde taltif
etmektedir (Beyhakî 1982: 549). Arslan lig Yûsuf mektupta32, karlkl evlilikler yolu ile iki hanedan arasndaki ilikilerin pekitirilmesi, bata amca oullar
Süleymân Arslan Han ve dier Türkistân hanlar ile aralarndaki ilikilerin iyiletirilmesi için Sultan Mesûd’un tavassutta bulunmasn rica ediyor, buna karlk, Gazneli ülkesine göz dikmeyeceklerini ve istenmesi halinde askeri yardmlarda bulunabileceini vaat ediyordu (Beyhakî 1982: 550).
Arslan lig Yûsuf’un önerileri, bilhassa Selçuklular ve dier Türkmenlerin faaliyetleri nedeniyle bir hayli zor anlar yaayan Sultan Mesûd tarafndan, en azndan Ali Tegin oullarndan emin olmak ve onlarn kalabalk askerlerinden yararlanma ümidi ile, kabul gördü. Belh divan reisi Abdüsselâm’a mektuplar ve
müâfeheler verilerek, Arslan lig Yûsuf’un elçileri ile Mâverâünnehr’e 23 Safer
428/15 Aralk 1036 Sal günü gönderildi. Buna göre, Arslan lig Yûsuf, Sultan
Mesûd’un amcas Nasr’n kz ile, Arslan lig Yûsuf’un kz Sultan Mesûd olu
Saîd ile nikahlanacakt (Beyhakî 1982: 551). Anlamann pratikte ne kadar
tatbik edildii ve buna ne kadar sadk kalnd konusunda kaynaklarda baka
bir bilgiye rastlanmyor. Yalnz, sonraki Türk Hakanl ve Gazneliler arasndaki
ilikilerin seyrine bakarak, Mâverâünnehr’de Ali Tegin oullar ve Horasan’da
Gaznelilerin rakipleri karsnda baarsz olmalar, iki taraf arasnda gerçekleen
bu son münasebetin pek bir yarar getirmediini göstermektedir.

Kutlug Ordu Devletinin Sonu
Arslan lig nezdinde temsil edilen Ali Tegin oullarnn, bilhassa Selçuklu desteinden yoksun kalmalar ile Maverâünnehr’deki konumlar oldukça zayflad. Bu
arada ellerinde esir bulunan lig Nasr b. Ali’nin olu Böri Tegin brâhîm b. Nasr
da esaretten kurtulmay baararak, Mâvarâünnehr’in güneyinde Kumicî Türkleri
ve Selçuklularn desteini kazanm bulunuyordu. Bu artlarda 417/10261027’de Balâsâgûn tahtndan uzaklatrldktan sonra, Kadr Han Yûsuf oullar
elinde esir bulunan Togan Han Muhammed b. Hasan, Kadr Han Yûsuf’un
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oullar tarafndan serbest braklarak yeniden iç mücadelelerde rol almaya
balad. Bu artlarda Arslan lig Yûsuf’un, 429-430/1037-1039 Buhârâ ve
Semerkand sikkelerine göre, Fergâna’y ele geçirmi olan amcas Muhammed b.
Hasan’ ksa bir süre için de olsa metbû olarak tandna ahit olunmaktadr
(Koçnev 2000: 195-196). Zira, Böri Tegin brahim b. Nasr, Arslan lig Yûsuf’un
hapsinden kurtularak, bir gurup atl ile Özkend’e kaçt ve buradan gönderdii
mektuplarla Gazneliler nezdinde mücadelesine destek arad (429/1037-1038).
Gazne yönetimi, istedii destein Ali Tegin oullar tarafndan örenilmesinden
endie duyduu için, ona gerei gibi yardm etmedi.
Beyhaki’ye göre, Böri Tegin brahim b. Nasr, Özkend’de Aynü’d-Devle Muhammed b. Nasr’n yannda da barnamad. Bu nedenle Gaznelilerin nüfuzu
altndaki Mâverâünnehr’in güneyinde yer alan ve dier bölgelere göre savunmasz Huttal ve Vah bölgesine geldi. Burada Kumuci Türklerinden üç
bin kiilik atl birlii ile Hulbuk’a yöneldi. Huttal bölgesinde her yeri yamalad. Sözde, ordusu ile Sultan Mesud’a yardma gelmiti. Gazneli vezirlerin,
bu meselenin çözümünü yani Böri Tegin ile mücadeleyi, anlama içinde
olduklar Ali Tegin oullarna ve Çaâniyân valisine havale etmenin daha
yararl olacan tavsiye etmesine ramen, Sultan Mesûd, Böri Tegin’i ve Ali
Tegin oullarn Türkmenlerden daha büyük tehlike addetmekte olduundan, Mâverâünnehr’e bizzat sefere çkmaya karar verdi (Beyhakî 1982: 608611). Tirmiz kalesi komutan Beytegin tarafndan Ceyhûn üzerine kurulan
köprüden geçen Gazne ordusu, bir süre Böri Tegin’i takip etti ise de Selçuklu
Çar Bey Davûd’un güçlü bir ordu ile Ceyhûn’a gelerek buradaki dönü
köprüsünü ykaca haberi üzerine Sultan Mesûd geri dönmeye mecbur oldu. Çekilmekte olan Gazne ordusunun arlklarn yamalayan Böri Tegin,
Çaâniyân valisinin geride halef brakmadan genç yata ölmesi üzerine
Kumicelere yardma Çaâniyân’a gitti. Böylece, konumu iyice güçlenen Böri
Tegin, Ali Tegin oullarna komu oldu. Gazneliler de politikalarnda deiiklik yaparak, her iki Türk Hakanl mensubu arasndaki mücadelenin sonucunu “köpekler inee saldrsn” kabilinden beklemeyi münasip gördüler
(430/1038-1039) (Beyhakî 1982: 623).
Beyhakî 431/1039-1040 yl olaylarna, Böri Tegin’in, Ali Tegin oullarna kar
kazand baarlar anlatarak balar. Buna göre, her taraftan birçok düman
(Selçuklular, Kumîcî Türkleri ve Türkmenler) hazrlk yapyor ve Böri Tegin’e, Ali
Tegin oullar ile giritii çatmalarda ona yardmc olmalar için adamlarn
gönderiyorlard. Böri Tegin ve müttefikleri galip gelmi ve Mâverâünnehr bölgesinin Ali Tegin oullarndan alnmasna ramak kalmt (Beyhakî 1982: 654).
431/1039-1040’de Ke ve Semerkand’da Böri Tegin adna kesilen paralar,
Beyhaki’nin verdii bilgileri desteklemektedir (Koçnev 1997: 248, n.861-862).
Bununla birlikte, kaynan da ifade ettii gibi, Ali Tegin oullar henüz
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Mâverâünnehr’den sökülüp atlamad. Arslan lig Yûsuf, bu tarihte Buhârâ’da
mevkiini korudu. Nitekim, Mays 1040 tarihinde Dandanakan savan kazanan
Selçuklular, Türkistan hanlarna ve ayanna, Aynü’d-Devle Muhammed b. Nasr
ve Ali Tegin oullarna ayr ayr zafer mektuplar göndermeleri, bunu kantlamaktadr (Beyhakî 1982: 694). Buhârâ ve çevresine sktrlan Ali Tegin oullar, direnilerini birkaç yl daha sürdürebildiler. Sikkelere göre, Böri Tegin
432/1040-1041’de Buhara’ya girdi. Bu tarihte Buhârâ’da adna kestirdii dirhemlerde “Nâsru’l-Hakk (Hakk’n zaferi, hakkn yardmcs) Müeyyidü’l-Adl
(adaletin destekçisi) Hakan brahim” yazlar dikkat çekicidir (Koçnev 1997:
248, n.864). Daha önce babasnn kulland “Müeyyidü’l-Adl” lakabn alarak,
Mâverâünnehr’i almakla babasnn mirasna sahip çktn, “Nâsru’l-Hakk”
lakab ile hakanln ilan etmekte ve böylece “Böri Tegin” mevkii üstünde yer
alan basamaklar birden bire atlayp, piramidin en üstüne çkarak “Hakan”
mevkiine yükseldiini göstermektedir. üphesiz ki bu, hanedan mensuplar
arasnda ülkenin pay edildii, atl çobanlardan müteekkil fetihçi bozkr milletlerinin devlet yaplarnda her ne kadar sk hiyerari kurallar bulunsa da, hanedan
mensubunun, siyasi artlar ile paralellik arz eden gücü ve baarlar ölçüsünde
çou zaman bunu dikkate almadn gösteren enteresan bir gelimedir.
Ali Tegin oullar mücadeleyi brakmad. Arslan lig Yûsuf, 433/10411042’de Buhârâ’ya tekrar sahip olmay baard (Koçnev 2000: 199). Ancak,
Böri Tegin brahim b. Nasr, ayn yl Ali Tegin oullarn Buhârâ’dan tamamen uzaklatrd ve kendisini “Tafgaç Bura Kara Hakan” ilan etti (Koçnev
1997: 248, n.870). Böri Tegin brahim b. Nasr, bu unvanlar kendine vererek, daha önce ayn unvanlar alan Ali Tegin’in, hem merkezini ele geçirdiini hem de onun, sadece Mâverâünnehr’de deil, bütün ülkede metbû haklarnn olduu iddiasn da sahiplendiini ilan etmektedir. u halde, Ali
Tegin’in uzun yllar verdii mücadeleler sonucunda kurmay baard Kutlug
Ordu devleti, oullarnn tecrubesizlii ve hatalar sonucunda pek fazla yaayamadan ksa sürede yklmtr. Bununla birlikte, Böri Tegin’in kulland
hayli iddial unvanlar, Türk Hakanl ülkesinde iç mücadelenin bir süre
daha devam edeceini göstermektedir.
Ali Tegin’in oullarn Mâverâünnehr’den çkaran Böri Tegin brâhîm b. Nasr
nezdinde Bat Türk Hakanl kurularak Kutlug Ordu devletinin yerini alrken,
Türk Hakanl’nn dousunu elinde bulunduran Kadr Han Yûsuf’un oullar
Arslan Han Süleymân nezdinde bir araya gelerek, yaptklar aile toplants sonucunda Dou Türk Hakanl’n kurdular. Kendilerine snan akrabalar Ali
Tegin’in oullarna, aile içi yaplan idarî taksimatda Buhârâ ve Semerkand bölgesi verildi (bnü’l-Esîr IX: 397). Halbuki, 435/1043-1044’de Buhârâ ve
Semerkand, Tamgaç Han brahim b. Nasr’n elinde idi. Buna ramen Arslan
Han Süleymân tarafndan Ali Tegin oluna Buhârâ ve Semerkand’n verilmesi,
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kaybedilen yerlerin yeniden ele geçirilmesini amaçladklarn göstermektedir.
Nitekim, ksa süreli de olsa, bunda ksmen baarl olunmutur. Ali Tegin’in
küçük olu olmas muhtemel Hârûn b. Ali, 443/1051-1052’de Fergâna’da yer
alan Kubâ ve Mergînân’ ele geçirmeyi baarmtr (Koçnev 2000: 201).
Sonuç olarak, Türk Hakanl’nn Mâverâünnehr’i ele geçirerek, Ceyhûn boylarna dayanmas, eski Tûrân-rân savalarn yeniden canlandrmtr. Türklerin
Ceyhûn’un batsnda hakimiyet tesis etmeleri bir zamanlar nasl Sâsânî engeline
taklm ise, imdi, bu görevi Gazneliler üstlenmitir. Türk Hakanl’nn Ali
Tegin’in komutasnda Horasân’a yapt taarruzlar Gazneliler tarafndan baar
ile püskürtülmütür. Bu arada Mâveraünnehr’de potansiyel bir tehlike addedilen
ilk Ouz gruplar Horasân’a geçerek Anadolu’ya kadar varan ilk aknlarn failleri
olmulardr. Bunu, Ali Tegin ile anlaamayan Çar Bey’in seferi takip etmitir.
Bu artlarda genilemesini tamamlayan Türk Hakanl, iç siyasî çatmalara
sürüklenmitir. Mâverâünnehr’de Ali Tegin nezdinde kurulan “devlet içindeki
devlet (Kutlug Ordu)” bir süre bölgede istikrar salamaya ve iki büyük devlet
Türk Hakanl ve Gazneliler arasnda denge unsuru olmaya muvaffak olmutur. Ali Tegin’in ölümünden sonra oullar, Selçuklular Maverâünnehr’den
Horasân tarafna uzaklatrarak askerî anlamda zayflamlar ve babalarnn
kurmay baard devleti p TDfazla ya
lardr. Kutlu Ordu devletinin
yklmasnn hem Orta Asya’da hem de Orta Dou’nun siyasî düzeninde yeni
ekillenmelere yol açan önemli sonuçlar olmutur. Türk Hakanl, hanedann
iki ana kolu tarafndan “Dou” ve “Bat” olmak üzere ikiye ayrlm ve siyasî
çöküü balamtr. Mâverâünnehr’den kovulan Ouzlar ise, Gaznelileri Horasân’dan çkararak, kuzey Afganistân’a itmiler ve ksa sürede Akdeniz’e kadar
genileyen Büyük Selçuklu devletini kurmulardr.
Not: Ali Tegin ve Oullarna ait Mâverâünnehr’de baslan paralar, B. D.
Koçnev tarafndan tablolar halinde “Histoire d’Ali Tegin, souverain
qarakhanide de Boukhara (XI.siecle) vue a travers les monnaies” (Cahiers
d’Asie Centrale n.5-6, Takent-Aix-en-Provence, 1998:19-36.) ve
“Maverannahr Nakanune Sozdaniye Zapadnogo Karahanidskogo Kagan4ta (V
Svete Numuzmatiki)” (Özbekistan Maddî Medeniyeti Tarihi Dergisi, sa. 31,
Semerkand, 2000: 178-203.)’de Latin ve Rus alfabesine göre hazrlanarak
yaynlanmtr. Ancak, ayn yazarn “Svod Nadpisey na Karahanidskih
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AçÕklamalar
1. Mâverâünnehr (* f  >), “nehir ötesi ya da çay ötesi” anlamnda Arapça bir
terkip olup, konumuz açsndan slam kaynaklarnda Ceyhûn Nehri’nin ötesinde
(dousunda) kalan bölgeyi ifade etmek için kullanlmtr.
2. Rus bilgin V.V. Grigorev 1874’de nümizmatik veriler çerçevesinde devletin bat
kolunun tarihini ele ald. Burada, hakan unvanlarndan yola çkarak bu devlet için
kulland suni “Karahanllar” ad, bilim çevresinde geni bir kabul gördü ve bu
güne kadar kullanla geldi. Ancak, Nümizmatik verilerde kendilerine “Türk” ad ve
unvan vererek, Türk sülalesinden geldiini vurgulayan hanedann kurduu devleti, bnü’l-Esîr’in “el-Haniyyetü’l-Etrâk (Türk hanl)” (bnü’l-Esîr IX 1995: 320)
eklinde kaydettii gibi, dier slamî metinlerdeki kaytlara göre, devletin adnn,
“el-Hakaniyyetü’t-Türk” yani, “Türk Hakanl” eklinde olduunu düünmek
mümkündür. Devletin ad konusunda daha geni bilgi için bkz. Ö. S. Hunkan, Orta Asya’da lk Müslüman Türk Devleti Türk Hakanl (Karahanllar) KuruluGelime-Çökü, HÜSBE, (Baslmam Doktora Tezi), Ankara, 2005.
3. Bu ulemann en mehuru, “Kerrâmiye mezhebi” imamlarndan Ebû Bekr Muhammed b. shâk Mehmeâd idi ki, Türk hakanl Mâverâünnehr’e çekilirken onu da
yanlarna alarak götürecekler, ancak bir frsatn bulup Türkistân’dan kaçarak
Gazne’ye gelecektir. Türk hakanl yerine Gaznelileri tercih etmesi, Sultan
Mahmûd nazarnda mevkiini ve saygnl arttracaktr (Menînî II 1286: 310;
Curfâdekânî 1374: 393).
4. 396/1005-1006 Nîâbûr dinar: Arka tarafda; Pâdiâ/Muhammed Resûl Allah/elKâdir Billah/Nâsru’l-Hakk Han/el-Müeyyidü’l-Adl lig Nasr yazlar vardr. Herât
dinar da ayndr (Fedorov ve Ilisch 1996: 26-28). Buradaki “Nâsru’l-Hakk Han”
unvan, lig Nasr’n kardei Türk hakanl hakan Togan Han Ahmed’e aittir
(Koçnev 1993: 21; Album 1998; 75). Bu, lig Nasr’n Togan Han Ahmed’e bal
olduunu ve ülkenin batsndaki fetihleri Türk hakanl hakan adna yaptn
göstermesi açsndan önemlidir.
5. Mirhond’a göre Suba Tegin, nehir takn olduu için karya geçememiti
(Mirhond IV 1373: 591).
6. 405/1014-1015 Tarâz: (Koçnev 1995: 231; Fedorov: 2000: 51), Ahsiket: (Koçnev
1995: 227, n.333; Fedorov 2000: 42), Hocend: (Koçnev 1995: 232; Fedorov:
2000: 43).
7. 405/1014-1015 Tarâz: (Koçnev 1995: 231; Fedorov 2000: 51), 406/1015-1016
lâk: (Koçnev 1995: 233; Fedorov 2001a: 17), 407/1016-1017 Hocend: (Koçnev
1995: 234; Fedorov: 2000: 42).
8. 411/1020-1021Buhârâ: (Koçnev 2000; 189, n.5).
9. 411/1020-1021Buhârâ: (Koçnev 2000; 189, n.6; Markov 1896: 243, n.332)
10. 412/1021-1022 Semerkand: (Koçnev 2000; 189, n.11).
11. 413-414/1022-1024 Kuânî: (Koçnev 2000; 189, n.18,21).
12. 404- 407/1013-1017 ve 407-415/1016-1025 Tûnket: (Fedorov 2001a: 18).
13. “Togan Han” unvannn, daha önce hanedann Ali koluna mensup Ahmed b. Ali
tarafndan kullanldn biliyoruz. imdi, bu unvann, ikinci kez Hasan koluna
mensup Muhammed b. Hasan tarafndan kullanldna ahit oluyoruz. Pritsak,
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14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
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“Togan Han” unvann Ahmed b. Hasan’a ait olduunu belirlemi ve bir çok aratrmac da bunu öylece kabul etmiti (Pritasak A VI: 254). Ancak, Koçnev,
416/1025-1026 tarihli Sod’da baslan ve yaynlanmam olan bir fülüse dayanarak II. Togan Han unvannn Muhammed b. Hasan’a ait olduunu ortaya koydu
(Koçnev 1983: 125).
415/1024-1025 Semerkand: (Koçnev 2000: 183, n.29), Tûnket: (Koçnev 2000:
183, n.31), â: (Koçnev 2000: 183, n.31), Hocend: (Koçnev 2000: 183, n.32)
Mâverâünnehr fatihi ve hakimi lig Nasr, sikkelerde “lig”, yazl metinlerde ise “lig
Han” diye mehur olduundan, Mirhond, Mâverâünnehr hakimi Ali Tegin’i de
“lig Han” olarak tavsif etmitir. Halbuki Ali Tegin 1032’de kendini “Tamgaç Bura Kara Hakan” ilan etmeden önce sikkelerde genellikle sadece “lig” ya da
“Arslan lig” unvanlar ile zikredilmekte idi.
Böri Tegin brahim b. Nasr Mâverâünnehr’i Ali Tegin oullarndan aldktan sonra
kendini “Tamgaç Han” ilan etmi ve Bat Türk hakanlnn merkezini Semerkand
yapmt (1043). Bu nedenle çou muahhar kaynak, Türk hakanlnn ikiye ayrlmadan önceki Mâverâünnehr’in bakentini de Semerkand olarak kaydetmiler
ve dolaysyla “Semerkand hakimi” ya da “Semerkand Han’” gibi tavsiflerde bulunmulardr.
Zehebî’ye göre Ali Tegin (nüshada yanl olarak Ali ibn Tegin kaydedilmektedir)
Buhârâ’ya saldrarak Kadr Han’ tazyik etmektedir (Zehebî XVII 1413: 492).
Zehebî de artk, Kadr Han Yûsuf’tan Balâsâgûn ve Mâverâünnehr hakimi olarak
bahsetmektedir (Zehebî XVII 1415: 494-496).
Yaan Tegin (Bura Han) Muhammed, Hürre Zeyneb ile evlenmek ve bu sayede
Gaznelilerin desteini elde ederek Ali Tegin’den Semerkand ve Buhârâ’y almak
için Belh’e geldi. Ancak kendisine olumlu cevap verilmedi. Somnat seferi (416
/1025-1026) ile megul olduklarn, seferden dönülmesine kadar “Siz de “Türkistân Hanl” n ele geçirirsiniz ve o vakit bir tedbir düünürüz.”, eklinde politik bir
ret cevab verilerek geri dönmesi istendi (Beyhakî 1982: 571).
Nitekim, Kadr Han Yûsuf’un ölümünden sonra Beyhakî’ye göre, Arslan Han
Süleymân b. Yûsuf, kardei Bura Han Muhammed’in Mâverâünnehr’e hakim
olarak, kendisi ile Gazneliler arasndaki bann kesilmesini istememi, bundan
yararlanan “lig, Arslan lig, Klç Ukâ ve Tarkan” unvanlarn tayan Ali Tegin de,
ayn ylda Ustruene ve muhtemelen Hocend’i ele geçirerek iç mücadeleyi
yeniden alevlendirmitir (Koçnev 2000: 192).
bnü’l-Esîr rivayetinde Semerkand’a deil, Buhara yaknlarndaki Cend’e giderek
orada ikamet ettikleri kaydedilmitir (bnü’l-Esîr IX: 362).
Mirhond’un eserinde olduu gibi, Hondmîr’in eserinde de Çar Bey’in otuz atl
ile Horasân’a gittii kaydedilmitir (Hondmîr II 1333: 481). . Kafesolu bunun üç
bin kii olabileceini söylemektedir (Kafesolu 1953: 263). Yararlandmz
Mirhond’un eserini hazrlayan nair de bu sayy otuz bin olarak düzeltmitir
(Mirhond IV: 655).
F. Sümer, Alp Kara’nn, Ali Tegin’in ordu komutan Konu olabileceini
söylemektedir (Sümer 1992: 76). Ancak, bu mümkün deil, 1030’da Alp Kara
Berâni öldürülmütü, Konu ise, 1035’lerde hala hayatta idi.
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24. Yabgu (Beygu), Turul ve Çar Beyler, Mays 1035’de Ebu’l-Fazl Sûrî’ye
yolladklar bu mektupta; “…Ali Tegin hayatta iken onunla ilikimiz, sayg, sevgi
ve dostluk ilikisiydi. Bugün ise Ali Tegin ölmütür (Beyhakî 1982: 503).”
demektedirler.
25. bnü’l-Esîr, Hârizmâh’n Hârizm’e döndükten sonra, ald yaradan dolay
hastalanarak vefat ettiini söyler (bnü’l-Esîr IX: 385).
26. bnü’l-Esîr’e göre, Debûsiye sava bir kale muhasaras eklinde cereyan etmi, Ali
Tegin’in merhamet dilemesi ile Hârizmâh Altûntâ, kuatmay kaldrarak
Hârizm’e dönmütü (bnü’l-Esîr IX: 385). Ancak, savan bu ekilde gelimedii
Beyhakî’nin naklettii rapordan açkca anlalmaktadr.
27. O. Turan, Ali Tegin’in Buhârâ’y almasndan sonra burada müstakil bir beylik
kurduunu söylemektedir (1993: 89-91). M. A. Köymen de bu yönde görüünü
belirtmitir (Köymen 1957: 145). Ancak, nümizmatik veriler, Ali Tegin’in bu srada
“lig ve Arslan lig” unvanlar ile Türk hakanlna tâbi olduunu net bir ekilde
götermektedir. Bu nedenle onun müstakil bir devlet kurmas, devletinin merkezi
olan Kutlug Ordu’da bastrd paralarda “Tamgaç Bura Kara Hakan ve Kutbu’dDevle” unvanlarn kullanmas ile mümkün olmutur. Bu bakmdan, Ali Tegin’in
Buhârâ’y ele geçirdii 1020 ylndan itibaren Mâverâünnehr’deki faaliyetlerini
Kutlug Ordu devletinin kurulu aamalar olarak görmek gerekir. Buhârâ ve
Semerkand yolunun tam ortasnda bulunan Debûsiye yaknlarnda stratejik bir
yerde bulunan Kutlug Ordu, muhtemelen balangçtan itibaren Ali Tegin’in askerî
merkezi idi. Zira, Ali Tegin Buhârâ’da az miktarda asker bulundurmakta ve
kendisine yönelen saldrlar Debûsiye tarafnda yani Kutlug Ordu’da karlamakta
idi. Bu, eski Türk geleneine de uygun dümekted idi. Nitekim, emsü’l-Mülk
Nasr b. brâhîm gibi, Türk hakanlar Buhârâ gibi önemli bir ticaret ve bilim
merkezinde ordugah kurmadklar gibi, askerlerin ehre girilerini de
snrlamlard. slamî metinlerde Kutlug Ordu ( . g?"/ . g?/ . V?) adna
rastlanmamaktadr. Sadece, Ali Tegin ve oullarnn paralarnda rastlanan Kutlug
Ordu adnn muhtelif yazllar vardr. Bu yazllar ve deerlendirmler hakknda
bkz. (Koçnev 1990: 207-209; Federov 2001: 48).
28. Beyhakî’nin, Hârizm tarihini özetledii eserinin son bölümünde Ali Tegin’in
ölümünü, Cend hakimi ah Melik’in, Hârîzm hududuna yerletirilmi olan
Selçuklular katliama tabi tuttuu Zilhicce 425/Ekim-Kasm 1034 tarihinden önce
vuku bulan bir olaym gibi hikaye etmesi, bir çok aratrma eserinde Ali Tegin’in
1034 yl içinde (yani Ekim-Kasm 1034 öncesi, 1034 k ya da 1034 ylnn son
ay) öldüü ve bu sebeple, Selçuklularn bundan sonra Hârizm’e gittii eklinde
yorumlanmtr (Beyhakî 1982: 749). Bize göre, Ali Tegin’in ölümü en azndan
1035 ylnn ilk üç ay içinde vuku buldu ve Selçuklularn katliama urad tarihte
Ali Tegin sad. Zira, Ali Tegin’in öldüü haberi, Belh’den gelen bir mektup ile,
Amûl’da bulunan Sultan Mesûd’a 18 Nisan 1035’de ulatna göre, bu tarih ile
Selçuklularn katliam tarihi arasnda en az alt aylk bir süre vardr ki, hzl
atllardan müteekkil posta tekilatna ve güçlü bir istihbarata sahip olan
Gaznelilerin, en büyük düman kabul ettikleri ve gün be gün izledikleri komular
Ali Tegin’in ölümünü alt ay sonra örenmi olmalar imkanszdr. Kald ki, Ali
Tegin hayatnn son zamanlarnda ele geçirmeyi düündüü Çaâniyân, Tirmiz ve
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Belh yaknlarnda oyalanarak, frsat kolluyordu. Herhalde onun ölümü Belh’de Ali
Tegin’in muhtemel saldrlarn önlemek için görevli Gazne ordusu komutan Ali
Dâye tarafndan Amûl’daki Sultan Mesûd’a bildirildi (Beyhakî 1982: 472, 496).
Bunun ise, belki en fazla bir aylk bir süreyi gerektirdii düünülürse Ali Tegin’in
Mart 1035’de öldüüne hükmedilebilir. Nitekim suikast sonucu öldürülen
Hârizmâh Hârûn’un ölüm haberi de Amul’daki Sultan Mesûd’a çok ksa bir süre
içinde (üç hafta) bildirilmiti (Beyhakî 1982: 499). Beyhakî, Ali Tegin’in 18 Nisan
1035 tarihli ölüm haberini, kronolojiyi esas alarak anlatt bölümde 426/10341035 yl olaylarnda vermektedir (Beyhakî 1982: 474). Halbuki, Hârizm bahsi
432/1040-1041 yl olaylarnda ele alnm olduundan, Beyhakî, burada
Selçuklularn içinde bulunduu çaresizlii izah etmek için, Ali Tegin’in de ölmü
olduunu belirterek Selçuklularn Hârizm’deki trajedisini kronoloji kaygs
tamadan ele almtr. Zaten, Selçuklularn çaresizlik içinde Gazneli Horasan
divan reisi Ebu’l-Fazl Surî’ye yazdklar mektup, Ali Tegin ve Hârizmâh Hârûn’un
ölümü sonrasnda Recep 426/Mays 1035 tarihinde idi. Ali Tegin’e ait 426 /10341035 tarihli sikkeler çerçevesinde Türk hakanl numizmat Koçnev de, Ali
Tegin’in 1034 yl sonunda ölmü olmas gerektiini ifade ederek, Beyhakî’nin
hatal olduu kanaatindedir. Ancak onun da kast ettii hata, Beyhakî’nin son
bölümde verdii bilgiler olup, Koçnev, Beyhakî’nin kronoloji dayal anlatt 426
yl olaylar içinde Ali Tegin’in öldüü haberinin verildii 18 Nisan 1035
tarihinden habersizdi. Bunun sebebi, herhalde, Barthold ve Pritsak gibi tarihçilerin
Beyhakî’den aktard bilgilerle yetinmesi ve ancak bu bilgileri kritize etmesinden
kaynaklanmakta idi (Koçnev 2000: 195).
Baz kaynaklara göre, Selçuklularn kadim dümanlar Cend hakimi ah Melik’in
basknna maruz kalmalar, Hârizmâh Hârûn’un ihanetinin bir sonucu idi
(Cüzcânî I 1363: 247; bnü’l-Esîr IX: 364; Mirhond IV: 657).
Müzakere srasnda Gazneli vezirin, elçilere, “Bu emîrlere nasl kefil oldunuz?”
sorusuna, Ukâ bir cevap veremezken, dier elçi ortaya atlarak, “Biz, Sultan’a özür
beyan etmek için gönderildik. Çünkü, emîrlerimiz henüz gençliinin baharnda.
Onlar sahtekarlar hile ile fesada yöneltti.” eklinde verdii cevaba Vezir, “Ameller
niyete göredir” diyerek honutsuzluunu gösterdi (Beyhakî 1982: 533).
Arslan lig’in mektubu, birçok özür ve tevazu ibaresi ile dolu idi. Özellikle de
Çaâniyân ve Tirmiz olaylar için özür beyan edilerek; “Olanlar, hata sonucu
olmutur. Bizi yanltanlar, gerekli cezay almlardr. ayet yüce Sultan uygun
görürse, bizi affetsin ve eski dostluumuz yenilensin.” denilmekteydi (Beyhakî
1982: 533-534).
Vezirlerin divannda okunan Arslan lig Yûsuf’un mektubunda unlar yazlyd:
“hmalimizden kaynaklanan eylerden nasl özür dileyeceimizi bilmiyoruz.
Bununla birlikte sadakat ve dostluk balar bu dereceye ulanca Sultan bizi
himaye etti. Bu iki elçiyi göndermemize bizi tevik eden üç amaç vardr. Bu
amaçlar karland ve iki taraf arasnda anlamalar yapld vakit istediimiz her
eye ulam olacaz. Bunlardan ilki; Sultan’n hanedan kzlarndan birini bizden
biri ile evlendirerek bizi ereflendirmesi, ikincisi; oullarndan birini bizim
kzlarmzdan biri ile evlendirme cömertliini göstermesi ile, Sultan’n ülkesine
yönelik arzular sona erecektir, üçüncüsü; Türkistân Han’ Arslan Han ve
Türkistân’n emirleri ile bizim aramzda güven ve anlamalarn salanmasnda
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Sultan Mesûd’un arac olmasdr. Böylece Sultan, bizim (Hanlar) aramzda bir
anlamazlk olmadn ve evlerin tek bir ev olduunu, dümanlk ve husumetlerin
ortadan kalktn anlayacaktr. Bu, bizim iki elçiye verdiimiz mektuplar ve
müâfehelerdir. Bizim için gerekli olan bu amaçlara, yüce Sultan’n önem verecei
umulur. Bizim de, Sultann isteklerini yaptmza ahit olmas için iki elçimiz ile
birlikte bir elçisini göndermesi beklenir. Bu üç amaca cevap verilmesinden sonra,
ordumuz Ceyhûn nehrini geçerek Sultan’n ordusu ile birleecek ve fitnenin
bastrlmas için çalacaktr. Bu konuda Sultan’n emirlerine riayet edeceiz ve her
alanda yaplmas gerekeni vaat ediyoruz.”
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Sons of Ali Tegin in Transoxania:
The Kutlug Ordu State (1020-1041)
Dr. Ömer Soner HUNKAN
Abstract: Ali Tegin, a member of Turkish Hakanids (Qarakhanids),
stepped in the historical stage on the removal of Samanids in
Transoxania. In 411/1020-1021 Ali Tegin, known in the region as a
cunning politician, took over Bukhara. Defeating Ghaznavid Army in
Debûsiye, in the spring of 1032, he managed to establish an
independent state in Kutlug Ordu. An element of balance between the
Hakanids and Ghaznavids, the state of by Ali Tegin was not
maintained by hmis sons, after his death. Thus, the balance of power
in Central Asia changed abruptly. Turkish Hakanids was divided into
two parts as East and West Hakanids. Seljukids had to move to
Khurasan and by driving the Ghaznavids out of Khurasan out in a
short time, founded the Great Seljukids State reaching to the
Mediterranean.
Key Words: Transoxania, Qarakhanids, Ali Tegin, Bukhara,
Seljukids, Ghaznavids
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