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AÇIŞ KONUŞMASI

ÖLÜMÜNÜN 750. YILDÖNÜMÜNDE
SULTAN I. AIAEDDİN KEYKUBAD SEMPOZYUMU
AÇIŞ KONUŞMASI

4 HAZİRAN 1987
Prof. Dr. Halil CİN
Rektör
Büyük Atatürk'·ün "Türk kabiliyat ve kudretinin tarihteki başa
bütün Türk çocukları kendileri için lazım
olan atılım kaynağını o tarihte bulabileceklerdir... Büyük devletler
kuran atalarımız büyü'l< v.e kapsanılı med~yetlere de sahip olmuş
tur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirınek bizler için bir borçtur ... Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." veeizelerinin Türk
Milli Eğirtimine, yii!kseköğretim kurumlarına verilmiş bir diraktif olduğu inancı içinde bugüne kadar düzıenlemiş o·lduğumuz milli tarih
vıe kültür !]ronularındaki lsempıazyumlartian sonra Anadolu Tarihinin
çOk öneıuli bir devnne taalluk eden I. Alaedilin Keylmbad Sampazyumunu düzenlemenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.
rıları meydaına çıktıkça,

Bugünü iyi değerlendirınıeik, geleceği sağlam temeller üzerine
etmek için tarihi bilmek, ondan ibret dersleri almak gerekir.
Tarih, maziden bugüne ve bugünden geleceğe tutulmuş bir projektör gibidir. Onun aydınlığı olmadan doğru kararlar verilemez.
inşa

•

Atatürk Türk Tarihine v.erdiği önemin sonucu olarak 1932'de
Türk Tarihini Teiıkik Cemiyetini kurtlurımuştur. Türk Tarihi sahasında yapılan değer!ti çalışmalara rağmen Selçulklu ve Anadolu Selçuklulan Tarihi hakkında yapılan çalışmaların yeterli olmadığını
ifade etmek gerekir. Ölümünün 750. yılında I. Alıileddon Keykubad
devrine böyle bir Sempozyum!a, sa·thi de olsa, bir g;öz atılmasının
Türk geçliği ve aydını iÇ[n yararılı olacağına inanıyorum.
Anadiolu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Ortaasyadan binlerce kilometre uzaJklıkta yeni Anavatan olmuştur. Halen 52 milyon
Türk'ün yaşadığı Anadolu, !dünyada üzerindıe tek bağımsız Türk devletinin yaşadığı vatandır. 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın
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Malazgirt Zaferi !iJle Ana'doilu'nun .'kapıları Türklere aridına kadar
açılm,ştır. Daha önce 25 yıl'da Ortaanadolu'yu zıor geçen Türklerin
bu savaştan sonra geçen iki yıl içi1lde Anadolu'da ayaıkba;smadıkla
rı yer kalmadı, denizlere kadar uzandılar.
GöHer bö]gesin'de Myr~ollmfalon atllı ye"de Bizans İmparaitorunu
kesin olarak mağlüp eden II. Kıhç Arslan, Anadolu'nun ,ebedi Türk
vatanı ol]lduğunu Bizansa kabul ve tasdik ettiıt!i.
Selçuklu hakimiyeti altında Anadolu blirldğinin sağılanması ve
bugünkü Türkiy~ smırlarma ulaştırılması, I. Alaeddin Key'kubad
! 1219-1237) 'a nasip olmuştur.
Arı.rudolu Türk kültür ve medeniyetmin temelinin atıl'dığı, futuhat ve kül<türel faaliyetlerle Anadolu'nun Türldeşmesi ve İslamlaş
maJsının gerçehleştirildiği devre, olması bakımından Ana.diolu Selçukluları devri büyüik ön1 enıi haizdir. Bu devrin de her bakımdan en parlak devni Sultan Alaü'ıd-Din Keyku:bad'ın Saltanatı dönemidir. Bu
bakımdan O'n:llll devlot adamlığı, güçlü şahsiyeti, kudret ve haşme1ıi ve bu meziye.tlerinin ikayna1<iları üzerin'de önemle durmak gerekir.

Alaü'd-Din Ke,yikubad'ın çıooullduğu, babası I. Giyasu'd-Din Key"
büsrev'in Bizansta sürgünide bulımmasından dolayı tstaııbul'da geçn:ciş1ıir. 1203 yılmda I. Giya sü'd-Din, üç böl'gelerdeki Türkmen itmeranın teşvik 'Ve desteği ile Anadolu'ya gelip dokuz yıl aradan sonra
yenrden tahtına kavuşunca, büyük oğlu İzzü'd-Din Keyikavus'u Malatya'ya, ortanca oğlu Alaü'ld-Din Keykubad'ı da Tokat'a ,göndermiş
tir. Alaü'd-Din Ke~kubad'ın Şeh-zadıelik döneınlink:le Tbkat'ta eğitini
görmüş ıolim.a;sı ve burada yöneticili:k yapması çok anlamhdır. Çün']~ü. Tokat ve hmasıya yöresi Danişmend Oğullarından tevarus eden
yazilik ve Türkmendilik mefkure'sinin hakim olduğu yöre idi. Yöre
bu karaikterini Osmanlı zamanmda da muhafaza e1ırnekteytli.
1

IL Kılıç AJslan Anadolu'nun siyasi birliğini te'sis ,ettiği hal'de ülkesini l l oğlu araisında tal~sim etmişti. Bu sultan daha hayatta iken
oğulları ta:ht mücadelesini başlattılar. Bu mücadeleler sonunda bütün kardeşlerdili mağlup ederek Anadolu'nun birliğini yentden !kurmayı başaran 'Dokat Şehzadesi Rüknü'd-Din Süleyman Şah olmuştur.
II. Giyasu'd-Din'in l~öitü yönetdmi. Anadolu Selçuklu Devletini
bir badireye sürüildemekte Hcen Anadolu'yu bu k'ötü durumdan kurtarıma opera;sytonu olan Baba ~shaik harekatı gene Amasya ve Tokat'ta organize edilmişti. Timur iLeng'in Anadolu'yu istilasınidan sonra
Osmanlı Devleti parçalanmışkan devle1ıi. bu durunıda kurtaran vıe
Osmanlı Devletini yeniden !kurmayı başaran gene Amasya Şehzade-
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si olan I. Mehımed Çelebi olmuştur. Tarihçi Paul Wittek halldı olarak bunun bir tesaidüf o·lmadığını, Amasya ve 1'okat yöresin(Leki Danişmend Oğullarından inti'kal eden gazilik şuuru ve Türkmencilik
mefkuresi ile dzah e'der. İşte Alaü'd-Din KE!ykubad'da 'IIokat şehza
desi •olarıvk burada eğitilmiş ve yöredeki gazdlik ve Tür"kmenciliik
metfkuresi içinde tav almış bir şahsiyete sahiptir. Bu meziyetintıen
d!olayı TIÜI'klnenler O'nu "Uluğ" SuHan diye anıyorlardı.
Alaü'd-Din Keyikubad kültürü bir Su1tan olarak tanınır. Arapça, Fars'ça ve Rumca b'iliyoı:"du. Hey'et ilmine vakıf idi. Ahi Evren
diye bilinen şeyh Nasirü'd-Din Mahmud "Yezdan-Sinaht" adlı es'erinıde ·onu "Hakim" (Filozof) bir kişi olarak anmakteıdır. Ahi Evren,
Sultan Alaü'd-Din'in emri ile İbn S[na'nın bazı eserlerrini tercüme etmiştir. Demek ki İbn Sina'ya ilgi duymaktay'dı. İbn Bibi de onu okuınayı seven bir hükümdar olarak zifkr etmekte, Nizamü'l-Mülkün
"Siyaset-name"•sini, imam Gazzali'nin "Kimya-i Saadet"ini ve Kac
bus'un "Kabus-name"sini çıolkça mütaiaa elttiğini kayldetme<ktedir.
İlim aidamlarına çok {leğer veri.r'di. Bu yüzden ona eser ithaf eden
bilginierin sayısı olduikçıa lkabarıktır. Kubad-Abad Sarayında ilim
adamlarını huzuruna kabul ed8'r ve onlara sohbet etmelqten hoş[a
nırdı. Şiir ve edebiyata düşkıündü. Günümüze intikal eden bir'kaç
beyt Farsça şiiri onun yüksek şiir zevkine ·sahip olduğunu göstermektedir.

•

34. Abbas'i Halif·ooi en-Nasır Udinillah, elç>si Şihabu'd-Din Suhrevertli ile göndeı'diğ'i Futuvvet üniformasım muhteşem bir törenle
giyerek Fu'tuvvet mesleğ'ine girmiştir. Bu bakımdan Futuvvet (Ahil
teşkilatı'na mensup şeyhlerle sıkı bir diya•loğu vardı. Sultan Alaü'dDin dindarlığı ile de tanınmıştır. Neomü'd-Din'i Daye, Meşhur Şeyh
Sühreveı'di ile Malatya'da va;ki olan görüşme<sdnde Sühreverdi'nin
Sultan Alaü'ıd-Din hakikınıda şöyle deldiğini nakl eder. "Gerçi Padişalılara yakın ıfun:aik ıtıiınler ~çiın iyi değil ama sen bu g-enç, dindaa",
ilimden nasibini almış, ilmi ve alimleri koruyaın Sultanın hizmııtine
gir". Sührıeıverdi'nin bu 'öğüdü üzerine Neomü'd-Din-i Daye Ka}TISeri'de Sııltan Alaü'd-Din Keykubad'ın hizmetine girmiş ve "Mirsadu'lİbad" adlı meşhur eserini O'na tak\lim etmişmr. Gene İbn Bibi Sultan Alaü'd"Din'in Eş'ari ve Şafii olduğunu ve ıdini vıecibelerini titizlikle yerine getirdiğind ya:z;makıtadır.
Genel 'olarak Selçuklu Sultanlan Anado1uda geniş bir müsama"
ha ve bJoş·gıörü ortann yaratmış[ardı. Çeşitli din ve milletierin bulunduğu o günün Anad{Ylusun\lıvki kültürel şartlar bunu gerektirdiği
gibi, vasülı yöneticiden de be'klenen budur. Meşhur İşraki filozof
Ma!ktul Şihabu'ıd-Din Suhreıverdi, Diyarbeki'r'ıde bulunmuş, Artulkoğ"

6'--~----------------~P~r~o~f-~D~r~-~H~a=u=·ı~c~ı~n~---------------------

lu İmadu'd-Din K'ara-Ars1an'a "el-Elv<aJıü'l-İmadiye" adlı eserini sunmuştur. Tokaıt'da da bulunmuş, orada da II. Kılıç Arslan'ın oğlu Süleyman Şah'tan saygı görmüş ve ıbu Sultana da "Pertev-name" adlı
eserini sunmuşctur. Aynı zat Halep'e ıgtctmiş, Salahu'd-Din Eyyubi'nin
oğlu El-MeHku'z-Ziahir tarafından zındık o~duğu gerelkçesi ile idam
edilmiştir. Yani fikirlerinden k:folayı ölıdürülınüştür. Bu durum SelL
çuklu devlet adanılaruıın filkıir vıe inanç öz.gürlüğüne ne kadar değer verdiklerine güzel bir örnek ıteşkil ııder. Şüphesiz Alaü'd-Din
K'eykubad da en az selefieri kadar lıoşgörü ve müsamaha sahibi bir
Sultan idi. Dıos;tları, sohbet arlmdaşları arasında Erıııeni, Rum kişi
ler de vardı. Zevcesi Kirfard'in kızı Hıona Hatun, uzun 'Süre dinini
mu:lıafaza ectmiş, ancak •s•onunda !kendi rızası ile İslaJıniyeti kabul etmiştir.

Sultan Alaü'd-Din Keykubad içte ve dışta Anadolu'nun güventam olarak 'SağlamEş v<e buna büyülk 'bir önem vermiştir. Kıb
rıs'ta haçlıların Anadolu sahil1erı:ine yaptıkları ba;skınları durdurmak için Silifk>e'den Antal'Ya'ya kadar olan Güney sahillerinde bir
ço!k kalelıer inşa ederek Güney sahillerini emniye;t altına almıştu·.
Keza haçlı kuvvetleriyle ittıifwk içinde bulunan Çukurova Ermeni
Prensliğine de ağır bi!r darbe indirerek Güney salıillerin ,güvenliğini
bozan davranışiarım öniemişctir. Cenevizliler Trabzon Konınen1etri
ile 1ttifak halinde hareket ederek zaman za;ınan Ana:dolu'nun Karadellliz'e açılan ticaret li'ınanı ıdlan Samsun ,ye Sinop'a baskınlar düzenlemekte ve Anadollu'nun Kırım VIS Sağdak ile olan ticaretini engel!emektte idiler. A[aü'd-Dıin Keykubad, Hüsamü'd-Din Çoban komutasında bir donanınayı Kmım'a S'evk eden•k Kırım'daki limanlarda güvenliği sağladığı gibi, Trabzon'a da bir se:l'er düzenieteralK
Kioınnenıosları tedip e;tmiş ve yeniden haraca bağlamıştır.
liğini

Selçuiklularla Eyyubiler arasmda öıteden beri bir >ürtüşme mevouttu. Salahu'd-Diaı el-EY'YU/bi, Adıyaman CHısn-ı Mansurl ve Maraş
yöresini Selçuklulardan almLŞtı. Alaü'd"Din Keykuba:d, Eyyubi prensi El-Me!iku'l-Kaınil'i yenerek Atlıyamadan ve Maraş yöresini Eyeyubilerden geri aldı. Bu olayidan sonra Sultan Alaü'd-Din, Doğu Anadıolu ,seferine çıktı. Harput ve Erzincan'ı zapt etti. Bu sırada Do,ğu
Ana;dolu'nurıı. büyük bir lkısnıı Celalü'd-Din Harzem-Şah tarafından
işgal •edilmiş bulunu}"ordu. Moğolların. önünden kaçarak Doğu Anadolu'ya gıiren ve .A!h1a;t'ı zapte!dip, burayı kendi'sine karargah tutan
Celalü'd-Din Harzem""Şah, Anadolu'nun güvenliğini tel>did etmelkteyldL Alaü'd-Din Keylmbad, Celalü'd-an Harezın-şaJı üzerine yürüdü. "Yassı-çemen" mevkiinde onu nıağlub ,ederek Doğu Anadtı[u'nun
güvenliğini sağladı. Daha sonra Kemalü'd-Dıin Karuyar koımutasın-
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da bir orduyu doğuya sevk ederek Gürcistan'a kadar bütün Doğu
Anada'lu'yu hakimiyeti altına aldı. Bu sırada Azerbeycan'a giren Moğıollar, Alaü'd-Din Keykuıbad'ın vefatından sonra Moğ!ol Orduları
Anadolu'ya girebildiler.
Sultan .Aılaü'd-Din Keykubad'ın dahili Sliyasetinin Türk siyasi tarahıi içinde ö2ıellbir yeri vardır. Her şeyden 6nce devlet yönetiminde
Türk unsuruna dayanmıştır. Onun zamarımda Türkmen Şeyhler büyük himaye gördii'kqeri gibii, 'kıo1onizatör Türk ld~rvişlerinin faaliyetleri desteklanmiş ve Anadolu'nun Türkleşmesi ve İsıarnıaşması yolunda büyük kültürel hi=etler gerçekleştirihniştir.
Alaü'd-Din Keykubad, zamanında altşılıruşın aksine devlet idaresinde -yü!lı:sek mevlııilere Türkineiller tayin ediY'ordu. Bu durum
öteden beri Anadolu'ya geHp devlet idaroomde yüksek mavkilere yerlı,en İran unS'Urundan k1şilıer He Türkmen dervişler ve devlet memurları arasında sürtüşmeleer yol açmıştır. Kayrseri'de yöneticilerle
Türkmenler arasındaki sürtüşme çatışma noktasına gelince, Alaü'dDin Keyikııbad K!onya'dan süratl'e Kayseri'ye gelmiş ve Türkmenleolehine siyaset;te bull\illarak olayı yatJJŞtırmıştır. Onun bu siyasi tutumu Türkmen halkın çeşitli s~J~Syal, !kültürel, ekmııom:ik teşkrlatlar kurmalarına vesile o•lmuştur. Selçuklular devrinin en ügi çelkici kuruluşu olan Ahi TeŞikililitı, !Ahiyan-i Ruml ilk olarak A'la;ü'tl-Din Kaykubad'ın ba'bası I. Giyasüd~Din Keyhüsrev zamanmda Kayseri'de ku- ·
ru1muştur. AJlaü'd-Din Key'kuıbad
zamanında bu teşkilaJtın bütün
Anadcılu Şehirlerinde örgütlenmesi sağlanmıştır. Şehirlerde beledi
ve ticari faaliryetlei'le Hgili hi2ımetıer bu 11e.şkilat menımplarına gördürülür olmuştu.

•

Alaü'id-Din Keykubad zamanmda Ahi teşkilatı yanında Anadlllu
Bacıları !Baciyan-ı Ruml, Anadolu gazileri !Gaziyan-'i Rum!, Anadiolu A>bd.ullahı !A>b.dalan-ı Rum! gibi Türkmen halkı arasında kurulan sosyal, kütürel, ikttsadi, siyasi, ve askeri nitelikli örgütler faaliyetlerin[ en üst dimeyde yürütmekt>eydiler. Bu öi'gütler Alaü'd-Din
Keykubad'dan sonra da varhklarını süi'dürnıüşlerdir. Fakat hiç bir
devirde Keykubad zamanında olduğu kadar başarılı olamamışlar
dır. Bu örgüt mensuplan devlete ve topluma hizmeti iman 2le'V'ki haline getirmişlei'di. Kôsedağ yenilgisinden sonra Anadolu Moğ'ol istilasına uğradı. Selçulldu Devleti, Mo~ol egemenliginin altına girnıiş
ken bu örgütler Moğol iktidarına kai'şı direnişe geçnıi<?hırdir. Bu direnişler XIII. asrın sonuna kadar sürerek, Moğ'ol Emperyaiizmi'nin
güctümüne giıımiş buJlunan S>elçuldu devletinin yı'kılması ile I!Jjrlikte
Moğol iktidarının göçüşüne de neden olmuştur.
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A:laü'd-Din Keykubad devrinde Anadolu'nun heT tarafına yayıl
bu örg:ültlerin faaliyeıt ve mrücadeıle[eri sonunda Türkmen Beyler, istiklılllerini ilan etierek Anadolu'da Moğıol iktidarının
çöküşüne, Tür'klüık şuurunun uyanmasına yıol açmıştır. Bu hal Anadolu'da Türk dili ve edebiyatma değıer verilip işlenmesi ve gelişme
s1ne de vesile 'olmuş ve Türk edebiyatı ürünlerini verrneğe başla
mıştır. Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve güçlenmesinde bu dört kaı'dıeş kuruluşun ne kadar büyük ml oynadıkları
nı tafsilatlı bir biçimde dile getirmişıtir. A!hmet Eflaki'nin "Menakibü'l-arifin" adlı eserinde Türkmenlerin •bu faaliyetlerinin Selçuklu
Devletıi fle birlikte Moğıol iktidarın:ııı çöküşüne neden olduğunu dile
getirerek üzüntüsünü ifade etmesi, Anadolu'da Moğ'Ol Emperyalizmi
ile ittifak içine giren İran unsurundan olanların zih:ııiye.tini yansıt
ması be.kımından anteresan v.e hatta ibret vericidir.
ması sağlanan

Keykubadın kültürel siyaseti yanında !iktisadi vıe ticari siyaseti
de büyük önem taşımaiktadır. O'nun zamanındeıkı inşa faaliyetleri
ile Anadolu en yüllrnek medeniyet ;seviyesine ulaşmıştır. Akdeniz ve
Karadenizde giriştiği askeri faaliyetler O'nun Anadolu'daki ticareti
deıstekleımek amacına yönelıiktir. V enedik~erle ve Rtzans i:te aikt ettiği ticari anlaşmalar ticarete ne kadar önem verdiğini belgelemektedir. Anadolu birçok yönlerden gelen ik•ervan yıollarının yoğunlaş
tığı, kesiştiği bir ülke aurumundaydı. Hu ticari seyru s~ferin. emniyet içinde yürümesi makısadıy!la Analdolu 'bEI!ştan başa K}ervancSaraylarla donanmıştı. Aynı asır'da yaşayan Zekerya el-Kazvini ve YaJkut
el-Hamevi, Anadolu'daiki ticari fBialiyetierin nizarn ve in'tizam içimle
yürütüldıüğü:ııü, ülkenin kervan-saraylar'la donatıldığını anlatmış ve
bunun dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığını yazmışlarl:lır.

Selçuklular zamanında Kayseri1de "Yabanlu Pazru-ı" ~enilen birde Milile<tllerarası pazar yeri vardı. Her sene yazın belli bir süre lk:u".
rulan bu pazara ·suriyıe, Mısır, Irak, İran, Ka:fikasya, Soğdak, Bizans
ve Venedik'ten tüccarlar geHr mal'larını pazarlar ve ilgi duydukları
malları ülkelerine götürürlerdi. Alaü'd-Din Keykubad devr'i Yabanlu pazarının en verimli ve en sağlıklı işlediği devre ()[muştur. Bu de-.
virde Anadolu, dıünyanın €n müreffelı be]dooi durumundaydı. Bellii
tarimnin de en mutlu çağı bu çadır. A~aü'd-Din Keykubad devrinin
yazarı Necmu'd-Din-i Daye "Mirsadu'l-ibad" adlı eserinin önsözünde bu husu'su şıöyle anla,t:ıııalkltadır; "Müslümamlar adalet, asıayiş ve.
huzuru, Selçuklu lıaneda.nının kutlu sancağı gölgesinde bulunmuş
lardır. Bu dindar Sultanlar zamanında yapılan medrese, hani~ah,
kervan-saray, hastahaıne ve köprüler hlç bir deviide ve hiç bir yerde
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övgü ile
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Bu ülkede' müslümanlar bu kutlu hanedana dua ve

meşguldürler.''

Kazvinli Zekeviya ise, Selçuklu Hanedanının ülkelerini imar etsöz ederlmn hanedana mensup kadınlarm da bu imar
faaliyetlerinde rol a]dıklarmı, kervan-saraylar, imaret ve hastahaneler ya;ptıklarını, vakıf müesseseleri kurduklarını, Ana'dolu'daki
ağır kış şartlarına rağmen bu kervan-saraylar sayesinde ticari faaliyetl•erin aJı:samadığını övgü hle anlatma'ktadır. Devrin lbir çok tal'lhçileri güçlü siyasi otıoritesinin yanında ülkesini imar eimede
Alau'd-Din Keykubad'm emsalsiz 'bir hükü.ındar olduğunu ifade etmişlerdir. O'nun zamanında inışa
edilen eserler'den buıgiin ayakta
duranlar ·'dahi sayılamıyacaik kadar çoktur.
t1kleriiıden

Türk tariili bir Çok şansızhklarla doludur. Bu şansızlıklardari
biri de Uluğ Sultan .&iaü'd-Din Keykubad'm genç yaşta (45-50) bir
sü-i kasde 'kui'ba.n gitmesidk Su~tan büyük oğlu Giya;su'd-Din'in yetersiz Dlıduğunu farketimiş ve Eyyulbi Melilkesirıden doğan küçük oğ
~!1 İzzu\d:-Din Kılıç Arslan'ı veliaht tayin etmişti. Giyrum'd-Din de öteden beri Alaü'kl-Din Keykubad'a muhalif olan Ümera. ile Htifak ederek Kay.seri'deki bir ziyafetbe yemeğine zehir tlı:atıp O Ulu Sultan'a
kıymDşlardrr. (1~3'i'l Alaü'd-Din Keykubad'ın ölümü ile Anadolu'nun
talihi te:ııs dönmüştür. Huzur ve ref•aılı. dolu ;olan Anadolu O'nun ölümünden hemen •sonra a.naiiŞi, ızdrrap dolu bir ülke halini' aildı. İbn
Btbi 1280 yılında. rtamanılladığı eserinde "O'nun ölümündeı:ı bu güne
kadar kimsenın yüzü gülmeili ve kimsenin boğazından tatlı şerbet
geçmedi. Diyaır-ı Rum !Ann!dolul sü/ııeldi -biT inıhitat içinde ka:]dı" demek suretiyle bu gerçeği ifade etmektedir. O'nun ölümürıden sonra
Selçuiklu hanedam içinde bir daha. 'kudrıetli suıtan çıkmadı. Bu hanEldan içinde Uluğ Sultan Key'kuba.d mfunta.z bir hükümldarklrr.
O'ndan birkaç seme sonra. Moğblla.r AnadJoiu'yu <işgal ettiler. Selçuklu Hanedam XIV. a..sır başına. kadar Moğdl hakimiyeti altında. varlıc
gmı sürdürdü. Ala.ü'd-Din Key'ku'bad zamanmda sağlam temeller
üzerine kurulan lk.'ültüre'l ve sosyal müessese ve örgütler uç 1Jö1gede
yeniden filizlanerek Osmanlı Devletinin zuhuruna veııile olmuştur .

•

SONUÇ
Askeri fetihler ne kadar güçlü ralurlarsa olsunlar, 'bu fetihler
kültürel te\lbirlerle, bir takım altyapı müesseseleriyle desteklenmedikleri takdirde yok O;!ınaya., erimeye mah'kumdurla.r. Tarthte bu tür
fetfulerin 'Örnekleri pek çolk.tur. Moğo[ fetihleriyse bunun tipik bir
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örneğidir. XIII. rusırda hemen •bütün Asya'yı f-e1ıhettikleri halde, fethelbttikderi beldelere kendilerine mwlısus· bir küJltür ve kültürel müessese[er götürmedikleri için o beldelerin yerli ha~Fk~an ve Kültürleri
içinde kıısa sürede eriyip yok olmuşlardır.

Türkler Anadolu'yu fetihettiikten sonra Anadolu'da çok çeşitli
müesseseler vücutla getirdikleri gibi, )"oğun bir kültürel faaliyıeit
içinde de bulunmuş~ardır. 13ugün dahi Selçuklular zamanında. yer]eşim yeri olmuş yöre ve beldelerle o devirden kalma pekçok tarihli
eser mevcuttur. Bu müesseseıerin en önemlileri cami, medrese, tekke, zaviye, ıkervan-ısaray, hastahane, hamBJm, türbe, suyolu ve askeri
gay;eyle yapılanlandır.
İş1ıe bu a1tyapı müesseseleri sayesindedir iki, Fatih Türkler Anadolu'da erimeyip burayı yurt edineıhilnıişlerdir. Böylece Anadcılu'"
nun Türkleşmesi ve :Dsliıinılaşması gerçekleşmiŞtir. Fe•tihten sonra bu
müesseselerle Anadıdlu'da Türk-islam medeniyetinin temelleri atıl
mıştır.

İşte Alaü'd-Din Keykuıbad devri bu hizmetlerin en y;oğun ve en
düzenli biçimde y;ürütüldüğü devirdir. O'na Uluğ Sultan denmesinin sebebi de budur. Anadolu Türk kültür ve medeniyetinin en önde gelen mimarlanndan: olması bai{]mından daima saygı ile anılma"
ya layıktır.

1071 Malazgirt Zaferi ile kurulan, II. Kılıç Arslan'ın 1176 Myriokefalon Zaferi ile 'klorunan, Gazi Mustafa Kıenıal Atatürk'ün 1922'deki
Başkomutanlık Zaferi ile kurtarılan Türk vatanının ebedi belkçiliği
şuuru ile hepinizi saygılarımla seıWnılıyorum.
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