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gıöre, Keykubadiyye Sarayı çiçekler ve gülllerle çevrili olup, sarayın
önünde çeşme akar ve Oihan Padişahı onıın eyvanı yani balkonunda oturuPdu. Sultan yabancı elçiled ve hülkü!tilidarları da burada
kaibuıl etmiş; burada ölmüştür. Bu Saray'na yabancı elçilerin de misafir e ddianesi ehemiye.tine bir işareıttir" (4l.

Merhum Hıalil Edhem Eld,em ise, aynı kiom:ı'da Kayseriyye Şehri
isimli eserinde şu bilgileri aktanr: "Selçu!klular zamanınld•a Kayseri
Şehri için, mutlu1uğun doruğu sayılır. Oraısı da Konya ve Sivas gibi Selçuklu Sultanları'nın bir başşehri •idi. I. Alaeddiıı Keykubii.d, çoğu zamanını orada geçirir ve düzenlediği saferiere buradan hare- .
ket ederdi. Ticaret, ilim ve güze~ soan'atra,.. için önemili bir merkez olmruş idi" (5) .
Bu cümleden olarak, Alaeddin Keykubad'ın siyasi, idari, akeri,
ikiüisı'J.idi ve i1mi yönleriyl!e Selçuklu şehir merkezleri içinde mühim
yeri ve önemi olan Kayseri'deki faailiyetlerini bilinenierin ışığında
şöy'le ifade etmek müm:küııldür :
ı. Tokat Meliki olan I. Alii.eddin Keykubad, bwbası I. Gıya'Sea
din Keyhürev'in 121l'de Alaşehir Muhare'besi'nde şehit dili;mesi üzer'ine, decvlet ileri gelenleTi tarafından Kayseri'de Selçu;mıu tahtına çı"
karılan ağwbeyi I. İzzelddin Keykavus'a kaJrşı saltanat davasına kal-·
kışaraık, Kayseri'yi mU'hasara etmişse de, neiıice ailamayarak.Ankara
Kalesi'ne çekilmiş ve oraya sığınmış~ır. Ve faikat bura!da da büyük
kardeşine yeııilerek, esir düşmüş eve Malatya civarında Minşar ve
sonra Kezirpert Kalesi'ne hapsekiilmiştir (6J.

2.

Ağrubeyi I. İzzeıddin Keykacvus'un 1220'de cvefatı üzerine, ha-

pis bulunduğu, adı geçen Imieden Sivas'a gelen ve Sucvas'ta Selçuk"
lu tahtına oturan I. Alaeddiıı Keykubad, saltanat merkezi olan Kon"
ya'ya gel:ir'ken, şehir halkının büyülk secvgi gösterileri arasmda Kayseri'ye t~ğramış ve orada da bir cülüıs merasimi yapmıştır (7).
3. Sultan I. Alaeddin Keykubad, Kayseri'de bulunduğu bir sı"
ra•da, A>laiye'nin fe•thd için Emi'Tler'i ve Be·yleri'ne fe'l"'m.anlar göntle- .
rerek, Kionya'da toplanılmasını emretmiş eve kendisi de Konya'ya
gehniş ve neticede bilindiği gibi sözü ·edilen kale, 1223'te fe~hellil
ıniştir (8) .
(5)
(6)

(7)
(8)

Halil Edhem, Kayseriyye Şehri, İstanbui 133'4/'19118, s. 488-50.
Halil Edhem, a.g.e., s. 35-36 ve 43-4,5; Aynı eserin Kemal Göde tarafın
dan sadeleştiriJmesi, Kültür Bakanlığı Ankara HlıB-2 yayını, s. 6'2•-63; Osman Turan, Keykavus I, İA., VI., s. 63•2.
H. Edhem, a.g.e., 45; Turan, "Keykubad I", İA., VI., s. 64&-647.
H. Edhem, a.g,e., s. 45-4'6; Turan, "Keykubad I", s. 647-648.
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4. Sultan I. Alaeddin Keykubad, Moğıol tehlikesine karşı Kon"
ya ve S~vas Ka[eleri ile birlilı'te, yıa•zılıJ< merkez ve bir çaşit asker'li
üs olarak seçtiği Kayıseri Kalesi'ni de onartmış ve bu faaliyertlerini
koydurmuş olduğu ka~e kitabele.-iyle ebedileştirmiştir. Bu Iritabelerden biri, bugün -üzerine konulan lı;ale duvarı yı'kıl'ınış orduğundan
Kayseri A!skeri Has'tal'ınesi'nin I. Kat merdiven boşiuğundalkli. duvwra yerleştiirimiş o[up, üzeninlde : "Bu mubıwek yapı, Keyhüsrevoğlu,
din ve dünyooı,n şerefi, fetihler sahibi, dünya; sultainla.nnın efendisi,
sultanlarm büyüğü, ,ınüslümanlairın eıniirini.1ı 'deliii, yüce Sulta!n
Keykubad Devri'nde 621/1224 yılında tamamlanmıştır" ibaresi yazı
lııdır (9). Kiilıa!beleı<den diğeri ise, bugünkü ~ayıseri Merkez Postal'ıa
. nesi'ne bakan büyük burca yerleştirilmiş olup, taril'ıs1iz olan bu mermeır kıtabenin üzerinlde ise : "Keyhüsrevoğlu, yüce Sultan, din ve
dünyaının şe;refi, ifetihleir sahibi, Müslümanlarm lamirinin delili Keykiibad" ibareesi yazılıdır (lO).
s. Sultan I. Alaeddin Keykubiid, y;ine Kayseri'de bulurrduğu bir
Slil"ada -iMidarı için tehlill<.eli gö:ı1düğü- ünlü emirlerini ve devlet
aklarnlarını Keykubadiyye Sarayı'ııda düzenlediği bir ziyafette hertaraf etmiş ve otoritesini sağlamlaştl!lırnışür (lll.
6. Eyyubiler ile akrabailik ve dostluk kurmak gayesiyle Melik
A!di['in kızı Malike Adiile He evlenmek üzere yaprlan düğün ve şen
likler Mala~tya'dam sonra, Kayseri'.de de tekra'!"lanmış ve Alaeddin
Keykubad, bu düğüniden sonra da Kayseri'de bir müddet kalmış
tır

U2l.

7. Sultan I. Alaeddin Keykubad, Konya'dan ç!!ktığı Alaiye Seferi'nden başka, diğer bütün seferlerine; çoğu :roiman kışı, havası yumuşak man Antalya ve Alaiye'de geçıiı1di~ten s'Onra, irlı;baharda geldiğ-i ~yseri'den Meşhlld Ovası'nda ordusunu toplayarak ç>kmıştır.
Katı[madığı seferler oorrasında ise, ordu dönünceye kadar Kayseri
Keykubadiyye Swayı'nda beik'!eyen ve din~enen Sulta:ıı I. Alaeddin
Keykubad, Kayseri'yi müıhim bir merkez olarak seçmiş ve askeri,
siyasi, idari ilmi faaliyetlerine oradan devam etmeyi adet haline getıirmiştir (13) .

B.
şah,

( 9)
(lll)
(ll)

(•12)
(1ı3)

Mengücek-IOğuilları'nldan
Erzincan Meliki Alaeddin Davudbirçok hediyelerle Kayseri'de Keykubadiyye Sarayı'nda buılu-

Kitabe metni iç'in bak: H. Edhem, a.g.e., s. 4Q; K1tabe tercümesi için bak:
Göde, a.g.e., sadeleştlriJmesi, s. 68.
Kitabe metni için bk: H. Edhem, a.g.e., s. 4,3; Tercümesi için, s. 69.
Bak: H. Edhem, a.g.e., s. 4,7; Turan, "Keykubad I", s. 6'48.
Turan, a.-g. makale, s. 650-65ı1; H. Edhem, a.g.e., s. 43.
H. Edhem, a.g.e., s. 48-50 ve s. 6l'e bakınız.
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nan Sult111ıı I. Alaeddi;n Keykubad'ı ziyaret
h81t bir şekilide ülkesine dönmüş alimasma

eıclereık baş eğmiş

ve rarağmen, Kayseri'de YaP"
tığı aııdılaşmayı booıaraik, kışkırıtıcı davram~iJar içine girmesi üzerine Sultaın I. Alaeddin 625/122B'tle yine Kayseıri'ıden hareke.tıe Davudşah'ı itaat altına almış ve Erzin,caıı'ı Selçuklu ülkesine katmıştır. Oğ
lu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Erzincan'a yerleştkdikten sonrra, Sivas'tan ha.reke1ıle atletıi o]duğu üzere yine Kayeiri'ye gel'miş ve orada
btr müddet kalmıştır (14).
9. Sultillll I. Alaedilin Keykubad, seferlere. Kayseri'den çıkma"
gelenek haline getir1diği gıibi, kazariliığı zaferleri de Kayseri Key- ·
kubadiyye Sarayı'ında şenlikJer ve ziyaıretler düzen~eyerelk kutlama-.
yı aidet edlnmiş, bun!dan dolayı d:a Kayseri hareketli günler yı;ışama~
mıştır. Mesela, bunlardan biri ve en muhimi Ce·laleddin Ha.rzemşah'a
karşı kazanmış oillduğu 1230 tarihli Yassı Çemen Zaferi rnünasebetiyıle düzenlenen karşılama töreni ve zafer şenliikleiidir (15).
yı

10. Sulta,n I. Alaedı:llıı Keykubad, Kayseri'de buluınan ve "Meş
hediyye Ovası" olarak biHnen o<vada, orrdusunun eğitimini, geçit ve
bayr!l!m rneriiisünlerini yaptırmış ve seferlere buradan çıkmıştır.·
Bugün bu ova tamamen i'skan edilmiş duruın!dadır.
Devlet işlerini ise, Sultan I. Alaeddin Keykubad iki saraydan ida-·
re etmiştir. Bu saraylarıdan biri, Kayseri'de şehrrin içinlde bulunan
"Saltanat SIIITayı", yani "Devletlıane"; diğeri ise şehrin dışında bu"
lunan "Keykubadiyye Saııayı"dlii'.
Saltanat Sarayı veya Devlethane'nin yeri bugün belli değilllir.
Kayseri'li Ahmed Nazif Efendi, kaleme alrrnış olduğu "Mir'at-i Kay"
sııri" isimli eserinde, söZJii ediJen sarayın bugünkü Yoğun Burc'un
)'akınında "Eski Saray" diye anıian yerde bulunduğunu ve buraya
evler yapıldığını zilkre·1ırnişse (16) de, adı geçen sarayın rnuhkem olan
''İç Kale"de olması aklla daha yakın gelmektedir.
·
İbn

Bibi'nin "Keykubfidiy)'e" yada "Samyı Keykubfidiyye" diye ,
kayıdattiği ve muMeemldir ki,
Evliya Çelebi'nin "Alaeddin Köşkii.
Mesiresi" dediği ve fakat bugün varlığından ,eser kalmamış olan .saray, bugünkü Kayseri Şelkerr Fabrikası sahası içinde S llltan 'I. Alaeddi.ıı Keykubad tarafından inşa ettiriimiş olup, O bu sarayda 1225'deri ·
itibaren hem eJçileri kabul e~miş, hem dinlenmiş ve devlet işlerini
(,!4)
(15)
(16)

H. Edhem, a.g.e., s. 51-54 ve Turan, a.g. makale, s. &5l'e bakılabilir.
Turan, "Keykubfu:! I", s. 654-66'5; H. Edhem, a.g.e., s. 54-55.
Ahmed Nazif Efendi, Mir'at-i Kayseı·i, Haz: Mehmet Palamutöğlu;.-Kaw-,
seri 1987, s. 68.
·
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yürü1ıınürş, hem de şö[enleır ve ziyafetler vermiş ve neticede yine burada av e·tıinden zehirlenereik 634 Şevvali yani Haziran 1237'de bir
Pazartesine deınik geıen Bayram'ın dördüncü günü Celaletldin Kaıra"
tay'a: ''Beınim işim sona erdi" ded'ikltein sonra hatyata gözlerini yuım
muştuır, Cenazesi buradan alınarak, Konya'ya yani buraya getiiriimiş ve Se,lçuklu Sulta,nla:n'na Mt "Künbedhane" ismiyle bilinen tüır
beye defnedi!miştıir !17l.

Bilindiği

gibi, Keykubadiyye Sa:rayı'nın yıeri hakkında Halil Edhem Kaysııriyy:e Şehri ve Prof. Dr. Osman Turaın SeJçuklula:r Zamanında Türkiye isimli eser'lerinde İbn Bibi'den istifade ile kısa bHgi1er vermişlerdir. Bunlardan S'OilTa s>steımii1 bir çalışma yapan M. Zeki Oral, sarayın yerinin Kayseri Şeker Fabrikası saha~sı içinde tesbit
atımiş ve bu tasıbitlerini Bellaten'de yayılamıştır. Bundan sonra Prof.
Dr. Oktay Aslanapa, çalışımaıara devam etm1ş ve tesbitlerini Türk Arlııeoloji DeJrgisi'nde yayınlamıştır. Bunlardan snnra Kültür Bakanlı
ğı'nın ızniyle Prof. Dr. M. Oluş Arık ve Prof. Dr. Rüçhan Ank, bu
saray haklkıntla çahşmalar yapmışra.-sa da bugün için kazı çalış
malarına ara veri[miş görülmektedir. Gönül istiyor ki, Keykubadiyye Sarayı" üzerinde yapı[an çalışmalar hızlandırılarak, bitirilsin ve
saray, ortaya çıkarılalbi~diği kadarı ile düzenlenip, ziyarete açılsın;
ve böylece, I. Alaeddin Keykulıad'ın adıda ya:dedilmiş olsun.
11. Kays,eri'de Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı hatırlatan mühim eserlerden biri de, eşi Huand Hatun tarafından yapıtırılan Huand Camü, ~dreseS!i, türhesli ve hamarnı oılıup, bugün hepsi de ibadete, ziyarete ve hizınlelte açık'tır (18).
12. Sult!IIIl I. Alaedilin Keykubad, dıoğuebatı, kuzey-güney ticaret yollannın kavşağında kurulmuş bulunan ve bu sebeb[e "Yabanlu Pazarı"nın da kuru]duğu mühim bir ticaret merkezi olan
Kayseri'de adına para bastwmış ve hutbe okutınuştur (19).
Netice olall'ajk d~111iJie1iil!ir ki, Se,Jçuklu Tümy;e~si,'ıli,n en büyük inKeykubad", onsekiz yıla yakın iktidarınl tamamlayıp,
kırkbeşini biraz 'aşmış olaım.k, faili dünyııidan ayrılmış ve fakat O,
eserleıriyle ve ihizmetleriyle hep Türk Miileti'nin gönlünde taht kuraıııak ebedi k~mayı başarmıştır. Ruhu şaıd olsun.
saını "!Jluğ

(17)

•

(.18)

(L9)

Bak: H. Edhem, a,g,e,, s. 61-62'; Turan, a.g, nmkale, s, ff56-657; Aynı müelif, Selçuklular Zamamn Türkiye, S, 388-389.
H. Edhem, Kayseriyye Şehri, s. 6·3--6ı9 ve Kemal Göde'nin yayına hazır
ladığı ayın eser: K.ayseri Şehri, s. W7-,g4'e baikıla:bilir.
Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı, Türk Dünyası Araştırmaları yayını, İstan
bul 19B5, s, 11~24'e brukıla;bilir,
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