"MÜSAMERETÜ'L-AHBAR"A GÖRE ANADOLU SELÇUKLU
MÜESSESELERiNE BİR BAKlŞ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet

ŞEKER(*)

Türkiye Selçukluianna dair kaynaklar arasında, İbn Bibi'nin
'\el-Evamiru'l-Alaiye" (llrsiinden sonra en önemli kaynak eserlerden
biri f.<Üpilıesiz Aksarayi'nin "Musamereitü'l-AJıbar ve Musayeratu'lAJıyar" adlı eseri kabul edilmeiMedir. Eserin günü:ınüzde bilinen iki
nüıshasına dayanılarak Osman Turan tarafından yapılan neşrinde
60 sayfallik bir takdim yer alma;kta.dır (2}. Bu takdimtie müell'ifin
tam adı; Mahmud b. Mulıarned el-Müştehir bi'l-Kerim e1-Alksarayi
şelk.I:inde verilmeMedir.
Eserin, h. 723/m. 1323 yılmda llhaniler'in
Anadolu valisi Timurta•ş Paşa (717-727/1317-18-1326-27l'ya ithaf eqildiği belirtilmelıotooir.

Müellifin dört bölüm hahnde düzenlelliği ve hrsça o[arak kaleme aldığı eserinin birinci kısmı takvinıierden, ikinci kısmı da Abbasi halifelerinden bahseder. Ne.şrek:lilen ki'tapta bu bölünıier bulunmamaktadır. Eserin üçüncü ve dördüncü kısımları neşredilıııiştir. (3)
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II.

Gıyased'din

kuruluşundan,

TürkiKeY'hüıırev' e kadar olan olayla-

(4l

Dördüncü kısrm yaklaşıaı: yetmişıbeş yıllık olayları, bu olayların
Sultanlar, Halkanlar, Emiwler, Vezirler ve diğer devlet
ricallllin özellikleri yanında Anado~u'lda bizzat müellifin müşahede
~erine dayanan XIII. asrın yarısından XIV. a!srın birinci yarısına kadar meyjdana gelen olayları içine almaktadır. (5)
!kahramanı

Dokuz Eylül ÜnWeırsltesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim ÜyesL
Huseyn b. Muhammed el-Ca'feri el-Münşi Übn Bibi), el-Evamiru'l-Alaiye
f! Umuri'l-Alaiye, Ank. 194'.l.
(2} .Aksaraylı Mehıned oğlu Kerimuddin Mahmud, Müsilmeretü'l-Ahbar Moğollar zamanında Türkiye Se.lçukluları Tarihi, Neşreddin . Osman Turan,
Ank. 19~4. s. 1-61 + .1-3•66; Zeki Velid! Togan, Tarihte Usul, İst. 19•69, 190 .
(3) Müsameretü'l-Ahbar, 6-7.
(4) Müsameretü'l-Abbar, 9-13.
(5) Müsameretü"l-Ahbar, s. 3"!-3Q9
(' ).
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Me<rhum Prof. Osman Turan'ın kanaatine göre, müellif Karlmüddin'in "ooe.-inin dörtlüncü klJSmı başında IL Gıyaseddin KeyhüSrev'in ölümüniden sonra cereyan elden hadiseleri Selçuklu divanın
d'a bulunuriken doğrudan doğruya inüşahedelerine dayanarak yazdığına dair kayıtlan (6) , eğer tam bu zamana kadar teşmil edilir ve
roüelılifin o zamanda 20-25 yaşiarınicia bulunduğu kabul edilirse,
ontin XIII. asrın birinci yarıla<rında doğmuş olması icab eder" (7).
Müellıifimiz 47 yıla yakın devlet hizmetinde bulunmuştur. &erinden
onun güçl'ii bir eğitim görkiüğü anlaşılma:ktadır. İslami iUmler yanınıda Arap ve Farıs etiebiyatma da vakıf olan Aksarayi, olayları anlatmken yeri geldilkçe ayet, hadis, atasözü ile Arap ve Acem şairle
r~ şiir'lle<riniden nalkillere yer. vermiş bulunmalkta:dir. (8)
Yine hadiseler münasebetiyİe Alksarayi, okuyucuyn düşünd'ü
ren, ferdi ya da de·vlet haya:tı için ilgi çeken ve nasihat eden bir üslüb kullanmalkta:dır. Mesela; "mal, melikin imareti olmaksızın ldevanılı el{ie kalamaz. MeHkin imareti de hal'k olmakısrzın bir işe yaramaz. Hallkın varlığı, adMet vasıtaları ve 'Siyasi kurallar olmalksı
zın lııorunamaz. Bir vilayetin sahibi mal toplarktın zulüm yolunu
tutar ve işin e.sasını tama'a dayandırmaik isterse dünya zi1leti ve ahiret hüsranından başka semere elde e'demez" (9) ifa:deile:r'i, eserin bir
nevi siyasetname özeliği arzei!Jtiğini g&sterunektEidir.
Elsert:le Melilkşah dönemi ile Seiçuklu Sultanları zamanındaki
gelenekiere riaye•t edi.Lnıek!te oltluğuna dair, her cuma günü
Sultaniann ziyafet ' vermeye devam ettikleri rivayeti (lOl kültür tarihıinıiz bakımından ehemmiye.t arzetmeklteidir. Elser farsça yazılmış
olmasına rağmen yarlığı (lll, tağar (12) gibi tür'kçe ıstılahiarın ve
beylerbeyi (13), elçi (14) gibi türıkçe ünvaniarın devlet müesseselerinıde kullan~lmakta olduğunu bize göstermektedir. ÖzeJLlikle eser

ooet ve

(6)
(7)

(8)
(9).

HO)

u.n

CL2)
(1113)
(14)

Müsaaneretü'l-Ah,bô.r, s. ~4-3 1 5
Oman Turan, adı geçen neşrin takdim yazısı, s. 3
Aym yer, l3, 47; Müeameretü'l-Ahbô.r, 45, 64, 7,2
Müsameretü'l-Ahbar, :?;56, Eserin değeri konusundaki değerlendirmesinde
Prof. Osıman Turan, eserde, Moğol idarecileri elinde bulunan Selçulklu ülkesinin onların tazyikleri, zulüm ve fena idareleri neticesinde nasıl ez:ilmekte olduğu ve devletin giln geçtikçe nasıl y>kıbnaya yüz tuttuğuna dair
acı tasvirlerıi İbni Bibi'nin eseri He mukayese ederek belirtmelktedir (0.
Turan, a,g. yer, 48).
Müsameretü'l-Ahbar, s. 90
Müsaıneretü'l-Ahbar, s. 38, 39
Müsameretü'l-AhMr, s. 1152
!Müsameretü'l-~hMr, s. 3•7, 40
Müsameretü'l-Ahbar, s. '1218
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devrin sosyal hayatını siyasi olaylamünasebet düŞtüikçe anlatmaktadır. Bu
balkımdan esBil"in gerelk Büyük Selçu:kluların, gerelme Türkiye Selçuklulannın müesseseler tarrhine de 1şık tutan yönü tar'ihçilerin ilgilsini beklemektedir. Bu Jronuya dair birkaç örnek vermeden önce
"Müsame;retü'l-Ahlbar"da, 750. ölrüm yıldönümünde bizleri bir a;raya
g~tiren I. Sultan Alae{Idin KeY'kfrbad'la ilgili bölümleri gözden geçirmeden geçmelk vefasıziıik olacakltır.

Selçuklu müesseseleri

yanında,

rın arasına serpiştirerek,

I -

Müsaıneretü'l-Ahbar'da

I. Alaeddin Keykübad 11220-12371 :

Aiksarayi, eserinlde I. A1aeiddin KeyJmbılk:l' a gerekbiği şekH/da fazla _yer verenıeımiştir. Nitekim, müeJiiftnıiz, Gıyıilseddin Keyhütırev
(1205-1220) 'den bahsederken Alaedilin Keyıkubad.'ın onun iki oğlun
dan biri olduğu ve A~aetıldin Ke.ykıllbılid'ın brubası ile bera;ber sürgünde birli'"te dolaJştığını kayde1ınıekle (15l yeıtinnıiştir.
Müstalkil olarak "Sultan Alaedilin Keykubald" araba.şlığıyla altı
müreklkeple çizilen krsı.mda ilse; "taMa oturup on yedi yıJ
sa1tanat" sürdüğü kacvıdedilerek kendisinin özeHtklerini şöyle yazmaktadır: "GüzeJ ahlalkı yanmda rey ve teidbir sahibi iôıi. MeınlB"
keti sulh içinide adaletJle idare e1iti ... Bmn/diği gibi onun ha;yrat eserleri zamanının sahifele·rinde· ve ülkesinin her yerinde güııe.ş Işığın
dan daha parlakltır." (16) Ayrıca, Alaadelin Keykubrud zamanında
DiyarbakJT ve ŞaJnı beLdelerinin onun ülkesine k9,tıldığı ve Su~tan
CeJaJaddin Harzemşah'ı da Erzincan Y assı Çimen'de yend'iğine dair
kayıt yer alma:ktE~Jdır. (1 7l
kırmızı

II -

MüsamBil"etü'l-Ahbar'a Göre Müesseseler,

kksarayt, eserinde her sultanı araba;~rklar altında anlatmalkta;dır. (18) MeseJ.a, Su1tan Ruknüddin Kılıç Arslan (1262-1266) 'ı anlatırlcen lnrnıızı mürekB!ple artı çizilen; "Havadrs-i rüzgar" yani devrin olayları (19l, "Neklbet-i ~ıi;bir-i Dev'lelt" yani devlet büyüklerinin uğursuz davranışJan (20l, "Men8Jsılb" (21l şetklinde para~graflar
açılmaktadır.

(•1•5)

Müsameretü'l-Ahbar, s. 31
Müsameretü'l-Ahbô.r, s, 3
Müsii:meretü'l-Ahbar, s. 3·3. Bu savaş 27 Ramazan 627/10 Ağustos 12·30 tarihinde olmuştur. Prof. Dr. Osmin Turan Selçuklular Zamanında Türkikiye, İst. W7l, s. 371
(18) Neşredilen eserde bazı başlıklar Prof. Dr. O. Turan tarafından konmuştur.
(19) Müsameretü'l-Ahblir, . ~1.-7~.
(·20) Müsameretü'l-Aihbar, s. 7Q,-7'3
(2'1) Müsameretü'l-Ahbar, s. 73-7·5
(16)
(117)
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Aksarayi, kitabında hıiliiseier arasmda birçok siyıiJsi, sosyal ve
ikli.srudi haye,ta dair bilgiler vermeılcteidir. Anlattığı sultan zEllmanmda tayin Edilen gıörevlileriin m eziyet ve fazile-tlerinden söz eiderlı:en
(2) de·vrin scGyal ve. killtürel hayatı ile hukuk müesseseılerini tanı
hn müellif, ilimler tarihine de kMıkıda bulunmaktadır Meısela Sultanların cüllı!slarında eıski mall!Sıp silihiplerinin yerlerini ikame ettiklorine veya değiştirildikleırine dair (23l haberler amsınüa detvle-t ricfJ'nin özelliklerinden de söz etmeıkltedir. Bu arada mansıp sahlbi
cı'anlara verilen iMalardan bahsederken toplamakla mükellef olc!ıcikları haraç, cizye ve bac gibi vergiler (24l sebebiyle iktisım.i hayata dair bilgiler de yer al:mwktadır.
III.

•

Keyhusrev (664/1266) 'in tahta çıkışı sırasında
iBimlerini sıralaı'ken, müellifimlz bize; Konya'dan başka,
! ksaray, Kayseri, Sivas, Thikat ve Niksar ile Karahisar (Myonlkaıra
hisarl kedı:lıkla.rının bulunlduğunu dw belirtmiş oluylor. Bunlara ilaveten bir de kadıasker'in bulunduğunu zik.rediyor. (25l Kadılık gö"
revinin öneml ve nezaketi üzerindeiki görüŞlerini sıralayan A'ksarayi, devrin şe.yhu'l-İslamı Şecvh Sadreddin Muhammed'in alim ve özelUiııle hadis ilimlerinde oldulkça yetiı,ımiş ve tariJkatıta da fazıl bir kişi
olduğunu da kaydediyor. (26) Devrin tasa'VV'llfi hayatına dair bilgiler. verirken, Şeyh Sa'id Ferğami, Iraki, Hamid, Mevlana Celaleidd.in
ve cJjğer şeyhlerin fallile~leriinn yıü!Wsekliğinin yazarın kendi devrindekilerle mukayese edilemeyeceklerine dair kanaatleri (27l de
yer alıyor.
Gıyaseddin

kPıd.ıların

Müsameretü'l-Ahbar'da Rukneddin Kılıç AI'slan (1262-1266) devrinde eka bire ve emirlere verilıındş o[an MenfuıEb'dan söz edilirlien
bu görevlere getirilen kişilerin öze1li'kleri ile yaptıkiları i'}1ende belirtilmektcldir. Tacedtlin Mu'tez (679/1280) IV. Kılıç Ar3lan zamanında
İlbanlılar tarafınıdan Anadolu'ya vezirlik rüt'besiyle görevlendir!il"
miştir. (28) Vezirlik rütbesinide SuJtan adına hü'kmeden ve Şemsed
din Baba ile Sul1an:ların borçlanını ve maJ:larınm tahsilini kendisine ha.vale ettikleri sa'ğlam, a!Jullı, teldbirli bir kıimseydi (29l.
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Müsil.meretü'I-Ahbô.r,
Müsil.meretü'I-Ahbil.r,
Müsil.meretü'l-Ahbil.r,
Müsameretü'I-Jllibil.r,
Müsil.meretü'I-Ahbil.r,
Müsil.meretü'I-Ahbil.r,
Müsil.meretü'I-Ahbil.r,
ye, 364.

s. 89-911
. 8-9
20, 119, 152
90
90
91
73; Osman Turan, Selçuklular

(29)

Müs~meretü'I-Ahbar,

73
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Istifa lMaliye nazı,rlığıl kitrubet ve siyailmtta benzersiz ve övülmeye değer faziletleri bulunan fazılların ve halkın başvurduğu kimse olan; çeşitli sanatla-rda mahir oluşu sebebi ile halk tarafından ardı
NecibıJdldin'e çevrilen Meodülddin Muhammed b. el~Hiliseıyin'e ver1i.lmiştir. l30l
Eşrafı Memalik ise, biryok bölgelende söz sahibi ve o derin beldelerinin öndeiri oJma'Sl, işlere vulküfu ve cömel!'tliği sebebi i:le Celaleddin Mahmud b. Emiru'l-Hac'a vertl.nıiştir. (311

Bu görev,Ierden ayrı olarak Beyler'be.y.t<ik emareti, Elmaret-i Vilayeti Uc, Emaret-i Mül'k-'i es-Sevahıl-i BahaEıdldin, Niyabet-i Sa-Itanat ve Emaret-i Kırşehir şelklinide gösterilen görevler (32) hem de·y~
rin idari takısimatı, hem de fıonksiyıonları haliliında az da o}sa bilgi
vermelktedi•r. Bu kadro:Ların özelli!Jvle;rini or.taya k<oyımuş olması yönüyle eserde me·VCUit teşkilat tarihi ile ilgili bilgiler üzerinde durulabilir. Bu türlü dev[et müesseselerinde çeşitli zamanlar/da meydana gelen değişmeleri de göstermesi bakımmdan Müsame.retü'l-Ahbar ilgi çekici bir esertl.ir. Mesela, Fahreddin Ali'nin vez<irliği s~ra
smda divan defterinin arapça'dan farsça'ya çevrilmiş l33l oliduğu·
na daıir verilen bilgi ilgi çekicidir.
Eski tuğracı ve vezir Şemseddin Baba lMahmuıd Tuğrailnın ve
Sultanlarm MioğıoJ}ardan yaptıkları mal-i bruliş yani be>rçlanmaları.
nın tahsili bir yarlığı ile Taceddln Mu'tez'in u'hdesine verilmiştir.
Fakat ŞmısedJdin Baba'nın ikıtaı olan Kasta.m<onu vilayetinin vergıi
leri borçlarına kafi gelmediği için Aklsaray ve Develü vergileri de
bu borçlara karşılık olarak tahsis edilmeslıne (341 dair bilgiller iktisadi müessee\sleııin durumu ve işleyiŞieri hakkında bizlere kaynak
oTarak değerlendirme imkanı vermektedir. Vilayetlerden dört çeşit
gelir elde edildiiğni bunlara; ge;oit l?l, na'l beha, mM-i bam ve mal-i
b~he'k dendiğini beUr1ten (351 müellif iktis'adli müesseselerin işleyiş
Ieti ve florrıksiytınları haik'kında az da olsa bizi ay{lmlrutmalktadır.
Ha'tlta dav1et gelirler1i.nin ve vergilerin kullanılışları i'le tasarmı:f
da yer yer görüşlerini beHrten Aksarayi, vıila,yetler
delki haraç ve bacla.rın yağmaya uğratıldığına dair şu satırları yaz-

ları hakkında

•
•

(30) Müsameretü'l-Ahbil.r, 7ı3-74
(M) Müsanıeretü'l-Ahbil.r, 74
(32) Müsameretü'l-Ahbil.r, 74
{3'3) Müsamereıtü'1-A'hb<lr, 6'3; Osman Turan, Selçuklular
ye, 493
(34) Müsameretü'l-Ahbô.r, 73; Osman Turan, Selçuklular
ye, 626.
(35) Müsameretü'l-Ahbil.r, 89
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ucy;gulamalan tetikitçi b'ir gözle

yakından

takip etmesi

açıısından önem taşımaiMadır: "Öy'le ki beış tağar'a tahammülü ol-

mayan yere elli tağar yazıyordu. 5000 tağar kararlaştırılmı,ş olan
yere, 50.000 tayin ediytı~rdu ki, bu se•beple eski kaldelere nazaran bozulmaları o[muştur." (36)
Fetbellilen yerleilin haraç veya öşr arazis[ olar!:lk kabul eldilebilmesi için tiilkip edilen yolu gö•steren !fadelerin ve bilgilerin de yer
aldığı Müsameıretü'l-Ahbar, siyasi tarihe olduğu kadar müesseseler tarihine de kaynak olacak niteliktedir : Buna örnek olarak, I.
Süleyman Şah'ın (1075-1086) Antakya'nın fethmôen sonra talı:ip etğı! siyasete dair A!ksarayi'nin şu ilgi çekici kaydı gö's·teri[ebilir :
Süleyman Şah, MeUkşah'a An•takya'nın tamamen fethedildiği
ni (10841 ve MeJikŞah adına hutbe okunup, siikke basıldığırtı haber
veren bir e'lçi gönderlli. Şehri kime emanet edeoeğine ve kimin orada hüküm sür.eceğine da'ir ferman ulaşmcaya kadar orayı muhafaza etti. Kendisine emir ve mel!ik adını veıtrnedi. Sultan Melikşah bu
sırada Tünkis'tan'a gitmişti. Süleyman Şah'a cevap ulaşıncaya kadar Arap Emir! ve Halep Meliki Şere'füıddevle, Süleyman Şah'a bir
kiŞ[ göndererek; "Şam·~n tamamını ve diyar-ı Arab'ı onun çevresini
mukata'a ile e'lde. ettim. Antalya'nın haraç'ı da ona dahildir. Her
sene yüz IJiin dinarın bana gön!derillımesi gerekir" dedi. Sü'leyman
Şah'da ona : "Antalkya'nm durıunu hülkütrnet merlkezine haber verildi. Kim iÇin erı:nrederse teslim ederim. Fakat, Antakya Meliki k~
fir idi. Haraç veriyordu. Şehir islam ülkesi olunca cizye alınması gerekir" şeklinde cevap verldL (371

SONUÇ
I. Alaeddin Keykubaid'ın 750. ölüm yıl d'önümünde, Türkiye Selçukluları

dev1e.tinin Anadolu'yu Tür!k yurdu yapan faalilyet ve müesseseleri ile hem Büyük s·e~çuklular'm devamı, hem de Osmanlıiar'. ın başlangıcı dlma özelliğini bizılere hatırlatan tarihi olayiann günümüz araştıncıiarının ilgisini beklediğim ifıl.de etmelk herhalde
zaid oliır. Bu bakımdan, Kerimüdldin Alıcsarayi'nin "Müsameretü'l"
Ahbar"ı onun devrinin sosyal ve kültürel hayatı ile teşlkilat ve müessooelerine dair dağım:k ve müna.selbe•t düştü'lııçe verdiği bilgilerin
değecrlendiri.Jerelk bütünleştirHınesi gerelk·tiğini b'elirtmemize bilmem
ihtiyaç var mıdır?
(3·6)
(37)

Mfuameretü'l-Ahbar, 152
Müsarneretü'l-Ahbar, 20

•

