ALAEDDİN KEYKÜBAD'IN DOGU ANADOLU SİY ASETİ

Yrd. Doç. Dr. Refik TURAN C'l
"Doğu Anado~u"

tab[rinin coğrafi bir marraldan öite sliyaset güngirmesi çolk esk!idir. Alladiolu Türk Tarihinin başlangıç dönemlerinde "Şark" diye geÇen Doğu Anadolu, çıok eski Çağiardan
beri bölge>de kurulan devletler nezdinde önemini muhafazıa e.tmiş
hlr. Geçm[şden günümüze de bu özelliğini lwrumuştur. Bugün de
"Doğu Analdblu" siyaseıt gündeminideki yerini hala mu'lıafazıa etmektedir.
"Doğu AnaJd'olu" tabirinin siyaset günlüğüne bu derece girmesinin üzerinlde biraz durahm :
lüğüne

ll Bu bölgemn Anadolu aoğrafyası gibi her yöniden dünyanın
Cao<ilbe merkezi o1an yer'e g[riş k!apıısı ol:ması. Yani Anadiolu'ya giden
yiolların mu1laika Doğu Anadolu'dan geçmiş olması.
.2l "Doğu Anadoilu" böl;gesinin Anadolu dışındaıki kıom.şu yöre~
lerinde de şartiların çıolk müsa.it olması sonucunda, tarihde önemli
devlet ve kü<]türlerin oırtaya çı4ı:tmış olması da böillgeye ayn bir de·
ğer kaJtmtalktadH·. Dolayısıyla bu bö~genin Anadlolu'ya olduğu kaô.ar
Ana'diolu dışınde:ki (Azerbaycan, İran- Kuzey Mezapotamyal sahalara hitap eden bir yer olduğu gözd€'111 ıralk tutulmıalmalıdır.
3l Yine Doğu Anadblu bölgesinin rklim ve tabiat
geye aıyn bir hususilyeıt kaz:an:dırmaktaklır.
doğudan İran'ın

•

böl-

kuzey doğudan Gü.rcis'tan ve Ennenistan,
Azerbaycan k~sını, güneyiden Vaıı gölü ve buradan
baıtıya doğru uzanan sıra dağiar, baıtlidan Elazığ, Erzincan ve Giresun hattı içindeki araziyi kapsar. Bölgenin eni ortalama 300 ve boyu 500 Km. ollıduğuna göre, yüzölçünıü 150.000 kilotmetrekare eder.
Bölgenin dağları; GÜıney KaJilkasya'nm güney k~smını, Karadeniz'den Hazar Denizinin güneyine doğıru başitan baışa dolduran Küçük
Kaf'krus sıralamıldan ayrılarak, Van Gölü ile Karadeni!Z arasında,
beşpanna'k şe!kılinde bütün Kuzeydoğu Anadolu'yu kaıplar. Bu duKuzeyden

Karaıdeniz,

şartlaırı

(')
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rum ile böil:ge, tam anlamıyle daglık arazi karaıkterinıi taşır. Doğu
Batı yönıünkle paralel şeik!ildeki bu yü/ksek sıra dağların ve aralarmdaiki vadilerin karakter>stiği, stratajik ana is'tikamelileri genel olaraik tayin e/der. Doğu-Batı isti:kameitindeki büyük askeri har'elkat, bu
istikametlere bağlı kalır. Bu paralel sıra dağJ/ar, aynı zamanda, Kac
raJdeniz'iden geıecelk taaırruzi hare'kalta kaTşı tabii enge•l teŞkil elderler. Diğer önemli bir özelliği de bu sıra daığları, ye'!" yer bir'bi'l"ine
bağlıyan dağ kısmıları da bu sıra dağlar arasın/da uzanan vadiler
boyunca, doğu"batı veya batı.Jd'oğu istikametlerinrde yapil!!!cak harekaıtı enge'1er ve güçleşti'rir. Bölgenin tabii kar!l!kt9ri ica-bı., kışların
sert ve uzun oluşu, sarr'p ve yü/kselk dağ geçiitıerinin ve dar vıaldi!erin
bulunuşu özeilikle kışın harekatı güçleştirir ve bir süre ise imkAnsız hale kbyabilir (1). Dolayrsıyla böligeye hakim dlan güç. aıs'keıi
yönden çolk büyük avan'taıj sağlama'ktaidır. Bu blölgeniin askeri yönden Anadolu'nun diğer kısımla'l"ml muhafaza açıısmlımn büy:ük değeri vartiır. Bu yüzıclen ta;riıhdeki büyülk askeıri :iruiicadelelerden bölge, büyük pay al:nıırş.tıır. Örı:ıelk olaıcak Anadloludaki Türlk varlığının
başlaıınasınidan itilbaren yapma;n askeri müaaldele[ere bakacak olursak;

•
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1071 Ma;lazgirt Mecyrdan Muharebesi
1122-1202 Gürcülerl'e

ya.pılan

M uftı:are'beler

1230 Y a!Ssı Çemen Muharebesi
1243

Kösedağ

Meyida!'l Muharebesi

1564 Otlu'klbeli Mey!dan Muharebesi
1514

Çaldıran

Meyldan Muharebesi
Revan: Seferi
Har'lıi i•çıinde

1877-78 93
1915

Aziziye Muharebeleri

Sarıkamrş Harelka.tı

1918-1920

Kazım

Karabeikir'in Kars

Mul!ıarebeleri

ve nihayet Milli mücaideledeki bölgenin
lumudur.

~onks'iyonu

hepimizin ma-

Görilld"üğü

üzere tarihin hiçbir d·evresinde ehemmiyetini kıay"
bu coğrafi muO'ıilt Selçuıkılu çağının Alaedilin Keykubaid
devrinde de önem[i mevlkiini lrorumuştur.
bEltimemiş

(1)

Doğu

Cephesi, Genel Kurmay Harp Tarihi

Yayınları,

Ankara 1985, sh. Z6
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ili

"Uluğ Keylkılbad" adıy!i'ıı;

da am~an Sultan I. Alaedidin Keyf<:ıl
en büyük gayalerlndan ve özelliklerili'den birisi de ilk defa
Anadolu coğrafyaısında Türk birliğini sağlruımş olmasıdır. İşte O, bu
hedefiilli gerçekleştirirkan Doğu Anadolu bölgesi büyük faal1yetlere sahne olacaktır.
bad'ın

· · Alaeldilin Keylkıll:ıad'ın Doğu AnaJdolu'ya yönelik siyasetini 3
madde hal'inde taJsnif edeb.rliriz.
ıl

Aıs!keri Faaliye~

:

13. Yüzyıl başında Doğu AnaJdolu'nun en mühim mer'kezi Erzurumdur. Erzurumlda yline Selçuk soyundan birisinin kurduğu bir
Selçuik;lu Devleti bulunmaJktadır. Bu devletin veya Erzurum'un sı
nırılan, bir tarafta, Trıaıb:zıon ~omnenler DevhıVi ve Gütcü Krallığı,
diğer tarafian Haırezmşahlar ve Eyyubil·er'e komşu bulunuyordu.
Ana:dolu Selçu!klu Devletini c>e sayarsak, devrin 5 mühim siyasi gücüne kıOiınŞu idli.. Bu bakımdan Erzurum, siyaısi bir merkerz olup, son
derece ehemtrniyeti haiz bir baldeldir.
Alaeıddin Keyikılbaıd

hü!kümdar

otduğunda,

Erzurum

Melıiki

ola.-

ra'k, amcası Mug]südfun Tuğrul şah bulunuyıardu. Tuğruil şah, yıl
lar önce Keylkubad'a karkieşi İzze•ddin Key<kavus'la yaptığı taht mücadelesinde yardım eıtimişıti. Belki de bu yüzden, Aiaeddin Ke.ylkılbad,
merkeıziyetçi bir sultan olmasına rağmen, Tuğrul şah'a dokunmamıştır. Erzunmı AnaJdblu Selçuklu Devletine tabi bir devlet statüsünde devam etmiŞti. Hai1ia TuğruJ şah'ın kendi adına hastırdığı
paranın, tabili!k-mebbuhık sta.tüsüne uymamasına rağmen, !2) arada bir s.iyaJsi anlaşmazlık çııkımaması dikkat çekiyıor.
Mugffiü\idin

•

Tuğrul şah,

yıllında

ölünce yer'ine
oğlu Rüliıneddin Cihanşah geçımiŞiti:ıı !3). Cihanşah, tahrtıa geçe,r g.3çmez. Alaelcı!din Key'kubad'ı metibıl diarak tanımaktan vazgeçmiştir.
Onun tabii olmak yerine ra!kibi olmayı tercih etmiştir. Cihanşah,
bunun yıo,nnıda kendine göre oor siyaset tutturmuştur. Tabiiki Alaedidin Keyıkfıibad'a telk başına güç yetirebil'mmi mümk!ün değildir.
Birnun için önce Eyyıllbi.le<r'lden Malik Eşref'e, da:ha son<ra Harezıın"
şah Sultanı Celaleddin Meııgülbirr'ti'ye tabi olur. Bunldan sonra Mengülbirti'y'i süre'kli Alaedilin aleyhinde teış'V'ik eder. Bu arada Asya'dan ikopup ge•len Moğıo" istila selinin ilk belirtileri Anadolu'da da
hissedilineye başılanımıştır. Moğıollar, Azerbaycan, İran ve Horasan'daki Türk Devleti Harezftnşahları büyük ölçüde yıpraıtnnşlardır.
(2)

Aıbdurrahim Şerif

(3)

a.g.e., s. 4'1

H. 622 m. 1225

Beygu, Erzurum, Tarihi

Anıtları,

Kitabeleri, s. 47-'50
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1225 ta;rihiniden itibaren SelçuJklu Alaeidü~n Keylkıibad'la HaOelaletl'din Mengübirti arasmda siyasi muhaberat geUşi
Y=. Arada ünelmli meJıitup!aşmalar oluyıor. Bu haberleşme vooikaları, Türtklerdeki milliyet ve milet olma şuurunun ne dereice kuvvetli olduğunun açı'k delilhı!!'iJdir. Zira nmktupla.nda her iki hükümd'ar da Moğollara karşı aynı soyıclan, aynı milletten ol(!u'ldarı için
beraber hareket etme~i teklif ed'iyıorlar.
rezmşah

•

Fakaıt

ününde duru'i'ma 1sı çark zıor olan Moğıoil is1ila seUne ka!!'şı
Or'tadoğu da kurulmaısı tasarlanan.
lSelçıiklu-Harezmşah-Eyyubil
Trü.rik mukavemet teşkilatı bir türlü kurı:ılmafu. Üstelik Türk Tarihinin mümtaz tki siması olan Celaleddin Harezrnşah'la, Alaeduin Keykıibatl, anlaşmazl:ığa düştülerr ve bu anlaşmaz!rik da onların Türik
Tarihinin tal"hsiz bir olayına srürüi!Clddi. Tarihe Yassı Çermen Muha- ·
mbesi olamk geçecek olan bu büyüik hadise, gerçekten Türk .tarihinin dönüm nıoktalannidan bir'ldir. Erzurum yakınında esreyan eden
bu muharelbenin genel olarak seıbeb1eri kaynaklarnan edirıtliğlimiz
tesbitiere göre :
Erzurum ve Alhlat gibd o devrin ~ki mühim bölge·si üzerinsiyasi hakimiyet kur!ına a.rzusu. Daha ziyade Celtırre'ddin'in Selçuk>luiarın, haıkdm oldukları bu bölgelerde ha,'k id!di·a
eider hale gelmesi. Bu rekab'erbte bü<yÜik çap1a Erzurum Meliki Cihanşah'ın tahrilk ve teşvilı:.lerirıi unutmamak gerelk:ir.
al
de iki

hü'k:ümdarın

bl Celaledilin Hare.:zımşah'ın Orta Doğu'ida tek Tür1k-İslam gücü.. o,J;ma sevtlası. Selçuklular' a ve Eyyubiler'e hakinı olmak isted1ği
kanaatindeyiz. ·
cl En son ola.raJk Celaleıclldin'in iY'l bir rusker ve mücadele atlaol\!uğu ka1dar iyi bir siyas~t aid'amı olamayış~dır. Ütopik bir siyaset taikip ederek geleceği iyi tahmin edememiştir (41.
rın

'

Nihayet Yassı Çemen Muharebesi 10 Ağlllstlos 1230 tarihinde gerçekleşir. A[aErdidin Keykülbaıd, muharebeyi kazanmıştır. Sonucda Erzurum, AhLat ve topyekün Doğu Anatdolu'yu hakimiyetine a]mış
tır. l5l FaJcaıt gerçekten bu olay bir kazanç rrudır? Tarihin akışı içinde münakaşa Edileblli:r. Zira bu savaşın bir gıl.libi vardır, faikat muziJ,fferi yıdktur. Yani muhanebe sonucu TÜ!!'k tarihi için bu zafer de~lh:lir.

Sultan Alaed.din Keylkubad, mU:harebenin
(4)
(5)

Aydın

akaıbinde

Meliik

Eşref

Tanei':i, Cel:Uüddin Harizmşah ve Zamanı, Anıkara 1977, s. 75-80
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkilye, İstanbul 1973, sh. 369•-G70.
Fuad Köprülü, İ. A. Harezmşahlar Maddesi
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ve oro\.üan ile birli!kte Erzurum'a girtiL Erzurum'a vaııchkları zaman
Cihanşah'ın beğleil'i ve karde'Şi şehrin kapılarını kapayıp müdafaaya geçtiler. Bunun üzerine .&laedldin K:eykıilbad Cihanşah'ın teıslim
olması hal'inde canına dokunmayaoağını temin ederse teslim olacağı t~klifini kabul etti. Sultan, Cihan'Şaih'ın şartlarını kabul edip
onu affe.tti. Daha sonra kendisine ve kaı:1deşine Aklsaray ve' Eyyuphisar'ı Huta olara;k verc1i.
Daha sonra yaklaşan Moğol tehlikesine
karşı Erzurum ve havaiiiSini teşki!a;1ılruıd:ITan sultan, şellıiriere mufız (küıtüvalllar ve memurlar tayin e1ıti. Kaleleri ihtiyat silah ve zahire He, sarnıŞları su ile doldur,ttu. Şehir ve l<öyleri münasip kimselere ikta etti. Kumanıdan ve askerlere de ihsanlaroa bulundu. Bu
suretle Süleyman şa,h tarafından 1202 senesin'de alınıp kartıeşi Tuğ
rul şah'a verilen Salttik"ili onun ve oğlu Cihanşah'ın eliııde 28 yı!!
kald)Man sonra bir daha ayrı'lmamak üze,re 1230 tarihin:de Selçuklu ülk,ersine tamamiyle katııtdı. Bu zamanôa Sa1tuik ili'nin 35 kalesi
cılduğu rivayet edlilir. Daha sıonra Sultan Kayseri'ye dondü (6}.
Sultan A~aedd1n Keykıibad, Erzurum'u almakla iik mühim netice elde etti. Birinds·i, Trabz10nldaki Bizans parçaıı,ı Rum Devlsti ve
Gürcistan Krallığını k!on 1 brıolü altına aldı. Bu iki devlet zaman zaman Erzurum iktidarını, Selçuklular aleyhine teşvik ed'iyortlu. Dolay>siyle Anad'olu Türk birliği zaafa uğruyordu. Bu durum önlandi.
İkincisi bu bi:Hgenin ve halkının Ana'diolu Selçulldu Devletine kwhlmasıyJa Anrudioilu birliğine yeni bir parça eıkien'di ve devlet güçlendi. (7}
Erzurum bundan böyle dloğuda SelçukluiaTın bilhassa as'keri
yönden bir harekeıt nakltası oidu. Özellikle 1232 tarihinde Gürcistan'a yapıJiması kara[J'"laş:tırllan saferde Seilçuıklu kuvvetlerinin toplanma merkezi yine Erzurum oldu. Oı'du kiomutanları Kemalettin
Kamyar ve Mübarizülddin, Çavh, kurmandasındwki ordu gerekli tgdarikıten sonra Erzurum1dan harekoetle Gürcistan üzerine önemli bir
sefer gerç~kleş~iridiler. Selçuiklu sınırları Erzurum ötesinde Aras'a
k~dar uiaştı (Bl .
2l

İMisadi

Faaliyeti

I. Alaedin Key'kıilbrud döneminin en büyü'k özeNikierinden birisi de her alanda gerçekleşen gelişmelere paralel oJaı ak iktisa!di ve
ticari hayatta da büyü!k geJişmelerin olmars>d>r. Keyrkıibad döneminin büyük seferleriııden Suğdaik ve Alanya seferlert askeri amaçlı .

•

(6)
(7)

O. Turan, a.g.e,, s. 373'-'3q4
O. Turan, a.g.e., s, 3~5-3"6

Yrd. Doç. Dr. Refik Turan
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o}duğu kadar ticari amaçlı!dı<r.

ÖzellMle devletin deniz ticaretine
ve refahın en büyük kaynağı ol:du. Bununla b-3raıber Anatıolu1daki kara ticaret y'Olları daha uzun müddet önemini
kıoruyacakitı.r. Bilhassa Doğu Anadolu bölgesindeki yioilla;r deniz bağ
lantılı da a1dUJğu için e!kJonomik değeri büyüktür. Alaeddin Key'kıi
bad'ın Doğu Anadioluya
gerçekleştirdiği a~skeri harekatların bor
a,macı da yukarı!da dediğimiz gibi bu bölgenin, ticari ve iktisadi değerine_ yöneliktir. Bu de·vredelki Anadolu ticaıret yollarının merkezini Konya kabul edecek olur'sak, bu yolların geliş ve gidiş yöııled
şöyledir : Antalya ve Alaiye limanlarından gelen bir aııa yıol, Konya üzerinden Alksaray - Kayseri - Sivas - Erzincan - Erzurum üzerinden İran ve Gürdstan'a; bu yialun Sivas'tan güneyidoğuya ayrılan
bir lmlu Ma;1atya - Diyarıbakır - Mardin - Musul üzerinden Bağk:lat
ve Ba,sra'ya; istanbul - İ=it - İzni!k - Eskişernr - Akşehir - Konya
Ulubşla - Aldana - Ha'lep - Şam üzerinden Mrsır'a ve Halep'ten ayrılan diğer bir kol Kilis- Nusay'bin- Musui- Bağdat ve Basra'ya; gene Antalya ve Alaiye'den gelip, Konya'ldan kuzeye çıkan bir yıol Ankara - Çankırı - Kastaımıonu - Sinıop üzerintlen Kırım d!oğrusuna uzaaçılması zenginliğin

nıyıordu.

En muhim olanlarını gösterirliğimiz bu yollama kalabalık kervan kafileQeri aralı!ksız ticari eşya taşımakıta olduklarındam soygunculuğa karşı güven!i ve yolcuların geceleri konaklıyacaikl;arı yerl·erdeki istirahatlerini sağlamak bir mooele haline gelmişti. Bunun üze"
rıine menzil ol'mıya elveriŞli yerlerde. hanlar inşa.sı usulü ortaya çılk
tı. Harabelerini bugün de gördüğümüz ve içlerinden bazıları birer
mimari ömeğli olarak hala ayakta duran Selçuklu ilrervansa;rayları
o hayatın hatırasıdırla1r. Kervan kıafileleri bazen indikleri karvansaraylarda günlerce yatarlar, hatta bir ]{]sım yUklerini icabında bur,aya depo ederler, hasta~ ha,yvanları ve yıolcuları tekiavi e1ıtirınek
zorınıda kalırlardı. Bazı büyük kervan:saraylar ticaret kervanları"
nın bu ve buna benzer her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmelll.yetteyıdiler. Twbii buna karşıJrk, karvansaray idaresine yolculaır tarafiDidan bill' misafirlik ücreti odeniyordu. Bu suretle kerivansaı·~aylar, sahiplerine mühim bir gelir kayınağı olmaıktayldı. Bir karvansaray inşası az parayla başarılaımıyacağmdan, bugün bizce bilinen me.şhur kervansarayQar zamanının en zenginleri olan Selçuklu sultanları, vezirler, emirler ve,ya başka zenginler ta;rafından, kendileri için bir gelir kaynağı olarak yapitırı1mışlardır. Bu grbi tesishı
rin geliri, zamanla, ya ham yaptıra-nın kendi,si veya evlaklı, yaıhut
O!llU herılıangi bir suretle eJe geçiren tarafından vakıf haline getirilmekteydi. M8!mafih, az 01çülde o]sa b:azı kimseler de paıraısız konak-
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lanacak hanlar yaptırmış olmalıdırlar (gl. Tahmin edileceği· üzere
Doğu Anadolu Bölgesinide de oldukça uzun kervan zin'cir'leri meydana getirilmişti. Dolay]sı'Y!la Anadlolu tiaaret ağında Doğu Anadblu Bölgesi'nin bülfük yeri vrur-dıT.
Alaedidin Keykıibad d'önemiııde Doğu Analctolu'nun mer1kezi şe'
hirlc1Tinin gelirleri o11dukça &rtımıştı. Bu artışın k9.yn'1ğı tic3.ratin
yanı sıra ziraat, ha.yvancılık ve madencilik olmuştu. Bu d·evrelerde baZi! merke<!lerin yıllık gellrleri şöyle idi :
ErzuTum

225.000 dinar

Erzincan

250.000 dinar'dan fazla

31

Kültül'el ve Sooyal Faaliyet

al

Sosyal Hayat

AJa·eıd'din Key<kıibad döneminde Sosyal ha~a;t ve kültür hayatı
oMu'kca yülksek bir sEjviyeye ulaşm>ştı. Tabi ki bu saviyeden Doğu
Anadolu Bölgesi de naJsibini almıştı.

Mesela Alaetirlin Keylkübad, Erzurum'u ta;mamen ilhak eıttiMerr
sonra buma bir müddet kalm]Ş ve çeşitli gösteriler tertip ettirmilcşti.
Yine şehirlde cirit, ceV'gan, polo, alk ve m]zrak oyunları oyna;tmıştı.
Ayrıca büyülk av eğlenceleri tertip edilmişti (lO).
Buradan da anlıy1oruz ki, Erzıırum -başta olmak üzere Doğu
Anadoluda'ki askeri ve siyasi merkezler aynı za;manda birer kültür
merkezidir. Bilhassa bu sultan döneminde bölgenin sosyal yaşantı
seviyeiSi diğer bölgelerden geri kalma;mak<ta be.lki de aniardan üst
seviyededir.
Moğol ıstila se.Jin1n Harezm Devleti'ni or,t31dan kaldırması,
Analdolu bölgesinde büyük s'Osyal çEIJikantıya sebeib o1muştu.
Alaeıddin Keylkübad bu durıım karş]sında da ted'bir a1makh gedikmerli. Sultan derhal V eziri Ziyaedidin Kara Arslan'ı görevlendirdi.
Vezirin Moğ1o.l talanlarından büyük zarar görmüş ve mane·iı çökmüş Hare·zm halkına yönelik önemli girişimleri oldu. Ziyaeddin Kara Arslan, büyüik yara almış bu ha,l'kın yaralarını sarmak, meımle
ketin bu sathında nizamı sağla;mak için büyük gayret göstermiştir.

bl
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Mustafa Akdağ, Türikiyenin İkifusadi ve İçti:mai Tarihi. İstanbul 1.9'79,
sh. 34-·3ı5, Ayrıca, gerek kervansar.aylar, gerekse bu kervamoarayların yapıldıkları yerlere göre, Selçuklu ticar.et yolları ve bunların Selçuklu rktisadi hayatına kazandırdıkianna dair bilgi için Osman Turan'ın "Selçuklu
Kerv.ansarayları, Beleten, sayı 39, s. 47,2" adlı makalesi oldukça .faydalıdıx.
O. Turan, Selçuklular Zam. Türkiye, sh. 3q'5

Yrd. Doç. Dr. Refik Turan

86

Ne var ki, demokraJize bir 1Joplum haline gelmlş Harezmiiierin vaziyetini düzeltmeık pek kolay olmamıştır. Buna dair çarpıcı bir örn.)k verelim :
Vezir Ziyaed<lin Kara Arelan, Doğu Ana\:llolu'da Mogolların Harezm kuvvetlerine bir baskın yaptıiklarını haber a]dı. Vezirin gönt':·rdiği keşif klcılu Mtl'ğol!ardan bir eser göremedi. Faka;t Tuğtab'da
bir duvar yanğından çı'kan ve kendilerine yaklaşan Kayır Han'ın
ka.y•n valrde•si ile karşrlaş~ılar. Onu Vezir Ziyaecl!din'in huzuruna göc. ~dül er. Kadın şunlan a.nla;tlmışıtı:
ovasında uyilm(ia id.ik. Mugan'dan gelen yeldi yüz
askeri üzeırimize atıldı. Uyanık olanlardan bazıları baş1·r ııı elıp bir dağ veya dereye doğru kaçtılar. Bu arada Moğıollliar
beni tutup askerlerinize tesadüf ettiğim yere kadar ge-tirdiler. Gece
l aen!ığından istifaide' ile namwsumu kuritarabildim. Bir duvar yarı.ğına sığındrm. Harezmiiierin halinden bwşkaca haberim y10ktur.•

«Biz

Tuğ.tab

zırhlı Moğıol

Vezir Ziyaetlldin, dôrt bin kişilik Hare:mn yiğrdinin yedi yüz tatara zebun düşmesinin utanç verici bir şey olduğunu söyledi. Kadın,
''binlerce Harezm süvarisi arasına Qir Moğıo[ külahı a1ısanrz hepsi
d.e:·ıra da.ğ·nık olur. Moğıol korkusu Harezmiiierin kalbine bu der .ce yerleşmiştir."
Vezir, bu Eözle:t'den Ç<J.k müteessir ordu ve şu cevabı verdi: "Yapılaa.k taşka işlerden ve şehir hisarının tamir-inden evvel bize, Erzurum'a gitmek daha uygun görünüyor" dedi. Vezir ve maiyetinldek cr, mmrL:kc-tin diğer işlerini alelaceie yoluna koyduktan son.ra,
beraberinde dör't günhilk erzak alarak Erzurum'a yetiştiler. O srraca f1Iff1cn gelen habeır•ciler Harezm askerleriinn herbirinin bir tarafta dağılmış olduğunu bildirdiler. Ziyaeddin bunları toplattırdı ve
b uz uruna getirtti. Başlarından geçenleri dinledi. Vezir her birinin
rfnlinü a-ldı ve dedi ki: "Devletin kudreti sayesirıda ümit edilir ki
s'zlere başka bir ziya;n erişmeyecek, başınıza gelen bu hal kazaların sonuncusu olacakltır." Daha sonra yediriJip içirilen Harezmliler
Erzurum'un Batı tarafJanna yerleşıtirildiler. (lll
Bu tür j[klt,j, verip yerleş.tir'ıne fa'aHyeti daha sonraki yıllarida da
devam etti. Boşta gezen yeriniden yurtlurıldan olmuş insanlar, Erzu(1-1)

İbn

Bib!, el-Avamiru'l-AHliyye fi Umuru'l-Alai!YYe, TTK 19fi6, s. 432-435,
Al!i. Selçuk, neş:
Houtsma, Leiden 1967, sh. 203; Claude Chane, Preıottomen Turke·y/Osmanblardan Önce Anadolu'da 'I'ürkler, çev: Yıldız Moran, İstanbul W79
sh. 2·42-2~3
hazırlayan : Adnan Sadık Erzi. Yazıcızade Ali, Tev<lrih-i

•
•

Selçuk Dergisi I. AHieddin Keykubad Özel Sayısı

rum, Erzincan, Sivas !:ölgelerine
asayiş ve sosyal dlüzen bir ölçükle
cl

İmar

ymleştirildiler.

Böylece
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Doğu'da

sağlandı.

Faaliyeti ve Mimari Sanat Eserleri

Doğu

Analdolu ticaret yıolları üzeırinde demin dediğimiz gibi im"
bol bir kervan zinciri yapılıı:nışrt;L Bu yapılar günlük ilıt1ya;ç
yapıları olduğu kaıdar aynı zamanda devrin kültürünü yansıtan mimfu"i sanat e·serle<ridirler. Bunun yanı sıra devrin ihtiyaçlan için
medreseler, camiler, köprüler, birahaneler de inşa edilmiştir. Bunlarıclan ayakta kalan çok önemlilerinden bazılarını buraya aldılk :
kıanları

Erzurum'ıdaiki

Sultaniye Medresesi : 1236 da tak katlı olarak ya36 hücreli bir e•sertlii'. Medresenin 1499 ilkbaharınd8, mürikileriyle Doğu Anadolu'ya gelen Ş'ah İsmail'in şehri yakıp yıktığıntla
tahrip eıdiltliği zannediliyor.
pümış,

Kabe Mescidi : Bu yapının da ı hücr61Si 1566 da Erzurum BeylerbEyisi Lala Musrtafa Paşa tarafından meiktep olarak tamir edilmişrt;ir. Zeminine 3 hasarnakla iniliyoi'du. Kitabesi ve vaikfiyesi ele
geçmemiştir.

Ergani1de Ulu Camii : Bizzat Sultan Alaetidin Keykubad tara(121

fından yaptı.T11l.mış~ır. Ki1tabeısi vartlı.

Bunlara benze-r- daha pek çok eser yapümıştır. Fakat bunların ·
bugün artılk mevcut değildir.

çoğu

Sonuç olaraik Ala·edtlin Keylkübad'ın bu bö~geye yönelik Askeri
faaliyeti, iskan faaliyeti, küJrtürel faaliyeti ve ekonomik faaliyeti,
bölgeyi Aras ötesine kadar Türk vatanı h<J.linJ gc~[Ln[ş•;ir. B3ylece
Anavartan Anad!olu'nun Kuzey'den Kınm'Ja, Güney'den Suriye'yle
Dogu'darı Aıras böl'gesi ve Güney Kaf!kasya'yla sımr ö•te.si savunma
sis•temi gerçellcleş'tirilmiştir.
Bir toprak parçasını askeri güçJe ele geçirmek onu "u');runda
ölünecek vatan lıaline getirmeye' asla yetmez .. MutLak sivil irısan
unsuru iJskanı, kültürel değerlerin ve müesseselerin te,sisi şar1ıtır.
Bugün Doğu Anadolu bölgesi bu tür faaliyertlei'in sonucunda Tii!l"kiye denilen vücl1dun, vazgeçilmez bir aziilsı ola;bilmiştir. Biz9 bu ve,tanı kazandıran ecdiildın seçikin . simalarmda.rı Sultan I. Ala-eid'din
KeykubaJd ve benzerlerini ~?ükran ve m:innetle amy:>ruz .

•
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Beygu, a,g.e., s. '50-70
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