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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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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

lO
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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.

'

TEBliGLER
•

•

•

•

ALAEDDİN KEYKUBAD ÇAGINDA
BATI İRAN'DA ÇORMAHAN NOYAN'IN
DURUMU VE STATÜSÜ

Prof. Dr. Ba.lıaeddin ÖGEL (*l
SelQUkiu araştırınaJannid.a, yaygın olaralk Anadolu ve İbn :B1bi
kaosunun içmde kalınmıştır. Halbuki Anadolu Selçulklularının dı
şında ve komşuiannda da, ayrı bir dünya vardır. Bu bakımdan Bizans·, olduikça !işlennniş ve tanınmıştır.
Çi n g iz H .an retHasından sonra yerli kaynaklar bir Moğol
lrorkusu vıe dıo[ayıJs.ıylla nefreti ile dollmuşlardır. Haklı bile olsa bu intiba, modern tarihçileriın'İzde de devam e1lmiştir.
Bunun içindir ki An ad o 1 u S e 1 ç u k 1 u •tarihinde, İlhanlılar
He olan münasebetler, kronolojik lbtr dizi halinde sıralana gelmiştir.
"Çi n g iz Han'ın devlet geleneklerini", bilip tamma<;l.an olay"
!•arı karaıkter1endiri:p, sosyal biT mana ve statü içine oturtmak müm"
kün değildir. Çünkü Çingiz Han'ın ordu gelenekleri, her yerde belirli bir ka1ıp içinde görülmüştür. Özellikle Çingiz Han ça·ğında ve Ögeday Han'ın saltanatının ortalarına 'kadar, bu gelenEJk devam etınilştir.

"Büyük ge n er all er n i ya b eti", Çi n g iz Ha n'ı ordu ve
devlet g1e1eneğinin temelini teşkil eder. Anadolu tarihçileri Çorına
han'ı ve. onun yetiştirdiği Bayçu'yu, birer Moğol generali gibi görürler. Çormahan, kimdi? Yetlı:isi ve meiV'kii ne idi? Bunu anlataibiirnek
için, aynı çağtla Çin'de ve Gü n ey Rusya'da bulunan iki büyük
generalin, yetki ve özelliiklieri üzerinde duralım :

•

Çi n g iz Ha n geleneğinde, akın yönleri çok önemli bir yer tutar. Güney Rusya veya K ıp ç •a k ülkelerine karşı ilik akını. Çingiz
Han'ın büyük oğlu C ö çi başlatmıştı. Cöçi, moğolca misafir demektir. Bunun içindir ki Cöçi için, daha çok türkçe Tüşi-Han denmiştir.
Mar c o Po •l o da Çingiz Han'ın bu oğlunun adının, Kumlay Han'ın
başkenti Han-Balık'ta üürkçeı olarak anıldığmı duymuş ve seyahat"
namesine !Yöyle geçirmiştir.
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·İLHANLIK· anlayışı Çlııgiz Han devletinde böyle başlamıştır.
Çingiz Han'ın büyük oğlu Cöçi bu wkım, Çingiz Han'ın büyük generali, "dört külüg"ü veya "dört köpek"inden ·biri olan, Kubilay No·
yan'ın yanında ve l:ıi:ınayes'inde yapmlştı.

•

Bu gelenek Gü n ey R u .s. ya 'da Çöçi'nin oğlu Bat u ile devam
etmişti. Bat u 'da, yine Çingiz Han'ın Büyük generali, ünlü S ü b ec
d e y 'in himaye ve gözetimine verilmişti. Çingiz Han'ın en büyük torunu olması nedeniyle, İL-HAN, yani "şube hanlığı" ünvanı V'erilmiiş.ti. Çingiz Han deviletinde ük "İ 1 -h a n lı k" uygulaması, böeyle
başlamıştır.

"Büyü k ge n er a 1 n i ya b eti", en açık olarak, Çi n 'de görülrür. Çingiz Han'ın Ç li n 'd'en geri döndüğü zaman sınırların genişlethlmesine, Büyük General M u k a ı i memur edilmişti. Bu, efsane gi;bi bir generaMi~. Ünlü Çin se.yahalt-naanesi Meng .Ta Pei-lu'nun
dediğine ba;k]lırsa, otağmın önüne Çingiz Han gibi !} tuğ dikiyordu.
Yani Çi n 'de'ki M u k a l i, imparatorluk aHimetleri taşıyordu.
ÇinliLer tle "Onu, "devletin kıraJı", yani Kuo-wang adı ile anıyrordu.
BatLdaki veya İra n '!dwki Büyük General Ç or ma ha n da,
-Çi n '•deki M u ka 1 i gibii-, aynı vazife, aynı mevıki ve aynı statüye
sahip ~di. Belki Ç i n 'deki - M u ik a 1i '- karakter ve yaratılışı çok
sert; -Prof. Şpuler'in de !detlik;leri gibi-, İra n 'daki Ç or ma ha n 'm
yaratrlışı daha yumuşak vle esnek idi.
Ç o rm aha n, Korçı, yani Qingiz Han'ın ilmndi eliyle taktığı, okluğu taşıyan bir kimse ünvanını tll!şıyordu. Çorçı'lar başlangıçta,
Çingiz Han'ın en: yakınları ve muhafızları idiler. Hizmet ve sadakai-.
ta kuııur etmemişlerdir. Sonratian bu, büyük memurtyet unvanı olmuştur. Bu uvanı en iyi açıikilayan, Paul Pelliot'dur: !HistDire des
Campagnes de Genghis Khan, s. 20, 75, 300) . Ancak şuna işaret et.mede yarar vardır. Bb'tırçı ve M u !ka 1 i, rütbe ba!kımıırdan, Ç orm a h a n ile diğer krorçılardan daha üııtündürler.
Ü r g e n ç şehrt alındıktan 8onra oğulları, Çingiz Han'ın hakkı
Çingiz Han, oğullarına çok kı2'idı. Çingiz Han'ı yatıştırına;k için hlik önce Büyük generaller Bo'orçu ile Mukali dilekte
bulundular. Ondan sonra da, iiki ~orçı ile Çorınakan ~orçı, Çin<giz
Han'la k!onuştula.r. Bu da bize, Çingiz-Han'ın ordu protokolu Ü2'ierinde bir filkir vermektedir. ÇormaJıan, çok önemli bir kişi idi. Bundan
sonra da Çingiz Han'a iki lmı-çı ile birlikte şöyle diyorlatd1:
nı ayırmamışlardı.

"-Eğer s'en, Tibet lltöpeği 'olan bizleri, düşınan üzerine göntlerirsen; biz, yerin ve göğün inayıetiyle, düşmanın halkını yeneriz ...

•
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Hangi halkları dersen; mesela Batıda, Baktat !Bağdatl halkının
fhük11mdarl Kal i bay- S o It an (Halife Sultanı var, diyorlar. İş
te ona karşı yürüryelbiliriz i" (Moğolların Gizli Tarihi, 2601.

1220-1222 DE, "BÜYÜK GENERAL TAYiNLERi" :
Yukarıda ıda belirttiğimiz

gibi >tayin vevaztfelendirme

gıelenekle·

ri, rastlantı yolu ile olmuyordu. Ç or ma ka n, İra n 'a tayin edilir-

ken; .bir diğer !büyük general de H er at ve M er v 'e doğru gönderiliYIOTdu. Yine ünlü ve Ib üyük genera,l S ü be d e y 'de Güney R u >Sya,
K ıp ç a k üzerine .gönderiliyordu. Bu tayin!er, 1220-1222 yılları arasında •dluyordu. Bunun üzerinde aşağııda duracağız. Ç or ma ha n,
Tür k i s tan'da ve Çingiz Han'ın yanında bulunurken, "sınırları
Bağda t'a doğru genişletmesi vazifesi" ile memur ettik:
" ... Çingiz Han, (oğullarının) durumunu anlwı. Bu sözler üzerine yumuşadı ve onların sÖ'2ll.erini doğru bulldu." Şöyle dedi :
"- İki Korçı ... ve Ç 10 rm aha n'm hizmJetlerine karşılık olarak,
emrediyorum. İki ~orçı.. yammda ka;lacaklardır. Ötöget'li
Ç or ma ha n'ı, Bağ tl at halkına ve Kalibay-Soltan'a fHalife- Su~
tanl karşı göndereceğim!. .. " : !Moğolla:rın Gizli Tarihi, par. 2601 . Arkaya verilen ernkler arasında, S ü b e d e y'in, Gü n ey Rusya'ya
gönderir. Aynı vazife ile. Bun!dan sonra da Çingiz Han, Moğolistan'a
döner.
şunları

"İRAN BÜYÜK GENERALLİGİ"ne Ç or ma ha n, en az 1222 yı
lından

önce, "üstün yetki" He tayin

edilmişti.

1229 TAYİNLERİ :
Çingiz Han geleneklerine göre, lıer yeni hakanın tahta çıkışın
da, veya Büyük Kurultaylard;ı.n sonra, generaller tayin edilir ve devleti g;enişle1imek için, yeni rukınla,r düzenlenirdi. Uzun bir se'ssizlikten sonra, Ç or m a h a n'ın atlı, yeniden tarih sahnesine çıkıyordu.
Böylece, "İra n, Rusya ve Çi n" akuıları, yeniden başlatılmış olu)l!ordu. Emirde, İran için şöyle deniliyordu :

•

"Ö g e d ey, Han seçilip, sarayda vazife görımelklte olan on bin muHe devıe.tin merlkezini ilctaresine aldlik'tan sonra, önce büyük
kardeşi Ç a ğ at a y ile JronuŞitu. Çingiz Han tarafından tamamlanarruyan, Bak ta t'a, Ka I i bay- S o It an !Halife Sultanı a karşı gönderihniş olan Ç or m a an - K orç ı'ya yarldlllllCı olmaları için, !Moğiol generalleri) O k u t u r He M ö n •g g e t ü'yü gönderdi. .. " !Moğol"
hafızı
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ların

re

GiZli Tarihi, par .. 270! . .Adların ya;zılışlarını, P. P e ll i o t'ya gö.
: Histoire Secrete des Mongols, Pari.s, 1949, s. ını.

yapıyoruz

Görülüyor ki İra n'.dwki alkınların yavaş gHıti!klerini, Çingiz
Han'ın oğulları da kafbu:l ediy;orlardı. Moğolların Gizli Tarihine gö·
re Ç or m a h an, bu. ısırada İ r a n'da idi. Değerli mes1ekitaşım Prof.
Dr. Faru/k S ümer ise, "C or ma ğu n, Moğolistan'dan bir yel gibi
geldi", diyordu: lAnadolu'da Moğollar, Selçuklu araJştırınaları der·
gisi, 1970, s. ıJ.

•

Eğer bu emir, .t!l!hta çıkma kurultayında veril:seydi, bu doğru
olurdu. Çünkü kurultaya, Çingiz Han'ın bir yakını olan Ç or nı a·
ha n'm da iştirak etmesi gerekirdi. Dönüşte de böyle bir yel giJbi gel·
miş olabilirdi. Yok emir bir süre smwa verilmiş i.se, Moğollarm Gizli
Tarihi'nin de !dediği gibi, Ç or ma ha n vwzifesi başında bulunu·
yıordu.

B a y c u N oy a n, Moğolistan 'dan mı gelmişti; yoksa Ç or m a·
kenidi maiyetinden birisi midir? Bu da karanlık·
tır. Ayrıca Reşideddin, Moğolların Gizli Tarihi'nde adları geçen ve
yar.d~ma gelen iki büyülk Moğol komutanının daı adlarını anmıyordu.
Bu yeni or'du, C ·el al •e d d i n Har ez m şah .üzerine geliyordu.
Ç or ma han'ın •baş komutan olduğu bu ordu, 4 tümenden oluşu·
yıordu. Bay c u, bu tfu:nenlerden birinin lmmutanı idi. Görülüyor ki
Bay c u, 1128·1231 yılları aırasında, tümen k1omutanı idi.
han'ın yetişıtirdiği

An ad o ı u

kacvnaMarına

göre B a y c u, şôhret kazanmak -için
Kösedağ savaşın yapmıştı. Çingiz Han geleneğine göre, Ç or ma·
ha n sağ iken, bu mümkün değildir. Bay c u'nun bir yemen ettn:ir
alması gerelkir. Zaten 'bunlar, hanedana, İl·Han, yani Bat u'ya bağlı
i:diler. Kösedağ savaşından sonra yapılan anlaşma da, Bat u'nun
tasdrkine sunulmı.rşıtur.
Yine bir söyLentiye göre, Ç or ma ha n 1246 da öldüğünde yeri·
ne Bay c u gıeçmiş:ti. Bazı kaynalklar ise, 1246 d•an sonra Çingiz Han'a
yakınlığı dolayısıy!a, idareyi Qormahan'ın Hatunu İl · Tın a Ha·
ı; u n eLe aLmıştı. Çingiz Han geleneğine göre bu mümkündür. BaY·
c u, ikinci sınıf bir zfu:nredendir. İcraatı, yıine Baycu yapmış otlabilir.
1237 de Göyük Han, Büyük General Sübedey'i Çin'e; Bü·.
yük genıeral E ı c i g i d e y'i ·batıya tayin ıediyıor. İkisi de, aynı rütbec
de görünücvoı:<lar. El c i g i d e y'in daha önce Çi: n büyük generali
olduğu anlaşıhyıor.

Bay c u'nun

başarıları

ile gözleri

kamaşmış.

olan BaM kaynak·

L•
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ları,

onun B ay c u'nun yardımcısı olduğunu yazıyiOrlardı. Çingiz
ünlü Büyük generali S ü b e d e y'in rıitbeısinde olan E 1 c i g id ey, Baycu'nun mitiyatine nwsıl girebilirdi?

Han'ın

Anladığımıza

göre B a y c u, bütün ilıaşarılarına rağmen, bir bölge generali olduğundan, İr an Büyük Generalliğine geçememişti.
N1tekim B atı valisi Argu n - Ak a, Gö yük I:l an'ın emri ile
E I c i g i d ey ile işbirliği yapmış.tı. Bu işbirliği, 1249 daki !:)ir yı.rlı'k
ta veya emirden sıonra olmuştu.
Görillüylor ki, ÇİNGİZ HAN GELENEGİNİ tanımadan, Ana d ol u S e Iç u k I u tarihi üzerinde, güv•enle durmak mümkün değil
dir. M o ğ o I tstilıl!sından sonra ise ÇİNGİZ HAN GELENEGİ, müesseseleri ile geldi. Buııları inceleyeoilmek için, elimizde bası ikıstas,
miyar ve lıiterler olmalıdır. Yoksa Selçuklu ve Çingiz Han gıelenek
lerini birbirine karıştırmış oluruz .

•
•

•

•

SELÇUKLULAR ZAMANINDA TÜRKİYE'DE ÇlKARTILAN
KOLLEKTiF AF'LAR (1075- 1243)
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(*)

Modern ceza hUıkukundaki "gıenel af" yetkisini tam olarak karda, bazı bakımlarıdan az-çok ona benzetilebilecek olan bu
huküki tasarruflar, esas itibariyle ceza vermeMen feragat etmek,
suçları resmen unu1ımak anlamına gelip, cezaların infazını düşür
müşler, kalrlırılmalarını gerektirmiŞlerdir. Türkiye Selçuhluları'n
da, aşağıda sözünü edeceğimiz çeşitli vesilelerle çıkartılan bu af tasarruflarını, diğ-erlerinden ayıran lbeliobaşlı özellikler şunlardır- : Ancak bir kanunla (fermanı yapı:lıp, ilan edilebilir! er; anonim abj ek-tif,
ve lmllekıtif'tirler; gayri şahsi ·ve umumümi bir mahiyet taşırlar; yani, çeşitli suçları işlerrıiş olan bütün mahikCı.mlan kapsarlar.
şılama•sa

•

Türkiye Selçukluları'nda ekiseriya siyasi ve askeri büyük hadiseler dolaymıy'la söz ikionusu oldukları görülen bu af tasa:rrı:uflarının
yapılış ve uygulanış şekilerine gelince; bir kanunla gerçekleşir ve
ilan edilir. Suıltan tarafından af ilanı kararı alımnca, bunun hazır
lanarak yayınlanması, yani tebaa'nın bilgisine sunulması ve gereklerinin ilgililer tarafından yerine -getirilmesi için yazılı biçimde düzenlenmesi gerekir. Bu bakımdan ilgili hUISuslar "ferman" şeklinde
ki af kanununda maddeler haiinde yer alır, ve sultanın mührü-tuğ
rasıyla tmza eıdHdikten sonra yürürlüğıe girmiş olur. Daha sonra merkezden ıgönderilen habercilerle lka.sıldl bütün ülkeye duyurıılur. Bu
suretle af kanununun çıktığının halllı:a ilan edilmesi ve ona tabi alacaklara duyurıılmasınlc!an sonra, mahalli yetlkililer tarafından gereken işlermler başlatılır. Bu işlemler -bu hıısüsta elimizde açrk ve kesin bir kayıt olmamasına rağımen- hernalde o yerin en yüksek askeri-'Illülki idarecileri olan Sübaşillar tarafından - v-e gerektiğinde kadı ve naioblerin yardım ve işbirliği de sağlanaralk - yerine getirilmiş
olmalıdır. Böylece Selçulklu Türkiyesi'nin çeşitli yerlerindeki hapishanelerde (zinldanl bulunan kimse1er (zindanil serbest bırakılarak
(azadl hfu'riyetlerine ikavuşıturıı1urlar. Bu .sureffl.e af kanununun gerekil.eri de yerine getirilmiş olur ve amacı g-erçı:ıkleşir.
(*)
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Elimi>ide, Moğıollar\la v:eya Osmanhlar'da olduğu gibi bir ceza
kanunnfunesi bulunmamaktadır. Af taJsarrufları hakkındaki tesbi1
ve gözlemlerimiz, kaynakilarda yer alan bir -takım kayıtlara dayanmalk1a, ancak bunların da bizi, özelikl-e af tekniği, yani kapsam ve
uısül bakımından affın öz.elliJkleri, !keza etki ve sonuçlan konusunda
tam manasıyla aC)I'dınlatıtığını ileri sürmelk mümkün görünmemektedir. Bu itibarıla çıkantılan bu koHekiif afların muhtevalarına iliş
kin hususlar hakkında kesin bir şey söylemek tmkansızıdır. Mesela
bunlar "·tam"mı veıyaılı.ut "nakııs" bir nitelik mi taşım}şlarıdır? Yani,
fiile yönelik, cezayı ve davayı düşürdükleri gi'bi, kesinleşmemiş, hakılmakta o[an kamu davalarını da orta!dan kaldırıınışlar mıdır?, yoksa dar kapsaımlı olup, sadece kesinleşen maJhkümiyetlere hükümlerden sonra müdahale edereik on~arın infazını mı önlemişılerıdir? Keza
faydalananlar açlBından "külli" mi, yoksa "kısmi" mi olmuşlardır.
Yani ne .affedilen ·suçlar, ne de aftan yararlananlar baMımından herhangi bir sınırlama getinnemişler, kims:eyi istisna etmeksizin, hiçbir ayırım yapmaksızın bütün 1suç ve suçlulara mı yönelik olmuşlar?,
yooksa layılk oilmadığını kabul e<ttiği bir gurup suçluyu, uygun görmediği kiıruseleıri affın dışınlda mı bırakmışlardır? Bunlı.rı kesin ola"
rak bilemiyorıız. Ortaçağlar'da bazı yabancı devletlerde ve Osmanlılar'da bu afların kimi zamanlar k!Bmi bir mahiyet taşıdığı bilinmektedir. Mesela fuıma'da çeşitli vesilelerle ilan edilen bu aflartlan,
''kükümdarın şah'sına karşı işlenen, vatana ihanet, ilıtilas gibi suçlar hariç tutulurıdu" (ll. Aynı şekilde Osmanlılar'da cülı1slar'da çı
kartılan bu çeşit afiarın bazen •sınırlı olduğu, bazı ağır suçları işle
yenierin bundan f.aydalanamadılkJarı, af kapsamı dışında ka}dıkları
görülmektedir (2) . Ancak bu hususlarda şu kadarı söylenebiilr ki,
elimizdeiki kayıtlarda "cümle zindani ra azad kerdend" ifadesinin
geçmesi, Türikiye Selçuklulan'nda bu a!fların bsmi olmayıp, genel
bir mabiyet taşıdığını, savaş esirleri" de dahil olmaik üzere, çeşitli suçlardan ötürü cezaevlerinde bulunan gerıek samk, gereksle mahküm
durumundaiki iuiuıklu kimseleri içine .aldığını -yine de kesin alnıa
malkla birlikte- kabul etmemize imkan verebilir. Bu durumda, gerek
hükümlüJer, gerekse sanıklar, y·ani daha mahkemeye çıkarılama
yanlar veya çlikanlıp da yargılamaları ısona erdirilememiş olanlar
hakında farklı hulküki :statül.er
bahis konusu oMuğundan af nasıl
uygulanacaktır? Yarıgılama bitmiş ve hüküm verilınişs•e, af, asli ce(!)

(2)

S. Meray, Ceza Hukukunda M, Ankara, 1944, s. 10.
N. Erlm, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kalebondlik Cezası ve Suçların Sı
nıflandırılması Üzerine Bir Deneme, Osmanlı Araştırmaları~ IV ; 1984,
s. 61, 87.
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zanm infazına engel olacağından, hüıkümlünün ceza~smın infazma.
derhal son veri'lecektir. Eğer cezanın infazına henüz başlanmamışsa,
ceza çektirilmeyeoekltir. Böyle olunca, hapis gibi hürriyeti bağlayıcı
cezalaraı mahkum olımuş kim&e}er veya ölüm gibi 'bedeni cezalara
ma'rüz, fakat cezaları henüz infaz 6dilnıemiş bulunan hükümlü kimseler defhal salıverileoeklerdir. Daha •ceza veril'menıiŞiSe, ve iş soruş
turma aşa!ffiaısında ise, af ooruşturmaJYı, durıışmaı saifhasmda ise, davayı durduracak ve mahkfımiyehleri !kesinleşrnenıiş olan kimselerin
yani sanıkların senbest bınvkümalarını gerektirecektir. Hapishanelerde (zindanl bulunan maJhpüıslar bakımından af prosedürünün bu
şeki]de işlediği veya uygulanmış olduğu düşünülebilir.
Yukarıda değindiğimiz gibi, lkaynaklardaki kayıtlarda, sadece
cezaev}erinde bulunan kinıselerin hürriyetlerine kavuşcturuldukil.arı
belintnmektedir. Diğer cezalara çaırptırılanlar, mesela bir sürgün,
mecbüri ikamet, veya para ve müsadere gibi mali, vs. cezalara ma'rfız kalanların durumu hakkında ise, herhangi bir bi.Jgi bu:lunmamaiktadır. Biz, her ne kaldar bu konuda bir açılkhk yoksa da, bu cezalara çarptı.-ılanların 'da ilan edilen bu .aflar1dan faydalandıkları,
af kapsamına alındıkları kanaatindeyiz. Çünkü, işlediği suçlardan
dolayı cezaevilerinde tutukolu 'bulunan sanıkların dahi, görünüşe göre 'Serbesıt bırakılmaları, affın bunlar hakkında da bahis konusu olmaJSı gereikltiğini orta)'a •kloy;ınaiktadır. Ancak, zıaman ve ·şartlara göre, bunların birtakım rdeğişi!klikler gö•stenıniş olabileceğini de gözdıen
uzak tutmama/k gerekir.

Bu afların ce•za hukuku alanında, bunlardan başka, ayrıca ne
gibi etkiler doğurduğu ve ne gibi sıonuçlaraı 'yol a;çtıkları da meçhuldur. Bilindiği gibi m'odern huikuiktaki genel af, suçu, cezayı, davayı,
mahkfımiyetin bütün cezai s•onuçlarıyla birlikite ortadan kaldırır.
Türkiye Selçuldulaırı'nda ise, zindanlardaiki !bütün malıpüsların serbest bırakılmaJ.armı gerek!tii'en afların, kamu davalarını düşürdük
leri yada kaldırdllldan açıkısa da, suç keyd'iyetine, suçluluk durumuna tesir edip etmediklerini, keza mahkfımiyetin sonuçlarını kaldırıp
kaldırmadıklarını, bilemiyoruz.
Mfa uğrayan oezalar, tekerrüre
esaıs teşkil •etmişler midir? Veya f.er'i ve mütemnıim cezaları da 'kaldırmışlar mıd}r? Bu hususlarda bir şey söyleyebilecelk durumtla değiliz. Ancak, kollektif aflar •dışında !kalan ve bizzat sultanlar tarafın
dan hükmedilmiş cezalama !kimi zamanlar aısli cezanın affının, ek
cezalara etki etmediği gôTülmektedir. Mes•ela ileride göreceğimiz
üzer-e, yurt dışı sürgün cezasına çarptırılan ve malı-mülikü mülsadereye uğrayan kimselerin asli cezalarının affedtldiği, ancak mame~eklerinin kendilerine geri verilmediği, cvani ek cezanın ortadan

Dr. Feda Şamil =Ar::cık=--kalkmadığı aıılaşılınalk:tadır.

dayanılaraik 'kıollektif aflarda da
Her( •sürülebilir. Afların zaman
genişlikleri bakımından sadece gıeçmişe ait, maıziye yönelik oldukları, ileriye, istikbale herhangi bir etkilerinin bulunmadığı da açılk
tJT. Dolaıyrsı~la çıkışları veya yayınları tarihine kadar suç işlemiş
olan kimselerin aifedildiğini kabul etmek gerekir.

bunların

muhtemelen

Şimdi çeşitli

al

Tahta

Buna

kalkmadığı

vesilelerle

çukartılan

Çıkışlar Dolayısıyla

bu

afları .sırasıyla

görelim.

:

Türkiye Selçuklu Sultanlarının bütün üLkeye şamil olmak üzere çıkartıtıkları lmllektif afların diğer 'devletlerıde (3) ve Osmanlılar'
da •olduğu gibi, (4l g•enel!ikle "cüliislar" münasebetiyle bahis konusu oldukları gürü!Jrrıemtedir. Bu hus.usta te·sbrt edebildiğimiz kayıtla"
ra göre, inoe~ememize 1ronu olan dönemde Se~çuklu sultanlarından
I. İzzeddin Iüıykavus (1211-l220l ile yeğeni H. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıkışları şerefine klallektif af Han •etmrşleridir.
"Stütiin I.

GıyiiisedJdin Keyhüısrev"in

Bizanslılar'la

Alaşehir'de

yaptığı savaşta şehit düşmesi

üzerine toplanan devlet büyükleri tarafmd.fm üç 1oğ!undan en 'büyüğü ve Ma!a.tya meliki İ:ı:zeddin Key"
kavüs'un saltanata geçirilmooine <karar v.erilmiş ve Malatya'dan
Kayseri'ye davet edilmişti. Beş gün içinde Kayseri'ye ulaşan İzzed
din bu şehirde merasimle tahta çı[mTt>lmış (21 Temmuz 1211l, halk
ve devlet rioali kendisine bi'M etmişlerdi. Fakat Kayseri'de ilk saltanat törenleri yarpı1dill<:tan s'onra, büyük bir tehlike başgöstermiş,
ordusunu toplayan kardeşi '"Dokat Meliki A!a;ecldin Keykiilbad, kendisini burada muhasara etmişti. Bunu güçlükle atıatan yeni sulitan artık muzaffer olmuş ve Kayseri'de bir 'tak1m devlet işlerini yoluna
koyduktan sonra K1:mya'ya hareket etmiş ve burada tahta çı>kartıl~
mıştı. Kendisine saçılar sayılıp, kurbanlar kesilmiş, hediyeler sunulmuş, bütün devlet büyükleri kendisine bağlılill<: ve sadakrut andı içmişler (bi'atl, İzzeddin de saltanat hukuk ve teamiiiüne göre, onlara hil' fl!tler vermiş, emlak v·e ikta menşurlarını y.enilemişti. Daha
so•nra yeni sultan cüliisu dolayısıy~a af iliiin •etmiş, tahta çıkışı şere{3)

S. Dönmezer, Suç ve Ceza Anlayışı, kflar ve Sonuçları, Türkiye 'Üzerindeki
Oyunlar Semineri, İstanıbul, 1984, s. 114·2.

(4)

A. Mumcu, Osmanlı Devleti'nde Siyaseten Katı Ankara, 1963 (Doktora tezi), s. M4; S. Keyman, Türk Hukuku'nda Af, Ankara, 1005, (Doktora tem),
s. R5; Er•im, Kalebendlik, s. m, 87.
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Izindaniyani hürniyetlerine !azadi
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Bu hüküınldann yeğeni olan sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev de
(1237-12461 •saltanata geçişi münasebetiyle af çıkarmıştır. Alaeddin
KeyküJbad'ın Kayseri'de z·ehirlenerek ölümü üzerine (1237 Hazirani.
ve onun meşrü varisi (velia;hdıl olan, kansı Eyyılbi hükümdan Me"
lik Adil'in ·kızı Gaziye Hatun !Melike-i Aruliyyel 'dan doğan en ·küçük oğlu İzzeö(iin Kılıç Arslan yerine, bir gurup devlet adıl!mı tarafından balbasının arzuısu hilafına, kendisi tahta çıkaJrtı1mıştı. Bundan sonra saltanat :törenleri ifa edilmiş, cülıls ~enlikleri başlamıştı.
Gıyaseddin bu .aralia ilk işlerden biri olaralk Kayseri zindanlarındB.n
bütün malıpüslarm salıverilmesini emretmişti (6) ..Ba;şlangıçta kendisinin saltanata geçirilmesine muhalefet edip, tereddüt gösteren
devlet adaJJillarmın da ister-rstenıez bi'at'a mecbur o1maiarından sonra, artık hükülındarlığı kesin rolara-k itanınan suUan Gıy8;seddin daha
sonra Selçuklu Türkiyesi'nôeki (cümlegi-i memaltkl hapishaneterde tutuklu olanıık bulunan bütün malıpüsların serbest bırakılması
!ıtlak-ı mah>bılsiuıl husu:sunda "dergaJh ve bllirgah münşileri" (münşiyan-ı derg&h-u bargahl taraJfından
"fermanlM" yazılmasını buyurmuş, bu emir uyarınca, kaleme alınan fermanlar, sultanın tev"
ki'-tuğrasıyla mürhürlenmiş !be-tevki'-i el-Müikü li'lcliı.hl ve ha•berci-

(•5)

İbn mb!, El-Evamirü'l-Ala'iyye ı. Tıpkı basun. önsöz ve fihristi haz. A.
Erzi, Ankara, 19'5•6, s ..mo :

kısmı Il!eşr : N. Lwgal - A. Erzi, c. I, Ankara, 1'5'57, s. 17'1·; O. Turan, Selçuklular Zamarnnda Türkiye, İstanbul, m111, s. 2!13-Z94, 296-2~7.

(6)

İbn

Bibi,

Tıpkı basım,

s. 465 :

1"
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Muhtasar : Histoire des Seldjoucides d'Asie Mincure d'apres l'abrı:lge
Seldjouknameh d'lbn-Bibi. TeJ<te person puplie d'apres le MS. de Paris,
(nşr. M. Th. Houtsma), Leiden, 1902, s. 208; Turan, SZT, s. 405.

Dr. Feda

Şamil Arık

vasıtasıyla

silr'at1e bütün ülkeye gönderilmişti (7).
bu aftan faytdalanan kiımselerin sayısına dair verdiği
ve başkaıca hiçbir kaynakta yer almayan bilgiye göre, sö!Zlklonusu af
sonucunda hürriyetine kavuşan tutuklu sayısı 12.000 kişiye ulaşı
yordu (Bl. Yine aynı kay]1Jtan ·ser'best bırakılanlar arasında "esir"
statüsündeki. malıpüsların 'da yer a:ldığı anla:şıJmaktadır [gl. Nitekim İskenderiye Patrikleri Tarihi'ne göre, aftan istifade eden malı
püsların ekseriyetiııi
Sultan Alaedidin Keykubıiid'ın 'bir süre önce
Eyyübilerle yaptığı savaşlarda SelçulkJ.ular'a esir d~n bu kimseler
oluşturmuştur (lO).
Görüldüğü gibi, bu afların ilanında esas itibariyle teamül hukuk etken ol!ınuş, ve siyfılsi dÜJşünceJer rol oynamıştır. Selçuklu suller (kussredl

Ebül-Ferec'iıı

(7)

İbn

Bibi,

Tıpkı brusım,

s. 646 :
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Muhtasar - Houstma, s. 209 :
Müneccinı-başı da o'nun cülfı.su d'Dlayısıyla "büıtfin ülke'deki zli.nd;lnııarın
kapılarını aç.tırdığını" S'öylemek suretiyle af Uan ettiğine değinmiştir.
(Bkz. : Cilmiü'd-düvel, Anadolu Selçukluları kısmını çev. H. F. Turgut, İs
tanbul, ·ı93-9, s. 30).
(8) EbQ'l-Ferec, The Chronography of Gregory, Abı1'1-Faraj, (İng. çev., E. A.
W. Budge), Londan, .l!l312, c. I-II, trk. tre. ö. R. Doğru!, Ebii'l-Ferec Tarihi,
c. II, s. 537; N. Kaymaz, Anadolu Selçuklu Devleti'nin İnbitafında İdare
Mekanizmasının Rolü II, Tarih Araştırmaları Dergisi, llıl 1 4ı-"5 (19615), s. 33.
(9) Ebü'l-Ferec, c. II, s. 537.
(!O) Siyerü'I-Abii'il-,Batarlke, Bibl. Not. Ar. yazın. nr. 300. s. 377'den naklen
Kaymaz, İnhitat II, s. 33, dipnot: 30. M. Y. Bayram, Sultan II. Gıyased
din 'in çrkardığı bu affı zikrettiğimiz kayn.akların açık kayıtlarını hiçe
sayarak, oğlu II. İzzeddin Keykilvus'e mal etmiştir. O, bu h-ususıta : "II.
Gıyaseddin Keyhüsrecv'ln ölürnUnden sonra, yerine bUyük oğlu II. İzzed
din Keykavus geçti. O, tahta geçer geçmez, babası zamanınıda tuttiıklan
mış bulunan Ahileri ve Babaileri serbest bıraktı. Ebfi'l-Ferec tarihinde
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Umları, bu hususta ata ve babalarının izinden gitmişler, dönemlerine huzur, süikün, şefkat ve lütüf •görünümünü daha baştan itibaren
vermek amacı ile saltanatın ikendilerine intikalinde af yıoluna baş
vumnuşlamır. Bu suretle af lronusuııda he•m eskiden beri s-üre gelen
bir geleneğe ellerinden geldiği kadar uymaya çalışarak bunu devam
ettirmişler, heıın de bundan kendi •siyasi iMidarları açısından faydalanmayı düş.ünmüşler; lüıtüf, taraftrur kazanma ve oempati sağla
ma gibi sebep ve amaçlrurla bu yetkilerini kullanmışlandır. Nite'kim
son örneğimizde de görüldüğü üzere, Sulttm Gıyasedtlin babasının,
keil!disinklen sonra yerine geçecek taht adayını ölümünden önce belirlemesi ve bu hususta devlet adamlarından söz olmasına rağmen,
bu tahakl<uk edememiş ve en küçük karrdeşinin yerine adeta bir oldubittiye getirilerek devletin başına geçirilmiştir. Bu olay, yani Gı"
yaseddin'in babasının arzusu hilafına tahta çıkması, devlet adamları ve •eflmr-ı umümiye nezdinde bir hoşnutsuzluk uyandırmıştı. Bu
itibarla o, af ilan etmekle, aleyhinıde esmel<te olan havayı azaltmayı, bu olayın yol açıtığı psilikolojik çöküntüyü gidermeyi düşünmüş,
affın yatıştırıcı tesirleri olabileceğini, ill'k.eye brurış, sükün ve güvenlik getirebileceğini hesaplamış olmahdır. Bu yüzden, yani ortamın

bu serbest

bırakLianların

•

12.000

kişi olduk'larını

değil

de tahta

bildirir. Ancak, onun bungeçince serbest bırakıldıklarını
yazması yanlıştır. Çünlı;:ü sal'tanatı zamanında Ba:b<li i:sy8.nlan sebebiyle
BabAiler, Saadeddin Köpek olayı sebebiyle de Ahilerden çok sayıda ınsan
tutuklanmış, II. İzzeddin Ke-y;k<lvus tahta .geçince bunları serbes·t bırak
mıştır." demektedir. Herşeyden önce Bayram, ·bu affın G1y:lseddin'in tahta çıkışı dolayısıyla i18.n edildiğini unutmuş veya görmezlilüen gelmektedir. Halbu~i belirttiğimiz g~bi, Tüıık Tarihinde bu çeşit af·lar, daha ziyade
"cülüs"lar nedeniyle çılkartılmaktadır. Nitekim Gıy:iseddin'den önce Selçuklu sultanları aynı şekilde hareket etmh<;lerdir. Gıyasedd!n'in oğlu II.
tzzeddin'de bu teamüle uyarak kollek-tif af nan etmiş ola·bilir. Ancak,
Ebft'l-Ferec'tn yazmadığı halde, başkaca herhangi bir ik.ayna't!;a atıf yapıl
mam·asına rağmen Bayram'ın bunu II. İzzeddin'e -izafe etmesini anlamak
güotür. Keza, Ba-yram, ne Eıbft'l-Ferec'te ve ne de diğ'er bir kaynakta yer
almadığı halde ser.bes·t bırakılan bu 12.000 kişinin Ahiler ve Babailerden
ibaret olduğunu da ileri sürmektedir. (Bkz : Ahi Evren Kimdir? (Gerçek
Şahsiyet! ve Eserleri), Türk Kiiltürü, Sayı: 19'1/Eylü!, 19'78, s. 2'5; a.g.y.,
Anadolu Selçuıklular'ı Devrinde Anada'lu Bacıları Örgütünün Kurucusu
Fatma Bacı Kimdir? Bel!eten, XLV- 2/'WO, (Ekim 198.!, s. 4~'7). Bu suretle gerçekte Sultan Gi'y3.seddin'in affı Ebft'l-Ferec'in kaydında verdiğli rakam aynen alınmak ve buna belirtiıJ;mediği halde Ahiler ve Bab:l.Uer eklenme'Iı;: sure·tiyle oğlu II. İzzeddin'e mal edilmjştir.
Dipnot vermemekle
birli!kte bilgilerinı:i esas ol1arak Bayram'dan aldığı anlaşılan ve bunların
kontrolüne hiç gerek duymayan N. Çağa·tay da aynı sorumluluğa düşmek
ten kurtulamamıştır. (Bkz: Anadolu'da AhiiLk ve Bunun Kurucusu Ahi
Evren, Belleten, XLVI/118·2, (Nisan, W8~·), s. 434).
ların Gıy<lseddin

ölünce
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her an patlamaya hazır bir durumda bulunması dolayısıyle o, bu affı ister-1stemez çıkartmak zorunıda kalmış, bunun tebaayı teskin edebileceğini düşünmüştürr. M ilanı ikiaran alınmca ilk olarak bu uyguüima 'l:ıaşloent Kayseri'den başlatılmış, Kayseri zindanlannda tutuklu bulunan kimseler tahliye edilmişlerdir. Daha sonra ise, Türkiye'nin dört bir yanındaki hapishanelerdeki malıpüsların · salıveril
meleri hususunda, münşileı: tarafm\:!an sultanm emri üzerine yazı
lan ve tuğrası çekilen f,eııimanJar uyarınca ilgili kimseler "azad" edilerek hürriyetlerine ikavuşturulmuşlardır. Tahliye edilen kimseler
arasında gerek mahkum, gerekse sanık olmaik ü21ere her çeşit tufulklu rmahpusl yer aJrmş, ayrıca görüldüğü g'ibi, savaş eosirleori de
bundan faydalanabilmişlemir.
bl

Büyük Zaferler

Dolayısıyla

'

:

Surtanlan diğer <ıevletlerde olduğu gibi, cülüslarından ba·şka, kazanılan büyük 'başarı ve zaferler üzerine de lrolleiktif aflar ilan edebilmişlerdir. Mesela bu hususta tesbit ede'l:ıitdiği
miz bir kayıta göre, Sultan Alaedilin Keykubitd 11220-12371 deniz
aşırı Suğdak Seferi sonucunda ele .ettiği büyük başarı dolayısıyla,
bütün ülkede af ilan etmişti. Surtan Alaectdin Moğıol istilasıyla Kı
rrm'da bulunan Suğdak şehrinin perişan olması, kendi vassalı Rüm"
lar'ın bu büyihl<: tica,ret 11manma yerleşmeye çalışmaları ve yağma,
lara girişmaleri sebelbiyle, 'burnya sefere karar vermrş, Kasia,monu
Uc Beyletbeyi Elmir Hüsameddin Ço'ban'ı Sinop'•tan Kırım'a seVlkedilen kuvvetlerin ikumarı!dan1ığma •tayin eıtmişti. Bu devirde Anadolu ile Kıpçaik-iH [Güney Rusya, l.Jikraynal ve Kırım arasındaki ticaJret çuk ge!rşııniş ve büyük ·boyu~lara ula'ŞılllJJI}tı. Alaeddin bu tioarete çok büyük önem verdiği için tebaasmın tecavÜ2Je uğraması ve
ticaret yıolunun güV'enliğini sağlamak amacıyla 1227'ıde buraya sefer yapmıştır rııı.
Türkiye

Selçuıklu

İbn Bi'bi de Kıpça!k, Bulgar ve Rus diyarıarına giden
Hazar denizinde !Karadeniz) soyulmaları ve canlarını
güçlükle kurtarıp, dunımu su]tana şikayet •etııneleri sıonucunda bu
sefere girişildiğini beHrtir (12).

Nitekim

tüccarların

Bu büyük sefer sonucunda
·(lll)

(1~)

Suğıdwk şehri

teslim

alınarak

Selçuk-

Bu hususta bkz: W' Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. E. Z. Karai,
Ankara, _1,97:5, s. 328-329; G. I. Bratianu, Coınmerce, Genois dans la Mer
nolre au XIII• siecle, Paris, 19'29, s. 169, 203; Turan, ŞZT, s. 358, :MO, dipnot: 5·6.
tbn Bibi, Tıpkı basım, s. ·302.
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lu halkirniyetine 'giıımiş, Kıpçak ham ile Rus prensi ile Türkiye Selçuklu devle,tinin vassallığ-ını tanımak 21orunda kalmı'şlardır. Emir
qo;tan, hazineyıe ait 5/1 hisse,ve diğ-er hediyelerle birlikte, geçen altı
vaJ.i.n hikayesini ihtiva eden bir mekitubu bir ulak lk.Wıdl 'la Sultan
AHi.e!cidin'e göndeıımiş, Suğdak'ın fethedildiğini, Kıpçak ordusunun
büyük bir yenilgiye uğrayıp, Hus lmeııirin arnian talep ~dlp haraca
ba:ğland~ğını öğ:rıelni:noe', Alii.eıddin bu haber~ çok sevin'miş, derhal
müjde Ibeşiireti ldavulla:ı:ı çaldırttırmış ve hapishanelerdeki malı
püsların IZindanihai serbest l:nralnlmalanm lazadi emretmişti (131.
cl

Önemli Fetihler Dolayısıy1a :

Türkiye Selçuklu sultanıaırı tahta çıkışları ve kazroıılan büyük
zaferler dolayısıyla olduğu kadar, önemli fetihler münasebetiyle de
kollektif aflıar çıkartabilmişlertlir. Bunlardan ill{ iki vesile ile i~an
e!dilen afların, umünıi bir mahiyet taşıdığını yani Selçuklu Türkiyesi
cezaevlerJnde bulunan <bütün malıpüsların bunlardmı fayıdalanabil
diklerini yukanda görmüştük. Bunlar geniş manadaiki küili, toplu af
tasarruflarrıtdıT. Ayrıca dini blakımdan Hıristiyanlık tarihinde önem
taşıyan ve zamanın e1n büyük yerleşim merkezlerinden saydan büyük şehirlerin Türkler trurafından fetholunması şerefine de, hüküm(13)

İbn Blb!, Tıpkı basım, s. 3~Q :

•
•

Muhtasar- Houtsma, s. lı317, A. Yakubosvky, İbn Bibi'nin XIII. asır başın
da Anadolu Türkleri'nin Sudak, Polovets (Kıpçalr) ve Ruslar'a karşı yaptıklan Sefer'in Hikayesi, (Çev. İ. KayllJak) DTCFD, XII/-1'-'2 (Mart-Hazimn,
1954)' s. 2110.
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darlarca kolektif afla:rın ilan edilebildiği görülmektedir. Ancak, hemen belirtelim ki, elimiZideki kaJyrtlanlan aniaşr~dığına güre, bunlar,
yııkamlia ele aldıkllarımıZidan kapsam itibı'liriyle farklı bir nitelik taşıımışlandır. Şöyleki, diğerleri Türkiye'nin döi't bir tarafındaki ma;hc
pus ve mah!kumla;ra yöneliıkıken, bunlar dar kapsamlı, kts.mi ya;ni
bölgesel o~up, sadece, fethadilen gayri müslim şehir hapishanelerinde buluİıan kimselerin affetiilmelerini, hürriyetlerine kavuştuml
malarını amaç edinmişlffi'dir. Fakat lbu durumun, bu ıgibi büyük f·etihler dolayısıyıla bütün ülkeye şamil olmak üzere de afların çı!ka;r
tıl"dığınm veya çıkartılabileceğinin düşünü:lmesine engel ~teşkil etmeyeceği açırotrr.

Bu husıısta teısb1t ·edebildiğimiz yegane kayıt, Tüırkiye Selçuklu
Devleti'nin kurucuısu ve ilk sultan I. Rükneddin Süleyma,n-şah
II075-86l zamanma ait bulunmaktadır. Buna göre .bu hükümdar,
Bi2ians'ın Suriye'·deki son Hıristiyan
kalesi olain Antakya'yı zaptı
üzerine 110841 Analık ':ayı;nm ilk haftaısıl kolektif af ilan etmiş, mahpıis ve esirleri serbest bıraktırmıştı_
Süleyman-Şah, Nblbiılsiler

zamanmda İslilJm 'k'ülıtür ve medeniyetinin kııvve•tle yerleştiği, ancak X. yüzyılda Bizans'ın taa~za geçmesi üzeırine işgaJ olunan Çukur-ava (Kilikya! bö~gesini, bir buçuk
asırlık bir fasılılidan sonra, 1082-83 yılları araisında feıthederelk, Türk •
islamı yurdu haline getirmişti. Önceleri Rılmlar'ın elinlde bulunan
Antakya şehri ise, o sıralarda Filaretos a;dlı bir Ermeninin hakimiyeti altıntia bulunuyıondu. Selçuklu sultanı vaki davet üzerine, bUirasını ikinci defa kuşatmrusında, önce ş'ehTi, bir süre sonra da kalesini
zaıpta muvaffak olmuş, bu suretle Ortaçağ'da ve Hıristiyanlık tarihinde çok meşil:ıuır olan bu şehir, 969 th. 3581 yılırıdan beri bumsını
işgal eden Rumlar'dan ve şimidi de Filare1Jo's'un elinden bulunan Ermeniler'klen kur'tairrlarak Türkler'in eline geçm}şti. Bütün ka;ynaklall"ın i1ıtifakJa şehadeıtine göre, Sü[eyıman şehre girince halka ·iyi
muamelede bulunmuş ve aldaletli davranrnışıtır. Önce Biza;ns'ın sonIla da Filaretos'un zulmünden bıkan şehrin bilhassa Ermeni ve Süır
yani halıkı bütün bunlara çoik: memnun olmuşlardı (141. Süleyman şah bu büyük fetih münasebetiyle şehirde af ilan ·etmiş, Antakya
zindanlarmda buluna.n tutuklular :ve esirler serbest bıı;akılam:k hürriyetlerine kavuşturulmuşlardı !1084~851 (151.
Görüldüğü

(14)
(15)

gi!bi, Selçuklu

sultanı Hıristiyanlık camiası

kadar,

Turan, SZT, s. 69-72.
İ. Kafeoğ•1u, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İs
tanbul, '19ı53 (D!ıktora tezi), s. 84.
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İslam düny!a.Sı balrnnın!dan da

son derece önem taşıyan bu tarihi şeh
hapishanelerinde bulunan m'ahpfuı v,e
malıkılınların affına karar ver1miş, alman bu !karar uyarınca ilgili
kimseler zindan'ların kapıları açılarak tahliye edihnişlerdir. Her ne
kadar bu hususta bir açı!klıik ,nok'sa da, bu kararın yazılı biçimde yani ferman çıkartılınası ve bunun halka ve ilgililere duyurulması şek
linide söz ikionusu olduğu da şüphesizldir.
rin

ilhaıln dolayliSıyla, şehir

konumuz aç]sından önemli tarafı ise, devletin daha
itibaren Selçuklu sultanlarının k'ole!ktif af anlayışına, ve bu husustaiki yertkilerini böyle önemli hadiseler vasilesiyle kulanma bilincine sah~p olduklarını göstermesidir. Esasen Selçuklu Sultanları Y•aııısıra, Selçuklular zamanındaki diğer Türk teşelk"
külleri hükümdarlarının d:a aynı anlayış doğrultusunda hareket ettiklerini gosteren örnekler de yıok değildir. Mesela Danişmendli be.yliğinin kurucuların!dan ve Süleyman-şwh'ın dayısı Gümüş-tekin Ahmed Gazi, kendisinin Antakya'nın zaptında yaptığı gibl, bundan onyedi- onsekiz yıl sonra Malatya? yı fethinde (18 Eylül 1101) af ilan
etıniş, bu şehirdeki "zinıdanları dOilduran insanları hürriyete kavuş"
Bu

kayıdın

kurmuş yıllarından

turmuştu" (16).

SONUÇ
GölrÜldüğü gibi Türkiye Selçuklu'larında bütün ülkeye şamil ol"
mak üzere çıkartılan 'bu aflar. daha ziyade cüluslar ve büyük başa
rı ve zaferler münasebetiyle bahis konusu olmuştur. A'YTlca, bazı
önemli fetihlerde de sadece fetlledilen şehirdeki mahpl'ıslara yıöne=
lik olmak üzere, torı:ı"u aflar çıkattılabilnıiştir. Halbuki Ortaçağ'da
diğer yabancı devletlerde nıese'la eski Yunan ve Roma'da bunlardan
başka rouhtemelrbir savaş 'Öncesinde (1 7l. ve özellikle de büyük milli ve dini •bayramlar dblayısıy'le (18). Moğiollar1da, cülıislardan baş
ka, hükünıtlarlarııı hastalıktan iyileşmesi gibi durumlarda (19). Osınanlılar'da rse, saltanaıtın intikali (20l, ve pailişahın iade-i afiyetleri (21l yanıısıra, büyük savaş ilanları ciMd-ı ekber) (22l. vesile-

(L6l

Turan, SZT, s. '14:2
S. Dönmezer- E. Ernıan, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku.. c. III, İstanbul
lt98'5 10 , s. 2'67; Meray, Ceza Hukukunda Af, s. 10.
(18) Meray, Ceza Hukukunda Af, s. 110; Ç. Özek, Umümi Af, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, XXIV/11-4, (1!15,9), s. '123.
(19) B. Spuser, İran Moğolları, Siyaset, İdare ve Kültür, İlhamlılar Devri (12201350), Çev. C. Köprülli, Ankara, 195,7, s.4M; Mumcu, Siyaseten Kati, s. m3 .
.(20) Mumcu, Siyaseten Katı, s. M4; Keyrnan, Türk Hukuku'nda Af, s. 86; Er!m,
Kalebendllk,s . .sı, 8~.
(22) Meray, Ceza Hukuknnda Af, s. 12.
(1~)
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siyle de af ilan edildiği olmuşttur. Görüldüğü grbi, g.erek ywbancılar
da, gerekse Türkler'de bu çeşit afların çıkartılmaJsında cülüslar gibi
büyük siyfılsi olaylar birinai tlereoeıde ml oynamıştır. Bunu, yakın
bir savaş tebli:kesi, savaş ilan edilmesi, ve ,büyük zaferierin kazanılması gibi aJSkeri hadiseler takip etmektedir. Ayrıça Ilioma'da büyük bayramlar, Moğl:ıllar'da (İ!hanlılar'dal ve Osmanlılar'da hü~
kümdarlarm sıhhatlerine kavuşmaları gibi sağlı'k durum~arma iliş
kin şahsi nedenler de aflara vesHe teşkil edebiimiştir. Büıtün bu hususlar, gerçekten de gerek devlet, v;e gerekse millet için hayati de"
reoede önem taşıyan durumla!Odır. Bu da, lmllektif afların nerede
olursa o'lsun, esas itibariyle bu gibi büyüık hAdiseler dolayısıyle söz
klonusu olduğunu ortaya koymakrtadır. Türkiy.e Selçuıkluiarı'nda da,
su1taruar ..Jı.er ne ka-dar yetkileo-i var ise de- her vesHeyle bu yıola
gitmem;şler, gelişigüzıel veya yerli-yersiz af tasarruflarmda bulunmamışlardır. Gerçekten de HarizmşaJ:ılar, MoğıoTiar, Eyyfıbiıer ve Bizanıslılar'la, devletlerinin mukadderMmm söz kıonUJsu olduğu büyük
ölüm.;kalm:ı: mücade[elerine, tlopyekün savruılara girmelerine, çeşitll
ha,stalıkJ.ardan kalkmalarına rağmen, bu çeşit afiara başvurınamış
lar, bu yetkilerini sadece tabita çıiklıru:ı;Iarı ve, kazandııldan aJSkeri başarılar şerefine kullanmayı tercih etmiş1er, ya da doğru bulmuşlar
dır.

Ancak her ne şekilde Dilursa olsun, bizi bur-wda esas itibariyle
ilgilendiren ve üzerinde diıkkati çekmek istediğimiz husus ise, kendilerinden önceki ve s'onra!ld deviriere paralel olarak Türk hukuk
ve adalet tarihin(ieki .kioıre!ktif af geleneği ile müessesesinin TüıOkiye
Se!ukluları zamannıda da devıamı e1ııniş o1duğudur.

•

SELÇUKLU KUBAD-ABAD SARAYI ÇİNİLERi

Dr. Mehmet ÖNDER (*l
Sanat tarihçilerinin aneaik lorkbeş yıldanberi tanıya'bil{llği SelDevri Kubad-abad Sarayı, Konya-Beyşehir Gölü'nün batı sa'
hilinde, buıgün Gölkaya aidı verilen, eski Hayran Köyü yakınında
yaptırılmı~?tır. BeyŞehir Gölü'nün tabii güzelliklerle süslü bu sahil
Anamas Dağlarına yaslanır. Dağın eteicleriyle sa:hıl arasındaki ge"
niş düzlıükte Gölkaya Köyü vardır. Kuba.d-fubıili. Sarayı, Köyün sahile inen lLüçü:k b:ir tepeciği üzerinde kurulmuştur.
çuıklu

Anadolu SelçUlldu Devleti'nin ünlü Sultanı A:laaddin Keyku/bad
başkent KJonya'daki sarayınidan ayrı olarak, yazılık rki
saray daha yaptırmış, bunlardan Beyşehir. Gölü salıilindeki saraya
(Kuba.d-abıiidl, Kayseri yakınlanntd.a yaptı~rdığı saraya da (Kul:ıadi
yel adını v.ermiştir. Onun Antalya ve Alanya'da da kışhk sarayları
olduğu bilinmektedir.
I. (1219-1237),

Se1çuklu tarihçileriniden tbni Bil:ıi'nin bize verdiği b~gilere göre,
yerini bizzat Sultan Alaaddin Keykubad I.
seçmiş, aynı zamanda mimar ve naiklkaş olan veziri Sadeddin Kö"
pek';e burada yazlan dtura;bileceği bir saray yaptırıilması emrini vermiştir (ll.
Kubıiid-iılbaıd Sarayı'nın

Sanat çevresi önce, çi.t duvarına benzer az yülkısekliikte, geniş bir
surla çev:r.hlmiş, sahile küçük bir liman ve tersane, yambaşına vezirler içn küçük ik.ôş!k, gö'le dik yamaçlarla inen tepeye de Sultan Saraıyı inşa ettirlm.iştir. Saray ·çevıresintde ayrıca bir mescid, hamam,
murtfak, sil8ih ve yiyecek {lepolan, nöbetçHer için kışla ve ruhırlar bulunmaktadır. 1225 yrlı sonlarında tamamlanan Kubad-fubad Sarayı'IIida tarihi birçok olaylar geçtiği gibi, v.ezir Srudeddin Köpek'in de
katıi burada olmuşrtu~r. Alaad(!in Keylkubad I'den sonraki Selçuklu
sultanlan, bu a~ralda Sultan Gıyasedllin KeY'hüsrev II. (1237-1246),
zaman zaman bu sarayıda aturmuşlrurdır. Selçuklu Devleti'nin çökü(.ll ibni Bibi,

El-Evaınir.ül-Ala'iyye

Tıpkı Basım,

Ankara, !.95·7.

fi"l umur'ül-Ala';yye,

T. Tar>h Kurumu
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şünden

elinde

sonra, saray bu böllgede bir beylik kuran

'l<:ıli~mıştır.

manoğulları'nın
tılınasıyla,

saray

Eşre~oğulları'nm

Onbeşinci yüzyılın ortalarında Beyşehir'in,

etiniden

alınarak Osmanlı

terıkedilmiş,

zamanla

adı

KaraDevleti topraklarına kave yeri unutul:muştur.

Günümüze ancak birkaç duvar kalmtısıyla ulaşabilen Kubada!bılıd. Sarayı'nın 1949 yılında Konya Müzesi Müdürü merhuzın Zeki
Oral tarafından ilk kazıları yaprlıınış ve Saray'ın iç duvarlarını süsl.eyen desenli ve r.esinili çinilerintlen bir bölüıınü bu~unmuştur (2).
Bu döneımiıle Müze Asisitanı olarak katıldığım kazılarda meydana
çıikarılan çiniler, tarafmıd.an envanter adiliniş ve 1954 yılında !Konya Çini Eserler Müzesi) olarak düzenlenen Kara.tay Medresesi'nde
sergilennıiştir. 1956 yıılında Konya Müzesi Müdürü alarak devam ettiğim araştırmalara, 1965 yılında Prof. Dr. K. Otbo-Dorn, Brof. Dr.
Oluş Arık ve Prtııf. Dr. GönW Öney'le birlikte devam olunmuş, birkaç
yıl süren bu a:r1kedlojik kazılar sonunda saray kalıntıları tamamen
ortaya çııkarılmıştır (3). Sarayın duvarlarını süslecven desenli, yazdı
ve figürlü çiniler, bugün Konya-Karatay Müzesi'nde birkaç salonu
d\>Jdurmak:tadır.

Kuboo-aba<d Sarayı'nın iç duvarlarını süsleyen çinilerden bir
büyük sa}onunda CİnsituJ olarak meydana çıkanlmı.ş
tır. Bu durumda çini kaplamanın al<t sırası, bir sıra, dikdörtgen turkuaz düz ren'kli çinilerle smırlandınllinış, bunun üzerine yarrm haç
şeklindeki çiniler yerleŞtiri[erek, arabeisk dekıorlu, sıratlı ve sırüstü
çok renU<!li, desenli, yazılı ve figürlü sekiz köşeli yı'J.dız ve bunları
bağlayan haçvari çiniler dlo1durul'ınuş, böylece Büyük Selçu!kl.ular
devrinde Asya'da Çok iyi bilinen klfusik arabesk lrompozisyıon tamanılanmılştır. Yılldız biçimindeki büyü'k satıihlı çinilerden ayrı olarrak kare biç]mli çiniler de bulunmaktadır. Bunların düz sıralarila
ka pla;dığı sanılma:Madır.
kısmı, sarayın

Haç biçimindeki bağlantı çinileri ile kare ve yı'ldız biçimindeki
çiinrer üzerinde sıraHı lYoyama ve lüster tekniğinde geometrik
örgüler, bitikisel motiffar Okıvnm dallar, çiçek ve yaprak kompozisyonları, rumilerı görülmektedir. Çinilelr üzerinde çoğu CEl-SultaniJ
olarak istif edilmiş olan çiçekh kılfi"ler yer aldığı gibi sülüs kırmızı
yazı bordürlerine de rastlanmaktaidır.
Bu yazılardan bazılarının
bazı

(2)
(3)

M. Zeki Oral, Kubad-abad Nasıl Bulundu? tHihlyat Fak. Derg. II, III., Ankara, 1963.
K. Otto-Dorn-M. Önder, KubM-abiid Kazıları W~5 yılı ön raporu, T. Arkeoloj! Derg. s. '14, Ankara, 1967.
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zevk ve

beyitler, ya

ıda Sultan'ı

3:l

üven, fani dünyada

eğlenceyi öğütleyen rinıdane şirler ıo!duğu anlaşılmaktadır.

Kubaıd-albad Sarayı

duvar çinilerinin dikkati çeken en önemli özelüzerindeki figür zenginliğidir. Kubad-aJ:ıM
Sarayı'na gelinceye kadar İslam sanatında, süsleme arasında figürlü plastik eseriere rastlanılmıştır . .Acsya'daki fslam-Türk devletl rinde, özeiiikle Gazne sana<t[ ve Biiyük Selçuklula.rda, kaynağını Türk
eski mitol.ojisiiJJden aJan figürlü pla!Stik, Selçuklu Devri K!onya'sında
L Alaadin Keyıkubad.'ın 1221 yılmda yaptırdığı Konya Dış Kal' ası'nın
bedenlerinde son aşamasını bulurken Kubad-iıibad Sarayı duvar çini!erinde birdenbire yeni bir hamle ile fışıkırmış, bal örnekle;"iyle
Türk-İıslam sanatına zengin bir repertuar kazandımıştır. İslam sana.tı ve buna bağlı Türk sanat.mtia, bu kadar çeşitli, zengin ve ileri
figürlü ısü'S"lemeye rasıtılanma.mış olduğunu söylemek her halde yerinde olur. Bugün elimizkle beşyüze yakın örnek ve binlerce fragman bunun en yakın belgteiSiıdir.
liği, kuşkusuz, çini~er

Kubad-abad Sarayı'nın figürıl.ü çinileri arasmda en tipik örnekc
ler insan figür.lerid.ir. Sul'tan ve yakınlarını ifade eden bu Hgürler,
Türk usulü bağdaş kul'muş durumda resmedilmişlePdir. Değişik baş
lıklar taşırlar. Uzun kaLtan veya .e'tekli oepken ve şalvarları ile dikkati çekerler. Kollarıniıda asalet işare1i (tiraz şeridil görülür. Bu figürler, ellerinde kudrelt semlbolü kaideh, bereke1 sembolü çifte balık,
ya da kutsal meyve nar ftd.anı tutmaktadırlar. Ayakıta, kucakta ev
hayvanı ile .r6'Smedilen~8!I"i vandır (4). Sakalı ve üç tereik taçlı resmedilen figürlerin Sultan I. Alaadelin Keykuba.d.'a ait olduğu sanılmak
tadır (5J. İnsan figürlerinin yanından in\'3an başlı kuş göV'd.eli efsa·
nevi hayvan harpi ve simurgları, yine insan başlı, arslan gövdeli
sfenilıcsleri de, Kubad-i\ibi\id Sarayı figürleri arasında çok srk gör-abilmekteyiz (6) .
AsY'a Türk mito]oj]si, lmzmogoni ve astrt:ılojrsinde, kaynağını Şa
manizm'den alan to1emtk inanÇlarda türlü anlamlar taşıyan, bu
anlam ve inançların stmgesi oila.n çeş1tli he.yva.nlar vardır. Bunların
figürleri ifade ettiği anlamlarla KUJba.d-Eıiba.d Sfı.rayı çinilerinde gii·
rülür. Mesela göğüslerinde rEl-Sultanil yazılı, kuvvet ve kudret timMehmet Önder, Selçll'klu Devri Kadın Başlıkları, T. Etnogra!ya Derg. s. L3,
1973.
(5) Mehmet Önder, KuMd-abM Çinilerinde Sultan Alaadc1in Keykubad'ın tk!
Portresi, Sanat Tarihi Araşt. III. İstanbul 1970.
(6) Mehmet Önder, Kubad-abad Sarayı Harpi ve Simurglqrı, T. Etnogralya
-Deri. s. 10, Ankara, 19167.
(4)

İstanbul,
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sali çifit ve tek başlı ka.rtallar, uzun ömür, şifa ve kötü ruhları defedici sem1b'ol masal hayvanları rdra,gıonlar, lotus tipi bir hayat ağacı"
nın ağıııda ve soluil'da Y·BI' alan kuşlar, balıklar, filler, hvus kuı>la
rı, at, eşek, ar•slan, kaplan, köpekler, çeşitli av hayvanları olan tavşan, dağ keçisi, tavus ve su kuşları i1giııç örnekleri ile Kubffid-a:brud
çinillerinde sergiknir. Bu figürler <bilindiği gibi, hiçbir zaman yabanoımız deği~dir. M.Ö. III. Yüzyıl - M.S. III. Yüzyıl arası, .A>srya'da Büyük Hun Devleti'nin egemen olduğu bölgelerde bu arada, Ordos'ta,
Pazarlık'ta yap~lan kazılarda dev.e, at, kaplan, keçi, kurş resimleri
bu:lunan çerşrtli lrültür eserleri m2yıdana çJJk<ırılm]şrtır (7). Bu kültür,
Gölotürk, Kıpçak, Kuman gibi örteki Türk devletlerinde bir kültürr
mire"sı olarak çağ.lar boyu sürmüş, Türklerin İs'larm dinini kabul etmelerinden sonra da İslami inançlar içinde stilize ve tabii olarak,
sembolik anlamlarda, süslemeler arasmda kuNanılmıştor. Bunun seç"
kin örneklerinden biri de GaZ;ne sanatında görülür. Gazne1i Sultan
Mes'ud'un Gazne şehri yerinde, sor:;, yırlarda yapılan kazılarda, Kubaid-arbad Sarayı çinilerinde görüfen biçimde, balrk, arslan, harpi,
sfenks, grifün, fil gibi figürlü taşlar bulunmuş, bunlo.r Gazne Müzesi'nJde se·rgilenmiştir. Büyük Se·lçuklular y;olu ile Anad~·'u Selçuk-·
lu sanat'na giren hsya geleneği bu figür'ler, Kubii;d-ab?.d Sarayı çini ,g.üJslemelerintle en gelişmiş ve çeşitli örnekile:ini vermiştir.

Beyşdı_iı·

Al~G~r.:

(7)

]Iutıll.d-&b:?.d

ta.l'EfınJa.u

Etiyiüı.:

çfz:iJ.en

Sarayn-un mimar-

ar::e-vhıg

Mahmud

b~ı·- :restHiisy~:nıu,

Bahaeddin Öge!, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara,. 1962,

_ _ _ _ _ _ _::S:::e~Iç,.u..k,._.ı:ı._e':'ı._.·g>.:isi ~:_ ~lile_d_d_in ~~!kubad ~zel__.-S:o,a..,_y-:ıs_.ı_ _ _._ _ _3:c50

Kubi~ıi-~~bt!J.

§o_.r;.;,y:q

Ç~!l_R::_rJ~Hc\ic

kmm:m.ı:; bi~· ]HSRTG fie;Ül'Ü.

b~_ğdaş
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Kubf!.d-:ib~d

Sara.yı

Çinıi!eı·im:l~

sferk figürü.

'
.Kul:;~:!-f:.hôrl

S'il..rayı

de (JEl-Sultan)
resmi.

ÇiinHe:rin..t""P.c üzerin-

yazılı,

çift

başlı doğan

ID:r. Mehmet Öndeı·
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S<n·cısı

Çinilerinde Kapian

ı·esmi.
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Kubail-ilb&d

Sarayı Çin~k:rinJ.c ayı rosıni,

[{ubfud-f'ibid Sarayı Çi:nHeı·;nde- nv hayvanı ı·esmi.
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ANADOLU SELÇUKLU HÜKÜMDARI ALAETTIN KEYKUBAT I
DÖNEMİNDE DOGU ANADOLU TÜRK BEYLİKLERiNDE
MİLLİ KÜLTÜR UNSURLARI

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Bilindiği

gibi bu dönem 1219-1236 yıUarına tek~bül etmekte'dir.
ta1hitda kalan bu '"[:üıik Hükümdan K>lıç Arıslan'ın tarunu ve
Selçuklu Devletinin 10. Hüküıındarıdır. Biz bu dönemi biraz geniş
:tutup 13. asırı eısaJS alacağız. Elsas ardığımız bu dönemde diğer Anadolu Türk Beylikler!nde Türk Milli Kültürünün genel esaslarına dair
bir takım arayışlara geçeceğiz. Yaptığımız tesbitleri açıklarken bir
takım iddialara cevap vermiş olacağız.
ı 7 yıl

~onuya girmeden (VVel kullanidığırrruz kaynaklara dair bilgi vererek bazı.ybrumlar yapıp sonra takip edilen metoda değin·eceğiz. "Doğu Anadolu Türk EeyliklE<ri" tarihi ile merhum Prof. Dr. Osman Turan'ın "Doğu Anadolu Türk Devletleri" (ll
tarihinde anlattıkları
Türk Yönetimini kastetmiyoruz. Hccamızın eserindeki Türk Devlet
vıe Beylikleri üzerinde yeteri kadar durulmuş yönetimler'dir. Biz hocamızın bu eserinin kap3amı dışında kabn beylikler üzarinde işin
tarihi ciJıetini tarihcilere bırakarak kültür aynilikleri üzerinde duracağız. Şüphesiz tarihi zeminin sınırlarını tarihçilerimizin açıkla
maları tayin edecektir.

•

Bizim tebliğimize aldığımız beylikl-er, sadece Şerefname'de ismi
geçenlerden bir k]smlldır (2). Bilindiği gibi, Şerefname'nin yazarı Şe-
ref Han XVI. yüzyılın sonlarında, BiJtlis'de hüküm sürmüş bir beydir. Eseri, Şerefnfume'tı.e ismi geçen 'bir çok imaret bugün hala Bitlis'de ayaktadır. Bu e'serrler yeTin'de inceleme yap~lacak ve Türk Milli
Kültürundelki yerlerine izah getirecek araştırınalarımızı beklemektedir ler. Aksi halde Şerefhan da, eserleri de istismara devam ediilecektir.
Şerefname
(*)
(1)

(2)

1597 yılında Farsça olarak tamamlanmıştır. El yaz-

G. ü. Gazi Eğitim Faik. Öğre.tlm ÜyeiSi
TURAN (Prof. Dr.) Osman, Doğu Anadolu TüDk Devletleri Tarihi,
ŞEREJFHAN, ŞerefnamB, Çev. M. Emin Bezarslan, İstanbul, 1972.

İst.

1'972.
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ma orijinal nüshası bir ç10tk kı>yme.tli eserimiz gibi yurt dışına çıka
rrlnııştır. Oxford Üniversitesi'ndeiki Bodieian Kütüphanesinde 312
numara ile kayıtlı\:lır.
Eser, 1669 yılında Bitlis Beyleri'nden Muhammed bin Ahmed Bey
Mirza tarafından Arapça'ya çevrilmiştir. Bu çeviri İstanbul Belediye
Kütüphanesinde M. Cevldet yazıınaları arasında ve (0/29) nurnarada
kayrthdır.

Daha sonra 1681

yılında Şem'i Maıl:ılaslı

Ar~pçaya çevrilmiştir.
mu.seum'dadır.

bir yazex t>ı.rafından
Bu tercümenin iki nüshası Londra, British

·

1930 yılınida ise değerli öğretmen Süleyman Savcı tarafından
Türkçeye çevrilmiştir. Daktikı ile üç nüha yapılan bu çevriler'den
birisi Dioyar 1bakır Umum Küitüphanesinde 2065 numara ile kayıtlıdır.
Rahmetli Rıza Kardaş'ın ve Prof. M. F. Kırzıoğlu'nun araştırma
ile Av. Şervtket Beyııanroğlu'nurı bilgi sahibi olduğunu öğrendiği"
miz S. Savcı nüshalarından birisinin Büyük Önder Atartürk'ün emri
ile yayınlanması p[anlanmış ve bu nüshaların üzerine Rıza Nur'un
Atatürk'ün direktiflecri üzerine konulmuş m~tları varmış. Teyit e\lemE'diğimiz, malumaten
ihtiyaten kayıt ettiğimiz bu bilgiler konu
üzerinde araştırma yapacaklara ışırk tutabilir.
ları

ve

Bu araida ese•rin 1860 yılında Rus.ca'ya ve 1868 yılında Fransız
ca:ya çevrildiğtini, Mehrmet Emin Bozarslan'ın 1975 yı[ında tstarrbul'da neşrettiği Türkçe nü\shalarından öğreniyıoruz. Anılan şahııs bu
eseri daha 1971 yılında da ba·şika btr yayın e"' B,dına bastırınıştır.
burlunan Şerefrhan adıyla anılan Cami'de
bir .seminer münasebe;t;iyle kılacakları namaz için hs!klemekitedir. "Gidemediğiniz y.er sizin değHdir" hikmetli sözoode olduğu gibi
ince1emerdiğimiz eser ve
anamardığınız
şahsiyetler de
sizin değildir. Uza1ıınayahm bu eser bölücü örgütler tarafından muhtelif böl'iimler halinde müteadöi>t defalar çoğaltılmıı,tır.
Halen

mezarı BHılis'de

kartılacakları

ismi geçen
lter beyliğin Tür!k olkluğu gibi bir iddianıız yıoktur.. Bilindiği gibi
Şerefhan bu b'eylikler ara;sında menşe ortarklığını inandırıcı bir şec
kilde koryınadan bunların aynı mi![e<tin mensupları olduklarını belirtip, bunlara artık bir irsim vermiştir. Daha doğ;rusu işi Şerefna
rneyi Türkçeye çeviren bazı ideol'.oglar yapmıştır. Şerefname'de, hakkuıda bilgi verilen mahalli beyliklerln köken, sosyal yapı ve kültür
itibarı ile Türklülderine dair çalışmalar Türlk tarihçilerinden Prof.
Yukarıda kısaca

ifade

eütiğiııniz

gibi

Ş6rr'efnılime'de
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Kırzroğlu tarafından yapılmıştır (3).
Daha sonra bu ko~
en cid'di ça'lışmaları Nazmi Sevgen yapmtştır_ N azmi Sevgen' c
in Doğu Anadolu Tür:k Beylik[erine dair yaptığı incelemeler Şubai
1968 - Ocaık 19E9 tarilıleri araında Be.lı;·elerle Türk Taıihi Dergisi'nde 12 adet ilimi maka1e halinde yayınlanmıştır. (4) Prof_ Dr. Aydın
Taneri'nin tu konuıdaıki çalışmasının ikinci baskısı "Türki-3tg,n\ı Bir
Türk Blo'YU Kürltkr (5) a'diyle yaymlanırken, Taneri bu eserinin hazu1anmasmda Şerefhan'ın yanı sıra İhnü'l-Erzak, Evliya Çelebi ve
diğerlerini de ele a[mışt:<r. İncelem:Dinde bölge ho,Lkınm kökeni, siyasi, sosyal, küllt.t.rel hayatına yer vermiştir. M~,Pm~ra. Üniver'Jite1si'ndn hazır'ladığı Ev:liya Çeleibi S•Eminerinden sonra E. ÇElebi'nin bu
~cnuya da ış~.ı:I tuıtacağ:11:'1 ETI1iniz. Bölge halkı içln te.sbitini koyarken A. Taneri; "K':Jnuya ıtıkçı görüş açısından bJ;ktığımızı:Ia yapılan
izahlar uşığmida Kürtler lde diğe·r Türk b-oy-ları gibi Ortg, Asya menşelidirler. Turani bir kavimdirler ve ancak Türk ırkınd'tn olabil:rler" (6) demeıkttedir.

Dr_ F.

nudaıki

Doğu meseJerer<i Wonusurıda yaptığı ciddi yayınJan ile ilk akla
gelenlerden birisi de şüphesiz rahme:tli M. Erö-z'ld'ür. Onun bu konudaki e:serlerinin hepside Şerefnaıme'ıden mU'hak!kak bir bölüm alın
mıştır. Son eserlerirıden birisi olan "Do·ğu Anadolu'nun Türklüğü ('J
rsimli eElerde konu Şerefn8Jmeye göre Kürtler ...... başlığı a}tında incelen,mi'}tir.

Nazmi Sevg-en'in SE[1 makaleler h~.Jinde ~le alıp ine-siediği do·beyliklerimizin arasıntda Mea-vanlılar, Ha:sanve:ı":üle.r, Küçük
Lur'luılar, Cizre Bs:yliği, Be:dir'l:wn!ı)ar, İmadiye Beyliği, R:>k!rar'i Bsyliği, Baban Bey'liği, Bitlis Beyliği ve Muhammediye Beyliği vaııdı'f.
BiJindi-ği gibi Şerefnarnede baŞ,lm beyliikler de vardır. N. Se~gin'
in bu maikaleleri 1982 yılında Seferıoğlu ve Türközü tarafından topğu'daıki

(*)

(3)

(4)
(5}

(6)

ERÖZ (Prof. Dr.) Mehmet, Doğu Anadolu'nun Türklüğü, İstanbul 1982.
KIRZIOGLU (PrDf. Dr.) M. F8!hri, "D9de Korkut Oğuznameleri ve Şeref
nameye göre Kür,tlerin Aslı Oğuzların Bagdüz Boyun:landır." "İç Oğuz Dergisi, Diyarbakır 1~l5'2.
Kürtlerin Kökü, Şerefname ile Ded.e-Korıkut Oğuznamelerine Göre, Ankara 1!l53.
"Şerefname'-de Eski Oğuz Töresi'ne Falklor Vuzurları, 1nu:ılar.arası Folklor
ve Halk Edebiyat,_ Sem~neri Bildirileti (2'7-219 Ekim 1~715) Konya) Ankara 1976.
Bu konuda ayrıntılı envanter için bkz. (Ş. K. Sef.eroğlu, "Kültür Birliğine
Yönelilk Dış Yayınlara Dair. I, II" Pedal, Ocak-Şubat 1987 Ankara.
TANERİ (Prof. Dr.), Aydın; Türkistanlı bir Türk Boyu Kürtler, Ankara 19'83.
a.g.e., s. 141.
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Enstitüsü yayınlan arasında yazaAnadolu'da Tür"k BeyUkleri"
adıyla yaymlaıımrştır
Şerefname üzerinde maalesef yet3ri kadar durulabilımiş dıeği~dir. Bir Türk Devleti olan Eyyubilere (8) gereği gibi sahip çıkamadığımız için bu devletin y1kılışıyle meydana
çılkan be<yliklere de a•yrı milliy"etlerin onlara ısaihip çıkımasına (g) seyirci ka!ıyıoruz. Tebliğimiızin bu bölümünü kapamadan evvel Şeref
naane üzerinde yapılımış ]ki çalışmadan bahseideyim, bunların birisi
"Şc:f"nem-s'de Kürt Motifi" diğeri i•se Hacettepe'de yapılrmş bi:- Master çalıı;rrnası olan "Şerefname'de Kültür ve Medeniyet Te3b"thri"dir. (10)
Türk Küitürü

Araştırma

rının imzasıyla "Doğu

ve
(7J.

GüneyıdJoğu

Üzehnde durulan beyliklerin Türk beylikleri camiasnrdan olması
kıo-nusu.nda başiatıian tartışımaılar AnEl/dJolu Türk 'tarihle""inin başı.an
gıç dön emi ile ilgilidir. Anadıo·lu'ya ilk Selçuıklular mı girmiştir?
Tü.-kler islamiye•te girmeden Anadolu'yu yul't tutmuşlar mıdır?
Kağansız ve T e~ıkilaıtı.sız olarak Anadolu'ya giren Türklerin d'ö"
nemi hangi tarihe rasıtlamaık~adır. Kimmerler'in SEI!ka'larm Hun'la"
rm Agaceri'lerıin ve diğer Türk unsur'ların Anadoiu'nun nerelerinde hangi izleri kalmıştır? "İslamiyete Anaict:olu'da giren Türkler (lll
tabiri bize bir meısaj verebilir mi?
"Meldeni Biılgiler""in yazan A. İnan'ın Anadolu birçoklarının zaıı
nettikleri gibi XI. asırdan i-tibaren Türkleşrrneye b~ş;lamış d3ğildir.
Anaidolu aynı etnik mevcudiyeıtine yeni elemanlarını aynı kdkten
kopan dalgalar'la XI. asır'da tazeiemiş:tir. 1071 tarihi, islam olan Türklerin Anadoludaki kardeşlerine kavuşmaılarını gösterir." (12) ıdeyi~
şi Prof. Ataöv'ün (13) Ord. Prtıf. Dr. Togan lrocamızın (14) Kırzıoğ-

(7) SEVGEN, Nazmi; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Türk Beyli<kleri, Ank. 1~82.
(8) ŞEŞEN (Doç. Dr.) Ramazan, Elyyubiler, İstanbul 1980.
{9) BOSWOR'DH (Prof. Dr.) C. E. İsHi.m Devletleri Tarihi, İstanbul 1980;
(lO) KALAFAT, Yaşar; Şerefname'de Kürt Moti fi, Erzurum 193-0 (Gayri mz.tbu). SEFEROGLU, S. Kaya; Şerefname'de Kültür ve. Medeniyet TesbLtle1

(1,1)

(12)
03)
(14)

ri, Ankara 19'86 (Master Tezi).
GÜZEL (Prof. Dr.) Abjurrahman;
SEFEROGLU. Ş. Kaya; "İslamiyete
Anadoluda Giren Türıkler" Mi!li Kültür, Sa,yı : 54, Eylül 1196•8 Ankara.
İNAN (Pro{ Dr.) Afet; "03manlı Tatilliinin Karaıkteristik Noılctalarına Bir
Bakış" 2 T. T. Kongresi, İstanbul 1194'3.
ATAÖV (Prof. Dr.) Türılc1mya; A. Brief GJance at the Armenian Questi'On,
Ankara 1984, s. 7-8.
TOGAN (Ord. Prof. Dr.) z. Velidi ".S"kalar" B. T. Tarihi Devgisi, Sayı 1723 . .Seri yazı, İstanbul, '1987.

•

Selçuk Dergisi I. Alfteddin Keykubad Özel Sayısı

45

----~--------~

lu'nun (15) H. K. Türközü'nün (16) Doç. Dr. Tarhan'ın (1 7l Doç. Dr.
A. Çay'ın (181 bu teGbiti dbğruQay>şı, Prof. Dr. M. Doğru'nun (191 yer
adla:·ı, Pr-of. Eröz'ün (20)
Hıristiyanlaşan Türkler, Prof. M. A. Kaş"
gaı"lı'r. n Hazar Tür'kieri itibariyle teyit edilmiş olmaları anarşinin
ha;la g"Gney dı:ı-ğu'ida devam e-ttiği günümüzde Türk bilim adamları
na tir şey ifade etme:Jidir. Aynı milliye-tten o~dukları id!diası ile sahneye· çıkıp Avrupalı'yı da etkilemek ietediilcleri biliniriken AET ari·
fesinde (22) Tür'k fikir adamı gerçeği aç~lamak üzere fuolları swama!andır.

Kö:y men hocamız "Tuğrul Bey ve Zamanı" (23) isimli eserlerinde Se,"çUiklular'a tabi oQan bir kısım beyliklerin isimlerini milliyetlerini, tabi c[uş tarihlerini ve tabi' oıuş şa;r'tlarını açıklama'ktadır.
Bunların arasındaM İranlı ve Arap menşeyli· olanlara Hir sözümüz
yok. Bu ük unsurun dışında olanlair bize göre iJslaıniyete bu billgede giren proto Türkler veya SelçuMular'k!an 100·200 yıl evvel bölgeye ge.1miş Türk'l.erdi.
incelEmmnizin bu bölümünde Alae•ttin Keyikubat I. dönemin
da z:orlayara•k bazı kültürel değerlere yer vereceğiz.

sı

nırlar.:nı

Diyarbekir ve Cezire Beylerirıden . Ahmet bin Mervan "Tuğrul
Beye bir elçi görıderer-ek k:end!sine itaatini ve bağlılığını sunmmı
tur." (24)
Ha;san Bey Dinever ve Şeşhrezar Hükümdarlarından Münethel
beya müracaatla b:ı.ğlılığmı bilıdi"Ddi." Aynı baylikten Saru~

"Tuğrul

(15)

(16)
(1,8)

(17)
(19)

(W)
(2:1)

•

(22)

(23)
(24)

KIRZIOÖLU (Prof. Dr. M. Fahri, "Alta.y-ıSayon, Hora..:::an--Afgan, Da.ğis
tan, TunabO\VU ve D:.cae Bö1g:e::;1ndekil· Kür~ Uruğu ... " Altai.:.:t~~r Kongresi
Zl-2!3 Ekim 197'3. Bildirileri, Ankara ,197.9.
TÜRKÖZÜ, H. Kemal; "Türk Salcalar, İskitler'in Batıya Göçler~ ve Türkl::;r;n Ön-Asya'da Doğuşları" T. K. Dergisi Sayı: 2'2:6, Sukut, 19'32 Ank.
ÇAY (Doç. Dr.) Abiullah, "Anadolu'nun Türkmenleri I. Selçuklu Öncesi"
T. K. Dergisi, Mart 1~S.3.
TARHAN (Doç. Dr.) Taner, "Anadolu'riun Bozkır Kavimleri Kirnınerler
ve İ-:üdtler" 14 E·ktm 19133, İstanbul, Radyo konuşması.
DCGRU (Prof. Dr.) Mccit; "Türkiye'de Macar Yer Adları" B. T. Tarihi
I>:~rg:D:, ~ayı : 8 E:ki.m '119{)3.
ERÖZ (Prof. Dr.) Mehmet, H1.ri.'stiyanlaşan Türkler, Anlmra 1.983.
KA:;,~GARLI (Prof. Dr.) M. Ahalı, DC?ğu ve Güneydoğu Anadolu Uygarıı2"111'1 Glr.'ş, Ankara '19'33.
GÜZEL (Prof. Dr.) Abdurrahman, SEFEROGLU, Ş. Kaya, "AET ve Tür!<
Milli Kültür Bütünlüğü" Mayıs 1987 .
.KÖYMIDN (Prof. Dr.) M. Alta>', Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul 1976.
Şerefhan, a.g.e., s. 39.
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lıan

bin Muhammed İbrahim Yene[ (25) bundan sonra yerıne geçen Sadi bin Eb'üş-Şevk TuğruQ Beye bağımlı ildi. (26)
Fadlari Beylerinin yanlarınıda Selçuklu su]tanlarının askeri nite!i'kli yetiştirHdik.1eriııi, bu çocUiklarm da o beylere saygı ifadesi olmak üze·re "ataıbeg" dediklerini görüyoruz. (27)
Çemişkezelk

Beyleri münasebetiyle "Bu durumu Ç;mıişkezek hü"
SelçukJu Sultanı MeHk Şah soyuııdan gdmiş olmaları
ve (MeHk Şahl sözünun (Melikişl biçiminde değişmiş o1ması muh"
temel dir" denilme~tedir. (28)

kümdannın

İran'ın Kara.bağ

24'1ü

bölgesinde aşiret hayatı yaşayan beyliklerin
meydana getirtli!kleri bi1dirilmektedir ki (29) bigibi bu tür bö1ümlenme Oğuzlara aittir.

teşkilatianma

lindiği

Bu beyliiklerlde kültürün diger kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Hadis!erdir. 1bprak yönetimi ve miras hu'kuıku SelçuklU!I:ann aynıdır.
Müslüman Türklerin gelişti-rdiği Vaikı.f müessesesini bunlarda da görm€ıkteyiz. Bey!igin 3 köyden 70 iköye kadar arazisi bulunmaktadır.
Bağdat bunlar tı;ır.afından da Hilafet merke·zi olaı:ak kabul ediLmiş
tir. Beyliğin yönetimi babadan oğula geçmekteidir. Yöne'tim değlşik
liği Selçul<'1u idaresi tarafından onaylanmaMadır. Selçukluların yanı sıra İr·an'a İlhanlılar'a daha sonra Akk1oyunlular'a Karakoyunlular'a ve Uzun süre Osmanlıilar'a bağrmlılıık vardır. Geniş bilgi daha
ziyade Osmanlı idareısı i1e ilişikiler itibariyle verioJmektedir. ·Anadolu
Türık beyftiiklerinin küiltür özelliklerinin dışında bir özellik arzetmektedirler.
Kjonuyu Osmanlı Türk İdaresi itihariyJe enine boyuna inceleyen
Dr. Kodaman (*'J Böllıgenin İslamiyetten evvel Türkleşmeye
başladığı gerçeğine deyindikten sıonra bun!a.rın Osmanlı Eyalet Sistemi içerisindeiki ·statülerinfr açı'klamaktadır. Her ne kadar konu"
muz Selçuklu Türk yönetiminin be1irli bir döne·nıi ise de bu vesileyle
belirtmek isteriz iki ar·şiv kaynakaarındarı ilgili uzmanın çıkardığı
sonuç İmparatorluğun bölgesini yönetim ve tıoprak bütünlüğü ve
sair noikıtai n'azarlarından durumu İmparatorluğun dışında mütalaa
Pcl':ıf.

edilmemiştir.

(215)
(26)
(27)

Şerefhan,

(,2!8)

Şerefhan,

(29)

Şerefhan,

(**)

Şerefhan,

Şerefhan,

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e ..
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.

Q6.

34.
317,
189.
36·7.

KOJ?AMAN (Prof. Dr., Bayram,
ri Durumu, Ankara 1:986.

Osmanlı

Devrinde

_Doğu.

Anadolu'nun

İda
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Durumu hukulki açıdan inceleyen Prof. Dr. Salih Tuğ (o dönemde Doçent) (''') "Tarihin a;kıışı içeriJsinde son beşyüz seneirk devre,
oda Şarküa Osmanlı Deovlertinin aşağı yukarı bütün bö'lgelere yegane hakim ve Ç.evlet müessesooini temsil e'de:n yegane siyasi uzviyet
o1duğu bir devre şeklin!de güsteri1elbilir': demektedir.
Orta Şark bölgesini tarih boyunca hassaıten Osmanlıların arm!tlle
idansini ellerinde lbulundur'dukütrı devredeki siyasi yapısını
ele alan S. Tuğ; I. Cihan Haribiııden sonra son verilen im-tiyaz"
ları belirtmekte ve bu iıntilyazları muhtelif başlıklar altında ele alınaktadır.

Devlet ta<rafından tanınan siyasi hakJar için "Hass-aten Fatih
Sultan MeJ:ıınıet'ten itibaren gerçekleştirUmeye çalışıl-an (Millet Sistemil ile din, dil, u'l<: ve renk tefrtki yapılınaksızın ve Türk unsurunu digerleri arasında üstün tutlıtna!ooızın Cihan Şumul Devlet olma
iddia ve te-şebbüsleri Osmanlı1ara haikim olmaya ba-şlamıştır" demekte• ve "Ldari MU\htariyet" "K,abilevi Muhıtariyet' "Dini ve Hukuki Muhtariyet" bölümlerinde bilgi vermek"tediir.

En milhim amme hak[arınm toplamldığı bu muhtariyeıt biillümünde Suriye, Irak türünden Beyle-rbeyi veya Hızır Paşa'nın idaresine
tevcdi edilen Y"Öreler kastedilmektedir ki incelenmeye alınan güıney
ı:Jioğu bölge.si aşiret beylerini direk kapsam~maktadır.
Kabilevi MuhtariYet, 'Arapların me.&kün olduğu çöl ve vahalarda
olan içıtimai yapı kabile yapısıdır. Ve hakinriyet Arap kabile b<ı.Ş
kanının.dır. Osmanlılar orta Şarkı feclıheıtrtikten sonra bu kabile
ba.şkanlarıy'l.a hususi v.e, ayrı anlaşmalaı-'la ·buralar üzerinde kendi
hakimiY'etlerini kabul ettıirrnişlerdir." denilmeik:tedir. Bizrm üzerinde
durlduğumuz bölge Arabistan ve ha1kı Arap değildir. Bu yararlı
açıklama d~ incelememizin sınırları dııımdadır.
asıl

'

Dini ve hukuki muhıtariye.t, Bu açıklama funnı.et kaps"mına girmey'e·nlere mahsusıtur. "Bu sisteme göre gayrı müslim tebaa, kendi
dini başkanrarmm 'dini ororiitesine tabi olurlar ve bu sureltle bu halk
zümre~eri kendi cettnaati idare~eri çevresi dahilinde 'k·enldi kendilerfine yeıter bir vasatta idare olunurlar" denilmektedir ki, biz dini
islam olan Türk aşire1!leti üzerinde duruyOruz, bu açıklamada şüp
hesiz bizi bağlamaz.
İkt1sadi v-e ticari Muıhtariye-t, İstanbul'dan tayin erdilmıiş olan bir

•
('**)

TUG (Doç. Dr.) Sal1h; İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul
1969, s. 247-25·3.
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mültezi:ınin

o makama

karşı doğrudan ·doğruya m.eısul olmasından

ibaretti.
Lisan ve Kültür Muhtariyeti, Osmanlılar saliki bulunôuhları
İsl8Jm d'ininin ülllar arasında çı!kmış ohna:sı dolayıs>yla, Arapea'nın
yerine 'Iliirıkçeyi Amp kültürünün yerine de Türk kültürünü koy"
nıayı düşünmüşler, bu haıl zamanla bir Çük Türk'ün kısmen Araplaşmasına dahıi yol aç,abil:ıniışt1r. Bugün dıoğu ve güneydbğu aşiret
lerinde zmija.nan genel Türk !Krü]türüne nazaran "alt kürtür olırrıa"
özelliği büyürrc ölçü:de Arapça ve Arap kültürü ve tanınan bu fıro·a:t
la. izah edilebmr. Coğrafi yakınlık da nazari dikkaite alınır ise bu
bölgede'kıi Türk aşirertlerinin diHne geçmiş olan Arap dil kuralı ve
kellimmin izahı lmlayca anlaşılabi'lir.
SONUÇ
D~ğu

ve Güneydoğu Türk Beyll~k~erl Anadolu Türk beylikleri
kadar Tür'ktürler. Aynı soryun insanları bu beyJikleri kurmuş ve aynı kültür değerıe.rini payla~mışız. Se·lçurklu döneminde takamül eden
bu bey.U,klc·rin bir kısmı Selçuklu i1daresine b~ğlı olmuc~larllir. Bu
beyliklerin ayrıntılı olarak incele>'ıip Anadolu Türk Tarihin'deki yerlerinin beÜrlenmesi Anadolu Türk Milli birliği ittbariyle haY"atı öne"
me haizdir.
Hasım, yapıtığı yayınlarla

süratle

aley'lıirmizlde

mesafe

alıp

meselesini gelişıtirirlken biz daha hasının geliştirdiği görüşleri izliyemiyoruz. Bu gün Zaza ve Kurmanca d·iye bHinen aralarındaki teik ortak noktanın Türk oıluşları, olan unsurlar ayrı bir milliyet a.dına geneıl bir başlık altında toplanabiliyıor. Halbuiki "Türkiye Ermen:istanı
için Berlıin lmngrooine Ermeni temsilciler heyeti tarafından verilen
teşkiLat p!l'ojesi"nin elkindeki istatist:iıklertle bu iki unısura ait nüfus
ayrı ba.şlıklar altında zikredilmişıtir. (*'**)

('!'***)

URAS, Esat: Tarihte Ermeniler ve Ermeni
s. 134-23-D-23'1, vb.

Me~eles_i,

İstanbul,

1,9:82

•

ALAADDİN KEYKUBAD DÖNEMİNDE KONYA'DA
İNŞA EDİLMİŞ MİMARLIK ESERLERİ

Doç. Dr. Yılmaz ÖNGE

(*J

Sultan I. Alaarddin Keykubaid'ın zamanı (1220-1237) Anadolu Selçulklu Devle·tinin siyaset, ekonomi ve kültürel yönlerden en güçlü ve
olgun dönemini teşkil eder. Onun saltanat yıllarında yapılan büyii[;{
inıar faaliye1Jlerlnin bir kısmı, ken.di adını ta!Şıyıan şehirler, saray siteleri, cami, medrese, köprü gibi yapılarla, Selçuklu medeniyetinin
bu dönemiden kalma hatLraları olarak, günÜ!Illfude de ayaktadır.
Alanya (J\,laiyyel Şehri, Beyışehıir'de Kubardabad ve Kayseri'de Key·
l<ubadiye saray siteleri, ~anya, Niğde, Ankara, Eskişehir, Sinop Alaaddin Camileri gibi.
Selçı.ı')ı:lu

olarak ~nya da, bu büyük imar
ölçüde nasibin[ alınıştır. Alaaddin Kaykubad zaniamnda ~nya şehrinde inşa edilen mimarlık e·serleri başlı
ca üç ana gurupta topl~ma;bilir :
devletinin

başşehri

çalışmalarınd'a;n: yeıterli

ll

Savunma ya dR güvenlik ile ilgil'i

2l

Sosyo-kültürel

3)

Köşıkler

yapılar

yapılar

ve saraylar

ll Savunma ya da güveııılik ile ilgili yapılar : Bunların başın
da şüphe:siz dünyanın sayılı harikaJlJarı arasına girebilecek nitelikteki Konya Şehri surları gelir (1) • KOillya şehri, tarihi belgelere göre, Alaaddin KeykUJbad zaıınanına kadar, bugün Alaaddln Tepesi
(*)

(1)

Selçuk Üni.-ersitesi Mühendislik-Mimarlık Falkültest Öğretim Üyesi
Konya şehir surları için bakınız :
Evllya Çelebi eyahatnaınesi (Türkçeleştiren Zırhuri Danışman), Cilt 4, İs
tanbul 1970, s. 214-·~15; G. A. Olivier, Vayage dans l'Emplre Ottoman,
Cilt: V, Paris 1B07, s. 48~; Cl. Huart, Keonia, La ville dervlches tourneurs.
Paris 1997, s. 174-'1.75; Ch. Texier, Küçük Asya (A. Suat tercümesi), Cilt: 3,
İstanbul 1340, s. 205; M. Önder, Mevlana Şehri Konya, Konya 1962, s. 4'5-67;
İ. Hakkı Koıiyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya 1964,
s. 133~1'62·; Yusuf Oğuzoğlu, "ı 7. yü"yılda Konya şehrindeki idari ve sosyal
yapılar", Konya (Hazırlayan : Feyzl Ha:lıcı), Ankara 1964, s. 100-•102.
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adını verdiğimiz

ve için'de saray sitesi ile b'aızı antik yapıları ihtiva
eden bir iç kale ile bunun çevreSinde yer alan mahaı:Ie:ıerlden ibareıtti. !Resim : ıl Su!ltan A1aalddin,
düŞI!Ilanların
saldırılarmdan,
selle:rıden şehri korumak için, butün şehri kuşa.tan sağlam ve göste'•
rişli bir sur yıaptırmağa karar vermiş ve bunun için devletin zengin emirlerillli görevlendirmişıtıi. Nitekim, Mevlana'nın babası Ba;haerldin v;eled'in sm-larm üzerine yıazldırmalan için "Bu kall'a, ilahi ve
semavi afattan başka, şahlanan atLarın, ani ve şiddetli gelen seller'in ynlunu keser" meallinde bir kitabe metni tanzim ettiğini, yine tarihi belgE•lerden öğıreniyoruz. SuHan yapılacak sur için, mim•ar ve
ustalarLa Konya şehrinin etrafını dolaşmış, duvarlar ile burçların
ve kapıların yerlerini tEısbit etıtirmiŞtir. Surun çevr eE•i 5-6 km. yi bulmakta olup yüikısekliği 18 m., genişliği de yaklaşık 3 m. idi. Her 40 m,
de bir tane olmak üzere, ı 40 burçkı takviye edilrlllişti ki. bunların
her biri hir emir tarafından inşa ettirilrnişti. !Resj,m : 2) Konya
şehri bu sura ait 12 kapı He dışarıya açılmakta idi. Bunlar, La;
rende Kapısı, At Pazarı Kapısı, Tem Kapı, Aksaray Kapısi, Çeşme
Kapısı, Ayas Kaprsı, Ertaş Kapısı, Ladik Kapısı, Sılle Kapısı, İstan
bul Kapısı, Antalyıa Kap~sı ve Yeni Kapı isimlerini taşıyordu. Larende Ka,pısı, Çs~me Kap]sı, Ertaş Kapısı ile Yeni Kapı bizzat Alaad'din
Keykubad tarafından inşa ettirilmiş ve zengin bir biçimde süslenmişti. J\,onya d~ş &urunun 618/1221 M. yıJ.ında tamamlan'm]Ş olduğu
Selçuiklu kaynaklarından ve mev;cut kitabelePden anlaşılmaktadır.
Suırlar, moroz dolgu[u kesme taş duvar olarak inşa edilmiş ve bu
inşaa,tta hafriyattan çıkan bazı an1ıik mimari parçala.r, heykel ve
kabartmalar, yeni işlenen tezyinatla uyumlu bir kompozisyiOn meydana getirecek tıarzda tekrar ve özenle kullanılmış•tı. !Resim : 3-4l
Mesela Aklsaray Kap<sı büyülk arslan heykelleri, Ertaş, Ladik ve Sille kapıları da insan heykelle'fi ile süslenrlllişti. Bu durumuyla Konya suru bir savunma yap:ı.smdan çolk, bir aç~ hava müzesi görünüşünde idi. Selçu'lıılu yapı sana,tının ya:ııı sıra, Türklerin gayri islami
dünyıa ve dinler hakikındaki toleransını yansıtıyıovdu. Bugün, bu Çok
önemli· esertlen yazıh b'elgelerin dışında XVI. yüzyıla ait şematik
bir rlllinywhlr (2) ile, XIX. yüzyıldıa bazı ecnebi sanatkarlar tarafın
dan yaprlmış g,ravürler, (3) müzeleıre taşınmış bazı plastikle.r ve birkaç kitabeden (41 başlka, maalesef hiçbirşey kalı:naınış gibidir.
Nasühü's-Siilahi (Matra'kçı), Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan
Süleyman Han (Hazırlayan: Prof. Dr. H. G. Yurdaydın), Ankara 1976,
Lev. l7 a.
(3} L. La'borde, Voya•ge en ~e Mineure, Paris Hll3ı8; Ch. Texier, Asie Mineure,
Paris Hl62.
(4) Ch. Texier, a.e., s. Z05-206; Mehmet önder, a.e., s. 56-67.

(2)

'
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2) Sosyo-kültürel yapılar : Bunları da dini ve profan yapılar
olaraik iki ara gurupta toplamak mümkündür. Dini yapıların başın"
da da şüphesiız camiler ve özellikle Alaa.ddin Tepesindeki meşhur
Alaaddin Camii (5) gelir. Bu tarihi yapı, Sultan I. Rükneddin Mesud
(1116-1156) tarafından inşaatına başlanıp Sultan II. Kılıç Arslan zamanmda (1156-1192) zamanınlla tanıarnianan eski canıie, Sultan I.·
İzzeddin Keylmvus (1210-12191 ve bilalıere Sultan I. Alaaddin Kaykubad'ın yaptırdığı ilave ve değişrkliklerıle günümüzdeki görünüşü
nü kazanmıştır. eResim : 5) Prof. Dr. Haluk Kaııamağaralı'nın araş
tırmaları sonunıda, camiin doğu tarafındaki çok sütunlu bölüm ile
Selçuklu Sultanları türbesinin Sultan I. Mesud ve IL Kılıçarslan zamanlarında yapı]dığı; ortladaiki kubbeli bölüm ile batı taraftaki çolk
sütünlu kısma ve ikinci türbenin inşaasına da I. Keykavus'un emriyle başlandığı; ancak tür'be hariç Alaaddin Keykubad zamanınd.cı,
1ıamamlaııdığı ortaya çıkmıştır. (6) Böylece ilk yap]sı XII. yüzyıla
ait olan ahşap tavanlı eski cami1n, Alaaddin Keykubad zamanmda
batıya dloğrr'u genişletiltliği; ancak bu genişllemelde, Kılıç Arslan Türbesi yüzünden planda bıir daraltma yapılmağa mecbur kalındığı,
mimarın bu luısrmida kub'beli bir orta sahın tesis ve buradaki mihrap e~seruini aami kütlesinin simetri ekseni kabul ederek batı tarafa yine çolk sütunlu bir bölüm ilavesiyle kütle geneHnde, dengeyi·
sağlamaya Çalıştığı anlaşrlmaktadır. Devrin meşhur mimarı Şam'lı
Havlanoğlu'Mehmed'dn, Şam Ünıeyye Camiinden aldığı ilhamla, eski oamii geı;ıi:şletmesi ·sırasında yaptığı değişiklikler ve ilaveler şöy
le sıralanabmr :
al Es!ki camiin ha1ıalı olarak tesbit edilmiş bulunan kıble yö- .
nü yeni ilaveide düz6itilmiş; bıından dıalayı eskd ca.mi ile ilave· kıs
mın birleştiği güney duvarında, do[aylı o.!arak d3. ku.zey duvarın
da bir açı yapılmak zarureti hasıl olmuştur.
(5)

•
(6)

Evliya eÇlebi Seyahatnamesi (Zuhuri Danışman), Cilt: 4, s. 216; Cl. Huart,
MevlevUer Beldesi Konya (Tercüman 1001 Temel Eser), s. 92-9ü; L. Löytved,
Konia, Inschrif.ten der s·eldschuıkischen Bauten, Berlin 1!907; F. Sarre,
Konia, selılBchukii'lc'hen Denıkmaeler, Berlin ~9lı0, I, s. 12ır-Iı!!3; C. Esat Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, s. 98-102; E. Diez-Oktay Aslanapa,
Türk Sanatı, İstarubul 19'5'5, s. 5'6-57; Zeki Oral, "Konya'da Alaüd-din Ca- .
mli ve Türbelerl", Yılırk Ara~ıtırmalar Dergisi I (lı956), s. 45-74; Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara ·L95ı9, s. 1~2-lı!l5: M. Önder, a.e., s. 7383; İ. H. Konyalı, a.e., s. 293-~17; Doğan Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin, Kaynak ve Sorunları, İtanbul 19'6ı5, s. 114-12(); Oktay Aslanapa, Türk
Sanatı II. İstanbul lo97·3, s. 38-43.
Haluk Karamağaralı, "Konya Ulu Camii", Rölöve ve Restorasyon Dergisj
4 (1. Restorasyon Semineri Özel Sayısı) Ankara h982, s. 1ı21-B2.

Doç. Dr. l'ıimaz Önge
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bl Eski camiıin Ahiatlı Hacı Mengüm Berti tarafından yapıl
olan 1155 tarihli :nUımlberi, Y•6'IJ.i ilave'de orta salını taşikil eden
kubbeli bölüme, muhtemelen Kedmüddin Eıidişwh'ın eseri olan muhteşem çini mihrabmı yanına taşınmıştır.
mış

cl Elsiki camide evvelce kuzey-günety ustikametinide kemer diziLerinin teşkil e<btiği sahın düzeni, yeni ilaveden sonra, ilave bölümıerle daha rwhat bağlantı sağıla;yabilecek tarzda, doğu-batı istik!llmetind.e uzanan yeni lı!ir düzene uyıduırulmu!}tur.
dJ

Es!ki camilin kuzey'indeki aviuyu sınırlandıran duvarlardan
avlunun da bartıyla doğru devamı temin edilmiştir.

baJtılda'ki yıkılarak,

el Avlunun kuzey cephesi, hariJııideki düzenlemeleriden sonra,
yeni teşe!kül eden simetri eksenine uy;gun olwrak açılmış bir cümıe
kapJJSı ve bunun ikıi yamnd\ı. yer alan kitabe panolarıyla bugünkü
görünüşünü almıştır.

fl

de,

batı

Eski camiin güney batı ki)şesind~ki fevkani suıltan mahfeli
taraftaki bölümün güney batı köşesinlde yeniden tesis edU·

miştir.

Muhıtemeılen üzerine inşa edildiği antik kalıntiların da tesiii iJ.e
çoik düzgün olmayan esiki cami, Alaadd.in Keykubad dönemiriDe!ki
genişletme:de, Şamlı mimarın projesine göre değişik bir nıimart hü"
ViYtıte bürünürken Keykavus türbesi ile avlu cümle kapısında da
görüldüğü gibi, tezyinatında da E)yyubi Mimarisinin tooiri altmda
ka•lmıştır. Buna mukabil
ku'bbelıi orta Siahna,
Anaôbhı. Selçl.\lkllu
Türkilerinin icadı, olan mozayiik çini tekillgi ile Anadolu'nun en büyük mHıralbı yapıllmış (7); kemerler, ve duvarların alt kısmı çini
lambrilerle kaplanmıştır.

Keykul:ıad zaroanınlda yapılan bu büyük değişikli'klere ve d(ilha .
sonra daı .Beylikler ve Osmanlılar döneıırrlerinde zaman zaman icra
edilen tamiraıt ve tadilata rağmen, hala ilk Selçuklu mabed.ine ait
bazı kısım veya parçaları muhaıfaza etmesi Alaad'din Camiinin dünyaca tanınmasına neden oliınuştur.

Tarihi belgelerd.en ve kubabelerinden öğrenirdiğine göre, Kon=
ya'da AJaadin Keyktıbad zamanınlda kalmış beş adet mahalle mascidi mevcu<tur. Bunlar 617/1220 tarihli Şekerfuruş Me•scidi (Bl ile Er·(7)

.(8)

Ömür Bakırer, Onüç ve andördüncü yüzYillarda Anadolu mihrapları, Ankara 197·6, . 14!1-143; Yılmaz Önge, "Alaeddin Camlinin çinili mihrabı",
önasya Mecmuası, Cilt: 4, Sayı: 41, Mart 19'69. s. 8-'9, :ıo .
Mehmet Önder, "Konya'da Şekerfuruş Mescidi", Anıt, Sayı: 29, Kasım 1,961,
s. 6-8; Mevlana Şehri Konya, s. 9'8-'11()0; İ. H. Konyalı, a.e., s. 541-542.
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dEiirtŞali Mesaicil (9l, Zevle Stiltan Mesöidi <10l, Tercüman Mesci·ve 626/1229 tanhili mina'l'eSiiyle Hatuniye Mescidid1r (12l. Erd.erılşaJı' mescidinde olduğU gibi bazan etrafı ve üstü kaıpalı, yahut
·ş6kerfuruş 'yahut Tercüman mescidJıeirinde oMuğu gibi etrafı lusnieh veya· tamamen a·çık, revak biçimiinde bir medhal ile buna bağİı
:kubbeli bir harimden ibaret olan bu mesoidler, benzer plan şemıi
sııı:a samprtir (13l. DuvarlarıniD ·alt tarafı kesme taştan, üst tarafı
-iJe kashaksız kubıbeleri tuğJadan inşa edilmiştir. GenelJi'kle medhal
·cephesinkle ve k~bıe cephesillde küçüik ·alt pencereler, üst seıviyede
de ikemerli küçük pencerele·rle ayidınlatılmışlardır. Çoğunda duvarların iç yüzleri ve mihrap çini1erle süslenmiştir. Hatuniye Mescidin'de o1duğu gibi, bazırrarırida mabede bitişik veya aıyrı bir minare mevcuttur. tResim : 6l ·
·diUiı

Ya.zıJı be!Jgelere göre, Kıonya'da L İzzedidin Key'kavus ile I. Ala,
adin Keykubad tarafmdan biir darüşşifa yaptmldığı anlaşılmakta
ise de, bugün yeri kesin]ikle belli deği!d~r. (14)

· Ala.add1n Keylkubad devrinde Kıonya'da vefat eden Şeyh Tavını
Mehmed el-Rindi'ye (15l ait oilduğu söylenen Meram Camiinin bıi"
t)IŞmdaki türbe ile AJaaddin Ke.ylkubad'm başveziri o~an Necmedd'in
Karaars~an'm türbesi (16l de bu dönemin dini yapılarındandır.
Özellikle Karaarslan türbesindeki çinili santlulk:a dilk!kate değer bir
sanat eseridir.
Bu

dönenıiiı profarı mimarıisine

ait en güzel örnek, Mukfuil ve
Beyp!lları sularım ~oplayarak şehre akıimak amacıyla Alaadidin
K13y'kUJbad tarafın'dan inŞa ettirilen su yolları ve Havzan ma~ksemi
dir.. (17,l
(9)· Mehmet Önder, Mevlana Şeh"l Konya, s. 100-101; İ. H. Konyalı, a.e., s. 3~43r(i6.
•(10)

Cm)
(12)

.

.

.

M. Önder, Mevlana Şehri Konya, s. 113-114; İ. H. Konyalı, a.e., s. 568-570.
Mehmet Önder, Mevlana Şehr'i Konya, s.· 117; İ. H. Konyalı, a.e., s. 56•3-564.
Mehmet Önder, Mevlana· Ş<Jhri Konya, s. 105-LD7; İ. H. Konyalı, a.e.;
s. 378-386.

(-13)

Murat Katoğlu, "1'3. yü:?ıyıl Konyasında bir cami gurubunun plan tipi ve
son cemaat yeri", Türk Etnoğ;ra,fya Dergisi, Sayı: IX, (1966) : s. 81-100;
Sadi Dilaver, "Anadolu'daki teık kubbeli Selçuklu mescidlerinin mimarlık
tarihi yönünden önemi", Sanat Tarihi Yıllığı IV, İstanbul 1971·, s. Jll-26.
{14), Mehmet Önder, Mevlana Şehı'i Konya, s. 1~5; İ. H. Kon}'alı, a.e., s. 22r1-236.
(1.5) Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, s. 156 ..
(16) Mehmet Önder, Mevlllna Şehri Konya, s. 150-1•51; İ. H. Konyalı, a.e.,

s. 62G-006.
(17)

Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, s. 212-2QO;

s. 985.

İ. H. Konyalı, a.e.,
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31 Köşk ve saraylar : Maad\iln Tepeııinidelkli eslki iç kalede yer
alan Selçuhlu köşk ve saraylarmdan günüımüze sadece Kı:ııç Arslan
veya Alaaddin Köşkü (161 olaraik biHn.en ya.pının alt kısmı kalabil~
miştir. İç kalenin burçlarmdan birisi üzerine inşa edilmiş o[an bu
köşkün üç ta>rafı ballkıonla çevrili fevlkani bir eyvanı vardı. XX. yüzyı] başına kadar ayakta kalabilen bu eyvanın, devşirme liaşlru'dan
örü!nıüş burç bedeni üzerine tuğla ile inşa eldHdiği ve ahşap kirlş 0
1eme bir tavanla örtüldüğü e'siki fiotıoğraflarından belli olmalktadır.
CResim : 71 Yülksek ve geniş bir kemerle oephes:i kuzeye açılan eyvanın etırafındakıi ba11ron tuğladan mukarnaslı konııollarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cepheleri ikişeır büyük pencere ile dışarıya
açılmıştır. Eyvan kemerinin önü ve Yilin cepheler ahşap saçaklarila
gölgelendirilmiştir. Köşlkün kaides'iJ:ıJdeki duvar yüzleri tuğla takliıdd
boyalı nakışlarla, eyvanın dış cepheleri ise zengin dekiorlu çinilerle üslenmi'ştir. Eyvan kemeri etrafında dolaşan çini yazı kuşağında
Kılıç Arslan'ın isminin geçmesi, bu köşkün Alaadidin Keylkubad'daın
önce inşa ettıirldiğini goste'ltrnektedir. Falkat sonradan, tıpkı Alaaddin Camii gibi bu yapı dw Alaad:din Keykubad ta:ı1afmdan tamir ettirilmiştir.

Sonuç olaTak buraya kaldar isimlerini ve>rip kısaca tanıtınağa çaeser1erinin, Alaadidin Keykubad döneminden
kalanların hepsi olduğu san:ıllmama!ıdır. Sözünü ettiğimiz yapı'ların
pek azının, Alaadelin Keykubad dönemine ait oMuğunu kitabeleriy"
le tesbit edebiliyoruz. Ancak bunlar da, y.er yer ifaıdeye çalıl}tığımız
gibi, bir. çolk tamirat ve twdilat geçire>rek günümüze gelebilmiştir.
lıştığımız mimll!rlık

I. Alaadin Kecvkubad'ın Selçuklu taJhtmda kalidığı ı 7 yıl içinde
Anadolu'da gerçelkleştıirilen imar çaJ.rşmalarının bilimsel bir tasnin ve toplu bir değerlendirmeııi henüz mevcut değildir. Kan'll!atimizce, Anadolu Selçuklu Devletinin her bak~mdan en güçü dönemine
rasttayan ve XIII. yüzyıJ Türk Medeniyetinin yüksek seviyesini yansttan büJtün kültür ve samat eseorlernnin, vakit geçirmeden bfr korpüsü hazırlanmalı ve bu çalışmalara da•, ağırh'k: merkezi olan Konya'dan başlanmalıdır.

(18)

Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, s. J.61-Hl4; İ. H. Konyalı a.e., "· 1~91•84; Doğan Kuban, a.e., s. loo-115'7; F. Sarre, Konya Köşkü (ŞahaJbeddln
Uzluk te•cümesi), Ankara 1967; Mahmut Akok, "Konya'da Alaiddin Köş
kü Selçuk Sara,y ve Köşkleri", Türk Etnoğrafya Dergisi, Sayı: XI (1968),
Ankara Io96'9, s. 47-73,

•
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Res~m 1 -

Önde iç kale duvarları ile Ala.adin Köşkünün kalıntısı, geride Efiaturt -Mescidi denilen Bizans kilisesi ile Alaaddln Cam:ini gösteren
bir gravür (Charles Texier'den).

Resim 2 -

Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılan Konya
burçlarının bir gravürü (Leon de Laborde'dan).

şehir

sUrLarı

ile
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Resim. 3 -

Geride Sultan Selim Camii ve MevlAna Türbesi ile Konya şehir surJannı ve burçlarını gösteren bir başka gravür (Leon de Laborde'dan).

5'1

Resim 4 -

Bizzat Alaaddin Keyknbad tarafından yaptırılan sur
Pazar Kapısı'nın gravürü (Charles Texier'den).

kapılaı·ından

Doç. Dr. Yılnıaz Önge
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Resim 5 -

Köşl{Ü

ve camii ile Konya Alaaddin Tepesinin 1961
munu gösteren bir hava fotoğrafı. Caminin kuzey
ki avlu duvarları onarılırken.

yılındaki

duru-

batı köşesinde
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Resim 6 -

Hatuniye Mescidinin eski bir
türbesi görülüyor.

fotoğrafı.

59

Geride Alaaddin Camii ve

60

Resim 7 -

Doç. Dr.

Alaaddin Köşkünün
eski bir fotoğraf.

Yılmaz

yüzyıJımızın

Önge

başlarındaki

durumunu gösteren

ALAEDDIN KEYKUBAD VE KAYSERİ

Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖDE

(*)

Türkiyıe Ta;rihi'nlde, 1071 yılınd'a;
Bizamslılar' a karşı kazanılım
Malazgirt Zaferi, nasıl Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın adını
Türk ve Dünya tarihinde ebedileşıtiıımıiş ise, bu zaferi müteiaJkiıp ku:rulan Türkiye Selçuklulaırı Devrinde, her yönüyle devlet ve nıi'llete
büyük hizmet veren, "Türk Devlet Geleneği" içinlde "Devlet Baba"
an'anesini devam ettiiren Sultan I. Alaedilin Key'kubad da pek hakılı
olarak "Uluğ" ünvanıylle (ll Anadlolu Türk inisanının gönlünide taM
kurmuş, hizmet ve eserleriyle .adını unutulmayaoa'kl.ar arasma yazdırarak, bugün burada an.ıılma;sına i:mlk{ın hazırlamıştır.

Kayseri Şehri ise, Selçuklu Türkiyesi'nde devlet ve hükümet
merkezi olan ve bunda;n dolayı "Darü'l-Mülk" ünvanıyle anılan Konya'dan sonra, ild.noi başkent olara;k, sultanlar yazları orruda oturdukları için yine "Darü1-Mülk" ve wyrıca Anadolu Selçuklu Devleti'nin anmaikıta ollid.Uğumuz büyülk Sultan I. Alaeddin Keykubad, fe1ıihlere oradan çılktığı içn de
"Darü'l-Feth" ünvanlrurıyle anılmış
tır (2).
Bu sabamn büyük o~oritesi değerlll tarihçi merhum Prof. Dr.
Osman Turan hocamız, Anadolu Selçuklulıılrı Kayserisi'nin "Darü'lMülk" ve "Darü'l-Feth" ünvaniarıyle anılışmı Selçuklular Zamanın
da Türkiye adilı eser1nlde şöyile açılk~rur : "Sulta.n Alaeddin yazları ve
sefer zıl!manları Kayısen'de bulunur, ilik yıllarıda, şehir içinlde mevcut
s.arayda, yani "Devlet-hane'1de !3l otururdu. Falkılit Sultan'ın 1225'ten itibruren Kayseri'de şehrin bıir fePsah yrukınında, -ld. bu güukü
Şek~ Fabrikası sahası içinde- inşa ettirdiği Keykubadiyye Sa.rayı,
artık onun yazlık ılkametgfuhı olmuştu. Bir manzumenin tıl!svirine
Erciyes Üniversttesl Fen-Eldebiyat Faikültesi Öğretını Üyesi
Bak : Osman Turan, Selçuklular Zalnanında Türkiye, j,stai:ı:bul 1971 s. 38-9
·vd, ;ve aynı müellif, "I. Keykubact", İA., VI., s. 646-661.
(2) Bak : Turan, Türkiye, s. 68~ -6'88.

(*)

(1)

(3)

"Devleth:ine"nin yeri belli olmamakla birlikte, Kayserililer bu sarayın bubulundUğunu
s·öylemektedirler.
"Devleth§.ne"nin iç-k:ale'de olması da muhtemeldir.

günkü "Yoğun Burç" diıye anılan yerde
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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,

•

•

"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)
Üçüncü

Büyülk Selçuklu d81Vleiinin

Selçu'kluların!dan

ye
rı

kısım

ihtilva

eıtmektedıir.

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
(' ).

(-1)

•
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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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mı.ş olması

Şeker

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
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ALAEDDİN KEYKUBAD VE TÜRKİYE SELÇUKLULARI-

ARTUKLU MÜNASEBETLERi

Romzi ATAOGLU C'l
XII. Yüzyıl'ın ba.şJangıcmıda Kuzey Suriye, Doğu ve Güney-DoAna;dollu'.da SE~çuklu krunutanla;rindan Artuk Bey'in oğulları
Sökımen ve İlgazi tarafınidan kurulan Artuklular ile Türkiye Selçuikluları arasındaiki müna'S'ebetUerin baışlaması I. Kılıç- Arslan devrine
kadar uzanmruktadır.
ğu

ııos'lde DanişmEI!lidli Gümüştekin'in vefatından

istifade ederek
ele geçtren Anadioİu Salçulkin Sultanı I. Kılıç-.Arıs~an, Büyük Selçuklular ile komşu olmuştu. Bu şekilde komşu olan Selçuklu hanErlanından i~k kloJun hükümranirk arzmu sebebi ile çatışma
sı da beklenir ha~e gelmişti. Nitekim Kılıç-AırısJgn, Muı5ul'u almak,
ve muhtemelen oradan da Selçuklu mei1kezine yürümek gayesiyle
hareket ede;rek şehri ele geçir1dli. Bunun üzerine Büyük Selçulklu
Sultanı Muhammed Tapar'ın Emri ile Emir Çavlı, aralarındaki Artuiklu emir ve beyJerinin de buılunduğu kuvvetlerini toplayarak I. Kı
lıç-Aırıslan'ı Habur Irmağı kenarında karşıladı. 1107 tarihinde vukua
gelen savaşta Anaıdlo[u Selçuklu a'skerleri mağlub olduğu gibi Sultan Kılıç-Arslan da ımıalııta büğularak haıyatını kaybe1Jti.
Malatya'yı

Böylece

başlayan Ar'tu'kılu-Anaıdolu Selçuıkluları

münasebetlerl,
ölen kocası I. Kılıç-Arslan'ın sağlığınCia
"Türk b€~deri arasında Belek Bey ile mUika<yHSe edilecek akıllı ve
kudretli kiıms•e ydktur" dediği ArtukluJai1dan Belek Gazi'ye varması
ile devam etmiş hatta bu .suretle bir ara Artu!kıl.ular Türkiye Selçulklu tahtı üzerinde de kısmen söz sahilbi olmu.şlandır. Haçlılarla yap"
rruş olduğu sa.vaş1a:ı'da az zamanıda temayüz ederek büyük bir üne
kaıvuşan Belek Gazi, bu şahretine rağmen, gerek Selçuk[u hanedamnda olm1ayıışı gerekse Haçlılarla d'evam eden savaşlar sebebi ile
bu izdivacın avantaj'la;rını pek iyli değerlenldirememişti. Neticede
Menibtç kuşailiması e.snaısınlda Be.lek de bir okun talilrsiz şekilde isalıeti ile şehit düŞ/tü.
Kılıç-Arslan'ın

(')

A.

ü.

Dil ve

dul

eşini,

Tarih-Coğrafya

Fak. Tarih Böl.
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da bu ded'a Artuk Rüilınü'd-Din Davud,
çekilen I. Kılıç-Artılan'ın oğlu
Tuğru:l-Airslan'a vermiştir. Bu karşılıklı evlenınelerden sonra 1140'"
da Hısn-ı KSIY'fa ArtuiDlu hüküm/dan Davud, amcazadesi Timurtaş
ve Atabey İmaidü'td-Din Zengi karŞ1. Anadolu Selçuklu Sultanı I. İz
zü'd-Din Mesuld'un yandım'ını iistedi ise de btr netice alamadı.
Daha S'Onraki

yıllartla

kızını bi!Mıere siyaııeıt sahn~sinden

İmaldü'd-Din Zengi'nin ölümüniden sonra Zengiler'in Artuklular
üzerindeiki tahakkümü zayıflayınca durumunu kuvvetlendiren Anadolu Selçuklu Sultanlığı, özell'ikJe I. Mesuid'un soın zamanlarınidan
itibaren Anado[u'kla Danişınenclilihler'in drşında Aritııklular da dahil
büitün beylikleri itaatian a~tına al'ınışlardır. Fakat buna mukabil
bazan Artuklular, TürkiYe Selçukluları'nın mkilbi durumun\la olan
Danişmeııdliler'i Anadlolu Selçuklularına karşı desteik!lemekten de
geri kalmanu~·lardır. Bunun ne•tice<sinldEJjir ki, II. Kılıç-Arslan kendisine karşı Danrşmendliler ile müttıef±k durumda olan Mar\lin Artulkluları'na karşı Atntuklular'ın diğer şu'beısi Hıısn-ı Keyfa Artulkluları'
nın bükümidarı Nurü'd-D[n Muhammed'e kızı Selçuk Hatunu vererek ara[arında a'krabahk tesis etmiş i!di. Ancak bu evlilik ve daha
S'Onra g;eJişen olaylar az daha bir felaketle sonuçlanıyor\lu. Çünkü
Htsn-ı Keyfıl Artuildu hükümdan Nurü'd-Din Muhammed bir müddet sonra şarlkıcı bir kallina aşık olduğundan sultanın kızına kiiltü
muamele yapmaya başlamıştı. Bunu duyan IL Kılıç-Arslan Nurü'dDin Muhammeid'den bu hıoş olmayan d'avranı·şlarına son vermesini
aksi takldirde keıilil.sine. çeyiz olaraik verilen Gülı.ey-Doğu'daki b[rkaç kalenin İadesini istemiş, s<muç alamayınca da Hısn-ı Keyfa Artu'klu hüikÜimldarının üzElir'ine yürümeye karar vermişti. Bunun üzerine Nurü'd-Din Muhamımed, Zengiınler'in milrası üz·e.rine devileıtini
kuran Eyyu'bi Sultanı SelaJ:ıu'd-Din'in rumayesine sığınmış, Sela"
hu'd-Din de, II. Kılıç-Arslan'dan Artuklu hükümdarının affedilmesini istemiŞ kabul edilmeyillee de Anırudolu SelÇuklu Sul/tanı ile savaşına hazırlıklarına başlamıştı. Nerede ise Haçlılarla mücadeleınin
devam etfıtiğii bir sırada iki İslam hükümdarının Hısn-ı Keyfa ArtuJdu Hüiküm\larını:n bu basit meS'elesi yüzün:den savaşa girnşmeıe
rine ~ama'k ka!mıiŞtı. Ancak Anadolu Sellçukluları'nın akını veziri
İhtiyaru'd-Din Hasan'ın araya girip Eyyubi Sultanı Selahu'd-Din'i
savaşmaması için ikna edince yapılacak harp son anda ölenmiş
iki taraf aPasında sulh. sağlannuşıtı.

1182 tarihinden Wbaren Artulklular Anadolu Seaçu'kluları Ue
Eyyubiler arasında tampon l>ölgeide fka!ma[arından dolayı bu iki
devlet arıasındaki mfuıasebetlerde önemli rol oynamıiŞlar\lır. Zira yukarıda belirtilen tarihiden sonra ayrı ayrı 3 şube halinde hüküm sü-

•
•
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ren
yer

Artuklu~ar,
almış,

bazen biriJirierine karşı biris1i Eyyubil81r'in yanında
diğeri ise Anadiolu Seiçulkluları'nın himayesine sığınmış

tır.

Harput Artuldu Hüikümidıarı İmrudu'd-Din Elbıl BOO<:r, 1204''<le vefat edince Eyyubller'den Melik Alilll'in müttGtfiki durumunda olan
Hrsn-ı Keyfa Artulklu Hülkünıdarı Na:sıru'd-Din Mahmud, Harput
Artukıluları'nın toprakilarını ele ga-çirmek istemişti. Bunun üzerine
Ebıl Bekr'iaı oğlu N~zanıu'.d-Din,
önce Anadolu Selçuklu Su'ltanı
II. Süleyman-Şah'dan, daha sonra da Gıy.asu'id-Din Keyhüsrev'den
yardım taleb eıtti. Anadolu Selçukılu SuJtanı da bu isteğe karşılık
müitıtefiki durumunda bulunan
Sümeysat Eyyubi Hükümdan Melıi'k Afdal'ı I-Iarpııt'a yardıma memur etti. Bu vaziyet karşrsında
Hısn-ı Keyfa Artulklu hillkümdarı gO"ri çelkHmsJı: zorunda kalnnşıtı.
İşıte bu olayda da gözükeceği üzere Amid'deki Hfsn-ı Keyfa Artu'k'lu
hülkümdarı Naııırü"d-Din Mahmud, Eyıyubi Hükümrdan Melik A'<lll
tarafın'dan destek~emniş, buna karşılık Harput Artuklu Bükümidarı
Ni'mmu''<l-Din de Ana'diolu Selçııklu Sultanı Gıyasu'd-Din Keyhüsrev'den yardım görmiilştüir.
1217 tarith'li Nasıru'd-Din Mahmurd'•a ait Amid'ıde darbediilen ve
I. İzzu'd-Din Keykavus'un adının da üzeri·nde z]kredilidiği si'kkeden,
Hısn-ı Keyfa Ar'tu'klularının, bu sıralarda Türkiye Selçukluları'na
tabi durumda olduikiları anlaşı~maildadır. Frukrut bu tabilik, çOk az
bir zaman devam eltaniş, bi>r müllilet sonra Eyyu'biler'in ba.skrsı netkesinde Aırtulklular, yeniiden onların hakıimiyeıtini tammak zorun"
da ka~mışlardır. Anoak I. İzzu'ld-Din Ke(Vkavus'un 1218 tarihinde Haleb hududlarınlda görünmesi Ne Artuklular tekrar Anadolu Se[çük:"
lulatrı'nın tfubiyetine giymişlertlir.

•

1222 tarihi:ı;ııde baba;sı Nasıru'd-Din Mahmud'un ölümü i·le yeriC
ne Amiid'ide Hısn-ı Ketyfa Aırtulklu lıük:ümldarlığına oğlu Mesud geç"
mişrtir. Diğer taraftan I. İzzu'd-Din Keykavus'un vefatı ile bbşalan
Anadoilu Selçuklu tahltına da I. A~au'td-Din Keykubad oturmı.rşıtur.
Bu arada: Me[ilk Adil'in oğlu olan Eyyubi Meliki Eşref, Harran, Düney~Ser ve Merıdin'e kadar ilerliyere'k bölgede gem.iş hhriba·tta buluntlu. M elik Elşroef'in bu iılerleyişinden · ürk en civar böl'ge halkimlerıi olan Amid'deki Artulklu Hü'küııni:ları Mes'ud. Erbil Hülküm(ian
Muzafferu1d-Din Gökbörü ve Dımıaşlk Eyyubi Hükümdan İsa, aralarmd'a :iıttifak ederek Melik Eşref'i işgal ettiği yerlerden çılkmağa
zurladılar. Bunun üzerine Melik Eşref de Anadolu Selçuklu Sultanı
Alau'dcDin'i, Artuldu Hü'k:ü:mtları Malilk Mes'uid'un topraklarını almağa teşvik etti.

Arş.
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SeJçuk!lu Sultanı da 1226 baharmda kuvveitleriin toplayıp, meydana getir'diği ortluyu iki ırorra ayırarak harekete geçirdi. Birinci
molun başına Emir Çavlı'yı ge'tirerEik Adıyaınan ve Kahta'ya, 2. Imlun Iromutan1ığını da Esedu'd-Din Ayaz'a vererek Çemişkezek üzerine göniderdi. Selçuklu orduları adı geçen yeriert mu:hasa;ra edip
feltihetmıeye başlayınca, Artuk•Iu Hülküımdarı Mes'ud, MeUk Eşref'e
sığınınaya meobur ka1dı. Melik Eşref'de Sultg,n Alı~m'd-Din Keylku"
bad'dan ortlularının harelı:etini durdUT'masını i!3tedi. Bu istek "Ben
Meıtk Eşref'in arzu[arına göre hareket eden bir nasibi miyim?• diyen A[au'd-Diıı Key'kubad'ı son derece kızdırdı. Akabinde kentii aralarında birleşen Eyyulbiler ve mü1Jtefikleri
Artuklllilar'dan oluşan
yaklaşık 16.000 kişilik Eyy(ılbi oil'1dusu Analdıolu Selçuklulan ile ka;rşcı karşıya geidiler. Yapılan savaşta Eyyu'lıiler mağ>lub o!dular. Sonuçta Kalıta, Çemiişikezek ve Hısn-ı Mansur Türkiye Se,Içukllu topraklarına dahH edHd'i. Bu durum karşıısınıda Mehk Mes'Ud, kaynakların bi1diri1diiğine göre, acralarmda Artu'klu hanedamndan bazı ki"
şiierin de buluntluğu bir elçilıik heyetini değerli heiiyelerle Anatlolu Se]çu!klu Sultanma gönideırel'e:k ondan merhamet isteyip af di'leidi.
Smtan Alau'ıd-Din de Artu!klu hülkü!mldannı affaden~k ülkesi üzerindeki baslkıyıa son vertiL
Buna karş11ık Amid Artuldu hülkümıtları Me1ik Mes'ud AnakJlo.
lu Selçuklu Sultanlığını metbu tamyarak hutbeyi Alau'ld-Din Keykubad adına dkutmıağa başladığı gibi diğer Artuklu hükümdarları
aynı şekilde Anadollu Selçukl'uları'run hak/irniyetini kabul etJtiler.
Bir mülddet s;onra Eyyubi Sultanı Melilk Kamil, 1231 yılında
Anüd'i kuşa-tarak Artuklu Hükümdan Mes'ud'un hakimiyetine son
veııtii. Böylece Hısn-ı Keyfa Artu'kluları tarihe karıştı.
Bu arada;

Doğu'lda başlayan Moğol istilasına karşı

iyi bir müdaisteyen Sultan A,lau'd-Din, Şarki Analdolu'da
Ahlat'ı ülkesine katlınıştı. Ahlfut'm Anadolu Selçuklu topraklarına
katılmasını lıazmedemeyen Eyyubi Hüküımdarı Melik Adil, bütün
Eyyubi meNklerini bir araya tloplaya:ııa;k Anadolu Selçuklulan'na
karşı harekete geçti. 1234 yılınicia A!kı;ıa-Derbend ve Gö'k:su'ida; yapı
Ian savaşlarda Eyyouıbiler booguna uğr!lidı!a;r. Bu sır!lida Harput Artulk.lu Hüküm{ları olan İzzu'd-Din Ahmet (veya HızırJ Eyyıı'lıiler'e;
kendi üikBSi üzeriniden yÜirüyerek Selçuklulan mağlltıb etmıenin daha kolay olacağına dair haberler gönde'!'erek Eyyubi Hü:klilmfdıı.n
Me1ik Kamil'i Sultan Alau'dcDin'e karşı kışkırttı. Harekete geçen
Malik Kamıil, kuvvetlerini Harput üzerin'den göndermesine mulkar
bil SB,]çu'klu Su[tanı da, ortludannı o tarafa sevkettK Neticede Harput Kaiesi önletfuide yapıılan muharebede Eyyubiler bir defa da!hra
fıaa hattı oluşturmak

•
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mağlub o~dular,

ve Haırptrt Kalesine sığmdı!lar. Bunun üzeTine Sultan A!im'ld-Din Harput Kalesini mancımklarla kuşatarak mu'hasa;ra
altına aldı. Bu vazıiyet kar'şnllXia mukaveme't edemeyeceğini anJayan
Aıitu!klu Hülkümldarı teslim olmıalk :zıorunda kaldı. Harput Artukluları'na ait birQo[i şehir ve kaie de Anadolu Se~çukluları'nın eline geçti. Son Ha<put All"tuiklu Hülkümdaırı İzzu'idCDiJJ. Aihmet ise, bir ıikta
verilerek mulıtemelen Sivas'ın Akşehir taraflarına gônlderildi.
bir süre önce Eyyuibiler tamfınldan. ortadan kaı
Keyfa Ar'tuklu!an'ndan sonra Harput Artukluları da
Ana:dolu Selçuldula!rırrca tarih sahnesiniden silinmiş olldu.
Böylece

kısa

dı.rılan Hıısn-ı

Sıonuç olaırak I. Kıhç-Ars[an devrinde başlayan Artu[ilu-Anadolu Selçu[ilulan münaseibetleii'i ibtida pek dostane başlamamışsa da
dıalha sonra her ilki tarafın menfaatlah do.Jayım ile aralarında'ki kız
alıp-vermeler onla-n kısırneıı birblirlerine yaıkıla;ştırmıştır. Aneaik daha sonra gelişen olayl!ar sebebti ile iyi münasebe.tler tamamen bozulmuş, bihlıaJSsa Anadolu Selçulklul'arı'nın is,tiikrr'aır kazanmasınlcı:a:n, ve
Eyytrbi Devleti'nin kuırulması ile Ar'tu[ilular; arada; tampon bölgede sıikJşmak zorunlda kalnıış1ardır. Özellikle Artu'kıluiar'ın son dônemlerinde hasmane de~ elden ilişkiler. Aılau'd-D'in Keykubaa'ın
zamanında HaTput Ar'tuklulannın soou ile nokıtalanmıştı. Fakat herşeye rağirneın Anadolu Selçukluları, Ar'tukllliar'a lro!rşı mıiti ollduklan :ııııtıdlde•tçe iyi davranınuşlar ve onla\I'l kO!lamışlarrlır. ÖzeJ.J.iikle
Alan'd-Din Keykubad devrinide gerek H•sn-ı Keyıfa Aıitu'klu Hükümdan Melik Mes'ud'un affeidilme.si, gerekse .son Harput Artuklu Hü"
kümdarı izzu'd-Din Ahmet'in yine aıffedilere[i kendi'sine Sivas Akşehir taıraf!!armdan b'ir rktanm verilmesi bunu açıkca göstermektedir.
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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

(')

Gazi Ünlvcersltesl, Gazi Eğitim Fa;kültesl Öğretim Üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Refik Turart
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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;

•

\

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

'Yı·d.

Doç. Dr. Refik Turan

==----

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
------------~~

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

Doğu

(9)

•
(,JQ)

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
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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

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

İmar

ymleştirildiler.

Böylece

87
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 .

•
(12)

A.Ş.

Beygu, a,g.e., s. '50-70

•

•

SULTAN I. ALAEDDtN KEYIWBAD ADlNA,
METBÜ MELİKLERCE EASTIRILAN MÜŞTER-EK SİKKELER
HaJit ERKİLETLİOGLU l*l
Gıyaseıddin Ke<yhfusrev, Bizans'•tan dönüp Kionya tahtına o.turunbüyüik oğlu Ke~kavus'u Malaıtya'ya, Alaeddin Keykubad'ı da To'kat'a melik oılaraik tayin eder (1). Yedi yıl buraida kalan Key<kubad,
baba•sınm 23 Zilhicce 607 lMay]s- 1211) tarihinde ölümü üze!rine,
Sivas'ta tahta oturmuş olan ağabeyi İzzeddin Keykavus ile şiddetli
bir mücatlele başlat:ıır. Bu sıralarda Tokat'ta kestirmiş olduğu balkır

ı:;a;

Dirhem ( AIR)
Nu: 1
YÜZÜ : Saltanın bizzat kendisi olduğunu tahmin
ettiğimiz, dörtnala
koşmalda olan atın üzerinde arslan
aviayan b4" süv3.ri resmi görülmektedir. SüvRrinin sol tarafında : "Emirül- mü'minin", .sağ tarafında : "EnNasır Lidin-illolh" ibiiresi yer almak-

Çapı

: 24 mm.

Ağ

: 2.9S gr.

ARKA YÜZÜ : "EI-Melik el-mansur
Alf!.ed-devle Ved-din Ebu-ı Muzaffer
Keykubad bin Keyhüsrev nasr emirül mü'ınin'in"
Çevresinde : Duribe

hibelde

Tokat

· tadır.

(Reolm : 1/A)

•

Alaeddin Keykubad'ın meliklik zamamna ait H/608 tarihli ve Tokat bas,- kılı sikkesinin yüzü.
(*)

Serbest

Dlşhekiıni

(Resim : 1/B)
Aıaeddin

ve Tokat

Keykubad'ın
baskılı

H/608 tarihli
sUdtesinin arka yüzü.

90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H_ca=cl=it'-E_ccrkiletlioğlu"-------------

ve
raık

gümüş

sikkeleri saltanatta ididia sahi-bi
krubul edebiliriz.

olduğunun

delilleri ola-

Keykubad'ın Tlolkat'ta darp erlıtirdiği v'e kollelksiyonumuzda bulunan çok natlir bir gümüış silke~i, önemineı binaen arze,tmeyi uygun
bulduk.
Ağwbeyi ile mücaidelesindıe muaffak olamayan Alae&!in Keykubad, önce muhkem Ankara kale6ine sığınır. Sonra teslim olur ve Ma"
1wtya civaruııda:ki Minşar ve Kezirpeır't kalelerine götürilierek hapsedilir. lH/609- M/1212l (3l.

H/61 7 lM/1220) tarihinde İzzeıdain Keyikavus'un ölmesi ile Si).'as'ta ta.hta çıkan Alaed'din KeY!kulbad, SelçuJdu devrinin en büyüllı:
hü:küm1darı Cı!U[l, "Uluğ Keylkuıbaid" ismi ile anılır. O'nun zamanın
..da Selçuklu deıvleti en kudre<tli ve meıs'ud devrini yaşar. Bu klll.dreDirhem (AR)
YÜZÜ : Elinde ieber tutan bir süvarİ ve Ermeni harfleri He "Hetum Takavur Hayut" yazısı.

Nu: 2

Çapı

: ·21) mm.

Ağ

: 2.75

gr.

ARKA YÜZÜ : "Es-Sultan Ül-Muaz-

'l:am Al3.eddin Keykubad bin Keybiisre\i" yazılf.:rı varrdır. (5).

(Resim : '2/ A)

(Resim :. 2VB)

Ermeni Teklur'unun AHied din K eykubad I adına hastırdığı gümüş sikkenin Ermeni harfleri ile yazılı ön
yüzü.

·Ermeni Tekfuru Hetum'un, AHteddin
Keykubad I adına hastırdığı sikkenin
arka yüzü.

(1)

İbni Bi•bi, Anadıolu Selçfiki

Devleti Tarihi, An'k. HM'l, s. 42 Kerimeddin
Aksarayi; Sıelçftki Devletleri Tarihi, Ank. 1,94.3, s. 129 Anonim SBlçukname, Çev.: Pro'f. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Ank 195ı2, ;;. 27
Selçuklular'ın Nadir Paralarınıdan Bazıları ve Cimri'nin Sikkeleri, Yapı ve
Kreıdi Bank. Nümismati•k Yayınlarl, Nu.: 2, İst. li97•2, s. 7
İbni Bibi, s. 58
Mahınu:-ı

(2')
(3)

•
•
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tin tesiri veneticesi olarak çe"""edeki bir çoik devlet, Seiçuklular'a
talbii olmuş ve Keykubad adına silıike darbeJtt;irtrniştir.
Bu cüm'lsden olarak Key'kubad'ın Ermeni krallığına karşı yapseferi ne~icesinde, Ermeni kralı Hetum'la H/629 lM/1231) tarihinde bir anlaşma yapılır. Anlaşmaya göre : Ermeni ,kralı, her yıl
sultanm hlzıne-tine 300 nuzralk lbi-r mızra;k = i!ki süvari, iki ya;yal
ııJsker gönderecek, Sis lKozanl
şehrinde cami yapacak ve hutbe
dkutacalk, Keykubad adına s1klke kestirecek ve İzzeddin Keıy'kavus
zamanmkia öKlenmeikıte cılan haracı i'ki mi'sline çıkaracaıktır (4) .
tığı

Bu

anlaşmanın gereği

şu şekildeldir

Nu :
Bakıı· (AEJ
YÜZÜ : "El imam el Mustansır emirül mü'minin El Melik El-Mesud Rükneddin Mev."

Çapı : '19 mm.
Ağ : 3,u gr.
ARKA YÜZÜ : "El Sultan El-MuazT1l.Ul Al§.edünya ved'din Keykubad bin
Keyhüsrev."
ETRAFI : Erbaa işriyn.

(Res'm : 3/AJ
ve Amid Artukluları meliği
Mesud Rükneddin Mevdftd'un, Alaeddin Keykubad I adına hastırdığı sikkeniiı ön yüzü.

(Re:::i1~1 : 3/B)
M:c:u:I Rükneddin Mcvdüd'un Alieddin K2ykubad I adına hastırdığı sikkenin arka yüzü.

Hısn.keyfa

:

siklke darpeıbtiren bir diğer devletbe Artuıklular
olmuştur. İzzeddin Keylkalvu's zamanında başlayan Selçuklular'ın
dtığuya geniş[etme siya~seti, H/617 (1220) yılı ba:şlarında sultanım ö~
mesi ile in'kııtaa uğrar. Nitekim saltanaıt değişmesiniden etkilenen
Hısn-Keyfa lHasankeıyfJ ve Aiınid lDiyarbafkırl Ar'tuiklu1arı, tekrar
Keylkubad

•

olarak darbedilen sik<keler

(4)

Ilidına

Oornan Turan, İslam Anslklopedisi, Keykubad Mad. İst. 1977, c. 6, s.650,
Prot Dr. Osman Turan, Tarihi Twkvlınler, Ank. 19~8. s. 77

Halit
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Eyyiibi tabiiyatine dönerler. H/619 (M/1222) yilında Nasıred.llin
Mahmuıd'un ölümü üzerine oğlu Mes'ud Rü!lmeddin Mevduıd tahta
geçer ve Erbil hüikümdan Muzafferndilin Gök-böri ile Şaını Eyyiibi
hükümdan Melik-ül Muazzam İsa, hep birlikte Eyyiibi hükümiCları
Melik Eşreıfe karşı aya!klanırlar.
üzerine Melik Eşref, A1aeddin Keykuha:d'ı
üzere teşvik e'~er. Sultan Alaexillin, bu fırsatı
değerlendirereık, H/623 (M/1226! balıanııda H>sn Mansur (AdJ.yamanl, Kahta ve Çemişke.zek kalelerini muhasara ve zapteder. ·İşte
bu mağlübiyet üzerine Hısn-keyfa ve Amir Artuklular'ı Meliği
Mes'ud Rülrneddin Mevdüd, Alaedklin Keykubad'a tabi olarak sikke bastırır (6).
Yeni siyasi

bu

gelişmeler

birliğ.i dağıtmak

&dı geçen si~ke, H/624 (M/1227) tarihli olup, darp yeri Amid'dir. Kayseri müzesi eski eser envanterinin 4677/7 ay1Bında kayıtlı
siklke şöyledir.

Görüldüğü gibi sikke üzerinde devrin

Abba'si halifesi İmam
rBillahl, Sultan Keıykı.ıbaıd ve MeHk Mes'uid Rülrnetldin
Mevıdud'un iJsimleri bulunmaktadır (7) .
Mustansır

Yukanda zikredilen hadissiler H/623 (M/1226) senesinlde vuiku
bulur. Melik Mev'dU!d'un H/624 (M/1227) senesinde Eyyüb[ hükümdarları Melik Kamil ve Melik EŞref adiarına kestirmiş oJiduğu si'kkeleri bulunma!ktadır ra ı. Bu durum H/624 yılı başlarında Eyyubi"
IHr'e tabii o1an Ar'tulklular'ın aynı sene içinJde metbü değiştirerek
Selçuklular'a tabii oilldukllarını izah etmelk;tedir.
Selçuklular'ın

bu ittifaikları H/629 (M/1231-32) tarihine kadar
sürer. Bu tarihte Eyyiibi hüküm)darı Melil!ı: Kitnıil, Amia'i zapte'der~k. MeHk Mevdüıd'un hakimiyeıtine. son ve·rir. M elik Mevdiid Kahire'ye götiiı'ülür. Orada ön:ce ikta verilir; sonra hapsedmr. Melik Ka(5)

(6)
(7)

(Bl

İsmail Galib, Tak,vim-i Mesku:katı Selçuldye, Kostantiniye, 1!309-, s. 37, Nu.:
50. 1 Ahmed Tevhiıd, Me·skılkıltı Kadime-i İsl:lnüyıe Kataloğu, Kısm-ı r<ibi,
İst. 132'1, s. 18'2, Nu.: 3105-'30'6./ İbrahim-Ceşriye Artuk, İst. ArkeoloH Müzeleri T€şhılrdeki İslam! S.ikkeler Kato,loğu, İst. 19.7,0, c. ı, s. 3'63, Nu.: 1106
Prof. Dr. Osman Turan, Doğu Anadolu TliDk Devletleri Tarihi, İst. 19'7\'l
s. 179
Mehmet Çayırdağ, Artukoğullarından Melik Mesud Rilimeddin Mevdud'un
I. Ala:adin Keykuıbad adına bastırmış olduğu Silkke, Türk Mümismaltik Der.
Yay. Bülten 6-7, İst. 19811 s. 50 (Bu para da baskı yeri beli degildir. Ancak
kolekstyoncu Sn. Tuncer Şengün'de bulunan bir nüshasnida Amid baskı

yeri okunmalktadır.)
Artuk, c. ı, s. 3'9'5, Nu.: '12JL4
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mil'in ölmesi ile serbest ka1ır ise de sonra
ticede onlar tarafında,n öldürülür (9).

Moğbllara

03
sığınır

ve ne-

Su}tan Alaeddin'in H/623 (M/1226) balharında giriştiği doğu
neMeesinde MARDİN ARTUKLULAR'ı da Selçuklu devletine
tabii olurlar. Marıdin Artwklular'ı hükümdan Artu'k Arslan'ın Dü"
herkatı

Nu : 4
62G Bakır (AiE)
YÜ"ZÜ : Ortada bir portre etrafında :
''Es Sultan ÜI-Azanı Ameddin Keykubad bin Keyhüsrev."

Çapı

:
mm. Ağ :
gr.
ARKA YÜZÜ : "El İmam Ül-Mustansır :Billah emir ül müminin el Melik
ül Mansur Artulr seneti selise ve iş
riyn sittcmie (623) ." (H)')

Nu : 5
62~ Gümüş (AR)
YÜZÜ" : "El imam ül Mostansır Billah El-Melik ül-Mansur Artuk"
Etr.a.fında : Erbaa İşriyn

Çapı : '2'2 ının.
Ağ : 2.90 gr.
ARKA YÜZÜ : Es-Sultan ül-muazzaın Keylmbad bin Keyhüsrev.
Etrafında : "Duı·ube haza ed-dirhem
bi Düneysır seneti." (lll)

Nu : 6
6215 Düneysır Gümüş (AR)
YÜZÜ : Nu : 5'in aymsı olup,
Etrafında : "Hamse ve işriyn ve sittemie."

Çapı

: m mm.
Ağ : 2.90 gr.
AR:l:C.A YÜZÜ : N u: 5'in aynısıdır. ( 12)

(Resim : 6/ A)

Mardin

Artulduları hükdmdarı ~-\rtuk

Arslan'ın,
hastırdığı

Aynı

(Re;;im : 6/Bl
sikenin arka yüzü.

Al&eddin Keykubad I adına
625 Dilneysır darp yerli sik-

kesi.

•

(9) Turan, Doğu Anadolu '!'ürk Devletleri Tarihi, s. 180
(10) İsma,l! Galib, MesUı:frkM-ı Türkmaniye Kataloğu, İst. ıe·IIl, s. 60, Nu.: 89
Behzad Butak, XI, XII, XIII üncü Yüzyıllarda Resi·mli Türk Paral;r,rı, İst.
1947, s. 43, Nu.: 48-4!~
'
(Ll) Tevhld, s. 'L'BO, Nu.: •3Q,l
(,12) Gallb, s. 62, Nu.: 911 Tevhid, S, 181, Nu,: 303-3031 Putak, s. 44, Nu: 51,
Artuk, s. 400, Nu.: 12Q'8

Halit Erkiletlioğlu=--_ __

94.

neysır'da darbeWrdiği baikır

ve güımüş H/623 (M/1226), 624, 625,
626, 632 ve Mardin baskılı H/636 (M/1236-37) tarihli sikkeleri bu
metbuluğun delilleridir. H/597-636 tarithleri ara:smıda hükümdarlık
yapmış olan Nasre'd(iin Artuk Arnlan zamanında darp edilen sik"
keler şöyledir :
Nu : 7
G26 Dilneysır Gümüş (AR)
YÜZÜ : El imam ül-Mustansır Billah
El-Mel!k ül-Mansur Artuk.
Etrafında : Sitte işriyn ve sittemie.

(Resim : 7/Al
Artuk Arslan'ın, AHteddin Keykubad I
.adına hastırdığı 626 Düneysır darp
yerli sikkesi.

Bu iki sikke

05)
·ısı

Aynı

(Rosim : 7/Bl
Sikkenin arka yüzü.

Çapı : 22 mm.
Ağ : 2.90 gr.
ARKA YÜZÜ : Nu : 5'in
aynısıdır.
(15)

vardır.

Nu : 9
Mardin Balnr (AEJ H/6•34
YÜZÜ : Saçları bağh, başı öne eğik
büst.
Etrafında : Es-Sultan
ül-muazzam
Aliled-dünya ved bin. Keykubad Kasım emirül ınünıinın.

(H)
(14)

.

Ağ

şu şerkHdedir

Nu ;, 8 Dilneysır Gümüş (AR) H/63Q
YÜZÜ : Nu : 5'in aynısı olup sene :
"İsneyn ve seHisin ve sittemie" (632)

tarihi

:• m m.

: 2.90 gr.
AR;KA YÜZÜ : !ls-Sultan ül-muaz7'l.m Keykubad bin Keyhüsrev.
Etrafında : Bi Düneysır
sene duribe
haza el d'rhem. (13)
Çapı

Çapı

mm.

Ağ

:

gr.

ARKA YÜZÜ : El-imam ül-Mutansır
1Emir ül-müminin Ek-Melik' ül-Mansur Artuk.
Etrafında : DW"ibe bJ. Mardin seneti
erba ve selasin ve sittemie. (16)

Gallib, Takvim, s. 3!6, Nu.: 511 /Tevhid, s. 181, Nu,: ·30!

Turan, Doğu Anadol..u Tarihi, s. '1:79
Tuncer Şengün Kolleksiyonunda
Gallb, s. 67, Nu.: se-liOO/Buta•k, s. 46, Nu.: 55/Artuk, s. 402, Nu.: 1'2'34

'
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Sultan Ahiedilin Key,kubad'ın 10 AğUIS•Uos 1230 tarihinde Cela,"
leddin Harizm-Şah'ı mağlüp eıtmeısi ile, Selçuklu ordusu Aınid, Erzen, Meyyafarikin ve Siirt'i yağma ve işgal eder (1231) (14). Buradan Mardin bölgesine geçe·rek bu bölgeyi de ele geçirir lH/626 M/1229). Bu tarihten sonra Keıyikubald adına bastırılan H/632 (1235)
ve H/634 (M/1237) tarihli iki silekanin bulunması, Artulk Arslan'ın
hem Me·l'ik Kamil'e ve hem de aynı anianda bu bölgede esen Mo·ğıol
tehlikesine karşı Selçuk himayesine devam eutiği anlamını taşır.
Sultan Alaerlidin Keylkubaid'a karşı kin beslayeri Meliok Kamil'in
H/633 lM/1236) senesinde Urfa, Harran. Dfuıelysır CKnçlhisarl 'ı tahrip eteresi ile aralanan .AJrtuklu bağrmlılığı, Keykubad'dan sonra
II. Gıyasedain Keyhüisrev'in Amid, Sincar ve Nusaybln'i ye;ıi!:len
Arıtul<: Arslan'a iMa olaralk vermeısı ile devam eder. Otuzbeş sene
Mardin tahtında oturınuış olan Artulk Arslan ise H/536 (M/1238-39)
yılında ötmüş veya Oğlu tarafından Cldürillmüştür (1 7l.
Bu duruma göre sayın İbrahim- Cevriye Artuk'un "]stanbul Arkec~oji müzeleri teşhirdeki İslami sikkeler kataloğu" 1230 numarar
da kayıliılı USJ H/636 tarİhli Keyilıüsrelv adına bastırı1dığı belirtilen
sikkenin şüphe ile karşılaniması gerekir çünkü bu tarihte Alaeddin
Keykubad henüz hayatta idi. Aynı şekHde, İ&mail Galib'in "Meskukat-ı Türkmaniye Ka:ta1oğu"nda 101 numarıvda kayıtlı H/637 tarihli
para da şüphelidir ?lira. Artwk Arslan bu tarihte ölmüş bulunuyordu U9l.
Onyedi .semJden fazla saltanat sürdüllııten sonra 45-50 yaşlarm
da Kayseri'de ölen Keykubad zamanmda Selçuklu devleti tam bir
ilkbal devri yaşamış ve halifenin kendisine ya:zldığı menşur ve mektuplardiliki hitabı olan "SULTAN UL AZAM" sıfwtma tam aniann ile
layık olmuştur .

•

(.1 7)
@!)

09)

Turan, Doğu, AN. Tarihi, s. •182
Artuk, s. 401 Nu.:. ilo2ı30
İsmail Galrb, Mes. Türk. Kat. s. 68, Nu.: 101

ALAATTİN KEYKUBAT'IN OTORİTE ANLAtiŞI VE

ÜMERA KATLİ MESELESi

Arş.

Gör. Musta.fa SAFRAN (*J

Biz bu tebliğimizide, Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük Şu1ta
m Alaattın Keykubat'ın dtlori<te anlaYllŞma ve bu anlayrş gereği Türk
Tarih literatürüne giren 'Siyaıseten Krutl" müeissesesine devrinde na·
sıl işlerlik kazandır\l.:ığına yer vereceğiz.
Tebllğimize Tfuik Deıvletlerinde Tahta çılkma geleneklerine lnsaca değinerek başlayıp, Aiaa1ıtin K,eıyikubaıt'ın tahta çılnşmı, emirlerin tutuıımı.nu, sulıanla olan mücadelelerini aktarıp, otorite ve siyaseten ka'tl ıstılahlarını açıklayarak, mücadelenin nasıl sonuçlandığın deıvrin kaynaklarından nalklederek izailia çallşacağız.
'
Tebliğiınizi kazırlarken: üç önemlll kaynaık eserden, bunun ila-

veli teroüıın!3Si İbn-i Bibi'nin "El Evamir'ül Alaniy<ye fil llilllur'ul .Mai:y'ye" Yazı,(;ıoğlu Ali'nin "Tevarih-i Ali Selçuk" adlı eserinden ve
anıenim seıçullınanıeden istifa ettik. Bu eserlerden faydalan:nıak
iYi bir arapça ve Farsça bilgisini lüzumiu ik.ılmalklta idi. Bu klonuda
karşılaştıği!mlz güıçlük'leri a;şnıada bizden yatdınılarını esirgemeyen,
sayın l:ı!ocalarım Prof. Dr. M. AltayKiöymen ve Doç. Dr. K. Yaşar
Kopraman'a huzurlarınıızda teşekkür etmek istiyorum.
!ncelendiğinde göırülecekitir

•

ki, Türk Devleıtlerinde, tahtı hanedanın muaren azasına inhisar ettiren bir gelenalk yerleşmemiştir.
Zaman zaman ba,zı temeyüllerin meyjda.na çı'kıtığı doğrudur. (VeJiahd tayini, büyük oğunarın veya kttçü:k:lerin tercihi gibi! Fakat
esas, daima tahtın ilıilhi .tal<idire aç.ılk tu'tulınas~dır. Bu telılli!ki karşı
sında bü.tün diğer adet ve teamüller hül!ı:ümsüz k8llmıştırı. Hanedane
dan biri, şu veya bu şellı:ilde ffilen tahtı ele geçirıdimi, a:rtık onun
meşruiyeti, nazari ve hukuki bailnnıldan bir mesele olmamaktatlır.
Asırların yeneımediğ'i bu esas da;vraruq, Türkler'de ha!kimiyeıtin menşeıi ve mahiyeti haikınkla eski dini inançlara dayanan Irokleşmiş telaıkkilerle münaserbeıtıtar görünmeldtetlir. Bu d~Vl'anış, Oı1ıa-Asya ge( •)

GaZi tlni'lersltesi GaZi E~i tim Fakültesi

Arş. Gör. Mustafıa. Safran

lenelklerine daha yakın olan Türk kavimlerinde daha kuvvetle tezahrür e<tmek!tedir. (ll
Bu kısa ön aç'liklamamızdan sonra
çıkışı lmnusunu izaha çalıışalım ..

Alaa1ıtin

Keylku'bg,t'm

tılihta

Ağabsıyi

Keylkavus'un vefatı üzerine ..üfuera ve ıllemarlan ileri
gelenler toplanarak kimin tahrta geçirileceğini müzakere'Ye başladı
lar. Bu müz&kere meclisintie; Seyfe•1ıtin Aya•ba, Pervane Şerafe1Jtin
Muhammed, Mübariz1Liddin Çavlı, Elmir-i Meclis Mübariz~ddin Behramşah, Elmir-i Ahur Zc1
ynet.tin Başara, ilim ve fazilet muhakemestyı'e me·şhur vezir Mecded!din Ebübe~<cir, MeHk'ül.Ki'ıhlw •Şe:ınse•tıtin
flamza bih Müeyyedert:tin Tuğ:rai ve Nizamstctin Alıhıet: gibi 'dewln!
önde gelen simaları varliı. (2) ·
Beylerin bir kmmı AUt'litilı'iti.', 'Sultanın ortol.lick'ıril'de$ı iilcluğh~
nu taç ve· tahtaonidan .daha lEty"k kinlise olmılidığmı Heı:i :süreı::ken,
ve zir Macidetin •ve. Şerafettin. Muhamı:ınet'ise., onıınla ::J1cı:k<tfda .• ber.ık
ber olduklarını kindar, ·kibirli· ve kııskanç biri ·oıduğun,ıı,J:ıelirterel<;
ıınruhalefet ediyorlardı. Uzun müzaikerelgrlden s·önra .Melik'ül cÜmşe
ra Seyfe•tin Ayaba ve Emir-i MecUs Mübarizroı~Vin ]:ls•;').ri!i:nş;ıh ag:y:c
lrhklarmı ko·yarak muhalif fikirleri ber~araf edip, . Melik Alı'ı.at:t,\n'in
s:oıJJtı:matma krkesf kerheh d ::i olsa razı ki]dila,İ<. (3l '· 1 , · . •
--~--

. L

Alaa;ttin bu sıracıa Mabty-<> yakp;ılapnd2, K ezipert ka:lesinde }Fh
Piste bulunUylordu .. mu onun ikinci hapi•s yeri . ,~•cii.İc1k_chapis ,efl~l\J.l;
ği kale Mirışar kalesi i>dU Melil{ül Ümera Sey-fettip .A.ya!::ıa; dwljıa
i;>nce kardeş1er arasındaki fKey.kavus,Key-k.ub~Ü . ~üc<id~l~ ,şo~ııii,
da yenilen Alaattin'i Malatya'ya haps~ ken'dilsiı:,in' gi:itürdü~. fuı:ii b.Ü.
yüzden yeni :su]tanın kendine karşı ha•se~ .içinid~ oJııl)lt!eq~ih~i ·:Şiı,lr,
tanlık müjldesini verip, ylc1da ona ihla!3la hizmet gö,sterip glönlıine
gireyim" diyerek i ca zet alıp, öien su!tan:n yii'Ztiğiinü ve 'rtieJ:i'diJini
Uci~Eıtmalinil ya,nina alarak yola kbyuldu. ,
. . ' '·
.:,:
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_-·-.: ·.

.

:

.. -

.

.. . . . .
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AlaaWn gelenlerıden endişeye kapılmiış, g~nç a,ğabey,i~in~,rı öle;
bileceğ4J,e ihtimal vermiyerefk kendi SQlluTIUrl geJıd{~fp.i z~nhitJffi)Ş~
ti. C4l Aidet üzre hareket edilerek, önce taziyet bi!di'ren sı'>nra s'lıi~
tanlık müjdesini veren S,e~etıtin Ayrul:ıa; önceki hap,~ş,eJeitJ.e~ d_ol~
amıan dileyerek affını istedi. Aman mekt..ubıinu. k~!f'a.\
.eli;yıe
yazaıj___,
··-- ··- .;
_,_,
. .,,..
__

(1):· · Haıil

,

-i~aıc~k; O;;;,manııiar'da Sa1taı1·at· ::ver·asett' -USiııÜ· ~-ve:!<ifül-k HRk1~iY.et

Teiak·kl1si.yle İlgiısi, s: 73, SBFID, XIV; -~ayı ·1.
~ '.,·
f2l İbn-i Bibi; El Elvamir'ül Alaniyye. FiLUmur'ul Alatyy·e, TTKcbas.'i>::~'E2ll;i
Yazıcwğlu Ali; Tevar·ih-i Ali Selçu•k, Hantma nşr . ..s... ~.8-9
(3) Yazıcıoglu A!1; AJge. s. 189
(4) İbn-i Blbi; Age. s. 20'5, Yazıcıoğlu All, s. 100 Geniş bllg-i•m<ıe;cuttrıır-.< ·

\..
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Alaattin Keyikul:ıa~'ın bu hareketiyle teselli bulmayan Ayaba, Tanrı
kitabı üzerine y'etmin etmesini istedi. Key<Jnıbaıt bunu da, yerine getirerek "Melik'ül Ümera Seyfe'tJtin'e ecel arişineeye değin benden ve
benim eltl:ıa' ve eşcva' arın:cıan (errn:ri'nlt!ekilerıden ve kullarımdanl melik'ül ümeranın can ve tenine mal ve deNarına ziyan erişmeye" diyerek anJd içti. (5)
İ.şte bundan sonra S. Aya,ba ancak rahaUayabilmiş yüreğine su
serpilmişrtL Artılk ısultanın saidılk bir bendesi ve Emir'ül Ümerası ola-

bHirdi.
Önce Sivas'da daha sonra'da Kayıseri'de culüs merasimleri icra
ediJer'ek Anadolu Selçuklu Decvleti Su~tam olan Alaattin Keyku'baıt
decvleti zirveye Ç]karma yıolunda azme.~ti.
1223 yazında Sultan Kayıseri'ye
kil eden hadise zuhurr etti.

geldiğinde asıl

konumuzu

teş

Alaa;ttin Keykubat gibi mutlak bir hülkümdar ile büyük emirleri ara'sında kudret ve nüfü71lan ile karşılıklı bir çatışma v;e kuş
ku baş güstıeı'di. Zira Gıyase·1ıtin Keyhüsrecv decvrinden beri bu sultanı, sonra Keylka.vus ve yrutkarıda belirtiğimiz gibi Alaa,ttin Keyikubat'ı tahta çılkaran bu beylerin gittikçe nüfuz ve kudretleri artıınış
v;e devletin idaresi.n4e başlıca s'öz sahibi haline gelmişlenli. Bunlar
ara,sınd;;t; Seyfettin .Ayaba, Zeynettin Başara, Mübarizüddin Behramşaih ve B!l!hattin Kutluoa en önlde gelenleriin teşkjl ediyordu. Bu .
beylerin siyasi nü'fuz ve mevkileri kadar maiyetlerinin çokluğu ve
21enginlikleride kudret ve hareketlerine tesir ediytor, hatta devlet iş
lerine müldaheleleri de haddini aŞmış bulunuyordu. -Devlethanede
İşi olanlar için tawiye ooilen kişi S. Ayalba olmuştu- Su~tanın saray
mensupları için matl:ıahınıda günde 30 'k'oyun kesildiği haİde, S. Ayahanın konağrnda ao kloyun sarfedildiği ve diğer bütün beyler üzeı
rinde nüfüzu hakim olduğu, emrinden çılkınad•kları kayıdedilnıek
tedir. (6)
Bununla beraber Sultan onlan idarey.e çahşıyıor fakat hUıSusi
meclislerinde kenidi:lerinideın .şilkayıet erliyıordu. Bu durum 1ki taraf
arasmda dedikodu ve kuşilmları artırıyordu. Kayn!l!k diliyle; "Sultana bi kıyas tahakkümler itımeğe başladıiar ve· ayaikiarını kendi
haJdleri dairesinden ve mertebele;ri mikltarınrlan taşra tdışarıl teıca
vü.z itttler." (7J

•
(5).
(6)
(7)

Ali; Age. s. ı,go
O. Turan; Selçuıklular Zamanında Türkiye Tarihi, s. 329 II. bas. 1'964, İst.
Yazıcıoğlu Ali; .AJge. s. ·2m1
Yazıcıoğlu

Arş.

ıı:ıo

Sultanın

Gör. Mustaf.a Safran
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Kionya'dan sonra Sivas

surlarının inşaasına

emirleri

:zıorlaması, memnuniyetsizliği cla;ha da körüklemiştir. Zira malddi ve
manevi birçoik külfetlerı emirleri bekleınıek~edir.

Nihayet· emirler. işi daha da ileri götfuierek, Sultanı Seyfettin
Ayaba'nın'Mşkü!debir ziyafe~e davet edip ônı,ı komplo He duşılrüp
ffiüçü.ik ka!'deşi Kıoyulhisar me[iki Celıl.le.ttin Keyieridün:u tahta çı
karmak ve bütün dev[et işlerini .elerine· alınaik kararı ile anlaştıJ.ar.
Bu kıoıınp1odan Hıok'kabazoğlu vasıtasıy:la haberilar olan Keykubat
(B) davete mazeret gÖISteırerek icabet etmemiş faJkat ilı'tiyaıtiı davranarak şimdi,lik seıs de çı'karmanııştı .
.· Emirlerin SııJ.tana karşı
b1t etmemiz mümikü.ndür.
Sultanı;ıı

mutlak otoritesi

Tahtına karşı

bir tehlike

Sul'tanın hayatına
Sultanı talıkir

Dev1ete

ikal'Şı

Tebliğimizin

bir çarenin
Önce

şu

kasd

i:syana

sınırlandırıJ.mak

şu hususları tes~

istenme!Gtedir.

başgôls'termfştir.

vardır.

ana

girişiLmesi

mevzubahisti'r.

başarısızlık~arı sö!!'lkloı;ı·U:sı,ııi,ı,;ır. •:'i

teması işıte

dü.şü.nüJdü.ğü

iki

hareketlerden

ve tahrik etme mevcuttur.

Emir'lerin görevde
sıl

yaptıikiarı

"o~orite"

ve

bu

meısele

. .;,

için, neye daya;n.arak nasonucun ne olduğudur.

U)"gula11dığı,

ve "siyaseten

Katı" ıstılahiarını açıhlaya

lııİrı..

Otorite deyince; yeıterliliğine herlkesi ;nanditamaicbir 'kiilnseniii:
kendisine sa.ğlad:ığı ttaa t ve güven, yaprtırma, ya;sak e1tme hakkı ve
gücü akla gelir. Sözıkonusu olan, Su1taııın· Devlet ot6rİ'tiısi ise; bu
haik ve gücü Üırnera, Ulema, ve Reaya üzıerinde en iyi şekilde tesis
etmek demeMir.
"Siya;seten Kat!" ise; Su1tanm ülke ]daresi ve politika zaruretleri ile \nerdiği ölüJıİı cezasıdır. Bu ceza İslmn hükümdarının mutlak
otoritesine dayanarak verjdiği ~n ağır cezadır. (gl
Siyaseten Katı bir hukuku kurum olarak Abbasiler zamanmda
OI'taya çılkmıştır. tslaroidan öncEiki Arap gelenekler!, Sasani ve Biza;n.•s kültürünün birleşmes'i, tarihıi ve sos.yal arnillerinde etkileri ile
(8)
( 9)

Ali; 1\ge. s. 2Q2
A:hmet Mumcu; Osmanlı Devletinct·e Siyaseten Kati, s. 2, 1985 Ankara
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"Siyaseten Kat!" kurumu İslaım hulkulkuna S!Oikmuo;tUT. İslam medeniyetine giren Tfuk~ertle de zaten daıha önce hükümidarın böyl<'J bir
ye1ikisi tanındığından kur1l'II1. derhal benims·enmiş ve Osmanlı Devletine gelinceye kadar butün Türk-tslam Devletlerinde yaşamış"

•

tır. (lO)

Biraz önce emirlerin SÜlta:ıila olan mücadelesinin hangi n~ta
lara ulaştığını ana başhlklar altında tıoplamıştık. Görünen odur kl,
devlet o.11o•itesinde müthiş bir zaaf s-özkonmmdur. Bu zaaf birçok
gailmıi;rılde habercisi olnia yıolunda;dır. Tarihen sa'bittirki yukarıda
.tesbit el1itiğ'imiz, e:ntitleı'in had(ifni aşan dawanışlarından sadece ve
.caıdece brrri dahi "Siyaseten Katı" için yeterli sebeptir. Devlet için
alınmaııı ~erelkli &cil bir t8d.bir lüzUJinluJdur. Fakat muhata'b bir değil b1rko:tç kişidir; bunlar da çoık n,üfuzlu kimseler olup tedbiri tersc
yüz edebilecek kişilerdir,
Öyleyse çcik ince ve ,has·sas bir planın tatbikine zaruret vardır.
N asL! bdr yol izlenmiŞtir?
Sultan önce çodr. güvendiği' Hok1kabawğlu, Mübarizü:d'din İsa ve
·Emir Kümnenoo ile ittifak ederek beylerin hertaraf edilmeısini kal'arlaş<tırnııştı.r.. Yer olarak önce Antalya seçilnıiş f.akat buna haki"
mi Ertokuş'un beyler ile arasının iyi olduğu, Y·eterli tedbir alınamı
yacağı gerekçesiyle Kayseri'de karar !kılınmıştır.
Sultan, il'Wönce· Beyterin sara'Ya ve· toplarrtLlam blr Çizmeci İnüs
tSEna, silahlı maiyetleri ile gelmelerini emrederek, bu usülün k'aide
haline gelme~ini temin etmiş keyfiyet muhalif beylere h~ssettiril
memiŞ'ti.

beyleri saraya lDevlethaneyeJ, bezm-ü şa;rap meclisine
saraya girinıce perdedar ve kapıcılar d~i-hal kapıları kapatıp kimSHYi içeriye a!madıla.r. Sultanın ha·ssa kıNlann
dan silahlananları bahÇelde gizlice nôbet tutuyorlardı. Ade-t ve töre
Ü:zre sürmek<te oHın meclisten kalkanlar teker t:ııker tutuklanıp bir
eve bapsEdilecekti. İlk dışarı çılkan Seyfettin A;ya.ba oldu. Mübari:zıeid'din İsa önüne çılkarak "hükünı şöyledilr ki bey bu odaya gire"
dedi. Ayaba cevap vere<rek "yanlış o~a" dediysede "gerç&dir" cerva·
bını aJınca, birgün saray bahçeısinde geziniı!ken sulhnın "yaşlı
ağaçları kloparıp yerler'ine tazelerini dikmek g2ra'<:'' deidiği. aklına
gelerek mukaididerattı içine dogdu. Artılk tEıdbir için zamanın çoktan
geçmiş olduğunu, kızarak kenldi ken'dine itiraf etti. (lll
Birgü'ı,

da,vet

(10)
(ll)

eiıti. E'nıirle-:r

ıAhmet

Mumcu;, A,ge. s. 2,7
Ali; Age. s. 2>7'5

Yazıcıoglu
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Ondan sronra Zeynettin Başara, Balıartitin Kutluc<ı, Mübarizüddin Behra'lllijah ve diger ·beyler teiker ~eker tu:tuklamp evlere hapsedilir.
Beyler. yakalanınca derıhal evlerine memur gönderHip mal ve
servetleri tesbit edildi. Evleri mühürlenip muhafaza altına alındık"
tan sonra hazinece müsadere ~dildi. Hazine para ve müceıvherle
doldu .taştı. (12l
Alaetidin Keykubat, Kayseri sulb:ı,ş]S·ı Mecdettin İsmail'i muhaliflerin reisi Sle·yfet1tin Ayabayla, gıön;derldi. "Küıstahlılk mucibi ve tahakküm seb(<bini" s>mldu. Onun buna cevabi <şöyle<ol/dı.i.' 1 '~Gurnelt
zamanında seni ve kardeşini otınue.ılarlilllda taşı'dım ve yetiŞiirıdim,
uzun saçlarıruzı taradıın, sizi beslemek iÇin Rti!tn dilin'de allŞ"veriş
ya pt m, babanızın mutahlıer naşını Rum'dan islam diyarına getirdim S·eni vezir V'e beylerin hilafıııa hapisden çl'k:arıp tahta oturt"
tum. Babanın kulları arasında kimse benim rü!tl:ıeme sahip değil
d:.r. Eğer tahaklk'iitın l<'iCd]msa bunu bu vesile ile yaptım ve lıa.pisden
çrkarken bana verdiğin alıld ve ntiisaika itiınad ett'im. Bu seibelble sulte rm bcn;den daha saldık adamı yıoiktur ve zamanı gelince benim
k•·dı'im a.nlaşrlacak fakat
pişmanlığın bir faydası olmayacaktır."
dedi. Bu sözler sultana erişltiğinde "gıölılüiıüıi 'ayrariı .kabarari, iYice
ke,tılaşan gilze.t ve kesa~eti ziyade odan" sı.iltan derhal başının ten'n:I.En ayrılmasını emretti.
Zeynett\n Başara zin!dan'da ö!Clü. Mübarizükldin Bchramşah Zama.r,tı kalesine ha.psedil'di. Bahattin Kı.utluca Tokat'a gön:cterilip bartat'af edHdi.
Anonim Selçı.iikname hertaraf edilen emirlerin 24 ktşi ollduğunu
ka.yde·:mel<'tedir. (1'3) Değişilk ka.yna'kla,rda bu sayı 40'a kadar çık
maktadır.

·Daha sonra, tepelemm ve öJe,ıı beylerin köleleri ve hizmetkarfitne çı!karmasınklan eındişelenen sultan, bu'yurıdu ki; "cümlesi siyaset ~kaitD edile". (14)

larının çokluğundan,

Koıınnenos ertesi gün Sultan huzuruna.
izah e,tJti. "Bu emiriden sonra elimde bir
kul ve bir rtikaprlar kaldı." Kullarım; "Bugün S.eyfettin'in ve kulları"
nın başına gelenler yarın senden bir günah sadır olursa bizim ba'

Bu habe·ri duyan Emir

ç:ıkarak duruiınu şu şekil'de

(12).
(J3)
('1'4)

İbn-i

Bibi; Alge. s, ·~64-274; Yazıcfoğlu Ali; Age. s. 276
Osman Turan; Age. s. 34, Yazıcıoğlu AH; Age. s. 2'17
Yazıcruğlu Ali; Ag<>. s. 271.J "slya;;et" kelimesi "katı" manasında
makta;,dır,

kulanıl
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şımıza

gelir biz
dağıldılar !dedi.

şimdtden

kendi

başrmızm

çaresine bamanz" diyerek

SuHan bunun üzerine_ "ül hüküm batı! ola" diyerek, şöyle buyui'du; "beylerin muteber adamıarım kale!E>re, çocuk kölelerden layık cianlar "ılraştbaneye" kalanların "tab2Jara" tecHm edilerek tahsil ve terbiy•eleri sağlana" dedi. Hülııüm üzre böyle ha-reket edildi.
Alaedidin Keykubat'ın ll·~ı 1 lıalif emirleri idam tarihini yalnız
Ananim Selçukname kayldetmiş, 6 Haziran 1223 gününü vermtş
tir. l15l
Son uç olarak

şunu

söyleyebilirtz ,

Genç fakat çıck yü.ikrsek bir zekaya, lmdre<t ve imdeye sahip bulunan Sultan bu mücadeleyi kazanmış, kendi sadık adamlarmı tayin edip o11Diritesini te'Si•s ederek, Devleti artrk kenıdi yükrsek görüş
ve pnıgramla.rın:a göre şan ve şerefe kavuşturma mücadelesine girişmiştir. Bu büyük Selçuklu Su1l'tanı'nm bu ham:ceti ilk bakışta
-Tecrübeli devlet adamlarının hertaraf edilmesiyle- devleti zayıflat
ml\'j gibi görülebilir. A 1kBine açılan YHni devrin sdsyal, siyasi, V3 ekiorıomik bir değHrlendirilmes·i yapıldığı zaman SelçuMu Türkiyes'iride
mükemmel bir yüıkseliş ol'duğu gözlenmektedir.
Şimdi meseleyi bir başka açıdan bakarak değerlendirelim. Sultan cı1ıoritesini t2min için böyle bir yol't b'tşvur'rn.~mış olsaydı durum ne olurdu?

Sultan ve beyler arasında mücadele uzayıp gider bundan dev"
Jet kapan8imayacak ya;ralar alabilirdi. Bu müciıdcb b:oylerin muvaffakiyeti ile neticellenseydi ya saltanat buhranı sözikenusu olur
ya da be.ylerin. tahwkkümüne gir•rcclk bir sultamn tahta çıkarılmaı
sı mevzırbahrs olur1du. Yürütebileceğimiz bu ihttmallerin hapsintle
devleti inhita•ta sürükleyebileceık büyürk hadiseluion cJlao3..ğı t'lrihen
sabitJtir. Şüphe y;ok!tur ki; dev~e•thane,sinde ls'trayın•h hükümetin"
de - zirveJsindeJ huzur, güven ve birliği ,sa:ğlayam'amış orlan blr devletin miNetine verebileceği binşey y;oiktur.

•
•

Bütün bunlardan sonra "Ve her kimeısneye evladtmdan S'tltanat müyesser ola, karmdaşların nizam-ı alem tçin katietmek münasipclir' diyerek kanunname:sil1de yer veren F. S. Mehmet'e hak
vermemek münık!ün müdür?

0·5)

Osman Turan; Age. s. 341-342
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Prof. Dı·. Hal-M CİN :3~,mpozyumu aç-ış konuşmasını ya-
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Biı· başka

-tebliit de Prof. Dr. Abdurrahman

Güzel'~en.

."
Pı·of.

Dr. Refet

Yınanç tebliğini

sunuyor.
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Önde Prof. Dr. Halil OİN ve Prof. Dr. O. Cenap Teldnşen, arka plfinda
ise Prof. Dr. Leyla Kalaycıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Dinçer Bedük, Prof. Dr.
Salın Karakaplan, Prof. Dı·. Şinasi Yetkin ve Doç. Dr. Oktay Yazgan sempozyumu izliyorlar.
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