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Önsöz
Selçuklular›n Yak›ndo¤u’ya gelifli ve ‹slâm dünyas›na egemen olmas› tarihin

ak›fl›n› de¤ifltiren önemli olaylardan birisidir. Horasan ve ‹ran’da kurulup, s›n›rla-
r› Kafkas Da¤lar›’ndan Arabistan’a; Çin Denizi’nden Akdeniz k›y›lar›na kadar uza-
nan Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u, Türk ve ‹slâm âlemi ad›na çok önemli hiz-
metler yapm›flt›r. Araplar›n ve ‹ranl›lar›n tarihî misyonlar›n› tamamlad›klar› bu dö-
nemde, ‹slâm Dünyas› Bizans’›n karfl› ataklar› yüzünden geri çekilme ve medenî
bak›mdan da duraklama dönemine girmifl bulunuyordu. Nitekim Selçuklular Bi-
zans’› önce durdurmak, sonra geri püskürtmek suretiyle etkisiz hale getirdiler. Ke-
zâ ‹slâm dünyas›n›n bir iç sorunu olan Bat›nîli¤i de önemli ölçüde  kontrol alt›na
ald›lar. Askerî tedbirlerin yan› s›ra, afl›r› cereyanlarla fikri düzeyde mücadele için
kurulan Nizâmiye Medreseleri ve bilime verilen de¤er sayesinde ‹slâm medeniye-
tine yenide ivme kazand›rd›lar. 

Selçuklular›n tarih sahnesine ç›kmas›n›n Türk dünyas› aç›s›ndan en önemli sonu-
cu ise, yüz y›la yak›n bir süredir yurt bulma mücadelesi veren soydafllar›na, Anado-
lu’nun kap›lar›n› açmalar›yd›. Devletin bizzât yönlendirdi¤i bu strateji çerçevesinde
Anadolu Türkmenler taraf›ndan fethedilmekteyken; Kutalm›flo¤ullar›, Malazgirt Zafe-
rinin yaratt›¤› müsait ortam üzerine burada yeni ve ba¤›ms›z bir devlet kurmaya mu-
vaffak oldular. Büyük Selçuklularla rekabet ve Bizans’la mücadele halinde kurulan
Türkiye Selçuklu Devleti, çok k›sa bir zaman içerisinde Bo¤aziçi k›y›lar›ndan Ha-
leb’e, Sinop’dan Antakya’ya kadar yay›lmak suretiyle ola¤anüstü bir kudret gösterdi.
Selçuklu sultanlar› ak›n ak›n Anadolu’ya gelmekte olan Türkmenleri önemli ölçüde
siyasî birli¤e kavuflturarak, milletleflme sürecine büyük katk› sa¤lad›lar. Ancak kuru-
cu iki hükümdar›n Büyük Selçuklularla mücadelede hayat›n› kaybetmesi ve Bizans’›n
yard›m ça¤r›lar›na cevap olarak gelen haçl› ordular›, ciddi bir sars›nt›ya sebep oldu.
Daha kurulufl sürecinde fethettikleri sahillerden at›lan; bat›da Bizans, do¤uda Danifl-
mendliler, güneydo¤uda Ermeniler, Haçl›lar ve rakip Selçuklular taraf›ndan kuflat›lan
Türkiye Selçuklular› Konya ve havalisinde bir kara beyli¤ine dönüfltüler.

Di¤er taraftan Sancar döneminde yeniden parlay›p umut veren Büyük Selçuk-
lu ‹mparatorlu¤u  onun ölümüyle tarihe intikal ederken; Türkiye Selçuklular› ade-
ta ilahî bir tecelliyle, bu bofllu¤u doldurmak üzere, elli y›ll›k tecritten ç›k›p yükse-
lifl dönemine girdiler. ‹kinci Haçl› ordular›n a¤›r zayiata u¤rat›lmas›, Ermenilerin
geriletilmesi, Daniflmendlilerin yeniden tâbiyet alt›na al›nmas›yla bafllayan bu yük-
selifl, 1176 y›l›nda Miryokefalon’da Bizans’›n gücünün tamamen k›r›lmas›yla doru-
¤a ulaflt›. Türkiye Selçuklu devleti yüz y›la yak›n bir süredir u¤raflmak zorunda
kald›¤› meseleleri büyük ölçüde aflm›fl olarak, bir yandan fetihleri geniflletirken di-
¤er yandan da, süratle gecikmifl kurumlar›n› oluflturmaya bafllad›. Ülkenin kalk›n-
mas›n›n temeli olan ticaret hayat›n› canland›rmak için gerekli tedbirler al›nd›. Her
ne kadar II. K›l›ç Arslan’›n ülkenin yönetimini o¤ullar› aras›nda taksimi k›sa süre-
li bir sars›nt›ya sebep oldu ise de, halefleri taraf›ndan yeniden merkeziyetçi yap›-
ya kavuflturulan ülkenin s›n›rlar› Erzurum’a kadar geniflledi. 

Dördüncü Haçl› Seferi’nin Bizans’› çökerten etkisi, Anadolu’nun henüz Bi-
zans’›n elinde bulunan sahillerinde de bir otorite bofllu¤u yaratt›. En bafl›ndan be-
ri k›y›lar›n fethine yönelik bir siyaset izleyen; fakat Birinci Haçl› Seferinin etkisiy-
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le buralardan çekilmek zorunda kalan Türkiye Selçuklular›, ortaya ç›kan f›rsat› de-
¤erlendirmekte gecikmediler. I. Keyhüsrev’in Antalya’y› fethiyle bafllayan bu gelifl-
me, onun halefleri zaman›nda Alaiyye’den Tarsus’a kadar Akdeniz k›y›lar›n›n; Si-
nop ve Su¤dak’›n fethiyle Karadeniz ticaretinin de kontrol alt›na al›nmas›yla zir-
veye ulaflt›. Ülke içerisinde infla edilen kervansaray a¤›yla emniyeti sa¤lanan tica-
ret faaliyetleri, devlet sigortas› gibi yeni uygulamalarla, ça¤›n›n ilerisinde bir anla-
y›flla K›br›s Haçl›lar› ve Venediklilerle yap›lan anlaflmalarla uluslar aras› boyut ka-
zand›. Bu çerçevede ülke süratle imar edilirken, iktisadi ve sosyal refah düzeyi de
yükselmeye bafllad›. Selçuklu Türkiyesi bu dönemde ‹slâm ülkelerinden gelen din
adam›, âlim, mutasavv›f ve sanatkârlar›n ak›n›na u¤rad›. Alâaddin Keykubâd za-
man›nda doru¤a ulaflan bu yönelifl, ‹slâm dünyas› için tahripkâr bir geliflmeyle,
Mo¤ol istilâs›yla zorunlu bir ivme kazand›. Ülkenin kültürel ve medeni geliflimine
katk›da bulunacak pek çok insan bu aflamada Anadolu’ya iltica etti. 

Ancak Türkistan, Horasan, ‹ran ve Azerbaycan’dan yeni bir insan selini Ana-
dolu’ya sürükleyen Mo¤ol istilâs› bir o kadar da olumsuz sonuçlar do¤urdu. Bir
yandan istilân›n y›k›c› mahiyeti, di¤er yandan Selçuklu devlet adamlar›n›n yeter-
sizli¤i, devleti kemâlin zirvesinden çöküfle sürükledi. II. Keyhüsrev’in Köseda¤
ma¤lubiyetiyle bafllayan Mo¤ol tâbiyeti dönemi, zaman içerisinde a¤›rlaflarak Tür-
kiye Selçuklu hanedan›n›n tarihi rolünü sona erdirdi. Selçuklu sultan›n› meflruiye-
ti sa¤lamak için sembolik olarak yerinde b›rakan ve Anadolu’yu önceleri yerli
ümera arac›l›¤›yla yöneten Mo¤ollar, daha sonra ümeran›n ihaneti ve Türkmen is-
yanlar› nedeniyle, ülkeyi bundan sonra merkezden gönderdikleri valiler eliyle
idare etmeyi tercih ettiler. Bu durum idari, sosyal, askeri ve her türlü düzeni alt
üst edilmifl, a¤›r vergiler alt›nda ezilen millete, Mo¤ol ordular›n›n beslenmesi gibi
büyük bir mali külfet daha yükledi. 

Bunun yan›nda Mo¤ollar›n önünden Anadolu’ya akan ikinci büyük Türkmen
seli, istilâc›lar›n öngörmedi¤i bir flekilde, k›y›lar›n fethinin tamamlanmas›n› sa¤lad›.
Böylece Anadolu’yu Türkiye yapacak demografik de¤iflimde de sön söz mahiyetin-
de büyük bir geliflme yafland›. Öyle ki, Selçuklular tarihi rollerini tamamlay›p sah-
neden çekilirlerken, onun maddî-manevî tüm miras›n› devralan ikinci dönem Bey-
likler, Türkçe ve Türk kültürünün gelifltirilmesine de büyük katk› yapt›lar. Keza
dünya tarihinde ancak bir iki emsali olan cihanflümul Osmanl› ‹mparatorlu¤u da;
maddi-manevi bu müktesebat›n varisi s›fat›yla alt› as›r boyunca üç k›tada hüküm
sürecek, Selçuklulardan teslim ald›¤› miras› Türkiye Cumhuriyeti’ne devredecektir.

Netice olarak Türkiye Tarihinin elifbas› olmas› itibariyle, sonraki dönemlerin
tarihinin, kültürünün, medeniyetinin ve sorunlar›n›n anlafl›labilmesi için, Selçuklu
serüvenin ö¤renilmesi ve de¤erlendirilmesi kaç›n›lmaz bir zarurettir. Türk fethinin
bininci y›l›na do¤ru, Türk milletine varl›¤›n› sürdürece¤i yeni bir vatan kazand›ran
Selçuklu atalar›n›n aziz hat›ralar›n› bu vesileyle yâd ederken, bininci y›lda bu ha-
t›raya lây›k bir  varl›k ve kudret temennisiyle…

Editör
Prof.Dr. Gülay Ö¤ün BEZER
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Anadolu’nun Türkler taraf›ndan fethi ve yurt tutulmas› sürecini bütün yönle-
riyle aç›klayabilecek,
Malazgirt Zaferinden sonra kurulan Türkmen Beylikleri ve Selçuklular›n Ana-
dolu’nun Türkiye’ye dönüflmesindeki rölünü de¤erlendirebilecek,
Malazgirt’ten sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerini tan›mlayabilecek-
siniz.
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ANADOLU’NUN TÜRKLER TARAFINDAN FETH‹
Anadolu binlerce y›ll›k tarihi boyunca, Asya ve Avrupa’y› Afrika’ya ba¤layan jeo-
stratejik konumu nedeniyle, do¤udan ve bat›ndan çeflitli kavimlerin istilâs›na u¤ra-
m›flt›r. Dolay›s›yla bu topraklar birçok kavim, din ve kültüre ev sahipli¤i yapm›fl,
pekçok devletin kurulufl ve y›k›l›fl›na flahitlik etmifltir. Fakat Anadolu bu süreçte
sözkonusu toplumlar›n herhangi birinin ad›yla an›lmay› hak edecek bir de¤iflim
yaflamam›flt›r.

Anadolu Türkler’den önce, Hititler, Urartular, Frigler, Lidyal›lar ve ‹yonyal›lar gibi bölge-
sel hâkimiyetlere sahne olmufl; do¤udan Asur, Med ve Pers, bat›dan Büyük ‹skender, Roma
ve onun devam› olan Bizans gibi büyük imparatorluklar›n idaresi alt›nda kalm›flt›. Bu top-
lum ve devletlerin Anadolu’da kuflkusuz kendi dönemlerinde siyasî, kültürel vs. etkileri
olmufltur. Ancak özellikle istilâc› imparatorluklar bu topraklar›, genellikle bir sonraki he-
defleri için s›çrama tahtas› olarak kulland›klar›ndan; siyasî-askerî olarak zay›flad›klar›n-
da da, buray› ne pahas›na olursa olsun savunmak, elde tutmak gibi bir mecburiyet hisset-
memifllerdir. Yani Anadolu onlar için hiç bir zaman u¤runa ölmekten baflka çare bulunma-
yan bir vatan hükmünde olmam›flt›r.

Oysa ayn› Anadolu, XI-XIII.yüzy›llar boyunca devam eden Türk göçü ve fethiy-
le birlikte, binlerce y›ll›k tarihi boyunca yaflamad›¤› siyasî, sosyal, etnik, dini ve kül-
türel bak›mdan küllî (bütünsel) bir de¤iflime u¤ram›flt›r. “Anatolia” ya da “Bilâd-›
Rûm” olarak adland›r›lan bu ülke, bir as›rdan k›sa bir zaman zarf›nda son sahiple-
rinin ad›yla, Türkiye olarak an›lmay› hak edecek bir kimlik dönüflümü yaflam›flt›r. 

Frans›z tarihçi Claude Cahen’e göre, Anadolu’da ‘Türkleflme’nin yo¤unlu¤u ne olursa olsun
ve o dönemde Türkiye denilen topraklar›n s›n›rlar› ne kadar belirsiz olursa olsun; Anado-
lu’nun Türk niteli¤i ça¤dafllar›n›n gözünde ülkenin bütününe damgas›n› vurmufltur. Öte
yandan bat›l›lar Anadolu’ya ‘Türkiye’ derken; ‹slâm kaynaklar›, hiçbir siyasal anlam› kal-
mam›fl olmakla birlikte ‘Rum/Roma’ sözünü kullanmaya devam etmifllerdir. 

Türkler’den önce Araplar, iki as›r boyunca karada ve denizde, Anadolu’yu fet-
hetmek ve ‹slâm dünyas›n›n rakibi olan Bizans imparatorlu¤unu çökertmek için,
savaflmalar›na ra¤men bunu gerçeklefltirememifllerdi. Daha sonra anlat›laca¤› üze-
re, çok k›sa bir sürede sonuca ulaflan Türk fethinin baflar›s›nda, ilk Selçuklu sultan-
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Fransa kral› Saint Louis’in
kat›ld›¤› ‹kinci Haçl›
Seferinin tarihini yazan
Frans›z papaz Odon de
Deuil, Anadolu’da Türk
hakimiyetindeki yerlerden
“Turchia/ Turquie” (Türkiye)
diye söz etmektedir. Frans›z
keflifl Simon de Saint-
Quentin’de daha sistematik
bir flekil alan Türkiye ad›,
sonra da Bat›l› kaynaklarda
kullan›lmaya devam
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lar›n›n yürüttü¤ü güçlü önderlik, baflar›l› askeri sevk ve idarenin yan› s›ra Türk gö-
çünün mahiyeti birinci derecede rol oynam›flt›r. Gerçekten Anadolu, ordular›n ba-
flar›lar› kadar, bir milletin adetâ topyekün göçü ve iskân› sayesinde, etnik simas›n›
tamamiyle ve h›zl› bir flekilde de¤ifltirebilmifltir.

Bu de¤iflimin yani Anadolu’nun Türkiye olufl sürecini, olaylar›n seyri çerçeve-
sinde iki dönemde incelemek mümkündür. Birincisi, Bizans’›n mukavemetinin k›-
r›ld›¤› 1071 Malazgirt zaferi öncesi ve sonras› olmak üzere iki evrede gerçekleflmifl-
tir. Bu süreç, tamamen bir devlet politikas› olarak Selçuklu sultanlar›yla, onlar›n
hizmetinde bulunan Türkmen beyleri taraf›ndan yönetilmifltir. 

‹kincisi ise 1220’lerde Türkistan’da bafllayan Mo¤ol istilâs› önünden kaçan gö-
çebe ve yerleflik ahalinin, ilk dönemdekine benzer yo¤unlukta adeta sel gibi akt›-
¤› göçler dönemidir. Esas›nda Anadolu bu tarihler aras›nda da, Türkistan’dan bü-
yük-küçük dalgalar halinde gelen Türkmenler’in s›¤›na¤› olmaya devam etmifltir.
Ancak Mo¤ol istilâs›n›n sebep oldu¤u ikinci büyük göç dalgas› flüphesiz çok daha
etkili sonuçlar do¤urmufltur. Büyük önem arz eden bu Türkmen göçleri sayesin-
de Anadolu’nun uç bölgelerinin de fethedilmesiyle demografik de¤iflim süreci ta-
mamlanm›fl oldu. Nitekim bu sayede, Anadolu’nun bat› bölgelerini de vatanlaflt›-
ran nüfus yo¤unlu¤u ve kültürel miras, Selçuklular tarihe intikâl ettikten sonra Os-
manl› Beyli¤ini üç k›tada, Akdeniz havzas›nda bir cihân imparatorlu¤una tafl›yacak
olan muharrik gücün de kayna¤›n› teflkil etmifltir.

Anadolu’nun Fethinin Askerî Aflamalar›
Türklerin Anadolu’yu fethi askerî olarak, Ça¤r› Bey’in 1018 y›l›nda Rum (Anado-
lu)’a gerçeklefltirdi¤i keflif ak›n›yla bafllar; 1040 Dandânakân savafl›yla, Büyük Sel-
çuklu devletinin himayesinde göçlere istikamet veren bir aflamaya girer; Malazgirt
zaferiyle de fethin kal›c› hâle geldi¤i dönem bafllar.

Malazgirt Öncesi Seferler 
Büyük Selçuklu Tarihi dersinde de görüldü¤ü gibi, Türkistan X. Yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›nda K›pçak boy birli¤inin bozulmas› sebebiyle yeni göçlere sahne olmufltu. Sel-
çuklu ailesinin mensubu oldu¤u K›n›k boyu bu s›rada di¤er O¤uz boylar›yla bir-
likte, Sirderya, Aral-Hazar aras›ndaki bölgede bir yabgu idaresinde yaflamaktayd›.
Göçlerin sebebiyet verdi¤i siyasî-sosyal çalkant›lar yüzünden Maveraünnehir’e göç
etmek zorunda kalan Selçuklu ailesi, k›sa zamanda birkaç yüz kifliden birkaç bine
ulaflan kuvvetleriyle, bölge hâkimlerinin yard›m›na ihtiyaç duydu¤u bir güç haline
gelmiflti. Ancak Selçuklular Sâmâno¤ullar›’n›n y›k›lmas›ndan sonra Karahanl› ve
Gazneli devletlerinin fliddetli bask› ve takibine u¤rad›lar. Hayat tarzlar› bak›mdan
ya¤madan baflka seçenekleri kalmayan O¤uzlar, bu sebeple iktisadî olarak büyük
s›k›nt› çekmekteydiler.

Bu s›rada Selçuklu ailesinin büyük baflbu¤lar›ndan olan Ça¤r› Bey, bu s›k›fl›kl›-
¤a çare olmas› umuduyla, Anadolu’ya bir keflif ak›n›na ç›kt› (1016). Kardefli Tu¤rul
Bey kad›n ve çocuklar› al›p çöle çekilirken Ça¤r› Bey, emrindeki üç bin atl›yla Ho-
rasan üzerinden Azerbaycan’a ulaflt›. Burada hayatlar›n› gâzâ ederek geçiren iki
bin kiflilik bir kuvvetin kendisine kat›lmas›ndan sonra Van bölgesine girdi (1018).
Ermeni kaynaklar›n›n ifadesiyle, M›zrak, ok ve yaydan ibaret silâhlar› çekili, beli
kemerli uzun ve örülü saçl›, rüzgâr gibi uçan Türk atl›lar› bölgeyi hallaç pamu¤u
gibi att›lar. Bizans ‹mparatorlu¤u’nun vassal› olan Ermeni Senekerim, Ça¤r› Bey
karfl›s›nda yenilgiye u¤rad›. Daha sonra Nahcivan ve Gürcü memleketleri üzerine
yürüyen Ça¤r› Bey, birkaç y›l buralarda gâzâ ettikten sonra 1021’de Maveraün-
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O¤uzlar/ Türkmenler
hakk›nda, bugüne kadarki
en kapsaml› çal›flmay›
yapm›fl olan Faruk Sümer,
bu göçün ne kadar yo¤un
yafland›¤›n› “Orta Asya’da
gözler Mo¤ollar lehine,
Türkler aleyhine çekilirken;
oradan kaç›p gelenler
Anadolu’daki etnik de¤iflim
sürecinde Türkler lehine son
sözü söylemifllerdir” diyerek
veciz bir flekilde anlat›r. 



nehr’e döndü. Bu keflif ak›n› elde edilen zengin ganimetler bak›m›ndan Ça¤r›
Bey’in askeri kudretini ortaya koymaktayd›. Ancak Ça¤r› Bey bundan daha önem-
li olmak üzere, Anadolu’da kendilerine karfl› koyabilecek bir kuvvetin bulunmad›-
¤›na dair, ileride Türk fethini yönlendirecek bir tesbitte bulunmufltu.

Bu keflif ak›n›n ilerideki Türk fetihlerini ilgilendiren önemli bir baflka neticesi daha var-
d›. Bizans bu ak›nla, Van ve Kars bölgelerinde kendisine tâbi olarak yaflayan Ermeni-
ler’in, muhtemel bir Türk tehlikesi karfl›s›nda direnemeyeceklerini görerek, onlar› iç
bölgelere tehcir etmeye bafllam›flt›. Senekerim’in Van’›, 1021 y›l›nda Sivas ve çok miktar-
da para karfl›l›¤›nda Bizans’a terkiyle bafllayan süreç; Sultan Alp Arslan’›n 1064 y›l›nda
An›’y› fethinden sonra Kars’›n Bizans’a ilhâk›yla tamamland›. Böylece Türk fethi öncesin-
de, Do¤u Anadolu garnizon flehirlerle takviye edilmifl olarak, do¤rudan Bizans yönetimi-
ne geçmifl oluyordu.

Bu keflif ak›n› Türk göçleri için bir öngörü imkân› sa¤lamakla birlikte, özellik-
le Ceyhun k›y›s›ndaki Gazneliler engelini afl›p hemen yeni seferler düzenlemek
mümkün olmad›. Sadece Arslan Yabgu tutsak al›nd›ktan sonra, Horasan’a göç et-
tirilen Türkmenler (Yabgulular), Gaznelilerin ve yerel hükümdarlar›n takibi üzeri-
ne zaman zaman Bizans hudutlar›n› afl›yorlard› (1028-1038). K›z›l, Bo¤a, Göktafl ve
Mansur gibi beyler komutas›nda, Irak ve Azerbaycan üzerinden Van ve Erzurum
yörelerine ak›nlar yapan söz konusu O¤uz/Türkmen guruplar›, Ça¤r› ve Tu¤rul
Beyler’in ilerlemesine paralel olarak, Yukar› Dicle havzas›na girip Diyarbak›r, Mar-
din, Nusaybin ve Cizre yörelerinde etkili ak›nlar düzenlemifllerdi. 

Selçuklular bilindi¤i gibi, 1040’da Gazneliler’e karfl› kazand›klar› Dandânakân
zaferinin ard›ndan devletlerini kurmay› baflarm›fllard›. Bundan sonra Anadolu’ya
yap›lan ak›nlar farkl› bir aflamaya girmifltir. Yüzy›la yak›n bir zamand›r yurt aray›fl›
içerisinde bulunan Türkmenler, Türk Devlet gelene¤inden kaynaklanan hüküm-
dar›n babal›k görevi dolay›s›yla, yurt ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için devletin ka-
p›s›na y›¤›lmaya bafllamafl›lard›.

Büyük Selçuklu Devleti bilindi¤i gibi Horasan ve ‹ran’da, yerleflik Müslüman ahalinin ya-
flad›¤› topraklarda kurulmufltu. Türkmenlerin konar-göçer hayat tarzlar› ve say›lar›n›n
çoklu¤u dolay›s›yla bu ülkede iskân edilmeleri çok zordu. ‹slâmin hâmisi olmak iddias›n-
da bulunan Selçuklu sultanlar›n›n, üzerine devlet kurduklar› ahaliyi incitmek gibi bir hak-
lar› yoktu. Fakat bu kadar uzun zamand›r birlikte mücadele edip, o sayede devletlerini
kurduktan sonra Türkmenler’le yollar›n› ay›rma lüksüne de sahip de¤illerdi. Bu sebeple
Tu¤rul Bey’den itibaren Selçuklu sultanlar›, kendilerinin de bizzât kat›ld›klar› özellikle
hanedan mensuplar› idaresinde düzenlenen seferlerle, Türkmenler’i cihad edip yurt tut-
mak üzere Anadolu’yu fethe yönlendirmifllerdir.

Anadolu ak›nlar› bundan böyle bu politika do¤rultusunda, Selçuklu sultanlar›-
n›n sevk ve idaresinde, düzenli ve etkili bir flekilde devam edecektir. Selçuklular-
la Bizans aras›ndaki ilk büyük savafl, IX. Konstantin Monomakhos’un 1045 y›l›nda,
Kafkasya s›n›r›na dayanan O¤uzlar’a karfl› bir ordu göndermesi üzerine meydana
geldi. Kutalm›fl, Tu¤rul Bey’in emriyle, Musul ve Diyar-› Bekr yöresindeki Türk-
menleri de ordusuna kat›p, Bizans ordusunu bozguna u¤ratt›. Bizans buna Pasin
ovas›n› istilâ edip, Van Gölü havalisinde ak›nlarda bulunan Musa Yabgu’nun o¤lu
Hasan Bey’i flehid ederek karfl›l›k verdi. Tu¤rul Bey, bu olay›n intikam›n› almak
üzere, kardefli ‹brahim Y›nal’› görevlendirdi. O önce Türkistan’dan Niflabur’a, ken-
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disinden yurt istemek için gelen kalabal›k bir Türkmen kitlesini, 1047 tarihinde
Anadolu’ya sevk etti. Onlar›n arkas›ndan yola ç›kan ‹brahim Y›nal komutas›ndaki
Türkmenler, bat›da Gümüflhane ve Trabzon, kuzeyde ‹spir, güneyde Mufl ve A¤-
r›’ya kadar yay›lm›fllard›. Bu s›rada Bizans imparatorunun emriyle Gürcü ve Abhaz
kuvvetleri ile takviye edilmifl olan Bizans ordusu da Pasinler ovas›na geldi. Sel-
çuklu ordusunun galibiyetiyle neticelenen savaflta pek çok ganimet ve esir ele ge-
çirildi (1048).

Bundan sonra Tu¤rul Bey, Bizans’›n Anadolu kap›lar›nda duraklatt›¤› Türkmen
ak›nlar›n›n önünü açmak amac›yla bizzât bir sefer düzenledi. Nitekim Selçuklu or-
dusu 1054 y›l›nda Ercifl, Bayburt, Kemah ve Erzincan havalisi ya¤malad›; fakat Ma-
lazgirt kuflatmas› k›fl›n yaklaflmas› üzerine kald›r›ld›. Bundan sonra Anadolu’nun
fethiyle Ça¤r› Bey’in o¤lu Yakutî görevlendirildi (1057). Yakutî, Sivas’› al›p Kayse-
ri’ye kadar ilerlerken Kars ve An› kuflat›lm›fl, Dinar Bey idaresindeki Türkmenler
de Malatya’ya kadar inmifllerdi.

Alp Arslan’›n tahta geçmesiyle birlikte, Anadolu seferleri yeniden h›z kazand›.
Alp Arslan A¤ustos 1064’de, çok sa¤lam surlara sahip oldu¤u için ele geçirileme-
yece¤i düflünülen An›’y› fethetti. 1066 y›l›ndan itibaren Gümüfltegin, Afflin, Emir
Sanduk gibi ünlü Türk beyleri komutas›nda düzenlenen ak›nlarla Türk kuvvetleri
Orta ve Güney Anadolu’yu bafltanbafla geçip birçok flehri ele geçirdiler. 

O¤uzlar’›n/Türkmenler’in Anadolu’ya 1040’dan sonra düzenledikleri seferler tamamen fe-
tih amaçl›d›r. Ya¤ma ve ganimet bu savafllar›n tabii sonucu olarak hak edilmifl helâl bir ka-
zançt›. Fakat bu ak›nlar s›ras›nda ya¤madan çok, ana yollar›n denetimini ve müstahkem
kaleleri ele geçirerek Bizans’›n direncini k›rmaya yönelik bir strateji takip edilmifltir. Ma-
lazgirt öncesi dönemde Türk ak›nlar› Sakarya k›y›lar›na kadar uzanmakla birlikte; Bi-
zans’›n karfl› sald›r›lar› dolay›s›yla Türkmenler’n Anadolu’da henüz güvenle yerleflmeleri
mümkün olam›yordu. 

Malazgirt Zaferi ve Sonras›
Bu s›rada Bizans, iç kar›fl›kl›klar ve taht mücadeleleri ile u¤raflt›¤› için, Türk ak›n-
lar› karfl›s›nda sonuç alabilece¤i bir teflebbüste bulunam›yordu. Balkanlar’da Peçe-
nekler’e karfl› yürüttü¤ü mücadelelerle tan›nan Romanos Diogenes, dul ‹mparato-
riçe ile evlendirilerek imparator ilân edildi (Ocak 1068). Yeni imparatordan bekle-
nen en önemli ifl son otuz y›ld›r kangrene dönüflen ve imparatorlu¤un do¤u s›n›r-
lar›n› neredeyse ortadan kald›ranTürkler’i Anadolu’dan atmakt›. Diogenes’in bu
genel taarruz haz›rl›¤› çerçevesinde bir yandan kaleler tahkim edilirken di¤er yan-
dan ordunun ihtiyaçlar› için zahire ve mühimmat toplan›yordu. Nitekim imparator,
kalabal›k bir orduyla Kayseri üzerinden Haleb’e kadar ilerleyip, Malatya ve Sivas’a
yeni komutanlar tayin etti¤i s›rada Niksar Türkler taraf›ndan tahrip edilmifl, Ah-
lat’daki üssünden hareket eden Afflin, Eskiflehir yak›nlar›na kadar ilerleyerek Amu-
riye flehrini zaptetmiflti. Diogenes’in 1069’da Orta Anadolu’da yürüttü¤ü ikinci ha-
rekât› s›ras›nda da Türkler, Konya’y› ele geçirip ya¤malam›fllard›. Di¤er taraftan
Bat› Anadolu’ya giren Afflin Bey, Denizli yak›n›ndaki Honaz flehrini zabt edip ya¤-
malad›ktan sonra Marmara sahillerine kadar ilerlemiflti. 

Dioganes nihayet büyük haz›rl›klardan sonra, Türkleri Anadolu’dan atmak ve
hatta Selçuklu baflkentine kadar girmek amac›yla, 13 Mart 1071 tarihinde büyük bir
orduyla ‹stanbul’dan hareket etti. Bizans ordusu Sakarya k›y›s›nda ve Erzurum’da
konaklad›ktan sonra Malazgirt’e geldi. Sultan Alp Arslan bu s›rada, M›s›r Fatimi ha-
lifeli¤i üzerine düzenledi¤i sefer dolay›s›yla Halep önlerinde bulunuyordu. Bizans
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ordusunun Anadolu’da ilerledi¤ini haber al›nca, süratli bir flekilde Malazgirt önle-
rine geldi. Sultan dönüfl s›ras›nda ordusunu takviye etmesine ra¤men, Bizans kuv-
vetleri Selçuklular’›n en az iki kat›yd›. Düflman›n çeflitli din ve ›rklara mensup as-
kerlerden meydana gelen ordusuna karfl›l›k, Selçuklu ordusu terkibi ve hedefleri
bak›m›ndan son derece uyumlu bir birlik oluflturuyordu. Alp Arslan imparatora
gönderdi¤i elçi heyeti arac›l›¤›yla iki devlet aras›nda dostluk ve sürekli bir bar›fl
kurulmas›n› teklif ettiyse de o, ordusunun say›s›na güvenerek teklifi redddeti. 

26 A¤ustos 1071 Cuma günü ö¤leden sonra, Türkler’in tekbir, kös ve boru se-
seleri aras›nda hücuma geçmesiyle, tarihin tan›kl›k etti¤i en büyük muharebeler-
den biri bafllam›fl bulunuyordu. Selçuklu kuvvetleri Turan takti¤ine göre, önce ge-
ri çekilip sonra kanatlardan hücuma geçerek, düflman› çembere almak suretiyle
imha ettiler. Bizans’›n, Tüklere karfl› ç›kard›¤› bu en kuvvetli ordusunun Malazgirt
ovas›nda periflan edilmesiyle Türkmen göçleri karfl›s›ndaki direnci tamamiyle k›r›l-
m›fl; Malazgirt zaferi Anadolu’nun kaderini belirleyen büyük bir zafer olarak tari-
hin sayfalar›nda yerini alm›flt›r. S›kça tekrarlanan Malazgirt zaferinden sonra
Anadonun kap›lar› Türklere aç›ld› ifadesi do¤ru bir de¤erlendirme olmakla
birlikte; Türkler, ordusu yok oldu¤u için mukavemetini k›r›lan Bizans kar-
fl›s›nda, fethettikleri yerlerde bundan böyle güvenle yerleflmek imkân› bul-
mufllard›r fleklinde tamamlanmal›d›r. 

Malazgirt Zaferinin Anadolu’nun Fethi bahsindeki yeri sizce nedir?

Alp Arslan’›n Diogenes’le, Bizans’›n y›ll›k vergi ödemesi flart›yla yapt›¤› anlaflma,
imparatorun taht›n› kaybetmesi üzerine hükümsüz kald›. Bu sebeple art›k önünde
hiçbir engel kalmayan Selçuklu sultan›, komutan ve beylere Anadolu’nun fethedil-
mesi emrini verdi. Nitekim Malazgirt’ten sonraki birkaç y›l içerisinde Anadolu’nun
büyük bir k›sm› art›k Türkler’in hakimiyetine geçmifl bulunuyordu. Bu süreçte mey-
dana gelen en önemli olay flüphesiz, ‹znik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu
devletinin kurulmufl olmas›d›r. Tarihi bundan sonraki ünitelerin konusu olan Türki-
ye Selçuklular›, Anadolu’nun yurt tutulmas› sürecinde mühim bir yere sahiptir. Sel-
çuklular, Anadolu Türklü¤ü için zamanla beylikleri de içerisine alan, koruyucu bir
flemsiye görevi yapm›fl; siyasî ve millî birli¤in çat›s›n› teflkil etmifltir. Türkmenler,
yüzy›llar boyu Karadeniz’in kuzeyinden sel gibi ak›p, Avrupa tarihinin ak›fl›n› de¤ifl-
tiren roller oynamalar›na ra¤men, bu toplumlar içerisinde kimli¤ini kaybeden gay-
r›müslim Türkler’in akibetine u¤ramaktan da bu sayede kurtulmufllard›r.

Erzurum’da Saltuko¤ullar›, Orta Anadolu’da Daniflmendliler, Erzincan ve Divri-
¤i’de Mengücüklüler, Van Gölü çevresinde Ahlatflahlar ve Güneydo¤u’da Artuklu-
lar gibi beyliklerde, göçlerin sevk ve iskân›na katk› sa¤layarak Anadolu’nun fethi
ve vatanlaflt›r›lmas› sürecinin tamamlanmas›na hizmet etmifllerdir.

‹slam ülkelerinde yurt bulamayan Türkler, Malazgirt zaferinden sonra bu yeni
vatanlar›na kofluyorlard›. Anadolu ayr›ca, herhangi bir sebeple Büyük Selçuklu ha-
nedan›yla anlaflmazl›¤› olan kitlelerin ve hanedan mensuplar›n›n da s›¤›na¤› olma-
ya devam ediyordu. Bu insan seli istilâs› karfl›s›nda çaresiz kalan Bizans, aralar›nda-
ki düflmanl›¤a ra¤men papadan askeri yard›m iste¤inde bulundu. Papal›¤›n kendi iç
sorunlar› yüzünden ancak 20 y›l sonra gerçekleflebilen Birinci Haçl› Seferi s›ras›nda
Selçuklular a¤›r kay›plara u¤rad›lar. K›y› bölgelerini geri alan Bizans için, Anado-
lu’yu kurtarma ümidi do¤du. Fakat Türk fethi ve göçler kendi özgün flartlar› içerisin-
de devam etmekteydi. Bununla birlikte bir asra yak›n, birden fazla düflmanla müca-
dele mecburiyeti ve sürekli savafl hâli elbette duraksamalara sebebiyet vermiflti. 
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Bizans haçl› seferlerinin bafllamas›n›n üzerinden 75 y›l geçtikten sonra, büyük
külfetlere katlanarak elde etti¤i kazan›mlar›n›n yok oldu¤unu görerek son bir ham-
le yapmaya karar verdi. Manuel Komnenos, imparatorlu¤un gücünün son k›r›nt›-
lar›na kadar, var›n›-yo¤unu harcayarak bir ordu toplad›. Fakat imparator 1176 y›-
l›nda, II. K›l›ç Arslan’la karfl› karfl›ya geldi¤i Miryokefalon savafl›n› ve onunla bir-
likte Anadolu’yu kurtarma ümitlerini de ebediyen kaybetti. 

Yurt Tutma Süreci 
Türkler’in Anadolu’yu fethinin askeri aflamalar› izah edildi¤inde, asl›nda bunun
Türk tarihi aç›s›ndan bir orjinallik ifade etmedi¤i; her dönemde benzer zaferlerin
oldu¤u görülmektedir. Fakat Anadolu’nun Türkler idaresinde geçen yaklafl›k bin
y›ll›k tarihi incelendi¤inde Selçuklular›n yüz y›l› aflk›n bir süre Bizansla, bir bu
kadar Haçl›larla, Çukurova’daki Ermenilerle, birbirleriyle savafllar›na ve dehfle-
tengiz Mo¤ol istilâs›na; miras Osmanl›lar’a intikâl ettikten sonra onu üç k›taya ve
Akdeniz havzas›na tafl›yan sihirin, sonra her kar›fl topra¤›ndan vuruflarak geri çe-
kilmesine, Kurtulufl savafl›nda say›s›z düflmanlarla mücadele etmek zorunda kal-
mas›na, k›saca bu kadar kan kayb›na ra¤men, bu ülkenin hâlâ Türk Yurdu ola-
rak an›lmas›n› hakettirecek zeminin ne oldu¤unu aç›klamak gerekmektedir. Bu-
rada iki mesele ortaya konuldu¤unda bu uzun sorunun cevab› da kendili¤inden
ortaya ç›kacakt›r. 

Bnlardan birincisi Türk fethi s›ras›nda, Anadolu’nun bunu kolaylaflt›ran flartlar›-
n›n ne oldu¤u, ikincisi ise Türk göçünün mahiyetidir.

Türk Fethi Öncesi Anadolu’nun Durumu
Anadolu, Bizans ‹mparatorlu¤u zaman›nda rakipleriyle çok y›prat›c› savafllara sah-
ne olmufltu. Bunun bafll›ca nedeni Anadolu’nun üç k›tay› birbirine ba¤layan stra-
tejik konumu nedeniyle tüm büyük güçlerin hedefinde olmas›yd›. Bu çerçevede
ilk s›rada Bizans-Sasanî savafllar› vard›r. Bu tahripkâr mücadele Sasanî ‹mparator-
lu¤u’nun Müslümanlar taraf›ndan y›k›lmas› üzerine, bu defa Araplarla Bizansl›lar
aras›na intikal etti. ‹lk islâm fetihlerinden Abbasîler dönemine kadar, Erzurum’dan
Tarsus’a uzanan hatt›n do¤usunda kalan topraklar Araplar’›n eline geçmifl; Muavi-
ye döneminde bafllayan ‹stanbul kuflatmalar› ve yaz-k›fl düzenlenen seferler Bi-
zans’› bat›ya hapsetmifl; Akdeniz’de Sicilya ve K›br›s gibi adalar da Araplar taraf›n-
dan fethedilmiflti. Anadolu yüzy›llarca süren bu savafllar neticesinde, kavfla¤›nda
bulundu¤u dünya ticaret yollar›n›n d›fl›nda kalm›flt›. Özellikle Arap ak›nlar› döne-
minde Erzurum’dan Tarsus’a kadar uzanan s›n›r›n her iki taraf› da, ayn› sebeple
tenhalaflm›flt›. Araplar’›n devaml› seferleri yüzünden ziraat yapamayan ahali iç böl-
gelere göç etmek zorunda kalm›flt›. 

Selçuklu ak›nlar› bafllad›¤›nda burada Romal›lar (Bizansl›lar), Ermeniler, Sürya-
niler ve Araplar vard›. Ancak Bizans ülkenin tek siyasî hakimiydi. Daha önce anla-
t›ld›¤› gibi Bizans ‹mparatorlu¤u Ermeni prensliklerin varl›klar›na son verdikten
sonra, önemli miktarda bir Ermeni nüfusunu ‹ç Anadolu’ya yerlefltirmiflti. Bizans im-
paratorlar›n›n bundan maksad›, do¤uda güven vermeyen bu tâbisinden kurtulur-
ken, onlar› dinî bak›mdan da Ortodokslaflt›rmakt›. Bizans en bafl›ndan beri Farkl›
mezheplere mensup Ermeni, Süryani vs. dindafllar›n› Ortodokslu¤u kabule zorlu-
yordu. Bu de¤iflim beraberinde do¤al olarak Grekleflmeyi de getiriyordu. Türk fet-
hi öncesinde Bizans’›n kendi mezhebinden olmayan tebas›yla iliflkileri, ancak savafl
halindeki iki din mensuplar› aras›nda yaflanabilecek kadar düflmanca idi. Bu yüz-
den ad› geçen topluluklar, Türk fethi s›ras›nda Anadolu’nun müdafaas›na kat›lma-
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d›lar. Tabii ki Türk istilâs› onlar› da rahats›z etti¤i için Türkler’in saflar›nda Bizans’a
karfl› savaflmalar› söz konusu de¤ildi. Ancak savunma görevlerini yerine getirmeyip
Türkler’in önünden çekilmek suretiyle fethi kolaylaflt›r›yorlard›. Ermeni ve Süryani
tarihçilerin eserlerinde, Bizansl›lar’a duyduklar› kin aç›kça görülmektedir. 

Anadolu’da görülen bir di¤er topluluk da H›ristiyan Türklerdir. Bizans, Balkan-
lar’a göç eden ve H›ristiyanl›¤› kabul etmifl olan O¤uz (Guz), K›pçak (Kuman) ve
Peçenek Türkleri’ni zaman zaman Anadolu’da yerlefltirerek bir savunma hatt› olufl-
turmaya çal›flm›flt›r. Bilhassa ‹mparator Laskarides ve Paleologlar zaman›nda, çok
say›da H›ristiyan Türk’ün Anadolu’ya getirildi¤i bilinmektedir. 

Bunlara ilave olarak Bizans ‹mparatorlu¤unda, s›k yaflanan taht kavgalar› dola-
y›s›yla, özellikle Anadolu’nun idari ve mali sistemi çökmüfl bulunuyordu. Bütün
bunlardan anlafl›laca¤› üzere yüzy›llard›r devam eden savafllar›n dünya ticaret yol-
lar›n›n d›fl›nda b›rakt›¤›, dolay›s›yla fakirleflmifl ve tenhalaflm›fl; H›ristiyan tebas›y-
la çat›flma halinde bulunan Bizans’›n bunlar›n yard›m›ndan mahrum kalm›fl olma-
s›, Anadolu’nun fethini kolaylaflt›ran bafll›ca etkenlerdir. Ayr›ca Türk ilerleyifline
paralel olarak, özellikle Do¤u ve Orta Anadolu’da bulunan Rum ve Ermeniler on-
lar›n yollar› üzerinden çekilerek, savafllarda k›r›larak ve Rumlar denizin ötesine ta-
fl›nmak suretiyle Anadolu yeterince fethe aç›k bir hâle getirilmiflti. Öte yandan bu
süreci anlamak aç›s›ndan Türk istilas› önünden kaçan veya Bizans imparatorlar› ta-
raf›ndan Balkanlar’a nakledilen Rumlara ya da Rumlaflm›fl halklara dair kay›tlar da
dikkat çekicidir.

Nitekim devrin Malatya metropoliti ve tarihçi Suryani Mihail’e göre: “Türklere
yenilen Rumlar bir daha onlara karfl› duramad›lar. ‹mparator Mihail’i korku ald›
korkak ve kad›nlaflan müflavirlerinin sözlerine bakarak saray›ndan ayr›l›p Türk-
lere karfl› ç›kamad›. Hristiyanlara ac›yarak adamlar gönderdi ve Pont (Danifl-
mend bölgesi)’da kalm›fl halk›n bakiyelerini, eflyalar›n› atlara ve arabalara yükle-
tip denizin ötesine (Balkanlar’a) nakletti. Böylece ahalisiz kalan bu bölgelerde
Türklerin yerleflmesine yard›m etti ve bu sebeble de o herkesin tenkidine u¤rad›.”
Bu arada Bizansl›lar bat›ya ve Balkanlara do¤ru çekilirken, Ermeniler de Türklerin
önünden F›rat boylar›na, Toroslar’›n da¤l›k bölgelerine, ‹ç ve Güney Anadolu’ya,
Kilikya ve Suriye taraflar›na s›¤›n›yorlard›. Ça¤dafl bir Ermeni müellifi: “1080 y›l›
Mart’›na do¤ru Okyanus Denizi berisinde (Anadolu) bulunan bütün H›ristiyan
memleketleri Türklerin istilas›na u¤ram›fl ve hiçbir vilayet bundan kurtulamam›fl-
t›. Birçok vilayeter boflald› art›k do¤u milleti mevcut de¤ildir” ifadesiyle tenha-
laflmay› çok güzel anlatmaktad›r.

Göçün Mahiyeti
Türk göçünün Anadolu’nun vatanlaflt›r›lmas›n› sa¤layan ve göçerlerin avantajlar›
olarak ifade edilebilecek bafll›ca özellikleriyse flunlard›r: 

Hat›rlanaca¤› üzere, K›pçak boybirli¤inin da¤›lmas›n›n yol açt›¤› çalkant›lar,
Aral-Hazar aras›ndaki yurtlar›nda oturan O¤uzlar› yak›ndan ilgilendiriyordu. Tür-
kistan’da savafl, k›tl›k, istilâ gibi sebeplerle ortaya ç›kan nüfus haretketlerinden ilk
olarak; zaten s›n›rl› olan yaflam alanlar› etkilenmekteydi. Çanak olarak ifade edilen
bu yerler sözkonusu sebeplerle dolup taflarken, birinin di¤erini önüne katarak sü-
rükledi¤i dev göç dalgalar› meydana geliyordu. Bunlar ses dalgas› gibi içeriden d›-
flar›ya do¤ru büyüyen ve geri dönmesi, çekilmesi mümkün olmayan hareketlerdi.
Yani bir boy bir kere yerinden oynad› ve onun yerini bir baflkas› ald› ise, geriye
dönmek mümkün de¤ildi. Ayr›ca arkadan gelen yeni dalgalar da öndekilerin bir-
birinin üzerine katlanarak büyümesine yol açan bir etki yarat›rd›.
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Süryani Mihail’in flu sözleri
bu nefreti aç›kça
göstermektedir: “Türkler,
flerir ve rafizi Rumlar gibi
kimsenin dinine ve inanc›na
kar›flm›yor; hiçbir bask› ve
zulüm düflünmüyorlard›.” 

Anadolu’nun muhtelif
bölgelerinde siyasî
teflekküller kuran Türklerin,
topraklar› ekip biçecek
H›ristiyan ahaliyi neredeyse
birbirlerinden çalmak
zorunda kald›klar› dikkate
al›nd›¤›nda bu hükmün hiç
de mübala¤al› olmad›¤›
kendili¤inden anlafl›lacakt›r. 



Bundan anlafl›laca¤› üzere X. yüzy›l›n sonlar›nda bafllay›p, XI. yüzy›lda büyü-
yerek devam eden O¤uz göçü, mahiyeti icab› geri dönüflsüzdür. Bu yolculuk
ne bir macera, ne de bir ya¤ma ak›n›yd›. Aileler çoluk-çocuk ve sürüleriyle birlik-
te ilerliyor; bir millet adetâ topyekün göç ediyordu.

Buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan di¤er bir hususiyet de, sebebi ne olursa olsun
yurtlar›n› terk ederek göç kervan›na kat›lanlar›n bu geri dönüflsüz yolculukta, yurt
bulmak ihtiyac›yla zorunlu olarak göç ettikleriydi. Malazgirt’ten sonra “Türkle-
rin Anadolu’ya, geçmiflten farkl› olarak art›k ya¤mac› gibi de¤il, iflgal ettikleri böl-
gelerin gerçek sahibi s›fat›yla” girdiklerini ifade eden Bizans kayna¤›, bu yurt bul-
ma amac›na iflaret etmektedir. 

Üçüncü olarak, bu iki durumun ortaya ç›kard›¤› bir vak›a olarak yani, yeni yurt-
lar aramak zorunlulu¤uyla, geri dönüflsüz olarak birbirinin üzerine y›¤›larak ilerle-
mekte olan göçerler çok kalabal›klard›. Bu göçebeler Azerbaycan, Gürcistan ve
Anadolu’ya ulaflt›klar›nda, onlarla ilgili tan›kl›klar›n› yazan yerli kaynaklarda, bu
çoklu¤u gayet aç›k flekilde anlatan kay›tlar bulunmaktad›r. 

Malazgirt’ten sonra Anadolu’ya ulaflan bu göç dalgalar›n›n ne denli kalabal›k ol-
du¤unu bir Bizans kayna¤›; “kara ve deniz sanki bütün dünya, kafir barbarlar
(Türkler) taraf›ndan iflgal edildi ve ›ss›zlaflt›r›ld›. Onlar do¤unun (Anadolu’nun)
bütün köylerini, evlerini kiliseleriyle birlikte ya¤ma ve istila ettiler” fleklinde tan›m-
larken; baflka bir Bizans kayna¤› da bu kalabal›k göç dalgalar›n›n nerelere kadar
yay›ld›¤›n›; “Türkler Kardeniz, Marmara, Adalar (Ege) Akdeniz (Suriye Denizi)
aras›ndaki bütün memleketlere hâkim oldular” diyerek anlatmaktad›r. 

Türkler’i Anadolu’da dönem dönem yaflanan bunca zorluk, k›tl›k, savafl ve ölü-
me, kan kayb›na ra¤men bin y›la yak›n bir süredir var eden ve sözü edilen kan
kayb›n› telafi eden bafll›ca etken ise göçlerin süreklili¤idir. Tarihî kaynaklarda
Dandânakân savafl›ndan Mo¤ol istilâs›na kadar, zaman zaman büyük göç dalgala-
r›n›n geldi¤i tesbit edilebilmektedir. Göçler daha sonra giderek azalmakla birlikte
sürecek ve Anadolu Türklü¤ün s›¤›na¤› olmaya devam edecektir. 

Türk göçünün bu özellikleri, Türk milletini yeni bir vatan kurma aflamas›na ge-
çirmifltir. Dolay›s›yla bir yurt bulma zorunlulu¤u ve geri dönüflsüz bir flekilde, aile
ve sürüleriyle gelip Anadolu’yu yurt tutan Türkler’in bu topraklardaki hikâyesi, gi-
decek baflka yerleri olmad›¤› için, tam bir ölüm kal›m savafl› fleklinde cereyan et-
mifl; ülke bu sayede her fleye ra¤men Türkiye olarak kalabilmifltir.

Anadolu’nun yurt tutulmas› sürecinde Türk göçlerinin rolü nedir?

B‹R‹NC‹ BEYL‹KLER DÖNEM‹ 
Selçuklular taraf›ndan yönlendirilen ve XI-XIII. yüzy›llar aras›n› kapsayan göç süre-
cinde, Anadolu’da Selçuklular’›n yan› s›ra, ço¤u O¤uz boylar›na mensub aileler de
irili ufakl› beylikler kurmufllard›r. Daha ziyade Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu böl-
gelerinde kurulan bu beylikler, hem Anadolu’nun Türkiye oluflunda hem de Türk-
‹slam medeniyetinin kurulmas› ve geliflmesinde önemli hizmetler yapm›fllard›r. 

1092 y›l›nda Melikflah’›n ölümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti’nin, 12 y›l kesintisiz de-
vam eden taht kavgalar›yla u¤rad›¤› sars›nt› ve imparatorlu¤un bir daha eski kudretine ka-
vuflamamas›, söz konusu beyliklerin güçlenmesi ve yenilerinin ortaya ç›kmas›nda bafll›ca
etken olmufltur. 
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Azerbaycan, son dura¤›
Anadolu olan O¤uz göçlerini
bu ülkeye sevk eden bir
kanal veya köprü vazifesi
görmüfltür.
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Saltuklular
Malazgirt Zaferi’nden sonra, kurulan ilk Türk beyli¤i olarak kabul edilen Saltuklu-
lar, 1071-1202 tarihleri aras›nda, Erzurum merkez olmak üzere; Pasinler, Tercan,
‹spir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civar›nda hüküm sürmüfllerdir. 

Beyli¤in kurucusu, Malazgirt savafl›nda da kat›lm›fl olan Ebu’l Kas›m Saltuk’tur.
Büyük Selçuklu Devletine tâbi olan beyli¤in, Emir Saltuk zaman›ndaki tarihi hak-
k›nda, yeterli bilgi bulunmamaktad›r. Ancak hanedan 1123 y›l›ndan itibaren kay-
naklarda Saltuko¤ullar› (Beni Saltuk) ad›yla zikredilmektedir. 

Saltuklu hanedan›n kurucusu Ebû’l-Kas›m Saltuk’un Anadolu’nun fethinde çok önemli hiz-
metlerde bulundu¤u ve Sultan Alp Arslan’›n Malazgirt zaferinden sonra Kars, Pasinler, Ol-
tu, Erzurum, ‹spir, Tortum ve Bayburt havalisini ona ikta etti¤i anlafl›lmaktad›r. Emir Sal-
tuk’a Selçuklu s›n›r flehri Erzurum’un ikta edilmifl olmas›, onun di¤er beylerden daha
önemli bir mevkide bulundu¤unu göstermektedir. Nitekim Gürcü kaynaklar›nda da ‹zzed-
din Saltuk’un atalar›n›n Selçuklular’la akraba oldu¤u kay›tl›d›r.

Saltuk Bey’in ard›ndan o¤lu Emir Ali Erzurum beyi olmufltur (1102). Bu tarih
Selçuklu taht› için Muhammed Tapar ile Berkyaruk’un mücadele etti¤i döneme
rastlamaktad›r. Emir Ali de Muhammed Tapar’›n taraf›ndayd›. Nitekim Tapar Sel-
çuklu taht›n› ele geçirmek için, 1105 fiubat’›nda harekete geçti¤inde di¤er Do¤u
Anadolu beyleri gibi, Saltuklu Beyi Ali de onun yan›ndayd›.

Büyük Selçuklu sultanlar› aras›nda vukû bulan bu muharebelerden faydalanan
Gürcüler, Do¤u Anadolu’ya girip Saltukili’nde Pasin Ovas›’na kadar ilerlediler. Sel-
çuklu sultan›n emriyle Artuko¤lu ‹lgâzi kumandas›ndaki ordu Gürcüler’e karfl›
gönderildi. Saltuklu Ali’nin de yer ald›¤› bu sefer s›ras›nda Türk ordusu, Tiflis ya-
k›nlar›nda Gürcüler’e ma¤lub oldu (1121). Emîr Ali’nin ölümünden sonra Saltuklu-
lar’›n bafl›na, hakk›nda fazla bilgi bulunmayan kardefli Ziyâüddin Gazî geçti. Erzu-
rum’daki Kale Camii ve Tepsi Minare kitabelerinden bu binalar› onun yapt›rd›¤›
anlafl›lmaktad›r. Ziyâüddin Gâzi, 1126 senesinde Gürcülere karfl› tertiplenen bir se-
fere kat›ld›. 1131 senesinde ‹spir ve Pasinler’i geçerek Oltu’ya kadar gelen Gürcü-
leri büyük bir bozguna u¤ratt›. Artuklu Timurtafl, Ziyâüddin Gâzi’nin k›z›yla evle-
nince iki hanedan aras›nda akrabal›k ba¤› kuruldu.
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Saltuk’un “b›rakmak”,
“koyuvermek” demek olan
“sal-” fiilinden -duk eki ile
yap›lm›fl bir ad oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Nitekim bu
ekin baflka fiilere
getirilmesiyle Tapduk,
Bulduk gibi adlar yap›ld›¤›
bilinmektedir. Dolay›s›yla
Salduk (Saltuk) “b›rakt›k”
“koyuverdik” manas›na
gelmektedir. 
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Saltuklular zaman›nda
Erzurum, iktisadî ve ticarî
aç›dan oldukça önemli bir
flehirdi. Akdeniz limanlar› ve
Suriye’den bafllay›p, Konya,
Kayseri, Sivas ve Erzincan
yoluyla Âzerbaycan’a, ‹ran’a
giden; Türkistan’dan
Erzurum’a var›p ayn› yoldan
Akdeniz ve Trabzon
limanlar›na ulaflan büyük
bir kervanyolu a¤›n›n
üzerinde bulunuyordu. Bu
bak›mdan Erzurum’da
ekonomik hayat oldukça
canl›yd›. Bunun yan›nda,
genifl otlaklara sahip olmas›
sebebiyle, bölgede
hayvanc›l›k da çok
geliflmiflti.

fiekil 1.1

XII. Yüzy›l ortalar›nda Anadolu’nun Durumu (Malazgirt sonras› Anadolu’da kurulan Beylikler)



Emîr Gâzî 1132 senesinde ölünce yerine ye¤eni ‹zzeddin Saltuk geçti. Onun za-
man›nda Saltuklu topraklar›, Tercan’dan bafllay›p Tahir Gedi¤i’ne kadar uzanmak-
ta Erzurum, Bayburt, Avnik, Micingerd, ‹spir, Oltu gibi flehir ve kasabalar› içine al-
maktayd›. ‹zzeddin Saltuk’tan sonra yerine, o¤lu Nâs›rüddin Muhammed geçti
(1168). Onun zaman›nda Gürcüler Erzurum’a kadar geldiler. Kraliçe Tamara’n›n
kocas› David kumandas›ndaki Gürcü kuvvetleriyle Saltuklular aras›nda, iki gün sü-
ren fliddetli çarp›flmalar oldu. Saltuklu kuvvetleri flehre kapan›nca Gürcü kuvvetle-
ri, ele geçirdikleri ganimetlerle yetinerek döndüler. Nâs›rüddin Muhammed’in ölü-
münden sonra beyli¤in bafl›na, k›z kardefli Mama Hatun geçti (1191). Fakat Malaz-
girt Kalesi kuflatmas›nda Eyyûbîler’e yard›mc› oldu¤u gerkçesiyle tahttan indirildi.

Mama Hatun’un yerine kardeflinin o¤lu Melikflah geçti. Onun zaman›nda Sal-
tuklular da di¤er beylikler gibi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin bask›s› alt›nda bulun-
muyorlard›. Nitekim Anadolu Selçuklu Sultan› II. Süleymanflah, 1202 senesinde
Gürcistan seferine ç›kt›. Süleymanflah 25 May›s 1202’de Erzurum önlerine geldi.
Kendisini karfl›lamaya gelen Saltuklu beyi Melikflah’› yakalat›p hapsettirdi. Sultan›n
Erzurum’a kendi kardefli Tu¤rulflah’› tayin etmesi üzerine Saltuklu Beyli¤i sona er-
di. Anadolu’nun Ahlat’la birlikte do¤udaki iki mühim girifl kap›s›ndan birisi olan
Erzurum, stratejik konumuna binaen, Gürcüler karfl›s›nda art›k zaaf göstermekte
olan Saltuklular’dan al›narak s›n›rlar pekifltirilmifltir.

Saltuklular, Erzurum bölgesine Türklük vasf›n› kazand›rm›fl ve bununla ilgili olarak böl-
gede pek çok tarihi eser b›rakm›fl bir hanedand›r. Melik Gâzi’nin yapt›rd›¤› Kale Camii ve
Tepsi Minare, Nâs›reddin Muhammed’in 1179’da infla ettirdi¤i Ulu Cami, biri ‹zzeddin Sal-
tuk’a ait olan Üç Kümbetler günümüze kalan Saltuklu eserleridir. Bu türbenin yan›nda bir
de zâviye vard›r. Mama Hatun da Tercan’da bir kervansaray ve türbe yapt›rm›flt›r. 1232 se-
nesinde Ebû Mansûr taraf›ndan infla ettirilen Micingerd Kalesi, Saltuklular’dan günümüze
ulaflan di¤er önemli bir eserdir.

Daniflmendliler 
1071 -1178 y›llar› aras›nda Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri ve Malatya havalisinde
hüküm süren Türkmen hanedan›d›r. Hanedan›n atas› Azerbaycan’da yaflayan bir
Türkmen aileye mensup olup, 1064 y›l›nda Sultan Alp Arslan’›n hizmetine giren
Dâniflmend Gâzi’dir. Malazgirt Savafl›’na da kat›lan Dâniflmend Gâzi, zaferden son-
ra kendisine iktâ edilen Sivas’› fethederek Dâniflmendli hanedan›n›n temelini at-
m›flt›r. Daha sonra buray› harekât üssü edinip Amasya, Tokat Niksar, Kayseri, Za-
mant›, Elbistan, Develi ve Çorum’u da fethedip Anadolu’da ilk Türkmen beylikle-
rinden birini kurmufltur.

Dâniflmend Gâzi’nin ölümünden sonra yerine geçen o¤lu Gümüfltegin Ahmet
Gâzi döneminde hanedan daha da güçlendi. Türkiye ve Büyük Selçuklular aras›n-
daki mücadelelerden faydalanarak hâkimiyet sahas›n› geniflleten Gümüfltegin, Bi-
zans ve haçl›larla yap›lan savafllarda Selçuklu sultan›n›n müttefiki olarak onun ya-
n›nda yer ald›. Fakat Gümüfltegin, K›l›ç Arslan haçl›lar karfl›s›nda yenilgiye u¤ra-
y›nca, öteden beri hedefinde bulunan Malatya’y› kuflatt›. fiehrin yard›m›na gelmek-
te olan Antakya prinkepsi Bohemund’u pusuya düflürüp esir ald›. Ancak Urfa kon-
tunun yard›ma gelmesi üzerine geri çekilmek zorunda kald›. Gümüfltegin, 1101 y›-
l›nda üç ayr› ordu halinde gelen haçl›lar kendi topraklar›n› da hedef ald›klar› için,
Selçuklu sultan›yla omuz omuza harbetti. 

Gümüfltegin, Bohemund’u 100 bin dinar fidye karfl›l›¤›nda serbest b›rak›p, Ma-
latya’y› da fethetti. Bunun üzerine K›l›ç Arslan, Gümüfltegin’in üzerine yürüdü ve
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Daniflmend Gâzi’nin as›l ad›
Taylu olup hocal›k yapt›¤›
için “Daniflmend” unvan›yla
an›lm›flt›r. Ayr›ca
Daniflmend Gâzi’nin erken
‹slam fetihleri döneminde
Bizans’a karfl› yürütülen
cihadda efsaneleflen Battal
Gâzi (öl. 740)’nin neslinden
geldi¤i söylendi¤i gibi, onun
Anadolu fatihi
Süleymanflah’›n day›s›
oldu¤u da rivayet
edilmektedir.



onu Marafl yak›nlar›nda hezimete u¤ratt› (1103). Bu bozgun do¤al olarak Danifl-
mendliler’in itibar›n› çok sarst›. Gümüfltekin öldükten sonra (1105) yerine o¤lu
Emir Gâzi geçti.

Emîr Gâzi bafllang›çta Selçuklular’a tâbi idi. Fakat I. K›l›ç Arslan’›n 1107 y›l›nda
ölümü üzerine meydana gelen iktidar bofllu¤u ve taht kavgalar›ndan faydalanarak
hâkimiyet alan›n› geniflletmeye ve Dâniflmendliler’i eski gücüne kavuflturmaya çal›fl-
t›. Nitekim damat edindi¤i Mesud’un Türkiye Selçuklu taht›na oturmas›n› sa¤lad›
(1116). Fakat Sultan Mesud kay›npederinin gölgesinde kalmaktan kurtulamad›. Böy-
lece Dâniflmendliler yeniden önemli bir siyasî güç haline geldiler. Selçuklu toprakla-
r›n›n bir bölümünü kendi hâkimiyeti alt›na alarak Anadolu’nun en nüfuzlu hüküm-
dar› olan Emîr Gâzi’nin ölümünden sonra (1134), Dâniflmendli taht›na büyük o¤lu
Melik Muhammed geçti. Emîr Gâzi’nin Muhammed’den baflka Ya¤›basan, Ya¤an ve
Aynüddevle ad›nda üç o¤lu daha vard›. Muhammed tahta geçince kardeflleri Aynüd-
devle ve Ya¤an isyan ettiler. Melik Muhammed hükümdarl›¤›n›n ilk y›llar›nda bir
yandan kardeflleriyle, di¤er yandan da Bizans sald›r›lar›yla u¤raflmak zorunda kald›.

‹mparator II. loannes Komnenos, Dâniflmendliler aras›ndaki taht kavgalar›ndan
faydalanarak 1135 y›l›nda Kastamonu ve Çank›r›’y› iflgal etti. Ancak Sultan Mesud
ile ittifak yapan Muhammed, Bizans kuvvetlerinin çekilmesi üzerine bu yöreyi tek-
rar topraklar›na katt›¤› gibi, isyan eden kardefli Ya¤an’› da öldürdü, Aynüddevle ise
Malatya’ya kaçt›. Melik Muhammed’in 1136’da, Rupen Ermeni hanedan›n›n elinde
bulunan Çukurova’y› fethetme teflebbüsü sonuçsuz kald›. Kardefli Aynüddevle’nin
üzerine yürüyerek Elbistan ve Ceyhan yörelerini ald›. 1139’da tekrar Çukurova’ya
sald›r›p Feke ve Gabon gibi baz› kaleleri ele geçirdi. 1140-1141 y›llar›nda Karade-
niz’de baz› flehirleri Rumlar’dan geri ald›. Sonra güneye yönelerek Elbistan’a hü-
cum eden haçl›lar› geri püskürttü.

Melik Muhammed 1142 y›l›nda öldü¤ünde Zünnûn, Yûnus ve ‹brahim ad›nda
üç o¤lu vard›. Bunlardan Zünnûn’u veliaht tayin etmiflti. Ancak Sivas meliki olan
kardefli Ya¤›basan, kardefli Melik Muhammed’in kar›s›yla evlenerek Kayseri’de yö-
netime hâkim oldu. Zünnûn Zamant›’ya kaçt›ktan bir müddet sonra Kayseri’ye
dönmeye muvaffak oldu.

Dindar ve hay›rsever bir hükümdar olan Melik Muhammed Bizansl›lar, Haçl›lar ve Erme-
nilere karfl› cihad etmifl, Abdülmecîd b. ‹smail el-Herevî gibi âlimleri davet ederek Anado-
lu’da ‹slâmiyet’in yay›lmas› için çal›flm›flt›r. Kayseri Ulucamiini de (Câmi-i Kebîr) o yapt›r-
m›flt›r. Bizans tarihçisi Niketas Khoniates onun çok büyük bir güce ulaflt›¤›n›, Gürcistan
(‹beriya) ile Mezopotamya’n›n baz› yerlerini hâkimiyeti alt›nda tuttu¤unu ve Bizans flehir-
lerinin en azg›n, en cesur ve en tehlikeli düflman› oldu¤unu söyler.

Melik Muhammed’in ölümü üzerine, daha önce Artuklular’a ve Haçl›lar’a s›¤›nm›fl
olan Aynüddevle, Elbistan ve Malatya’y› ele geçirdi. Böylece Daniflmendliler Kay-
seri’deki Zünnün, Sivas’taki Ya¤›basan’la birlikte üzere üçe ayr›lm›fl oldular. Bu du-
rum Selçuklu ve di¤er rakiplerine karfl› onlar› zay›f düflürürken; kendi aralar›nda
hanedan›n çöküflünü kolaylaflt›racak bir mücadelenin de bafllang›c› oldu. Nitekim
bu durumdan faydalanmak isteyen Selçuklu Sultan› Mesud, önce Ya¤›basan’›n
üzerine yürüyerek Sivas’› iflgal etti. Ard›ndan Aynüddevle’nin hakimiyetindeki Ma-
latya’ya yöneldi, fakat kuflatmaya ra¤men flehri alamad›. Aynüddevle’nin 1144 y›-
l›nda Elbistan’› ele geçirmesi üzerine tekrar Malatya’ya yürüyen Sultan Mesud, Ay-
nüddevle’yi kendisine tâbi k›ld›. 
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Hâkimiyet alanlar› bak›m›ndan Anadolu beyliklerinin en büyüklerinden biri olan Dânifl-
mendliler, Anadolu’nun Türkleflmesi ve ‹slâmlaflmas› aç›s›ndan önemli hizmetler ifa et-
mifllerdir. Dâniflmend Gâzi, Gümüfltegin Gâzi, Emir Gâzi ve Melik Muhammed’in adlar› Bi-
zansl›lar ve Haçl›lar’la yapt›klar› savafllardan dolay› as›rlarca halk aras›nda sayg›yla an›l-
m›fl ve destanlara konu olmufltur. Ancak parçaland›ktan sonraki beyler, Bizans ve Haleb
atabeyi Nûreddin Mahmud’un siyasetine alet olmufl ve bu iflbirli¤ini Selçuklular’a karfl›
koz olarak kullanm›fllard›r. Dâniflmendliler döneminde Sivas, Malatya, Kayseri, Niksar ve
Tokat gibi flehirler iktisadî ve ictimaî bak›mdan önemli merkezler hâline gelmifllerdir. 

Sivas meliki Ya¤›basan Sultan Mesud’un damad› olmas›na ra¤men, 1152’de Ay-
nüddevle’nin ölümü üzerine yerine geçen o¤lu Zûlkarneyn ile sultana karfl› ittifak
yapt›; fakat Sultan Mesud taraf›ndan itaat alt›na al›nd›lar. 1155 y›l›nda Sultan Mesud
ölünce Ya¤›basan, Bizans’la ittifak yaparak II. K›l›ç Arslan’›n üzerine yürüdü ve El-
bistan’› ele geçirdi. Fakat daha sonra II. K›l›ç Arslan’›n Bizans’la anlaflmas› üzerine
Ya¤›basan müttefiksiz kald›. 1164 y›l›nda üzerine yürüyen K›l›ç Arslan’›n önünden
çekilirken s›¤›nd›¤› Çank›r›’da öldü. II. K›l›ç Arslan bu durumdan istifadeyle Elbis-
tan, Tohma Vadisi, Darende ve Gedük’e hâkim oldu (1169). Çok geçmeden Kayse-
ri ve Zamant›’y› zabt etti, ancak Malatya kuflatmas› baflar›s›z oldu.

Sivas’› idare eden Melik ‹smail’in K›l›ç Arslan’a karfl› toplad›¤› ordunun sebep
oldu¤u k›tl›k ve halk›n isyan›ndan yararlanarak Sivas, Tokat, Niksar, Komana ve
Amasya flehirlerini de zaptetti(1175). 

Malatya Daniflmentlilerine gelince; amcas› Ya¤›basan’a tâbi olan Zülkarneyn
1162’de öldü. Selçuklu sultan› ondan sonraki emirlerden güçsüzlü¤ünden faydala-
narak Malatya’y› kuflatt›ysa da alamad› (1171). Ancak buradan toplad›¤› esirleri
Kayseri’ye götürdü. Nihayet II. K›l›ç Arslan 1178 y›l›nda, Malatya’y› da ele geçire-
rek bu beyli¤e son verdi.

Mengücüklüler 
Mengücükler, Malazgirt zaferinden sonra Erzincan, Kemah, Divri¤i ve fiebin Kara-
hisar’› fethederek yaklafl›k 1227 y›l›na kadar bu bölgede hüküm süren bir Türk
beyli¤idir. 

Beyli¤in kurucusu olan Mengücük Gâzi, Malazgirt savafl›na kat›lm›fl ve zafer-
den sonra Karasu (yukar› F›rat) ve Çalt› nehri vadilerinin fethiyle görevlendirilmifl-
tir. Ölüm tarihi de bilinmeyen Mengücük Gâzi’ye dair bilinenler bundan ibarettir.
Onun yerine geçen o¤lu Melik ‹shak, 1118 y›l›nda Malatya’y› ya¤malad›. Buna kar-
fl›l›k Artuklu Belek Gâzi 1120’de, Mengücüko¤lu’nun üzerine yürüdü. Belek’e kar-
fl› koyamayaca¤›n› gören Mengücüko¤lu, Bizans imparatorunun Trabzon valisi
Konstantin Gabras’dan yard›m istemifl, Belek de Dâniflmendli Emir Gâzi’yle ittifak
yapm›flt›r. Erzincan yak›n›nda fiirvan mevkiinde yap›lan savaflta Mengücüko¤lu ile
Gabras a¤›r bir yenilgiye u¤ram›fllard›r.

Melik ‹shak’›n 1142’de ölümünden sonra beylik iki kola ayr›lm›fl, Erzincan Ko-
lu Davudflah, Divri¤i kolu ise Süleymanflah taraf›ndan yönetilmifltir.

Kemah-Erzincan Kolu
Bu kolun ilk beyi Davutflah hakk›nda fazla malûmat yoktur; ancak1162 y›l›nda Sel-
çuklularla iflbirli¤i yapt›¤› gerekçesiyle, Daniflmendli Ya¤›s›yan taraf›ndan öldürül-
müfltür. Hakk›nda daha fazla bilgi bulunan Fahreddin Behramflah, 1165’de Erzin-
can’da beyli¤in bafl›na geçmifltir. Behramflah kaynaklarda melik unvan› ile an›lan
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Daniflmendliler’in
y›k›lmas›ndan sonra bu
beyli¤e ba¤l› muhtelif
boylar, Anadolu’nun çeflitli
bölgelerine da¤›lm›fl,
baz›lar› da Rumeli’ye
yerlefltirilmifllerdir.
Anadolu’da bunlar›n hat›ras›
olarak Daniflmend,
Dan›flman, Tan›flman ve
Ya¤›basan gibi köy adlar›
hâlâ yaflamaktad›r. 

Eski Türklerdeki bütün
hanedan üyelerinin ülke
yönetiminde ortak
sorumluluk sahibi oldu¤una
dair anlay›fl, Selçuklular’la
birlikte Anadolu’ya da
gelmifl beylikler dahi bu
ananeye ba¤l› kalm›fllard›r.
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üçüncü Erzincan beyidir. Onun döneminde Selçuklu Devleti’yle iyi iliflkiler devam
etmifltir. Nitekim 1202’de II. Süleymanflah’›n Gürcistan seferine kat›lm›fl, Selçuklu
ordusunun Micingirt yak›nlar›nda yenilmesi üzerine Gürcüler’e esir düflmüfltür. Fa-
kat Gürcü kraliçesi faziletli bir hükümdar oldu¤unu bildi¤i Behramflah’› fidye al-
madan serbest b›rakm›flt›r.

Erzincan, Kemah, Divri¤i ve Karahisar flehirleriyle yetinen Mengücüklüler, topraklar›n›
geniflletme hevesinde olmam›fllard›r. Kaynaklarda kendilerinden çok fazla bahsedilmesi-
nin sebebi bu olmal›d›r. Buna karfl›l›k Mengücüklüler ülkelerinin imar›na çal›flm›fllard›r.
Erzincan’da Mengücüklüler’e ait cami, medrese, han ve hamam gibi bir eser günümüze ka-
dar gelmemiflse de bunun bafll›ca nedeni flehrin geçirdi¤i depremlerdir. 

Behramflah’›n altm›flbir y›ll›k beylik döneminde Mengücüklü ülkesinin büyük
ölçüde imar edildi¤i ve halk›n refah seviyesinin çok yüksek oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. Behramflah’tan sonra Erzincan taht›na o¤lu Dâvudflah geçmifltir (1225). Di¤er
o¤lu Muhammed ise fiarki Karahisar›n yönetimine getirilmifltir. Ancak Davutflah
çok fazla hüküm süremeden, Anadolu’da siyasî birlik kurmak isteyen Selçuklu Sul-
tan› Alâaddin Keykubâd taraf›ndan Erzincan ilhak edilmifltir (1228). Aladdin Key-
kubat Kemah’dan sonra, Karahisar hâkimi Muhammed’in üzerine yürümüfltür. Mu-
hammed mukavemet etmeyi düflünmüfl ancak halk›n sadakatine güvenemedi¤in-
den ve uzun zaman dayanamayaca¤›n› anlad›¤›ndan, kendisine bir dirlik verilme-
si karfl›l›¤›nda teslim olmay› kabul etmifltir. Bunun üzerine kendisine K›rflehir t›-
mar, baz› yerler de mülk olarak verilmifltir. Muhammed ve o¤ullar› 1246 y›l›na ka-
dar K›rflehir’de Selçuklu sultanlar›ndan sayg› görerek yaflam›fllard›r. 
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Divri¤i Ulu Camii ve Darüflflifas› Mengücüko¤ullar›ndan Ahmet fiah ve efli Melike Turan taraf›ndan 1228-1229
y›llar›nda yapt›r›lm›flt›r. ‹slam mimarisinin bu önemli eseri iki kubbeli türbesi olan bir cami ve ona bitiflik bir
hastaneden oluflmaktad›r. Külliyenin fiifahane Taç Tap›s›, Cami Kuzey Taç Kap›, Cami Bat› Taç Kap› ve fiah
Mahfili Taç Kap›s› olmak üzere dört kap›s› bulunmaktad›r. Her biri birbirinden farkl› eflsiz bezemelerle göz
kamaflt›ran bir mimarl›k ve mühendislik harikas› niteli¤indedir. Nitekim bu sebeple eser UNESCO Dünya Miras
Listesi'nde yer almaktad›r.
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Divri¤i Kolu
Divri¤i kolunun ilk beyi Mengücük Gâzi’nin torunu ve ‹shak’›n o¤lu Süleyman’d›r.
Fakat ona ait bir eser mevcut olmad›¤› gibi, ne zaman öldü¤ü de bilinmemektedir.
Süleyman’›n o¤lu fiahinflah döneminden kalan baz› eserler oldu¤u gibi ad›na ke-
silmifl bir sikke de mevcuttur. fiehinflah Divri¤i kalesindeki caminin (Kale Camii)
de bânisidir. Mezar kiatbesinden fiehinflah’›n 1197 y›l›nda öldü¤ü anlafl›lmaktad›r.
fiehinflah’›n Süleyman ve ‹shak adl› iki o¤lunun varl›¤› bilinmektedir. Süleyman’›n
ad› sadece kitabelerde görülür. ‹shak’›n ad› 1247 de düzenlenen Karatay vakfiye-
sindeki flahitler aras›nda geçmektedir. Divri¤i’deki Ulucami Süleyman’›n o¤lu Ah-
med fiah taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r (1229). Caminin bir kitabesinde, Ahmed fiah’›n
metbûu olarak Alâeddin Keykubâd’›n ad› geçmektedir. Divri¤i Mengücüklü Beyli-
¤i’nin ne zaman sona erdi¤i de bilinmemektedir.

1277 y›l›nda Anadolu’ya giren ‹lhanl› hükümdar› Abaka Divri¤i’ye de u¤ram›fl; flehir ileri
gelenlerinin kendisini iyi bir flekilde a¤›rlamas›na ra¤men surlar›n y›kt›r›lmas›n› emret-
miflti. Bu emrin yerine getirilip getirilmedi¤i belli de¤ildir. Yaln›z bu haberler flehrin an›-
lan tarihte art›k Mengücüklüler’in idaresinde olmad›¤› fikrini vermektedir. Divri¤i’deki
Mengücük hâkimiyeti, d›flar›dan gelen bir müdahaleden ziyade, flehri idare edebilecek bir
hanedan mensubu kalmad›¤› için sona ermifl olmal›d›r.

Ahlatflahlar (Sökmenliler)
Ahlatflahlar 1100-1207 tarihleri aras›nda merkez Ahlat olmak üzere, Van Gölü hav-
zas›nda bir as›rdan fazla hüküm süren bir Türk beyli¤i olup kurucusu Sökmen el-
Kutbî’dir. Kurucusunun ad›na nisbetle Sökmenliler olarak da bilinir. Sökmen, Sel-
çuklulardan Yakutî’nin o¤lu Azerbaycan Meliki Kutbeddin ‹smail ‹l Arslan’›n Türk
as›ll› memlûklerinden birisiydi.

Ahlat, Van gölünün bat› sahilinde, Ortaça¤da Do¤u Anadolu’nun en büyük, en kalabal›k en
müstahkem flehirlerinden biriydi. Bu hanedana baflkentlerine göre Ahlatflahlar hakim ol-
duklar› bölgeye nisbetle Ermenflahlar da denilmektedir.

Sökmen, Melik ‹smail’in ölümü üzerine (1095) o¤lu Mevdûd’un ve onun da
1102’de ölümesiyle Muhammed Tapar’›n hizmetine girmifltir. Tapar 1104 y›l›nda
Musul emîri Çökürmüfl’ü cezaland›rmak için flehri kuflatt›¤›nda yan›ndaki emîrler
aras›nda Sökmen el-Kutbî de bulunmaktayd›. 
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Tarihlerde Divri¤i flubesi ad›
geçmemekte; onlar›n varl›¤›
beylerinin Divri¤i’de
yapt›rd›klar› muhteflem
eserlerin incelenmesinden
anlafl›lmaktad›r. 
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Sökmen, yukar›da kaydedildi¤i gibi Muhammed Tapar’a hizmetlerde bulunmufl
bu sebeple Tebriz, Ahlat, Meyyâfârikîn (Silvan) ve ikinci derecede baz› flehirler sa-
dakatinin mükâfat› olarak kendisine iktâ edilmifltir. 1111 y›l›nda Muhammed Ta-
par, içlerinde Sökmen el-Kutbî’nin de bulundu¤u Emir Mevdûd komutas›ndaki bü-
yük bir orduyu haçl›larla savaflla görevlendirdi. Ancak Sökmen el-Kutbî yolda has-
talanarak Eylül 1111’de Balis yak›nlar›nda öldü. Emir Sökmen merkez Ahlat olmak
üzere Malazgirt, Erçifl, Adilcevaz, Eleflgird, Van, Tatvan, Erzen, Bitlis, Mufl, Hani,
Meyyâfârikîn ile Bargiri flehir ve kalelerine hükmediyordu.

Sökmen’den sonra yerine o¤lu ‹brahim geçti. Ancak onun kötü yönetimi beyli-
¤in zay›flamas› ve toprak kaybetmesine sebep oldu. Bu baflar›s›zl›kta annesi ‹nanç
Hatun’un idareyi ele geçirmek istemesinin de etken oldu¤u görülmektedir. ‹bra-
him 1126 y›l›nda ölünce beyli¤in bafl›na k›sa süreli¤ine kardefli Ahmet, ard›ndan
da ‹brahim’in alt› yafl›ndaki o¤lu II. Sökmen geçmifltir. II. Sökmen’in uzun hüküm-
darl›k zaman› Ahlatflahlar Beyli¤inin en parlak devrini teflkil eder. Gürcüler ile ya-
p›lan birkaç savafl istisna edilirse Van gölü çevresi halk›, II. Sökmen’in yaklafl›k el-
li yedi y›ll›k idaresi zaman›nda rahat bir hayat geçirmifltir. 

II. Sökmen devrinin en mühim hadiseleri Gürcü sald›r›lar›d›r. Gürcülerin 1161
y›l›nda da An› flehrini eline geçirmeleri üzerine II. Sökmen di¤er Türk beyleriyle
birlikte Gürcistan seferine ç›km›flt›. Bu sefer Saltuklu beyinin savafltan çekilmesi
yüzünden tam bir hezimet oldu. Daha sonra bu baflar›dan cesaret alan Gürcüler’in
Duvin’i istilas›; Azerbaycan Atabeyi ‹ldeniz, Irak Selçuklu Sultan› Arslanflah, II.
Sökmen ve Erzen Beyi Devletflah’›n Gürcistan’a sefer etmelerine ve intikam alma-
lar›na imkan sa¤lam›flt›r (1163). Öte yandan 1174 y›l›nda Gürcüler’in An›’y› yeni-
den istilâ etmeleri, Sökmen’in Selçuklu sultan› Arslanflah komutas›nda di¤er Türk
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Sultan Alp Arslan
zaman›nda fethedilen Ahlat,
Anadolu ak›nlar› s›ras›nda
bir üs olarak kullan›lm›flt›r.
Malazgirt zaferinden
Selçuklu hakimiyetine giren
flehir, sultanlar taraf›ndan
tayin edilen valilerce
yönetiliyordu. Kaynaklar›n
ifadesine göre Malazgirt
savafl›na kat›lan Ahlatl›lar,
elde ettikleri ganimetler
sayesinde zengin
olmufllard›. 
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XI-XIV. yüzy›llara tarihlenen Ahlat Selçuklu Mezarl›¤›, dünyan›n en büyük Türk ‹slam Mezarl›¤› olup,
buradaki mezar tafllar› ölçü ve üslup aç›s›ndan an›t özelli¤ine sahiptir. Mezar tafllar› üzerinde dünyada efline
rastlanmayan flekiller bulunmaktad›r. Ayr›ca her biri Türk sanat› ve kültür tarihinin 800 y›ll›k belgeleridir.
Yaklafl›k, 210 bin metrekarelik düz bir alanda olan mezarl›kta 8 binin üzerinde irili ufakl› mezar vard›r. Bu
mezarlar, oda, sandukal› ve flahideli olmak üzere üç farkl› tiptedir. 768 kadar mezar›n flahidesi ayaktad›r.



beyleriyle birlikte üçüncü kez Gürcistan seferine ç›kmas›na sebep olmufltur. Gür-
cü kral›n›n Türk kuvvetleri karfl›s›na ç›kmaya cesaret edememesi üzerine bölge
ya¤ma ve tahrip edilerek pek çok ganimet ve esirle geri dönülmüfltür (1175). 

Nureddin Mahmud’un 1174 y›l›nda ölmesi üzerine, Selahadin Eyyûbî onun mi-
ras› üzerinde kendi hâkimiyetini kurmufl ve topraklar›n› geniflletmeye bafllam›flt›.
Selahaddin’in geniflleme siyaseti Do¤u Anadolu beylikleri için büyük tehlike arze-
diyordu. Nitekim II. Sökmen, Selahaddin’in 1182 y›l›nda Musul’u kuflatmas› üzeri-
ne Mardin Artuklu, Dilmaço¤lu beyleri ve Musul atabeyi ile ona karfl› bir ittifak
oluflturmaya çal›flm›fl, ancak 1183 y›l›nda ölünce teflebbüsü sonuçsuz kalm›flt›r.

II. Sökmen’in arkas›nda bir varis b›rakmadan ölümü, Selahaddin Eyyûbî’ye böl-
geye müdahale etme f›rsat› vermiflti; Ahlat’a derhal bir ordu gönderdi. Fakat bu s›-
rada Sökmen’in memlûk as›ll› emirlerden Meyyâfârikîn valisi Bektimur, duruma
hakim oldu. 

Bununla birlikte Eyyûbî ordusu Ahlat seferinden büsbütün eli bofl dönmemifl,
Meyyâfârikîn’i ele geçirmiflti. Eyyûbîler, Selçuklularla Do¤u Anadolu üzerinde re-
kabeti sürdürüyorlard›. Nitekim Tak›yyüddin Ömer, 1191 y›l›nda Ahlatflahlar’a ait
Hani’yi ald›. Bektimur’un onu durdurma çabas› baflar›s›zl›kla sonuçland›. Ahlatflah-
lar aleyhine faaliyetlerine devam eden Takiyyüddin Ömer önce Ahlat’› sonra da
Malazgirt’i kuflatt› ise de önce kuflatma s›ras›nda kendisinin, 1193 y›l›nda da Sela-
haddin Eyyûbî’nin ölmesi, Bektimur’a rahat bir nefes ald›rd›. Ancak o da Eyyûbî-
ler’in eline geçen yerleri geri almaya haz›rlan›rken muhtemelen damad› Aksungur
taraf›ndan öldürüldü. 

Bektimur’un yerine geçen Aksungur Hezâr Dînârî (1193-1198) befl y›l hüküm
sürdükten sonra 1197’de öldü. Dînârî’nin yerine Kutlu¤ adl› Ermeni as›ll› memluk
bir emîr geçtiyse de, halk taraf›ndan kabul edilmeyip yedi gün sonra öldürüldü.
Bunun üzerine Bektemür’ün o¤lu Muhammed hapisten ç›kar›l›p (1198-1207) tahta
geçirildi. Muhammed o zaman on iki yafllar›nda bir çocuk oldu¤undan iflleri Sök-
men’in divitçibafl›s› K›pçak as›ll› Kutlu¤ yürütmekteydi.

Muhammed delikanl›l›k ça¤›na girince atabeyini önce hapsetmifl, sonra da öl-
dürtmüfltür. Fakat bu hareket onun aleyhinde bir hava yaratm›flt›r. Bu durumu f›r-
sat bilen Gürcüler, 1205 y›l›nda Azerbaycan’a bir ak›n yapt›ktan sonra Sökmeni-
li’ne girip Malazgirt’e, oradan Ercifl taraflar›na yönelmifller, karfl›lar›na kimse ç›k-
mad›¤› için de her taraf› yak›p y›k›p pek çok esir ve ganimet elde etmifllerdi. Gür-
cüler Erzurum’a yak›n H›sn›tabn’a geldikleri s›rada Ahlatflahlar askerlerini toplay›p
Gürcüler’i bozguna u¤ratm›fllard›r. Fakat kazan›lan bu zafer Gürcüler için a¤›r bir
darbe teflkil etmemifl olmal› ki, ertesi y›l onlarla yeniden savaflmak icab etmifltir.
Muhammed önce bir kalede hapsedilmifl sonra öldürülmüfltür (1206-1207). Yerine
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‹zzeddin Balaban (1207-1208) geçmifltir. Balaban Ahlatflahlar’›n sonuncusudur. Bir
y›ldan daha az süren beyli¤i zaman›nda Eyyûbîler ile yapt›¤› savaflta bozguna u¤-
ray›p Ahlat’a çekilmifl ve bir müddet sonra flehri anlaflarak teslim etmifltir. Böylece
Ahlatflahlar Beyli¤i tarih sahnesinden çekilmifltir (1207-1208).

Artuklular
Artuklular Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun fethine giriflen büyük Türkmen
komutanlar›ndan Artuk Bey’in o¤ullar› Sökmen ve ‹lgâzi taraf›ndan XII. yüzy›l›n bafl-
lar›ndan itibaren Hasankeyf ve Mardin, torunu Belek taraf›ndan da Harput merkez
olmak üzere üç flube halinde kurulmufltur. Güney Do¤u Anadolu bölgesinde as›rlar-
ca hüküm süren Artuko¤ullar›, ayn› zamanda Yukar› Dicle Havzas›na (Diyâr-› Bekr)
tarihinin en görkemli dönemini yaflatm›fllard›r. Anadolu’nun Türkiye olma sürecin-
de ve Anadolu’da Türk-‹slam medeniyetinin kurulmas›nda en büyük hizmeti onlar
yapm›fllard›r. Nitekim Güney Do¤u Anadolu Bölgesinde bu dönemden günümüze
ulaflan eserlerin neredeyse tamam›n›n Artuklu dönemine ait olmas› da bunu do¤-
rulamaktad›r. 

Artuklu hanedan›n atas› Artuk Bey et-Türkmani, O¤uzlar’›n Dö¤er boyundan, tan›nm›fl bir
aileye mensup olup, babas› Eksük de sâlâr (komutan) ünvan› tafl›yan bir beydi. Artuk
Bey’in ailesinin O¤uzlar aras›nda eskiden beri sayg›n bir yeri oldu¤u anlafl›lmaktad›r. XII.
yüzy›l›n ilk yar›s›nda Yak›ndo¤u’da Artuko¤ullar›’na adeta bütün Türkmenler’in reisi na-
zar› ile bak›lmaktayd›.

Artuk Bey, 1063 y›l›nda Azerbaycan’da, kendisine ba¤l› Türkmenlerle Sultan
Alp Arslan’›n hizmetine girmifl ve bu tarihten itibaren, onun en gözde emirlerinden
biri olarak daima yan›nda bulunmufltur. Artuk Bey’in de di¤er Türkmen beyleri gi-
bi Selçuklu fethinden itibaren Maveraünnehr ve Horasan’dan Azerbaycan’a geldi-
¤i ve burada bir yurt bularak yerleflti¤i tahmin edilebilir. Malazgirt muharebesine
de kat›lan Artuk Bey, akabinde bafllat›lan Anadolu fütühat›nda da aktif flekilde rol
alm›flt›r. Melikflah’›n sultan olmas›ndan sonra da hizmete devam eden Artuk Bey,
onun Irak ve Suriye’de nüfuz ve hâkimiyetinin tesisinde önemli roller oynam›flt›r
(1076-1079). Daha sonra Suriye Selçuklu Meliki Tutufl’un hizmetine giren Artuk
Bey, 1091 y›l›nda ölene kadar Kudüs flahnesi olarak görev yapm›flt›r. Ondan son-
ra o¤ullan Sökmen ve ‹lgâzi ayn› göreve getirilmifllerdir. Kudüs 1098 y›l›nda Fât›-
mîler taraf›ndan zaptedilince Sökmen, Halep Meliki R›dvan b. Tutufl’un hizmetine
girmifltir. ‹lgâzi ise önce Irak’ta kendisine verilmifl olan bölgeye çekilmifl, k›sa süre
sonra da Sultan Tapar taraf›ndan Ba¤dat flahneli¤ine tayin edilmifltir.

H›sn-› Keyfâ Artuklular› (1102-1232)
Musul valisi Kürbo¤a’n›n ölümü üzerine flehir halk› vali olarak, Türkmen Musa’y›
desteklemekteydiler. Cezîre (Cizre) Emîri Çökürmüfl ise Musa’ya karfl› ç›k›yordu.
Bunun üzerine Mûsâ, Sökmen’den yard›m istedi ve karfl›l›¤›nda H›sn-› Keyfâ’la
birlikte 10.000 dinar vermeyi vaad etti. Mûsâ, Sökmen’in yard›m›yla Çökürmüfl’ü
bozguna u¤ratt›, fakat kendisi de k›sa bir süre sonra öldürüldü. Sökmen bunun
üzerine H›sn›keyfâ’ya giderek flehri Musa’n›n nâibinden teslim ald› ve Artuklular’›n
H›sn-› Keyfâ kolunu kurdu

Sökmen, haçl›lar karfl›s›nda gösterdi¤i kahramanl›k ve baflar›larla ün salm›flt›.
Bu Türkmen beyi, Çökürmüfl ile birlikte Harran üzerine yürüyen Haçl› ordusuna
karfl› harekete geçmifl; 1104 y›l›nda Belih Çay› kenar›nda haçl› ordusunu yenilgiye
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u¤ratm›fl, orduya kumanda eden Urfa kontu Baudouin ve ye¤eni Joscelin esir al›n-
m›flt›. Haçl›lar’a karfl› kazan›lan bu zafer, ‹slâm dünyas› için büyük bir moral olmufl
ve Sökmen’in itibar›n› da artm›flt›r. 

Sökmen’in ard›ndan, 1105 y›l›nda, H›sn-› Keyfâ Artuklu taht›na ç›kan ‹brahim’in
hakimiyeti k›sa sürmüfl; 1108’de 36 y›l gibi uzun bir süre bu görevi yapacak olan
Davud, beyli¤in yönetimini devr alm›flt›r. Davud’un dönemini ‹madeddin Zen-
gî’nin Musul valisi olmas›ndan önce ve sonra diye ikiye ay›rmak yerinde olur. Çün-
kü Davud, özellikle hâkimiyetinin ilk y›llar›nda topraklar›n› geniflletmekle meflgul-
ken, ‹madeddin Zengî’nin ortaya ç›k›fl›yla birlikte siyasetini belirleyen en önemli
unsur Zengî’nin faaliyetleri olmufltur. Zaman›n›n ve enerjisinin ço¤unu ‹madeddin
Zengî ile mücadeleye ay›ran Davud, topraklar›na sald›ran Zengî’ye ayn› tonda kar-
fl›l›k vermifltir. Çok faâl bir siyaset izleyen Davud, ortak düflmanlara, yani Bizans ve
Haçl›lar’a karfl›, bölgedeki Türk beyleriyle birlikte hareket etmifltir. 

Davud’un vefat›n›n ard›ndan idareyi eline alan ve Artuklu beyli¤inin en parlak
simalar›ndan birisi olan Fahreddin Kara Arslan (1144-1167), hâkimiyetinin ilk y›lla-
r›nda topraklar›n›n önemli k›sm›n› kaybetmiflse de ‹madeddin Zengî’nin ölümüyle
yaflanan boflluktan faydalanarak hakimiyet alan›n› oldukça geniflletmifltir. O, baba-
s› Davud’dan daha mutedil ve bar›flç› siyaset izlemifl, Nureddin Zengî ile çok kez
birlikte hareket ederken, Mardin Artuklular› ile de dostluk tesis etmifltir. Kaynakla-
r›n ifadelerinden Kara Arslan’›n kendisini tebas›na sevdirdi¤i ve halk›n refah sevi-
yesini yükseltti¤i anlafl›lmaktad›r. 

Ça¤›n›n en muhteflem yap›lar›ndan biri olan meflhur H›sn-› Keyfâ Köprüsü
onun zaman›nda infla edildi¤i gibi “Yukar› fiehri” görkemli bir flekilde gelifltiren de
odur. Nitekim bu sayede stratejik ve ticari önemi ola¤anüstü artan flehrin, bolluk
ve refah› doru¤a ulaflm›fl buna paralel olarak kültür hayat› da geliflmifltir. 

Kara Arslan’›n ard›ndan on sekiz y›l kadar süren Nureddin Muhammed (1167-
1185) devrinde, Hasankeyf Artuklular› ilk zamanlar Nureddin Zengî’ye, onun ölü-
münden sonra ise, Selahaddin Eyyûbî’ye tâbi olmufllard›r. Nureddin Muhammed,
özellikle Selahaddin Eyyûbî ile bar›flç› bir siyaset izleyerek bölgedeki nüfuzunu ar-
t›rma yoluna gitmifltir. O, el-Cezire’deki bütün Türk beyleri Selahaddin Eyyûbî’ye
karfl› birlefltiklerinde bile, Selahaddin Eyyûbî’yle iflbirli¤inden sak›nmam›flt›r. Bu
sayede topraklar›n› geniflletmifl, hepsinden önemlisi Âmid’i alm›flt›r. Nureddin
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Muhammed devrinde halk›n refah seviyesi yükselmifl, çeflitli eserler infla edilmifl-
tir.Nureddin Muhammed’in elefltiriye aç›k taraf› ise, onun hiçbir olayda Nureddin
Mahmud’dan ve Selahaddin Eyyûbî’den ba¤›ms›z hareket etmemifl olmas›d›r. Çok
iyi bir yönetici olmad›¤› anlafl›lan II. Sökmen, 1201 y›l›nda H›sn-› Keyfâ’daki sara-
y›n›n dam›ndan düflerek ölmüfltür. Küçük yaflta tahta ç›kan Mahmud hâkimiyetinin
ilk y›llar›nda daha çok vezirlerin tahakkümü alt›nda kalm›flt›r. Selahaddin Eyyû-
bî’nin ye¤eni ile evlenmesi onun itibar›n› art›rm›flsa da, k›sa süre sonra Eyyûbî sul-
tan›n›n ölümü bu imtiyaz›n›n yok olmas›na neden olmufltur. K›sa bir taht krizinin
ard›ndan hakimiyeti ele geçiren ve devrinde Eyyûbîlerle, Anadolu Selçuklular› ara-
s›nda denge siyaseti izleyen Artuklu Nâs›reddin Mahmud 1222 y›l›nda vefat etmifl,
ondan sonra yerini II. Davud alm›flt›r. 

XII. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Diyâr-› Bekr’de artan Eyyûbî bask›s› 1232 y›l›nda
Melik Kâmil taraf›ndan H›sn-› Keyfâ Artuklular›n›n ikinci merkezi konumundaki
Amid’in zapt›yla neticelenmifl: hemen ard›ndan da baflkent H›sn-› Keyfâ’ya yöne-
len Eyyûbî güçleri ayn› y›l›n bahar›nda flehri teslim alm›fllard›r. Bu s›rada beyli¤in
bafl›nda Rükneddin Mevdud (1222-1231) bulunmaktayd›. 

Mardin Atuklular›
Ba¤dat flahneli¤inden azledilen Necmeddin ‹lgâzi, ye¤eni ‹brahim’in elinden Mar-
din’i alarak burada Artuklular’›n Mardin kolunu kurdu. K›sa sürede Nusaybin ve Har-
ran’› ele geçiren ‹lgâzi, Atabey Lü’lü’nün öldürülmesinden sonra halk›n iste¤i üzeri-
ne Halep’e gelerek buray› da hâkimiyeti alt›na ald›. Haçl›lar’a karfl› büyük bir müca-
dele veren ‹lgâzi, Antakya hâkimi Roger’i Tel Afrin vadisinde bozguna u¤ratt›. Irak
Selçuklu Sultan› Mahmud 1121 y›l›nda Necmeddin ‹lgâzi’yi Gürcüler üzerine sefere
yollad› ve bu seferden baflar›s›zl›kla dönmesine ra¤men Meyyâfârikîn’i ona iktâ etti.
‹lgâzi, yan›nda ye¤eni Belek Gâzi ve D›maflk Atabe¤i Tu¤tegin oldu¤u halde Zerda-
na Kalesi üzerine bir sefere ç›kt›¤› s›rada hastaland› ve 19 Kas›m 1122’de öldü.

‹lgâzi’nin ölümünden sonra o¤ullar›ndan Süleyman Meyyâfârikîn’de, Timurtafl
Mardin’de, ye¤enlerinden Süleyman da Halep’te hüküm sürdüler. Timurtafl Be-
lek’in ölümünden sonra Halep’e, kardefli Süleyman’›n ölümünden sonra da Mey-
yâfârikîn’e hâkim oldu. Ancak Musul Atabeyi Zengi’nin Nusaybin’i ele geçirmesi-
ne engel olamad›. Timurtafl’›n 547 (1152-53) y›l›nda ölümünden sonra yerine o¤lu
Necmeddin Alp› geçti. Necmeddin Alp’›, Nûreddin Mahmud ile ittifak yapt›. 1176
y›l›nda ölen Alp’n›n yerine o¤lu II. Kutbüddin ‹lgâzi geçti. Mardin’deki büyük ca-
miyi yapt›ran ‹lgâzi zaman›nda Selâhaddin Eyyûbî Harran, Habur, Dârâ ve Nusay-
bin gibi merkezleri zapt etti. II. ‹lgâzi, Selâhaddin’in tehdidi karfl›s›nda II. K›l›ç Ars-
lan ile müttefik kald›. Onun 1184 y›l›nda ölümüyle küçük yafltaki o¤lu Hüsâmed-
din Yavlak Arslan tahta geçti. Onun zaman›nda Ahlat fiah II. Sökmen, Mardin Ar-
tuklular›’n› himayesi alt›na ald›. Selâhaddîn Eyyûbî, II. ‹lgâzi zaman›ndan beri Ar-
tuklular’›n iç ifllerine müdahale etmekteydi. Eyyûbîler Ahlat fiah II. Sökmen’in ölü-
münden sonra Meyyâfârikin’i almalar›na ra¤men uzun süre hâkimiyetleri alt›nda
tutamad›lar. Selâhaddin’in ölümü Mardin Artuklular›’na biraz nefes ald›rd›, fakat bu
defa da do¤udan gelen kesif Türkmen göçleri içtimaî sars›nt›ya sebep oldu. Yeni
Eyyûbî hükümdar› Melik Âdil çok geçmeden Mardin’i kuflatt›. Eyyûbî tehlikesinin
kendi ülkesini de tehdit etti¤ini gören Musul Atabeyi Arslanflah, Yavlak Arslan’›n
yard›m›na kofltu. Neticede Eyyûbîler ma¤lûp olarak Mardin’den çekildiler Ancak
Melik Adil o¤lu Melik Eflref’i, 1202 y›l›nda büyük bir ordu ile tekrar Mardin üzeri-
ne gönderdi. Zor durumda kalan Mardin Artuklular› Halep hâkimi Melik Zâhir’in
arac›l›¤›yla, Eyyûbî hâkimiyetini kabul etmeye mecbur oldular.

211.  Ünite  -  Anadolu’nun Fethi  ve  Bi r inc i  Bey l ik ler  Dönemi



Mardin’de Yavlak Arslan’dan sonra kardefli Artuk Arslan hakim oldu. Onun za-
man›nda Türkiye Selçuklular’› Eyyûbîler’i ma¤lûp ederek Do¤u Anadolu’da hâki-
miyetlerini kurdular. Artuk Arslan bu durumdan faydalanarak Alâaddin Keyku-
bâd’a tâbi olup Eyyûbîler’e karfl› cephe ald›. Otuz befl y›ll›k beylikten sonra 1239
y›l›nda ölen Artuk Arslan’›n yerine o¤lu I. Necmeddin Gâzi geçti. O da Eyyûbîler’in
kendi aralar›ndaki geçimsizliklerden faydalanarak; Urfa, Harran ve Cezîre’yi ele
geçirdi. Mo¤ollar Necmeddin Gâzi zaman›nda Diyarbekir ve Meyyâfârikîn yöresi-
ne girdiler. Mo¤ol han› Hulâgü 1257’de Suriye seferine giderken Yaflmut kuman-
das›nda bir birli¤ini Mardin ve Meyyâfârikin’i zaptetmekle görevlendirdi. Bu Mo¤ol
birli¤i Meyyâfârikîn’i uzun bir kuflatmadan sonra ele geçirdi. Mardin müstahkem
bir kaleye sahip oldu¤undan sekiz aydan fazla dayand›; ancak flehirde açl›k bafl
gösterdi ve veba salg›n› ç›kt›. Necmeddin Gâzi’de hastal›¤a yakalan›p öldü. Yerine
o¤lu Kara Arslan geçti. 

Mo¤ol bask›n› karfl›s›nda çaresiz kalan Kara Arslan Dârâ, Habur, Nusaybin ve
Re’sülayn’›n Artuklular’a geri verilmesi karfl›l›¤›nda Mo¤ol hâkimiyetini tan›d› ve
bundan sonra Mardin Artuklular› daha sakin bir hayat sürdüler. Otuz üç y›l beylik-
ten sonra ölen Kara Arslan’›n yerine o¤lu fiemseddin Dâvud geçti. Hükümdarl›¤›-
n›n üçüncü y›l›nda ölen Dâvud’un yerine de kardefli II. Necmeddin Gâzi tahta ç›k-
t›. Bu bey zaman›nda Mardin Artuklular›’n›n ‹lhanl›lar’la olan yak›nl›¤› daha da art-
t›. Necmeddin Gâzi 1312 y›l›nda öldü ve yerine geçen o¤lu Melik Sâlih elli y›ldan
fazla beylik sürdü. Melik Sâlih zaman›nda Memlûkler, ‹lhanl›lar’la mücadele hâlin-
de bulunduklar›ndan, onlara tâbi olan Mardin Artuklular› da bundan etkilendiler.
Memlûklerin Halep valisi fiehâbeddin Karatay, Artuklu topraklar›na girerek Mardin
ve civar›n› ya¤malatt›. Mo¤ol Han› Olcaytu’nun ölümünü f›rsat bilen Türkmen Ca-
cao¤lu Alâeddin, Âmid’i iflgal edip pek çok kifliyi esir ald› ve öldürttü.

‹lhanl› Devleti’nin 1336 y›l›nda y›k›lmas› üzerine Süleyman Han ve Çobano¤ul-
lar› Diyarbekir bölgesine girdiler ve Melik Sâlih’in tâbiyetini kabul ettiler. ‹lhanl›la-
r›n çöküflüyle Do¤u Anadolu birçok Türkmen oyma¤›n›n faaliyet sahas› hâline gel-
di. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenleri bölgede nüfuz sahibi olmaya bafllad›-
lar. Melik Sâlih seksen yafl›nda iken öldü. (765-1364) ve yerine o¤lu Melik Mansûr
Ahmed geçti. Ahmed, Karakoyunlu Türkmenlerinin reisi Bayram Hoca’n›n taarru-
zuna karfl› Celâyir Hükümdar› Üveys’in himayesine girdi. Dört y›l beylik süren Ah-
med’in yerine o¤lu Mahmud hükümdar oldu. Mahmud çok küçük yaflta idi; dört
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ay kadar tahtta kald›ktan sonra amcas› fiemseddin Dâvud, Mardin taht›n› elde etti.
1376 y›l›nda ölen Davud’un ve yerine geçen o¤lu Mecdeddin ‹sâ’n›n hâkimiyet dö-
nemleri Karakoyunlular’la mücadele ile geçerken Timur’un istilâs›na u¤rad›lar.
Mecdüddin ‹sâ 1384 y›l›nda Karakoyunlu hükümdar› Kara Mehmed’e yenildi. Bu-
na ra¤men Karakoyunlular ile Artuklular ortak düflmanlar› Timur’a karfl› birleflerek
Memlûkler’den yard›m istediler. Memlûk Sultan› Berkuk 1395 y›l›nda ‹sâ’ya hil’at
yollad›. Fakat Timur’un Mardin’e yaklaflmas› üzerine Îsâ ona tâbiyet arzetmeye
mecbur kald›. Ama bu sayede Timur’un Mardin’i iflgaline mâni oldu. Ancak ‹sâ Er-
zen ve H›sn›keyfâ beyleri gibi bizzât Timur’un huzuruna ç›kmad›. Buna k›zan Ti-
mur, Mardin’e asker sevk etti ve bir süre flehri muhasara etti. Îsâ kuflatmadan ön-
ce Mardin’den ayr›lm›flt›. Buna ra¤men Timur’a esir düfltü ve üç y›l süreyle Sultâ-
niyye’de hapsedildi. ‹sâ’n›n veziri Alâeddin Altun Bu¤a, Mardin Artuklu taht›na
onun ye¤eni Melik Sâlih’i geçirdi. Bu durumda Timur Îsâ’y› serbest b›rakt›. Ye¤e-
ninden taht› geri alan ‹sâ, Timur’un Memlükler üzerine sevketti¤i kuvvetlere kat›l-
mayarak itaatten ayr›ld›. Timur Mardin’i kuflatt›. Ancak muhasaran›n uzamas› üze-
rine flehrin zapt› için Akkoyunlu beyi Kara Osman’› görevlendirdi, Îsâ bir süre son-
ra özür dileyerek affedilmesini sa¤lad›. Ancak Akkoyunlu taarruzlar›n› önleyeme-
di. Akkoyunlu Kara Osman’a karfl› Türkmen beylerinden Çeküm ile anlaflt›. Bera-
berce Kara Osman’›n üzerine yürüyerek Akmatafl mevkiinde onunla muharebeye
girdiler. Neticede Akkoyunlular galip geldi, Çeküm ve ‹sâ öldürüldü (809-1406).

‹sâ’dan sonra tamamen Mardin surlar› içerisine kapanan beyli¤in bafl›na, o¤lu
fiehâbeddin Ahmed geçti. Ahmed, Mardin’i Akkoyunlular’a karfl› müdafaa edeme-
yece¤ini anlay›nca, Karakoyunlu Kara Yûsuf ile anlaflarak flehri ona teslim etti. Ka-
ra Yûsuf, Ahmed’e Musul’u verdiyse de Ahmed bir hafta sonra öldü. Böylece Ar-
tuklu Beyli¤inin Mardin kolu da tarihe kar›flt›.

Harput Artuklular›
Artuk Bey’in torunu Belek b. Behrâm 1113 y›l›nda Harput’a hâkim olmufl ve Palu
merkez olmak üzere burada küçük bir beylik kurmufltu. Amcalar› Sökmen ve ‹l-
gâzi ile beraber haçl›lara karfl› çetin bir mücadeleler veren Belek, bu arada Halep’i
de Süleyman’›n elinden ald›. Ertesi y›l Menbic’i kuflatt›ysa da kaleden at›lan bir
okla vurularak öldü (1124). Belek’ten sonra Harput, H›sn›keyfâ Artuklu Hüküm-
dar› Davud’un eline geçti ve 1185 y›l›na kadar H›sn›keyfâ kolunun hâkimiyetinde
kald›. Nûreddin Muhammed’in ölümü üzerine Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin hizmetin-
de bulunan Davud’un kardefli ‹mâdüddin Ebû Bekir, süratle H›sn›keyfâ’ya geldi.
Fakat ye¤eni II. Sökmen kendisinden daha erken davran›p Selâhaddin’e H›sn›-
keyfâ’ya hâkimiyetini tasdik ettirdi¤inden buraya sahip olamad›. Bununla beraber
Harput ve çevresini kendi hâkimiyeti alt›na almaya muvaffak oldu. Ebû Bekir
1204 y›l›nda öldü, yerine o¤lu Nizâmeddin ‹brahim geçti. ‹brahim’in ölümünden
sonra yerine o¤lu H›z›r, sonra da onun o¤lu Nûreddin Artuk bey oldu. Bu son
Harput Artuklu beyleri Eyyûbî hâkimiyetini tan›makta idiler. Türkiye Selçuklu Sul-
tan› Alâeddin Keykubad’›n kumandanlar›ndan olan Kemâleddin Kamyar Eyyûbî-
ler’i Harput civar›nda yendi. Baz› Eyyûbî kumandanlar› Harput Kalesine s›¤›nd›-
lar. Selçuklular kaleyi yirmi dört gün kuflatt›ktan sonra A¤ustos 1234’te teslim al-
d›lar. Alâeddin Keykubad Artuklu beyini ba¤›fllad› ve kendisine Akflehir’i iktâ ola-
rak verdi. Böylece 1185 y›l›nda ‹mâdüddin Ebû Bekir taraf›ndan kurulmufl olan
Harput Artuklular› da y›k›ld›.
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Dilmaço¤ullar›
Anadolu’nun en eski, Diyâr-› Bekr’in de Artuklular’dan sonraki en uzun ömürlü
Türkmen Beyli¤i olan Dilmaço¤ullar›, devrin kaynaklar›nda Dilmaç, Dimlaç, bey-
lerinin ad›na nisbeten To¤an Arslan veya el-Ahdeb (kambur) o¤ullar› olarak da
zikredilmektedir. XII. yüzy›l boyunca daha ziyade Erzen ve Bitlis merkezli bir bey-
lik olan Dilmaço¤ullar›, asr›n sonlar›na do¤ru Erzen’den ibaret olan bir hakimiyet
alan›na sahiptiler. 

Bu Türkmen hanedan› hakk›ndaki ilk bilgiler, Dilmaço¤lu Mehmet dönemine
ait olup, beyli¤e ad›n› verdi¤ini bildi¤imiz Dilmaç et-Türkî’nin kim oldu¤u ve ne
zaman yaflad›¤› konusunda ise her hangi bir bilgiye sahip de¤iliz. Dilmaço¤lu
Mehmed’in ad›na ise ilk kez, 1076 y›l›nda Kuzey Suriye’de faaliyet gösteren Türk-
men beyleri aras›nda tesadüf edilmektedir. Buradan hareketle Dilmaço¤lu Meh-
med’in Alp Arslan’›n komutanlar›ndan biri oldu¤u, onun devrinde (1063-1072)
Anadolu’ya ak›nlar yapan Afflin, Sunduk, Ahmedflah ve Türkman et-Türki gibi bey-
lerle birlikte bulundu¤u, dolay›s›yla Malazgirt muharebesine de kat›ld›¤›, sonra da
Güney Anadolu ve Kuzey Suriye’de fetihlere devam etti¤ini anlafl›lmaktad›r.

Dilmaço¤lu Mehmed taraf›ndan 1079-1080 y›l› civar›nda Vestan (Gevafl) ve ha-
valisinda kurulan Dilmaço¤lu beyli¤i, onun birkaç y›l sonra ölümüyle o¤lu veya
kardefli Hüsamüddevle Alptekin’in idaresine geçmifltir. Hüsamüddevle önce Bitlis’i
ard›ndan da Diyâr-› Bekr’in önemli flehirlerinden Erzen’in ele geçirmek suretiyle ha-
kimiyet alan›n› geniflletti¤i gibi beyli¤e üç as›r boyunca baflkentlik yapacak as›l mer-
kezi alm›flt›r. Zira devrin kaynaklar› XII. yüzy›l boyunca Dilmaço¤lu beylerini Erzen
ve Bitlis hakimi olarak zikredecek, asr›n sonunda Bitlis’in Ahlatflahlar’›n eline geç-
mesiyle, Erzen beyleri olarak an›lacaklard›r. Bu yüzden Hüsamüddevle Alp-tekin’i
Dilmaço¤ullar› beyli¤inin gerçek kurucusu olarak kabul etmek yerinde olacakt›r. 

Hüsamüddevle Alptekin’in 1113 y›l›nda vefat›ndan sonra Dilmaço¤ullar› beyli-
¤inin bafl›na o¤lu fiemsüddevle To¤an Arslan el-Ahdeb geçmifltir. Güçlü kiflili¤i,
cesur ve dirayetli yönetimiyle Dilmaço¤ullar›’n›n en meflhur beylerinden biri olan
fiemsüddevle To¤an Arslan, yirmi y›l› aflk›n iktidar› boyunca daha çok Mardin Ar-
tuklu emiri ‹lgâzi’nin yan›nda Haçl› ve Gürcülerle yap›lan mücadelelerde ad›n› du-
yurmufl, muhtemelen bu yüzden de baz› ortaça¤ müellifleri hanedan› ona nisbet
etmifllerdir.

To¤an Arslan’›n 1134 y›l›nda ölümünden sonra beyli¤in bafl›na Gürcü toprakla-
r›na yapt›¤› ak›nlarla dikkat çeken Hüsameddin Kurti geçmifl onun on y›ll›k iktida-
r›n›n ard›ndan da yaklafl›k yar›m as›r beylik sürecek olan Fahreddin Devletflah bey
olmufltur. Bu dönem civar Türkmen beylikleriy kâli ittifak kâh çat›flmalar fleklinde
geçmifltir. Devletflah’›n 1192 y›l› civar›nda ölmünden sonra beyli¤in hâkimiyet sa-
has› sadece Erzen ve civar›na inhisar etti. Devletflah’›n yerine geçen o¤lu Hüsâ-
meddin Tu¤rul 1229 y›l›nda Celâleddin Hârizmflah’a, ard›ndan da Anadolu’yu isti-
lâ eden Mo¤ollar’a tâbi oldu. Mo¤ol istilâs› s›ras›nda beyli¤in bafl›nda kimlerin bu-
lundu¤u bilinmemektedir. Ancak 1310’dan itibaren s›ras›yla Melik Salih, Melik Ke-
bîr ‹mâdüddin Devletflah, ‹zzeddin Muhammed, Melik Celâleddin ve Sultan Ali
beyli¤i idare ettiler. Timur’un Anadolu’yu istilâs› s›ras›nda beyli¤in bafl›nda bulu-
nan Sultan Ali de ona tâbi oldu. Öte yandan XIV. yüzy›l›n neredeyse tamam› kom-
flular› H›sn-› Keyfâ Eyyûbîleri ile rekabet halinde geçmifl, bu s›rada beyli¤in bafl-
kenti Erzen pek çok kez Eyyûbî sald›r› ve ya¤malar›na maruz kalm›flt›r. Dilmaço-
¤ullar› Beyli¤i, t›pk› Mardin Artuklular› gibi XV. yüzy›l› bafllar›nda Diyar-› Bekr böl-
gesinde etkinli¤ini artt›ran Akkoyunlular taraf›ndan y›k›lm›flt›r.
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Di¤er Beylikler
Malazgirt muharebesinden sonra Anadolu’da kurulan beylikler yukar›da anlat›lan-
lardan ibaret olmay›p, onlar kadar etkili ve uzun ömürlü olmamakla birlikte bilhas-
sa Güney Do¤u Anadolu bölgesinde hâkimiyet süren baflka beylikler de bulun-
maktad›r. Bunlar: 1098-1183 y›llar› aras›nda Âmid (Diyarbak›r)’de Y›nalo¤ullar›,
Siirt ve civar›nda yar›m asra yak›n (1095-1132) hakimiyet süren K›z›larslano¤ul-
lar› ve 1086-1113 y›llar› aras›nda Harput merkezli Çubuko¤ullar›d›r.

Büyük Selçuklu sultan› Melikflah’›n ölümünün ard›ndan Diyar-› Bekr bölgesi
saltanat iddias›nda bulunan kardefli Suriye Selçuklu meliki Tutufl’un hakimiyetine
girmifl, ancak Tutufl’un Berkyaruk’la girdi¤i mücadelede 1095’de ölümüyle de sa-
hipsiz kalm›flt›. Bu durum k›sa süre içerisinde otoriteden yoksun bölgede irili ufak-
l› pek çok Türkmen beyli¤inin ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur. ‹flte Y›nalo¤ulla-
r› ve K›z›larslan o¤ullar› bu sürecin bir sonucu olarak ortaya ç›km›fllard›r. 

Y›nalo¤ullar›, Diyâr-› Bekr bölgesinde kurulan Türkmen beyliklerinin ilklerin-
den olup hakimiyet alan› Âmid merkez olmak üzere civar›ndaki birkaç kaleden
ibarettir. Y›nalo¤ullar›’n›n bilenen ilk beyi emir Sadr olup Tutufl’un ölümünden
sonra Amid’e sahip olmufltur. Ancak beyli¤in gerçek kurucusu Sadr’›n ölümünden
sonra yerine geçen kardefli Y›nal et-Türkmanî’dir. Siirt merkezli Bahmurd ve Tan-
za gibi önemli kaleri de içine alan bir sahada hüküm süren beyli¤e ad›n› veren K›-
z›larslan ise Azerbaycan bölgesi emirlerinden biri olup 1093 y›l›nda öldürülen
Azerbaycan Selçuklu meliklerinden ‹smail b. Yakutî’nin maiyyetindeydi. 

Y›nalo¤ullar› Beyli¤i, Selahaddin Eyyûbî’nin 1183 y›l››nda Âmid’i ele geçirme-
siyle y›k›lm›fl olup flehir, Haçl›larla yürütülen mücadeleye verece¤i destek karfl›l›-
¤›nda H›sn-› Keyfâ Artuklu hükümdar› Nureddin Mahmud’a b›rak›lm›flt›r. 

K›z›larslano¤ullar› Beyli¤i ise, çok daha önce, H›sn-› Keyfâ Artuklular’›n›n güç-
lü hükümdar› Rukneddin Davud’un hakimiyet alan›n› geniflletme siyaseti çerçeve-
sinde 1132 y›l›nda Siirt ve havalisinin ele geçirilmesiyle son bulmufltur. 

Çubuko¤ullar› Beyli¤ine gelince beyli¤e ad›n› veren Emir Çubuk, Anadolu’nun
fethinde ve özellikle Melikflah’›n emriyle Diyar-› Bekr’in Selçuklu topraklar›na da-
hil edilmesi sürecinde (1085-86) Artuk Bey’le birlikte önemli roller oynam›flt›r. Bir
ara Meyyâfârikîn flahneli¤ine de getirilen Çubuk Bey, Harput merkez olmak üzere
Palu, Arapkir ve Çemiflkezek’te kendi idaresini kurmufltur. O¤lu Mehmed Bey za-
man›nda Artuklu Belek Gâzi, Harput’u ele geçirerek beyli¤e son vermifltir (1113).

Anadolu’nun Türkiye oluflu sürecinde Beyliklerin rolünü nas›l de¤erlendirirsiniz?
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Anadolu’nun fethi ve Türk yurdu olufl sürecini

bütün yönleriyle aç›klayabilme

Anadolu’nun fethiyle bafllay›p Türk yurdu haline
gelifliyle neticelenen süreç, Ça¤r› Bey’in 1016 y›-
l›ndaki keflif seferiyle bafllay›p, XIII. yüzy›l›n or-
talar›nda etkisi görülmeye bafllayan Mo¤ol istila-
s›yla noktalanmaktad›r. Bu sürece iliflkin en
önemli dönüm noktas›n›, hiç flüphesiz 1071 y›-
l›ndaki Malazgirt zaferi oluflturur. Zira Selçuklu-
lar›n kesin zaferiyle neticelenen bu muharebey-
le, Bizans’›n yar›m as›rl›k mukavemeti k›r›lm›fl,
Azerbaycan üzerinde y›¤›lan göçebe Türkmen
kitleleri süratle Anadolu’yu istilaya giriflmifllerdir
ki bu ayn› zamanda bir yurt tutma mücadelesi-
dir. Çünkü bu zaferden önce Azerbaycan’› üs edi-
nen Türkmenler her baharla birlikte birkaç kol-
dan Anadolu’ya ak›nlar yap›p sonra k›fllaklar›
olan Azerbaycan’a dönüyorlard›. Ancak Malaz-
girt muharebesinin ard›ndan Bizans’›n savunma
sisteminin çökmesi, göçebe Türkmen toplulukla-
r›n›n dolduraca¤› bir boflluk yaratm›fl, Türk ak›n-
c›lar bundan sonra geri dönmeyip, h›zla ülkeyi
vatanlaflt›rmaya bafllam›fllard›r.

Malazgirt Zaferi sonras› kurulan Türkmen Bey-

liklerinin Anadolunun Türkiye oluflundaki rölü-

nü de¤erlendirebilme

Malazgirt zaferi ard›ndan kurulan ilk Türk bey-
likleri, Anadolu’nun fethinde ve Türk yurdu hali-
ne gelmesinde, göçebelerin iskan ve intikalinde
büyük rol oynam›fllard›r. Anadolu’nun birçok
bölgesini fethedip, Bizans, Gürcü ve Haçl›lar gi-
bi çeflitli düflmanlarla savaflarak, ‹slâmiyet’in bu
topraklarda yay›lmas›na çal›flt›lar. Hâkim olduk-
lar› bölgelerde yeni flehirler, kasabalar ve köyler
kurdular, Anadolu’yu imar ettiler. 

Malazgirt sonras› Anadolu’da kurulan Türk Bey-

liklerini tan›mlayabilme

Bu beylikler daha çok Do¤u ve Güneydo¤u Ana-
dolu bölgesinde kurulmufl olup bunlar; Saltuklu-
lar (Erzurum-Bayburt), Mengücükler (Erzincan-
fiebin Karahisar-Divri¤i), Daniflmendliler (Sivas-
Tokat-Amasya-Kayseri-Malatya), Ahlatflahflar (Van
gölü çevresi), Artuklular (Hasankeyf-Mardin-Har-
put), Dilmaço¤ullar› (Bitlis-Erzen, Batman ve yö-
resi), Y›nalo¤ullar› (Diyarbak›r), ve K›z›larslano-
¤ullar› (Siirt ve çevresi) d›r.
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1. Anadolu’ya, ilk Türk ak›nlar› hangi Selçuklu Sultan›
zaman›nda yap›lm›flt›r?

a. Tu¤rul Bey
b. Ça¤r› Bey
c. Süleymanflah
d. Alp Arslan
e. Melikflah

2. Malazgirt sonras› Anadolu’da kurulan beyliklerle il-
gili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹lk beylik Erzurum’da kurulan Saltuklular’d›r.
b. Daniflmendliler Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri,

Malatya çevresinde hüküm sürmüfllerdir.
c. Mengücükler, Erzincan, Kemah, Divri¤i ve fie-

bin Karahisar’da hüküm sürmüfllerdir.
d. Bu dönemin en güçlü beyli¤i Ahlatflahlard›r.
e. En uzun hüküm süren beylik Artuklulad›r.

3. Afla¤›dakilerden hangisi Güneydo¤u Anadolu’da ku-
rulan beyliklerden biridir?

a. Saltuklular
b. Mengücekliler
c. Artuklular
d. Dilmaço¤ullar›
e. Daniflmendliler

4. Malazgirt Savafl›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Malazgirt zaferiyle Bizans›n mukavemeti k›r›lm›fl
ve Türk yerleflimi h›zlanm›flt›r.

b. Malazgirt Savafl›ndan sonra Anadolu’nun etnik
yap›s› de¤iflmeye bafllam›flt›r. 

c. Bizans, Malazgirt Savafl›’ndan sonra toparlan›p,
sald›r›ya geçmifltir. 

d. Bu olaydan sonra Anadolu’da Türk beylikleri
kurulmaya bafllam›flt›r.

e. Bizans yap›lan anlaflmayla Selçuklu tâbiyetini
kabul etmifltir.

5. Türk göçünün mahiyetiyle ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Türk göçü yurt bulmak amac›na yöneliktir.
b. Türk göçü XI-XIII. yüzy›llar aras›nda süreklilik

arzetmifltir.
c. Göçler geri dönüflsüzdür.
d. Türk göçebeler yerli unsurlar›n yan›nda az›nl›k

olarak kalm›fllard›r.
e. Göçler, aile ve çocuklar›yla topyekün olmufltur.

6. Türklerin Anadolu’ya geliflleriyle ilgili afla¤›daki ifa-
delerden hangisi do¤rudur?

a. Türkler, Anadolu’ya gelmeden önce burada Bi-
zans hâkimdi.

b. ‹lk beylikler, Türkiye Selçuklular›’na tâbi olarak
kurulmufltur.

c. Malazgirt’ten sonra gelen göçebeler, Bizans’›n
mukavemeti ile karfl›laflt›lar.

d. Türkler, Anadolu’ya geldi¤inde sadece Hristiyan
Rum nüfusu mevcuttu.

e. Malazgirt sonras› Anadolu’ya gelen Türkler, Mir-
yokefalon’a kadar Do¤u Anadolu’nun ötesine
geçememifllerdir. 

7. Daniflmendlilerle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyli¤idir.
b. ‹lk dönemlerinde Anadolu Selçuklu Devleti’ne

tâbi bir beyliktir.
c. Erzincan, Kemah, Divri¤i ve fiebin Karahisar ci-

var›nda hüküm sürmüfllerdir.
d. 1071 -1178 y›llar› aras›nda hüküm sürmüfllerdir.
e. Gürcü ve Ermenilerle mücadele etmifllerdir.

8. ‹lk Dönem beylikler aras›nda tarihi rolü bak›m›ndan
en etkili olan› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Daniflmendliler
b. Artuklular
c. Mengücekliler
d. Ahlatflahlar
e. Saltuklular

9. Anadolu’nun k›y› ve bat› bölgelerinin fethini gecik-
tiren geliflme afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bizans›n güçlü bir direnifl göstermesi
b. Mo¤ol istilâs›
c. Beylikler aras›ndaki savafllar
d. Haçl› seferleri
e. XII.yüzy›lda yaflanan k›tl›k ve depremler

10. Anadolu’nun fethi süreciyle ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Ça¤r› Bey, 1015-1021 y›llar› aras›nda Do¤u Ana-
dolu’ya bir keflif seferi düzenlemifltir.

b. Bizans›n imparatorlu¤un s›n›rlar› Türkler Ana-
dolu’ya girmeden önce Azerbaycan ve Kafkas-
ya’ya kadar uzanmaktayd›.

c. Yurt bulmak zorunda olan Türkmen boylar›,
Tu¤rul bey, Melikflah ve Alp Arslan taraf›ndan
Anadolu’ya sevkedilmifllerdir.

d. Anadolu, ilk Türk ak›nlar› s›ras›nda Bizans ida-
resinde bulunuyordu.

e. Türkler, Miryokefalon’dan önce sahil bölgeleri-
ne ulaflamam›fllard›r.

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anadolu’nun Fethinin Askerî
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Malazgirt Zaferi ve Sonras›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birinci Dönem Beylikler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Malazgirt Zaferi ve Sonras›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Göçünün Mahiyeti”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Fethi Öncesi Anado-
lu’nun Durumu” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniflmendliler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birinci Dönem Beylikler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anadolu’nun Türkler Taraf›n-
dan Fethi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anadolu’nun Fethinin Askerî
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

1040 y›l›ndan itibaren Büyük Selçuklu yöneticileri tara-
f›ndan Anadolu’ya sevk edilen Türkmenler, Sakarya k›-
y›lar›na kadar ilerlemelerine ra¤men, Bizans engeli do-
lay›s›yla ele geçirdikleri yerlerde güvenle yerleflemiyor-
lard›. Malazgirt savafl›yla Türk fethi ve göçünün önün-
deki Bizans manias›, askeri kuvveti neredeyse imha edi-
lerek ortadan kald›r›ld›. Dolay›s›yla Türkler bu zaferden
sonra, 1075’de ‹znik’te Türkiye Selçuklu Devletinin ku-
rulmas›yla neticelenecek h›zl› bir fetih ve yurt tutma sü-
recine girdiler.

S›ra Sizde 2

Türk göçleri Anadolu’nun ikinci bir vatan olmas›n› sa¤-
layacak bir mahiyette gerçekleflmifltir. Zorunlu, geri dö-
nüflsüz ve kalabal›k olan Türk göçleri süreklilik arzet-
mifl; yüzy›llarca süren mücadelere ra¤men bu ülkenin
Türkiye olarak kalmas›n› mümkün k›lm›flt›r.

S›ra Sizde 3

Türkmenler’in Anadolu’ya girifl kap›s› olan Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgesinde kurulmufl olan bey-
likler, göçebelerin iskân ve istihdam›n› üstlenmifl; Gür-
cü, harçl›, Ermeni vb. Gibi düflmanlarla savaflarak ülke-
nin müdafas›na büyük katk› yapm›fllard›r. Ayr›ca ken-
di bölgelerinin imar ve inflas›na yapt›klar› hizmetlerle
de ülkede Türk kimli¤inin teflekkülünde büyük rol oy-
nam›fllard›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulufl flekli ve tarihiyle ilgili problemleri aç›k-
layabilecek,
Süleymanflah’›n siyasetinin hedeflerini, Büyük Selçuklu ve Bizans Devletle-
riyle iliflkilerini yorumlayabilecek,
I. K›l›ç Arslan döneminde takip edilen siyasetin esaslar›n› belirleyebilecek,
Haçl› Seferlerini Türkiye Selçuklular› aç›s›ndan yorumlayabilecek,
K›l›ç Arslan’›n Büyük Selçuklularla mücadelesini ve sonuçlar›n› aç›klayabile-
ceksiniz.

‹çindekiler

• Anadolu
• Süleymanflah
• Bizans 
• Türkiye Selçuklular›
• Drakon Çay›

• K›l›ç Arslan
• Çaka Bey
• Haçl›lar 
• Büyük Selçuklular

Anahtar Kavramlar
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Türkiye Selçuklu
Tarihi

• SÜLEYMANfiAH DÖNEM‹ (1075-
1086)

• KILIÇ ARSLAN DÖNEM‹ (1092-
1107)

Kurulufl Dönemi 
(Süleymanflah ve I. K›l›ç

Arslan)
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SÜLEYMANfiAH DÖNEM‹

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluflu
Büyük Selçuklu Tarihi dersinde görüldü¤ü gibi, Dandânakân savafl›ndan (23 Ma-
y›s 1040) sonra Büyük Selçuklu Devleti kurulmufl, Tu¤rul Bey Horasan sultan› ilan
edilmiflti. Ayr›ca Ça¤r› Bey ve Musa Yabgu’ya da, hükümdarl›k yetkileriyle birlikte
hüküm sürecekleri topraklar verilmiflti. Baz› hanedan üyelerine ise Sultan Tu¤rul
Bey, Ça¤r› Bey veya Musa Yabgu’ya tâbi olmak kayd›yla bir k›s›m topraklar›n ida-
resi verilirken, birkaç hanedan üyesi bu paylafl›m›n d›fl›nda kalm›flt›. 

Nitekim Türkiye Selçuklu sultanlar›n›n atas› olan Kutalm›fl da, fetihleri genifllet-
mek üzere do¤rudan Tu¤rul Bey’in hizmetinde görevlendirilmifl bulunuyordu. Ku-
rulufl sürecinde sadakâtle hizmet etmifl olan Kutalm›fl, Anadolu’ya ilk sefer yapan
flehzâdelerden birisiydi (1045). Sultan Tu¤rul Bey’in Ba¤dad seferi s›ras›nda(1055-
1058) da onun yan›nda yer alm›fl; kendisi gibi bu seferde haz›r bulunan, ancak tah-
t› ele geçirmek için isyan eden ‹brahim Yinal’› desteklemek üzere buradan ayr›l-
m›flt›. Sözkonusu isyan büyük güçlüklerle bast›r›lm›fl; fakat hemen arkas›ndan Ku-
talm›fl, Büyük Selçuklu taht›n› ele geçirmek maksad›yla harekete geçmiflti.

Esasen daha Selçuklu Devleti kurulmadan önce, Selçuk Bey’in halefleri aras›n-
da, ailenin riyaseti konusunda çekiflmeler bafllam›flt›. Selçuk Bey’in bir savaflta fle-
hit düflen o¤lu Mikail’in çocuklar› Ça¤r› ve Tu¤rul Beyler’le, hayattaki büyük o¤lu
Arslan Yabgu aras›nda bu konuda rekabet vard›. Ancak Yabgu’nun Gazneli Mah-
mud taraf›ndan bertaraf edilmesinden sonra, Ça¤r› ve Tu¤rul Beyler tüm ailenin
reisi durumuna yükselmifl, hattâ Yabgu’nun o¤lu Kutalm›fl, tereddütsüz bir flekilde
onlar›n yan›nda yer alm›flt›. Ancak bu büyük Selçuklu flehzâdesi, Tu¤rul Bey’in sal-
tanat›n›n son zamanlar›nda bafllatt›¤› ve bast›r›lamayan isyan›n›, Alp Arslan’a kar-
fl› da sürdürmüfl; fakat onunla girdi¤i savaflta hayat›n› kaybetmiflti (1064). Bunun
üzerine savaflta yan›nda bulunan Süleymanflah ve Mansur ile di¤er iki o¤lu Devlet
ve Alp ‹lig yakalanarak hapse at›lm›fllard›. 

Türk Tarihinin hemen her döneminde, hanedan mensuplar› aras›nda taht kavgalar› yaflan-
maktayd›. Bu durum hükümdar de¤ifliklikleri s›ras›nda olabilece¤i gibi, mevcut hükümda-
ra karfl› isyan fleklinde de olabiliyordu. Kavgalar›n bafll›ca sebepleri, iyi iflleyen bir vera-
set hukukunun bulunmamas› yan›nda, kut inanc› dolay›s›yla hanedan›n tüm erkek fertleri-
nin tahtta hak sahibi olduklar› yolundaki anlay›flt›r.

Kurulufl Dönemi 
(Süleymanflah ve I. K›l›ç Arslan)
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Süleymanflah ve Kardefllerinin Anadolu’ya Gelifli
Bilindi¤i gibi Dandânakân galibiyeti sonucunda Gazneliler engelinin y›k›lmas›yla,
Ceyhun k›y›s›nda y›¤›lm›fl olan ve y›llard›r yurt aray›fl› içerisinde bulunan O¤uz-
lar/Türkmenler, kitleler halinde Horasan’a göç etmeye bafllad›lar. Bu durum Sel-
çuklu yöneticilerini bir çözüm bulmaya mecbur etmifl; Türkmenler bir yandan ga-
zâ etmeleri, di¤er yandan da bu topraklar› fethedip yurt tutmalar› düflüncesiyle,
sistemli bir flekilde Anadolu’ya yönlendirilmifllerdir. Devletin kuruluflundan k›sa
bir süre sonra, bu siyaset do¤rultusunda birçok Selçuklu flehzâdesi ve Türkmen
beyi önderli¤inde Anadolu’ya ak›nlar düzenlenmifl, Malazgirt zaferinden sonra bu
seferler bir hayli ivme kazanm›flt›. Nitekim bu döneme ait kaynaklarda, söz konu-
su seferlere dair bir hayli malumat bulunmaktad›r.

Anadolu’ya yap›lan Türk ak›nlar›na ve beylerine dair bilgi veren kaynaklar,
Türkiye Selçuklular›’n›n atas› Kutalm›flo¤ullar›’ndan, ancak esaretlerinin üzerinden
on y›l geçtikten sonra; 1073 y›l›nda Urfa ve Suriye havâlisindeki baz› olaylara ka-
r›flmalar› dolay›s›yla söz etmektedirler. Bu haberlere göre Suriye’de Selçuklulara
ba¤l› bulunan ve K›n›k boyundan olan Ats›z ile di¤er bir Türkmen beyi fiöklü’nün
aralar› aç›lm›flt›. fiöklü bunun üzerine kaynakta ad› verilmeyen Kutalm›flo¤lu’na bir
mektup göndererek, Ats›z’a karfl› yard›m›n› istedi. Ats›z üzerinden Selçuklu-Abba-
sî Halifeli¤i karfl›tl›¤›n›, M›s›r Fat›mî Halifesini tan›mak suretiyle iyice sertlefltiren
fiöklü’nün davetini kabul eden Kutalm›flo¤lu, küçük kardefli ve amcas› Resul Te-
gin’in o¤luyla birlikte Suriye’ye indi. Özellikle M›s›r Halifesine ba¤l›l›k konusu, Bü-
yük Selçuklular’›n takip etti¤i dinî siyaset aç›s›ndan kabul edilebilir bir durum de-
¤ildi. Bu yüzden hemen müttefiklerin üzerine yürüyen Ats›z, onlar› 1074’de Tabe-
riye’de yenilgiye u¤ratt›. Esir düflen Kutalm›flo¤ullar› Melikflah’›n emriyle ‹sfahan’a
gönderildiler. Bu olaya kar›flan Kutalm›flo¤ullar›’n›n adlar› belirtilmemifltir. Mansur
ve Süleymanflah’›n, müteakip y›llarda Anadolu’da fetihlerde bulunduklar› bilindi¤i-
ne göre, onlar›n Alp ‹lig veya Devlet’le birlikte ad› bilinmeyen küçük kardeflleri
oldu¤u tahmin edilebilir.

Kutalm›flo¤ullar› ile fiöklü’nün Fat›mî Halifesine ba¤lanmalar›n› Selçuklular›n yürüttü¤ü
dinî siyaset aç›s›ndan de¤erlendirin.

Süleymanflah, Suriye’de bu olaylar yaflan›rken Büyük Selçuklulara ba¤l› Mir-
daso¤ullar›’n›n merkezi Halep’i kuflatmaktayd›. Süleymanflah kardefllerinin ser-
best b›rak›lmas› için Ats›z nezdindeki giriflimlerinden bir sonuç alamad›. Büyük
Selçuklulara ra¤men Suriye’de var olman›n zorlu¤unu görerek kuzeye döndü.
Bizansl› bir valinin elinde bulunan Antakya’y› kuflat›p y›ll›k vergiye ba¤lad›. Bu-
radan Anadolu içlerine girerek Konya’dan ‹znik’e kadar birçok yeri ele geçirdi.
Bunlar›n en önemlisi hiç flüphesiz baflkent yapt›¤› ‹znik’in fethiydi. Konsiller
flehri olmak bak›m›ndan dinî öneminin yan› s›ra; klasik sefer yolunun Anado-
lu’daki kilit mevkilerinden birisi olmas› aç›s›ndan da stratejik önemi haizdi.
1075’te meydana gelen fetih, bu s›rada kar›fl›kl›klar içerisinde bulunmas› sebe-
biyle Bizans kaynaklar›nda akis bulmazken, ancak ‹slâm kaynaklar›n›n verdi¤i
malumat sayesinde ö¤renilebilmektedir.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kurulufl fiekli ve Tarihiyle ‹lgili Problemler
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulufl flekli ve tarihine dair problemler günümüz ta-
rihçilerinin önemli tart›flma konular›n› teflkil etmektedir. Bu tart›flmalarla devletin
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Dandânakân savafl›ndan
sonra Ceyhun k›y›lar›nda
y›¤›lm›fl bulunan
Türkmenler/O¤uzlar, Gazneliler
engelinin aradan kalkmas›
üzerine, ak›n ak›n Horasan’a
girerken, Selçuklu ileri
gelenlerinden kendilerine yurt
bulmalar›n› bekliyorlard›.
Selçuklu yöneticilerinin böyle
bir durumda tarihî
sorumluluklar› gere¤i,
neredeyse yüzy›ld›r birlikte
mücadele ettikleri soydafllar›n›
görmezden gelmek gibi bir
seçenekleri yoktu. Ayr›ca
üzerine devlet olduklar›
Müslüman ahaliyi de incitmek
hakk›na sahip olmad›klar›
düflüncesiyle, soydafllar›na
yurt bulmak amac›yla böyle bir
politika takip etmifllerdir.

Antikça¤da Günefl’in do¤du¤u
ülke anlam›nda Anatolia,
Roma ‹mparatorlu¤u
döneminde Asya Minor (Küçük
Asya) ad› verilen; Araplar›n
Biladü’r-Rum olarak
adland›rd›¤› ve Bizansl›lar›n
da bir idarî bölgenin ad› olarak
kulland›klar› Anadolu, co¤rafi
bak›mdan bugün Türkiye
Cumhuriyetinin üzerinde
bulundu¤u topraklar›,
tan›mlar. ‹lk olarak 12.yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan itibaren Latin
kaynaklar›nda geçen Türkiye
ad› ise bu topraklar›n millî ve
kültürel kimli¤ini ifade
etmektedir. 

Kaynaklar 1095 y›l›nda Urfa
hâkimi Ermeni Thoros
taraf›ndan zehirlenerek
öldürülmesi dolay›s›yla Alp
‹lig’den; 1122 y›l›nda ise
Artuklu ‹lgazi’nin Haçl›lar
üzerine düzenledi¤i bir ak›na
kat›lmas› vesilesiyle de,
Devlet’ten söz etmektedirler.
Buna göre Melikflah’›n
ölümünden sonra, onlar›n da
Süleymanflah’›n o¤ullar›
olan ye¤enleri K›l›ç ve Kulan
Arslan’la birlikte hapisten
kurtulup Anadolu’ya
döndükleri ileri sürülebilir.
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Büyük Selçuklular’a veya Bizans ‹mparatorlu¤u’na ba¤l› olarak m›, yoksa ba¤›ms›z
bir flekilde mi kuruldu¤u sorular› cevapland›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Bu görüfllerin en çok münakafla edilenlerinden biri, Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin Büyük Selçuklulara ba¤l› olarak kuruldu¤u fleklindedir. Bu fikri savunanlar›n
bafll›ca dayana¤›; Sultan Alp Arslan veya Sultan Melikflah yaflarken, hükümranl›¤›n
(egemenlik) ortak kabul etmeyece¤i ilkesine dayanarak, ikinci bir sultan›n de¤il,
ancak tâbi bir melikin var olabilece¤i anlay›fl›d›r. O halde Süleymanflah Anadolu’ya
büyük sultan taraf›ndan tayin edilmifl olmal›d›r. Bu husus teorik olarak do¤ru ol-
makla birlikte yukar›da iflaret edildi¤i gibi, Kutalm›fl taht mücadelesini kaybetti¤in-
de yan›nda bulunan Mansur ve Süleymanflah ile di¤er o¤ullar› Alp Arslan taraf›n-
dan hapse at›lm›fllard›. Nitekim onlar hakk›nda 1073-1074 y›llar›nda Urfa civar›nda
tarih sahnesine ç›kt›klar› döneme kadar, ça¤dafl kaynaklar›nda her hangi bir kay-
da rastlanmamaktad›r. Hatta bu sessizlik Malazgirt Savafl› s›ras›nda da devam eder.
Bu tarihlerde Anadolu’ya yap›lan ak›nlar dolay›s›yla, pek çok hanedan mensubu
ve Türkmen beyinden söz edilmesine ra¤men Kutalm›flo¤ullar›’n›n ad›n›n geçme-
mesinin bu tarihlerde hapiste bulunduklar›ndan baflka bir aç›klamas›n›n yap›lmas›
flimdilik mümkün de¤ildir. 

Eserini Malazgirt savafl›ndan 100 y›l sonra yazan Süryani Mihail, Alp Arslan’›n
Anadolu’yu, savafl›n›n ak›fl›n› de¤ifltiren kahramanl›¤› dolay›s›yla, Süley-
manflah’a verdi¤ini yazmaktad›r. Buna dayanarak Türkiye Selçuklu Devleti’nin,
Sultan Alp Arslan döneminde ve ona tâbi olarak kuruldu¤unu kabul edenler bu-
lunmaktad›r. Oysa kardefli Kavurt’un isyan›na destek veren enifltesi flehzâde Er-
basgan’›, Bizans s›n›rlar›na kadar takip ettirip iadesini isteyen Alp Arslan’›n, taht
davas›nda çok daha kuvvetli iddia sahibi olan Kutalm›flo¤ullar›’n› serbest b›rakma-
s›n› izah edebilmek mümkün de¤ildir. Kaynaklar›n Alp Arslan’›n ölüm tarihine ka-
dar bilgi vermemesi de bu durumu teyid eder.

Bunun yan› s›ra Büyük Selçuklular’a ba¤l›l›¤› flart saymakla birlikte, ça¤dafl kay-
naklar›n on y›l boyunca bilgi vermedi¤ini dikkate alarak, tayin olay›n›n daha sonra-
ki dönemde yani, Melikflah zaman›nda olmas› gerekti¤ini savunanlar da bulunmak-
tad›r. Buna göre Melikflah tahta geçti¤inde yaflanan mücadeler s›ras›nda, Kutalm›flo-
¤ullar›’n›n hapisteyken bile ‹sfahan’da tehdit oluflturduklar› düflünülerek, adeta sür-
gün fleklinde Anadolu’ya gönderildikleri iddia edilmektedir. I. K›l›ç Arslan’›n sultan
unvan› almas› da, Melikflah’›n ölümünden sonra oldu¤u için, bir nevi ikinci kurulufl
ve ba¤›ms›zl›k ilan› olarak de¤erlendirilmekte; ancak Süleymanflah’›n daha önce sul-
tan unvan›n› kulland›¤› dikkatten kaç›r›lmaktad›r. Ayr›ca K›l›ç Arslan Melikflah’›n ölü-
münden sonra Anadolu’ya dönebildi¤i için baflka türlü olmas› da mümkün de¤ildi.

Melikflah’›n onlar› merkezden uzak bir bölgeye tayin etmesi veya bertaraf ol-
sunlar diye göndermesi akla uygun düflmemektedir. Ayr›ca Kutalm›flo¤ullar›’n›n ta-
rih sahnesine ilk ad›mlar›n›, Melikflah karfl›t› bir hadisede atm›fl olmalar› da, tayin
iddias›n›n aç›klamas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Nitekim Kutalm›flo¤ullar›’n›n Suriye ve
Filistin’de, Selçuklu Devleti’ne ba¤l› olarak faaliyet gösteren iki Türkmen beyi ara-
s›nda cereyan eden mücadelede, Selçuklu- Abbasi Halifesi karfl›t› blokta yer ald›k-
lar› ve iki kardeflin yeniden esir düfltükleri daha önce ifade edilmiflti. O halde Me-
likflah taraf›ndan görevlendirilmifl olsalard› böyle bir hadisenin içinde bulunmama-
lar› gerekirdi. Nitekim Melikflah, daha sonra siyasî olaylar›n seyri içerisinde anlat›-
laca¤› üzere, Kutalm›flo¤ullar› üzerine Anadolu’ya üç defa ordu göndermifl, onlara
karfl› Bizansla anlaflma yaparak düflmanca bir politika izlemifltir. Buna karfl›l›k Sü-
leymanflah da onlarla rekabetten kaç›nmam›fl; hattâ fliîlerle iflbirli¤i etmeyi bile de-
nemifltir.
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Ad› Erbasan, Erbasgan veya
Eriflgen olarak okunan bu
flehzâdenin, Selçuk Bey’in
küçük o¤lu Yunus Yinal’›n
o¤lu olup, Alp Arslan’›n
k›zkardefli Gevher Hatun ile
evli bulundu¤u
bilinmektedir. Destek verdi¤i
Kavurt isyan›n›n
bast›r›lmas›ndan sonra,
Azerbaycan, Anadolu
istikametinde çekilmifl;
kendisini yakalamakla
görevlendirilen Afflin Bey
taraf›ndan Bizans s›n›r›na
kadar kovalanm›flt›r.
Bizans’a iltica eden
flehzâdeye orada Grekçe
Hrisoskül ad› verilmifltir. Bu
durum onun din de¤ifltirdi¤i
anlam›na gelebilece¤i gibi,
yaln›zca bir unvan da
olabilir. Erbasgan ileride
Bizans taht›n› ele geçirmek
üzere harekete geçen (1078)
Nikephoros Botaniates’in
yan›nda yeniden ortaya
ç›kacakt›r.



K›saca Büyük Selçuklu sultanlar›n›n Türk Devlet anlay›fl› do¤rultusunda kendi-
lerini tek meflru hükümdar olarak kabul ettikleri do¤ru olmakla birlikte; Kutalm›-
flo¤ullar› müstakil bir ülkede gerçeklefltirdikleri mücadeleyi, ba¤›ms›z bir devlet
kurarak sonuçland›rm›fllard›r. Bu parlak neticede Türkmenler nezdinde Kutalm›-
flo¤lu olmak gibi, karizmatik bir güce sahip olman›n sa¤lad›¤› bir tür meflruiyetin
de önemli pay› oldu¤u flüphesizdir.

Bizans imparatorlu¤u’na ba¤l› olarak kuruldu¤u iddialar›ndan ilki, IX. Mihail
Dukas’a karfl› ayaklanan Botaniates’in ‹stanbul’a yürürken, bu s›rada ‹znik’te bulu-
nan Süleymanflah’tan sa¤lad›¤› yard›mla Bizans taht›n› ele geçirdikten sonra, ‹z-
nik’i anlaflma karfl›l›¤›nda Süleymanflah’a b›rakt›¤› fleklindedir (1078). Yani devle-
tin kuruluflu için ‹znik’in al›nd›¤›/verildi¤i tarih esas al›nacaksa, 1078’de Botania-
tes’e ba¤l› olarak kurulmufltur denilmektedir. Oysa Süleymanflah’›n bu s›rada zaten
‹znik’i elinde tuttu¤u, dolay›s›yla meselenin Bizans aç›s›ndan vermekten ziyade,
mevcut durumu kabullenmekten ibaret oldu¤u görülmektedir.

Bizansla ilgli di¤er görüfl ise, Botaniates’in yerine tahta geçen Aleksios Komne-
nos’un, Süleymanflah’la yapt›¤› Drakon Çay› Anlaflmas›yla (1081) bu çay›n do¤u-
sunda kalan yerleri ona b›rak›rken kendisine tâbi k›ld›¤› fleklindedir. Bu da ayn›
flekilde bat›dan Norman sald›r›s›na maruz kalan Aleksios’un, iki atefl aras›nda kal-
mamak için Bo¤aziçi’nden çekilmesi kayd›yla, çay›n do¤usunda kalan topraklar›,
zaten fiili olarak elinde bulunduran Süleymanflah’a terk etmesinden baflka anlam
tafl›mamaktad›r. Süleymanflah’›n Bizansla olan iliflkileri ve Drakon Çay› anlaflma-
s›ndaki statüsü Büyük Selçuklular’dan da Bizans’tan da yeterince ba¤›ms›z oldu¤u-
nu göstermektedir.

Keza Melikflah’›n Anadolu’ya üç defa ordu göndermesi, onlar aleyhinde Bizans
imparatoru ile anlaflma yapmas›, Süleymanflah’›n topraklar›n› fethetti¤i Ermeni Phi-
laretos’u korumas›; buna karfl›l›k Kutalm›flo¤ullar›’n›n fiöklü olay›nda tak›nd›klar›
tutum, Süleymanflah’›n siyasi bir tehdit arac› olarak fliîlerle ba¤lant› kurmaya çal›fl-
mas›, Antakya’y› ald›ktan sonra Büyük Selçuklu alan›na girerek mücadeleyi sür-
dürmesi, Büyük Selçuklular’a ba¤l› olmad›¤›n› net bir flekilde aç›klamaktad›r. 

Kurulufl tarihiyle ilgili tart›flmalar da yukar›da sözü edilen olaylarla paralellik
göstermektedir. ‹leri sürülen tarihlerden 1078 ve 1081, Botaniates ve Aleksios’la
yap›lan anlaflmalar ve tâbilik iddialar›yla ilgilidir. Melikflah’›n 1077’de Porsuk ida-
resinde Süleymanflah’a yard›m için Anadolu’ya gönderdi¤i ordunun Mansur’u öl-
dürmesinin onun tek bafl›na hükümdar olmas›n› sa¤lad›¤› ve bu tarihte kuruldu¤u
ileri sürülmektedir. 1092 y›l› ise Melikflah’›n ölümü dolay›s›yla art›k saltanat ilan›na
bir engel bulunmad›¤› görüflüne dayan›r. Bugün en çok kabul gören tarih ise, ‹s-
lâm kaynaklar›n›n Süleymanflah’›n ‹znik’i fetih tarihi olarak verdikleri 1075 y›l›d›r.

Sonuç olarak bu aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, Süleymanflah devletini
Büyük Selçuklularla rekabet ve Bizans’la mücadele halinde, onlara ra¤men ve ba-
¤›ms›z olarak, ‹znik’i fethetti¤i 1075 y›l›nda kurmufltur. 

Bu konudaki tart›flmalar için bkz. ‹brahim Kafeso¤lu, “Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Ta-
rihte Kuruldu”, Tarih Enstitüsü Dergisi, say› 10-11, sf.1-28; Osman Turan, Selçuklular Za-
man›nda Türkiye, ‹stanbul 1971, s. 56-66.

Bizans ‹mparatorlu¤u ‹le ‹liflkiler
Süleymanflah’›n Bizansla iliflkileri 1074 y›l›nda, bir Bizansl› valinin yönetti¤i Antak-
ya’y› kuflat›p haraca ba¤lamas›yla dolayl› olarak bafllam›fl; 1075 y›l›nda ‹znik’in fet-
hi ile art›k s›cak temas noktas›na ulaflm›flt›r. Malazgirt yenilgisinden sonra içerisin-
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Büyük Selçuklular’›n bu
tavr›, hiç flüphesiz Anadolu
ve Bizans’a iliflkin bir
hedeflerinin olmad›¤›
manas› tafl›maz. Nitekim
onlar›n Anadolu’yu fethetme
çabalar› ve Bizans’› vergiye
ba¤lad›klar› tarihen sabittir.
Ancak bu topraklarda
kendilerine muhalif veya
rakip bir siyasi teflekkülün
kurulmas›n› istememifllerdir.
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de bulundu¤u çalkant›l› durum dolay›s›yla, konsiller flehri ‹znik’in düflüflünün Bi-
zans kaynaklar›nda akis bulmad›¤› anlafl›lmakt›d›r. Bizans’›n Anadolu topraklar›nda
kalan ordular›n›n komutan› olan Botaniates, 1078 y›l›nda taht› ele geçirmek üzere
harekete geçip Kütahya’dan ‹znik’e yürürken, bu havaliyi ellerinde tutan Türklerle
karfl›laflt›. Türkmenlerin düzenledi¤i bask›nlardan güçlükle kurtulan Botaniates, ya-
n›nda bulunan Selçuklu flehzâdesi Erbasgan’›, bu s›rada ‹znik’te bulunan amcazâde-
si Süleymanflah’a elçi olarak gönderdi. Ondan Bizans taht›n› ele geçirmek üzere as-
keri yard›m talebinde bulundu. fiüphesiz Süleymanflah’›n elinde bulunan toprakla-
r›n ona ait oldu¤unu kabul eden bir anlaflmayla istedi¤i yard›m› sa¤layan Botaina-
tes, ‹stanbul’a yürüyüp taht› ele geçirdi. Türk kuvvetleri di¤er taht davac›lar›na kar-
fl›, imparatorun iste¤i üzerine Üsküdar’da bir ordugâha yerlefltirildiler. 

Büyük Selçuklu sultan› Melikflah 1078 y›l›nda, Kutalm›flo¤ullar›’n›n ba¤›ms›z hareket et-
melerini engellemek üzere Anadolu’ya bir ordu yollam›flt›. Ordu komutan› Porsuk’un, Bo-
taniates’ten kendisine teslim etmesini istedi¤i Mansur’un, Bizans’tan yard›m için gönderi-
len iki bin kiflilik kuvvete komuta etti¤i, bu vesileyle ‹stanbul’da bulundu¤u anlafl›lmakta-
d›r. Ancak Mansur, Porsuk’a karfl› girdi¤i savaflta hayat›n› kaybetti.

Süleymanflah daha sonra kendisine Bat› Anadolu’daki baz› topraklar› b›rakan
Melisennos’u desteklemeye karar verdi. Botaniates’in üzerlerine gönderdi¤i ordu
yenilgiye u¤rad›. Ancak bu arada Aleksios Komnenos taht› ele geçirdi (1081 y›l›
bafl›). Meriç k›y›lar›ndan Toroslar’a kadar yay›lm›fl bulunan Türkler’in, Bo¤aziçi k›-
y›lar›n› da ellerinde tuttuklar› Bizansl› tarihçiler taraf›ndan ifade edilmektedir. 

Drakon Çay› Anlaflmas›
Yeni imparator Aleksios Komnenos Türkler’i ‹stanbul kap›lar›ndan atmak için
üzerlerine ordu gönderdiyse de baflar›l› olamad›. Üstelik bu s›rada Sicilya Norman
kral› Robert Guiscard da, ‹stanbul’u ele geçirmek üzere, Papan›n deste¤ini alm›fl
olarak ilerlemekteydi. ‹ki düflman aras›nda s›k›flmak tehlikesiyle karfl› karfl›ya bu-
lunan Aleksios, Normanlar’a karfl› serbest kalabilmek için Süleymanflah’la anlaflma-
y› tercih etti. Anna Komnena’n›n anlatt›¤›na göre, imparator çok miktarda para
ve de¤erli hediyeler göndererek Türkler’i anlaflma yapmaya ikna etti. Süleyman-
flah’›n sultan unvan›yla imzalad›¤› (Nisan 1081) bu anlaflman›n en önemli taraf›,
Drakon Çay›’n›n do¤usunda kalan ve zaten fiili olarak Türkler’in elinde bulunan
Anadolu topraklar›n›n kendisine terk edilmifl olmas›yd›.

Bu anlaflma Selçuklu Tarihi çal›flmalar›nda s›kça tekrar edilen Miryokefalon savafl›yla
(1176) Anadolu’nun tapusunun al›nd›¤› fleklindeki yorumlar› da düzeltmektedir. Bir tapu
söz konusu ise, ondan 95 y›l önce Drakon Çay› anlaflmas›yla al›nd›¤› aç›kça görülmektedir.
Büyük Selçuklu sultan› ve Halife’nin saltanat›n› onaylamad›klar› Süleymanflah, bu anlaflma
ile uluslararas› alanda kendisini kabul ettirmifl oldu. Yaln›z Süleymanflah söz  konusu an-
laflmayla sa¤lad›¤› büyük avantaj karfl›l›¤›nda bir de taviz verip, Bo¤aziçi k›y›lar›ndan Dra-
kon Çay›’n›n do¤usuna çekilmeyi kabul etmiflti. 

Burada izah edilmesi gereken en önemli mesele, Süleymanflah’›n Bizans karfl›-
s›nda güçlü oldu¤u halde, taviz anlam›na gelebilecek, Bo¤aziçi k›y›lar›ndan çekil-
meyi neden kabul etti¤idir. Anna Komnena, Bizans’›n anlaflma mecburiyetinin
Norman sald›r›s›ndan kaynakland›¤›n› aç›kça ifade ederken; Türkler’in para ve he-
diyelere kand›klar›na inanm›fl görünmektedir. 
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Anna Komnena, babas›
‹mparator I. Aleksios
Komnenos devrini Alexsiad
adl› eserde anlatm›flt›r.



Oysa Süleymanflah’›n ve haleflerinin Bizans siyaseti dikkatle incelendi¤inde, bu
anlaflmay› gerekli k›lan çok önemli hedeflerinin oldu¤u görülmektedir. Bunlar
önem s›ras›na göre flöyle s›ralanabilir:

1. Süleymanflah befl y›l gibi k›sa bir zaman zarf›nda Anadolu’yu çaprazlamas›-
na geçip Bizans kap›lar›na dayan›rken; arkas›nda kalan topraklarda, Malaz-
girt Savafl›ndan sonra oluflan otorite boflluklar› tamamiyle doldurulamam›fl-
t›. Bu yüzden de meselâ Philaretos adl› bir Ermeni, F›rat havzas›nda Malat-
ya’dan Antakya’ya kadar uzanan bir derebeylik kurmak imkân› bulmufltu.
Bu durumda çeflitli bölgelere da¤›lm›fl bulunan bütün Türk topluluklar›n›n
tek idare alt›nda birlefltirilmesi ve bundan da öte Anadolu’da siyasi birli¤in
kurulmas› gerekiyordu.

2. Bunun yan› s›ra her devletin askeri ve siyasi kuruluflunu olgunlaflt›rd›ktan
sonra, bunu uzun ömürlü k›lacak medenî bir hamlenin yap›lmas› gerekti¤i
bilinmektedir. Devletin yaflayabilirli¤i aç›s›ndan zorunlu olan bu hamlenin,
y›llard›r Bizans-Sasanî, Bizans-Arap ve flimdi de Türkler’le savafllar dolay›s›y-
la tahrip olmufl, ticaret yollar›n›n d›fl›nda kalarak ekonomisi çökmüfl ve ida-
rî sistemi de iflas etmifl Bizans Anadolusu’nda gerçekleflmesi mümkün de¤il-
di. Kald› ki, tersi mümkün olsa bile kültürel kodlar›n uyuflmad›¤› de¤erler
üzerinde gerçeklefltirilecek bir hamle ancak mutasyonla sonuçlanabilirdi. O
halde Süleymanflah’›n bu medenî geliflim için ihtiyaç duydu¤u kan naklini
yapaca¤› soydafl ve dindafllar›n›n bulundu¤u büyük Selçuklu co¤rafyas›yla
ba¤lant› kurmas› kaç›n›lmaz bir zorunluluktu.

3. Devletin kurulufl aflamas›ndan beri hanedan›n iki kolu aras›nda yaflanmakta
olan rekabet ve mücadele iste¤inin de bu yön de¤iflikli¤inde etkili oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Nitekim ilk iki sultan Süleymanflah ve o¤lu K›l›ç Arslan bu
u¤urda Büyük Selçuklularla mücadelede hayatlar›n› kaybedeceklerdir. 

Süleymanflah’›n Bizans’a arkas›n› döndükten sonra takip etti¤i fetih stratejisi bu
tespitleri desteklemektedir.

Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Gülay Ö¤ün Bezer “Türkiye Selçuklular›’n›n Güneydo¤u
Politikalar› ve Birinci Haçl› Seferinin Bunun Üzerindeki Etkileri”, Türklük Araflt›rmalar›
Dergisi, 12 (Eylül 2002) s. 79-113. 

Süleymanflah’›n Drakon Çay› Anlaflmas›n› kabul etmesinin nedenleri sizce nelerdir?

Çukurova ve Antakya’n›n Fethi
1082 y›l›nda Kilikya (Çukurova) bölgesine inen Süleymanflah Adana, Anazarba,
Misis ve Tarsus’u fethetti. Kendisine tâbi Türkmen beyleri de F›rat havzas›nda Er-
meniler’e karfl› paralel bir harekât yürütmekteydiler. Süleymanflah bu arada Trab-
lusflam’›n kad› hâkimi ‹bn Ammar’a elçi gönderip, infla edece¤i islâmî tesisler için
din adam› talebinde bulundu. Yukar›da da ifade edildi¤i üzere, bu teflebbüs Süley-
manflah’›n inanç tercihiyle ilgili olmay›p, saltanat›n› onaylamayan halifeye ve ken-
disine düflmanl›k güden Sultan Melikflah’a karfl› siyasi bir flantajd›. Nitekim ‹slâm
dünyas›na henüz kat›lan bu topraklar›n M›s›r’a ba¤lanabilece¤i kayg›s›yla halifenin
Süleymanflah’›n saltanat›n› onaylad›¤› yolunda rivayetler bulunmaktad›r.

Süleymanflah Philaretos’un zulmünden b›kan o¤lu Barsam’›n daveti üzerine ka-
rar verdi¤i Antakya seferi öncesinde, ‹znik’e dönerek baz› idari düzenlemeler yap-
t›. Yak›n bir akrabas› oldu¤u tahmin edilen Ebulkas›m’› yerine nâib olarak b›rak-
t›ktan sonra harekete geçti. Üç bin kiflilik küçük bir orduyla sarp ve tenha yollar›

36 Türkiye  Selçuklu Tar ih i

Halbuki ayn› yazar anlaflma
öncesi flartlar› tan›mlarken,
Türkler’in denizdeki kum
gibi, Meriç k›y›lar›ndan
Toroslar’a kadar bütün
ülkeyi kaplad›klar›n›;
Bo¤aziçi’ni kontrol
ettiklerini, hattâ birkaç
parçal›k donanma infla
edebilseler, ‹stanbul’u zapt
etmelerinin iflten bile
olmad›¤›n› da itiraf eder. 
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Bu çerçevede türbesi
Çank›r›’da bulunan
Karategin adl› Türkmen beyi
Çank›r›, Kastamonu ve
Sinop’u fethetti. Daniflmend
Gazi ise Amasya, Tokat,
Niksar ve Sivas’› ele geçirdi.



takip ederek Antakya önlerine geldi. Ordu gece surlardan giren Türk askerlerinin
kale kap›lar›n› açmas› üzerine flehre girdi. H›ristiyan ahali önce heyecana kap›ld›
ise de, Süleymanflah’›n askerlerine halk›n mal›na ve can›na dokunulmamas› yolun-
daki emri durumu de¤ifltirdi. Sultan›n tavr›n› gören askerler bile savaflmaktan vaz-
geçtiler. ‹ç kalede k›sa süreli bir direnifl oldu ise de, canlar›na dokunulmayaca¤› te-
minat›yla Philaretos Urfa’da bulundu¤u için olaya müdahale etme imkân› bulamaz-
ken Antakya 1085 y›l› bafl›nda fethedildi. fiehrin en büyük kilisesi camiye çevrildi.
Ancak Süleymanflah, H›ristiyan halka mezhep farklar› dolay›s›yla Bizans’tan gör-
dükleri bask› ve zulmü unutturacak adil bir idare sergiledi.

Bu geliflmeleri yak›ndan takip eden Melikflah, Türkiye Selçuklu sultan›n›n ken-
di hâkimiyet sahas›na do¤ru yay›l›fl›n› gözden kaç›rmad›. Bu yüzden de kendi tâ-
bisi olmakla birlikte zaman zaman fliîlerle iflbirli¤i eden ve Selçuklu karfl›t› ittifak-
larda yer alan Mervano¤ullar›’n›n topraklar›n› fethe karar verdi. ‹bn Cüheyr komu-
tas›nda birçok Türkmen emirinin de görev ald›¤› Büyük Selçuklu ordusu Diyar-›
Bekr bölgesine girdi. Bir buçuk y›l süren kuflatmadan sonra Âmid, H›sn-› Keyfâ,
Mardin ve Meyyâfârikîn baflta olmak üzere, bölge Büyük Selçuklu egemenli¤ine
geçti. Melikflah’›n zamanlamas›n›n, Mervani emirlerinin tutumlar› kadar, Süleyman-
flah’›n ilerleyifliyle ba¤lant›l› ve onun yolunu kesmeye yönelik oldu¤u aç›kça gö-
rülmektedir.

Büyük Selçuklularla Rekabet ve Süleymanflah’›n Ölümü
Süleymanflah’›n Antakya’y› fethi onu Suriye’de Melikflah’›n tâbileri ile karfl› karfl›ya
getirdi. Bunlardan birisi Musul’un Arap emiri Müslim b. Kureyfl idi. Irak ve Suri-
ye’de birleflik bir Arap devleti kurmak isteyen Müslim bu u¤urda fiam meliki Tutufl
ile rekabetten bile çekinmiyordu. Melikflah’›n halas› ile evli olmas›na ra¤men, Sel-
çuklu aleyhtar› faaliyetlerde de bulunuyordu. Bu sebeple 1085 y›l›nda Musul’u
alan Melikflah, kardeflinin isyan› dolay›s›yla onu affedip Horasan’a dönmek zorun-
da kalm›flt›. Müslim bundan sonra Süleymanflah’tan Antakya için vergi ödemesi ta-
lebinde bulundu. Türkiye Selçuklu sultan› bu iste¤i do¤al olarak reddederken, an-
laflmazl›k bir savaflla sonuçland›. Kurzahil denilen yerde meydana gelen muhare-
bede Türkmen beylerinden Çubuk’un Süleymanflah’›n saflar›na geçmesiyle Müslim
yenilgiye u¤ray›p hayat›n› kaybetti.

Süleymanflah’›n Müslim’i bertaraf etmesi Sultan Melikflah ve fiam meliki Tutufl’a
da sonsuz faydalar sa¤lad›. Ancak bu defa önemli bir rakibinden kurtulmufl olan
Tutufl, daha güçlenmifl olarak Türkiye sultan›n›n karfl›s›na ç›kma imkân› buldu. Sü-
leymanflah’›n Suriye’nin kilit noktalar›ndan Halep önlerine gelmesi ve flehrin sahi-
bi olan Mirdasi emirinin tutumu, iki Selçuklu ordusunu karfl› karfl›ya getirdi. Daha
önce saf de¤ifltirerek Süleymanflah’›n savafl› kazanmas›na vesile olan Çubuk Bey
bu defa Tutufl’un taraf›na geçti. Süleymanflah, Ayn Salem mevkiinde vuku bulan
savafl› ve hayat›n› kaybetti (Temmuz 1086). 

Nas›ruddevle Ebûlfevâris Rükneddin unvan ve lakaplar›n› tafl›yan Süleyman-
flah, Türkiye tarihinin abide flahsiyetlerinden birisidir. Büyük Selçuklu Devleti’nin
kuruluflundan itibaren bat›ya, Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan Türkmenler
burada hat›r› say›l›r bir nüfus yo¤unlu¤una sahiplerdi. Bununla birlikte çok eski ta-
rihlerden beri Hazar’›n kuzeyinden göçe eden gayr›müslim Türklerin Karadeniz’in
kuzeyi ve Avrupa’daki ak›betleri dikkate al›nd›¤›nda Anadolu’da bunlar› kucakla-
yan bir devletin kurulmas›n›n önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. Bizans istikametinde
ilerleyerek yay›lma istidad› gösteren Türkmenler, Süleymanflah’›n kurdu¤u devle-
tin çat›s› alt›nda birleflmeleri sayesinde kuzeydeki soydafllar›ndan farkl› bir sonuca

372.  Ünite  -  Kurulufl Dönemi (Süleymanflah ve I . K › l ›ç  Ars lan)

Müslim b. Kureyfl, Arap
Ukaylo¤ullar› soyundan
gelmekteydi. Musul emirleri
Tu¤rul Bey zaman›ndan beri
Selçuklu devletine tâbi
bulunuyorlard›. Ancak büyük
bir Arap devleti kurmak
hayali olan Müslim b.
Kureyfl, bu u¤urda Tutufl’un
meliklik merkezi Dimaflk’›
muhasara etmekten dahi
kaç›nmam›flt›. fiiî inan›fll›
olmas›na ra¤men bir
Selçuklu melikesi ile
evlendirilmek ve daima
affedilmek suretiyle
muhalefeti dengelenmeye
çal›fl›lm›flt›r.



ulaflm›fllard›r. Devleti yaflatma azmi ve bilinci, buhran dönemlerinde dahi Bizans
ve Haçl› gibi büyük düflmanlarla bafl etme gücü vermifltir. Bu sayede yurt bul-
mak mecburiyeti ile bu topraklara iltica eden millet varolma savafl›n› kazanm›fl
ve gelecek kuflaklara kendi ad›yla an›lacak bir vatan b›rakabilmifltir.

Müslim’in Büyük Selçuklu ordusunun Diyar-› Bekr seferi s›ras›nda Mervani emirine yard›-
ma gelmesi, ordusunun Âmid önlerinde Çubuk Bey taraf›ndan bask›na u¤rat›lmas›; Melik-
flah’›n Musul’u zapt etmesine ra¤men Arap emirinin yerinde b›rak›lmas› ve Türkiye sulta-
n›na karfl› savafl›rken yan›nda Çubuk Bey’in bulunmas›; Melikflah taraf›ndan Süleyman-
flah’a karfl› tercih edildi¤inin iflaretidir. Baflka bir deyiflle Süleymanflah daha tehlikeli gö-
rülmektedir.

Süleymanflah’tan Sonra Türkiye Selçuklular›
Melikflah, Halep emirinin flehri kendisine teslim edece¤i yolundaki daveti ve Sü-
leymanflah’›n ölümü üzerine büyük bir ordu ile Suriye seferine ç›kt› (Eylül 1086).
Tutufl bu arada Halep’i alm›fl olmakla birlikte, sultan’›n gelmesiyle çekilmeye mec-
bur oldu. Diyar-› Bekr seferinden anlafl›ld›¤› gibi, Türkiye Selçuklular›’n›n ilerleyi-
flini önlemeye çal›flan Melikflah Antakya, Urfa ve Halep’i de kendi topraklar›na ka-
tarak onlar›n güneye inifl yollar›n› tamamen kapatm›fl oldu. Ya¤›siyan’› Antaka-
ya’ya, Aksungur’u Halep’e, Bozan’› Urfa’ya vali tayin eden Melikflah, Musul’a da
Müslim’in zay›f bir halefi yerine Çökermifl’i tayin ederek bölgedeki hâkimiyetini
iyice güçlendirmifl oldu.

Melikflah Antakya’ya girdi¤inde Süleymanflah’›n burada bulunan iki o¤lu K›l›ç
Arslan ve Kulan Arslan’› yakalayarak ‹sfahan’a hapse gönderdi. Bu durum onbir y›l
gibi k›sa bir zamanda büyük bir geliflme göstermifl olan Türkiye Selçuklular› için
büyük bir sars›nt›ya sebep olacakt›r. Buna ra¤men Süleymanflah’›n Antakya sefe-
rine ç›karken yerine nâib olarak b›rakt›¤› Ebulkas›m, büyük bir dirayetle devleti
yaflatmaya çal›flt›. 

Melikflah’›n Türkiye Selçuklular›’na karfl› takip etti¤i siyaseti nas›l de¤erlendirirsiniz?

Ebulkas›m, herhalde hanedandan birisi olman›n verdi¤i özgüvenle, bir ema-
netçi gibi de¤il, gerçek bir hükümdar gibi davran›yordu. Nitekim bir yandan
Marmara k›y›s›nda fethetti¤i Kios’ta bir donanma inflas›na bafllarken, di¤er yan-
dan Çaka Bey ve Peçeneklerle ittifak ederek Bizans’› düflürme planlar› yap›-
yordu. Ancak Melikflah Bizans imparatoru ile onun aleyhinde anlaflt›ktan bafl-
ka, Anadolu’ya Porsuk idaresinde yeni bir ordu gönderdi (1087). Bu s›rada Bi-
zansla savafl halinde olan Ebulkas›m, Porsuk’u yenilgiye u¤ratmakla birlikte, ‹s-
tanbul’a giderek imparator ile anlaflma yapmak zorunda kald›. Sonra da mese-
leyi çözmek için Melikflah’la görüflmek üzere ‹sfahan’a gitti. Sultan taraf›ndan
huzura kabul edilmeyen Ebulkas›m’a, muhatab›n›n Anadolu umumi valisi Bo-
zan oldu¤u bildirildi. Fakat ‹znik’e dönerken Bozan taraf›ndan yakalan›p ken-
di yay›n›n kirifli ile bo¤duruldu. ‹sfahan’a giderken yerine b›rakt›¤› ve kardefli
oldu¤u tahmin edilen Ebulgazi, Bozan ve Selçuklu ordusunun bask›s›na ra¤-
men, K›l›ç Arslan dönünceye kadar elde kalan Selçuklu miras›n› muhafaza et-
meyi baflard›.
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1074 y›l›nda Anadolu’ya
giren ve 1075 y›l›nda ‹znik’i
fetheden Süleymanflah,
Bizans’taki taht kavgalar›na
müdahale edecek askeri
gücünün yan› s›ra; öldü¤ü
1086 y›l›na kadar Bizans
s›n›r›ndan Halep kap›lar›na,
Sinop’tan Antakya’ya kadar
eni 15, boyu 30 günlük
mesafeye ulaflan büyük bir
ülkenin hükümdar›
konumuna gelmiflti. Oysa
Süleymanflah’›n ölümünden
sonra Melikflah’›n
müdahalesi ile bir taraftan
taht sahipsiz b›rak›l›rken,
di¤er taraftan Diyar-› Bekr,
Antakya-Halep, Urfa-Musul
hatlar›n›n kesilmifl olmas›
Türkiye Selçuklular›n›
sars›nt›ya u¤ratt›. 

Çaka muhtemelen O¤uzlar’›n
Çavuldur boyuna mensup bir
Türkmen beyi olup, Malazgirt
Savafl›ndan sonra
Anadolu’da fetihlerde
bulunurken Bizans
kuvvetlerine esir düfltü.
‹mparator Botaniates
zaman›nda itibarl› bir mevki
edinen Çaka Bey, Anna
Komnena’n›n söyledi¤ine
göre Grekçeyi de çok iyi
ö¤renmiflti. Aleksios
döneminde gözden düflen
Çaka Anadolu’ya kaç›p, infla
etti¤i donanma sayesinde
‹zmir ve çevresindeki adalar›
fethedip bir beylik kurdu.



I. KILIÇ ARSLAN DÖNEM‹

K›l›ç Arslan’›n Tahta Geçmesi 
Yukar›da ifade edildi¤i gibi, Süleymanflah’›n iki o¤lu K›l›ç Arslan ve Kulan Arslan,
babalar›n›n Tutufl’la girdi¤i savaflta ölmesi üzerine, Melikflah taraf›ndan Antakya’da
yakalan›p ‹sfahan’da hapsedilmifllerdi. Süleymanflah’›n o¤ullar› bundan ancak alt›
y›l sonra, Melikflah’›n ölümüyle (Kas›m 1092) bafllayan fliddetli taht mücadeleleri
s›ras›nda kaçma imkân› bulabildiler. Nitekim K›l›ç Arslan ve kardefli Yabgululardan
oluflan kalabal›k bir orduyla ‹znik’e döndüler. Fakat Ebulgazi’nin K›l›ç Arslan’a
devredebildi¤i miras art›k Bizans taraf›ndan kuflat›lm›fl bulunan ‹znik ve çevresin-
den ibaret bulunuyordu. 

K›l›ç Arslan hemen giriflti¤i idari düzenlemeler çerçevesinde ‹lhan Muham-
med’i, di¤er valiler üzerine beylerbeyi tayin ederek Bizans’a karfl› taarruza geçti.
K›l›ç Arslan bu amaçla, Bizans’a karfl› ittifak etti¤i Çaka Bey’in k›z›yla da evlenmek
suretiyle iflbirli¤ini güçlendirdi.

Çaka Bey ve Bizans ‹mparatoruyla ‹liflkiler
Beylerbeyi Muhammed, Ulubat Gölü ve Kap›da¤› yar›madas› çevresini ele geçirdi.
Aleksios Komnenos’un gönderdi¤i kuvvetleri önce ma¤lup etti ise de sonra yeni-
lerek esir düfltü. 

Bu s›rada Basileous unvan› kullanan Çaka Bey de bir rivayete göre, ‹stan-
bul’da kendisini gözden düflüren ‹mparator Aleksios’un taht›n› ele geçirmeyi
düflünüyordu. Bu maksatla kendisi Çanakkale Bo¤az›’n›n Abydos liman›n› ku-
flat›rken, Peçeneklerle de iflbirli¤i yap›yordu. Bununla birlikte bu kudretli Türk
beyinin, Bizans’a karfl› olsa bile Marmara bölgesinde genifllemesi, tabii olarak
K›l›ç Arslan’›n menfaatlerine ayk›r› düflüyordu. Aleksios iyi gözlemledi¤i bu
durum hakk›nda Selçuklu sultan›na bir mektup göndererek, onu kay›npederi-
ne karfl› uyard›. Asl›nda babas› gibi Bizans istikametinde zaten tabii seyrinde
yürüyen Türk yay›lmas› konusunda gereksiz güç sarfetmek yerine, güneydo¤u
siyasetini uygulamak isteyen K›l›ç Arslan, bu mesaj› Bizansla bar›fl yapmak için
bir vesile addetti. Zira Süleymanflah’›n ölümü ile devletin yaln›zca güneydo¤u-
ya ç›k›fl kap›lar› kapanmakla kalmam›fl; Anadolu’da siyasi birlik de parçalan-
m›flt›. Do¤uya güvenle dönebilmesinin yolu Bizans’la bar›fltan geçti¤i için Alek-
sios’la anlaflma yapmakta tereddüt etmedi. Ancak arkas›nda Çaka Bey gibi
muktedir birisini b›rakmas› da uygun olmayaca¤›ndan onu bertaraf etti. 

K›l›ç Arslan bundan sonra Tokat, Niksar, Kayseri ve Sivas bölgesinde hüküm
süren Daniflmend Bey’in de hedefleri aras›nda bulunan Malatya üzerine yürüdü.
Her ne kadar teorik olarak Daniflmendliler ve di¤er Türkmen beyleri K›l›ç Ars-
lan’›n tâbîleri idiyse de statü, sultan›n gücünü ortaya koymas›na ba¤l› olarak yer-
leflecekti. Malatya ise Suriye kap›s› (Antakya-Halep-Urfa çizgisinde) Büyük Sel-
çuklular taraf›ndan t›kanm›fl bulunan Anadolu yaylas›n› el-Cezire’ye ba¤layan ki-
lit noktalardan biri olmas› bak›m›ndan stratejik önemi haizdi. K›l›ç Arslan bu se-
beple Ermeni Gabriel’in idaresinde bulunan flehri 1095 y›l›nda kuflatt›.

Malatya iyi tahkim edilmifl oldu¤u için fliddetle muhasara edilmesine, hatta bir
k›s›m H›ristiyan ahalinin teslim olmak istemesine ra¤men düflürülemedi. Sultan ku-
flatmay› a¤›rlaflt›rarak sürdürmek istiyordu; fakat bu s›rada Haçl› ordular›n›n top-
raklar›na girdi¤ini haber ald›.

392.  Ünite  -  Kurulufl Dönemi (Süleymanflah ve I . K › l ›ç  Ars lan)



Birinci Haçl› Seferi 
Haçl› Seferleri Büyük Selçuklu Tarihi dersinde de görüldü¤ü üzere, tarihin seyrini
de¤ifltiren ve Selçuklular’› da her yönüyle do¤rudan ilgilendiren bir hadiseydi.
Haçl› seferlerinin sebepleri k›saca flunlard›:

1. Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflü üzerine Avrupa’da giderek yayg›nlaflan fe-
odalizmin yol açt›¤› sosyal çöküntünün yan› s›ra, kurakl›k-sel gibi do¤al
afetlerin de derinlefltirdi¤i ekonomik sorunlar had safhadayd›. Bu yüzden
birbiriyle çat›flmakta olan flovalyeleri, yeni hâkimiyet alanlar› bulabilecekle-
ri ‹slâm dünyas›na sevk etmek.

2. Malazgirt Savafl›ndan sonra askeri gücü büyük ölçüde k›r›lm›fl olan Bizans’›n,
Türk ilerleyiflini durdurmak için papal›ktan defalarca yard›m istemesi.

3. Papal›¤›n art›k Balkanlar’a geçmesi an meselesi olan Türkleri, kendisi için
de tehdit olarak alg›lamas›.

4. Araplar›n yüzy›llar içerisinde Suriye’den bafllayarak, M›s›r ve tüm Kuzey Af-
rikay› ele geçirip islâmlaflt›rd›ktan sonra, Endülüs (‹spanya) üzerinden Pire-
neler’e dayanm›fl olmalar›. Böylece bir hilal içerisinde kuflat›lm›fl bulunan
H›ristiyan dünyas›n›n, Selçuklular›n Anadolu’yu fethiyle adetâ gö¤sünden
vurulmufl olmas›.

5. Evrensel bir din haline gelen ‹slâmiyetin H›ristiyanl›k karfl›s›nda insiyatifi
elinde bulundurmas›; özellikle Endülüs’te temsil edilen ‹slam medeniyetinin
giderek geniflleyen etki alan›na H›ristiyan din adamlar›n›n da girmesi; bu su-
retle yaflanacak bir ‹slamlaflma sürecinin kiliseyi çökertece¤i korkular› ger-
çek bir dini sebep olarak Haçl› seferlerinin düzenlenmesine zemin haz›rla-
m›flt›. Bunun yan›nda sefere kat›lacak dindar H›ristiyanlar› heyecanland›r-
mak üzere ortaya at›lan, Hz. ‹sa’n›n mezar›n›n bulundu¤u Kudüs’ün kurta-
r›lmas› da dini nedenler aras›nda say›lmaktad›r.

Feodalite hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Marc Bloch, Feodalite ( Çev. Melek F›rat, ‹s-
tanbul 2007).

Avrupa, feodalizme karfl› bafllayan köylü ayaklanmalar› ve arpal›k fazlas› floval-
ye çat›flmalar› yüzünden, zaten bir iç savafl tehdidini bünyesinde bar›nd›rmaktay-
d›. Bu sistemin güçlendirdi¤i tek kurum ise kiliseydi. Papa II. Urbanus bu sebep-
lerle 1095 y›l›nda Clermont’da toplanan konsilde, haçl› seferi ilan edip Avrupa’y›
yak›p-y›kacak olan atefl topunu, kendi aç›s›ndan son derece uygun bir zamanda
Türk-‹slâm dünyas›n›n ortas›na b›rakt›.

‹znik’in Düflmesi
Papa II. Urbanus’un görevlendirdi¤i din adamlar›n›n yürüttü¤ü propoganda çerçe-
vesinde k›sa zamanda büyük kalabal›klar toplanmaya bafllad›. Konsilde ordula-
r›n 1096 y›l› A¤ustos ay›nda hareket etmesi kararlaflt›r›ld› ise de, özellikle sivil aha-
linin oluflturdu¤u gruplar heyecana kap›larak vaktinden önce harekete geçtiler.
Yol boyunca kendi Katolik dindafllar›n›n nefretini mucip vahfletler gösterip A¤us-
tos bafl›nda ‹stanbul önlerine ulaflt›lar. Pierre l’Hermite adl› bir kefliflin kumanda et-
ti¤i bu ordu, ‹stanbul’u ya¤ma ve tahribattan korumak isteyen Aleksios Komnenos
taraf›ndan alelacele Yalova yak›nlar›nda Anadolu yakas›na geçirildi. Kendilerine
düzenli birlikleri beklemeleri sal›k verildi ise de, Türk topraklar›nda gerçeklefltir-
dikleri insanl›k d›fl› sald›r›lar üzerine, sultan›n kardefli Kulan Arslan taraf›ndan pu-
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Feodadalite yegâne üretim
alan›n›n toprak ve buna
ba¤l› olarak tek üretim
biçiminin tar›m oldu¤u
dönemde senyörün
(efendinin), çiftçi veya
kölelerin topraktan elde
ettikleri art›k ürünün bir
k›sm›na ya da taman›na zor
yoluyla el koydu¤u ekonomik
ve siyasal düzenin ad›d›r.
Feodalite toplumun kraldan
bafllayarak soylular, din
adamlar›, hür köylüler ve
köleler olarak pramidal
biçimde dizildi¤i; ancak
piramidin taban›nda
kalabal›k kitlelerin ezildi¤i
bir siyasi yap›d›r.
Feodalitenin en mühim
özelli¤i, kraldan en
afla¤›daki soyluya kadar, her
vassal›n baflka bir vassal›n
süzereni (metbu) oldu¤u
hiyeyarflik örgütlenme
biçiminden kaynaklanan,
merkeziyetçi krall›klar›n
oluflmas›n› engeleyen adem-
i merkeziyetçi yap›s›d›r. 
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Roma ve ‹stanbul kiliseleri
aras›nda yaflanan mezhep
çat›flmalar›, 1054 y›l›nda iki
kilisenin birbirini kâfir ilan
etmesiyle neticelenmiflti.
Buna ra¤men Malazgirt
Savafl›ndan sonra çaresiz
kalan ‹mparator Mihail
Dukas, Roma kilisesinin
üstünlü¤ünü de kabul etmek
kayd›yla askeri yard›m
talebinde bulunmufltu. Daha
sonra ‹mparator Aleksios
Komnenos taraf›ndan bu
ça¤r› iki defa yinelendi.
Nitekim son ça¤r›y› ulaflt›ran
Bizans elçileri Clermont
Konsil’inde haz›r
bulunmufllard›. 



suya düflürülüp neredeyse tamamen yok edildiler. Halk›n Haçl› Seferi ad› verilen
bu teflebbüs tamamen sonuçsuz kald›. 

Bizans’›n Papal›k’tan istedi¤i yard›m›n mahiyeti, ‹stanbul önlerine ulaflan bu vas›fs›z-vah-
fli kalabal›kla en ufak bir benzerlik göstermiyordu. Asl›nda hemen arkas›ndan kontlar,
dükler idaresinde gelen düzenli haçl› ordular› bile Bizans’›n maksad›n› aflmaktayd›. Oysa
‹mparatorun beklentisi ihtiyaçlar›n› temin edece¤i; sevk ve idaresi kendi elinde olacak, az
say›da/vas›fl› paral› askerler gönderilmesiyle s›n›rl›yd›. Oysa Birinci Haçl› Seferine kat›-
lanlar›n say›s›n›n, aileleriyle birlikte birkaç yüzbine ulaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. 

1096 y›l› sonunda harekete geçen ve flövalyelerden müteflekkil nitelikli ordular,
1097 y›l› bafl›ndan itibaren Anadolu’ya geçirilmeye bafllad›lar. Bu ordunun ileri ge-
lenleri Godefroi de Bouillon, kardefli Baudouin, Kont Raymond, Fransa kral›n›n
kardefli Hugue de Vermandois, Sicilya Norman kontu Bohemond ve ye¤eni Tan-
kred gibi kimselerdi. Asl›nda asalet unvanlar› d›fl›nda öncekilerden çok farkl› ol-
mayan bu gruplar da, ‹stanbul’da yapt›klar› tahribatla büyük korkuya sebebiyet
verdiler. Aleksios Komnenos bunun üzerine haçl› ordular›n› olabildi¤ince çabuk
bir flekilde Anadolu’ya geçirdi. 

Haçl› seferi ça¤r›s›n›n özünde, Do¤u’da Müslümanlar taraf›ndan zulmedildi¤i söylenen
din kardefllerine yard›m propogandas› vard›. Ancak özellikle de ‹stanbul’un debdebesini
ve Bizans halk›n›n zenginli¤ini gören haçl›lar›n ilk hissettikleri aldat›lm›fll›k ve k›skanç-
l›k oldu. 

1097 ‹lkbahar›nda Anadolu yakas›na geçirilen Haçl› ordular›n›n ilk hedefi tabii
olarak, klasik sefer yolunun da önemli noktalar›ndan birisi olan ‹znik’ti. fiehrin 5
km. uzunlu¤unda, 11 m. yüksekli¤indeki surlar› 144 kule ile çok iyi tahkim edil-
mifl olup, bat› taraf›ndaki surlar ‹znik Gölünün içerisinden yükseliyordu. Bu durum
gölden iafle temini bak›m›ndan büyük kolayl›k sa¤l›yordu.

Haçl› Seferleri Hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Steven Runciman, Haçl› Seferleri Tarihi
(trc. Fikret Ifl›ltan) 3 cilt TTK yay›nlar› Ankara 1986-1987; Ifl›n Demirkent, Haçl› Seferleri
Tarihi, ‹stanbul 1997.

Haçl›lar May›s ay› bafl›nda ‹znik’i üç taraftan kuflatt›lar. Sultan K›l›ç Arslan bu s›-
rada bilindi¤i gibi Malatya muhasaras›yla meflguldü. Müdafiler bir yandan sultana
acil yard›m ça¤r›s›nda bulunurken di¤er yandan fliddetle direniyorlard›. Ancak haç-
l›lar›n Bizans›n yard›m› olmadan baflar›l› olamayacaklar›n› hissetirmek için bir müd-
det bekleyen ‹mparator, daha sonra gönderdi¤i kuvvetlerle ve göle indirilen küçük
bir donanma ile kuflatmay› a¤›rlaflt›rd›. Art›k göl üzerinden yard›m alamayan Türk-
lerin durumu gittikçe zorlafl›yordu. K›l›ç Arslan bir ay süren zorlu bir yürüyüflle; an-
cak kuflatma bafllad›ktan sonra ‹znik önlerine ulaflabildi. Güney surlar›ndan ani bir
bask›nla flehre girebilmek için fliddetli bir sald›r›ya geçti. Haçl› birliklerine çok zayi-
at verdirmesine ra¤men muvaffak olamad›. Müdafilere bundan sonra teslim olmak
ya da savaflmak konusunda serbest olduklar›n› bildirerek oradan uzaklaflt›.

Haçl›lar›n Anadolu’ya geçtikten sonra ve ‹znik muhasaras› s›ras›nda sergiledik-
leri vahflet, Türkleri Bizansla anlaflmaya mecbur etti. Haçl›lar ertesi gün büyük bir
hücumla flehri almaya haz›rlan›rlarken, Manuel Butumutes idaresindeki Bizans
kuvvetleri, göl taraf›ndan gece gizlice girip ‹znik’i teslim ald›lar (18 Haziran 1097).
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Düzenli ordular da ya¤ma ve
vahflette öncekileri
aratmad›lar. ‹leri gelenleri
‹stanbul’da a¤›rland›klar›
saraylar› tahrip ettiler.
Geriye dönüflün mümkün
olmad›¤›n› gören ‹mparator,
haçl› liderlerine feodal rejim
dolay›s›yla al›fl›k olduklar›
anlay›fla uygun olarak
vassal›k yemini ettirdi. Buna
göre Haçl›lar önceden
Bizans’a ait olan yerleri
Türkler’den geri
ald›klar›nda, bu yeminin
gere¤i olarak Bizans’a iade
edeceklerdi.

Klasik sefer yolu Roma
imparatorlu¤u döneminde
Do¤uya (Suriye-M›s›r-‹ran)
düzenlenen seferlerde takip
edilen yol olup ‹stanbul,
‹znik, Eskiflehir, Akflehir,
Konya, Ere¤li’den Gülek
Bo¤az› yoluyla Çukurova’ya
iner; Akdeniz k›y›s›na
ulafl›rd›. Kara yolundan
devam edildi¤inde ise,
Ere¤li’den Kayseri yönüne
döndükten sonra Göksun-
Marafl üzerinden Suriye’ye
var›rd›.
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Bizansla yap›lan anlaflmaya göre, ileri gelenler fidyelerini ödemek kayd›yla ‹z-
nik’ten ayr›ld›lar. Bu durum ya¤ma ve katliam flans›n› kaybeden Haçl›lar’›n, Hristi-
yanlar›n düflmanlar›na hayat hakk› tan›d›¤› için Bizans’› tekfir (dinsiz saymak) et-
melerine sebep oldu. Ancak ele geçirilen ganimetlerden kendilerine ülefltirilen kü-
çük servetlere kavuflunca meseleyi uzatmay›p yola devam karar› ald›lar.

‹mparator, K›l›ç Arslan’›n tutsak al›nan kar›s› ve çocuklar›n› ise Ege k›y›lar›n›
Çaka’n›n halefi olan Türkler’den kurtarmak üzere bir süre ‹stanbul’da tuttuktan
sonra sultana gönderdi.

Eskiflehir ve Ere¤li Savafllar›
K›l›ç Arslan düflmana a¤›r kay›plar verdirmesine ra¤men baflkentini kurtaramay›p
geri çekilirken, ülkenin sahibi s›fat›yla onlar› yürüyüfl güzergâhlar› üzerinde ken-
dince de uygun bir yerde karfl›lamay› planl›yordu. Bu çerçevede Daniflmendliler
baflta olmak üzere, etraftaki Türk beylerinden yard›m istedi. Haçl›lar ise güvenlik
kayg›s› ve yiyecek ihtiyaçlar›n› kolay karfl›layabilmek için, bir günlük mesafeyle,
iki büyük grup halinde ilerliyorlard›. Bohemond idaresindeki ordu Türk bask›nla-
r›yla kay›plar vererek, klasik sefer yolunun di¤er önemli dura¤› Eskiflehir’e geldi.
K›l›ç Arslan ordusunu Eskiflehir’in kuzey bat›s›nda Sar›su ovas›nda pusuya yat›r-
m›flt›. Bohemond idaresindeki haçl› ordusu, gece karargâhlar›n› kurduktan sonra
sabah›n ilk ›fl›klar›yla beklenmedik bir kuflatmayla karfl›laflt›lar. Haz›rl›ks›z yakala-
nan haçl›lar ok ve m›zrak ya¤muru alt›nda neredeyse imha olacakt›.

K›l›ç Arslan bunun için canh›rafl bir mücadele verirken, Bohemond’un acil yar-
d›m ça¤r›s›n› alan di¤er haçl› ordusu cebri bir yürüyüflle ö¤lende bölgeye ulaflt›.
Sultan o kadar büyük bir kuvveti kuflatm›flt› ki onlar› haçl›lar›n tamam› zannet-
miflti. Raymond idaresindeki ordunun gelifliyle sar›lmak tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kalan K›l›ç Arslan, kahramanca savaflmas›na ra¤men iki ordunun birleflmesini en-
gelleyemedi. O s›rada kalabal›k Haçl› ordular› karfl›s›nda, her fleyden daha önem-
li olan insan kayb›n› en aza indirmek için, a¤›rl›klar›n› savafl alan›nda b›rak›p çe-
kilmek zorunda kald› (1Temmuz 1097). 

Haçl›lar önemli bir baflar› kazanm›fllard› fakat yaz s›ca¤› olmas› hasebiyle a¤›r
z›rhl› ordular büyük s›k›nt›lar çekmekteydi. Konya yönünde ilerlemekte olan haçl›-
lara karfl› y›pratmaya yönelik sald›r›lar devam etti¤i gibi, ekinler ve su kaynaklar› da
tahrip edilerek iafle imkânlar› yok ediliyor ve flehirler boflalt›l›yordu. Bununla birlik-
te haçl›lar›n say›ca çok üstün olmalar›, Türkler’in al›fl›k olduklar› tarzda bir meydan
savafl› yapmaya izin vermeyen; onlar›n en önemli silah› olan oku etkisizlefltiren a¤›r
z›rhl› donan›mlar› ve Bizans’› dahi endifleye sevk eden vahfliyane savafl usûlleri, ce-
saretleri; tüm zorluklara ra¤men ilerlemelerine imkân sa¤l›yordu.

Türk ordular›n›n Haçl›lar karfl›s›nda baflar›s›z olmalar›n›n nedenleri nelerdir?

K›l›ç Arslan, sefer yolunu takiple Konya-Akflehir üzerinden ilerleyen haçl› ordu-
sunu Ere¤li’de bir kere daha karfl›lad›. Fakat bu teflebbüsü de baflar›l› olamad›. Ba-
udouin ve Tankred idaresinde ana ordudan ayr›lan haçl›lar›n bir k›sm› Gülek Bo-
¤az›ndan Çukurova (Kilikya)’ya indi. Bölge Adana, Tarsus ve Misis flehirleri dâhil
olmak üzere haçl›lar›n eline düfltü.

Kayseri istikametinde ilerleyen ikinci grup da, bu bölgenin beyi Emir Hasan’›n
fliddetli mukavemetine ra¤men Kayseri, Göksun ve Marafl üzerinden ilerlemeye
muvaffak oldu. Daha sonra birleflen kuvvetler Antakya önlerine vard›lar.
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Haçl› ordular›n›n say›lar›yla
ilgili olarak devrin
kaynaklar›nda birbirinden
farkl› ve çok abart›l›
rakamlar da verilmifltir.
Buna ra¤men 100.000 kadar
savaflç›n›n yan› s›ra, aileleri
de hesaba kat›ld›¤›nda
say›lar›n›n birkaç yüzbini
buldu¤u tahmin edilebilir.
‹slâm kaynaklar›, bafl
edilemeyen bu ordular›n ne
kadar çok oldu¤unu
anlatmak; Latin kaynaklar›
ise yüzbinlerce H›ristiyan›n
dinleri u¤runda ne kadar
fedakârane mücadele
ettiklerini göstermek için
abart›l› rakamlar vermifl
olmal›d›rlar. 
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Büyük Selçuklu Tarihi dersinde de görüldü¤ü üzere, Haçl› kontlar›ndan Bauoudin, Ermeni-
ler’in iflbirli¤i tekliflerini de¤erlendirip Toros adl› valinin elinde bulunan Urfa’ya girdi. Ancak
onu bertaraf edip, Mart 1098’de kendi kontlu¤unu kurdu. As›l haçl› ordusu Antakya’y› kufla-
t›p ald›ktan sonra burada Bohemond idaresinde bir prinkepslik kuruldu (Haziran 1098). Bir
hayli zayiata u¤ramakla beraber, bu beklenmedik baflar›larla kendilerine güveni artan Haçl›-
lar, k›sa bir süre önce Fat›mîler’in Türklerden ald›¤› Kudüs’ü de kuflatt›lar. Büyük zorluklar
ve kay›plara u¤ramakla birlikte, dindar H›ristiyanlar›n bu seferin nihai hedefi sayd›klar› Ku-
düs’ü de ele geçirmeyi baflard›lar (Temmuz 1099). Burada kurulan krall›k di¤er haçl› hâkimi-
yetlerinin de metbûu idi. Haçl›lar, ‹mparator Komnenos’a ettikleri ba¤l›l›k yeminine uymaya-
rak, bu seferlerden maksatlar›n›n do¤ulu H›ristiyanlara yard›m etmek de¤il, kendilerine hâ-
kimiyet alanlar› açmak oldu¤unu göstediriler. Böylece Bizans bundan sonraki haçl› seferleri
boyunca kerhen haçl›larla iflbirli¤i etmek zorunda kalsa bile, H›ristiyan dünyas›n›n Do¤u ve
Bat› yüzü aras›nda zaten mevcut olan anlaflmazl›k telafisi mümkün olmayan bir düflmanl›¤a
dönüfltü. 1204 y›l›nda haçl›lar›n ‹stanbul’u zabt ve tahrip etmesiyle neticelendi.

Haçl› Seferinden Sonra K›l›ç Arslan
Birinci Haçl› Seferinde en büyük zarar› gören Türkiye Selçuklular› oldu. Baflkent
‹znik’le birikte Ege-Marmara k›y›lar› Bizans’›n ele geçirmifl; Çukurova, daha sonra
Bizans taraf›ndan al›nmakla birlikte haçl›lar›n eline geçti. Bu sefer s›ras›nda haçl›-
lara gönüllü yard›m eden tek do¤ulu H›ristiyan grup olan Ermeniler, onlar›n göl-
gesinde Toroslar›n sarp geçitlerini tuturak merkezi Sis (kozan) flehri olmak üzere,
bir baronluk kurmaya muvaffak oldular. Urfa-Antakya çevresi haçl›lar taraf›ndan
tutulmufl bulunuyordu. Ayr›ca K›l›ç Arslan’›n tâbisi s›fat›yla bu savafllarda yer alm›fl
olmakla birlikte, herhangi kayba u¤ramayan Daniflmend beyi Gümüfltegin, Si-
vas’tan Malatya’ya do¤ru topraklar›n› geniflletmeye koyulmufltu. Bütün bunlar›n
sonucu olarak Türkiye Selçuklular› Konya ve çevresinde s›k›fl›p kalm›fllard›. K›l›ç
Arslan’›n haçl›lar›n gelifli s›ras›nda kuflatmakta oldu¤u Malatya hakimiyeti bu sar-
maldan ç›kmak için hayati önemi haiz bulunuyordu. Ancak bu flartlar› Selçuklular-
la rekabet için uygun bir f›rsat olarak de¤erlendiren Gümüfltegin Ahmed Gazi de,
Malatya’y› ayn› gerekçelerle almak istiyordu.

Nitekim Gümüfltegin daha önce etraf›n› defalarca ya¤malad›¤› flehri almak
üzere 1100 y›l› A¤ustos ay›nda harekete geçti. Bunun üzerine flehrin hâkimi Er-
meni Gabriel, Antakya haçl› prinkepsi Bohemond’dan yard›m istedi, hatta ona
flehri teslim etmeyi vadetti. Bohe-
mond memnuniyetle ilerlerken bir
söylentiye göre Urfa’da Toros’un ba-
fl›na gelenleri hat›rlayan Gabriel,
yapt›¤›na piflman olarak haçl› reisi-
nin ilerleyiflini Daniflmend beyine
ihbar etti. Nitekim Gümüfltegin bas-
k›na u¤ratt›¤› ve kuvvetlerinin tama-
m›n› imha etti¤i Bohemond’u esir al-
d›. Türk beyi Urfa kontunun ilerleyi-
fli ve Malatya’n›n savunmas› için as-
ker takviyesi yapmas› üzerine kuze-
ye do¤ru çekildi; Bohemond’u Nik-
sar kalesinde hapsetti. 
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Resim 2.1

Haçl›lar›n
Anadolu’ya
ilerleyifli ve
Türklerle savafl

Haçl› kontlar›ndan Baudouin
Çukurova’da iken Urfa’dan
gelen bir davet üzerine,
Kudüs ve kutsal hedeflerini
unutarak oraya gitti. Toros,
Melikflah’›n ölümünden
sonra iflgal ettti¤i flehri
Türkler’e karfl› koruyabilmek
için haçl›lar›n deste¤ini
almak istiyordu. Çocu¤u
olmayan Toros ve kar›s›
merasimle Baudouin’i evlat
edindiler. Ancak flehirde
ertesi gün ç›kan bir isyanda
Toros feci flekilde öldürüldü
ve haçl› reisi kontlu¤unu
ilan etti (30 Mart 1098).



1101 Y›l› Haçl›lar›
Birinci Haçl› Seferi Türk-‹slâm dünyas› için ne kadar tahripkâr oldu ise; savafl›n H›-
ristiyan taraflar›, özellikle de haçl›lar aç›s›ndan kesin bir galibiyetle sonuçlanm›flt›.
Ancak haçl›lar bu yolculuk boyunca gerek savafllarda, gerekse hastal›k ve k›tl›k
yüzünden çok kay›plar vermifllerdi. Kudüs’e kadar varabilenlerin bir k›sm› ise kut-
sal görevlerini yerine getirdiklerini söyleyip ülkelerine dönüyorlard›. Bu gidiflat
Yak›ndo¤uda kurduklar› siyasi teflekküllerin yaflayabilmesi aç›s›ndan son derece
olumsuz bir durumdu. Dolay›s›yla bu seferin kazan›mlar›n›n korunabilmesi yeni
ordular›n sevk edilebilmesine ba¤l›yd›. Nitekim bundan sonraki haçl› seferlerinin
(Dördüncü sefer d›fl›nda) hedefi, Outreme ad› verilen Latin Do¤u’nun yaflat›lmas›-
n› sa¤lamak olmufltur. Kudüs düfltü¤ü s›rada ölen Urbanus’un yerine geçen Papa
II. Paskalis, bu ihtiyaçla yeni bir sefer ça¤r›s› yapt›. Sefere kat›lanlara önceki Papa
taraf›ndan verilen, günahlar›n›n ba¤›fllanmas› gibi imtiyazlar›n aynen devam ede-
ce¤i vadediliyordu. Ancak ettikleri haçl› yemininin gere¤ini yapmayanlara da yo-
¤un bask›lar uygulan›yordu. Bunun neticesi olarak birinci seferden daha fazla sa-
vaflç›n›n kat›ld›¤› muazzam ordular topland›. Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinden her
biri ikiyüzer bin kifliyi bulan üç ordu yola ç›kt›.

Merzifon Savafl›
1101 y›l› ilkbahar›nda ‹stanbul önlerine ulaflan ilk ordu Aleksios Komnenos tara-
f›ndan ‹zmit yak›nlar›nda Anadolu’ya ç›kar›ld›. Birinci seferin verdi¤i cesaretle,
bunlar da ülkeler zabt etmek, hatta Ba¤dad’› da ele geçirmek niyetinde olduklar›-
n› söylüyorlard›. Bu s›rada Bohemond’un Niksar’da hapsedilmifl oldu¤unu ö¤re-
nince yollar›n› de¤ifltirdiler. Eskiflehir- Ankara -Çank›r› istikametinde ilerleyen haç-
l› ordusu, Niksar’a gitmek için Türkler’in elinde bulunan Yahfl›han-K›r›kkkale-Ço-
rum yerine, Kastamonu-Amasya güzergâh›n› tercih etti. Ancak bu defa haçl›lar›n
geliflinden haberdar olan K›l›ç Arslan, art›k onlarla savafl konusunda da tecrübeliy-
di. Suriye ve Anadolu’daki Türk beylerine acil yard›m ça¤r›s› yapan sultana ilk ka-
t›lanlardan birisi de, Daniflmendli topraklar›n›n hedef al›nmas› dolay›s›yla Melik
Gazi idi. Haçl›lar›n yollar› üzerinde bulunan flehirler boflalt›l›p, ekinler ve su kay-
naklar› tahrip edildi. Nitekim 2 Temmuz’da Çank›r›’ya ulaflan haçl›larla nizami
harp, hatta Türk bölgesinin içerisine çekilene kadar ciddi bir müdahale de yap›l-
m›yordu. Ancak Selçuklu sultan› bu kadar k›sa bir sürede Artuklu Belek Gazi, Ha-
lep Selçuklu meliki R›dvan ve di¤erleriyle sadece 20.000 kiflilik bir kuvvet toplaya-
bilmiflti. K›l›ç Arslan 200.000 kiflilik haçl› ordusunun öncü ve artç› birlikleriyle, yi-
yecek bulmak için da¤›lan gruplara ani sald›r›lar düzenleyip bir hayli zayiat verdir-
di. Buna ra¤men 2 A¤ustos günü Merzifon’a ulaflabilen haçl› ordusu, beklenmedik
flekilde Türk ordusu taraf›ndan kuflat›ld›. Ordugâh›n etraf›n› araba ve eflyalardan
yapt›klar› siperle çevirip saflar oluflturdular. Türkler ilk gün ok ya¤muruyla iyice
bunaltt›klar› düflman›n, ertesi gün yiyecek aramaya ç›kan üç bin kiflilik bir birli¤i-
ni pusuya düflürüp periflan ettiler. Sonra haçl› karargâh›n› tamamen sar›p açl›¤a
mahkûm ettiler. Bu durumda savafl› kabulden baflka flans› kalmayan haçl›lar, 5
A¤ustos 1101 günü, kendilerinden çok küçük olan Türk ordusuyla akflama kadar
gruplar halinde harb ettiler. Savafl sonuçlanmam›fl olmakla birlikte umutlar›n› yiti-
ren haçl› askerleri, kad›n, çocuk ve yayalar› kaderlerine terk edip gece kaçmaya
bafllad›lar. Türk askerleri çok yorgun olmalar›na ra¤men, durumu haber al›nca gün
›fl›rken takibe koyuldular. Karadeniz sahillerine ulaflan birkaç bin atl› d›fl›nda haç-
l› ordusunun önemli bir k›sm› imha edildi.
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Haçl› Yemini günahlar›n›n
ba¤›fllanmas› karfl›l›¤›nda
kutsal topraklara sefere
kat›lmay› taahhüt eden
kimselerin ettikleri yemin
olup, haçl›lar bunun
sembolü olarak elbiselerinin
yakalar›na k›rm›z› çuhadan
bir haç takarlard›. Yemini
yerine getirmemenin cezas›
ise aforoz, yani dinden
ç›kar›lmayd›.



Konya ve Ere¤li Savafllar›
1101 y›l› ordular›n›n birinci k›sm› Ankara’ya do¤ru ilerlerken, ikinci ordu da Hazi-
ran ortalar›nda ‹stanbul’a ulaflm›flt›. Anadolu’ya geçip di¤er orduya yetiflmeyi istiyor-
lard›. Ancak ilk ordunun ak›betine dair bilgi alamay›nca, Kulu-Cihanbeyli üzerinden
Konya’ya do¤ru harekete geçtiler. K›l›ç Arslan birinci orduyla savafl›rken bu durum-
dan haberdar olmufltu. Nitekim Merzifon savafl›ndan sonra sarp yollardan cebri bir
yürüyüflle, sadece sekiz gün içerisinde, Konya yak›nlar›nda bulunan düflman› yaka-
layarak kuflatma alt›na ald›. Yol boyunca Türkler’in sald›r›lar› ve iafle yoklu¤u sebe-
biyle zaten periflan durumda bulunan haçl›lar›n bu ordusu da imha edildi.

Savafl henüz sürerken üçüncü haçl› ordusu da klasik sefer yolunu takiple Türk
topraklar›na girdi. Say›ca az ve çok yorgun olan Türk ordusunun böyle bir ordu-
nun karfl›s›na ç›kmas› düflünülemezdi. Nitekim her zaman oldu¤u gibi, y›pratma
taktikleri ile zayiata u¤rat›lan haçl› ordusu, boflalt›lm›fl flehirleri yak›p y›karak yolu-
na devam ediyordu. K›l›ç Arslan takviye kuvvetlerinin kat›l›m›n› beklerken, haçl›-
lar›n zorunlu olarak geçecekleri Ere¤li’de, Ere¤li Çay›’n›n da içinden akt›¤› Akgöl
ovas›nda ordusunu pusuya yat›rd›. 5 Eylül günü susuzluktan mahvolmufl halde
Ere¤li k›y›s›na ulaflan haçl›lar, gayr› nizami bir flekilde suya hücum ettiler. Pusular-
dan ç›kan Türk askerlerinin ok ya¤muru alt›nda flaflk›na döndüler. Nihayet çember
içerisine al›n›p imha edilen bu ordudan da, birkaç yüz adam›yla birlikte savafl
meydan›ndan kaçan komutanla da¤lara s›¤›nan bir avuç insan kurtulabildi. 

Yukar›da ifade edldi¤i gibi, Birinci Haçl› Seferi tüm ‹slâm dünyas› ve Türkiye
Selçuklular› bak›m›ndan bir felaketle sonuçlanm›flt›. Yeni yurt edindi¤i bu toprak-
larda kurmaya çal›flt›¤› siyasi birlik parçalanm›fl, Konya ve çevresine inhisar eden
bir kara beyli¤ine dönüflmüfltü. Bu kazançlar›n› ebedi k›lmak isteyen haçl›lar ise,
aral›ks›z ordular sevk etmeye devam ediyorlard›. 1101 y›l›nda gelen ve say›lar›
500.000’i geçen bu haçl› ordular›n›n yenilmesi, Selçuklular’a kay›plar›n telafisi ko-
nusunda k›sa vadede bir fayda sa¤lamad›. Bununla birlikte Latin Do¤u ömrünü
uzatacak bu muazzam destekten mahrum kald›. Bu galibiyetlerle özgüvenlerini ta-
zeleyen Türkler ise, Anadolu’dan at›lamayacaklar›n› göstermifl oldular. Bu seferin
en önemli sonuçlar›ndan birisi de, sa¤anak gibi gelen haçl›lar›n u¤rad›klar› hezi-
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1101 Y›l› Haçl›lar›

Kaynak: I. Demirkent
Haçl› Seferleri



metin flokuyla 45 sene yeni bir sefer düzenleyememeleridir. Bu fas›la Selçuklu-
lar’›n Orta Anadolu’daki tecrit sarmal›ndan tedrici olarak ç›kmalar›na f›rsat verdi. 

1101 y›l› haçl›lar›na karfl› kazan›lan baflar›n›n sizce en önemli neticesi nedir?

K›l›ç Arslan’›n Musul Seferi ve Ölümü

Bizans ‹mparatorlu¤u ile Bar›fl
1101 y›l› haçl›lar›n›n imhas› K›l›ç Arslan’› ve Türkiye Selçuklu Devletini bölgenin
en büyük gücü durumuna yükseltmifl bulunuyordu. Bizans, Birinci Haçl› Seferiyle
elde ettiklerini kaybetmek istemiyor idiyse de, özellikle Antakya prinkepsi Bohe-
mond’un ‹stanbul’da etti¤i vassall›k yeminini hiçe saymas›, haçl›larla aralar›nda
olan hoflnutsuzluklar› iyice su yüzüne ç›karm›flt›. Nitekim Aleksios, Daniflmend
Gazi’ye Bohemond’u kendisine teslim etmesi için büyük bir mebla¤ teklif etmiflti.

Ancak kendi topraklar›n› da tehdit eden haçl›lara karfl› K›l›ç Arslan’la gücünü
birlefltiren Daniflmend beyi, onun bu denli güçlenmesini kendi menfaatlerine ay-
k›r› buluyordu. Nitekim Gümüfltegin Gazi, Sultan’›n Birinci Haçl› Seferi bafllad›¤›n-
da kuflat›p alamad›¤›; ancak Türkiye Selçuklular› için stratejik önemi haiz olan Ma-
latya’y› fethetti. K›l›ç Arslan ise Aleksios ile haçl›lara karfl› bir ittifak yapt›. Zira gü-
neydo¤u politikas›n›n olmazsa olmaz› Bizansla bar›flt›. Haçl› seferinin kinini tutma
zaman› de¤ildi. Sultan›n bu anlaflmayla Bizans’›n ele geçirdi¤i topraklardaki varl›-
¤›n› kabul etti¤i; ancak Antakya, Urfa gibi haçl›lardan ele geçirece¤i flehirlerin me-
sele yap›lmayaca¤›, hatta donanma deste¤i verilmesi gibi maddeler içerdi¤i tahmin
edilebilir. Nitekim önce Marafl, Elbistan civar›na bir sefer yapan K›l›ç Arslan bura-
dan Antakya’ya do¤ru hareket etti. ‹mparatorun Akdenize ç›kard›¤› donanma, Çu-
kurova flehirlerinin haçl›lardan al›nmas› yan›nda adeta K›l›ç Arslan’a destek mahi-
yetindeydi. Halep meliki R›dvan’a elçi gönderen sultan, haçl›lara karfl› savafl için
destek istemifl; bu harekât Müslüman ahâli aras›nda büyük sevinç yaratm›flt› (A¤us-
tos 1103). 

K›l›ç Arslan Suriye hudutlar›na vard›¤› s›rada Gümüfltegin Gazi, Bohemond’u K›l›ç Ars-
lan’›n r›zas› hilaf›na Urfa kontuna teslim etti. Muhtemelen Malatya’n›n Urfa kontu taraf›n-
dan taciz edilmeyece¤i garantisini alm›flt›. Fakat Bohemond serbest kald›ktan sonra, ken-
disi için ödenen fidyeyi Suriye’de Müslüman köyleri ya¤malay›p halk› k›l›çtan geçirerek
fazlas›yla toplad›. K›l›ç Arslan bunun üzerine, Antakya seferini yar›da b›rak›p Daniflmend
Gazi’ye karfl› yürüyerek onu Marafl civar›nda büyük bir yenilgiye u¤ratt›. Daniflmend beyi-
nin 1105 y›l›nda ölümü üzerine derhal Malatya’y› kuflatt›. Sonra onun Ya¤›siyan adl› o¤lu-
nun idaresinde bulunan flehri, iki ay boyunca fliddetle muhasara ettikten sonra teslim ald›
(Eylül 1106).

Antakya prinkepsi Bohemond ise 1104 y›l›nda Avrupa’ya dönerek, Bizans’a
karfl› bir ordu toplamaya giriflmifl; Aleksios bu nazik durum karfl›s›nda K›l›ç Ars-
lan’dan askeri yard›m talebinde bulunmufltu. Anna Komnena’n›n kayd›ndan, impa-
ratorun Bohemond’a karfl› savafl› kazanmas›na yetecek miktarda asker gönderildi-
¤i anlafl›l›yor. K›l›ç Arslan ise bölgede hâkimiyetini tahkim etmek ve haçl›lar› bura-
lardan söküp atmak için bu defa Urfa’y› kuflatmaya karar verdi. Son y›llardaki ba-
flar›lar›, bölgede büyük Selçuklular’a ba¤l› olarak hüküm sürmekte olan Türk bey-
lerinin onun taraf›na geçmelerine zemin haz›rlad›. Böylece Meyyâfârikîn (Silvan),
Hani, Âmid (Diyarbak›r), Harput, Siirt ve Erzen K›l›ç Arslan’›n idaresine girdi. Sul-
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tan tâbiyetine giren beylerle birlikte 1106’da Urfa’y› kuflatt›. Ancak surlar›n›n sa¤-
lam oluflu ve iyi tahkim edilmesi sebebiyle, daha kapsaml› ve a¤›r bir muhasaraya
ihtiyaç vard›. Bu yüzden sefer sonuçsuz kald›.

Büyük Selçuklular’la Rekabet ve K›l›ç Arslan’›n Ölümü
Devletin kurulufl aflamas›ndan beri Mikailo¤ullar› (Ça¤r›-Tu¤rul)’yla Kutalm›flo¤ul-
lar› aras›nda süren rekabet; haçl› seferinin yol açt›¤› olumsuzluklar› bir ölçüde hal-
ledip Bizansla bar›fl yapan K›l›ç Arslan’›n, babas› gibi güneydo¤uya inmesiyle ye-
niden alevlendi. Berkiyaruk’un yerine tahta geçen Muhammed Tapar bu olaylar›
dikkatle takip ederken, K›l›ç Arslan’›n taraftar› oldu¤u düflüncesiyle Musul valisi
Çökermifl’i azledip yerine Çavl›’y› tayin etti. Yeni valiye karfl› girdi¤i savaflta esir
edilen Çökermifl öldürülünce, ahali Çavl›’ya karfl› flehrin kap›lar›n› kapatt›. Çöker-
mifl’in adamlar›n›n daveti üzerine Harran’› alan K›l›ç Arslan, daha sonra yinelenen
ça¤r› üzerine Musul’a hareket etti. Nihayet 22 Mart 1107 tarihinde Musul’a giren K›-
l›ç Arslan, Sultan Tapar ad›na okunan hutbeyi kendi ad›na çevirdi. fiehirde baz› ta-
yinler yapt›; kaynaklar›n ifadesine göre idaresinde bulunan her yerde oldu¤u gibi,
Musul’da da adaletle muamele etti.

K›l›ç Arslan’›n Musul’da ad›na hutbe okutmas›ndan sonra Abbasi Halifesi Müstazhir Billah
elçi gönderip, hutbede kendi ad›n›n zikredilmesi karfl›l›¤›nda Ba¤dad minberlerinde Sul-
tan’›n ad›n› okutma teklifinde bulundu. Bu bilgi Büyük Selçuklu sultanlar›n›n denetimi al-
t›nda bulunan Halifenin, ondört y›ld›r K›l›ç Arslan’›n saltanat›n› onaylamad›¤›; K›l›ç Ars-
lan’›n da Halife’yi tan›mad›¤› gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.

Daha önce haçl›larla mücadelede, kendi menfaatleri de öyle gerektirdi¤i için
K›l›ç Arslan’la birlikte hareket etmifl olan Halep Meliki R›dvan, onun yükseliflini
tehlikeli bularak bu defa Çavl›’n›n yan›nda yer ald›. Keza Mardin ve çevresinde ye-
ni bir beylik kurmakta olan Artuklu ‹lgazi de ayn› kayg›larla Çavl›’n›n taraf›na geç-
ti. Muhalifler iki ay kuflatt›ktan sonra K›l›ç Arslan’a ait Rahbe’yi ald›lar. Sultan bu
geliflmeler sebebiyle Çavl›’n›n üzerine yürümek istiyor; fakat kuvvet azl›¤› yüzün-
den savafl› geciktirmek mecburiyetinde bulunuyordu. Bizans’a yard›m için gönder-
di¤i askerlerinin kendisine kat›l›m›n› beklerken ülkesinden de acil olarak takviye
kuvvetler istedi. Ancak destek kuvvetleri gelmeden savafl› kabule mecbur kald›.
Ayr›ca Harput ve Âmid beylerinin savafla girmeden kendisini terk etmeleri, K›l›ç
Arslan’›n durumunu daha da zorlaflt›rd›. Buna ra¤men 13 Temmuz 1107 tarihinde
meydana gelen savaflta kahramanca mücadele etti. Sonunda esir düflme tehlikesi
bafl gösterince, at›n› k›y›s›nda savaflt›klar› Habur nehrine sürdü. Melikflah zaman›n-
daki alt› y›ll›k esaret hayat›n› yeniden yaflamak istememesinden daha do¤al bir fley
yoktu. Musul takviye kuvvetlerle birlikte, melik tayin etti¤i o¤lu 11 yafl›ndaki fia-
hinflah’›n idaresinde bulunuyordu. Sultan, Musul’da Anadolu’dan yola ç›kan kuv-
vetlerle birleflip geri dönebilirdi. Ancak kendisinin ve at›n›n z›rhlar›n›n a¤›rl›¤› su-
da ilerlemesine imkân vermedi ve bo¤ularak hayat›n› kaybetti. Birkaç gün sonra
k›y›ya vuran cesedi, Meyyâfârikîn valisi tayin etmifl oldu¤u atabeyi Humartafl tara-
f›ndan kendisi için yapt›r›lan ve Kubbetü’s-Sultan ad› verilen türbeye defnedildi.

K›l›ç Arslan’›n Ölümünden Sonra Türkiye Selçuklular›
Türkiye Selçuklular› kuruluflundan itibaren, 30 y›ll›k bu k›sa süreçte büyük badire-
ler atlatm›fllard›. Süleymanflah’›n Tutufl’a yenilip ölmesi, Melikflah’›n o¤ullar›n› hap-
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Kubbetü’s-Sultan K›l›ç
Arslan’dan sonra, k›z› Saide
Hatun dâhil olmak üzere hac
vs. vesilelerle yap›lan
yolculuklar s›ras›nda vefat
eden hanedan
mensuplar›n›n ve ileri gelen
Türk beylerinin
gömülmesiyle büyüyerek
Sultan Mahallesi ad›n›
alm›flt›. XIV. yüzy›la kadar
türbenin varl›¤› bilinmekle
birlikte, bugün hiçbir izi
bulunmamaktad›r.



setmesi ve Anadolu’ya ordular gönderip naibi Ebulkas›m’› ortadan kald›rmas›; k›-
saca taht›n alt› y›l bofl kalmas› önemli bir sars›nt› yaratm›flt›. 1092 y›l›nda hapisten
kaçan K›l›ç Arslan çok k›sa bir sürede duruma vaziyet ederek, kay›plar› telafi et-
miflti. Ancak onun 1097’de Malatya kuflatmas› s›ras›nda Anadolu’ya giren haçl› or-
dular› yeni bir krize neden olmufltu. Nitekim ‹znik dâhil olmak üzere Ege ve Mar-
mara sahillerini kaybeden Selçuklular, bu seferin yol açt›¤› flartlar yüzünden Kon-
ya ve havalisine s›k›flt›lar. 

K›l›ç Arslan buna ra¤men parlak zekâs›, cesareti ve dayand›¤› Türkmen kitlenin
gücü dolay›s›yla k›sa zamanda bu badireyi aflabilece¤inin iflaretlerini verdi. 1101
y›l›nda gelen üç haçl› ordusunu imha etti¤i gibi, Daniflmendlilere rekabet f›rsat›
vermedi. Malatya’y› almas› Do¤u Anadolu’daki Türk beylerinin ona itaat etmesini
sa¤larken, Musul’un yeni ve eski valileri aras›ndaki çat›flmaya taraf oldu. Fakat Mu-
sul’u alarak Büyük Selçuklulara aç›kça meydan okumas› babas› gibi hayat›na mal
oldu.

Ancak K›l›ç Arslan’›n kayb›, ne Süleymanflah’›n ölümü, ne de haçl› seferinin yol
açt›¤› y›k›nt›yla k›yaslanamayacak fliddette bir sars›nt› yaratt›. Çünkü Tu¤rul Arslan,
Arap, Mesud ve fiahinflah adl› o¤ullar›n›n en büyü¤ü olan 11 yafl›ndaki fiahinflah
yakalanarak ‹sfahan’da hapse at›l›rken, devlet bir kere daha bafls›z kalm›flt›. Bu de-
fa flartlar Türkiye Selçuklular›’n›n etraf›n› çevirmifl bulunan Bizans, Ermeni, Danifl-
mendli, Haçl› ve Büyük Selçuklu barikatleri dolay›s›yla, öncekilerle k›yaslanama-
yacak kadar a¤›rd›. K›l›ç Arslan’›n efli küçük o¤lu Tu¤rul Arslan’› Emir Bozm›fl’›n
nezaretinde Malatya’ya getirerek sultan ilan etti. Belki de bu yaflta bir çocu¤un
Konya’da kabul görmeyece¤i gerçe¤inden hareket edilmiflti. Daha önce ‹znik’te
nâiblik yapan Ebûlgazi (Hasan)’nin; güneydo¤u harekât› öncesi de Konya’da nâib
olarak b›rak›ld›¤›, 1109-1110 y›llar›nda Bizans’la mücadelelerde onun ad›n›n geç-
mesine bak›larak bu defa da nâib tayin edilmifl oldu¤u ileri sürülebilir. Öyleyse
Ebûlgazi Hasan’›n, yafllar› küçük oldu¤u için K›l›ç Arslan’›n o¤ullar›n›n Konya’ya
dönmesini engelledi¤i söylenebilir.

Öte taraftan K›l›ç Arslan, Bizans’a yard›ma gönderdi¤i kuvvetler gecikti¤i için ha-
yat›n› kaybetmifl olmas›na ra¤men; hiçbir vefa emaresi göstermeyen Aleksios da,
Türkler’e karfl› sald›r›ya geçmifl bulunuyordu. Bohemond’a karfl› aç›k iflbirli¤ine kar-
fl›n K›l›ç Arslan’›n ölümünden, haçl› seferinden kazand›klar›n› elinde tumak ve ge-
niflletmek için yararlanmak istiyordu. Bunun yan› s›ra Daniflmendliler de Sultan’›n
ölümünden sonra yeniden Türkiye Selçuklular› ile rekabet imkân› bulmufllard›.

Tu¤rul Arslan’› Konya’ya götüremeyen Hatun’un Sultan Tapar’la yapt›¤› gö-
rüflmeler sonucunda serbest b›rak›lan fiahinflah, nihayet 1110 y›l›nda Anadolu’ya
döndü. Malatya’da Hatun’la görüfltükten sonra, kardeflleri Arap ve Mesud’u hap-
sedip Konya’ya gitti. Bir kayna¤›n amcazâdesini öldürüp tahta geçti¤i fleklindeki
ifadesi, e¤er nâib ise Ebûlgazi’nin hanedan mensubu oldu¤unu aç›kça göster-
mektedir.

fiahinflah’›n Saltanat›
fiahinflah 1110 y›l›nda Konya’da taht› ele geçirdi¤i zaman, anlaflmay› bozmufl
olan Bizans, Türkler’i Anadolu’dan atmak için taaruza geçmifl bulunuyordu. Bu
yüzden yeni sultan›n ilk ifli Bizans’a savafl açmak oldu. fiahinflah, Alaflehir’deki
Bizans karargâh›na sevk etti¤i ordu yenilince, imparatora elçi göndererek onun-
la bar›fl yapt›. 
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Gazi’nin babas› demek olan
Ebûlgazi’nin bu lakab›
o¤lunun ad›na nisbetle
ald›¤›, ad›n›n Hasan oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Ebûlgazi
Hasan’›n Süleymanflah
Antakya seferine ç›karken
yerine b›rakt›¤› Ebûlkas›m’›n
kardefli oldu¤u ve onun
öldürülmesi üzerine, K›l›ç
Arslan dönene kadar ‹znik’te
nâiblik yapt›¤› bilinmektedir.
Haçl› seferi s›ras›nda da
Kayseri bölgesi emiri olarak
K›l›ç Arslan’›n yan›nda yer
alm›flt›. 1097 y›l›nda Ere¤li
savafl›nda gösterdi¤i
kahramanl›klar dolay›s›yla,
ad›n› tafl›yan ziyaretgâhlarla
Hasanda¤› hikâyeleriyle,
milletin haf›zas›nda
yüzy›llarca yaflad›. Bozan’›n
Ebûlkas›m’› yay›n›n kirifli ile
bo¤durdu¤una bakarak onun
hanedan mensubu oldu¤u
söylenmiflti. Bu varsay›m
kardefli Ebûlgazi için de
geçerlidir. fiahinflah’›n onu
bertaraf etmesi de, tahta
göz koymas›yla ilgili
olmal›d›r. Nitekim daha
sonra fiahinflah’a isyan›
s›ras›nda Mesud’un yan›nda
yer alan o¤lu Gazi’nin, savafl
s›ras›nda fiahinflah’a büyük
bir h›nçla sald›rd›¤›
nakledilmektedir. Onun
Kulan Arslan’›n o¤lu oldu¤u
ihtimali, yafl›ndan dolay›
mümkün görülmemektedir.



Bununla birlikte Türkmen beyleri etraflar›nda toplad›klar› kuvvetlerle Bi-
zans’a karfl› sald›r›lara devam ettiler. Güney Marmara k›y›lar›nda ilerleyerek
Çanakkale’ye kadar varan Türkler, imparatorun gönderdi¤i birlikleri yenip ku-
mandan›n› esir ald›lar. Bunun üzerine bizzat harekete geçen Aleksios ciddi bir
netice alamadan ‹stanbul’a döndü (1113).

Bir süre Balkanlar’daki sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Aleksios, Kafkas-
lar’daki K›pçak bask›s› ve Gürcü istilâs› dolay›s›yla Anadolu’ya gelen onbinlerce
Türkmen’in fiahinflah’a sa¤lad›¤› gücü görerek yeniden sefere ç›kmak zorunda kal-
d›. Konya’ya do¤ru ilerleyen, fakat Türkler’in iafle imkânlar›n› yok etmesi yüzün-
den s›k›nt› çeken Bizans ordusu, pusu ve ani bask›nlarla y›prat›lmaya devam edil-
di. Ancak fiahinflah ‹mparatora karfl› giriflti¤i nizami savaflta baflar›s›z olup çekildi.
Bizans ordusundan iltica eden bir gayr›müslim O¤uz askerinin tavsiyesine uyarak
düflmana gece bask›nlar› düzenleyen Selçuklu sultan› insiyatifi ele geçirdi. Bizans
ordusu çekilirken yapt›¤› bask›nlarla galip durumda bulunan fiahinflah, ‹mpara-
tor’a elçi gönderip bar›fl talebinde bulundu (1116). Karahisar yak›n›nda ‹mparator-
la buluflarak onunla anlaflmaya vard›. 
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Türkiye Selçuklular›’n›n kurulufl tarihi ve flekliy-

le ilgili problemleri aç›klayabilme

Devletin kurulufluyla ilgili olarak, Büyük Selçuklu
Devleti ve Bizans ‹mparatorlu¤una ba¤l› veya ba-
¤›ms›z olarak kuruldu¤una dair görüfller bulun-
maktad›r. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucular›
olan Kutalm›flo¤ullar›’n›n, Malazgirt zaferinden
sonra Alp Arslan taraf›ndan Anadolu’nun fethiyle
görevlendirildikleri fleklindeki görüfl, onlar›n bu
tarihlerde hapiste bulunmas› dolay›s›yla kabul gör-
memifltir. Sultan Melikflah taraf›ndan sürgün gibi
bir görevlendirme yap›ld›¤› görüflünün temelinde
Melikflah’dan baflkas›n›n sultan unvan› alamaya-
ca¤› anlay›fl› vard›r. Ancak Güney Anadolu’ya gel-
diklerinden itibaren Büyük Selçuklu karfl›t› bir po-
litika takip eden ve Melikflah taraf›ndan da üzeri-
ne ordular gönderilen Süleymanflah’›n fiam meliki
Tutufl’la yapt›¤› savaflta ölmesi, rekabeti aç›kça
göstermektedir. Ayr›ca Süleymanflah’›n Bizansl›
taht davac›lar›na yapt›klar› yard›mlar ve Drakon
Çay› anlaflmas› dolay›s›yla Bizans’a tâbi oldu¤u ve
bu olaylar›n tarihlerinin de kurulufl tarihi oldu¤u
yolundaki görüfller de as›ls›zd›r.
Tarihi olaylar dikkatle incelendi¤inde Türkiye
Selçuklular›’n›n Büyük Selçuklularla rekabet, Bi-
zans’la mücadele halinde ve ba¤›ms›z olarak ku-
ruldu¤u görülmektedir. Kurulufl tarihi ise, ‹slâm
kaynaklar›n›n verdi¤i ‹znik’in fetih tarihi olan
1075’dir.

Süleymanflah’›n siyasetinin hedeflerini, Büyük

Selçuklu ve Bizans Devleti ile iliflkilerini yorum-

layabilme

Süleymanflah ‹znik’i fethinden sonra, saltanat mü-
cadelesine giriflen Botaniates’i destekleyip tahta
geçmesini sa¤layarak; daha sonra da taht kavga-
lar›na taraf olarak s›n›rlar›n› kolayl›kla Bo¤azi-
çi’ne kadar geniflletmifl bulunuyordu. Ancak 1080
y›l›nda taht› ele geçiren Aleksios Komnenos,
Türkler’i buralardan atmak istiyordu. Bunu aske-
ri yollarla baflaramay›nca, bu s›rada Balkanlar-
dan da Norman sald›r›s›na maruz kald›¤› için dip-
lomasiye baflvurdu. Süleymanflah ile Drakon Ça-
y› anlaflmas›n› imzalayan ‹mparator, Türkler’in
Bo¤aziçi’nden çekilmesi kayd›yla, ad› geçen ça-
y›n do¤usunda kalan topraklar›n onlara aidiyeti-

ni kabul ediyordu. Böylece fiili durumu hukuki-
lefltiren Süleymanflah, Bizans cihetinden kendisi-
ni emniyete ald›ktan sonra, yönünü do¤uya dön-
dü. Bafll›ca hedefi, Malazgirt savafl›ndan sonra
Bizans’›n boflaltt›¤› fakat Türkler’in de henüz va-
z›yed edemedi¤i Anadolu topraklar›nda siyasi
birli¤i sa¤lamakt›. Bu maksatla Çukurova ve F›rat
havzas›nda baz› yerleri fethedip Antakya’ya ulafl-
t›. Bu yönde takip etti¤i siyasetin di¤er hedefleri
de Büyük Selçuklular’la rekabet soydafl ve din-
dafllar›n›n bulundu¤u bu alanlarla ba¤lant› kura-
rak devletinin medeni geliflimini sa¤lamak ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r.

K›l›ç Arslan döneminde takip edilen siyasetin

esaslar›n› belirleyebilme

Süleymanflah’›n ölümü üzerine esir düflen ve Me-
likflah’›n ölümüne kadar ‹sfahan’da hapiste kalan
K›l›ç Arslan 1092’de kaç›p ülkesine döndü. An-
cak babas›n›n Marmara k›y›lar›ndan Halep kap›-
lar›na kadar geniflletti¤i ülkesi, ‹znik ve çevresin-
de küçük bir beyli¤e dönüflmüfltü. K›l›ç Arslan
önce Çaka Bey’le iflbirli¤i halinde Bizans’› geri-
lettikten sonra, babas›n›n siyasetini takip ederek
Bizans’la bar›fl yap›p yüzünü do¤uya döndü. Ba-
bas›na tâbi beyleri yeniden kendisine ba¤layarak
hâkimiyetini geniflletti. Süleymanflah’›n ölümü
üzerine, Melikflah’›n Antakya-Urfa-Diyarbak›r
hatt›nda kesti¤i el-Cezire yolunu Malatya üzerin-
den aflmaya karar verdi. Bu amaçla Ermeni bir
valinin elinde bulunan flehri kuflatt›. Ancak tam
bu s›rada haçl› ordular›n›n ‹znik’i kuflatt›¤› habe-
ri ulaflt›.
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Haçl› Seferlerini Türkiye Selçuklular› aç›s›ndan

yorumlayabilme

Papal›¤›n 1095 y›l›nda Clermont konsilinde ka-
rarlaflt›rd›¤› üzere, yüzbinleri aflan haçl› ordular›
Melikflah’›n ölümü sebebiyle istikrars›zl›k içeri-
sinde bulunan ‹slâm dünyas›na karfl› sald›r›ya
geçmifllerdi. Bu ordular›n maksat ve niteli¤ine
dair bilgisi bulunmayan Türkler’in, halk›n haçl›
seferi ad› verilen güruhu kolayl›kla imha etmesi,
onlar hakk›nda yanl›fl bir izlenim yaratt›. ‹znik
haçl›lar taraf›ndan kuflat›ld›¤›nda K›l›ç Arslan Ma-
latya önlerinde bulunuyordu. Gecikmifl olarak
döndü¤ünde ise baflkentini kurtaramad›. fiehir
Bizansl›lar’a teslim edildi. Haçl› ordular›n›n muh-
temel yürüyüfl yollar›nda yiyecek su kaynaklar›-
n› yok ederek, Eskiflehir ve Ere¤li yak›nlar›nda
karfl›lar›na ç›kan sultan kalabal›k haçl› ordular›
karfl›s›nda baflar›l› olamad›. Yollar›na devam eden
haçl›lar ise Çukurova’dan sonra Urfa, Antakya ve
Kudüs’ü alarak hâkimiyetlerini kurdular. 
Bu durum bütün ‹slâm dünyas› ad›na büyük bir
darbe olmakla birlikte, Türkiye Selçuklular› bak›-
m›ndan daha a¤›r sonuçlar do¤urdu. Ege-Mar-
mara-Akdeniz k›y›lar›ndaki topraklar›n› kaybe-
den, güneydo¤uya ç›k›fl yollar› tamamen kapan-
d›¤› için Konya ve havalisine s›k›flm›fl bir kara
beyli¤ine dönüfltü. Bununla birlikte 1101 y›l›nda
Latin Do¤u’ya destek için gelen ordular›n, Ana-
dolu’da imha edilmesi Türkler’e yeniden özgü-
ven kazand›rd›. 

K›l›ç Arslan’›n Büyük Selçuklular’la mücadelesi-

ni ve sonuçlar›n› aç›klayabilme

1101 y›l› haçl›lar›n›n imha edilmesinden sonra
Daniflmend Gazi, Malatya’y› kuflatarak ald›. K›l›ç
Arslan güneydo¤u siyaseti bak›m›ndan aleyhine
geliflen bu durum üzerine Daniflmend beyini ye-
nip, bir süre sonra da Malatya’y› kendi toprakla-
r›na katt›. K›l›ç Arslan’›n kudretini artt›rmas› Do-
¤u Anadolu’daki küçük Türkmen beyliklerinin
de kendiliklerinden itaat etmesiyle sonuçland›.
Bu arada Büyük Selçuklular›n eski Musul valisi
Çökürmüfl ile onun yerine tayin edilen Çavl› ara-
s›ndaki mücadeleye taraf oldu. Çökürmüfl’ün
adamlar›n›n davetini kabul ederek Musul’u ele
geçirdi ve hutbeyi ad›na okuttu. Büyük Selçuklu-
lar’›n uzaktan zay›f denetimi alt›nda bulunan böl-
ge beyleri K›l›ç Arslan’›n güçlenmesinden rahat-
s›z olarak Çavl›’yla birlikte cephe oluflturdular.
Türkiye sultan› onlara karfl› giriflti¤i savafl› ve ha-
yat›n› kaybetti. Bu durum haçl› seferinin yaratt›-
¤› engelleri aflma istidad› gösteren Türkiye Sel-
çuklular›’n› taht bofl kald›¤›, düflmanlar›na ve ra-
kiplerine harekete geçme f›rsat› ç›kt›¤› için, uzun
sürecek bir buhrana sürükledi.

4
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1. Türkiye Selçuklular›’n›n kurulufluyla ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Devletin kurucusu Kutalm›flo¤lu Süleyman-
flah’t›r.

b. Sultan Melikflah taraf›ndan Anadolu’ya tayin edil-
mifltir.

c. 1075 y›l›nda ‹znik’te kurulmufltur.
d. Drakon Çay› anlaflmas› ile Bizans’a ba¤l› olarak

kuruldu¤u ileri sürülmektedir.
e. Bizans ve Büyük Selçuklular’dan ba¤›ms›z ku-

rulmufltur.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Süleymanflah Dönemi ile il-
gili de¤ildir?

a. Aleksios Komnenos’a askeri yard›mda bulunmas›
b. Melikflah’›n Anadolu’ya Porsuk idaresinde ordu

göndermesi
c. Melikflah’›n Anadolu’ya Bozan idaresinde ordu

sevk etmesi
d. Antakya’n›n fethi
e. Kilikya’(Çukurova) n›n fethi

3. Drakon Çay› Anlaflmas›’yla ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Bizans ‹mparatorlu¤u ile Türkiye Selçuklular›
aras›nda imzalanm›flt›r.

b. Bu anlaflmayla Drakon Çay›’n›n do¤usunda kalan
topraklar, Türkiye Selçuklular›na b›rak›lm›flt›r.

c. Süleymanflah anlaflmay› “Sultan” unvan›yla im-
zalam›flt›r.

d. Anlaflma Bizans’›n iste¤i üzerine imzalanm›flt›r.
e. Bu anlaflmayla Türkiye Selçuklular› Bizans’a tâ-

bi duruma gelmifltir.

4. Süleymanflah’›n Güneydo¤u Anadolu’ya yönelmesi-
nin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Güneydo¤u Anadolu’da zengin maden yatakla-
r›n›n bulunmas›

b. Türkiye Selçuklular›’n›n Hac yollar›n›n güvenli-
¤ini üstlenmesi

c. Sultan Melikflah’›n, Süleymanflah’a güneydo¤u-
yu iktâ olarak vermesi

d. Türkiye Selçuklular›’n›n medenî geliflimi için bu-
radaki soydafl ve dindafllar› ile ba¤lant› kurmas›-
n›n zorunlulu¤u

e. Fat›mîler’den gelebilecek fiiî tehlikesine karfl›
önlem almak istemesi

5. Süleymanflah’›n ölümüyle ilgili olarak afla¤›daki
ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Ölümünden hemen sonra yerine o¤lu K›l›ç Ars-
lan geçmifltir.

b. Melikflah’a karfl› giriflti¤i taht kavgas›nda yaflam›-
n› yitirmifltir.

c. Türkiye Selçuklular› geçici olarak Melikflah’›n
tâbiyetine girmifltir..

d. Antakya Büyük Selçuklular’›n idaresine geçmifltir.
e. Bizansl›’lar ‹znik’i iflgal etmifltir. 

6. Afla¤›dakilerden hangisi I. Haçl› Seferi’nin nedenleri
aras›nda yer almaz?

a. Avrupa’da feodal düzenin sebep oldu¤u sosyal
çöküntü

b. Bizans’›n Türk ilerleyifli karfl›s›nda papal›ktan
yard›m istemesi

c. Evrensel hale gelen ‹slâmiyet’in H›ristiyanl›k kar-
fl›s›nda tehdit oluflturmas›

d. H›ristiyanlar›n, Hz. ‹sa’n›n çarm›ha gerilmesin-
den Kudüs’teki Yahudileri sorumlu tutmas›

e. Türklerin Balkanlar’a geçerek papal›k için tehdit
olabilece¤i korkusu

7. Bizans ‹mparatorlu¤u’nun haçl› seferinden beklentile-
riyle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Türkleri Anadolu’dan atmak için Papal›ktan yar-
d›m istemifllerdir.

b. Bizans ‹mparatorlu¤u Marmara ve Ege k›y›lar›n›
Türklerden geri alm›flt›r.

c. Bizans Avrupa’dan gelen vas›fs›z kalabal›klar-
dan dolay› hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›r.

d Haçl›lar’›n kontrol edilebilmesi aç›s›ndan önemli
olan klasik sefer yolu Bizans’›n eline geçmifltir.

e. Bu sefer sonunda haçl›lar ile Bizans aras›nda de-
rin düflmanl›klar oluflmufltur.

Kendimizi S›nayal›m



532.  Ünite  -  Kurulufl Dönemi (Süleymanflah ve I . K › l ›ç  Ars lan)

8. Selçuklu- Haçl› savafllar›yla ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Türkler savafl usullerine yabanc› olduklar› a¤›r
z›rhl› savaflç›lar karfl›s›nda yenilmifllerdir.

b. Türkiye Selçuklular› Konya ve havalisine çekil-
mek zorunda kalm›flt›r.

c. Haçl›lar’›n hristiyan olmayanlara karfl› insanl›k
d›fl› muameleleri Türkler’de, kimlik bilincini kuv-
vetlendirmifltir.

d. Türkler ile Haçl›lar aras›nda kültürel ve ekono-
mik iliflkiler kurulmufltur.

e. ‹lk gelen vas›fs›z haçl› birlikleri, Türkleri, sonra-
dan gelen haçl›lar›n gücü hakk›nda yan›ltm›flt›r.

9. 1101 Y›l› Haçl› Seferiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi do¤rudur?

a. Çukurova, Antakya, Urfa ve Kudüs Haçl›lar tara-
f›ndan zapt edilmifltir.

b. Daniflmendliler, Türkiye Selçuklular› aleyhine
genifllemeye bafllam›flt›r.

c. Busefer sonunda haçl› kontu Bohemond hapis-
ten kurtar›lm›flt›r.

d. Bu sefer Latin Do¤u’nun insan ihtiyac›n› karfl›la-
mak üzere düzenlenmifltir.

e. Bizans, bu sefer s›ras›nda haçl›lar›n yard›m›yla
Karadeniz sahillerini de geri alm›flt›r.

10. K›l›ç Arslan dönemi Türkiye Selçuklular› ile ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Malatya üzerinden el-Cezire’ye inerek haçl› se-
ferinin yaratt›¤› tecridi k›rmak istemifltir.

b. Süleymanflah’›n Güneydo¤u siyasetini sak›ncal›
bularak bat›ya a¤›rl›k vermifltir.

c. Bizans ‹mparatoru’na, haçl›lara karfl› askeri yar-
d›m yapm›flt›r.

d. Devletin baflkenti, ‹znik Bizans ‹mparatorlu-
¤u’nun eline geçmifltir.

e. K›l›ç Arslan’›n Musul seferi, Büyük Selçuklular’la
rekabetin sonucudur.

Anna Komnena’n›n babas› Aleksios Komnenos döne-
mini anlatt›¤› Alexiad adl› eserde, Malazgirt sonras›
Anadolu’u ve Türkler’e dair tasvirlerinden bir örnek:
“‹mparator Alexios devletin can çekiflmekte oldu¤u-

nun bilincindedir. Türkler korkunç biçimde yak›p y›k-
makta, talan etmekte...//...Alexios gözlerinin dibinde
Üsküdar’a kadar sokulmufl bulunan düflmanlar›na karfl›
kullan›labilecek tüm savunma imkânlar›n› inceleyip dur-
makla birlikte, o anda var olan ve a¤›rl›¤›n› duyurarak
kendisini tehdit eden tehlikeye karfl› haz›rland›. Nite-
kim dinsiz Türkler’in (Aleksios’un) gözleri önünde Mar-
mara Denizi yöresine nas›l yerleflti¤ine ve tüm Anado-
lu’da buyruk yürüten Süleyman’›n Nikaia/‹znik’i üs
edindi¤ine; bizim imparatorluk dedi¤imiz saltanat mer-
kezinin de orada bulundu¤una, sürekli olarak öteye
beriye ak›nc›lar gönderdi¤ine; ‹znik’e komflu tüm top-
raklar› talan etti¤ine; Bosphoros/‹stanbul Bo¤az›’nda
Damalis denilen kente kadar atl› ve yaya ak›nlar yapt›-
¤›na, pek çok ganimet devflirdi¤ine; hatta neredeyse
Bo¤az’› bile aflmaya kalk›flacak oldu¤una bir iki sözle
iflaret edilmiflti. Byzantionlular bu istilac›lar›n hiç kork-
madan her tarafta, k›y› boylar›ndaki küçük kentlerde ve
hatta kutsal yap›larda yaflamakta oldu¤unu, kimsenin
de onlar› kovamad›¤›n› görmekle tam bir dehflete düfl-
müfl bulunuyor ve ne yapacaklar›n› bilemiyorlard›.

Kaynak: Alexsiad (1996), 118, 124.

Okuma Parças›
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin Kuruluflu’’ konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin Kuruluflu’’ konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bizans ‹mparatorlu¤u ‹le
‹liflkiler’’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bizans ‹mparatorlu¤u ‹le
‹liflkiler’’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Büyük Selçuklularla Reka-
bet ve Süleymanflah’›n Ölümü’’ konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Birinci Haçl› Seferi’’ konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Birinci Haçl› Seferi’’ konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Birinci Haçl› Seferi’’ konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, ”1101 Y›l› Haçl› Seferi’’ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “I. K›l›ç Arslan Dönemi’’ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Selçuklular bafltan beri sünni Abbasî Halifeli¤ine ba¤l›
idiler. Ayr›ca Tu¤rul Bey, 1055 ve 1059 y›llar›nda dü-
zenledi¤i iki Ba¤dad seferiyle, Halifeyi fliî Büveyho¤ul-
lar›n›n tahakkümünüden kurtarm›fl; kendi himayesi al-
t›na alm›flt›. Böyle bir durumda Abbasî Halifesine kar-
fl›tl›k do¤rudan Selçuklu sultan›na tav›r almak anlam›na
geliyordu. 

S›ra Sizde 2 

Anadolu’da birli¤i sa¤lamak ve hâkimiyetini güçlendir-
mek, medeni geliflimini sa¤layabilmek için ihtiyaç duy-
du¤u kan naklini gerçeklefltirebilece¤i soydafl ve din-
dafllar›yla ba¤lant› kurmak ve Büyük Selçuklular’la re-
kabet etmek iste¤idir. 

S›ra Sizde 3 

Melikflah’›n veya Büyük Selçuklular›n Türkiye Selçuk-
lular›’na karfl› yürüttükleri düflmanca siyasetin temelin-
de iki aile aras›ndaki tarihi rekabet vard›r. Kutalm›flo-
¤ullar›’› taht için potansiyel bir tehlike oluflturuyorlard›.
Dolay›s›yla merkezden uzak ve denetlenmesi zor olan
Anadolu’da ba¤l›, ya da ba¤›ms›z bir teflekkül olufltur-
malar› istenmiyordu. 

S›ra Sizde 4

Haçl› ordular›n›n en büyük üstünlü¤ü hiç flüphesiz, sa-
y›sal olarak Türkler’den kat kat fazla olmalar›yd›. Bu-
nun kadar önemli baflka bir husus, Türkler’in ok ya¤-
muruyla bafllayan ve sahte ricatle düflman› imha eden
taktiklerinin, a¤›r z›rhl› haçl› ordusuna karfl› uygulana-
mamas›. ‹znik düflene kadar haçl›lar›n gücü ve maksat-
lar›na dair do¤ru istihbarat alamam›fl olmalar› dolay›sy-
la, bafllang›çta düflman› hafife almalar› Türkler’in yenil-
gilerinde bafll›ca etkenlerdir.

S›ra Sizde 5

Haçl› ordular›n›n baflar›l› olmas› durumunda, Selçuklu
Devleti’nin himayesinden mahrum kal›p da¤›t›lacak
olan Türkler’in Anadolu’da bar›nmas› mümkün olamaz-
d›. Bu zaferin Anadolu’nun vatanlaflmas› sürecinde bü-
yük önemi vard›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sultan Mesud’un Daniflmendliler’le iliflkilerini tan›mlayabilecek,
Bizans’›n bu dönem flartlar›n› nas›l de¤erlendirdi¤ini aç›klayabilecek,
Sultan Mesud’un devletini yeniden Anadolu’nun en güçlü iktidar› konumuna
yükseltebilmesinin esaslar›n› belirleyebilecek,
II. K›l›ç Arslan’›n saltanat›n›n ilk y›llar›nda karfl›laflt›¤› problemleri de¤erlen-
direbilecek,
Miryokefalon Savafl›’n›n nas›l bir geliflime imkân verdi¤ini aç›klayabilecek,
Bu dönemde devletin bünyesinde oluflan problemleri belirleyebileceksiniz.

‹çindekiler

• Sultan Mesud
• K›l›ç Arslan 
• Daniflmendliler 
• Türkmenler 
• Bizans ‹mparatorlu¤u

• Miryokefalon
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• Selahaddin Eyyûbî
• Haçl›lar
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Türkiye Selçuklu
Tarihi

• SULTAN I. MESUD DÖNEM‹ 
(1116-1155)

• II. KILIÇ ARSLAN DÖNEM‹ 
(1155-1192)

Sultan I. Mesud ve 
II. K›l›ç Arslan
Dönemi
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SULTAN I. MESUD DÖNEM‹ 

Taht› Ele Geçirmesi ve Daniflmendli Vesayeti 
fiahinflah Aleksios Komnenos ile savafl halinde onu takip ederken; kardefli Me-
sud’un Daniflmendli Emir Gazi ile birlikte üzerine gelmekte oldu¤unu ö¤rendi. Bu-
nun üzerine imparatoru da flafl›rtan bir bar›fl teklifinde bulundu. fiahinflah, Aleksi-
os’un düflmanlar›n› birbirine k›rd›rma siyasetine uygun olarak yapt›¤› asker yard›-
m› teklifini, belki durumun ciddiyetini fark edemedi¤i için kabul etmedi. Nitekim
Melik Mesud her nas›lsa hapisten kurtulmufl ve k›z›yla evlendi¤i Daniflmendli Emir
Gazi’nin deste¤i ile taht› ele geçirmek amac›yla üzerine gelmekteydi. fiahinflah,
Mesud’un durumunu ö¤renmek için gönderdi¤i öncü birli¤inin taraf de¤ifltirmesi
yüzünden ihanete u¤ray›p pusuya düfltü. fiahinflah kaybedece¤ini anlay›nca bir Bi-
zans kalesine s›¤›nd›; fakat yine kendi adamlar›n›n ihaneti sonucu yakalan›p Me-
sud’a teslim edildi. Mesud önce a¤abeyinin gözlerine mil çektirip onu Konya’da
efline teslim ettiyse de, mil çekme iflleminin tam yap›lmad›¤› kuflkusuyla yay›n›n
kirifliyle bo¤durdu. Kendisi Türkiye Selçuklu Devleti taht›na oturdu (1116).

Ancak Mesud bir yandan yafl›n›n çok genç olmas›, di¤er yandan da taht›n› Da-
niflmendli Emir Gazi’ye borçlu bulunmas› dolay›s›yla hükümdarl›¤a onun gölgesinde
bafllad›. Her ne kadar fiahinflah dönemi çok parlak de¤ildiyse de; her fleye ra¤men
Türkiye Selçuklular› ad›na ba¤›ms›z bir iradeyi temsil ediyordu. Oysa Mesud, ken-
disine taht› temin eden kay›npederinin üstünlü¤ünü kabul edip, onun vesayeti alt›-
na girmek zorunda kald›. Emir Gazi’nin öldü¤ü 1134 y›l›na kadarki dönem, Sultan
Mesud’un 39 y›ll›k uzun saltanat›n›n birinci k›sm›n› oluflturmaktad›r.

Bizans’›n ‹lerleyifli
Bizans imparatoru, I. K›l›ç Arslan’›n ölümünden sonra Türkiye Selçuklular›’n›n u¤-
rad›¤› sars›nt›dan azami derecede istifade etmiflti. fiahinflah’›n sald›r›lar›n› durdur-
mak konusunda, k›smen baflar› sa¤layan Aleksios’un ölümü üzerine yerine o¤lu
Ioannes (1118-1143) geçmiflti. Ancak fiahinflah’›n ölümünden hemen önce impara-
torla yapt›¤› anlaflma hükümsüz kalm›fl; Bizans’›n Çukurova’yla Suriye’yi kontrolü
aç›s›ndan çok önemli olan Denizli ve Uluborlu flehirleri Türkler’in eline geçmiflti.

Ancak yeni imparator da t›pk› babas› gibi saltanat›n› neredeyse Türklerle mücade-
leye hasredecektir. Buna mukabil Sultan Mesud’un kay›npederinin gölgesinde, Konya
çevresiyle s›n›rl› hükümdarl›¤›, ‹oannes’in daha fazla ilerlemesine imkân veriyordu. 

Sultan I. Mesud ve 
II. K›l›ç Arslan Dönemi

Vesayet, bir yetimin, yafl›
küçük ya da ehliyeti olmayan
birisinin sahip oldu¤u
servetin tayin edilen bir vâsi
eliyle yönetilmesidir.



1119 y›l›nda orduyla yola ç›kan ‹oannes, Alaflehir’e gelerek karargâh›n› kurdu.
Hedefi Türkmen ilerleyiflini durdurmak üzere Denizli’yi geri almakt›. ‹mparator’un,
Türk as›ll› komutanlar›ndan Aksukhos idaresinde gönderdi¤i kuvvetler, Alpkara
adl› bir komutan idaresinde, küçük bir müfrezenin korudu¤u ve Sultan Mesud’un
yard›m edemedi¤i Denizli’yi ele geçirdiler.

Aksukhos hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Ifl›n Demirkent “Komnenos Hanedan›n›n Bü-
yük Baflkumandan›: Türk As›ll› ‹oannes Aksukhos”, Belleten (1996) LX, 227, Ankara

Bununla birlikte merkezi idare ne kadar zay›f olursa olsun, Türkmenlerin Bi-
zans uçlar›ndaki ilerleyifli kendi mecras›nda devam ediyordu. ‹oannes bu ilerleyifli
durdurmak maksad›yla, 1121’de yeniden Anadolu’ya girdi. Bu seferki hedefi yine
Bat› Anadolu’da Türkmenlerin üssü konumundaki Uluborlu idi. Bu müstahkem fle-
hir de, Türk kuvvetlerinin Bizans askerleri taraf›ndan pusuya düflürülüp a¤›r zayi-
at verdirilmesi sonucu düfltü. Antalya’ya kadar ilerleyen ‹mparator, Türklerin elin-
de bulunan birçok yeri zapt etti. 

Malatya’n›n Daniflmendlilerin Eline Geçmesi
Türkiye Selçuklular›’n›n güneydo¤u siyaseti dolay›s›yla Daniflmendlilerle, Malatya
üzerindeki rekabetinden daha önce de söz edilmiflti. Önce Büyük Selçuklularla ça-
t›flma, sonra Birinci Haçl› Seferinin yaratt›¤› flartlar dolay›s›yla Suriye kap›s› tama-
men kapanan Anadolu Türkleri için, el-Cezire’ye aç›lan tek kap› Malatya idi. ‹flte
bu sebeple Daniflmendli beyinin K›l›ç Arslan’› hiçe sayarak flehri almas› aralar›nda
bir savafla yol açm›fl; sultan yenilgiye u¤rayan Daniflmend Gazi öldükten sonra bu-
ray› zapt etmiflti (1105). 

K›l›ç Arslan Musul seferinde ölünce efli, küçük o¤lu Tu¤rul Arslan’la Malatya’ya
gelerek onu burada sultan ilan etmiflti. Süryani Mihail’in “Malatya Sultan›” ifadesi,
onun hükümdarl›¤›n›n s›n›rlar›na iflaret etmektedir. Tu¤rul Arslan, annesinin Har-
put hâkimi Artuklu Belek Gazi ile evlenip, onu atabeyli¤ine tayin etmesi dolay›-
s›yla güvende bulunuyordu. Nitekim Belek Gazi’nin, Haçl›lar’a karfl› kazand›¤› za-
ferler dolay›s›yla ‹slâm dünyas›nda itibarl› bir mevkii vard›. 

Ancak Selçuklular›n K›l›ç Arslan’›n ölümünden sonra u¤rad›¤› sars›nt›, Danifl-
mendlilere güç kazand›rm›flt›. Nitekim Emir Gazi damad› Mesud’un zay›f duru-
mundan yararlan›p onun aleyhine topraklar›n› geniflletmeye bafllad›. ‹lk hedefi ise,
Belek Gazi’nin ölümü üzerine (1124) onun himayesinden mahrum kalan Malatya
oldu. Belek’in halefleri ile Tu¤rul Arslan aras›nda onun miras› için cereyan eden
çat›flmalar Emir Gazi’ye f›rsat verdi. Haziran 1124’de, Mesud’un da onay›n› alm›fl
olarak Malatya’y› kuflatt›. fiehrin etraf›n› ya¤malayan Daniflmendli beyi, Sultan Me-
sud’un Malatya siyasetini ailesine ihanet olarak de¤erlendiren Melik Arab’›n, top-
raklar›na sald›rmas› yüzünden buradan ayr›lmak zorunda kald›. Fakat kuflatmay›
o¤lu Muhammed’e devretti. D›flar›yla ba¤lant›s› kesilen flehirde k›tl›k bafl gösterdi.
Tu¤rul Arslan’›n haçl›lardan yard›m alma teflebbüsü sonuçsuz kald› ve alt› ay sü-
ren bu zorlu kuflatmadan sonra, Malatya’y› Daniflmendlilere terk edip annesiyle
birlikte Minflar kalesine çekildi.

Melik Arab’›n ‹syan›
Sultan Mesud’un kardeflinin elinde bulunan Malatya’y›, bir bak›ma Daniflmendli-
lere terk etmesi di¤er kardeflinin isyan›na sebep olmufltu. Ankara-Çank›r› civar›na
hâkim oldu¤u anlafl›lan Melik Arab, 30.000 kiflilik bir orduyla Mesud’un üzerine
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Belek Gazi, meflhur Artuk
Bey’in torunudur. 1092’den
itibaren, tarih sahnesinde
görülmeye bafllayan Belek
1124 y›l›nda flehit oldu¤u
tarihe kadar, haçl›larla aktif
mücadele içerisinde oldu.
1122’de Urfa kontu ve
beraberindeki soylular›;
1123’de ise Kudüs kral›n›
esir etmek suretiyle büyük
flöhret kazand›. 1113’den
itibaren Palu merkez olmak
üzere, Do¤u Anadolu’nun bir
k›sm› ve 1122’de Haleb’i de
içerisine alan bir beylik
oluflturmufltu.



yürüyüp onu yenilgiye u¤ratt› (1126). Mesud, Daniflmend beyi bu s›rada Artuklu-
lar’la meflgul oldu¤u için, yard›m almak üzere ‹stanbul’a gitti. Arab’›n Karadeniz yö-
nünde yay›l›fl›ndan rahats›z olan imparator, bu sebeple Mesud’a istedi¤i yard›m› ver-
mekle kalmad›; daha sonra bu iç çat›flmalardan yararlan›p Kastamonu’yu da ald›.

‹stanbul’dan dönen Mesud, Emir Gazi ile birlikte kardeflini yenilgiye u¤rat›p
onu Çukurova’daki Ermenilere s›¤›nmaya mecbur etti. Melik Arab 1127’de buradan
toplad›¤› kuvvetlerle Daniflmendli beyinin o¤lu Muhammed’i, sonra onun o¤lu Yu-
nus’u esir al›p, di¤er o¤lunu öldürmesine ve Emir Gazi’yi yenmesine ra¤men, so-
nunda Bizans’a iltica etmek zorunda kald› ve orada öldü. Onun hâkimiyetindeki
topraklar da Daniflmendlilerin eline geçti.

Emir Gazi Ankara, Çank›r› ve Kastamonu havalisini topraklar›na katt›ktan sonra, Kasianus
adl› Bizansl› bir valinin idaresindeki yerleri de, fazla bir direnifl görmeden al›p toprakla-
r›n› Karadeniz sahillerine do¤ru geniflletti (1129). Ertesi y›l Antakya haçl›lar› ile Kilikya
Ermeni prensi Leon aras›ndaki anlaflmazl›¤a müdahil oldu. Prinkeps II. Bohemond savafl
meydan›nda hayat›n› kaybetti. Halifeye zaferini prinkepsin kesik bafl› ve pek çok hediyley-
le bildirdi. Hat›rlanaca¤› üzere baba Bohemond da Emir Gazi’nin babas› taraf›ndan yenil-
giye u¤rat›l›p Niksar’da hapsedilmiflti. Daniflmend beyi 1131’de Leon’u vergi vermek sure-
tiyle kendisine ba¤lad›. ‹mparator ‹oannes’in istilâ etti¤i Kastamonu’yu geri ald›. Bu bafla-
r›lar› ‹slâm âleminde flöhretini artt›rd›. Nitekim 1134’de ölüm döfle¤inde iken, Halife ve
Sultan Sancar taraf›ndan melik unvan›yla hükümdarl›¤› onayland›. 

Sultan Mesud’un Daniflmendli Vesayetinden Kurtulmas›
Emir Gazi’nin ölümüyle Sultan Mesud, saltanat›n›n hükümran olamad›¤› dönemini
tamamlam›fl oldu. Bu dönemde Mesud’un yard›m veya onay›yla, kardeflleri Tu¤rul
Arslan ve Arab’a ait Malatya, Ankara-Çank›r›-Kastamonu çevreleri Daniflmendli-
lerin eline geçmiflti. Mesud, Emir Gazi’den ba¤›ms›z hareket edemedi¤i gibi, bir-
çok seferde de onun yan›nda yer alm›flt›. Sultan Mesud’un iktidar›n›, kendi meflru-
iyetinin kayna¤› olarak kullanan Emir Gazi, bu sayede topraklar›n› F›rat’tan Sakar-
ya havzas›na kadar geniflletti. Bunun karfl›l›¤› olarak da yukar›da söylendi¤i gibi,
bu ülkedeki en büyük siyasi gücün sahibi olarak hâkimiyeti onayland›. Emir Ga-
zi’nin, yerine geçen Muhammed’den baflka Ya¤›basan, Aynüddevle ve Ya¤an adl›
üç o¤lu daha vard›. 

Melik Muhammed babas›na gönderilen meliklik alâmetlerini alarak tahta geçti.
Ancak ona karfl› isyan eden kardefli Ya¤an öldürülürken, Aynüddevle Malatya’ya
kaçt›. Sultan Mesud’un da bu durumdan yararlanmak istemesi tabii idi. Nitekim
Emir Gazi zaman›nda hareket kabiliyeti s›n›rl› olan Mesud, ayn› zamanda kay›nbi-
raderi olan Muhammed’e karfl› gücünün s›n›rlar›n› yoklamak istedi. Bu maksatla,
Çank›r› ve Kastamonu’yu almak üzere harekete geçen Bizans imparatoru ile ittifak
etti (1135). Melik Muhammed, Sultan’a özellikle ayn› soydan olmalar› sebebiyle ifl-
birli¤i yapmalar› gerekti¤ini bildiren bir mektup gönderdi. ‹kna olan Mesud’un Bi-
zans’a yard›ma giden kuvvetlerini geri ça¤›r›p Muhammed’le anlaflt›¤› kaydedil-
mektedir. Bununla birlikte Muhammed’in, kendi askeri gücünün de kayna¤›n›
oluflturan Türkmenler üzerindeki etkisiyle, askerlerinin geri çekilerek Mesud’u an-
laflmaya zorlad›klar› da ihtimal d›fl› de¤ildir. Bu durum yine de Mesud’un art›k Da-
niflmendlilerle rekabet edebilece¤inin iflaretiydi.

Sultan Mesud’un saltanat dönemini genel hatlar›yla nas›l tasnif edersiniz?
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Sultan Mesud’un Bizans Taarruzu Karfl›s›nda Melik Muhammed’le 
‹flbirli¤i
‹mparator ‹oannes, Sultan Mesud’dan bekledi¤i yard›m gelmedi¤i için Çank›r› ku-
flatmas›n› kald›rmak zorunda kald›. K›fl› burada çok zor flartlarda geçiren ‹mpara-
tor, Çank›r›’y› tekrar kuflat›p ald›. Bu kuflatmalarda Bizans ordusuyla do¤rudan sa-
vafla girmeyen Türkler, onun çekilmesinden sonra kaybettikleri yerleri geri ald›lar.
Mesud ve Melik Muhammed, ‹oannes’in Kilikya’ya seferine ç›kmas›ndan (1137)
faydalan›p Bizans topraklar›nda fetihlerini genifllettiler. 

‹mparator’un Kilikya (Çukurova) seferine ç›kmas›n›n bafll›ca sebebi, Tarsus, Adana, Misis
ve Anazarba gibi Bizans’a ait flehirleri zapt eden Ermeni prensi Leon’u cezaland›rmakt›.
Nitekim Selçuklu topraklar›ndan büyük tahribat yaparak geçen ‹oannnes, Çukurova flehir-
lerini geri ald›. Antakya’y› kuflatt›¤› s›rada huzuruna gelen Urfa ve Antakya kontlar›n›n
ba¤l›l›k bildirmeleri de teorik olarak çok önemli bir olayd›. ‹mparator bu seferi, Mu-
sul’dan Haleb’e kadar uzanan topraklar›n sahibi, atabey ‹madeddin Zengi’ye karfl› kazana-
ca¤› bir zaferle sonland›rmak istiyordu. K›fl› Tarsus yak›nlar›nda geçiren ‹mparator, Le-
on’u esir edip ‹stanbul’a gönderdi. Nisan 1138’de ç›kt›¤› Suriye seferinde haçl›larla birlik-
te düzenledi¤i Haleb kuflatmas› baflar›s›zl›kla sonuçland›. Sultan Mesud’un imparatoru ta-
kiben Adana bölgesini istilâ etmesi, fieyzer’i kuflatmakta olan ‹mparator’un hiçbir sonuç
alamadan dönmesine sebep oldu.

Suriye’de ‹slâm beldelerinde büyük tahribat yapan ‹mparator, buna ra¤men ‹s-
tanbul’a dönebilmek için Sultan Mesud’la anlaflmak zorunda kald› (1138). Mesud
bundan sonra Marafl bölgesindeki haçl›lara karfl› düzenledi¤i seferde bölgeyi tah-
rip edip pek çok esir ald›. Melik Muhammed’in Ceyhan havzas›nda Ermenilere kar-
fl› yürüttü¤ü harekât da bununla paralellik arz ediyordu. Türklerin Sakarya boyla-
r›na kadar yay›lmas›, Trabzon hâkimi Konstantinos Gabras’›n da onlarla iflbirli¤i
yapmas› ‹oannes’i yeni bir sefer düzenlemeye mecbur etti. ‹mparator Daniflmend-
li flehirlerinden Niksar’› kuflatt› (1140). Türkmenlerin taarruzlar› ve a¤›r k›fl flartlar›
dolay›s›yla zaten bir hayli y›pranm›fl olan imparator, ye¤eni ‹oannes’in Sultan Me-
sud’a iltica etmesiyle zor duruma düfltü. Bu durumda muhasaray› kald›r›p çekilir-
ken, Türk birliklerinin düzenledi¤i bask›nlarda da zayiat vererek baflar›s›z bir fle-
kilde ‹stanbul’a döndü.

Bu ve di¤er ilticalar hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Mustafa Dafl “Selçuklu Ülkesinde
Bizansl› Mülteciler”, Toplumsal Tarih (2000) 4-12.

Sultan Mesud bu müsait durumdan yararlanarak Uluborlu (Sozopolis)’yu yeni-
den topraklar›na katmak üzere sefere ç›kt›. Türk birliklerinin Antalya’ya kadar iler-
lemesi, ‹mparator’u harekete geçirdi (1141 bahar›). Selçuklu ordusu Uluborlu ku-
flatmas›n› kald›r›p çekilirken, ‹oannes Antalya’ya vard›. ‹stanbul-Antalya yolunun
güvenli¤i bak›m›ndan, Beyflehir Gölü’ndeki adalarda yaflayan H›ristiyan ahaliyi tâ-
biyet alt›na almak istedi. Ancak Selçuklu idaresinden memnun olan halk›n direni-
fliyle karfl›laflt›. Adalar› iflgal edip bir söylentiye göre halk›n› Konya’ya süren ‹oan-
nes yeniden Kilikya’ya indi. ‹mparatorun hedefi Antakya’y› almakt›; fakat bir y›l
kadar süren bu uzun sefer, Antakya’ya karfl› savafl haz›rl›klar› yaparken, av s›ras›n-
da zehirli bir okla yaralan›p ölmesiyle sona erdi (Nisan 1143). ‹mparatorluk döne-
mini Anadolu’da Selçuklu ve Daniflmendlilere, Ermenilere ve haçl›lara karfl› sefer-
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Erbasgan hadisesinden
itibaren, Selçuklu ve Bizans
hanedan mensuplar›n›n
karfl›l›kl› olarak iltica
ettikleri bilinmektedir.
‹mparatorun adafl› olan
ye¤en ‹oannes’in s›¤›nma
hadisesi, Sultan Mesud’un
Niksar muhasaras›nda haz›r
bulundu¤unu
kan›tlamaktad›r. Daha önce
babas› da önce Sultan
Mesud’a, sonra Emir Gazi’ye
iltica etmifl olan ‹oannes bir
daha ülkesine dönmedi.
Çelebi unvan› alan bu
Bizansl› flehzâde Müslüman
olup sultan›n k›z›yla evlendi.
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lerle geçiren ‹oannes’in ölümü, baflta Sultan Mesud olmak üzere, onun tüm düfl-
manlar›n› rahatlatt›.

Sultan Mesud’un Yükselifli
Sultan Mesud görüldü¤ü gibi, ‹oannes’in takip etti¤i aktif siyaset sebebiyle insiya-
tif alamam›flt›. K›sa bir zaman önce Melik Muhammed’in vefat›yla rahatlayan Sul-
tan Mesud’un önünde, Bizans imparatorunun ölümüyle genifl bir hareket alan›
aç›lm›fl oldu. Zira Daniflmend beyinin taht›n› b›rakt›¤› Zünnûn ile Yunus ve ‹bra-
him adl› o¤ullar›ndan baflka kardeflleri Ya¤›basan ve Aynüddevle aras›nda hâkimi-
yet mücadelesi bafllam›flt›. Muhammed’in han›m›, kay›nbiraderi Ya¤›basan ile ev-
lenerek Zünnûn’u Kayseri’den att›. Aynüddevle ile Yunus birleflerek Malatya’y› ku-
flatt›lar. Sultan Mesud ise damad› Zünnün’u desteklemek üzere harekete geçti. Ya-
¤›basan’› Sivas’› da terk etmeye mecbur eden Sultan, Zünnun’un Kayseri’ye dön-
mesini sa¤lad›. Bu arada Malatya’n›n Aynüddevle’nin eline geçmesiyle Daniflmend-
liler bölünmüfl oldular.

Daniflmendlilerin ‹taat Alt›na Al›nmas›
Sultan Mesud, Ya¤›basan’a ait Sivas havalisini ya¤malad›ktan sonra Haziran 1143’de
Malatya’y› kuflatt›. Ancak sultan›n ye¤eni olan kar›s›n›n arabuluculuk teflebbüsüne
ra¤men, Aynüddevle tâbiyeti kabul etmedi. Tam bu s›rada Çukurova seferi s›ras›n-
da ölen ‹oannes’in taht›n› b›rakt›¤› o¤lu Manuel’in, Selçuklu topraklar›ndan izinsiz
geçmekte oldu¤u haberi üzerine buradan ayr›lmak zorunda kald›. Ancak ertesi y›l
Aynüddevle’ye ait olan Ceyhan ve Elbistan bölgesini topraklar›na katt›. O¤lu K›l›ç
Arslan’› Elbistan meliki tayin etti. 

‹kinci kere Malatya’y› muhasara eden Mesud, Bizans imparatorunun büyük bir
orduyla Selçuklu ülkesine ilerlemesi yüzünden A¤ustos 1144’de yine muhasaray›
kald›rmak zorunda kald›. Gerçi imparator da ‹znik-Eskiflehir aras›nda Türkmenler’e
karfl› yürüttü¤ü harekât s›ras›nda hastalan›p ‹stanbul’a dönmek zorunda kalm›flt›.

Sultan Mesud bu arada, afla¤›da anlat›laca¤› gibi ‹mparatorun Konya muhasara-
s›, ‹kinci Haçl› Seferi ve Nureddin Mahmud’la haçl›lara karfl› yapt›¤› savafllardan
sonra, yeniden Malatya’y› hedef ald›. Asl›nda bu son befl y›ll›k icraat› ve baflar›la-
r›ndan sonra, Daniflmendliler’e yönelmesi tabii idi. 1152’de Aynüddevle’nin ölümü
ve yerine o¤lu Zülkarneyn’in geçmesi uygun f›rsat ç›karm›flt›. Yeni Malatya meliki
ve kendi ye¤eni olan Melikin annesinin, Ya¤›basan’›n telkiniyle direnifle geçtikleri-
ni gören Mesud önce Sivas’a yürüdü. Ya¤›basan itaâtini bildirmek zorunda kald›.
Ard›ndan Malatya önlerine gelen Mesud’un kuflatmay› a¤›rlaflt›rmas› üzerine, dire-
nemeyeceklerini anlayan Zülkarneyn ve annesi huzura ç›k›p af dilediler. Sultan Me-
sud kendisine tâbi olmas› flart›yla, flehrin idaresini yine Zülkarneyn’e b›rakt›. Böyle-
ce Kayseri, Sivas ve Malatya’da hüküm süren Daniflmendli melikleri kendisine ba¤-
layan Selçuklu sultan›, daha önce Emir Gazi’nin iflgal etti¤i Ankara, Çank›r› ve Kas-
tamonu bölgelerini de topraklar›na katarak üstünlü¤ü tamamen eline geçirdi.

Bizans ‹mparatorunun Konya Seferi
Sultan Mesud ikinci Malatya kuflatmas›ndan sonra, Manuel’in Balkanlar’da meflgul
olmas›ndan faydalanarak, Bizans topraklar›na da ak›nlarda bulunmufltu. Manuel
babas›n›n cenazesiyle birlikte tac giymek üzere aceleyle Selçuklu topraklar›ndan
geçerken, Türklerin taarruzuna u¤ram›fl ve kay›plar vermiflti. Bu sebeplerle zaten
Selçuklu sultan›yla savaflmak karar›nda olan imparatoru, Mesud’un 1145 y›l›nda
Prakana kalesini fethinden sonra, durduracak hiç bir kuvvet kalmam›flt›.
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Prakana kalesi ‹sauria (‹çel)
eyaletinde olup, bugün yeri
tam olarak tesbit
edilememekle birlikte, Silifke
yak›nlar›nda Bizans
aç›s›ndan Çukurova ve
Suriye bölgelerinin denetimi
bak›m›ndan önemli bir yer
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 



Türkleri Anadolu’dan söküp atmak karar›yla büyük bir orduyla ilerleyen Manu-
el, Ege-Marmara bölgelerinde Bizans topraklar›na yay›lm›fl olan Türkmenleri yenil-
giye u¤ratt›. Fakat Kelbianus (Küçük Menderes) bölgesine baflar›l› ya¤ma ak›nlar›
düzenleyen Türkmenlerin karfl›s›na hiç kimse ç›kamad›. ‹mparator süratle Karahi-
sar’› geçip Akflehir’e ulaflt›. Burada karfl›laflt›¤› Selçuklu birliklerini ma¤lup edip
Akflehir’i yak›p y›kt›. Önünden çekilen Selçuklu birliklerini takiple Konya’ya do¤-
ru ilerledi. Sultan Mesud da Akflehir yak›nlar›nda, Üçhöyük’te ordugâh›n› kurmufl-
tu. Burada Selçuklu ve Bizans ordular› aras›nda meydana gelen çat›flmalardan son-
ra Sultan, düflman karfl›s›nda kuvvet azl›¤›n› görerek Konya’ya çekildi. fiehrin sa-
vunmas› için bir miktar asker b›rak›p, savafl› d›flar›da sürdürmek üzere flehirden
ç›kt›. ‹kiye ay›rd›¤› ordusunun bir k›sm›n› Konya’n›n arkas›nda, kendisinin komu-
ta etti¤i k›sm›n› ise flehrin bat›s›nda tabiye etti. ‹mparator, sultan›n bulundu¤u ta-
rafa sald›r› emri verdi. Türk askerlerinin say›ca azl›¤›n› fark eden Bizansl› komu-
tanlar, pusu olabilece¤i endiflesiyle ihtiyatl› hareket etmek istiyorlard›. Fakat impa-
ratorun iste¤iyle hücuma geçildi. Türk birlikleri say› azl›¤›n› avantaja dönüfltürmek
için, geri çekilirken sa¤a sola da¤›lmaya bafllad›lar. Manuel bizzât onlar› takibe ko-
yulurken, ordusunun ikinci k›sm› sald›r›ya geçti. Ancak arkadaki tepelerde pusuya
yatm›fl olan Selçuklu askerlerinin tuza¤›na düfltüler. ‹mparator imha olmak üzere
olan kuvvetlerine hemen takviye gönderdi. Sultan Mesud’un öldü¤ü flayias›n› ç›ka-
r›p Türk askerlerini flafl›rtt›lar. Bu sayede kuflatmadan kurtulan Bizans ordusu, erte-
si gün yeniden Konya’n›n etraf›n› sarmaya bafllad›. Ancak yard›mc› birliklerle ordu-
sunu takviye eden Sultan Mesud ile Konya müdafileri aras›nda s›k›flmak istemeyen
Manuel kuflatmay› kald›rd›. Fakat flehir çevresinde insanl›k d›fl› ya¤ma ve katliamlar
yapt›; Müslümanlar›n mezarl›klar›n› tahrip edip yedi bin kadar insan› flehid etti.

‹mparator neticede Konya muhasaras›nda baflar›s›z olup çekilirken, Türk ak›nla-
r›yla kay›plar vermeye devam ediyordu. Sultan Mesud’u harp takti¤i dolay›s›yla kor-
kakl›kla itham eden Manuel, seneye tekrar gelece¤ini söyleyerek meydan okuyordu.

‹kinci Haçl› Seferi
‹mparator ‹stanbul’a dönerken ‹kinci Haçl› Seferinin bafllad›¤›n› ö¤rendi. Bu du-
rumda Sultan Mesud ile derhal anlaflma yoluna gitti. Mesud da Prakana’y› ‹mpara-
tor’a iade ederek, haçl›lara karfl› onunla ittifak etti. Ülkesinin flehirlerini tahkim ve
yard›m birlikleri temin etmek suretiyle savafla haz›rl›k yapt›. 

‹kinci Haçl› Seferinin sebebi, Büyük Selçuklu Tarihi dersinde de görüldü¤ü gibi, Musul
atabeyi ‹madeddin Zengi’nin Urfa’y› fethi (24 Aral›k 1144) idi. Bunun üzerine Urfa’n›n
kurtar›lmas› için yeni haçl› ordular›n›n gönderilmesi ça¤r›s› yap›ld›. Fransa kral› VII. Lou-
is ile Alman imparatoru III. Konrad’›n haçl› yemini etmesiyle ilk defa krallar sefere kat›l-
m›fl oluyordu. Alman ve Frans›z ordular›n›n mevcudu devrin kaynaklar›nda farkl› olmakla
birlikte, yüzbinlerle ifade edilmektedir. 

‹stanbul’a daha önce gelen Konrad ve ordusu, Bizansl› rehberlerle Anadolu’ya
geçirildi. Alman imparatoru Birinci Haçl› Seferi güzergâh›n›, yani klasik sefer yolu-
nu takip etmek istiyordu. Ancak Bizans arazisinden ç›kt›ktan sonra haçl› kaynak-
lar›n›n söyledi¤ine göre, rehberler taraf›ndan sonunda Türklerin pususuna düfle-
cekleri sapa yollara yönlendirildiler. Rehberlerin kaçmas›yla kendi kaderleriyle bafl
bafla kalan haçl›lar, 26 Ekim 1147 tarihinde Dorylaion (Eskiflehir) yak›n›nda, ken-
dilerini takip eden ve sald›rmak için uygun zaman› bekleyen Türklerin tuza¤›na
düfltüler. Konrad, ordusunun k›y›mdan kurtulabilen onda biriyle savafl alan›ndan
kaç›p, yol boyunca bask›nlara u¤ray›p kay›plar vererek ‹znik’e vard›. 
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Ekim ay› bafl›nda ‹stanbul’a ulaflan Frans›z haçl›lar›ysa, Alman ordusunun Kon-
ya’y› ald›¤›, Türkler’i hezimete u¤ratt›¤› yolundaki haberlerle heyecana kap›ld›lar.
Ancak ‹znik’te Alman ordusunun arta kalanlar›yla karfl›lafl›nca gerçe¤i ö¤rendiler.
Bunun üzerine Sultan Mesud’la yapt›¤› anlaflman›n bozulmas›n› istemeyen Manu-
el’in tavsiyesine uyarak yollar›n› de¤iflitirip Bizans arazisinden Antalya’ya inmeye
karar verdiler. Bal›kesir, Bergama, Efes, Denizli yolunu izleyen haçl›lar, burada da
Türkler’in takibinden kurtulam›yor; Menderes nehrini geçebilmek için iki gün bo-
yunca ok ya¤muru alt›nda a¤›r zayiat vererek ilerleyebiliyorlard›. Devrin kaynakla-
r› Bizansl›lar’›n haçl›lara, yard›m yerine ihanet ettiklerini söylemektedirler. Rum-
lar’›n Denizli’den Antalya’ya ilerleyen Frans›zlar’a erzak vermedikleri; Türkler’in
ise haçl›lar›n ilerleyifline paralel olarak çekilirken onlara ya¤malayacak bir fley b›-
rakmad›klar› anlafl›l›yor. Antalya’ya ulaflabilen ve yolculuk için paras› olan haçl›lar
gemilerle Filistin’e yol ald›lar. Ancak Rumlar taraf›ndan Antalya’dan ç›kar›lan ve
yaya olarak Antakya’ya gitmeye çal›flan di¤erleriyse, Türkler ve Rumlar taraf›ndan
neredeyse imha edildiler.

Böylece büyük umutlarla yola ç›kan krallar idaresindeki ikinci haçl› ordular›;
Sultan Mesud’un Bizans imparatoruyla yapt›¤› anlaflma, yapt›¤› haz›rl›klar ve say›
azl›¤›n› avantaja çeviren savafl takti¤i sayesinde, vard›klar› yerde hiçbir ifle yarama-
yacak biçimde zayiata u¤rat›ld›lar. 

Sultan Mesud’un Haçl›lar’a Karfl› Haleb Atabeyi Nureddin Mahmud’la
‹ttifak›
Bizansla yapt›¤› bar›fl›n haçl›lar›n Anadolu’dan ayr›lmas›ndan sonra da devam et-
mesi Sultan Mesud’a, devletin en önemli hedefi olan güneydo¤u siyasetinin sürdü-
rülebilmesi için f›rsat verdi. Bu tarafta Büyük Selçuklular’a ba¤l› bir hanedan ola-
rak ortaya ç›kan ve onlar›n miras›n› devralan Zengiler’le karfl› karfl›ya bulunuyor-
du. Ancak haçl› tehdidi Sultan Mesud’la Nureddin Mahmud’un ittifak yapmalar›-
na zemin haz›rlad›. Sultan›n k›z› Selçuka Hatun Nureddin’le evlendirilirken, Tell-
Bâflir’in fethedilip Hatun’un çeyizi olarak atabeye b›rak›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Urfa’n›n Zengi taraf›ndan fethinden sonra Kont II. Joscelin, F›rat’›n bat›s›nda bulunan
Tell-Bâflir’e çekilmifl; Ayntâb, Ravendân ve Marafl’tan ibaret topraklar›n› koruman›n yan›
s›ra Urfa’y› geri alma planlar› yapmaktayd›. Hattâ 1146’da Zengi flehit olunca, Ermeniler’in
yard›m›yla yeniden flehre girmeye muvaffak olmufltu. Ancak bu isyan Zengi’nin o¤lu Nured-
din Mahmud taraf›ndan fliddetli bir flekilde bast›r›ld›. Joscelin bu defa kurtulduysa da son-
ra Türkmenler taraf›ndan yakalan›p, dokuz y›l hapiste kald›¤› Haleb’de öldü (1159).

Atabey Antakya’ya karfl› harekât yürütürken Haçl› ordular›n›n geliflinden önce
de Marafl bölgesine ak›nlarda bulunan Sultan Mesud, bu iflbirli¤i çerçevesinde Ma-
rafl’› fethetti (1149). Ertesi y›l yine bölgeye gelen sultan, Tell-Bâflir’i tazyik etti. Kon-
tun kar›s› kalan arazisini Bizans imparatoruna satarak buradan ayr›ld›. Bunun üze-
rine flehir atabeyin bir komutan› taraf›ndan fethedildi. Kontlu¤un di¤er topraklar›
Göksun, Ayntab, Behisni, Raban, Merzuban ve Dülûk Sultan Mesud taraf›ndan ele
geçirilince tümüyle tarihten silinmifl oldu (1151). Böylece Türkiye Selçuklular› ya-
r›m as›rl›k tecritten sonra yeniden Suriye’deki soydafllar›yla ba¤lant› kurmufl olu-
yorlard›. 

Sultan Mesud’un Türkiye Selçuklular› aç›s›ndan en önemli baflar›s› sizce nedir?
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Ordusunun k›l›ç art›klar› can
havliyle ‹stanbul’a kaçarken;
Fransa kral›n›n geliflini
bekleyen Konrad, bir müddet
onun ordusunu takip etti.
Fakat u¤rad›¤› yenilgi ve
kay›plar dolay›s›yla
Frans›zlar›n hakaretlerine
dayanamayan Konrad,
Manuel’den ald›¤› davet
üzerine ‹stanbul’a gitti.
Burada çok iyi a¤›rlanan
Alman imparatoru ancak
Mart 1148’de, bir Bizans
filosuyla Filistin’e do¤ru yola
ç›kabildi.

Bu sefer s›ras›nda Fransa
kral›n›n ordusunda bulunup
tarihini de yazan Odo de
Deuil, Türklerin, Rumlar›n
ihanetiyle periflan olan
haçl›lara ac›yarak yard›m
ettiklerini: “ Ey ihanetten
daha ac›mas›z olan
merhamet! Müslümanlar
H›ristiyanlar›n dinlerini,
onlara ekmek vererek sat›n
al›yorlard›. Ama Türkler
onlar› Müslüman yapmak
için hiçbir zorlamada
bulunmad›lar” cümleleriyle
3.000 kadar haçl›n›n din
de¤ifltirdi¤ini esefle anlat›r.
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Kilikya (Çukurova) Seferleri ve Sultan Mesud’un Ölümü
Sultan Mesud, Malatya sahibi Aynüddevle’nin ölümünden sonra yerine geçen o¤-
lu Zülkarneyn’i tâbiyet alt›na almak için bir sefer daha yapt›. Sonra Çukurova böl-
gesindeki Ermeniler’e karfl› harekâta giriflti. Ermeni baronu Leon ‹stanbul’da hapis-
teyken ölmüfl; o¤lu Toros ise kaç›p ülkesine dönmüfl ve Bizans’a ait Misis, Tarsus,
Anazarba gibi flehirleri zapt etti¤i gibi, Türk topraklar›na da tecavüz ediyordu. Bu-
nun üzerine Çukurova’ya bir sefer yapacak gücü bulunmayan Manuel, sultana de-
¤erli hediyeler ve çok miktarda para göndererek onu Ermeniler üzerine bir sefer
yapmaya teflvik etti. Sultan Mesud yan›nda Daniflmendli Ya¤›basan da oldu¤u hal-
de Çukurova’ya girdi. Toros Sultan’a tâbi olmay› kabul etmekle birlikte, Bizans’a
ait yerleri boflaltmay› kabul etmedi (1153).

Toros’un Çukurova’da güçlenmesi, asl›nda Türkiye Selçuklular›’n›n Suriye yo-
lunu tehdit etti¤i için, ama Bizans imparatorunun da ›srarl› tahrikleri üzerine Sul-
tan Mesud 1154’de yeniden Ermeniler üzerine sefere ç›kt›. Selçuklu ordusu Misis
ve Anazarba’y› kuflatt› fakat alamad›. Bunun üzerine Tell-Hamdun’a taarruz edildi;
fakat a¤açlar› kökünden söken fliddetli bir f›rt›na ve dolu orduyu duraklatt›. Ayr›-
ca Antakya haçl›lar› üzerine gönderilen Yakup Bey idaresindeki Türk birlikleri pu-
suya düflürülüp imha edildiler. Orduda ç›kan dabah (hayvan vebas›) salg›n› yüzün-
den hayvan kay›plar› askerleri güç durumda b›rakt›. Bunun üzerine a¤›rl›klar›n› da
b›rakarak çekilen Selçuklu ordusu, Ermeniler’in takibi sonunda da çok zayiat verdi.

Sultan Mesud ikinci Kilikya seferinden döndükten sonra hastaland›. On ay son-
ra 1155 bahar›nda vefat etti. Ölmeden önce Elbistan meliki olan o¤lu K›l›ç Arslan’›
sultan ilan edip ilk olarak da kendisi biat etti. Daniflmendli tâbileri ile di¤er o¤ul-
lar›na da, K›l›ç Arslan’a ba¤l› olmalar› kayd›yla baz› topraklar›n idaresini b›rakt›.

Sultan Mesud, Birinci Haçl› Seferi ve I. K›l›ç Arslan’›n ölümü dolay›s›yla nere-
deyse yok olmak tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan bir devlet devralm›flt›. Bir devletin
istikrar› bak›m›ndan önemli olan 39 y›ll›k uzun saltanat›n›n ilk y›llar›n›, taht›n›
borçlu oldu¤u Daniflmend beyinin bask›s› alt›nda geçirmiflti. Bununla birlikte
1142’den itibaren Daniflmendliler üzerinde üstünlük sa¤layarak, Bizans ve Haçl›
tehlikelerini bertaraf ederek Türkiye Selçuklu Devleti’ni ihyâ etti. Bu dönemde bir
iki cami inflas› d›fl›nda imar faaliyetlerine pek imkân olmad›¤› anlafl›l›yor.

II. KILIÇ ARSLAN DÖNEM‹

Saltanat›n›n ‹lk Y›llar›
Babas›n›n sa¤l›¤›nda tahta ç›kan K›l›ç Arslan’›n fiahinflâh ve Devlet adl› iki kardefli
daha vard›. Yeni sultan›n taht› için tehlike olarak gördü¤ü Devlet’i bertaraf etmesi
Ankara, Çank›r› meliki olan fiahinflah’›n isyan etmesine yol açt›. Bu kargafladan ya-
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rarlanmak için ilk harekete geçen ise Sivas’ta Daniflmendli Ya¤›basan oldu. Önce
Zünnûn’a ait Kayseri bölgesine girdi; fakat II. K›l›ç Arslan üzerine yürüyünce böl-
gedeki H›ristiyan ahaliyi Sivas’a sürgün ederek geri çekildi. Bu olaydan sonra sul-
tanla anlaflma yapmas›na ra¤men, k›sa bir süre sonra Selçuklular’a ait Elbistan’› ifl-
gal etti. K›l›ç Arslan’›n harekete geçti¤ini ö¤renince, bölgeden yine onbinlerce in-
san› kendi topraklar›na sürdükten sonra sultanla savaflmak için geri döndü. Ancak
din adamlar›n›n bofl yere Müslüman kan› dökülmemesi için arabuluculuk yapma-
lar› üzerine anlaflma sa¤land› (Eylül 1155).

Kilikya Ermenilerinin Marafl’› zapt ve tahrip etmesi II. K›l›ç Arslan’›n buraya se-
fer yapmas›na neden oldu. Kendisinin meliklik merkezi olmas› hasebiyle iyi tan›-
d›¤› bölgede, Ermeni yöneticilerin zulmetti¤i h›ristiyan halka çok iyi muamele
eden sultan, onlar›n topraklar›na dönmelerine izin verdi. Sonunda Pertus kalesini
kendisine teslim eden Toros ile anlaflmaya vard› (1157).

K›l›ç Arslan’›n güneydo¤uda güçlenmesi, bu s›rada haçl›lara karfl› mücadele et-
mekte olan Nureddin Mahmud’u rahats›z etmekteydi. Kay›npederi Sultan Mesud’la
yapt›klar› anlaflmaya ayk›r› olarak Ayntâb-Rabân bölgesini iflgal etti. K›l›ç Arslan
Ayntâb’› geri al›p Rabân üzerine yürüdü¤ü s›rada, haçl›lar›n da taarruzuna u¤rayan
Nureddin Mahmud, iflgal etti¤i yerleri iade etmeye mecbur kald›.

Fakat Selçuklular’›n güçlenmesi Nureddin Mahmud kadar Bizans imparatorunu
da rahats›z etmekteydi. Kendi tâbisi olarak gördü¤ü Kilikya Ermenilerini itaâte al-
mak için düzenledi¤i seferden dönerken, Türkmenler’in sald›r›lar›yla çok kay›p
verdi. Ertesi y›l bunun intikam›n› almak için ç›kt›¤› seferde de Türkmenler’in dü-
zenledi¤i bask›nlarla büyük zayiata u¤rad›.

II. K›l›ç Arslan’›n ‹stanbul Ziyareti ve Bizans’la Bar›fl
Manuel Komnenos da, Birinci Haçl› Seferinin kazan›mlar›n› yitirmemek için büyük
mücadele veren babas› ve dedesinin siyasetini izlemekteydi. Bu yüzden de tahta
geçti¤inden beri Selçuklular’la devaml› mücadele halindeydi. Fakat bunca çabaya
ra¤men Anadolu’da tarihin ak›fl›n›n Türkler lehine kararl›l›k arzetti¤ini görünce,
Selçuklular aleyhinde oluflturaca¤› ittifaklarla sonuca gitmeye karar verdi. Bu itti-
fakta baflta sultan›n kardefli fiahinflah, Daniflmendliler’in Kayseri meliki Zünnûn, Si-
vas meliki Ya¤›basan ve Malatya’daki Zülkarneyn ve baz› Artuklu beyleri yer ald›-
lar. Haleb Atabeyi Nureddin Mahmud da, muhalifleri himaye edip Bizans’a paralel
siyaset yürütmek suretiyle, Sultan Mesud döneminden tamamen farkl› bir yol izli-
yordu. K›l›ç Arslan da buna karfl›l›k atabeyin asi kardefli Harran emiri Mirmirân’› hi-
maye ediyordu.

Geliflmeleri yak›ndan takip eden K›l›ç Arslan imparatora yapt›¤› anlaflma tekli-
finin reddedilmesi üzerine; Ceyhan bölgesini Ya¤›basan’a b›rakarak bu ittifak› k›r-
mak için çok ciddi bir teflebbüste bulundu ancak bu da sonuçsuz kald›

Nitekim düflmanl›¤› had safhaya vard›ran Ya¤›basan, K›l›ç Arslan’la evlenmek üzere Kon-
ya’ya getirilmekte olan Erzurum Saltuklu beyinin k›z›n›, gelin alay›n› basarak al›koydu.
Sultan’a nikâhlanm›fl oldu¤u için fler’an ikinci bir nikâh mümkün olmad›¤›ndan, gelini
zorla irtidat ettirip (islamiyetten döndürüp) ye¤eni Zünnûn ile evlendirdi. Üstelik kendisi-
ni cezaland›rmak üzere harekete geçen K›l›ç Arslan’›, Bizans kuvvetlerinin de bulundu¤u
müttefiklerinin yard›m›yla yenilgiye u¤ratt›.

II. K›l›ç Arslan bunun üzerine tüm entrikalar›n kayna¤› olarak gördü¤ü ‹stan-
bul’a gitmeyi kararlaflt›rd›. 1162 y›l›nda 80 gün sürecek uzun bir diplomatik ziyaret
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gerçeklefltirdi. Selçuklu sultan›, baz› detaylar› ünitenin sonundaki okuma parças›n-
da verilen bu ziyaret sonunda, en önemli beklentisini gerçeklefltirdi. Baz› tavizler
karfl›l›¤›nda da olsa Bizans imparatoruyla bir anlaflma imzalay›p, onu bu ittifaktan
ay›rmay› baflard›. Anlaflman›n Bizans aç›s›ndan en önemli taraf› Türkmenler’in, Bi-
zans s›n›r›ndaki ilerleyiflinin durdurulmas›n› kabul ettirmifl olmas› ve Bat› Anado-
lu’da iflgal edilmifl olan baz› yerlerin imparatorlu¤a iade edilmesiydi. K›l›ç Arslan
ise imparatordan sa¤lad›¤› ciddi para yard›m›n›n yan› s›ra; di¤er düflmanlar›yla sa-
vafl›rken onu saf d›fl› b›rakarak büyük bir diplomatik baflar› sa¤lam›fl oldu. 

1162 y›l› anlaflmas›nda imparatorun dostuna dost, düflman›na düflman olmay› kabul etme-
nin yan› s›ra; ihtiyaç halinde Bizans’a askeri yard›m verme taahhüdü de vard›. Bu anlaflma-
n›n Bizans’la daha önce yap›lm›fl olan anlaflmalara nisbetle onur k›r›c› hükümler içerdi¤i
inkâr edilemez. Ancak devletin içerisinde bulundu¤u güç flartlar dolay›s›yla ortada bir zo-
runluluk bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Bizans hududundaki istilân›n durdurulmas› konusun-
da; Selçuklu sultan›n›n taahhüdünün yeterli görülmeyerek, Türkmen beylerinin de garantör
olmas›, sultan›n hükümranl›¤›n›n zedelenmesiyle ilgili baflka bir soruna iflaret etmektedir.

Bu anlaflmada yerine getirilmesi pek mümkün olmayan Türkmen ak›nlar›n›n
durdurulmas› gibi; K›l›ç Arslan’›n, Bizans’›n müttefikleri olan fiahinflah ve Danifl-
mendli meliklere sald›rmayaca¤› hükmü de son derece manidard›.

K›l›ç Arslan’›n imparatorla tavizkâr bir anlaflma yapmas›n› nas›l aç›klars›n›z?

Daniflmendliler’in Ortadan Kald›r›lmas›
K›l›ç Arslan ‹stanbul’dan biraz onuru k›r›lm›fl, fakat bar›fl› sat›n alm›fl olarak dön-
dü¤ünde ilk ifli, en büyük düflman› Ya¤›basan’›n üzerine yürümek oldu. Zira Ya¤›-
basan sultan›n yoklu¤unda Artuklular›n elinde bulunan Harput’a girerek ya¤mala-
m›fl ve ahalisini sürgün etmiflti. K›l›ç Arslan 1163 y›l›nda, güneyden Mardin Artuk-
lu ve Erzen beylerinin destek verdi¤i sefer s›ras›nda Sivas’› ele geçirdi. Ya¤›basan,
K›l›ç Arslan’›n yerine tahta geçirmek için ittifak halinde bulundu¤u fiahinflah’›n ya-
n›na kaçt› ve bir süre sonra Çank›r›’da eceliyle öldü. Sivas’ta onun yerine kardefli-
nin o¤lu ‹smail geçtiyse de, Ya¤›basan’›n ölümü sultan›, çok büyük bir düflmandan
kurtard›¤› için son derece rahatlatt›. 

K›l›ç Arslan kendisine karfl› Ya¤›basan’la birlikte hareket eden, ama onun ölü-
müyle yaln›z kalan Zünnûn’la bar›flt›. Bu kar›fl›klardan istifadeyle Marafl bölgesini
istilâya giriflen Ermeni Toros’a karfl› harekete geçip, Elbistan ve Ceyhan bölgesini
yeniden topraklar›na katt›. 1168’de aniden Kayseri’yi ele geçirip Zünnûn’un hâki-
miyetine son verdi. Böylece müttefiklerini tek tek kaybeden kardefli fiahinflâh’dan
da Ankara-Çank›r› bölgesini ald›. 

fiahinflâh ve Zünnûn, imparator bat›da Macarlar’la mücadele etti¤i, dolay›s›yla
kendilerine yard›m etme flans› bulunmad›¤›ndan Nureddin Mahmud’a iltica ettiler.
Ancak K›l›ç Arslan güneydo¤u siyasetinin öncelikli hedefi olan siyasi birli¤i sa¤la-
mak konusunda kararl›yd›. Bu amaçla kardefli Feridun taraf›ndan Malatya’dan at›lan
Daniflmendli Muhammed’i himayesine al›p flehri kuflatt›. Fakat K›l›ç Arslan’›n bu
denli güçlenmesi, Haleb atabeyini de neredeyse haçl›lar kadar rahats›z ediyordu.
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Suriye’nin Anadolu ile olan jeo-morfolojik ve jeo-stratejik ba¤lar›; ça¤lar boyunca Anado-
lu’da hüküm sürenleri Suriye’ye, Suriye’dekileri de Anadolu’ya hâkim olmaya zorlam›flt›r.
Suriye Mezopotamya’n›n tabii bir parças› olarak M›s›r’a uzanan bir geçit vazifesi görür-
ken, Anadolu ayn› yerden Ön Asya ile Avrupa’y› birbirine ba¤layarak üç k›tan›n dü¤üm
noktas›n› oluflturmaktad›r. Anadolu’yu kuzey-güney, do¤u-bat› istikametlerinde kateden
ticaret yollar› büyük zenginlik kayna¤› olmakla birlikte, yollar›n ifllerli¤i güvenlik önflar-
t›na ba¤l› idi. Güvenlik ise ancak, co¤rafi bak›mdan birbirini tamamlayan Anadolu, Suriye
ve el-Cezire’nin (Münbit Hilal), idarî bak›mdan da birleflmesi ile sa¤lanabilirdi (Bezer
2002 s.100-103). Nitekim Hitit kral› Hattuflil ile II. Ramses aras›ndaki Kadefl savafl›ndan,
Yavuz Sultan Selim’le Tomanbay’›n Mercidab›k savafl›na ve günümüze kadar, bölgedeki
tüm mücadeleler neredeyse ayn› sebeplerle meydana gelmifltir. 

Nitekim tüm Daniflmendli muhalifler, Mardin ve H›sn Keyfâ Artuklular›, fiahin-
flâh ve hattâ Ermeni prensi Mleh, atabeyin teflvikiyle K›l›ç Arslan’a karfl› oluflturdu-
¤u ittifaka kat›ld›lar. Nureddin Mahmud müttefikleri bir orduyla Sivas’a, Danifl-
mendli ‹smail’in emrine gönderdi. Bunun üzerine K›l›ç Arslan kuflatmay› kald›rmak
zorunda kal›rken, Malatya civar›ndan 12.000 kifliyi kendi topraklar›na sürüp Kay-
seri’ye döndü. 

Nureddin Mahmud’un Selçuklu sultan›na dayatt›¤› Kayseri’nin Zünnûn’a veril-
mesi, fiahinflah’›n o¤ullar›n›n serbest b›rak›lmas› ve ona ait flehirlerin iadesi fleklin-
deki isteklerinin yerine getirilmesi çok zordu. Fakat K›l›ç Arslan zaman kazanmak
için görüflmeleri bir süre devam ettirdi. Fakat müttefik ordu flehirde büyük bir k›tl›-
¤a yol açm›flt›. Melik ‹smail ve hatunu k›tl›k sebebiyle isyan eden halk taraf›ndan
öldürüldüler. Zünnûn bu s›rada Marafl, Göksun, Raban ve Merzûban’› iflgal etmifl
olan Nureddin’in deste¤iyle Sivas’› ele geçirdi. K›l›ç Arslan art›k Nureddin Mah-
mud’la savaflmak üzere ilerledi. Ancak tam bu s›rada Suriye’de haçl›lar da sald›r›ya
geçtikleri için zor durumda kalan atabey, iflgal etti¤i topraklar› iade etti. K›l›ç Arslan
ise vard›klar› anlaflma gere¤i Zünnun’un Sivas hâkimiyetini tan›mak zorunda kald›.

II. K›l›ç Arslan bu kadar badireyi atlatt›ktan sonra, 1174’de Nureddin Mah-
mud’un ölümüyle büyük bir düflmandan daha kurtuldu. Malatya haricindeki tüm
Daniflmendli flehirlerini zabt etti. Bunun üzerine Zünnûn ve fiahinflâh Bizans’a ilti-
ca ederken, Malatya’y› ele geçiren Muhammed sultana ba¤l› kald›. Bununla birlik-
te 1178’de flehri do¤rudan topraklar›na katan K›l›ç Arslan, Daniflmendo¤ullar›’ndan
hayatta olanlar› Selçuklu hizmetinde uç beyi olarak istihdam etti.

Miryokefalon Zaferi ve Önemi
1162 Selçuklu-Bizans anlaflmas›nda yer alan, Bizans’›n müttefiki olduklar› için mu-
haliflerin topraklar›n› sahiplerine vermesi ve Türkmenlerin iflgâl etti¤i yerlerin ia-
desi yerine getirilmesi zor flartlard›. Kald› ki Manuel Komnenos da Balkanlardaki
meflguliyetleri sebebiyle K›l›ç Arslan’la imzalad›¤› anlaflma flartlar›n›n takibini ya-
pamam›flt›. Gerçi K›l›ç Arslan anlaflmadaki bir hüküm gere¤ince, imparatorun
1167’de Macarlarla yapt›¤› savafla asker göndermiflti. 

Fakat Manuel Komnenos Selçuklu sultan›n›n, 1173’de Sivas’› kuflatan Nureddin
Mahmud’la yapt›¤› anlaflmay› kendi aleyhinde bir ittifak sayarak, bir elçi gönderip
bir nevi protestoda bulunmufltu. K›l›ç Arslan cevab›nda Bizansla yapt›¤› muahede
yüzünden halife ve Müslümanlar›n suçlamalar›na maruz kald›¤›n›, buna ra¤men
anlaflma flartlar›na riayet etti¤ini ve anlaflman›n bundan sonra da devam etmesini
istedi¤ini bildirdi.
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Bu arada Türkmenler, do¤rudan Selçuklu sultan›n emrinde olmamakla birlikte
Eskiflehir’i aflm›fl hattâ K›rka¤aç, Bergama ve Edremit’e kadar yay›lm›fl; bir rivayete
göre bu ak›nlarda 100.000 esir al›p ‹slâm ülkelerinde satm›fllard›. Bizans buna kar-
fl› sözü edilen yerlerde y›k›lan istihkâmlar› yenileyerek bir savunma hatt› olufltur-
du. Türkmenler üzerine ordular sevk ederek onlarla mücadeleyi sürdürdü. 

Netice olarak imparator, Bizans yönündeki fetihler durdurulmad›¤› ve K›l›ç Ars-
lan’›n bar›fl flartlar›n› ihlâl etti¤i gerekçesiyle savafl ilan etti. Oysa gerçek neden
haçl› seferinin yol açt›¤› tecridi k›ran Türkiye Selçuklular›’n›n, bu anlaflma sayesin-
de katettikleri mesafenin do¤urdu¤u endifleydi. Baflka bir ifadeyle Bizans’›n büyük
külfetlere katlanarak organize etti¤i haçl› seferlerinden elde ettiklerini, neredeyse
tükenme noktas›na getiren Selçuklu ilerleyifli engellenememiflti.

Bizans imparatoru Macar, Frank, S›rp ve Peçenek gibi paral› askerlerle mevcu-
du 100.000’i bulan, a¤›rl›klar› 5.000 araba ve hayvanlarla tafl›nmakta olan ordusuy-
la harekete geçti. Öte yandan içlerinde Zünnûn’un da bulundu¤u bir kuvveti Nik-
sar’a sevk etti. Bu ordunun komutan› Vatatzes savaflta ölürken Zünnûn ihanet flüp-
hesiyle tutukland›. Bizans’›n sevk etti¤i fiahinflâh da hezimete u¤rat›ld›. Manuel bu
geliflmeler üzerine ifli bizzât bitirmeye karar verdi. II. K›l›ç Arslan ise, Konya yö-
nünde ilerleyen imparatora, bir elçi göndererek anlaflman›n yenilenmesini istedi.
Ancak Manuel, t›pk› Malazgirt öncesi Alp Arslan’a meydan okuyan Diogenes gibi,
bar›fl›n Konya’da yap›laca¤›n› bildirerek anlaflmay› reddetti. 

K›l›ç Arslan harekât›n› dikkatle izledi¤i Bizans ordusunun iafle imkânlar›n› yok
ederken; vur-kaç takti¤iyle 3-5 bin kiflilik guruplar halinde böldü¤ü Türkmen
kuvvetlerine, düflman› h›rpalat›yordu. Selçuklu sultan› imparatorun flafl›rtma tak-
tiklerine ra¤men, Bizans ordusunun geçece¤i güzergâh› isabetle tespit edip kuv-
vetlerini ona göre mevzilendirdi. Nitekim Manuel, kurmaylar›n›n ordunun yorgun
oldu¤u ve Türkmenlerin savafl güçleri konusunda yapt›klar› uyar›lara ra¤men; De-
nizli’den Homa (Gümüflsu) yönüne dönüp Miryokefelon (Myriokephalon) geçi-
dine girdi. Buras› neredeyse ancak techizatl› tek bir askerin yürümesine imkân ve-
ren, iki taraf› sarp uçurumlarla çevrili çok dar bir geçitti.

50.000 kiflilik bir Türkmen kuvvetinin Bizans ordusunun a¤›rl›klar›n›n oldu¤u k›sma bas-
k›n yapt›¤› dikkate al›n›p buna K›l›ç Arslan’›n düzenli ordusu da eklendi¤inde iki hüküm-
dar›n kuvvetlerinin birbirine yak›n oldu¤u tahmin edilebilir. Buna ra¤men K›l›ç Arslan’›n
düflman› iyice yapratana kadar saf halinde savafla girmemesi, bir miktar kuvvet azl›¤›yla da
ilgili olabilir.

Geçide giren Bizans ordusunun öncü birliklerini, sa¤ ve sol kol kuvvetleri takip
ediyordu. Bunlar›n arkas›nda ise ordunun a¤›rl›klar›n› tafl›yan araba ve hayvanlar; en
sonda da merkez kuvvetlerinin bafl›nda imparator ve artç› birlikleri geliyordu. Bizans
ordusunun bu düzeni, a¤›rl›klar›n› Türkmenlerin bask›nlar›ndan korumakla ilgili bir
tedbirdi. Neredeyse tek s›ra halinde yürüyen ordu bu vadiden Çivril (Tzibritze) geçi-
dinde ç›kabilecekti. Bizans ordusu geçide girdi¤i andan itibaren Türklerin ok ya¤-
muru alt›nda yürüyüflüne devam etmek zorunda kald›. Ordunun bir k›sm› büyük
müflkilatla Çivril geçidinin a¤z›na ulaflt›¤›nda; u¤rad›klar› bask›nla Türklerin pususu-
na düfltüklerini anlad›lar. Öncü birliklerin çok az bir k›sm› geçitten ç›k›p ilerideki bir
tepede toplanabilmelerine ra¤men, sa¤ ve sol kol kuvvetleri tamamen imha edildi.
Geçidin a¤z› ölüler, arkas› manevra yapamayan yük arabalar› ve hayvan ölüleri tara-
f›ndan t›kanm›fl oldu¤u için, buradaki askerlerin ölmekten baflka flanslar› yoktu. Du-
rumun vehametini gören Manuel muhaf›z birli¤iyle öne at›larak, ölüm kal›m müca-
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delesi veren askerlerine ulaflmay› denediyse de baflaramad›. Kendisi de onlarca gürz,
m›zrak ve k›l›ç darbesiyle yaral› olarak can›n› zorlukla kurtar›p öncü birliklerinin
oluflturdu¤u küçük birli¤e ulaflt›. Türk kuvvetlerince sar›lan düflman ordusunun geri
kalanlar›na da a¤›r kay›plar verdirildi. Bu çarp›flmalar s›ras›nda ç›kan toz f›rt›nas› sa-
vafl› daha mezbûhâne bir hale getirdi. Kimin kimi öldürdü¤ünün belli olmad›¤› bu
ortamda her iki taraf da kay›plara u¤rad›. (17 Eylül 1176).

‹mparatorun mi¤feri yamulmufl, kalkan› parçalanm›fl hâlde tek bafl›na  bir a¤ac›n alt›na s›¤›nm›fl
oldu¤unu gören bir Bizans askeri mi¤ferini düzeltip bafl›na geçirmiflti. Sa¤a-sola da¤›lm›fl olan
Bizans askerleri Manuel’i görünce etraf›nda toplanmaya bafllam›fllard›. Ancak ‹mparator, ordu-
yu sürükledi¤i akibetle ilgili olarak, askerlerinin hakaretlerine u¤ramaktan kurtulamam›flt›.

F›rt›na dinip karanl›k bas›nca, iki taraf da nihai savafl için ertesi günü bekleme-
ye bafllad›lar. Türkler Bizans ordugâh›na yaklafl›p gayr›müslim soydafllar›na, geç
olmadan oray› terk etmeleri ça¤r›s›nda bulunuyorlard›. Kurtulufl için baflka hiçbir
ümidi kalmayan imparator, gece K›l›ç Arslan’a bar›fl teklifinde bulundu. Asl›nda bu
savafla girmeyi hiç istememifl ve defalarca da sulh teklif etmifl olan Selçuklu sulta-
n› öneriyi derhal kabul etti. Anlaflman›n maddeleri hakk›nda fazla bilgi bulunma-
maktad›r. Bir Bizans kayna¤› Manuel’in, K›l›ç Arslan’›n elçisi arac›l›¤›yla bildirdi¤i
flartlar› tart›flmadan imzalad›¤›n›; Dorylaion ve Sublaion istihkâmlar›n›n y›k›lmas›
ve 100.000 dinar savafl tazminat› ödenmesi yan›nda, içeri¤ini aç›klamad›¤› baflka
hükümlerin de oldu¤unu yazmaktad›r (Niketas 1995, 131) Gün ›fl›d›¤›nda henüz
anlaflmadan haberdar olmayan Türk askerleri, etraf›n› sard›klar› Bizans ordusuna
zayiat verdirmeye devam ettiler.

Sonuç olarak anlaflmaya var›ld›ktan sonra imparator, ordusunun ancak canlar›-
n› kurtarabilmifl k›l›ç art›klar›yla, hiçbir fley elde edememifl; geri dönüflünü de K›-
l›ç Arslan’›n görevlendirdi¤i Selçuklu müfrezesinin himayesine borçlu olarak yola
ç›kar›ld›. Manuel savafl›n meydana geldi¤i da¤lar›n, vadilerin, hendeklerin Bizans
askerlerinin ölüleriyle dolmufl oldu¤u güzergâhtan içi kan a¤layarak geçti. Bozgun
halinde dönen Bizans ordusunu Türkmenlerin sald›r›lar›ndan korumak mümkün
olmad›¤›ndan kay›plar vermeye devam etti.

Manuel Komnenos, bizzât kendisinin Malazgirt yenilgisine benzetti¤i bu savafl›
kaybetmekle asl›nda tüm davas›n› da kaybetti. Bizans ‹mparatorlu¤u Miryokefa-
lon’da, Malazgirt’ten beri haçl› yard›mlar› ve çeflitli entrikalarla yaflatmaya çal›flt›¤›
Anadolu’yu geri alma hayalinden hakikat duvar›na çarparak uyand›. Bundan
böyle Anadolu’da Türklerle birlikte yaflamak mecburiyetinde oldu¤u gerçekli¤ini
anlad›. Bu zaferden sonra Bizans’la Selçuklular aras›ndaki savafllar devlet düzeyin-
de neredeyse sona erdi. Taarruz güç ve kaabileyetini bu savaflta tamamen yitiren
Bizansl›lar, bundan sonra sürekli geri çekilirken Türkler de o nisbette ve sürekli
ilerleyifl halinde olacaklard›r. 

K›l›ç Arslan’›n Miryokefalon savafl›ndan sonra Manuel Komnenos’a dikte ettirdi¤i anlaflma
içeri¤ini bildi¤imiz kadar›yla, o gün Bizans’› ne kadar memnun etmiflse, Türk taraf›nda da
o kadar rahats›zl›k yaratm›flt›r. Selçuklu beylerinin himayesindeki Bizans ordusuna Türk-
menlerin sald›rmas› da muhtemelen bu yüzdendi. Günümüz tarihçilerinde de, savafl›n so-
nunda yap›lan anlaflmay› zaferin büyüklü¤üyle mütenasib bulmad›klar› için, K›l›ç Arslan’›n
galibiyetinin boyutlar›ndan haberdar olmad›¤› yorumu hâkimdir. Oysa engellenmesi düflü-
nülmeyen ve mümkün de olmayan Türkmen ilerleyifli, Bizans istikametinde tabii seyri içe-
risinde devam ederken; Bizansla bar›fl Türkiye Selçuklular›’n›n güneydo¤u politikalar›n›n
olmazsa olmaz flart›yd›. Bu bak›mdan da çok de¤erli bir anlaflmayd›.
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Miryokefalon’dan Sonra Selçuklular
Miryokefalon Zaferi ve öncesinde kazan›lan baflar›lar, Türkiye Selçuklular› için tam
bir dönüm noktas› oldu. Bizans ve Daniflmendlilerin devre d›fl› kalmalar›, ülkede
istikrar›n oluflmas›na önemli katk› sa¤lam›flt›r. Zaferden sonra ilk olarak hat›rlana-
ca¤› üzere, Daniflmendlilerin Malatya flubesine son verilmiflti.

Sultan daha sonra k›z›na ihanet etti¤i için, damad› H›sn Keyfâ Artuklu beyi üze-
rine yürüdü¤ünde (1180), bu geliflmeyi kendisi için tehlikeli bulan Selahaddin Ey-
yûbî, haçl›larla anlaflma yap›p K›l›ç Arslan’›n karfl›s›na ç›kt›. Selçuklu sultan›n vezi-
ri vas›tas›yla anlaflma sa¤lan›p Ermenilere karfl› müflterek bir harekât yap›ld›ysa da,
tarihî sebeplerle anlaflmazl›¤›n tamamen bitmesi mümkün de¤ildi.

1180’de Manuel Komnenos’un ölümünden sonra Bizans topraklar›na ak›nlar
tüm h›z›yla devam etti. Eskiflehir, Kütahya ve Uluborlu’nun yan› s›ra, bir kayna¤a
göre 72 kale fethedildi (1182-1183). Nihayet Bizans’›n içerisinde bulundu¤u salta-
nat mücadelelerinden yararlanan K›l›ç Arslan, 1185’de imparator II. ‹saakios Ange-
los’u on y›ll›k bir anlaflmayla vergiye ba¤lad›.

Miryokefalon zaferini Türkiye Selçuklular› bak›m›ndan de¤erlendiriniz. 

Devletin ‹dare Mekanizmas›nda De¤ifliklikler 
1176 zaferiyle ülke askerî bak›mdan sükûnete kavuflmufl, Anadolu’da Bizans dahil
bütün muhalifler bertaraf edilmifl; K›l›ç Arslan’›n karfl›s›nda güneydo¤u ilerleyiflinin
önünde tek engel olarak Selahaddin Eyyûbî kalm›flt›. Ancak Türkiye Selçuklular›’n›n
kuruluflundan beri bir türlü istikrar bulmayan askerî, siyasî, dolay›s›yla ekonomik ve
sosyal flartlar; yerleflik hayat›n gerektirdi¤i kurumlar›n teflekkülünü de geciktirmiflti.

Bunun yan› s›ra devletin bünyesinde, iktidar›n tabiat› gere¤i daha merkeziyetçi
bir yap›ya dönüflme hedefinin yaratt›¤› sorunlar da aç›¤a ç›kmaya bafllam›flt›. As-
l›nda Türkistan’daki bütün Türk hanedanlar›n›n da bafll›ca meselesi olan ve hane-
danlar›n sonunu getiren bu husus, Türk devletinin yap›s›yla ilgiliydi. Yer yer ifade
edildi¤i gibi boy birli¤i esas›na göre örgütlenen Devlet, temsil ettikleri nüfus nis-
betinde boy beylerinin güç gösterilerine sahne olabilmekteydi. Meselenin bafll›ca
çözüm yolu göçebeleri yerleflik hayata geçirmekti ve bu da devletin merkeziyetçi-
leflmesi anlam›na geliyordu. Türkmenlerin muhtelif bölgelere da¤›t›larak yerleflti-
rilmesiyle, devletle pazarl›k güçlerini kaybecek olan Türkmen beyleri ise örften
kaynaklanan bu rollerini terk etmeye yanaflm›yorlard›. 
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Resim 3.2

Sultan II.K›l›ç
Arslan’›n
Aksaray’›n 35km.
kuzeydo¤usunda,
Nevflehir yolunda
yapt›rd›¤› Alayhan.
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Devletin sadece Türkmenlere dayanan askerî yap›s›, yerleflik bir ortaça¤ islâm
devletinin önündeki en büyük engeli oluflturuyordu. Gerçi Büyük Selçuklularda
bir nevi feodal parçalanmaya neden olan toprak da¤›t›m usûlü, Anadolu’da bu sa-
k›ncalar›ndan büyük ölçüde ar›nd›r›larak daha merkeziyetçi bir flekil alm›flt›. Buna
ra¤men Türkmenlerin devletteki a¤›rl›¤› devam etmekteydi. Nitekim 1162 ‹stanbul
Anlaflmas›nda, devletin sultan› s›fat›yla K›l›ç Arslan’›n taahhüdü yeterli bulunmaya-
rak, beylerden de anlaflman›n yürürlü¤ü konusunda garanti istenmesi bunun en
aç›k ifadesiydi. Bu durum aç›kça devletin ve hükümdar›n varl›k sebebi olan hü-
kümranl›¤›n›n zedelenmesi demekti. Kezâ Manuel Komnenos, Miryokefalon’dan
sonra ülkesine dönerken, yan›na verilmifl olan Selçuklu muhaf›z birli¤ine ve sulta-
n›n emrine ra¤men, anlaflmay› be¤enmeyen Türkmenler’in sald›r›lar›ndan kurtula-
mam›flt›. 

Baflka örnekleri de bulunan bu durum Türkmenlerin yavafl yavafl sistemin d›fl›-
na ç›kar›lmas›na yol açt›. Yukar›da söylendi¤i gibi askeri gailelerin geciktirdi¤i ye-
tersiz kurumlaflma, do¤al olarak bir istihdam aç›¤› da yarat›yordu. Türkiye Selçuk-
lular› zaten en bafl›ndan beri kendileriyle birlikte Anadolu’ya göç eden ‹ranl›lar›
özellikle sivil bürokraside çal›flt›rmaktayd›lar. ‹çlerinde Türklerin de bulundu¤u
muhtelif unsurlardan oluflan; fakat gulam sisteminin kendilefltirdi¤i bu zümreler,
sözkonusu de¤iflim sürecinde mülkiye yan›nda askerî kadrolarda da daha fazla yer
bulmaya bafllad›lar. Merkezî idarenin otoritesine boyun e¤meyen Türkmenler ise
uçlara do¤ru kayarak/kayd›r›larak, buralarda hem fetihlere devam edecek, hem de
kendi hayat tarzlar›n› sürdürebileceklerdi.

Özellikle Bizans ve Ermeni s›n›rlar›nda fetihleri geniflleten bu Türkmenler, daha sonra
Mo¤ol istilâs›ndan kaç›p gelenlerle birlikte, uç Türkmenleri olarak ikinci dönem beylikle-
rin temelini oluflturacaklard›r.

II. K›l›ç Arslan’›n Ülkeyi O¤ullar› Aras›nda Paylaflt›rmas›
Kaynaklar›n ifadesine göre K›l›ç Arslan’›n onbir o¤lu bulunmaktayd›. Kendisinin
bu tarihlerde otuz y›l› bulmufl olan saltanat dönemi, sadece uzunlu¤u dolay›s›yla
bile devlet için bafll› bafl›na istikrar kayna¤› olmufltu. Bu arada o¤ullar›n›n hepsi de
olgun bir yafla gelmifllerdi. Ancak bilindi¤i gibi devletin iyi iflleyen bir veraset ku-
rumu olmad›¤› gibi, kut anlay›fl›na istinaden hanedan›n tüm erkek üyeleri de sal-
tanat iddias›nda bulunabiliyorlard›. K›l›ç Arslan flüphesiz bu kadar yetiflkin flehzâ-
denin, kendi ölümünden sonra mukadder olan taht kavgalar›yla devleti sars›nt›ya
u¤ratacaklar›n› biliyordu. Birisini veliaht ilân etmesi de meseleyi halletmeyecekti.
Bu durumda belki kendi sa¤l›¤›nda görülecek aksakl›klara müdahale edebilece¤i
umuduyla; o¤ullar›n› ülkenin muhtelif yerlerine melik olarak tayin etti. Melikler
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sultana tâbi olmak kayd›yla, kendi adlar›na para kestirmek ve divanlar›n› (hükû-
met) kurmak haklar›na sahip olacak; fakat y›lda bir kere Konya’ya gelip K›l›ç Ars-
lan’a ba¤l›l›klar›n› bildireceklerdi. Bu uygulama daha önce de anlat›ld›¤› gibi, top-
raklar›n mülkiyetinin de¤il; ülke yönetiminde sorumluluk paylafl›m› olarak alg›lan-
mal›d›r. 

Bu melikler ve tayin edildikleri yerler flöyledir: Melikflah-Sivas ve Aksaray; Süleymanflah-
Tokat; Sultanflah-Kayseri; Tu¤rulflah-Elbistan; Kayserflah-Malatya; Mesud-Ankara,Çank›-
r›,Kastamonu; Keyhüsrev-Uluborlu; Berkyarukflah-Niksar; Argunflah-Amasya; Arslanflah-
Ni¤de; Sancarflah-Ere¤li. Bu paylafl›m›n Keyhüsrev’in tayin edildi¤i Uluborlu’nun fethinden
(1182) sonra ve Barbarossa’n›n geliflinden önceki bir tarihte oldu¤u tahmin edilmektedir.

Böylece kendisine taht s›ras› gelmesini bekleyen flehzâdelerin bir k›sm› saltanat
ihtiras›n› meliklik müddetince tatmin ettikleri için taht kavgalar›na girmeyebilirler-
di. Bu paylafl›m›n bir nedeni de, bir süredir s›n›rlara do¤ru itilmekte olan Türkmen-
lerin, uçlara tayin edilen meliklerin hizmetinde, kontrol alt›nda tutulmak istenme-
si olabilir. Nitekim bu güce dayanan melikler Bizans hudutlar›nda fetihleri genifl-
letmeye devam etmifllerdir.

Sizce II. K›l›ç Arslan’›n ülkesinin yönetimini o¤ullar› aras›nda taksim etmesinin sebepleri
nelerdir?

Üçüncü Haçl› Seferi ve Türkiye Selçuklular›
Selahaddin Eyyûbî’nin 1187 y›l›nda Kudüs’ü fethi üzerine Avrupa’da yeni bir haç-
l› seferi heyecan› uyand›. Papa’n›n ›srarl› propogandalar› neticesinde yine krallar
idaresinde bir sefer düzenlendi. ‹ngiltere ve Fransa krallar› deniz yolunu tercih
ederken; 1101 y›l› ve ikinci haçl› seferleri dolay›s›yla, bu yolun tehlikelerini gayet
iyi bilen Alman imparatoru Friedrich Barbarossa, daha sefer haz›rl›klar›n› yaparken
Selçuklu sultan›na elçi göndererek topraklar›ndan güvenle geçifl izni istedi. Bun-
dan bir süre önce Selahaddin Eyyûbî’nin kendi aleyhinde Bizans imparatoruyla
yapt›¤› anlaflmay› dikkate alan K›l›ç Arslan da, Alman imparatoruna ülkesinden
serbestçe geçifl imkân› tan›makta sak›nca görmedi. 

Bizans imparatorunun karfl› koyacak gücü olmad›¤› için geçifl izni vermek zo-
runda kald›¤› Alman ordusu, 1190 bahar›nda Alaflehir-Denizli üzerinden Ulubor-
lu’ya girdi¤inde, kendilerini sultan›n yapt›¤› anlaflmayla ba¤l› saymayan Türkmen-
lerin sald›r›s›na u¤rad›. Türk elçileri durumu aç›kmakla birlikte bask›nlar devam et-
ti¤i için, aldat›ld›¤›n› düflünen Barbarossa Konya’ya do¤ru yürüyüfle geçti. Bu s›ra-
da babas›na karfl› taht davas›na girmifl bulunan Sivas meliki Melikflah, Ankara me-
liki Mesud ve muhtemelen Uluborlu meliki Keyhüsrev, Türkmen kuvvetleriyle bir-
likte Akflehir’de haçl› ordusunun karfl›s›na ç›kt›lar. Çok zayiat verdirilmesine ra¤-
men say›lar› yüzbine ulaflan haçl›lar durdurulamad›. Son olarak Melikflah’›n Konya
d›fl›nda yapt›¤› savafl› da kaybetmesi üzerine haçl›lar flehre girdiler. Burada yol bo-
yunca çektikleri s›k›nt›lar› unutturacak ya¤ma ve katliamlar yapt›lar. 

II. K›l›ç Arslan ülkesinin daha fazla zarar görmemesi için, anlaflmay› Melikflah’›n
bozdu¤u, dolay›s›yla hadisede kendisinin dahli olmad›¤› mazeretini beyan ederek
Alman imparatoruyla yeni bir anlaflma yapmaya muvaffak oldu. Barbarossa’ya yol
boyunca Türkmenlerin sald›r›lar›ndan korunabilmesi için, çok say›da Türkmen be-
yi rehine olarak verildi. Haziran ay› ortalar›nda Lârende (Karaman) yönünde iler-
leyen haçl› ordusu, imparator Silifke çay›nda bo¤ulmas›na ra¤men Suriye’ye ulafl-
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Alman, ‹ngiliz ve Frans›z
haçl› ordular›, aralar›ndaki
rekabet ve mücadelelere
ra¤men Akkâ’y› kuflat›p geri
ald›lar. Kudüs krall›¤›n›,
Akkâ merkez olmak üzere,
k›y› fleridinde zapt ettikleri
dar bir alanda temsili olarak
1291’e kadar yaflatmay›
baflard›lar.
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t›. 

Taht Kavgalar› ve K›l›ç Arslan’›n Ölümü
II. K›l›ç Arslan art›k yetmifl yafl›n› aflm›fl ve savafllarda ata binemeyip, arabayla gi-
decek kadar da vücutça sakat bir hâlde bulunuyordu. Yukar›da anlat›ld›¤› gibi,
herhalde ölümünün de yak›n oldu¤unu düflünüp, taht kavgalar›yla parçalanma-
mas› için ülkeyi o¤ullar› aras›nda taksim etmiflti. Fakat Sivas meliki olan o¤lu Me-
likflah, babas›na tahakküm etmeye bafllam›fl ve Konya’ya gelerek kendisini zorla
veliaht ilân ettirmiflti. Ayr›ca kendisini tutmayan ve gulam sisteminden gelen sulta-
n›n yafll› veziri ‹htiyareddin Hasan’› azlettirdi. Mekikflah Haçl› ordusunun ayr›lma-
s›ndan sonra babas›n›n iktidar›n› kullanarak kardefllerinin topraklar›na sahip ol-
mak istedi. Malatya’daki Kayserflah, Selahaddin Eyyûbî’nin himayesini sa¤lay›p ye-
rinde kal›rken; Melikflah babas›n› zorla yan›na alarak Kayseri’deki Sultanflah’› ku-
flatt›. K›l›ç Arslan burada Sultanflah’a ettiyse de onun da amaçlar› için kendisini kul-
lanmak istedi¤ini görerek, Uluborlu meliki Keyhüsrev’in yan›na kaçt›. Bunu f›rsat
bilen Melikflah Konya’ya girip taht› ele geçirdi. K›l›ç Arslan bunun üzerine Keyhüs-
rev’in yard›m›yla baflkenti kurtar›p yeniden tahta oturdu ve bu o¤lunu veliaht ilan
etti. Baba-o¤ul Aksaray’a çekilen Melikflah’› muhasara ettiler. Ancak bu s›rada yafl-
l› sultan›n hastal›¤› a¤›rlafl›nca Keyhüsrev onu Konya’ya götürdü; k›sa bir süre son-
ra da vefat etti (A¤usos 1192). Sultan Mesud taraf›ndan yapt›r›lm›fl olan caminin ya-
n›ndaki türbeye defnedildi.
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Resim 3.4

Üçüncü Haçl› Seferi
Haritas›

Kaynak: Ifl›n
Demirkent, Haçl›
Seferleri ‹stanbul
1997.



Sultan II. K›l›ç Arslan Türkiye Selçuklu Devleti’ni, babas›n›n getirdi¤i noktadan
daha ileri götürerek siyasî birlik ve güvenli¤i sa¤lamak bak›mdan önemli mesafe
katetti. Kaynaklar onun adaletli, flefkatli bir hükümdar olmas›n›n yan› s›ra düflman-
lar›na karfl› coflkun ve mücadeleci bir ruha sahip oldu¤unu yazarlar. K›l›ç Arslan
dönemi mimari eserler ve di¤er kurumlar bak›m›ndan da bafllang›ç dönemini tefl-
kil eder. Bunlar›n en önemlileri 1171 y›l›nda yeni bafltan infla edilen Aksaray fleh-
riyle buraya çok yak›n bir mesafede yapt›rd›¤› kervansarayd›r. ‹lk alt›n paran›n bu
dönemde darbedilmifl olmas› da devrin iktisadî gelifliminin iflareti say›lmal›d›r.
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Sultan Mesud’un Daniflmendliler’le iliflkilerini
tan›mlayabime,
Sultan Mesud taht›n› kay›npederi de olan Emir
Gazi’ye borçlu oldu¤u için, saltanat›n›n onun ve-
fat›na kadarki (1134) dönemi Daniflmendliler’in
vesayeti alt›nda geçti. Malatya, Ankara, Çank›r›
gibi flehirlerin Emir Gazi’nin eline geçmesine yar-
d›m etmek zorunda kald›. Fakat kay›nbiraderi
Melik Muhammed zaman›nda kuvvetlerin biraz
daha denk hale gelmesinden yararlanarak, onun-
la iflbirli¤i içerisinde, fakat ba¤›ms›z bir hüküm-
darl›¤a geçifl yapt›. 1142’den sonra Melik Mu-
hammed’in halefleri aras›ndaki mücadelelerden
istifadeyle, Daniflmendliler’i kontrolü alt›na al-
may› baflard›.

Bizans’›n bu dönem flartlar›n› nas›l de¤erlendir-
di¤ini aç›klayabilme,
Bizans imparatorlar› I. K›l›ç Arslan’›n ölümünden
sonra o¤ullar› aras›ndaki mücadele ve Sultan Me-
sud’un Daniflmendliler karfl›s›ndaki zay›f duru-
mundan yararlanarak, sürekli taarruz halinde bu-
lunmufllard›r. Selçuklular, Daniflmendliler, Erme-
niler ve Haçl›lar’a karfl› düzenledikleri seferlerle,
Birinci Haçl› Seferinin kazançlar›n› elde tutmay›
amaçlam›fllard›r.

Sultan Mesud’un devletini yeniden Anadolu’nun
en güçlü iktidar› konumuna yükseltebilmesinin
esaslar›n› bilerleyebilme,
Sultan Mesud’un güçlü bir hükümdar olmas›n›n
önündeki bafll›ca engel, Birinci Haçl› Seferinin
flartlar›ndan yararlan›p Selçuklular’la rekabete gi-
riflen Daniflmendliler; yine k›smen lehine dönen
durumdan yararlan›p Konya’y› kuflatan Bizans
imparatorlu¤u ve güneydo¤udaki Ermeniler ve
haçl›lard›. Saltanat› s›ras›nda Daniflmendlileri ken-
dine tâbi k›lan; ‹mparator Manuel’in Konya ku-
flatmas›n› akamete u¤ratan ve nihayet ‹kinci Haç-
l› ordular›n› Anadolu’dan geçtiklerine piflman
eden Sultan Mesud, devletini yeniden Anado-
lu’nun en büyük siyasi gücü durumuna getirdi.

II. K›l›ç Arslan’›n saltanat›n›n ilk y›llar›nda kar-
fl›laflt›¤› problemleri de¤erlendirebilme,
K›l›ç Arslan tahta geçti¤inde en büyük sorunu,
Sultan Mesud döneminden itibaren devletin ka-

zand›¤› ivmeyi kendi ç›karlar›na ayk›r› bulan mu-
haliflerinin, aleyhinde kurduklar› ittifaklard›.Var-
l›¤›n› tehlike alt›nda görüp Bizans imparatoru ve-
ya Halep atabeyine s›¤›nan Daniflmendli, Artuk-
lu beyleri ve kardefli fiehinflah’›n devleti sarsan
iflbirli¤ini; ‹stanbul’da 1162 y›l›nda yapt›¤› anlafl-
mayla, Bizans’› bu denklemin d›fl›na ç›kararak
çökertti. 

Miryokefalon Savafl›’n›n nas›l bir geliflime imkân
verdi¤ini aç›klayabilme,
1176 y›l›nda Bizans imparatorunun hezimete u¤-
rat›ld›¤› Miryokefalon zaferi Türkiye Selçuklula-
r›’n›n askeri gailelerini büyük ölçüde bitirip, si-
yasi birli¤in sa¤lanmas›n›, idarî, iktisadi ve sosyal
geliflmeleri h›zland›rd›. Taarruz kabiliyetini tü-
müyle yitiren Bizans’a karfl› sürekli ilerleyifl de-
vam ederken, bu zafer Anadolu’nun Türk yurdu
haline gelmesinin önemli aflamalar›ndan birisi
oldu.

Bu dönemde devletin bünyesinde oluflan prob-
lemleri belirleyebilme,
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Sultan Mesud’un
son döneminde bafllayan yükselifli, K›l›ç Arslan
zaman›nda istikrar kazand›. Ancak devletin gide-
rek daha merkeziyetçi bir yap›ya do¤ru kaymas›;
do¤ulu ‹slâm devleti özelliklerinin belirginlefl-
mesi; Selçuklular’›n asli unsurunu oluflturan
Türkmenler’in hoflnutsuzlu¤una yol aç›yordu.
Ayr›ca sürekli savafl hali, devletin ihtiyaç duydu-
¤u insan gücünü yetifltirece¤i kurumlar›n olufltu-
rulmas›n› geciktirdi. ‹flgücü ihtiyac› bu sebepler-
le d›flar›dan, özellikle de ‹ran’dan karfl›lanmak
zorunda kal›nd›. Türkmenler ise örften kaynak-
lanan, fakat devleti sarsma gücü olan rollerinden
vazgeçip, merkeziyetçi bir yap›ya uymad›klar›
için sistem d›fl›nda kal›rken, askerî kadrolarda
bile ‹ranî unsurlar a¤›rl›k kazanmaya bafllad›lar.
Bu arada II. K›l›ç Arslan son zamanlar›nda ülkeyi
onbir o¤lu aras›nda taksim etti. Büyük o¤lu Melik-
flah’›n kendisini veliaht tayin ettirmek için müca-
deleye girmesi, sultan›n sa¤l›¤›nda taht kavgalar›-
na sebep oldu. Merkeze ba¤l› olmakla birlikte bir
nevi muhtariyeti olan bu melikler, uçlara do¤ru y›-
¤›lmakta olan Türkmenleri istihdam ederek, onla-
r› bir flekilde devlet kontrolü alt›nda tutmufllard›r.
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1. Sultan Mesud Dönemi’yle ilgili olarak afla¤›dakiler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Saltanat›n›n ilk y›llar›nda Daniflmendli Emir Ga-
zi’nin vesayeti alt›nda kalm›flt›r.

b. Emir Gazi’nin Malatya’y› almas›na raz› oldu¤u
için kardefli Melik Arab isyan etmifltir.

c. Manuel Komnenos’un Konya kuflatmas›n› bafla-
r›s›zl›¤a u¤ratm›flt›r.

d. 39 y›ll›k saltanat› sonunda yok olma tehlikesiyle
karfl› karfl›ya olan devleti ihya etmifltir.

e. Haçl›lara karfl› yapt›¤› savaflta hayat›n› kaybet-
mifltir.

2. ‹kinci Haçl› Seferiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. ‹lk seferden umdu¤unu bulamayan Bizans, ‹kin-
ci Haçl› Seferi karfl›s›nda Selçuklularla ittifak yap-
m›flt›r.

b. ‹kinci Haçl› Seferinin sebebi Musul atabeyi ‹ma-
deddin Zengi’nin Urfa’y› fethidir.

c. Alman ve Fransa krallar›n›n haçl› yemini etme-
siyle ilk kez krallar haçl› seferine kat›lm›flt›r.

d. Haçl›lar karfl›s›nda Nureddin Mahmud ile Sultan
Mesud’un anlaflmazl›klar› haçl›lar›n baflar›l› ol-
malar›na sebep olmufltur.

e. Alman Ordusu, Bizans rehberleri taraf›ndan ter-
kedilince Eskiflehir yak›nlar›nda Türklerin pusu-
suna düflmüfltür.

3. II. K›l›ç Arslan Dönemi’yle ilgili olarak afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Üçüncü Haçl› Seferi, bu dönemde yap›lm›flt›r.
b. Seleflerinin güneydo¤u siyasetinin aksine K›l›ç

Arslan, bat› ile olan iliflkileri ön planda tutmufl
ve bu yönde ilerlemeyi uygun bulmufltur.

c. Daniflmendli Melikliklerini ortadan kald›r›p on-
lar› uç beyi olarak istihdam etmifltir.

d. Miryokefalon Savafl›’nda Bizans ‹mparatorunu
yenilgiye u¤ratm›flt›r.

e. Kendisinden sonra taht kavgalar›n› engellemek
amac›yla ülkeyi o¤ullar› aras›nda taksim etmifltir.

4. Miryokefalon Savafl› ile ilgili olarak afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Savafl›n sebebi, haçl› seferinin yol açt›¤› tecridi
k›ran Selçuklular’›n Bizans’›n bu seferlerden tüm
kazan›mlar›n› yok etmesidir.

b. Selçuklular, Bizans ordusunu önce vur-kaç tak-
ti¤iyle daha sonra da Miryokefalon geçidinde s›-
k›flt›rmak suretiyle ma¤lup etmifltir.

c. Miryokefolan Savafl› sonucunda yap›lan anlafl-
ma, Türkmen Beylerini memnun etmifltir.

d. Miryokefalon’un Bizansla devlet baz›nda son sa-
vafl olmas› Türkiye Selçuklular›n›n güneydo¤u
siyasetine a¤›rl›k vermesini kolaylaflt›rm›flt›r.

e. Bu zaferle Bizans, Anadolu’yu geri alma haya-
linden vazgeçerek, art›k burada Türklerle birlik-
te yaflamak mecburiyetinde oldu¤unun fark›na
varm›flt›r.

5. 1162 y›l›nda Bizans ve Selçuklu aras›nda yap›lan ba-
r›fl anlaflmas›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. K›l›ç Arslan bu anlaflmayla Bizans imparatoru,
kardefli fiahinflâh ve Daniflmendli Beylerin ken-
di aleyhinde yapt›¤› ittifak› k›rmak istemifltir.

b. K›l›ç Arslan bu anlaflmayla,Türkmenlerin Bizans
s›n›r›ndaki ilerlemesini durdurmay› kabul etmifltir.

c. ‹mparator anlaflma gere¤ince, K›l›ç Arslan’a cid-
di miktarda para yard›m› yapm›flt›r.

d. Selçuklu Sultan›n›n Bizans’la anlaflmas› yüzün-
den muhalifleri artm›fl ve güneydo¤u siyaseti
olumsuz flekilde etkilemifltir.

e. Anlaflmada Türkmen Beylerinin garantör olmas›
sultan›n hükümranl›¤›n› zedeler niteliktedir.

6. Afla¤›dakilerden hangisi, Türkiye Selçuklular›’n›n
uzun süre askeri ve siyasi bak›mdan istikrar sa¤layama-
mas›n›n sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Yetiflmifl devlet adam› eksikli¤inden dolay› idarî
kadrolarda iflgücü aç›¤›n›n ortaya ç›kmas›.

b. Devletin merkeziyetçi bir yap›ya dönüflmesinde
sorunlar›n yaflanmas›.

c. Bu durumun halk aras›nda ‹slamiyetin yay›lma-
s›na engel olmas›.

d. Yerleflik bir devletin gerektirdi¤i kurumlar›n
oluflmas›n›n gecikmesi.

e. Devlet kadrolar›n›n gulamlar taraf›ndan doldu-
rulmaya bafllanmas›.

Kendimizi S›nayal›m



7. II.K›l›ç Arslan’›n ülkeyi onbir o¤lu aras›nda taksim et-
mesi hususulya ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Melikler y›lda bir kere Konya’ya gelip K›l›ç Ars-
lan’a ba¤l›l›klar›n› sunacaklard›.

b. Bu uygulama yönetimde sorumluluk paylafl›m› de-
¤il, ülke topraklar›n›n mülkiyetinin paylafl›m›d›r.

c. Bir süredir s›n›rlara do¤ru itilmekte olan Türk-
menler, uçlara tayin edilen meliklerin hizmetin-
de kontrol alt›nda tutulmak istenmifltir.

d. Kendisine saltanat s›ras› gelmesini bekleyen fleh-
zâdelerin bir k›sm› saltanat ihtiras›n› meliklik
müddetince tatmin ettikleri için taht kavgalar›na
girmeyecekleri düflünülmüfltür.

e. Melik tayin edilen o¤ullar› kendisine tâbi olmak
kayd›yla adlar›na para kestirme ve kendi divan-
lar›n› kurma haklar›na sahip olmufllard›r.

8. Üçüncü Haçl› Seferi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Alman, ‹ngiliz ve Frans›z haçl› ordular›, Anado-
lu güzergâh› tehlikeli oldu¤u için deniz yolunu
tercih etmifllerdir. 

b. K›l›ç Arslan, Alman ordusuna topraklar›ndan ser-
best geçifl izni vermifltir.

c. Bizans ‹mparatoru, Selahaddin Eyyûbi ile Haçl›
ve Selçuklular’a karfl› anlaflm›flt›r.

d. K›l›ç Arslan’›n o¤ullar›ndan Melikflah, Mesud ve
Keyhüsrev, Türkmen kuvvetleriyle birlikte haçl›-
lara karfl› savaflm›fllard›r.

e. Seferin sebebi, Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs’ü
fethidir.

9. Türkiye Selçuklular› ve Bizans iliflkileri ile ilgili afla-
¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Üçüncü Haçl› Seferi ordular›na karfl› Bizansl›lar
ve Selçuklular aras›nda ittifak yap›lm›flt›r.

b. II. K›l›ç Arslan’›n saltanat›n›n ilk y›llar›nda Bi-
zans imparatoru, Konya’y› muhasara ederek An-
talya’ya kadar ilerlemifltir.

c. Sultan Mesud zaman›nda Bizans ‹mparatorlu-
¤uyla devletin içinde bulundu¤u zor flartlar se-
bebiyle, Selçuklular için onur k›r›c› flartlar içiren
bir anlaflma imzalanm›flt›r.

d. Sultan Mesud Daniflmedli Muhammed’e karfl› Bi-
zans’la ittifak ederek onu bertaraf etmifltir.

e. Miryokefalon’dan sonra Selçuklu ve Bizansl›lar
aras›nda devlet baz›nda bir daha savafl yaflan-
mam›flt›r.

10. Türkiye Selçuklular› ve Daniflmendli iliflkileriyle
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹kinci Haçl› Seferi sonucunda Daniflmend ve Sel-
çuklularda uyanan milli bilinç neticesinde üçün-
cü seferde haçl›lara karfl› ittifak yapm›fllard›r.

b. Türkiye Selçuklular› güneydo¤u siyaseti dolay-
s›yla Daniflmendlilerle Malatya üzerinde uzun
süre rekabet etmifllerdir.

c. Sultan Mesud’un saltanat›n›n son dönemlerin-
den itibaren ve K›l›ç Arslan zaman›nda Danifl-
mendliler üzerinde hâkimiyet kurulmufltur.

d. Ya¤›basan, K›l›ç Arslan’la evlenmek üzere Kon-
ya’ya getirilmekte olan Erzurum Saltuklu beyi-
nin k›z›n› al›koyarak ye¤eniyle evlendirmifltir.

e. Sultan Mesud iktidar›n› ancak Emir Gazi’nin ölü-
münden sonra güçlendirebilmifltir.
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Bizans tarihçisi Niketas Khoniates’in II. K›l›ç Arslan’›n
‹stanbul ziyareti hakk›ndaki intibalar›ndan bir bölüm:
“Manuel onu dostça ve flan›na lây›k bir surette kabul et-
ti. ‹mparator onun burada bulunuflundan nas›l sevinç
duyuyorsa; sultan da hiçbir iste¤ini karfl›l›ks›z b›rakma-
yan bu konukseverlikten memnun kalm›flt›. Çünkü Ma-
nuel sultan›n burada bulunuflunun ve en ihtiflama düfl-
kün barbar› bile etkileyebilecek misafirperverli¤inin, ken-
disinin do¤udaki durumunu iyilefltirece¤i ve kiflisel ünü-
nü de yükseltece¤i gibi aldat›c› bir ümide kap›lm›flt›.
‹mparator, ‹stanbul’a sultanla birlikte girmek üzere bir
zafer alay› tertipledi. Bu tören büyük bir itina ile plân-
lanm›flt›. Hârikulâde de¤erli kumafllar ve pek çok sanat-
kârane tak› flehre girifl törenine özel bir parlakl›k bah-
fledeceklerdi. ‹mparator halk›n velveleli sevinç ç›¤l›kla-
r› içinde muzafferane bir flekilde flehrin içinden geçe-
cek; sultan da bu parlak ve imparatorun flan›na yak›flan
törenin bir parças› olarak, onun yan›nda yürüyecekti.
Ancak Tanr› bu günün parlakl›¤›n› ve ihtiflam›n› yok
ediverdi. Yer sars›lm›fl, bir çok muhteflem bina y›k›lm›fl
ve al›fl›lmam›fl fliddette bir f›rt›na kopmufltu... Yüksek
ruhaniler ve kilise hâdimleri, hattâ imparator olup bite-
ni meflum bir iflaret olarak alg›lad›lar. Bunlar kutsanm›fl
tasvirli duvar hal›lar›n›n, aziz ikonalar›n›n süsledi¤i ve
‹sa tasvirinin kutsallaflt›rd›¤› bir törene, böyle bir inanç-
s›z›n kat›lm›fl olmas›na Tanr›’n›n k›zd›¤›n› söylemektey-
diler. Öylece tören geçidi da¤›ld›.....Sultan kendisine
çok sayg› gösterilen bir konuk olarak bir süre impara-
tor Manuel’in yan›nda kald›ktan ve imparatorun hazi-
nesinden, de¤er ve miktar›n›n çoklu¤undan; imparato-
run kendisine de hazinelerden bu kadar kal›p kalmad›-
¤› hususunda flüphe uyand›racak kadar güzel hediyeler
ald›ktan sonra; kolu-koltu¤u bunlarla dolu, sevinçle ye-
niden ülkesine döndü. ‹mparator hiçbir barbar›n alt›na
dayanamayaca¤›n› biliyordu. Bunun için de kendisini
K›l›ç Arslan’›n gözünde büyütmek ve onu Bizans ‹mpa-
ratorlu¤u’nun zenginli¤i hakk›nda flaflk›na çevirmek is-
tiyordu....Sultan imparatorluk sofras›ndan kuca¤›na dü-
flen bu k›r›nt›lar karfl›s›nda sevinçten kendinden geçti
ve bu hediyelerle gözleri kamaflm›fl olarak imparatora
Sebasteia (Sivas) ve buna ba¤l› bölgeyi terk edece¤i
vaadinde bulundu. Manuel onun bu vaadini sevinçle
kabul ederek sözünde durdu¤u taktirde ona baflka ha-
zineler vermeyi de vaadetti. Barbar›n sözünden dönme-
sini önlemek ve demiri k›zg›nken dö¤mek için...Kons-
tantinos Gabras’› bir çok de¤erli hediyeler, türlü savafl
araçlar›yla birlikte Sultan’›n arkas›ndan yola ç›kartt›”.
Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri)

(Çev. Fikret Ifl›ltan) Ankara 1995, 81-83)

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan Mesud Dönemi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan Mesud’un Yükselifli”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. K›l›ç Arslan Dönemi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Miryokefalon Zaferi ve Öne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹stanbul Ziyareti ve Bi-
zans’la Bar›fl” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dare Mekanizmas›ndaki De-
¤ifliklikler ve Ülkeyi O¤ullar› Aras›nda Paylaflt›r-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹dare Mekanizmas›ndaki De-
¤ifliklikler ve Ülkeyi O¤ullar› Aras›nda Paylaflt›r-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üçüncü Haçl› Seferi”konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan Mesud Dönemi ve
II. K›l›ç Arslan Dönemi” konular›n› yenflden göz-
den geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan Mesud Dönemi ve
II. K›l›ç Arslan Dönemi” konular›n› yenflden göz-
den geçiriniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



S›ra Sizde Yan›t Anahtar› Yararlan›lan Kaynaklar

793.  Ünite  -  Sul tan I .  Mesud ve I I .  K › l ›ç  Ars lan Dönemi

S›ra Sizde 1 

Sultan Mesud’un 39 y›ll›k saltanat dönemi taht› ele ge-
çirmesini sa¤layan kay›npederi Emir Gazi’nin ölümüne
kadar onun güdümünde geçirdi¤i vesayet dönemi; ka-
y›nbiraderi Melik Muhammed’le gücünü eflitledi¤i dö-
nem ve onun ölümünden sonra Daniflmendliler aras›n-
daki taht kavgalar›ndan faydalanarak siyasi üstünlü¤ü
ele geçirdi¤i dönem olarak tasnif edilebilir. 

S›ra Sizde 2 

Bizans imparatorunun Konya kuflatmas›n›n baflar›s›zl›k-
la sonuçlanmas›; III. Konrad ve VII. Louis idaresinde
gelen ikinci haçl› ordular›n›n, say›sal bak›mdan gücünü
ve önemini kaybedecek derecede imha edilmesi Türki-
ye Selçuklular›’na, Birinci Haçl› seferinin yol açt›¤› tec-
ritten ç›kma imkân› vermifltir.

S›ra Sizde 3 

K›l›ç Arslan’› Bizans imparatoru ile büyük tavizler vere-
rek anlaflmas›n›n sebebi Manuel’in ona karfl› kardefli
fiahinflah, Daniflmendli melikleri ve Haleb atabeyi ile
yapt›¤› ittifak› zay›flatmak için zaman kazanmak iste-
¤iydi. Bu ittifak›n parçalanmas› Türkiye Selçuklular›’na,
son tahlilde güneydo¤u politikalar›n› uygulama f›rsat›
verecekti.

S›ra Sizde 4

Miryokefalon zaferi, Bizans’› Türkiye Selçuklular› için
tehlike olmaktan ç›kar›p, Türkleri Anadolu’dan atma
hayallerine son verdi. Dolay›s›yla Selçuklular için hem
Bizans yönünde ilerlemeyi mümkün k›larken, di¤er ta-
raftan Anadolu’da savafllar› büyük ölçüde bitiren bu za-
fer, Türkiye Selçuklular›’n›n iktisadî ve sosyal alanda da
hamleler yapmalar›na zemin haz›rad›.

S›ra Sizde 5

II. K›l›ç Arslan’›n ülkesinin yönetimini o¤ullar› aras›nda
taksim etmesinin bir sebebi, hükümdarl›k s›ras› gelme-
si mümkün olmayan flehzâdelerin saltanat ihtiraslar›n›
bast›rmak, dolay›s›yla kendisinden sonra mücadeleye
gireceklerin say›s›n› azaltmak olabilir. Bir di¤er nede-
nin de uçlara y›¤›lmakta olan Türkmenleri bu vesileyle
denetim alt›nda tutabilmek oldu¤u tahmin edilebilir.

Altan, Ebru.( 2003) ‹kinci Haçl› Seferi, Ankara

Cahen, Claude . (2000) Osmanl›lardan Önce Anado-

lu (Çev. Erol Üyepazarc›), ‹stanbul
Demirkent, Ifl›n ( 1997) Haçl› Seferleri, ‹stanbul.
Kesik, Muharrem (2003) Türkiye Selçuklu Devleti Ta-

rihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155) Ankara

Özayd›n, Abdülkerim (2002) “II. K›l›ç Arslan”, D‹A, 25,
‹stanbul s.399-403

Turan, Osman (1993) Selçuklular Zaman›nda Türki-

ye, ‹stanbul
Umar, Bilge (1990), “Myriokephalon Savafl›n›n Yeri:

Çivril Yak›n›ndaki Kufi Vadisi”, Belleten, LIV, 290,
s.103-107 Ankara



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
fiehzâdeler aras›ndaki taht kavgalar›n›n sebep oldu¤u bunal›m› aç›klayabilecek, 
Keyhüsrev’in birinci saltanat dönemini tan›mlayabilecek,
II.Süleymanflah’›n ülkede yeniden merkezi otoriteyi kurmas›n› de¤erlendi-
rebilecek,
Keyhüsrev’in ikinci saltanat döneminde devletin geliflim çizgisini belirleyebi-
leceksiniz.

‹çindekiler

• I.G›yaseddin Keyhüsrev
• II.Süleymanflah
• Gürcüler
• Saltuklular
• Melikler

• Latinler
• Antalya
• K›br›s Haçl›lar›
• Teodor Laskaris

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

N

Türkiye Selçuklu
Tarihi

I. Keyhüsrev ve II.
Süleymanflah Dönemi

• I. GIYASEDD‹N KEYHÜSREV’‹N ‹LK
SALTANATI (1192-1196)

• II. SÜLEYMANfiAH DÖNEM‹ (1197-
1204)

• I. GIYASEDD‹N KEYHÜSREV’‹N
‹K‹NC‹ SALTANATI (1205-1211)

4
TÜRK‹YE SELÇUKLU TAR‹H‹



I. GIYASEDD‹N KEYHÜSREV’‹N ‹LK SALTANATI

Kardefller Aras›ndaki Taht Mücadeleleri
3. ünitede anlat›ld›¤› gibi II. K›l›ç Arslan’›n, onbir o¤lunu ülkenin çeflitli yerlerine
melik olarak tayin etmesi, devletin henüz istikrara kavufltu¤u bu dönemde dahilî
bir buhrana sebebiyet vermiflti. O¤ullar›n›n baz›lar› daha sultan›n sa¤l›¤›nda, ken-
dilerini veliaht ilân ettirmek için babalar›na bask› yapmaya bafllam›fllard›. Nitekim
Sivas-Aksaray meliki olan Melikflah, bir rivayete göre kendisini zorla veliaht tayin
ettirdikten sonra, s›n›rdafl oldu¤u kardefllerinin topraklar›n› almak için mücadele-
ye bafllam›flt›. Malatya meliki Kayserflah, ancak Eyyûbîler’e s›¤›nmak suretiyle ko-
numunu muhafaza edebilmiflti. Melikflah, di¤er kardefli Kayseri meliki Sultanflah’›,
babas›n› da zorla yan›nda götürmek suretiyle kuflatm›fl; Melikflah’›n bask›s›ndan
y›lg›nl›k gelen sultan bir f›rsat›n› bulup Kayseri’deki o¤lunun yan›na kaçm›flt›. An-
cak onun da di¤erinden farkl› olmad›¤›n› görerek, ondan da Uluborlu meliki Key-
hüsrev’e s›¤›nm›flt›. Keyhüsrev, hat›rlanaca¤› üzere babas›na gereken hürmeti gös-
termifl ve onu a¤›rlam›flt›. Bu arada Melikflah da, K›l›ç Arslan’›n kaçmas› üzerine
Konya’ya girip kendisini sultan ilan etmiflti. Bunun üzerine Keyhüsrev babas›n› da
yan›na al›p, ordusuyla Melikflah’›n üzerine yürüdü. A¤abeyini Konya’dan kaçmaya
mecbur ederek, babas›n› yeniden taht›na oturttu. K›l›ç Arslan bu hizmetlerinin kar-
fl›l›¤›nda küçük o¤lunu veliaht tayin edip, devlet erkân›ndan da ona biat edecek-
lerine dair söz ald›. Sonra yafll› sultan Melikflah’› cezaland›rmak amac›yla, yan›nda
veliaht› oldu¤u halde Aksaray’› kuflatt›. II. K›l›ç Arslan k›sa bir süre sonra hastalan-
d›. Keyhüsrev babas›n› Konya’ya götürmek üzere harekete geçti ama durumu gi-
derek a¤›rlaflan sultan yolda vefat etti.

Keyhüsrev, babas›n›n ölümünü kendisiyle mücadeleye girecek olan kardeflleri-
ne f›rsat vermemek için, bir süre saklad›. Yaz s›ca¤› oldu¤u için de cesedi gizlice
tahnit ettirdi. Konya’ya döndükten sonra tahta oturan Keyhüsrev babas›n› defnet-
tirip önce babas›n›n yas›n› tutup taziyeleri; sonra da cülusu için tebrikleri kabul et-
ti (1192). 

I. Keyhüsrev’in, babalar›n›n ölümünden sonra iyice ba¤›ms›z kalan melikleri
kendi idaresinde birlefltirmesi ancak mücadeleyle mümkün olabilecekti. Bununla
birlikte büyük a¤abeyi dâhil olmak üzere meliklerin, onun birinci sultanl›k döne-
minde kestirdikleri para ve kitabe metinlerinde melik unvan› kullanmaya devam
ettiklerine bak›l›rsa, kendisine tâbi olmasalar da saltanat›na ortakl›k iddias›nda da

I. Keyhüsrev ve 
II. Süleymanflah Dönemi

Tahnit cesedin bozulmamas›
için iç organlar›
ç›kar›ld›ktan sonra
ilaçlanarak muhafaza
edilmesi, yani mumyalama
demektir.



bulunmad›klar› anlafl›lmaktad›r. Keyhüsrev’in de kendisine tâbi olamayan, fakat
taht›n› do¤rudan hedef almayan kardefllerine karfl› herhangi bir harekete giriflme-
di¤i görülmektedir. 

Bu arada Melikflah’›n dikkatini Elbistan meliki Tu¤rulflah ve Sultanflah üzerinde
teksif etmesi; hatta Sultanflah’› bir hileyle yakalay›p öldürmesi ve topraklar›n› ele
geçirmesi, Keyhüsrev’e kendi bölgesinde ba¤›ms›z hareket etme imkân› verdi. K›-
sa bir süre sonra Melikflah’›n hastalan›p ölmesi, onu görünürdeki en büyük tehli-
keden de kurtarm›fl oldu. 

Keyhüsrev’in Bizans’la ‹liflkileri
Sultan I. G›yaseddin Keyhüsrev özellikle Melikflah ve Sultanflah aras›ndaki müca-
delelere kar›flmayarak, Bizans’a yönelik bir siyaset takip etmeyi tercih etti. Melik-
lik döneminde Uluborlu merkez olmak üzere, Kütahya’dan Antalya s›n›rlar›na ka-
dar uzanan topraklar›nda Bizansl›larla hemhudut bulunuyordu. Keyhüsrev II. ‹sa-
akios’un zay›f imparatorluk döneminden (1185-1195) yararlanarak topraklar›n› fe-
tihlerle geniflletiyordu. Bu arada Alaflehir (Philadelphia)’de imparatora karfl› ayak-
lan›p Türkmenler’den sa¤lad›¤› kuvvetlerle Denizli Honas çevresinde tahribat ya-
pan Mankaphas adl› Bizansl› bir asi, imparator taraf›ndan takibata u¤rat›l›nca Key-
hüsrev’e s›¤›nm›flt›. Ancak ‹saakios’un pek çok hediyeyle birlikte elçi gönderip bu
isyanc›y› istemesi üzerine, hayat›na dokunulmamas› flart›yla onu teslim etti.

Buna ra¤men Keyhüsrev’in k›sa bir müddet sonra, imparatorla iliflkileri bozul-
du¤u gibi, savafl›n efli¤ine geldiler. Görünürde Selçuklu sultan›, M›s›r Eyyûbî hü-
kümdar› Melik Adil’in Bizans imparatoruna hediye olarak gönderdi¤i iki at›, uzun
yolculuk s›ras›nda çok h›rpaland›klar› için al›koymufltu. Atlar›n telef olmamas› için
iyi niyetle yap›lm›fl olmas› mümkün ve özürle birlikte imparatora bildirilmifl olan
konu, iki devlet aras›nda kriz yaratt›. III. Aleksios Angelos’un da, buna karfl›l›k
Konya’dan ‹stanbul’a gitmekte olan bir tüccar kafilesini yakalay›p mallar›na el koy-
mas›, Keyhüsrev’in kendi tebas› olan tüccarlar›n serbest b›rak›lmas› yolundaki tek-
lifinin reddedilmesi savafla sebebiyet verdi. 

Keyhüsrev 1196 y›l›nda ordusuyla Menderes havzas›na girdi. Bölgedeki bir çok
yer tahrip edilip ahalisi esir al›nd›. Harekâta devam eden sultan, Ladik ve Honaz’›
da fethetti.

Bu sefer s›ras›nda pek çok ganimetin yan› s›ra 5.000 civar›nda esir ele geçiril-
miflti. Selçuklu sultan› bu esirlerin hepsinin adlar›n›, geldikleri yerleri kayda geçi-
rerek, kendi topraklar›na sürdü. Bu husus yeri geldi¤inde bahsedildi¤i gibi, devlet-
lerin ekonomik politikalar›yla ilgiliydi. Keyhüsrev bu ahaliyi, Manuel Komne-
nos’un Konya muhasaras› s›ras›nda yakt›¤› ve ahalisini ‹zmit civar›na sürdü¤ü Ak-
flehir’e getirdi. Kendilerini köylere yerlefltirerek bedava çift, tohumluk ve hayvan
verdi¤i gibi, befl y›l boyunca da vergiden muaf tuttu. Bir süre sonra imparatorla ba-
r›fl sa¤land›. Bundan sonra ülkelerine dönüfl serbestisi tan›nan Bizansl› ahali Sel-
çuklu topraklar›n› terke yanaflmad›. Hatta bir Bizans kayna¤›n›n veciz ifadesiyle
esirlere karfl› gösterilen bu insani tutum onlara vatanlar›n› unuttururken; onlar›n ra-
hat›na özenen baflkalar›n›n da gönüllü bir flekilde yurtlar›n› terk edip Selçuklu ül-
kesine göç etmesine, Bizans flehirlerinin boflalmas›na yol açt›.

I. G›yaseddin Keyhüsrev’in ilk saltanat döneminin en önemli meselesi sizce nedir?
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Keyhüsrev’in Taht› Süleymanflah’a Terk Etmesi
Tokat meliki Süleymanflah, K›l›ç Arslan’›n sa¤l›¤›nda Keyhüsrev’in velahtl›¤›yla il-
gili olarak kendisini mücadeleye sevk etmek isteyenleri, babas›n›n iradesine sayg›
göstermek gerekti¤i, ayr›ca kardeflinin saltanat için gerekli evsaf› haiz oldu¤unu
söyleyerek geri çevirmiflti. Süleymanflah, Melikflah’›n kardeflleriyle olan kavgalar›-
na da taraf olmad›¤› gibi, Karadeniz k›y›lar›nda fetihlere devam ederek Samsun’u
topraklar›na katt›. Ancak a¤abeyi Melikflah öldükten sonra, hiç vakit kaybetmeden
harekete geçerek, Sivas, Kayseri ve Aksaray’› ald›. Bu yüzden ad›geçen flehirleri
kendi topraklar›na katmak isteyen Ankara meliki Mesud ile karfl› karfl›ya geldi. Fa-
kat müstahkem Ankara kalesini ele geçirmenin çok zaman alaca¤›n› görerek, An-
kara’yla birlikte baz› yerleri ona b›rakarak anlaflmaya vard›. Süleymanflah bundan
sonra ordusuyla Konya önlerine gelip flehri kuflatt›. Selçuklu baflkentinin sa¤lam
bir savunmas› vard›; nitekim kuflatma dört ay kadar sürdü. Belki bir müddet daha
dayanmas› mümkündü; fakat Keyhüsrev Konya halk›n›n gittikçe daha fazla s›k›n-
t›ya katlanmak zorunda kald›¤›n›, durumun giderek a¤›rlaflmakta oldu¤unu göre-
rek a¤abeyine bir teklif iletti. Buna göre Süleymanflah çekilmeyi kabul ederse ken-
disine çok miktarda para ve de¤erli hediyeler vererek sefer masraflar›n› karfl›lama-
y› önerdi. Tek hedefi saltanat olan Süleymanflah’›n bu teklifi reddetmesi üzerine de
kendisinin, ailesinin ve maiyetinin can›na dokunulmamas›, istedi¤i yere gitmesine
izin verilmesi kayd›yla taht› terk edece¤ini bildirdi. Konya halk› ve emirler Keyhüs-
rev’e K›l›ç Arslan’a verdikleri söz gere¤ince, sonuna kadar mücadele edebilecekle-
rini söylediler. Fakat o, ahalinin daha fazla s›k›nt› çekmesini istemedi¤i için Kon-
ya’y› terk etmeye karar verdi (Ekim 1196). 

Süleymanflah bunun üzerine kardefline can›na-mal›na dokunulmayaca¤›na dair
bir ahidnâme verdi. Süleymanflah, Keyhüsrev Konya’dan ayr›ld›ktan sonra flehre
girip tahta oturacakt›. Ancak kendisini emniyette hissetmeyen Keyhüsrev, o¤ullar›
Keykâvus ve Keykubâd’› bile beklemeden, Seyfeddin Ayaba ve Mübarizeddin Er-
tokufl adl› emirlerle birlikte gece Konya’y› terk etti. Bu acele dolay›s›yla yeni sulta-
n›n, güvenli¤ini sa¤lamak için vermeyi vaad etti¤i 3.000 kiflilik müfrezenin koru-
mas›ndan da mahrum kald›.

Keyhüsrev’in niyeti Akflehir yoluyla ‹stanbul’a iltica etmekti. Fakat Konya’n›n
Lâdik köyüne geldi¤inde bura halk›n›n sald›r› ve hakaretlerine maruz kald›, maiy-
yetinin eflyalar› ya¤maland›. Bunun üzerine daha güvenli olaca¤›n› düflünerek La-
rende (Karaman) istikametine döndü.

Keyhüsrev Larende’ye giderken Konya yak›nlar›nda Süleymanflah’a bir mektup yazarak,
taht› zorla elinden al›nm›fl, sâb›k bir sultan da olsa, maruz kald›¤› bu muameleye, ülkenin
sahibi s›fat›yla r›za göstermemesi gerekti¤ini bildirdi. Süleymanflah da bu cüretkârl›¤› hofl
görmeyip; derhal gere¤ini yap›p sorumlular› idam ettirdi. Öyle ki, Lâdik köyünü de yakt›r-
d›. Ayr›ca Keyhüsrev’in güzergâh› üzerinde bulunan yerlerin yöneticilerine haber gönde-
rerek kardefline gereken sayg›n›n gösterilmesini bildirdi.

Keyhüsrev’in o¤ullar› da, kendi istekleri üzerine, Süleymanflah taraf›ndan yan-
lar›na adamlar verilerek, Kilikya s›n›r›nda beklemekte olan babalar›n›n yan›na
gönderildiler. Keyhüsrev, ilk olarak Kilikya’da II. Leon’un yan›na gidip bir süre
orada kald›. Oradan izzet ikram ve bir çok hediyeyle ayr›ld›ktan sonra, Elbistan
meliki olan a¤abeyi Tu¤rulflah’a u¤rad›. 
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büyük bir sayg›yla
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onu Süleymanflah karfl›s›nda
zor durumda b›rakmak
istemedi¤inden ba¤›fl›n›
iade etti.



Elbistan’dan ayr›ld›ktan sonra ziyaret etti¤i Malatya meliki olan kardefli Kayser-
flah da samimi bir karfl›laman›n yan› s›ra, arzu ederse Malatya’y› kendisine b›raka-
bilece¤ini; ileride talihi dönerse, kendisine iade edebilece¤i teklifinde bulundu.
Ancak buradan da ayr›lan Keyhüsrev, Haleb Eyyûbi melikinin, Âmid Artuklu beyi-
nin, sonra da Ahlatflah Bedreddin Aksungur’un yan›na gitti. Her gitti¤i yerde hür-
metle karfl›lan›p a¤›rlanmas›na, kendisine de¤erli hediyeler verilmesine ra¤men, ev
sahiplerinin II. Süleymanflah’›n düflmanl›¤›n› çekebilecekleri endiflesiyle buralarda
fazla kalamad›. Belki bu ziyaretleri s›ras›nda a¤abeyinden taht› geri alabilmek için
askeri yard›m sa¤lamay› da ummufltu. Ancak belli ki gitti¤i yerlerde buna dair bir
umut ›fl›¤› belirmedi. Nihayet Samsun’a gelip bir müddet burada dinlenen Keyhüs-
rev, kendisini hürmetle a¤›rlayan flehrin valisine ‹stanbul’a gitmek istedi¤ini bildir-
di. Bunun üzerine valinin temin edip silah ve zahire takviyasi yapt›¤› gemiye bine-
rek ‹stanbul’a do¤ru yola koyuldu (1199/1200).

II. SÜLEYMANfiAH DÖNEM‹

Süleymanflah’›n ‹lk ‹craatlar›
I. Keyhüsrev’in Konya’y› terk etmesi üzerine devlet ileri gelenleri, Süleymanflah’›
flehre davet ettiler. 3 Ekim 1196 günü Konya’ya giren Süleymanflah Türkiye Selçuk-
lu Devleti taht›na oturdu. Bu durum baflta Abbasi halifesi olmak üzere komflu hü-
kümdarlara bildirildi. Süleymanflah Tokat’tan kendisiyle birlikte gelen ümeray›
önemli mevkilere yerlefltirmekle birlikte, söz verdi¤i üzere Keyhüsrev’in adamlar›-
na ve ahaliye kötü muamelede bulunmad›. Onlar da yeni sultana ba¤›l›klar›n› arz
ettiler.

Devrin az say›daki kaynaklar›n›n verdi¤i k›s›tl› bilgilere göre, Süleymanflah’›n
tahta geçtikten sonra ilk icraat›, kardeflleri Berkyarukflah ve Argunflah’dan Niksar
ve Amasya’y› almak oldu. Dikkat edilecek olursa, Süleymanflah Tokat meliki oldu-
¤u s›rada, bu kardeflleriyle s›n›rdafl olmas›na ra¤men onlara dokunmam›fl; fetihle-
rini Karadeniz’de Bizans istikametinde yo¤unlaflt›rmay› tercih etmiflti. Bu husus sal-
tanat mücadelesine girmeye haz›rlan›rken dikkatleri üzerine çekmemek için bafl-
vurdu¤u bir tedbir gibi görünmektedir. Amasya ve Niksar’›n düflmesinden sonra,
Elbistan meliki Tu¤rulflah’›n da II.Süleymanflah’a tâbiyetini bildirdi¤i anlafl›lmakta-
d›r. Kaynaklarda Ermeni ucundaki Ere¤li meliki Sancarflah ve Ni¤de meliki Arslan-
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flah’›n ak›betiyle ilgili bilgi bulunmamaktad›r. Böylece Ankara meliki Mesud ve
Malatya meliki Kayserflah d›fl›nda, kimi tasfiye edilerek, kiminin ba¤l›l›k arzetmesi
üzerine, kardefllerin elinde bölünmüfl olan ülke, büyük ölçüde yeniden birlefltiril-
mifl oldu. 

Bizans ‹mparatoruyla Anlaflma
Bu arada Bizans imparatoru III. Aleksios Angelos, Süleymanflah’›n saltanat müca-
delesi ve sonra da kardeflleriyle meflgul olmas›ndan yararlanmak istedi. Bu mak-
satla, Selçuklu sultan›n›n daha melikken fethetti¤i Samsun liman›n› geri almak üze-
re, alt› gemiden müteflekkil bir donanma sevk etti. Konstantin Frankopulos adl› bir
komutan›n kumanda etti¤i bu küçük deniz kuvveti, güya Giresun liman›nda batan
bir gemiyle ilgili araflt›rma yapmakla görevlendirilmiflti. Fakat esas görevi Samsun
liman›n› geri almak olan Frankopulos, Karadeniz limanlar›na gelen tüm gemileri
vurup ya¤malayarak, bölgenin ticaret trafi¤ini felç etti. Bizans kayna¤›n›n söyledi-
¤ine göre, bu soygunlardan can›n› kurtarabilen Bizansl› tacirler, bizzat imparatora
yapt›klar› flikayetlerden hiçbir netice alamad›lar. Fakat Süleymanflah, Selçuklu tüc-
carlar›n flikâyetlerini dikkate alarak, derhâl imparator nezdinde giriflimde bulundu.
II.Süleymanflah Bizans imparatorundan elindeki esirleri serbest b›rak›p, tüccarlar›n
gasp edilen mallar›n›n iadesini istedi. ‹mparator, Karadeniz sahillerinde meydana
gelen bu olaylarla ilgisi bulunmad›¤›n›, sorumlulu¤un Frankopulos’a ait oldu¤unu
söylemekle birlikte, Selçuklu sultan›yla savaflacak güçten yoksun oldu¤u için an-
laflmay› kabul etmek zorunda kald›. Buna göre Aleksios mallar› ya¤malanan tüc-
carlar›n zararlar›n› tazmin etmeyi ve Selçuklu Devleti’ne y›ll›k vergi ödemeyi kabul
ediyordu.

II. Süleymanflah’›n Kilikya Seferi
Kaynaklar›n kendilerinden hiç söz etmedi¤i Ni¤de ve Ere¤li meliklerinin güçsüzlü-
¤ü; Elbistan meliki Tu¤rulflah’›n a¤abeyi Melikflah’›n bask›s› karfl›s›nda Kilikya Er-
meni hükümdar› II. Leon (1187-1219)’un himayesine girmesi, Türkiye Selçuklu
Devleti’nin Ermeni ucunda zaaf içerisinde oldu¤unu gösteriyordu. Nitekim daha
Melikflah ve Sultanflah aras›ndaki mücadeleler s›ras›nda Ere¤li’yi zabt eden Leon,
Kayseri kuflatmas›n› da ancak haraç almak karfl›l›¤›nda kald›rmay› kabul etmiflti.
Onun Ere¤li’yi hangi melikten ald›¤› belli de¤ildir. E¤er Sancarflah a¤abeyi taraf›n-
dan Ere¤li’den at›lm›fl veya öldürülmüflse, her iki flehir de bu s›rada Sultanflah’a ait
olmal›d›r. Sonuç olarak Kayseri kuflatmas›n› para karfl›l›¤›nda kald›ran Leon, bu
yerleri sahibine iade etmiflti.

Dâhili meselelerini belli ölçüde çözmüfl olan Sultan Süleymanflah, Ermenilerin
bu pervas›zl›¤›na son vermek üzere, 1199’da Kilikya seferine ç›kt›. Bu harekât s›-
ras›nda, Leon’la anlaflmazl›¤› olan Oflin adl› bir Ermeni reisiyle iflbirli¤i yapt›. Hat-
ta Leon’un daha sonra papaya yazd›¤› bir mektuptan anlafl›ld›¤›na göre, Antakya
ve Trablusflam haçl› prensleri de, Selçuklu sultan›n› destekliyor ve Leon’a karfl›
onu k›flk›rt›yorlard›. Selçuklu ordusu Oflin’in kuvvetleriyle birlikte, Ermeniler’i iflgâl
ettikleri yerlerden Toroslar’›n ötesine sürüp att›. Kilikya bölgesi Adana’ya kadar is-
tilâ edildi; pek çok ganimet ve esir ele geçirildi. Ermeni kaynaklar› Oflin’in bu sa-
vafl s›ras›nda kendi milletine çok zulmetti¤ini yazmaktad›rlar. Süleymanflah’a karfl›
bir müttefik de bulamayan Leon, bu durumda çaresiz bar›fl istedi. Y›ll›k vergi ver-
mek ve bir görüfle nazaran, Selçuklu sultan› ad›na para kestirmek flart›yla Selçuk-
lu Devleti’ne tâbi olmay› kabul etti.
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Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Mehmet Ersan, “Kilikya Ermeni Krall›¤›’n›n Türkiye Sel-
çuklular›’na Tâbiiyyeti Meselesi”, Prof. Dr. ‹smail Aka Arma¤an›, ‹zmir 1999, 301-315.

II. Süleymanflah’›n Kilikya seferini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Saltukili (Erzurum)’nin Türkiye Selçuklu Topraklar›na 
Kat›lmas›
Saltuko¤ullar›, 1.Ünitede okundu¤u üzere, Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da
kurulan ilk Türkmen beyliklerinden birisiydi. S›n›rlar› zaman içerisinde A¤r›’dan
Kars’a kadar de¤iflmekle birlikte merkezi Erzurum ve çevresiydi. Do¤u Anado-
lu’daki di¤er Türk beylikleri gibi, Anadolu’ya göç eden soydafllar›n›n sevk ve iskâ-
n› baflta olmak üzere, özellikle Gürcü istilâlar›na karfl› s›n›rlar› müdafaa etmektey-
diler. Ancak zaman içerisinde Büyük Selçuklu Devleti’nin gücünü kaybetmesi ve
Sancar’›n ölümüyle hanedan›n sona ermesi, Gürcülerin Selçuklu egemenli¤inden
tamamen kurtulmas›na f›rsat verdi. 

fiube hanedan Irak Selçuklular› ve onlar›n mirasç›s› ‹ldenizlilerin de Gürcülerle mücade-
lede yeterince baflar›l› olamamalar›, durumu daha da vahim bir hâle getiriyordu. Bundan
baflka Türkistan’dan aral›klarla devam eden göç sürecinde Hazar’›n kuzeyinden ilerleyen
gayr›müslim K›pçak Türkleri’nin Gürcü ordular›nda hizmete al›nmalar› da kuvvet denge-
lerini Selçuklular aleyhine bozuyordu. Nitekim bu taze savaflç› gücü ordusuna katan Gür-
cü kraliçesi Thamara (1184-1211)’n›n hükümdarl›¤› zaman›nda Kars düflmüfl, Erzurum
tahrip edilmifl; Gürcü sald›r›lar› Malazgirt, Ahlat ve Ercifl’e kadar uzanm›flt›. Gürcüler fle-
hirleri yak›p y›k›yor, ‹slâm ahaliyi esir ediyorlard›. 

‹slâm Dünyas›n›n en büyük siyasî gücünü temsil eden II. Süleymanflah’›n bu
büyük tehlike karfl›s›nda sessiz kalmas› beklenemezdi. Ancak böyle büyük bir se-
fere ç›karken, arkas›nda saltanat› için tehdit oluflturabilecek kimseleri de b›rakmak
istemiyordu. Bu yüzden önce Eyyûbîler’e dayanarak kendisine itaati reddeden kar-
defli Malatya hâkimi Kayserflah üzerine yürüyüp Malatya’y› zabt etti (23 Haziran
1201). 

Süleymanflah bundan sonra Gürcistan’a yapaca¤› sefer için baflta Erzincan Men-
gücek beyi Behramflah, Saltuklu beyi Melikflah ve kardeflleri olmak üzere bölgede-
ki emirleriyard›ma ça¤›rd›. Elbistan meliki Tu¤rulflah ve sultan›n enifltesi de olan
Behramflah derhâl Süleymanflah’a kat›ld›lar. Ancak baz› kaynaklar›n ifadesine gö-
re, Selçuklu sultan›na güvenmeyen Saltuklu beyi huzura gelmekte ayak sürüdü.
Süleymanflah bunun üzerine Erzincan’dan Erzurum’a do¤ru harekete geçti. Ayr›n-
t›s› 1.Ünitede anlat›ld›¤› gibi, Haziran 1202’de Erzurum’u al›p Saltuklu hanedan›na
son verdi. Buray› Elbistan’› kendisine b›rakmas› karfl›l›¤›nda, kardefli Tu¤rulflah’›n
idaresine verdi.
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II. Süleymanflah’›n Gürcistan Seferi
Süleymanflah, Ankara meliki Mesud hâricinde, Selçuklu ülkesinde birli¤i kurmay›
baflarm›fl ayr›ca Bizans ‹mparatorlu¤u ve Kilikya Ermenileri’ni vergiye ba¤lam›fl;
Harput Artuklu, Erzincan ve Divri¤i Mengücek beylerinin tâbiyetleri devam ederken
Saltukili de ilhak edilmiflti. 

Bu durumda Süleymanflah’›n art›k hemhudud oldu¤u Gürcistan’a bir sefer yap-
mas›n›n önünde hiçbir engel kalmam›flt›. Böylece ‹slâm beldelerini tahrip eden
Gürcüleri cezaland›rman›n yan›nda; insiyatif alarak onlar›n sald›r›lar›n› yavafllat-
mak veya durdurmak da mümkün olacakt›. Süleymanflah, Gürcistan’a karfl› savafl
haz›rl›¤› içerisinde olmas›na ra¤men, kraliçeye elçiler göndererek flimdilik bu niye-
tini sakl›yor ve bir yandan da düflmana dair bilgi topluyordu.

Selçuklu sultan› nihayet Kraliçe Thamara’ya bir elçi ve metni ünitenin sonun-
daki okuma parças›nda verilecek olan çok tehditkâr bir mektup gönderdi. 

Selçuklu devri kayna¤› ‹bn-i Bîbî, Süleymanflah’›n Gürcistan seferinin sebebine dair bir
anekdot anlat›r. Buna göre taht›na bir varis b›rakmak için evlenmek isteyen Thamara, çok
say›da o¤lu oldu¤unu duydu¤u K›l›ç Arslan’›n ülkesine bir nakkafl (ressam) gönderdi.
Nakkafl sultan›n onbir o¤lunun suretlerini çizdi ve kraliçeye götürdü. Thamara içlerinde
hafif da¤›n›k, saçlar› etkileyici bak›fllar› ve selvi gibi boyuyla çok yak›fl›kl› buldu¤u flehzâ-
de Süleymanflah’› be¤endi; hatta be¤enmekle kalmay›p suretine afl›k oldu. II. K›l›ç Arslan’a
bir elçi gönderip, ad› geçen flehzâdeyle evlenmesine izin verilmesini, inanç fark›na ra¤men
onun Gürcistan’da hükümdar olmas›n›n önünde hiç bir engel bulunmad›¤›n› bildirdi. K›-
l›ç Arslan, Süleymanflah’› huzuruna ça¤›r›p, Thamara’n›n teklifini onun kendisine gönder-
di¤i k›ymetli hediyelerle birlikte iletti. Fakat bu öneriye çok öfkelenen Süleymanflah, hü-
kümdarl›k için küffar memleketine gitmeyi zillet sayaca¤›n›; ancak sultan emir buyurursa,
kâfirleri hak yoluna sokmak ve Gürcistan’› ülkesinin topraklar›na katmak üzere sefer ya-
pabilece¤ini söyledi. 

Yukar›daki bilgiyi veren kaynak, Süleymanflah’›n sefere ç›kmas›nda, Gürcü kra-
liçesinin sözkonusu teklifini afla¤›lay›c› bulmas› yüzünden ona karfl› tuttu¤u kinin
etkili oldu¤unu yazar. 

Süleymanflah’›n savafl ilan›n› de¤erlendiren Gürcü kraliçesi telafllanmakla bir-
likte, hemen savafl haz›rl›klar›n› tamamlad›. Büyük komutanlar idaresinde hareke-
te geçen Gürcü ordusu, Kars’ta bir gün kald›ktan sonra Erzurum istikametinde ha-
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rekete geçti. Kraliçe yan›nda tuttu¤u Selçuklu elçisini, meydan okumak konusun-
da Süleymanflah’›nkinden afla¤› kalmayan bir mesajla sultana gönderdi. Erzurum
ve Kars’tan karfl›l›kl› olarak ilerleyen iki ordu, Pasinler-Sar›kam›fl aras›nda, Sar›ka-
m›fl’a daha yak›n bir mesafede bulunan Micingerd kalesi önünde karfl›laflt›lar. Ba-
z› kaynaklarda Selçuklu ordusunun, savafla girmeden tedbirsizlik sonucu bask›-
na u¤rad›¤› rivayet edilmektedir. Bununla birlikte karfl›l›kl› savafl›n vukû buldu-
¤u, Gürcü ordusunun nedereyse yenilmek üzereyken Süleymanflah’›n çetrdâr›-
n›n düflmesinin bir anda kargaflaya sebep oldu¤u anlafl›lmaktad›r. At›n›n aya¤›
tökezledi¤i için çetrdâr›n›n düflmesi sultan›n bir felakete u¤rad›¤› fleklinde anla-
fl›ld›. Çünkü savafllarda sultan›n bulundu¤u yer ve daha önemlisi, sultan›n hayat-
ta oldu¤u çetrden anlafl›l›rd›. Bunun üzerine Selçuklu ordusu telâfl içerisinde da-
¤›lmaya bafllad›. Bizzât sultan komutanlar›na isimleriyle seslenip, hayatta oldu-
¤unu duyurmaya çal›flt›ysa da orduyu toplamak mümkün olamad›. Çok say›da
ölü ve esir veren Süleymanflah ordusunun kalanlar›yla, fakat a¤›rl›klar›n› savafl
meydan›nda b›rakarak Erzurum’a do¤ru çekilmek zorunda kald› (1202). Esir dü-
flenler aras›nda, fedakârca bir hareketle düflman hakk›nda bilgi toplamak ama-
c›yla, Gürcü ordusunun çok yak›nlar›na kadar sokulmufl olan Mengücek beyi
Behramflah da bulunmaktayd›.

Bununla birlikte Thamara, Selçuklular kadar olmasa da büyük kay›plar verdi-
¤inden savafltan sonra Selçuklu topraklar›n› iflgâle tevessül edemedi. Dolay›s›yla
bu yenilgi Süleymanflah’›n iktidar›n› sarsacak bir etki de yaratmad›. Bu hadise
üzerine Selçuklu Devleti’ne tâbiyetten ayr›lan olmad›¤› gibi, H›sn-› Keyfâ ve Âmid
Artuklu beyi ile Eyyûbîlerden Sümeysat hâkimi Melik Efdal bu tarihten sonra Sü-
leymanflah’a ba¤l›l›klar›n› bildirmifllerdi. 

II. Süleymanflah’›n Ankara’y› Ele Geçirmesi 
Melik Mesud sahip oldu¤u askerî güç ve özellikle Ankara’n›n çok müstahkem bir
kale olmas› sebebiyle Süleymanflah’›n en büyük rakibi durumundayd›. Sultan bu
yüzden iktidar›n› yeterince güçlendirene kadar ona dokunmad›. Melik Mesud da
bu süreçte hizmetindeki Türkmenlerle Bizans’a karfl› fetihlere devam etti. Anka-
ra’dan baflka Çank›r›, Kastamonu, Bolu ve Eskiflehir onun idaresinde bulunuyor-
du. Süleymanflah’›n Ankara seferini bu kadar ertelemesinin bir nedeni de, bu güç-
lü melikin üzerine yürürken arkas›nda, meselâ Gürcistan’›n istilâ edilmesi gibi
prestijli bir galibiyetin bulunmas›n› arzu etmesiydi. Süleymanflah’›n baflar›lar› bir
tarafa, Gürcü seferi tam bir hezimetti. O halde Melik Mesud bu yenilgiden yarar-
lanmaya yeltenmeden, onun harekete geçmesine f›rsat vermeden Ankara kuflat›l-
mal›yd›.

Nitekim Melik Mesud, kaynaklar›n farkl› rivayetlerine ra¤men, bir y›ldan fazla
muhasara alt›nda kalan Ankara’da, iafle s›k›nt›s› bafl gösterince teslim olmak zorun-
da kald› (Temmuz 1204). Süleymanflah onun o¤ullar›yla birlikte salimen Anka-
ra’dan ayr›lmas›na izin verdi. Fakat kardefliyle yapt›klar› anlaflmaya uymay›p, onu
iki o¤luyla birlikte, kendisine tahsis edilen yere giderken yakalat›p öldürttü. Süley-
manflah’›n Mesud’u bu flekilde tasfiye etmesi, hiç kuflkusuz onun sahip oldu¤u bü-
yük güçle alâkal›yd›. Fakat kaynaklar Süleymanflah’›n k›sa bir süre sonra ölümünü,
kardeflini katletti¤i için duydu¤u üzüntü veya etti¤ini bulma fleklinde Melik Me-
sud’un vefat›yla iliflkilendirerek, hadisenin o devirde de hofl karfl›lanmad›¤›n› ak-
settirmektedirler.
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Çetrdâr, Büyük Selçuklu
Tarihi dersinde görüldü¤ü
gibi, saltanat alâmeti olan
ve çetr ad› verilen flemsiyeyi
yürüyüfl s›ras›nda
hükümdar›n bafl›n›n
üzerinde tutan görevliye
denir.



Dördüncü Haçl› Seferi ve Türkiye Selçuklular›
Birinci Haçl› Seferi sonunda Yak›ndo¤u’da birtak›m siyasi teflekküller kuran haçl›-
lar, bunlar›n yaflat›labilmesi için sürekli yard›ma ihtiyaç duyuyorlard›. 1101 y›l› ve
‹kinci Haçl› seferlerinin tam bir fiyaskoyla neticelenmesi, beklenen yard›mlar›n
gerçekleflememesi, Kudüs’ün Müslümanlar taraf›ndan geri al›nmas›na imkân ver-
miflti. Bunun üzerine düzenlenen ve üç Avrupal› kral›n kat›ld›¤› üçüncü seferde bi-
le, Latin Do¤u’yu Akkâ’da bir süre daha, ancak nekahat hâlinde yaflatabilecek s›-
n›rl› bir baflar› sa¤lanabilmiflti. Üstelik M›s›r’›n Nureddin Mahmud taraf›ndan fethin-
den beri (1169) haçl›lar, M›s›r’dan Suriye ve el-Cezire’ye uzanan bir hilalin k›ska-
c›nda bulunuyorlard›. Bu Müslümanlar›n haçl›lar› Yak›ndo¤u’dan silmek için uygu-
lad›klar› bir stratejiydi ve sonuçlar› da al›nmaya bafllam›flt›. 

Bunun üzerine haçl› seferlerinin stratejilerinin de de¤ifliklik yafland›¤› görülecektir. Bu
çerçevede Anadolu’da u¤rad›klar› büyük kay›plar ve Bizans’›n onlar için güvenilir bir müt-
tefik olmamas›, haçl› ordular›n art›k daha ziyade deniz yolunu tercih etmelerine sebep
oluyordu. Nitekim ikinci seferde karayoluyla Anadolu’dan geçen ve büyük zayiat veren
Frans›zlar, üçüncü sefer s›ras›nda deniz yolunu tercih etmek zorunda kalm›fllard›. 
Bundan baflka Avrupa’da da Latin Do¤u’yu kuflatan ‹slâm hilâlinin, M›s›r zapt edilerek k›-
r›lmas› düflüncesi ön plâna ç›kmaya bafllad›. Yani bundan sonraki haçl› seferleri deniz yo-
luyla ve M›s›r üzerine olacakt›.

Kudüs Krall›¤›n› kurtarmak için yap›lan ça¤r›lara krallar iltifat etmese de, ordu-
lar ‹talya’da toplanmaya bafllam›flt›. Ancak bu seferin M›s›r’a yap›lacak olmas›, bu
ülkeyle yo¤un ticaret iliflkileri oldu¤u için ç›karlar› zedelenecek olan Venediklileri
rahats›z etmekteydi. 

Haçl›lar, Venediklilere taahhüt ettikleri gemi ücretlerini ödeyemedikleri için
‹talya k›y›lar›nda bekletilmekteydiler. Bu s›rada haçl›lardan, Bizans’ta yaflanmakta
olan taht kavgas›na yard›m etmelerinin istenmesi, seferin yönünü ‹stanbul’a çevir-
di. Aleksios adl› Bizansl› bir taht müddeisi, babas› ‹saakios’la birlikte tahta geçme-
si durumunda kiliselerin birlefltirilmesi, haçl› seferine para ve askeri yard›m yapma
vaadinde bulundu. Bunun üzerine ‹stanbul önlerine gelen haçl› ordular›, III. Alek-
sios’u tahttan indirmek üzere flehri kuflatt›lar. 

‹mparator III.Aleksios, bu s›rada Ankara kuflatmas›yla u¤raflan Süleymanflah’tan
yard›m istedi. Fakat Selçuklu sultan› hem kendi meflgûliyeti hem de, imparatorun
1201 y›l›nda kendisine karfl› düzenledi¤i baflar›s›z suikast giriflimi sebebiyle ona
yard›m etmedi. Önce III. Aleksios (Temmuz 1203); sonra tahta geçirildi¤i halde ta-
ahhütlerini yerine getirmeyen IV. Aleksios ‹mparatorlu¤u b›rak›p kaçt›lar. 13 Nisan
1204’de de ‹stanbul düfltü. Latinler (Haçl›lar) flehri emsali görülmemifl bir flekilde
ya¤malay›p tahrip ettikten sonra burada bir Latin Krall›¤› kurdular. ‹stanbul’dan
kaçan hanedan mensuplar› muhtelif bölgelerde tutunarak imparatorlu¤u yaflatma-
ya çal›flt›lar. Bunlardan III. Aleksios’un damad› olan Teodoros Laskaris, ‹znik mer-
kez olmak üzere Bat› Anadolu’daki Bizans topraklar›nda hükümdarl›¤›n› ilân etti.
Komnenoslardan Aleksios ve David kardefller ise Trabzon’dan Sinop’a kadar Kara-
deniz k›y›s›n› ele geçirdiler. Fakat birbirleriyle rakip olan ‹znik ve Trabzon Rumla-
r›; Türkiye Selçuklular›’yla s›n›rdafl olmalar› bak›m›ndan, Selçuklu hükümdarlar›n›
bu rekabetten fayda sa¤layacak yeni stratejiler ürtmeye sevk edecektir. 

Özellikle ‹znik’tekiler bir yandan Latinlerle mücadele ettikleri için, Selçuklu-
lar›n hareket alan› genifllemifl gibi görünüyordu. Ancak di¤er yandan da Bizansl›-
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lar›n alternatifsiz bir flekilde burada yaflama mecburiyeti, Laskaris’in beklenenden
daha fazla direnç göstermesine, ölüm-kal›m savafl› vermesine yol aç›yordu. 

II. Süleymanflah’›n Ölümü ve fiahsiyeti
Süleymanflah, Ankara’y› al›p Melik Mesud’u bertaraf ettikten birkaç gün sonra, 6
Temmuz 1204 tarihinde kulunç hastal›¤›ndan vefat etti. Nerede öldü¤ünü kesin
olarak tesbit etmek mümkün olmamakla birlikte, Konya’da di¤er sultanlar›n gö-
müldü¤ü kümbedhânede defnedildi¤i bilinmektedir. Baz› kaynaklarda ölüm sebe-
bi olarak kardeflinin hayat›na dokunmayaca¤›na dair yeminini bozmas› yüzünden
ilahî bir cezaya çarpt›r›ld›¤› veya Gürcü seferi s›ras›nda u¤rad›¤› yenilgi sebebiyle,
üzüntüden hastalan›p öldü¤ü söylenmektedir.

Ölüm sebebi her ne olursa olsun II. Süleymanflah, Sultan Alp Arslan’›n saltanat›
gibi, süresi k›sa fakat gölgesi uzun, sekiz y›ll›k k›sa hükümdarl›k zaman›yla k›yasla-
namayacak büyük baflar›lar sa¤lad›. K›l›ç Arslan’›n yapt›¤› görevlendirme neticesin-
de daha o ölmeden parçalanan ve saltanat kavgalar›yla sars›lan Türkiye Selçuklu
Devleti’ni devrald›¤›ndan çok daha ileri bir noktaya tafl›d›. K›l›ç Arslan’›n sahip ol-
du¤u topraklar› birlefltirmekle kalmay›p s›n›rlar›n› Gürcistan’a kadar geniflletti.

Kaynaklar›n güzel ahlâk›, adaleti, cömertli¤i, zekâs› dolay›s›yla methetti¤i Sü-
leymanflah, kardeflleri gibi flehzâdeli¤i zaman›nda çok iyi bir e¤itim alm›fl; meliklik
bölgesinde ilim ve kültürün geliflmesine de imkân sa¤lam›flt›. Asl›nda siyasî iktida-
r› parçalad›¤› için, sadece olumsuz yönleriyle ön plâna ç›kan bu dönemde melik-
ler, birbirleriyle rekabet içerisinde kendi hâkimiyet alanlar›n› cazibe merkezi yap-
mak için çal›fl›rlarken; sadece devletin merkezinin de¤il, ülkenin her taraf›n›n ge-
liflmesi sa¤lanm›flt›r. Süleymanflah haftada iki gün, Ramazan ve üç aylarda oruç tu-
tar ve namaz k›lard›. Bunun yan›nda kaynaklarda felsefeye, filozoflar›n sohbetleri-
ne merakl› oldu¤u kaydedilmifltir. Süleymanflah hükümdarl›¤› s›ras›nda Konya,
Ni¤de ve Niksar’›n surlar›n› tamir ettirmifl, Kayseri-K›rflehir aras›nda K›z›l›rmak üze-
rinde Tek-göz köprüyü yapt›rm›fl; K›l›ç Arslan zaman›nda Konya’da yap›m›na bafl-
lanan ‹plikçi Medresesi de onun taraf›ndan tamamlanm›flt›r.

Süleymanflah’›n hükümdarl›k dönemini k›saca nas›l de¤erlendirirsiniz?

Süleymanflah’›n yerine çocuk yafltaki o¤lu K›l›ç Arslan tahta geçirildi. III. K›l›ç
Arslan olarak bir y›ldan daha az bir süre tahtta kalan bu hükümdar döneminde, ba-
bas› zaman›nda devlete tâbi olanlar›n durumunda bir de¤ifliklik olmad›¤›, bu taht
de¤iflikli¤inin devlette bir sars›nt›ya sebebiyet vermedi¤i anlafl›lmaktad›r. Hatta Is-
parta da bu dönemde Selçuklu topraklar›na kat›lm›flt›r. Ancak Bizans’›n Dördüncü
Haçl› Seferi dolay›s›yla içerisinde bulundu¤u durum ve Anadolu’da oluflan yeni si-
yasi denklem, devletin bir çocuktan daha fazlas›na ihtiyaç duydu¤unu gösteriyor-
du. Bu arada Malatya meliki olup Eyyûbi kay›npederine s›¤›nm›fl olan Kayserflah
ve Erzurum meliki Tu¤rulflah da hayatta bulunuyorlard›. Ancak ümeran›n bir k›s-
m›, özellikle Daniflmendli uç beyleri, ‹stanbul’da bulunan sâb›k sultan Keyhüsrev’i
ça¤›rmaya karar verdiler. Taht de¤iflikliklerinde her hükümdar›n kendi yak›n adam-
lar›n› önemli mevkilere atamas› söz konusu olaca¤›ndan di¤erlerinin yerlerinden
olmak endiflesi tafl›malar› do¤ald›. Fakat henüz devletin önceliklerini kendilerinin-
kinden üstün tutan ümera, Keyhüsrev’in eski adamlar›ndan Hâcib Zekeriya’y› onu
ça¤›rmak üzere yola ç›kard›lar. 
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Kulunç çok sanc›l› ve
ölümcül bir ba¤›rsak
hastal›¤›d›r.
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I.GIYASEDD‹N KEYHÜSREV’‹N ‹K‹NC‹ SALTANATI
(1205-1211)

Keyhüsrev’in ‹stanbul’daki Gurbet Hayat›
Keyhüsrev taht›n› a¤abeyi Süleymanflah’a terk etmek zorunda kald›ktan sonra,
hat›rlanaca¤› gibi, iki o¤luyla birlikte neredeyse üç y›l boyunca muhtelif yerleri
dolafl›p, 1200 y›l› bafllar›nda ‹stanbul’a ulaflm›flt›. ‹mparator III. Aleksios Angelos,
Keyhüsrev’i sultanlara yarafl›r bir flekilde karfl›lam›fl; kendisine de¤erli hediyeler ve
ikta vermiflti. Keyhüsrev de ona baz› de¤erli hediyeler vermek suretiyle mukabe-
lede bulunmufltu. Aleksios Keyhüsrev’i s›k s›k saray›nda misafir ediyor, ziyafetler
ve e¤lencelerle gönlünü hofl ediyordu. Fakat Keyhüsrev’in imparatordan beklenti-
si e¤er askeri yard›m temin edip taht›na kavuflmaksa, Bizans bu tür faaliyetlere gi-
rebilecek gücünü kaybedeli epey zaman olmufltu. Keyhüsrev’in bazen s›k›nt›ya
düflmekle birlikte; bir rivayete göre Bizansl› bir prenses, baflka bir rivayete göre de
yaln›zca H›ristiyan bir han›m olarak an›lan annesi ve day›lar› dolay›s›yla ‹stan-
bul’da zorluk çekmedi¤i tahmin edilebilir. Ayr›ca kar›s› taraf›ndan imparatorluk ai-
lesiyle akrabal›¤› bulunan ve bir Rum ileri geleni olan Mavrozomes’in k›z›yla ev-
lendi. Üçüncü o¤lu Celâleddin Keyferidun bu han›mdan do¤mufltur.

II. K›l›ç Arslan öldü¤ünde yerine geçen G›yaseddin Keyhüsrev’in kardefllerinin, babas›n›
zehirleyip öldürdü¤ü ve annesi H›ristiyan oldu¤u için onun tahta geçmeyi hak etmedi¤i ge-
rekçesiyle aleyhinde bulunduklar›na dair rivayetler vard›r.

Ancak haçl›lar›n ‹stanbul’u kuflatmas›, ‹mparator III. Aleksios’un da Keyhüs-
rev’in de rahat›n› kaç›rm›flt›. Bir Selçuklu kayna¤›na göre, Keyhüsrev bir gün Alek-
sios’u ziyareti s›ras›nda, saraya alaca¤›n› tahsil etmeye gelen bir Frank komutan›,
imparatora ve kendisine sayg›s›zl›k etti¤i için, onu önce darb edip sonra düelloda
öldürmüfltü. Bu olay›n Franklarla düflmanl›¤›na sebep olmas› üzerine Keyhüsrev’e,
kay›npederi Mavrozomes’in yan›na gitmesi önerilmiflti. Mavrozomes ‹stanbul ya-
k›nlar›nda bir adan›n sahibiydi. Keyhüsrev’in onun yan›na s›¤›nmas›n›n haçl›lar›n
‹stanbul’u kuflatmas›yla ilgili olmas› da muhtemeldir.

Selçuklu hanedan mensuplar›n›n Bizans’a ilticalar› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Er-
do¤an Merçil, “Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensuplar›”, XI. Türk Tarihi Kongresi (Bildi-
riler) Ankara 1990, 709-721.

Neticede Keyhüsrev’i davet etmek için yola ç›kan Hâcib Zekeriya onu kay›n-
pederinin yan›nda buldu. Keyhüsrev’e a¤abeyinin öldü¤ü ve ümeran›n tahta
geçmek üzere kendisini davet ettiklerini gizlice anlatt›. Süleymanflah’›n ölümü
dolay›s›yla üç gün yas tutan Keyhüsrev, kay›npederine yurduna dönmeye karar
verdi¤ini bildirdi. Bunun üzerine haz›rl›klar›n› yapan Keyhüsrev o¤lullar› ve ma-
iyyetiyle birlikte Anadolu’ya geçti. Fakat burada Sultan III. K›l›ç Arslan’la yapt›¤›
anlaflman›n bozulmas›ndan, dolay›s›yla Latinler karfl›s›nda zor duruma düflmek-
ten korkan Laskaris engeliyle karfl›laflt›. Görüflmeler neticesinde Keyhüsrev’in
geçmesine izin verilmesi karfl›l›¤›nda, onun birinci saltanat› s›ras›nda Selçuklu
topraklar›na kat›lan Ladik ve Honaz çevresinin Laskaris’e iade edilmesi kararlafl-
t›r›ld›. Ayr›ca bu yerlerin teslimi sa¤lanana kadar sultan›n o¤ullar› ve hâcib Zeke-
riya da ‹znik’te rehin kalacaklard›. 
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G›yaseddin Keyhüsrev
‹stanbul’a gitti¤inde,
üzerinde alt›n ifllemeli bir
elbise, bafl›nda sar›k ve
aya¤›nda, Selçuklu
sultanlar›n›n alâmeti olan
k›rm›z› çizme bulunuyordu.
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Rumca’y› çok iyi bilen Hâcib
Zekeriya, Laskaris’ten
Keyhüsrev’in o¤ullar› için
gezi ve avlanma izni
ald›ktan sonra, kendilerini
takiple görevlendirilen
muhaf›zlar› çeflitli vaadlerle
ikna ederek; bir av s›ras›nda
flehzâdelerle birlikte kaçarak
Türk topraklar›na geçti.



Bizans bölgesinden ayr›lan Keyhüsrev asker toplamak için do¤rudan meliklik
merkezi Uluborlu’ya geldi (Ocak 1205). O¤ullar› Keykâvus ve Keykubâd da bir sü-
re sonra kendisine kat›ld›lar. 

I. G›yaseddin Keyhüsrev’in ‹kinci Kere Tahta Oturmas›
Keyhüsrev, Uluborlu ve çevresinden toplad›¤› orduyla Konya önlerine geldi¤inde,
Konya halk›n›n kendisine karfl› ciddi bir haz›rl›k ve mukavemetiyle karfl›laflt›. Bu
direnfl daha önce a¤abeyine karfl› kendisine gösterilen sadâkatin, flimdi de III. K›-
l›ç Arslan’a gösterilmesiyle ilgiliydi.

Devlet erkân› taraf›ndan davet edildi¤i için bu kadar büyük bir güçlükle karfl›-
laflaca¤›n› beklemeyen Keyhüsrev, Konya’y› muhasara edip etraf›n› ya¤malad›ktan
sonra, flehrin yak›nlar›nda bir yere çekildi. Mevsimin k›fl olmas› sebebiyle yaflanan
zorluklar Keyhüsrev’i flehir halk›na karfl› öfkelendiriyordu. Nihayet kuflatman›n
sürmesi durumunda flehrin düflmesinin mukadder oldu¤unu gören ileri gelenler,
ye¤eninin hayat›na dokunmamas›n› rica ederek, Konya’y› Keyhüsrev’e teslim etti-
ler (Mart 1205). 

Keyhüsrev böylece sekiz y›l sonra yeniden Selçuklu taht›na oturdu. Kendisine
karfl› gösterilen direnifl yüzünden sitemini ifade etmekle birlikte, ileri gelenlere ik-
talar verdi. Huzuruna gelmekte olan ye¤eni K›l›ç Arslan’› karfl›lamaya o¤ullar›n› ç›-
kard›. K›l›ç Arslan ad›na babas›n›n meliklik merkezi Tokat’a tayin menfluru yaz›l-
d›ysa da, buraya do¤ru giderken yakalan›p, Konya yak›nlar›ndaki Gavale kalesin-
de hapsedildi. Kaynaklar›n daha sonra kendisinden hiç söz etmemesi, hapisteyken
eceliyle öldü¤ü veya öldürüldü¤ü izlenimini vermektedir. Sultan I. Keyhüsrev,
kendi aleyhinde fetva verdi¤i söylenen kad› Tirmizî’yi idam ettirmiflti. 

Keyhüsrev’in hükümdarl›¤› adet oldu¤u üzere ba¤l› beyliklere ve komflu hü-
kümdarlara duyuruldu. Onlardan gelen tebrikler kabul edildi. Meliklik döneminde
hocas› olup kendisi gibi gurbette bulunan hocas› Mecdeddin ‹shak’› fiam’dan ya-
n›na davet etti. Onu Malatya meliki tayin etti¤i o¤lu Keykâvus’un hocal›¤›na atad›.
Keykubâd’› Tokat’a, di¤er o¤lu Keyferidun’u ise Koylu-Hisara melik olarak tayin
etti. Ancak bu tayinlerin K›l›ç Arslan döneminde görülen uygulamayla ilgisi yok-
tur. Melikler sadece bulunduklar› vilayetin yöneticisi olup, adlar›na para kestirme
ve hutbe okutma yetkileri bulunmuyordu. 

Sultan Keyhüsrev’in ikinci saltanat döneminde, Süleymanflah zaman›nda Sel-
çuklu Devleti’ne tâbi olan tüm hükümdar ve beyler ba¤l›l›klar›n› sürdürmeye de-
vam ettiler.
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Bu direniflte, devrin büyük
âlimlerinden Kad› Tirmizî
taraf›ndan verildi¤i rivayet
edilen ve Keyhüsrev’in
‹stanbul’da iken ‹slâma
ayk›r› bir hayat sürdürdü¤ü
için, hükümdarl›¤›n›n caiz
olmad›¤› yolundaki fetvan›n
rolü oldu¤u anlafl›l›yor. 

Mecdeddin ‹shâk, dönemin
büyük mutasavv›f ve
âlimlerinden olup; vahdet-i
vücut felsefesinin temsilcisi
Sardeddin Konevî’nin de
babas›d›r.

Resim 4.3

I. Keyhüsrev’in
1204-1205’de,
Konya’da darbetti¤i
gümüfl para
es-Sultanü’l-
Mu’azzam
G›yasü’d-dünya
ve’d-din Ebû’l-feth
Keyhüsrev b. K›l›ç
Arslan
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Keyhüsrev’in ‹znik ve Trabzon’daki Bizansl›larla ‹liflkileri
Keyhüsrev ‹stanbul’dan dönüflünde, Anadolu’ya geçifline izin vermek istemeyen
Laskaris ile Denizli ve Honaz havalisini iade etmek flart›yla anlaflm›fl; ancak rehin
olarak tutulan o¤ullar›n›n kaç›p kurtulmalar› üzerine, bu anlaflmay› uygulamak için
bir sebep kalmam›flt›. Keyhüsrev bununla birlikte ‹znik istikametinden emin olmak
istedi¤i için, meseleye kendince bir çözüm getirdi. Buna göre bir Bizansl› oldu¤u
için Laskaris’ten tepki görmeyece¤ini ve bu vesileyle sözünü de yerine getirmifl
olaca¤›n› düflünerek bu yerleri, melik unvan›yla kay›npederinin idaresine verdi.
Mavrozomes Selçuklu sultan›na ba¤l› olmas› hasebiyle, emrine verilen Türkmen
kuvvetleriyle birlikte bölgeyi idaresi alt›na al›rken Laskaris’le çat›flmas› kaç›n›lmaz-
d›. Laskaris buna ra¤men rekabet hâlinde oldu¤u Trabzon’daki Komnenoslar ve
Latinler karfl›s›nda zor durumda kalmamak için Keyhüsrev’le anlaflmak zorunda
kald›.

Latin iflgâli üzerine ‹stanbul’dan kaçan Aleksios ve David Komnenos kardefller,
anneleri taraf›ndan akraba olduklar› Gürcü kraliçesinin de yard›m›yla, Trabzon’dan
Sinop’a kadar Karadeniz sahillerinde yerleflmifllerdi. Bizans’›n varisi s›fat›yla hare-
ket eden Komnenoslar, bölgede Süleymanflah’›n Samsun’u fethiyle bafllayan Türk
hâkimiyetini k›rarken; onlar›n Bizans’a ait topraklar›n tümünü ele geçirmek mak-
sad›yla Sinop’tan bat›ya ilerleyiflleri Laskaris’i ciddi biçimde tehdit ediyordu.

Komnenoslar›n Karadeniz limanlar›ndaki gemileri ya¤malamalar›, Karadeniz’in
kuzeyinden gelip Anadolu’ya geçen do¤u- bat› ve bununla Sivas’ta birleflen kuzey-
güney ticaret yollar›n› tamamen t›kam›flt›. Tüccarlardan sermayesini kurtaranlar ken-
disini kârl› addediyor; Selçuklu Devleti de büyük ekonomik kay›plara u¤ruyordu. 

Sultan I. Keyhüsrev bu durumda Aleksios’la savaflmaya mecbur oldu. Aleksi-
os’u yenilgiye u¤rat›p, yollar›n emniyetini sa¤layan Keyhüsrev bu kadar›n› yeterli
gördü. Bu sefer s›ras›nda Samsun ve çevresinin geri al›nd›¤›na dair bilgi yoktur.
1214’de Sinop fethedilip, Komnenoslar vergi vermek flart›yla Selçuklular’a ba¤lana-
na kadar, baz› flehirlerin iki taraf aras›nda el de¤ifltirdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Nitekim Laskaris de bu müsait durumdan yararlanarak David Komnenos’a kar-
fl› yürüyüp onu ma¤lub etmifl; Sinop’tan bat›ya ilerlemesini engellemeye muvaffak
olmufltu. Bir Bizans kayna¤›n›n, ‹znik taht›n› zabt etmek istedi¤ini söyledi¤i Mav-
rozomes de, Laskaris kafl›s›nda tutunamay›p Konya’ya çekilmiflti.

Antalya’n›n Fethi (1207)
Daha önce de anlat›ld›¤› üzere, haçl›lar›n ‹stanbul’u zabt› ve Bizans topraklar›n›
Venediklilerle aralar›nda paylaflt›rmalar›, Bizans’›n özellikle Anadolu’daki toprakla-
r›nda bir otorite bofllu¤u ve kargaflaya yol açm›flt›. Bat› Anadolu ve Karadeniz böl-
geleri, Laskaris’le Komnenoslar taraf›ndan tutulurken; Bizans’› temsil eden güçle-
rin denetiminin d›fl›nda kalan Akdeniz k›y›s›ndaki flehirler ise, gözü pek baz› ma-
ceraperestlerin eline geçiyordu. Nitekim Anadolu ticaret trafi¤inin güneydeki en
mühim girifl-ç›k›fl kap›lar›ndan biri olan Antalya’n›n idaresini, Aldobrandini adl› bir
‹talyan ele geçirmiflti. Aldobrandini’nin, tarih boyunca özellikle zahire ihtiyac› do-
lay›s›yla Anadolu’yla zorunlu ba¤lar› olan, K›br›s haçl›lar› taraf›ndan da desteklen-
di¤i anlafl›l›yor. 
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Selçuklu hanedan›na
mensup flehzâdeler, eyalet
ve vilayetlere vali olarak
tayin edildiklerinde melik
unvan› al›rlard›.



Üçüncü Haçl› Seferi s›ras›nda deniz yolunu tercih eden ‹ngiltere kral› Richard’›n donan-
mas› büyük kay›plara u¤rad›¤› bir f›rt›na neticesinde, K›br›s’ta Limasol liman›na s›¤›nmak
zorunda kalm›flt›. ‹ngiltere kral›, Bizansl› bir valinin elinde bulunan aday› zapt edip aha-
lisini katliama u¤ratt›. Aday› ya¤malad›ktan sonra haçl› flövalyelere satt›. Ertesi y›l Ak-
kâ’daki krall›k yar›fl›n› kaybeden eski Kudüs kral› Guy de Lusignan buraya sahip oldu.
Böylece K›br›s’ta, Venedik iflgâline kadar sürecek olan Lusignan Haçl› Krall›¤› kurulmufl
oldu (1192). 

Hat›rlanaca¤› üzere K›l›ç Arslan Uluborlu’yu fethettikten sonra, Antalya’y› da
kuflatm›fl ama alamam›flt›. Süleymanflah’›n ölümünden hemen sonra, III. K›l›ç Ars-
lan Antalya’ya en yak›n flehir olan Isparta’y› Selçuklu topraklar›na katm›flt›. Bu ha-
dise ömrü vefa etseydi Süleymanflah’›n hedefleri aras›nda Antalya’n›n bulundu¤u-
nu ve haz›rl›klar›n›n da yap›ld›¤›n› göstermektedir. 

Aldobrandini bu arada M›s›r ve Avrupa’dan gelen tüccar kafilelerini soyarak
Anadolu’nun ekonomik hayat›n› sekteye u¤rat›yordu. Müdahale edilmemesi halin-
de Antalya ve civar›n›n K›br›s haçl›lar›n denetimine girmesi de kaç›n›lmazd›. Üste-
lik Antalya, Türkiye Selçuklular›’n›n M›s›r’la ticaret iliflkileri aç›s›ndan vazgeçilmesi
mümkün olmayan bir limand›.

Sultan I. Keyhüsrev bu meseleyi halletmek üzere, ülkenin her taraf›ndan asker
toplay›p Antalya üzerine yürüdü. Muhasara edilen flehrin kale burçlar›, onbefl gün
boyunca manc›n›klarla dövülerek tahrip edildi. Fakat bu arada Selçuklu ordusu-
nun gelmekte oldu¤unu haber alan Aldobrandini, K›br›s krall›¤›ndan yard›m iste-
miflti. Nitekim Antalya’n›n yard›m›na, K›br›s kral nâibi Gauiter de Montbeliard ida-
resinde bir kuvvet gönderildi. Beklenmedik bir zamanda gelen haçl› yard›m›, Sel-
çuklu kuvvetlerinin kuflatmay› kald›r›p gerilere çekilmesine sebep oldu. Deniz yo-
luyla yard›m alan bir flehrin denizden kuflat›lmadan ve karadan tüm ikmâl yollar›
kesilmeden düflürülmesi do¤al olarak kolay de¤ildi. Keyhüsrev de geriye çekile-
rek, ablukaya ald›¤› flehri teslim olmaya zorlamak istiyordu. 

Nitekim bir süre sonra flehri koruyan haçl›larla yerli ahali aras›nda anlaflmazl›k-
lar ç›kt›. Antalyal›lar Selçuklu kuvvetlerine haber göndererek flehri teslim edecek-
lerini bildirdiler. Bunun üzerine Selçuklu askerleri, manc›n›klarla dövülen Antalya
surlar›na merdivenlerle t›rman›p flehre girmeye bafllad›lar. Haçl› askerleri kaleye
çekilip direnmeye çal›flt›larsa da baflar›l› olamad›lar. Bu haçl› birliklerinin ak›betle-
ri hakk›nda hepsinin öldürüldükleri, esir al›nd›klar› veya K›br›s’a gitmelerine izin
verildi¤i fleklinde farkl› rivayetler vard›r. 5 Mart 1207 tarihinde fethedilen Antal-
ya’n›n valili¤ine, sultan›n mutemed adamlar›ndan Mübarizeddin Ertokufl atand›.
Art›k bir Müslüman flehri oldu¤unun gere¤i olarak cami yap›lmas›, din adam› tayi-
ni vs. yan›nda; kalesi de onar›l›p erzak ve silah depolar› takviye edildi. 

K›br›s Haçl› Krall›¤›yla Yap›lan Ticaret Anlaflmas›
Antalya’n›n fethi Türkiye Selçuklular›’n›n askeri ve ekonomik hedefleri aç›s›ndan
flüphesiz çok büyük bir baflar›yd›. Fakat Selçuklu sultan› bu kadar›n› yeterli görme-
yip, ticaret hayat›n› gelifltirmeye yönelik tedbirler almaya devam etti. Keyhüsrev bu
amaçla son olaylar yüzünden zarara u¤rayan tüccarlar›n mallar›n›n ve kay›plar›n›n
tesbit edilmesini ve zararlar›n›n devlet hazinesinden ödenmesi emretti. Tüccarlar
hangi ülkeden gelirse gelsin, ticaretten al›nan vergileri kald›rd›. Bu husus bir yan-
dan kervansaray a¤lar›yla donat›lmakta olan Anadolu’yu, yeniden ticaretin cazibe
merkezlerinden biri hâline getirmek için takip edilen iktisadî politikalarla ilgiliydi.
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5. Ünitede de görülece¤i gibi, Sultan I. ‹zzeddin Keykâvus döneminde yap›lan
yaz›flmalardan anlafl›ld›¤›na göre; K›br›s Haçl› Krall›¤›yla ilk anlaflmay›, Antalya’n›n
fethinden hemen sonra I. Keyhüsrev yapm›flt›r. ‹ki ülkenin tüccarlar›n›n birbirleri-
nin topraklar›nda karfl›l›kl›k esas›na göre serbestçe ticaret yapabilmelerini ve güm-
rük vergilerini %2-3’lere indirmeyi hükme ba¤layan bu anlaflman›n metni günümü-
ze kadar ulaflmam›flt›r. Sonraki yaz›flmalardan anlafl›ld›¤›na göre Selçuklu sultan›
Antalya’n›n fethi s›ras›nda savafla girdi¤i K›br›s Krall›¤›’yla çekiflmeye son vererek,
devletin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa onu yapm›flt›r. Böylece Antalya’n›n fethiyle bir
tersaneye kavuflan, fakat henüz uluslararas› sularda ticaret yapabilecek imkân ve
gelene¤e sahip bulunmayan Selçuklular, Anadolu’yu bu anlaflmalarla dünya tica-
retinin önemli bir parças› durumuna getirmifllerdir. 

Sizce Antalya’n›n fethinin Türkiye Selçuklular› bak›m›ndan önemi nedir?

Sultan I. Keyhüsrev’in Kilikya Seferi 
II. Süleymanflah’›n 1199 y›l›nda düzenledi¤i sefer sonunda Selçuklu tâbiyetini ka-
bul eden Kral Leon, 1204’de onun ölümünden sonra meydana gelen iki taht de¤i-
flikli¤ini büyük bir f›rsat olarak de¤erlendirmek istedi. Leon bu amaçla 1205’de
Göksun ve etraf›ndaki baz› yerleri al›p, çok say›da esir ve ganimet ele geçirdi. Sel-
çuklular’›n müttefiki olan Halep Eyyûbi melikinin topraklar›n› yak›p y›kt›. Arkas›n-
dan Marafl ve havalisinde baz› yerleri al›p büyük tahribat yapt›. Buras› Selçuklu-
lar›n Ceyhan havzas›n› kontrolü bak›m›ndan çok önemli bir noktayd›. Marafl’tan
Elbistan önlerine gelen Leon, flehri kuflatt›ysa da baflar›l› olamad›. Toprak kay›pla-
r› bir tarafa, onun bu faaliyetleri Anadolu-Suriye güzergâh›ndaki ticaret ak›fl›na bü-
yük zarar veriyordu.

Türkiye Selçuklular›’n›n güneydo¤u politikalar›n›n önünde ciddi bir engel teflkil eden Er-
menilerle savafl, neredeyse her hükümdar zaman›n›n rutin faaliyeti hâline gelmiflti. Erme-
niler hat›rlanaca¤› gibi, Birinci Sefer s›ras›nda haçl›larla yapt›klar› iflbirli¤i sayesinde To-
roslar’da küçük, fakat jeopolitik imkânlar› bak›m›ndan dirençli bir devletcik kurmufllar-
d›. Kilikya Ermenileri Bizans ‹mparatorlu¤u, Türkiye Selçuklular› ve Haçl›lar aras›nda s›-
k›flarak toprak kay›plar›na u¤ramakla birlikte, komflular›n›n kriz dönemlerinde tüm f›r-
satlar› de¤erlendirerek varl›klar›n› sürdürmeyi baflar›yorlard›.

Sultan Keyhüsrev bütün bu olaylar› yak›ndan takip ediyordu. ‹stanbul’un iflgâ-
linden sonra Karadeniz ve Akdeniz sahillerinde meydana gelen kargaflan›n, Türki-
ye Selçuklular› aleyhine flekillenmesine imkân vermeden olaylara tam zaman›nda
müdahalede bulunmas› gerekiyordu. Bu çerçevede Trabzon Rumlar›n›n sald›r›lar›-
n› durdurup, Antalya’y› fethederek önemli baflar›lar kazand› Art›k s›ra tahta ç›kt›-
¤›ndan beri topraklar›n› ya¤malayan Leon’u cezaland›rmaya gelmiflti. 

1209 y›l›nda harekete geçen Selçuklu sultan›, önce Marafl’› kuflat›p ald›. Bu ara-
da Leon’la mücadele etmesine ra¤men kesin bir sonuç alamayan Melik Zâhir’e de
kendisine askeri yard›mda bulunmas› ça¤r›s› yapt›. Eyyûbi ordusunun da kat›l›m›y-
la güçlenen Keyhüsrev, daha önce fethedilmifl fakat el de¤ifltirmifl olan Pertus ka-
lesini geri ald›. Ele geçirilen pek çok esir aras›nda Leon’un o¤lu Kirkor da bulunu-
yordu. Toroslar›n ötesine geçilerek bir çok yerin fethedildi¤i bu sefer, Leon’un ba-
r›fl istemesi ve k›fl›n da bast›rmas› üzerine tamamland›. Böylece Leon’un sald›r›lar›
yüzünden güvenli¤ini kaybeden Anadolu-Suriye yolu emniyete kavuflmufl oldu. 
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Venedikliler’le de yapm›flt›r.
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Ermeni kral› Leon ele geçirdi¤i esir ve ganimetleri iade etmek, tazminat öde-
mek, bir daha Selçuklu s›n›rlar›n› ihlâl etmemek ve tâbiyetini devam ettirmek flar-
t›yla anlaflma yapmaya mecbur kald›.

Alaflehir Savafl› ve Keyhüsrev’in fiehit Düflmesi
Sultan Keyhüsrev bilindi¤i gibi, Bizans’›n mirasç›s› oldu¤u iddias›yla, Bat› Anado-
lu’da hâkimiyetini güçlendirmekte olan Laskaris’le, Karadeniz’deki Komnenoslara
karfl› anlaflma yapm›flt›. ‹ki hükümdar da bu anlaflman›n kendi aç›lar›ndan yararl›
sonuçlar›n› görmüfllerdi. Nitekim Laskaris bu sayede Latinlerle mücadele edebilmifl
ve baflar›l› olmufltu. Hatta patrik taraf›ndan taç giydirilmifl ve imparator unvan› kul-
lanmaya bafllam›flt›.

Ancak Keyhüsrev’in, Bizans’›n fiili hâkimiyeti söz konusu olmasa da, teorik ola-
rak kendisine ait sayd›¤› Antalya’y› fethi Laskaris’i rahats›z etti. Ama Laskaris’in gi-
derek güçlenmesi de Selçuklu sultan›n› kayg›land›r›yordu. Bu arada Laskaris’in ka-
y›npederi eski imparator III. Aleksios da, ‹znik taht›n› elde etmek için harekete
geçmifl bulunuyordu. Bunun için de ‹stanbul’da vaktiyle kendisini bir mülteci ola-
rak a¤›rlad›¤› Selçuklu sultan› Keyhüsrev’in yan›na geldi. Sultan, Aleksios’a Laska-
ris’i y›pratmak ve bu sayede topraklar›n› geniflletmek amac›yla oldu¤u kadar; ‹s-
tanbul’da geçirdi¤i y›llar›n kendisine yükledi¤i vefa duygusuyla da yard›m etmek
istiyordu. Laskaris’in ödemekle mükellef oldu¤u y›ll›k vergiyi göndermemesi de,
do¤al olarak savafl sebebi say›l›yordu. 

Bu süreçte art›k savafla haz›rland›klar› anlafl›lan iki hükümdar›n da yeni ittifaklar peflinde
olduklar› görülmektedir. Nitekim Selçuklu sultan›, Venediklilerin arabuluculu¤u ve belki
III. Aleksios’un teflvikiyle ‹stanbul Latin imparatoru Henri de Flandre ile Laskaris aleyhin-
de gizli bir anlaflma yapt›. Y›ll›k vergi ödemeyi tek tarafl› olarak kesip, savafl› göze alan
Laskaris de onlar aleyhine Ermeni Leon ve Bulgar kral› Kaloyan’la ittifak etti.

Keyhüsrev sefere ç›kmadan önce Laskaris’e bir elçiyle gönderdi¤i mektupta,
kay›npederi Aleksios’un gasp etti¤i taht›n› terk etmesini, zor yoluyla bunu sa¤-
layaca¤›n› bildiriyordu. ‹znik hükümdar›n›n bu iste¤e uymas› elbette söz konu-
su de¤ildi, dolay›s›yla savafl da kaç›n›lmaz bir hâle gelmiflti. Keyhüsrev ülkesi-
nin her taraf›na haberler göndererek büyük bir ordu toplad›. III. Aleksios’u da
yan›na alarak ‹znik’e do¤ru yola koyuldu. Bunu haber alan Laskaris de K›pçak,
Alan ve Germen askerleriyle takviye edilmifl olan ordusuyla Selçuklu sultan›na
karfl› harekete geçti. 

Sultan Keyhüsrev ve Laskaris aras›nda yap›lan savafl›n yeri ve cereyan tarz› hak-
k›nda, dönemin kaynaklar› birbirinden çok farkl› bilgiler verirler. Bir rivayete göre
Selçuklu ordusu, bugün yeri tam olarak bilinmeyen Antiochia kalesini almak üze-
reyken, Laskaris’in yetiflmesiyle ordular burada karfl›laflm›flt›. Baflka bir rivayete gö-
re de Türk ordusu, Bizans s›n›r hatt›nda bulunan Alaflehir (Philadelphia)’e vard›¤›
s›rada Laskaris’in ordusuyla karfl›laflm›flt›. Mevcudu Selçuklu ordusundan çok az
olan Bizans ordusu paral› seçkin Frank askerlerle takviye edilmiflti. Türk kuvvetle-
rine ilk sald›r›y› yapan Frank askerleri bir hamlede Selçuklu ordusunun arka safla-
ra ulaflmalar›na ra¤men; bu ani sald›r›n›n flokunu üzerinden atan Türkler Frank
birli¤ini imha ettiler. Sonra da düflman ordusuna hücum edip büyük kay›plar ver-
dirdiler. Bizans ordusu savafl meydan›n› terk edip kaçmaya bafllad›¤›nda, bir an
önce sonuca ulaflmak isteyen Selçuklu sultan› a¤›r gelen z›rh›n› ç›kar›p tedbirsiz
bir flekilde, bizzât harbe girdi. ‹leri gelenler kendisine merkezde kal›p sadece har-
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bi yönetmesi için yalvard›larsa da, 200 askerle düflman ordusunun merkezine sal-
d›rd›. Fiziki gücüne ve savafl kabiliyetine güvenen Keyhüsrev, da¤ gibi tasvir edi-
len ve herkesinkinden daha yüksek olan at› üzerinde Laskaris’le karfl› karfl›ya gel-
di. Sultan onu bir gürz darbesiyle at›ndan düflürdü, hatta ayn› darbeyle at› da yere
y›k›ld›. Sultan›n adamlar› derhâl Laskaris’in etraf›na toplan›p onu öldürmek istedi-
lerse de, buna izin vermeyen Keyhüsrev onun at›na bindirilmesini emretti. Bir an-
lat›ma göre k›l›c›yla sultan›n at›n›n arka ayaklar›n› kesen Laskaris’in bu hamlesiyle
bir kulenin yere y›k›l›fl› gibi at›ndan yere düflen Keyhüsrev, Laskaris taraf›ndan ba-
fl› gövdesinden ayr›lmak suretiyle flehit edildi. Sultan›n kesik bafl› teflhir edilince
bunu gören Selçuklu askerleri, gâlip durumda olmalar›na ra¤men dehflete kap›l›p
kaç›flmaya bafllad›lar. Bunun üzerine geri dönen az say›daki Bizans askeri, takip
etti¤i Türk ordusuna a¤›r zayiat verdirdi. Bir çok esir aras›nda büyük emirler de
bulunuyordu ki, bunlardan birisi de sultan›n o¤ullar›n›n atabeyi olan Seyfeddin
Ayaba idi. 

Farkl› bir anlat›ma göre ise, Laskaris’i bir hamlede at›ndan düflüren Keyhüsrev
onun öldürülmesine izin vermedi. fiüphesiz düflman›n›n esir al›nmas›n› istiyordu.
Bizans ordusu zaten a¤›r kay›plar vermifl, savafl meydan›ndan firar etmeye baflla-
m›fllard›. ‹flte bu s›rada bir kar›fl›kl›k meydana geldi. Selçuklu ordusu ve hatta sul-
tan›n candârlar› kaçanlar› kovalama ve ganimet toplama telâfl›na düflerek, sultan›
savafl meydan›n ortas›nda yaln›z b›rakt›lar. Bunu gören bir Frank askeri kendisini
fark etmeyen sultan› arkadan hançerleyerek flehit etti. Frank askeri kaçmakta olan
Bizansl›lara’a yetiflerek durumu haber verdi. Bunun üzerine ma¤lub Bizans asker-
leri dönerek flaflk›nl›k içerisinde da¤›lan Selçuklu ordusunu takibe koyuldular ve
a¤›r kay›plar verdirdiler (Haziran 1211).

Alaflehir Savafl›nda Keyhüsrev’in yan›nda bulunan, eski Bizans ‹mparatoru ve Laskaris’in
kay›npederi III. Aleksios da esir düflmüfltü. Kendisi Laskaris’in huzuruna getirildi¤inde,
hükümdarlara lay›k bir flekilde karfl›land›. Fakat Bizans flehirlerini Türkler’e vermekle
suçlanarak, imparatorluk niflanlar› söküldü ve ölene kadar hapsedildi¤i Hyakhintos ma-
nast›r›nda kald›.

Sultan Keyhüsrev’in naafl› Laskaris’in izniyle, geçici olarak Alaflehir’deki Müslü-
man mezarl›¤›nda topra¤a verildi.

I. Keyhüsrev Dönemi Selçuklu-Bizans ve Latin iliflkilerini de¤erlendiriniz.

Alaflehir Savafl›n›n De¤erlendirilmesi
Yukar›daki anlat›mlar›n hangisi do¤ru olursa olsun sonuç olarak; Alaflehir savafl›n-
da üstün durumda bulunan Selçuklu ordusu, ma¤lub Bizans ordusunu kovalama-
ya giriflince, korumas›z kalan Sultan I. Keyhüsrev’in flehid edildi¤i anlafl›l›yor. Fark-
l› kaynaklar›n verdi¤i malumât birlefltirildi¤inde ortaya ç›kan gerçeklerden biri de,
Keyhüsrev’in gücüne ma¤ruren z›rh›n› ç›kar›p, adetâ yal›n k›l›ç düflman ordusu-
nun merkezine hücum etmesidir. Böyle bir durumda ortaya ç›kabilecek en büyük
tehlike, hükümdar›n öldürülmesi ve bozguna sebep olmas› ihtimalidir. Alaflehir sa-
vafl›nda yaflanan da bundan baflka bir fley de¤ildir.

Bu savafl› III. Aleksios’u ‹znik’te tahta geçirmek ve y›ll›k vergiyi ödemeyen
Laskaris’i cezaland›rmak amac›yla Sultan Keyhüsrev bafllatm›flt›. Selçuklu ordusu
ne sebeple olursa olsun yenilgiye u¤ram›fl, sultan da savafl meydan›nda flehit düfl-
müfltü. Demek ki savafl› bafllatan taraf hedefine ulaflamam›flt›. Ancak talihin ken-
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Candâr Farsça silah tutan
anlam›nda; saray teflkilât›na
mensup, hükümdar›n ve
saray›n güvenli¤inden
sorumlu hâssa askerlerine,
muhaf›zlara verilen add›r.
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disine gülmesi neticesinde, flans eseri gâlib gelen Laskaris de, bu baflar›dan yarar-
lanabilecek durumda de¤ildi. Gerçekten de dönemin Bizans kaynaklar›, e¤er sul-
tan›n ölümünden sonra Selçuklu ordusu da¤›lmay›p harbe devam etseydi, zaten
çok a¤›r zayiata u¤ram›fl olan Laskaris’in bu savafl› kazanmas›na imkân olmad›¤›-
n› söylerler.

Nitekim Laskaris verdi¤i kay›plar yüzünden, Selçuklu ordusunu takip edip top-
rak iflgâline tevessül edemedi. Hatta babas›n›n ölüm haberini al›p, taht› ele geçir-
mek için yola ç›kan ve Malatya’dan Kayseri’ye gelmifl bulunan Keykâvus’a, baflsa¤-
l›¤› mesaj› ve bar›fl teklifi içeren bir mektup gönderdi. Keykâvus, Laskaris’in ser-
best b›rak›p kendisine elçi olarak gönderdi¤i Seyfeddin Ayaba’n›n iletti¤i bu talebi
kabul etti. Yap›lan anlaflman›n muhtevas› kaynaklarda çok net olarak verilmemifl-
tir. Arada bir s›n›r de¤iflikli¤i olmad›¤›na göre savafl öncesi flartlar üzerinde muta-
bakata var›ld›¤› söylenebilir. 

‹zzeddin Keykâvus’tan olumlu cevap gelmesi üzerine, flehid sultan›n naafl›
Konya’ya getirildi. Künbedhâne ad› verilen ve Seçuklu sultanlar›n›n medfun bu-
lundu¤u türbede gömüldü. Kaynaklarda a¤abeyi Süleymanflah gibi, uzun boylu
ve yak›fl›kl› olarak tarif edilen Keyhüsrev, devrin en büyük âlim ve mutasavv›fla-
r›ndan olan Mecdeddin ‹shâk taraf›ndan yetifltirilmiflti. K›sa ama çok baflar›l› ge-
çen ikinci saltanat döneminde, Antalya’n›n fethinden sonra yapt›¤› uluslararas› ti-
caret anlaflmalar›yla, ülkesinin iktisadî geliflimine büyük bir ivme kazand›rd›. Bu
geliflimin göstergesi olan eserler de Sultan Keyhüsrev döneminde artmaya baflla-
d›. Cami, hankâh, köprü gibi eserler yan›nda, Kayseri’de 1207 y›l›nda k›z karde-
fli Gevher Nesibe ad›na yapt›rd›¤› t›p medresesi, bütün ihtiflam›yla günümüze ka-
dar gelmifltir.
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fiehzâdeler aras›ndaki taht kavgalar›n›n sebep

oldu¤u bunal›m› aç›klayabilme 

Sultan II. K›l›ç Arslan, Türkiye Selçuklular›’n›n
kuruluflundan beri örne¤i görülmemifl bir flekil-
de, ülkenin yönetimini o¤ullar› aras›nda taksim
etti. Ancak bunu babas›n›n kendisini Elbistan,
kardeflini Ankara-Çank›r› meliki tayin etti¤inde
oldu¤u gibi de¤il; meliklerin yetkilerini genifllet-
mek suretiyle yapt›. Melikler, y›lda bir kere Kon-
ya’ya gelip itaat arz etmek kayd›yla, kendi adlar›-
na hutbe okutup para kestirme yetkilerine de sa-
hiplerdi. Sultan›n bu sayede meliklerin saltanat
ihtiraslar›n› dizginlemeyi düflündü¤ü uygulama,
daha K›l›ç Arslan’›n sa¤l›¤›nda iflas etmifl; baz›
o¤ullar› veliaht ilan edilmek iste¤iyle babalar›yla
ve topraklar›n› geniflletmek amac›yla birbirleriyle
mücadeleye bafllam›fllard›. Bu parçal› durum se-
bebiyle ilk zaaf, Üçüncü Haçl› seferi çerçevesin-
de Anadolu’dan geçen Alman ordusu karfl›s›nda
ortaya ç›kt›. Haçl›lara zayiat verdirilmekle birlik-
te, Konya da tahrip edilmekten kurtulamad›. 
Kilikya (Çukurova)’daki Ermeni kral› Leon da,
bu dönemde kardefller aras› çekiflmelerden fay-
dalan›p, Toroslar’› aflarak Selçuklu ülkesine sal-
d›rma f›rsat› buldu. Leon Ere¤li’yi al›p Kayseri’yi
kuflatt›.
Bunlar›n yan› s›ra bir süredir devaml› yukar› do¤ru
gitmekte geliflme çizgisi bu sebeple dura¤anlaflt›.

Keyhüsrev’in birinci saltanat dönemini tan›mla-

yabilme

Sultan Keyhüsrev’in birinci saltanat döneminde,
kardefllerinin kendisine tâbiiyet arz etmemeleri
yüzünden, adetâ onbir ayr› beyli¤in oldu¤u par-
çal› bir ülke tablosu ortaya ç›km›flt›. Gerçi buna
ra¤men kardeflleri onun saltanat›n› meflru saym›fl
olmal›lar ki, o tahtta iken sultan unvan› kullan-
mam›fllard›r. Sultan I. Keyhüsrev ise, kardeflleri-
nin birbirleriyle mücadelesinden yararlan›p; Ulu-
borlu’da meliklik döneminde oldu¤u gibi ilgisini
Bizans yönünde teksif etti. Keyhüsrev’in, impa-
ratora M›s›r’dan gönderilen iki at› al›koymas› kar-
fl›l›¤›nda, Selçuklu ülkesinden giden tüccarlar›n
mallar›na el konulmas› ve hapsedilmeleriyle bir
kriz bafl gösterdi. Keyhüsrev bunun üzerine 1196
y›l›nda ç›kt›¤› seferde girdi¤i Menderes havzas›n-

da bir çok yerle birlikte Ladik ve Honaz çevresi-
ni fethetti. Ülkesinin iktisadî hayat›n› canland›r-
mak için, bu bölgeden 5.000 kadar esiri al›p Ak-
flehir bölgesine yerlefltirdi. Bedava çift, hayvan
ve tohumluk verilip befl y›l vergiden de muaf tu-
tulan Bizansl› ahali, daha sonra izin verildi¤inde
bile, kendi topraklar›na göç etmeyi reddederken,
onlar›n memnuniyeti gönüllü göçlerin de önünü
açt›.

II. Süleymanflah’›n ülkede yeniden merkezi otori-
teyi kurmas›n› de¤erlendirebilme
Babas›n›n yerine geçen Keyhüsrev, melikler
aras›nda mücadeleler yaflanmas›na ve dört y›la
yak›n zaman geçmifl olmakla birlikte onlar üze-
rinde hâkimiyet sa¤lama girifliminde bile bulu-
namam›flt›. 
Keyhüsrev’in Tokat meliki olan a¤abeyi Süley-
manflah, Sivas-Aksaray meliki Melikflah ve Kay-
seri meliki Sultanflah aras›ndaki rekabet, her iki-
sinin de ölümüyle sone erince harekete geçti.
Önce Sivas-Aksaray ve Kayseri’yi topraklar›na
kat›p, Ankara meliki Mesud’la anlaflmaya vard›k-
tan sonra Konya üzerine yürüdü. Bir süre Süley-
manflah’›n Konya muhasaras›na karfl› koyan Key-
hüsrev, halk›n giderek s›k›nt›ya düflmesi üzerine,
taht› a¤abeyine b›rakmak zorunda kald›. 
II. Süleymanflah sultan olduktan sonra da Niksar
ve Amasya’daki melikleri bertaraf edip bu flehir-
leri kendi idaresine ald›. Bu geliflmeler üzerine
Elbistan meliki Tu¤rulflah a¤abeyine itaat arz et-
ti. Böylece Malatya meliki Kayserflah ve Mesud’un
topraklar› hâriç ülkeyi kendi elinde birlefltirdi.
Gürcü seferi öncesinde (1201) Malatya da zabt
edilince, merkezi otorite büyük ölçüde sa¤lan-
m›fl oldu. 1199 y›l›nda düzenlenen seferle Çuku-
rova Ermeniler’i tâbiyet alt›na al›nm›fl; 1202’de
Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuko¤ul-
lar› Beyli¤ine son verilip topraklar› Selçuklu ül-
kesine kat›lm›flt›. Erzurum melikli¤ine kardefli
Tu¤rulflah’› tay›n etti. Son olarak hâkimiyetini Es-
kiflehir, Bolu, Kastamonu’ya kadar geniflletmifl
olan Ankara melikini bertaraf edip topraklar›n›
ele geçirdi. Bunlardan anlafl›laca¤› üzere Süley-
manflah, K›l›ç Arslan öldü¤ünde parçalanm›fl olan
Selçuklu ülkesini birlefltirmekle kalmam›fl; s›n›r-
lar›n› Gürcistan hudutlar›na kadar geniflletmifltir.

Özet
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Keyhüsrev’in ikinci saltanat döneminde devletin

geliflim çizgisini belirleyebilme

Sultan I. Keyhüsrev’in ikinci saltanat dönemi
(1205-1211), çok k›sa sürmesine ra¤men, Süley-
manflah’tan devrald›¤› sa¤lam miras üzerine, çok
büyük baflar›lar ilave etti. Süleymanflah zaman›n-
da devletin askeri meseleleri büyük ölçüde çö-
zülmüfl oldu¤undan, Keyhüsrev daha çok devle-
tin iktisadi ç›karlar›n› gözeten bir siyaset takip et-
ti. Bu sebeple, Latinlerin ‹stanbul’u iflgâli üzerine
kaç›p Karadeniz bölgesini ele geçiren Komne-
noslar’a karfl› bir sefer yapt›. Karadeniz limanla-
r›n› ya¤malamalar›na son verip, bu yönde t›kan-
m›fl olan ticaret yolunun güvenli¤ini temin etti.
‹znik’te Bizans’›n mirasç›s› olarak ortaya ç›kan
Laskaris’le yapt›¤› anlaflmayla, Anadolu’daki Bi-
zans topraklar›n›n Trabzon veya ‹znik hüküm-
darlar›n›n, elinde birleflmesine ve Bat› Karadeniz
bölgesinin düflmesine engel oldu.
Daha sonra kuzeyden gelen ticaret yoluna gü-
neyden bir ç›k›fl kap›s› açmak üzere 1207 y›l›nda
Antalya’y› fethetti. Dördüncü Haçl› Seferinin se-
bep oldu¤u kargafladan yararlanarak gerçeklefl-
tirdi¤i fetih s›ras›nda, K›br›s Haçl› Krall›¤›yla kar-
fl› karfl›ya geldi. Çünkü K›br›s’›n Anadolu’yla ilgi-
li ç›karlar›, Antalya’n›n düflmesiyle zarar göre-
cekti. Sonuç olarak bu çat›flmaya ra¤men Key-
hüsrev, K›br›s Haçl› Krall›¤› ve sonra Venedikli-
ler’le yapt›¤› ticaret anlaflmalar›yla, uluslaras› ti-
caretin bir parças› yapt›¤› ülkesinin iktisadî kal-
k›nmas›na da önemli katk› sa¤lad›.
Daha sonra kendisinin meflguliyetlerinden istifa-
deyle Marafl, Göksun, Haleb, Elbistan çevresini
ya¤malayan ve baz› yerleri zabt eden Ermeni Le-
on üzerine düzenledi¤i seferle de onu yeniden
tâbiyet alt›na ald›. 

4
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1. II. K›l›ç Arslan’›n ülkenin yönetimini onbir o¤lu ara-
s›nda paylaflt›rmas›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. Sultan’›n ölümünden sonra o¤ullar›ndan baz›la-
r› kendilerini sultan ilan etmifllerdir.

b. Baz› melikler babalar› ölmeden önce taht müca-
delelerine bafllam›fllard›r.

c. Malatya Meliki Kayserflah, konumunu muhafaza
etmek için Eyyûbîler’e s›¤›nm›flt›r 

d. K›l›ç Arslan, o¤lu Keyhüsrev’i veliaht ilan ede-
rek devlet erkân›ndan ona biat etmelerini iste-
mifltir.

e. Devletin istikrara kavufltu¤u bir dönemde yafla-
nan bu mücadeleler sars›nt›ya sebep olmufltur.

2. Afla¤›dakilerden hangisi I. G›yaseddin Keyhüsrev’in
birinci saltanat dönemi ile ilgili de¤ildir?

a. Sultan Keyhüsrev’in, kardeflleri aras›ndaki mü-
cadeleye kar›flmayarak, Bizans’a yönelik bir si-
yaset izlemesi

b. 1196 y›l›nda Bizans topraklar›na girerek Honaz
ve Ladik’i fethetmesi

c. Kardefllerinden Süleymanflah’›n, Melikflah’›n ölü-
münden sonra birçok flehri topraklar›na katarak
sonunda Selçuklu baflkentini kuflatmas›

d. Keyhüsrev’in, taht›n› a¤abeyi Süleymanflah’a terk
etmesi

e. Keyhüsrev, Süleymanflah’›n kendisi öldürtmek
istemesi sebebiyle kaçarak Artuklu Beyi’ne s›-
¤›nmas›

3. II. Süleymanflah’›n ilk icraatlar› ile ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Devlet ileri gelenleri taraf›ndan flehre davet edi-
len Süleymanflah, 3 Ekim 1196’da Selçuklu tah-
t›na oturmufltur.

b. Tokat’tan kendisiyle birlikte gelen ümeray›,
önemli mevkilere yerlefltirmifltir.

c. Süleymanflah, ülke topraklar›n› birlefltirmeye ça-
l›flmas› sebebiyle, saltanat›n›n ilk dönemlerinde
baz› tavizler vererek Bizans’la sürekli olarak iyi
iliflkiler kurmufltur.

d. Sultan olarak ilk faaliyeti; kardefllerinden Niksar
ve Amasya’y› almas›d›r.

e. Kardefllerinden baz›lar›, kendiliklerinden tâbi-
yetlerini bildirmifllerdir.

4. Süleymanflah’›n saltanat› ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Ermeni Leon’u cezaland›rmak amac›yla Kilikya
seferine ç›k›p onu Toroslar’›n ötesine atm›flt›r.

b. Gürcü seferinden bir sonuç elde edememesi, ba-
z› beylerin isyan ederek kendisine ba¤l›l›ktan
ç›kmalar›na f›rsat vermifltir.

c. 1202’de Erzurum’u ilhak ederek, Saltuklu hane-
dan›na son vermifltir.

d. Bir y›ldan fazla süren Ankara Muhasaras› sonun-
da Melik Mesud’dan flehri teslim alm›flt›r.

e. Dördüncü Haçl› Seferi onun saltanat› dönemin-
de olmufltur. 

5. Dördüncü Haçl› Seferi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Haçl›lar›n Anadolu’da verdikleri büyük kay›plar,
bu sefer öncesinde haçl›lar›n strateji de¤ifltirme-
lerine sebep olmufltur.

b. Latin Do¤u’yu kuflatan ‹slâm hilâlini parçalamak
amac›yla seferin M›s›r üzerine yap›lmas›na karar
verilmifltir.

c. Seferin yönü, haçl›lar›n gemi ücretlerini ödeye-
memeleri ve Bizans’taki taht kavgalar› sebebiyle
‹stanbul’a çevrilmifltir.

d. Haçl›lar karfl›s›nda, IV. Aleksios ile Süleymanflah
ittifak etmifllerdir.

e. Seferin sonunda ‹stanbul’da bir Latin Krall›¤› ku-
rulmufltur.

6. II. Süleymanflah Dönemi ile ilgili afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤rudur?

a. Ankara Muhasaras› s›ras›nda kulunç hastal›¤› se-
bebiyle hayat›n› kaybetmifltir.

b. Sultan olduktan sonra ülke topraklar›n› birleflti-
rememesi sebebiyle devlet güç kaybetmifltir.

c. Gürcistan Seferi d›fl›nda baflar›l› bir sefer yapa-
mam›flt›r.

d. Dördüncü Haçl› Seferinde, haçl› ordular›n› Kon-
ya yak›nlar›nda ma¤lup etmifltir.

e. Erzurum’u topraklar›na katm›flt›r.

Kendimizi S›nayal›m
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7. Dördüncü Haçl› Seferi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Süleymanflah, Bizans hanedan üyelerinin baz›la-
r›na Anadolu’da destek vererek, Latinler karfl›-
s›nda üstün duruma geçmifltir.

b. Bu sefer s›ras›nda, haçl›lar ile Selçuklular bir ça-
t›flmaya girmemifllerdir.

c. Bizans hanedan üyelerinin baz›lar›n›n Anado-
lu’da hükümranl›klar›n› ilan etmeleri, Selçuklu
Hükümdarlar›n› yeni stratejiler üretmek zorunda
b›rakm›flt›r.

d. Bizans ve Latinlerin birbirleriyle mücadeleleri
Selçuklular›n hareket alanlar›n›n genifllemesine
yol açm›flt›r.

e. Süleymanflah, IV. Aleksios’un haçl›lara yard›m
iste¤ine cevap vermemifltir.

8. I. G›yaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta ç›k›fl› ile
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Süleymanflah’›n ölümünden sonra yerine çocuk
yafltaki o¤lu K›l›ç Arslan geçmifltir.

b. Keyhüsrev, ye¤eni K›l›ç Arslan’› babas›n›n me-
liklik merkezi olan Tokat’a melik olarak gönder-
mifltir.

c. Devlet erkân› taraf›ndan davet edilmesine ra¤-
men, Konya’y› kuflatmak zorunda kalm›flt›r.

d. Dördüncü Haçl› Seferinden sonra Anadolu’da olu-
flan yeni siyasi durum, ümeran›n ve baz› uç bey-
lerinin Keyhüsrev’i ça¤›rmalar›n› gerektirmifltir.

e. Keyhüsrev ‹stanbul’dan Anadolu’ya geçerken
Latinler karfl›s›nda zor durumda olan Laskaris’le
anlaflarak, Ladik ve Honaz çevresini ona b›rak-
may› kabul etmiflti.

9. I. G›yaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanat dönemi
ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Trabzon Hâkimi Aleksios’u yenip, Karadeniz’de
ki ticaret yollar›n›n emniyetini sa¤lam›flt›r.

b. Akdeniz ticareti bak›m›ndan önemli bir merkez
olan Antalya’y› fethetmifltir.

c. K›br›s Haçl› Krall›¤› ile bir ticaret anlaflmas› yap-
m›flt›r.

d. Eyyûbîlerin de deste¤iyle Kilikya bölgesindeki
hâkimiyetini güçlendirmifltir.

e. Daniflmendliler ile yapt›¤› Alaflehir Savafl›’nda
hayat›n› kaybetmifltir.

10. I. G›yaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanflah Dönem-
leriyle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Ülkede istikrar› sa¤lamak amac›yla daima Bi-
zansla bar›fl içinde olmufllard›r.

b. Süleymanflah, Dördüncü Haçl› Seferi karfl›s›nda
önemli baflar›lar kazan›lm›flt›r.

c. G›yaseddin Keyhüsrev’in Gürcülerle yapt›¤› mu-
harebede, iki taraf da baflar› sa¤layamam›flt›r.

d. Süleymanflah, melikler aras›nda parçalanm›fl ül-
keyi merkeziyetçi bir yap›ya kavuflturmufltur.

e. G›yaseddin Keyhüsrev, o¤lu III. K›l›ç Arslan’›
veliahd ilan etmifltir.
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Gürcü kayna¤› Brosset, Süleymanflah’›n Gürcistan sefe-
rine ç›kt›ktan sonra kraliçeye gönderdi¤i tehditlerle do-
lu mektubunda flöyle dedi¤ini naklediyor: “ Gök kubbe
alt›nda bulunan hükümdarlar›n en büyü¤ü, Allah’›n pey-
gamberinin yard›mc›s› ben Süleymanflah, Gürcüler’in
kraliçesi sen Thamara’ya bildiririm ki, sen Gürcüler’in
eline k›l›ç verip Allah’›n sevgili kullar› olan Müslüman-
lar› öldürmelerini emrettin. Benim hür milletimi tâbiyet
vergisi vermeye zorlad›n. fiimdi bizzât ben sana ve mil-
letine ‹slâm›n adaletini göstermek ve Allah’›n bizim el-
lerimize emanet olarak verdi¤i k›l›c›, sizin bir daha kul-
lanmaman›z gerekti¤ini ö¤retmek amac›yla geliyorum.
Geliflimde ancak ota¤›m›n önünde diz çöken, Muham-
med’in peygamberli¤ini kabul edip dinini b›rakan, bo-
fluna ümit ba¤lad›¤›n›z haç› huzurumda k›ran kimseleri
mükâfatland›raca¤›m. Bununla beraber kimseyi din de-
¤ifltirmeye zorlamayacak ve halka zarar vermeyece¤im
ve tâbiiyetimi kabul edenlerden baflkas›n›n yaflamas›na
müsaade etmeyece¤im”.
Bu mektubu ileten Türk elçisinin “E¤er kraliçe dininden
dönerse, Sultan Süleymanflah onu nikâh›na alacak aksi
taktirde cariye yapacakt›r” demesi üzerine Gürcü komu-
tan› Zakaria’n›n elçiyi tokatlad›¤› da ifade edilmektedir.
Kraliçe Thamara’n›n, Süleymanflah’dan afla¤› kalmayan
ma¤rurane cevab› da flöyledir: “Ey Süleymanflah! Biz
Allah’›n kudretine ve Meryem’e güveniyoruz. Bizim
umudumuz mukaddes haçtad›r. Gökleri hiddetlendiren
mektubunu okudum ve Allah’›n, küstahl›¤›ndan dolay›
seni cezaland›raca¤›n›n iflaretlerini gördüm. Sen asker-
lerine güveniyorsun, nefretinden dolay› böyle yap›yor
ve ganimet için savafl›yorsun. Ben ise ne zenginli¤ime,
ne askerlerimin miktar›na, ne de insanlara güveniyo-
rum. Ben sadece Allah’a (o¤luna), ve senin hakaret et-
ti¤in salibe (haça) güveniyorum ve Meryem’e dua edi-
yorum. Sana ‹sa’n›n askerlerini gönderiyorum. Bu as-
kerler sana hürmet göstermeye de¤il, gururunu k›rmak
için geliyor. Senin de¤il Allah’›n irade ve adaleti tecelli
edecek ve bir daha Allah’›n ad›na hakaret etmemeyi
ö¤reneceksin. Tam zaman›nda yetifltirmek gayesiyle
adamlar›ndan birisini sana gönderiyorum ki tedbirini
alas›n. Askerlerim de art›k sana do¤ru hareket etmifltir”

Kaynak: M.F. Brosset, Gürcistan Tarihi Ankara 2003, S.
406-407

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. G›yaseddin Keyhüsrev’in
ilk Saltanat› (1192-1196)” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. G›yaseddin Keyhüsrev’in
ilk Saltanat› (1192-1196)” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Süleymanflah Dönemi
(1197-1204)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Süleymanflah Dönemi
(1197-1204)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Süleymanflah Dönemi
(1197-1204)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Süleymanflah Dönemi
(1197-1204)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Süleymanflah Dönemi
(1197-1204)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. G›yaseddin Keyhüsrev’in
‹kinci Saltanat› (1205-1211)” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. G›yaseddin Keyhüsrev’in
‹kinci Saltanat› (1205-1211)” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise üniteyi yeniden gözden
geçiriniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



104 Türkiye  Selçuklu Tar ih i

S›ra Sizde 1 

G›yaseddin Keyhüsrev’in ilk saltanat döneminin en
önemli meselesi, bir hükümdar olarak hükümranl›¤›n›
ülkesinin her taraf›na teflmil edememesidir. Babas› ken-
disini veliaht tayin etmifl olmas›na ra¤men kardeflleri
ona tâbi olmad›klar› gibi, kardefller aras›ndaki rekabet
özellikle Ermeniler’in Selçuklu topraklar›na tecavüz et-
melerine f›rsat verdi.

S›ra Sizde 2 

K›l›ç Arslan’›n o¤ullar› aras›ndaki saltanat mücadelele-
rinden istifadeyle Ere¤li’yi al›p Kayseri’yi de kuflatan,
papan›n onay›yla krall›k tac› da giyen Leon, istila etti¤i
yerlerden at›ld›¤› gibi, Çukurova bölgesi Adana’ya ka-
dar iflgâl edildi. Bunun üzerine Leon, Selçuklu sultan›-
na y›ll›k vergi vermek kayd›yla tâbiyetini bildirmek zo-
runda kald›.

S›ra Sizde 3 

II.Süleymanflah döneminin bafll›ca özelli¤i, melikler ara-
s›nda parçalanm›fl olan ülkeyi yeniden merkeziyetçi bir
yap›ya kavuflturmas›; Bizans imparatorlu¤uyla Kilikya
Ermenilerinin vergiye ba¤lanmas›, Mengücekli ve baz›
Artuklu beylerin tâbiyetinin devam etmesidir. Süley-
manflah, Saltuklu Beyli¤i topraklar›n›n ilhak› neticesin-
de, ülkeyi birlefltirmekle kalmam›fl, babas›n›n dönemin-
den daha genifl s›n›rlara kavuflturmufltur. 

S›ra Sizde 4

Antalya’n›n fethinin Türkiye Selçuklular› bak›m›ndan en
önemli yan›, Birinci Haçl› Seferinden beri k›y›lardan uzak,
bir kara devleti olarak yaflamaya mecbur olduklar› tecrit
flartlar›ndan kurtularak, Akdeniz’in en önemli limanlar›n-
dan birine aç›lm›fl olmalar›d›r. Bu olaydan sonra K›br›s
Haçl› Krall›¤› ile yap›lan ticaret anlaflmas› da, Türkiye’nin
ekonomik geliflmesine önemli katk› sa¤lam›flt›r.

S›ra Sizde 5

Dördüncü Haçl› Seferi ‹stanbul’da bir Latin devleti ku-
rulmas›yla sonuçlanm›fl; oradan kaçan Bizansl›lar da,
Trabzon ve ‹znik çevresinde imparatorlu¤un mirasç›s›
olduklar› iddias›yla hâkimiyetler kurmufllard›. Sultan
Keyhüsrev önce Laskaris’le, Trabzon’daki Komnenos-
lara karfl› anlafl›p onlar›n ilerleyiflini durdurdu. Sonra Bi-
zans’a ait Antalya’y› fethetti. Laskaris y›ll›k vergiyi öde-
medi¤i gibi, Ermeni ve Bulgar kral›yla Selçuklular aley-
hinde anlaflma yapt›. Keyhüsrev ise Latinlerle anlaflma-

n›n yan›s›ra Laskaris’in taht›n› ele geçirmek isteyen III.
Aleksios’u da yan›na al›p sefere ç›kt›. Fakat Alaflehir’de
maydana gelen bu son savaflta hayat›n› kaybetti.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
I. ‹zzeddîn Keykâvus ve I. Alâaddîn Keykubâd dönemi siyasî ve askerî olay-
lar›n› aç›klayabilecek,
Türkiye Selçuklu sultanlar›n›n ekonomik hayat› canland›rmak için yapt›klar›-
n› belirleyebilecek,
Türkiye Selçuklu Devleti’nin yükselifl ve medenî geliflim süreçlerini de¤erlen-
direbileceksiniz.

‹çindekiler

• ‹zzeddîn Keykâvus
• Sinop
• Fütüvvet
• Yass›çimen
• Ermeniler

• Eyyûbîler
• Alâaddîn Keykubâd
• Su¤dak
• Celaleddîn Harizmflah
• Mo¤ollar
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Türkiye Selçuklu
Tarihi

• SULTAN I. ‹ZZEDDÎN KEYKÂVUS
DÖNEM‹ (1211-1220) 

• SULTAN I. ALÂADDÎN KEYKUBÂD
DÖNEM‹ (1220-1237)
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Yükselifl Dönemi
(I. ‹zzeddîn Keykâvus
ve I. Alâaddîn
Keykkubâd Devri)



SULTAN I. ‹ZZEDDÎN KEYKÂVUS DÖNEM‹ (1211-1220)

I. ‹zzeddîn Keykâvus’un Tahta Ç›k›fl› ve Saltanat›n›n ‹lk
Y›llar›

Taht Mücadelesi
Sultan I. G›yaseddîn Keyhüsrev’in üç o¤lundan en büyü¤ü olan I. ‹zzeddîn Keykâ-
vus’un çocuklu¤u hakk›nda fazla bilgi yoktur. Süleymanflah’a karfl› taht›n› kaybe-
den babas› ve kardefli Keykubâd’la birlikte ‹stanbul’a (Bizans’a) gitti¤i bilinmekte-
dir. I. G›yaseddîn Keyhüsrev sürgünden dönüp yeniden tahta oturunca (1205-
1211) büyük o¤lu Keykâvus’u Malatya melikli¤ine tayin etti. Ayr›ca vaktiyle kendi
hocas› olan Mecdeddîn ‹shak’› da onu e¤itimiyle görevlendirdi. Devrin kaynakla-
r›nda babas›n›n ölümüne kadar süren alt› y›ll›k meliklik dönemine dair bilgi bulun-
mamaktad›r. G›yaseddîn Keyhüsrev 1211 Alaflehir savafl›nda ölünce, devlet erkân›
I. ‹zzeddîn Keykâvus’u tahta ç›karma karar› ald›lar.

Di¤er taraftan babas›n›n flehit oldu¤u ve a¤abeyi Keykâvus’un tahta ç›kart›ld›¤›
haberini alan Tokat Meliki Alâeddin Keykubâd isyan etti. Erzurum meliki olan am-
cas› Mugiseddîn Tu¤rulflah, uç beyi Zahireddîn ‹li ve Kilikya Ermeni Kral› Leon’un
deste¤i ile taht› ele geçirmek üzere harekete geçti. Keykubat Malatya’dan Kayse-
ri’ye gelen Keykâvus için cülus töreni düzenlendi¤i s›rada flehri muhasara etti. I.
‹zzeddîn Keykâvus önce çok zor durumda kald›. Kayseri subafl›s›n›n Ermeni Kra-
l› Leon ile gizlice anlaflma yap›p ittifak› bozmas› üzerine, Alâaddîn Keykubâd mu-
hasaray› kald›r›p Ankara’ya çekilmek zorunda kald› (1212). Böylece ‹zzeddîn Key-
kâvus Konya’ya ulaflt›.

Bu s›rada Alaflehir Savafl›’n›n görünürdeki galibi Theodor Laskaris Konya’daki
olaylar› yak›ndan takip ediyordu. Çünkü yeni sultan›n babas›n›n intikam›n› almak
istemesinden çekiniyordu. Zaten Latinlerle mücadele halinde iken, di¤er taraftan
Selçuklular’la savafl›p iki atefl aras›nda kalmaktan çekindi¤i için Konya ile uzlaflma-
y› tercih etti. Bu nedenle yeni Türkiye Selçuklu sultan›n› tebrik etmek için pek çok
hediyeyle elçiler gönderdi¤i gibi, sultan›n cenazesinin nakli için her türlü yard›ma
haz›r olduklar›n› bildirdi. 

Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus da bir an önce babas›n›n cenazesini nakledip, is-
yan eden kardefli Alâaddîn Keykubâd’› tamamen etkisiz hale getirmek istiyordu.
Bunun için Laskaris’in y›ll›k harac›n d›fl›nda 30.000.000 dinar savafl tazminat› öde-

Yükselifl Dönemi
(I. ‹zzeddîn Keykâvus ve

I. Alâaddîn Keykubâd Devri)

Subafl› eski Türkçe asker
anlam›na gelen “sü” ve
“bafl” kelimelerinden
türetilmifl olup, ordu
komutan› demekti. Türkiye
Selçuklular›’nda ise
baflkumandanl›¤a ba¤l›
askerî validir.



mesi ve Grekler ile Selçuklular aras›ndaki s›n›rlar›n afl›lmamas› flart›yla, 50 y›ll›k bir
bar›fl anlaflmas› imzaland›. 

1211’de vukûbulan Alaflehir savafl› Türkiye Selçuklular›’n›n Anadolu’daki ezeli rakibi Bi-
zansl›lar ile yap›lan son muharebedir. Selçuklu sultan›n›n savafl›n sonunda, bir ihmal so-
nucu flehit düflmesi Laskaris’in galip geldi¤i izlenimi uyand›r›yor. Ancak anlaflma flartla-
r›na bak›ld›¤›nda Laskaris’in bu durumdan yararlanacak güce sahip olmad›¤› anlafl›lmak-
tad›r. Fakat 50 y›ll›k bar›fl anlaflmas› her iki taraf›n da lehine olacakt›. Nitekim Laskaris
bundan sonra Latinler’le daha rahat mücadele etme f›rsat› bulmufltur. Ayr›ca Bizans’›n
mirasç›s› olduklar› iddas›ndaki Trabzon Rumlar›’yla aras›nda güçlü bir tampon devletin
bulunmas›ndan hoflnut idi. Keykâvus bundan sonra bat›y› hedefleri aras›ndan ç›kar›p
Trabzon Rum ‹mparatorlu¤u, Kilikya Ermenileri ve Suriye’de Eyyûbilerle savaflmay› ter-
cih edecektir.

Bu uzlaflman›n ard›ndan Keykâvus, Ankara’da saltanat iddias›nda bulunan kar-
defli Alâeddin Keykubâd üzerine yürüdü (1212). Keykâvus yaklafl›k bir y›l süren
muhasara sonunda kardeflini etkisiz hale getirmeyi baflard›. Saltanat›n›n ilk günle-
rinden itibaren kendisine zor günler yaflatan kardefli Alâeddin Keykubâd’› Anka-
ra’da esir etti. Önce Malatya yak›nlar›ndaki Minflar kalesinde hapsetti.

I. ‹zzeddîn Keykâvus böylece gücünü ispatlam›fl ve mevkiini sa¤lamlaflt›rm›flt›.
Bunun üzerine G›yaseddin Keyhüsrev zaman›nda K›br›s Haçl› Krall›¤› ile aktedilen
muahedeyi yeniledi¤i gibi, 1214 y›l› bafllar›nda Venedikliler’le de ticaret anlaflma-
s› yapt›. Buna göre:

1. ‹ki devletin tüccarlar› birbirlerinin ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecek,
2. Her iki ülkenin k›y›lar›nda batan gemilerin ve ölen tüccarlar›n mallar›, ait ol-

du¤u ülkeye iade edilecek,
3. Korsan sald›r›s›na u¤rayan tacirlere her iki ülkeye de s›¤›nma hakk› tan›nacak

Sinop’un Fethi 
Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus hâkimiyetini sa¤lamlaflt›r›p iç ifllerini yoluna koyduk-
tan sonra ilk seferini Karadeniz sahilinde önemli bir liman flehri olan Sinop üzeri-
ne düzenlemifltir. Zira 1204 y›l›nda Haçl›lar Bizans’› iflgal etti¤inde Anadolu’da bi-
ri ‹znik di¤eri Trabzon merkezli iki siyasî teflekkül oluflmufltu. Hat›rlanaca¤› üzere
sultan tahta ç›kt›¤›nda uzlaflma talebinde bulunan ‹znik Rum ‹mparatorlu¤u ile an-
laflma yoluna gitmifl ve elli y›ll›k bir bar›fl anlaflmas› imzalam›flt›. Fakat Trabzon
Rum hükümdar› Aleksios, Keykâvus’un kardefli ile meflgul olmas›ndan yararlana-
rak s›n›rlar› ihlâl etti. Keykâvus hem Aleksios’u cezaland›rmak, hem de Anado-
lu’dan geçen milletleararas› güney-kuzey ticaret yolunun kontrolünü sa¤lamak için
sefer karar› ald›. Ayr›ca ‹znik ve Trabzon Rumlar›ndan birisinin di¤erine üstünlük
sa¤lamas› halinde Karadeniz’le irtibat› bütünüyle kesilebilirdi.

Keykâvus önce Sinop ve havalisi hakk›nda detayl› bilgi toplad›. Üç taraf› deniz-
le çevrili olan bu flehrin kara ve denizden ba¤lant›s›n› kesip, uzun süreli bir kuflat-
ma sonucu ele geçirilebilece¤ini düflünerek ona göre haz›rl›k yapt›rd›. Di¤er taraf-
tan Trabzon Rum hükümdar› Aleksios (1204-1222)’un durumunu tespit etmek üze-
re casuslar görevlendirdi. Edilinen bilgiye göre, Aleksios tedbirsiz bir flekilde 500
adam› ile ormanl›k alanda avlanmakta ve e¤lence meclisleri düzenlemekte idi. Bu
haberi alan uç emirleri derhal harekete geçerek, ani bir bask›nla Aleksios’u esir al-
d›lar. Sefere Sivas’ta haz›rlanmakta olan Keykâvus bu haberi al›nca süratle Sinop’a
hareket etti. Sultan, Aleksios’un esaretini kullanarak kalenin bir an önce düflmesi-
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Venedikliler, Aleksios
Komnenos (1081-1118)
zaman›nda Normanlar’a
karfl› yard›m karfl›l›¤›nda,
Bizans topraklar›nda
avantajl› ticaret yapma
hakk› ald›klar› gibi, 1204’de
Latinler’in ‹stanbul’u iflgâli
s›ras›nda da Bizans
topraklar›n›n bir k›sm›n›
istilâ ettiler. Venedikliler
buna ra¤men Anadolu’nun
büyük bölümüne hâkim olan
Türklerle bir ticaret
anlaflmas› yapmay› gerekli
görüyorlard›. Bu durum
Anadolu’yu yeniden
milletleraras› ticaret
yollar›n›n kavfla¤› yapmak
isteyen Selçuklular için de
önemli bir f›rsatt›.



ni sa¤lamaya çal›flt›. Fakat kalenin denizden irtibat› tam olarak kesilemedi¤i için bu
durum ciddi bir bask› oluflturmuyordu. Nihayet bin kiflilik bir Selçuklu kuvveti sa-
hile taarruz edip Rumlara yard›m tafl›yan gemileri yakt›. Böylece kaledeki s›k›nt›
gittikçe artt›¤› için, Aleksios’un serbest b›rak›lmas› ve kendilerine aman verilmesi
flart›yla teslim olmay› kabul ettiler. I. ‹zzedd›n Keykâvus kaledekilerin iste¤ini ka-
bul etti ve 1 Kas›m 1214 tarihinde Sinop surlar›na sultan›n sanca¤› dikildi. Aleksi-
os’la flu flartlarla bir anlaflma imzalad›:

1. Aleksios Canik ve çevresinde ikamet edecek,
2. Her y›l sultan›n hazinesine 10.000 dinar, 5.000 bafl at, 2.000 bafl s›¤›r, 10.000

bafl koyun, 50 yük çeflitli hediyeler gönderecek,
3. Sultan istedi¤i takdirde, tâbi hükümdar s›fat›yla asker gönderecekti.

Keykâvus Sinop’un bir Türk ve Müslüman flehri olmas› için çeflitli tedbirler ald›. ‹lk önce
gelene¤e uygun olarak flehrin en büyük kilisesini camiye çevirtip kaleyi tamir ettirdi. Kale
surlar›n› tamir ettiren on befl emirin adlar› surlardaki kitabelerde yaz›l›d›r. Savafllar yü-
zünden bölgeden kaçanlar›n geri dönmesi için ça¤r›da bulundu. Türk iskân›n› kolaylaflt›r-
mak için valilere fermanlar göndererek memleketin her taraf›ndan zengin kiflilerin seçile-
rek Sinop ve çevresine gönderilmesini istedi. Ayr›ca bölgeye göç etmeyi istedi¤i halde ta-
fl›nmazlar›n› satmakta zorlananlara devlet deste¤i sa¤layarak göçü teflvik etti. Bölgenin yö-
netim gelene¤ini bilen grekleflmifl bir Ermeni olan Hetum’u da flehrin valili¤ine tayin etti.

Antalya’n›n Geri Al›nmas›
Hat›rlanaca¤› üzere Antalya 1207 y›l›nda I. G›yaseddîn Keyhüsrev taraf›ndan fethe-
dilmiflti. Fakat sultan›n ani ölümü ve o¤ullar› aras›ndaki saltanat mücadelesinden
faydalanan Hristiyan ahali isyan etti. K›br›s haçl›lar›n›n yard›m›yla flehri ele geçirip
Müslümanlar› k›l›çtan geçirdiler. Ayr›ca Selçuklu ordusu geldi¤inde flehri K›br›s
Haçl› Krall›¤›na teslim etme karar› ald›lar. Akdeniz sahilinde böylesine önemli bir
liman›n elden ç›kmas›n›n Selçuklular ad›na büyük zafiyete yol açaca¤›; dolay›s›yla
derhâl geri al›nmas› gerekiyordu. Ancak Sinop’un fethinin öncelik kazanmas› ve
Ermeniler’in tenkil edilmesi flehrin geri al›nmas›n› geciktirmiflti. 

Konya’n›n Ruzbe Ovas›’nda toplanan ordu haz›rl›klar›n tamamlanmas›n›n ar-
d›ndan Antalya’ya do¤ru harekete geçti. Antalya halk› Sultan Keykâvus’un büyük
bir orduyla üzerlerine geldi¤ini haber al›nca, durumu K›br›s Haçl› Krall›¤›na bildi-
rip yard›m istediler. Bunun üzerine K›br›s Haçl› Krall›¤›ndan bir kaç gemiyle bir
miktar asker isyanc›lar›n yard›m›na geldi. Selçuklu ordusunun süvarileri kalenin
önüne var›nca, sultan hemen karadan ve denizden kuflatma emri verdi. Ramazan
ay›n›n ilk günü bafllayan muhasara yaklafl›k bir ay sürdü. Kuflatman›n neticeye
ulaflmas›nda okçular›n yan› s›ra, sultan›n talimat› ile yap›lan on kiflinin birden ç›-
kabilece¤i genifllikteki merdivenlerin büyük pay› oldu. Bu merdivenler sayesinde
surlardan içeri giren Selçuklu askerleri kale kap›s›n› açarak flehrin düflmesini sa¤-
lad›lar. ‹syanc›lar ve onlara yard›m eden haçl›lar tamamen etkisiz hale getirildiler.
Sultan Keykâvus 1216 y›l› bafl›nda ikinci kez fethedilen Antalya’ya, belinde hü-
kümdarl›k alâmetleri kemer, bafl›nda külah ve kolunda yay ile girdi. fiehrin valili-
¤ine Keyhüsrev zaman›nda bu göreve tayin edilen Mübarizeddin Ertokufl atand›.

Sinop ve Antalya’n›n fethiyle Karadeniz ve Akdeniz sahilinde, kuzey-güney yo-
lunun girifl-ç›k›fl kap›lar› olan iki önemli limana kavuflan Türkiye Selçuklular›, ni-
hayet kara devleti olmaktan kurtulup uluslararas› ticarette de etkili olabilecekleri
flartlar› sa¤lam›fl oldular.
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Türkiye Selçuklu Devleti sikkeleri için bkz. 
http://www.balcoins.com/anasayfa.php http://mehmeteti.150m.com/seljuqsofrum/in-
dex.htm

Selçuklular’›n Akdeniz ve Karadeniz k›y›lar›n›n fethi ve yap›lan ticaret anlaflmalar›n› nas›l
de¤erlendirirsiniz?

Hükümdarl›k alâmetleri için bkz. Erdo¤an Merçil, Selçuklular’da Hükümdarl›k Alâmet-
leri, Ankara 2007. 

Abbasi Halifeli¤i ‹le ‹liflkiler
I. ‹zzeddîn Keykâvus tahta oturdu¤unda Abbasî Halifesi Nâs›r Lidînillâh (1180-
1225) hilafet taht›nda bulunuyordu. ‹ki taraf aras›ndaki diplomatik temas sultan›n,
hocas› Mecdeddîn ‹shak’› Ba¤dad’a elçi olarak göndermesiyle bafllam›flt›r. Heyetin
halifeye gidifl tarihi 1212 veya 1214 olarak tahmin edilmektedir. Mecdeddîn ‹shak
halifeye çok miktarda mücevher, alt›n s›rmal› Rumî kumafllar, atlaslar, Rus keten-
leri, K›br›s mal› kad›n giysileri ve örtüleri, çok say›da kad›n köle, i¤difller, Arap at-
lar›, rahvan merkepler ve bohtî develeri, alt›n haçlar ve gümüfl tabaklardan oluflan
hediyeler sundu. 

Halife Nas›r Lidînillâh, Mecdeddîn ‹shak’› çok iyi karfl›lay›p a¤›rlad›ktan sonra,
Keykâvus’a iletilmek üzere bir sar›k, dervifl cübbesi, hil’at, saltanat menfluru,
kaftan, sultanü’l-gâlib ünvan› ile birlikte on Hicaz yolcu devesi, Hicaz ve fiam di-
yarlar›n›n k›ymetli eflyas›ndan, Hint mamûlü mallardan meydana gelen çeflitli efl-
yalar, k›ymetli elbiseler, alt›n ifllemeli ‹skenderiye kumafl›, döflemelikler, billur ve
akik tafllar, ince nefis örtüler, misk kutular›, amber kaplar›yla dolu sand›klar, yaban
efle¤i, zürafa, kartal gibi hayvanlar›n yan› s›ra; fiubat 1212 tarihli bir fütüvvetnâ-
me göndermifltir. 

Arapça “genç, yi¤it, cömert” anlam›ndaki “feta” kelimesinden gelen fütüvvet “gençlik, kah-
ramanl›k, cömertlik” manas›na gelmektedir. Kökeni Sâsâniler’e kadar uzanan fütüvvet
bafllang›çta gençler aras›ndaki sosyal bir aktiviteyken zamanla tasavvufî bir boyut kazan-
m›flt›r. Baz› mutasavv›flar›n telkini ile girdi¤i bu teflkilât› yeniden düzenleyerek XIII. as›r-
da itibaren içtimaî, iktisadî ve siyasî bir yap›lanmaya dönüfltüren Halife Nâs›r Lidinîllah’›n
baflta fütüvvete karfl› oldu¤u bilinmektedir. Fütüvvetnâme ise fütüvveti konu alan veya fü-
tüvvetin âdâb ve erkân› hakk›nda bilgi veren eserlerin ortak ad›d›r.
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es-Sultanü’l-Gâlib
‹zzü’d-Dünya
ve’d-Din Keykâvus
bin Keyhüsrev’in
615/1218’de,
Konya’da
kestirdi¤i gümüfl
para
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Hil’at hükümdarlar›n taltif
etmek istedikleri kimselere
giydirdikleri k›ymetli
elbise”dir.

Saltanat menfluru halife
taraf›ndan Müslüman bir
hükümdar›n saltanat›n›n
onayland›¤›n› duyuran yaz›l›
belgedir.
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Fütüvvet hakk›nda daha genifl bilgi için bkz. A. Gölp›narl›, “‹slâm ve Türk ‹llerinde Fütüv-
vet Teflkilât› ve Kaynaklar›”, ‹.Ü.‹.F.Mecmuas›, XI/1-4, 1949-50; F. Taeschner, “‹slâm Or-
taça¤›nda Futuvva (Fütüvvet Teflkilât›)”, Türkçe çev. F. Ifl›ltan, ‹.Ü.‹.F. Mecmuas›, XV/1-4,
1953-54; A. Yaflar Ocak, “Fütüvvet”, D‹A, XIII.

Halife, Selçuklu elçilerinin Anadolu’ya dönüflünün ard›ndan I. ‹zzeddîn Key-
kâvus’un fütüvvet teflkilât›na kabulüyle ilgili merasimleri yerine getirmek üzere,
meflhur âlim Sühreverdî’yi (1145-1234) elçi olarak Türkiye’ye gönderdi. Fütüvvet
teflkilât›n›n nizamnâmesini haz›rlam›fl olan Sühreverdi için Selçuklu saray›nda sul-
tan, devlet büyükleri ve komutanlar›n kat›ld›¤› bir tören düzenlendi. Bu merasim-
de I. ‹zzeddîn Keykâvus’a fütüvvet elbisesi giydirildi. Halifenin öncülü¤ünde ye-
niden örgütlenen bu teflkilât, böylece Anadolu’ya girmifl oldu. Fütüvvet daha son-
ra Ahîlik ad› alt›nda geliflerek bölgenin ekonomik ve kültürel hayat›nda önemli
rol oynayacakt›r.

Halife Nâs›r Nas›r Lidînillâh’›n fütüvvet teflkilât›n› yeniden organize etmesini nas›l de-
¤erlendirirsiniz?

Anadolu-Suriye Yolunun Kontrolü ‹çin Mücadele

Ermeniler Üzerine Düzenlenen Seferler
Hat›rlanaca¤› üzere I. ‹zzeddîn Keykâvus tahta oturdu¤unda, kendisine karfl›
isyan eden Alâaddîn Keykubâd’›n müttefikleri aras›nda, Kilikya Ermeni hüküm-
dar› II. Leon (1198-1219) da bulunmaktayd›. Fakat Keykâvus ona para ve sal-
d›rmamay› vaadederek bu ittifak› bozmay› baflarm›flt›. Sultan kardeflinin isyan›
ve Sinop’un fethiyle u¤rafl›rken Lülüve (Uluk›flla), Ere¤li, Larende (Karaman)
kalelerini iflgal eden Ermenilere karfl› harekete geçememiflti. Bununla birlikte
Antalya seferine giderken onlar› Toroslar’›n ötesine atmas›, hemen arkas›ndan
Antalya’n›n Selçuklular›n eline geçmesi, Ermenilere iktisadî bak›mdan büyük
bir darbe vurdu. Keykâvus’un giderek kuvvetlenmesi onlar› ciddi biçimde teh-
dit ediyordu. 

Ermeniler’in Birinci Haçl› Seferi’nin yaratt›¤› müsait flartlardan yararlanarak, Kilikya böl-
gesinde kurduklar› prenslik, II. Leon zaman›nda, papan›n da onay›yla krall›k unvan› al-
m›flt›. K›sa zamanda ‹skenderun Körfezi’nin do¤u sahilinden Antalya körfezine birkaç fer-
sah mesafeye kadar topraklar›n› geniflletmifllerdi. Bu küçük Ermenistan Krall›¤› baz›
önemli limanlar› elinde bulunduruyordu. Ayr›ca Suriye’den gelen kervanlar›n da, Ermeni
hâkimiyetindeki topraklardan geçerek Konya ve ‹stanbul’a ulaflmalar› ticaretin güvenli¤i
aç›s›ndan büyük önem arz ediyordu. Dolay›s›yla Ermeni Krall›¤›n›n bölgedeki faaliyetleri
Türkiye Selçuklu Devleti’ni yak›ndan ilgilendiriyordu.

Leon, Haçl› prinkepsli¤inin merkezi olan Antakya’y› iflgal edip, Anadolu-Su-
riye kervan yolunu tehdit etmeye bafllam›flt›. Bu tehdit Türkiye Selçuklular›’n›n
iktisadî politikalar›n› do¤rudan etkiliyordu. Keykâvus Antalya’y› fethettikten
sonra, Kilikya Ermeni Krall›¤› üzerine sefere ç›kmak zorunda kald›. Çünkü I. G›-
yaseddîn Keyhüsrev zaman›ndan itibaren imzalanan uluslararas› ticaret anlafl-
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Ahîlik XIII. yüzy›lda
Anadolu’da yay›lan ve
Osmanl› Devleti’nin
kurulmas›nda önemli rol
oynayan dinî ve sosyal bir
teflkilâtt›r. Arapça
“kardeflim” anlam›ndaki
“ahî” veya Türkçe’deki
“cömert” manâs›na gelen
“ak›” kelimelerinden
türetildi¤i kabul
edilmektedir.
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malar›n›n en önemli maddesi tüccarlar›n ve kervan yollar›n›n güvenli¤i için ve-
rilen teminatlard›. Güvenlik sa¤lanamad›¤› takdirde Türkiye Selçuklu Devleti,
sigorta kapsam›nda yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalaca¤› gibi itibar kay-
b›na da u¤rayacakt›.

Sultan 1216 yaz›nda ordunun Yabanlu Pazar›nda toplanmas› için emir verdi.
Eyyûbîlerden Haleb hâkimi Melik Zâhir ile temasa geçmiflti. Amac› Anadolu-Suri-
ye yolu üzerinde Ermeni sald›r›lar›n› sona erdirmekti.

Bunun için kendisi Marafl üzerinden Çukurova’ya do¤ru ilerlerken Melik Zâ-
hir’in de Haleb’ten harekete geçerek Antakya’y› kuflatmas›n› plânl›yordu. Taraf-
lar aras›nda yap›lan görüflmeler sonucunda Eyyûbî meliki, Keykâvus ile müttefik
olmay› kabul etti. Ancak M›s›r hâkimi olan amcas› Melik Adil (1200-1218) ona,
Keykâvus’un Suriye’ye girmesinin tehlikeli olaca¤›n›, anlaflmadan uzak durma-
s›n› bildiriyordu. 

Fakat Keykâvus, Melik Zâhir’in güvensizlik sergileyerek a¤›rdan almas›ndan ra-
hats›z oluyordu. Müzakereler devam ederken bir miktar askerini Marafl Emiri Nus-
reteddin komutas›nda Ermenilerin yo¤un oldu¤u, fakat Eyyûbîlerin idaresindeki
Balat üzerine sevk etti. Sultan, Melik Zâhir’e II. Leon’a yard›m eden Ermenileri ce-
zaland›rmak niyetinde oldu¤unu bildirildi. Fakat güven eksikli¤i ve ç›kar çat›flma-
lar› sebebiyle, bu küçük hadise Selçuklu-Eyyûbî ittifak›n›n bozulmas›na yetti.

Türkiye Selçuklular› ve Ermeniler’in iliflkileri hakk›nda bilgi için bkz. Mehmet Ersan, Sel-
çuklular Zaman›nda Anadolu’da Ermeniler, TTK Ankara 2007.

Ermeni meselesini halletmek ve Anadolu-Suriye kervan yolunu emniyet alt›na
alma konusunda kararl› olan Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus, biraz gecikmeli olarak
1216 sonbahar›nda harekete geçti. Selçuklu ordusu önce Çinçin kalesini muhasara
etti. Surlar›n önünde kurulan manc›n›klarla gece-gündüz, kale adeta tafl ya¤muru-
na tutuldu. Çaresiz kalan halk sultandan üç günlük ateflkes istedi. Sürenin sonuna
kadar kendi aralar›nda müzakereler yapt›lar ve sonunda canlar›na dokunulmamak
flart› ile kaleyi teslim edeceklerini bildirdiler. Keykâvus onlar›n iste¤ini kabul edip
kaleyi teslim ald›. Buradan Kançin Kalesi’ne do¤ru ilerledi. Ad› geçen kale k›sa sü-
rede kuflat›ld› ve fliddetli çarp›flmalar sonucunda Selçuklu askerleri surlar› afl›p ka-
le kap›lar›n› açmaya muavfak oldu. 

Çinçin ve Kançin kalelerinin bir biri ard›na ele geçirilmesinin ard›ndan Keykâ-
vus do¤rudan do¤ruya II. Leon üzerine yürüme karar› ald›. Bu s›rada oldukça yafl-
lanm›fl, nikris hastal›¤›na yakalanan ve felç olan II. Leon, ordusunun idaresini Ba-
ron Konstantin’e b›rakm›flt›. 

Selçuklu ordusunun ilerledi¤ini haber alan baron ve kurmaylar›, Keban/Gaban
kalesi yak›nlar›nda karargâh kurup beklemeye bafllad›lar. Sultan ise Ermeni ordu-
sunun yerini ve durumunu ö¤renmek için seçkin üç bin askerini görevlendirmiflti.
Gerekli bilgiler topland›ktan sonra Selçuklu ordusu, Ermeniler üzerine ak›n etti.
Uzun süren fliddetli çarp›flmalar sonucunda baflta komutan Baron Konstantin ol-
mak üzere yak›n adamlar›ndan Oflin ve Noflin esir düfltü¤ü için Ermeni ordusu
bozguna u¤rad›. Böylece Keban kalesini de ele geçiren Keykâvus, Ermeni Kral› II.
Leon’u yakalamak için bir hafta kadar takibat yapt›rd› ise de neticeye ulaflamad›.
Fakat Ermeni meselesini kökten halletme konusunda kararl› olan sultan k›fl› Kay-
seri’de geçirdi. Fakat I. ‹zzeddîn Keykâvus’un kararl›l›¤›n› gören II. Leon sultanla
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Yabanlu Pazar›, Selçuklular
zaman›nda, Kayseri-
P›narbafl› mevkiinde
(P›narbafl›’na yirmi
kilometre mesafede)
bugünki Pazar-ören’de
kurulmaktayd›. Milletleraras›
bir fuar niteli¤inde olan bu
pazar, her y›l May›s ve
Haziran aylar› aras›nda tam
40 gün devam ederdi.
Komflu ülkelerin tüccarlar›
bu pazara çok ra¤bet
ederlerdi. (Bu konuda daha
fazla bilgi için bkz. Faruk
Sümer, Yabanlu Pazar›
‹stanbul 1985)

Bu olaylar Türkiye
Selçuklular›’n›n
kuruluflundan itibaren
izledikleri güneydo¤u
politikalar›n›n tezahürleridir.
Nitekim haçl› seferinin
yaratt›¤› tecrit flartlar›n›
y›kan Türkiye Selçuklu
sultanlar›, yeniden
güneydo¤uya indiklerinde,
Büyük Selçuklular›n halefleri
olan Zengiler ve Eyyûbilerle
rekabete giriyorlard›.
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Frans›zcas› Goutte (damla),
Osmanl›’da ki ad› Nikris,
günümüzde ise Gut diye
adland›r›lan bu hastal›k,
afl›r› protein tüketimine
ba¤l› olarak kandaki ürik
asit miktar›n›n artarak
eklemlerin içinde ve
çevresinde depolanmas›yla
tahribata yol açan bir
metabolizma rahats›zl›¤›d›r.



uzlaflmak ve esirleri kurtarmak için temasa geçti. ‹ki taraf aras›nda 1218 y›l›nda va-
r›lan anlaflmaya göre:

1. Marafl civar›nda 1216 y›l›nda esir düflen Ermeni prensi serbest b›rak›lacak,
2. Ermeni Krall›¤› y›ll›k 20.000 dinar/alt›n vergi verecek,
3. Selçuklu sultan› istedi¤inde, kral 500 tam teçhizatl› asker gönderecekti.
Bu anlaflma sonucunda ‹zzeddîn Keykâvus, Anadolu-Suriye ticaret yolunun

Anadolu güzergâh›n›n kontrolünü sa¤lam›fl oldu.

Sizce Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus’un Ermeni krall›¤› üzerine sefer düzenlemesinin bafll›-
ca sebebi nedir?

Haleb Seferi
Eyyûbîler, Türkiye Selçuklular›n›n güneydo¤u politikalar›n›, kendileri için tehdit
olarak görüyorlard›. Keykâvus’un Ermenilerle savafl›ndan önceki ittifak teflebbüsü
de bu sebeple baflar›s›z olmufltu. Bu s›rada Melik Zahir vefat etmifl, yerine henüz
üç yafl›nda olan o¤lu Melik Aziz (1216-1236) geçirilmiflti. Yeni melikin nâibli¤ini
yapan annesi ve ümeran›n birbirleriyle olan rekabeti Haleb’te kar›fl›kl›klara yol aç-
t›. Oradan kaçan baz› emirler, I. ‹zzeddîn Keykâvus’u Haleb’e sefer yapmaya tefl-
vik ediyorlard›. Devlet erkân›n›n aksi kanaâtine ra¤men sultan bu bir f›rsat› de¤er-
lendirmek istiyordu. 

‹zzeddîn Keykâvus, Büyük Selçuklularla aralar›ndaki ezeli rekabete ra¤men, bir
dönem onlar›n idaresinde kalan bu topraklar üzerinde miras hakk› iddia ediyordu.
Ayr›ca Haleb Türkiye topraklar›na kat›ld›¤›nda Anadolu-Suriye kervan yolunun gü-
venli¤ini sa¤lam›fl olacakt›. Bu nedenle devlet erkân› ile yapt›¤› uzun münakaflalar
sonunda sefer karar› al›nd›. Ancak devlet adamlar› seferin meflru bir nedene da-
yanmas› ve baflar›ya ulaflmas› için Salâhaddîn Eyyûbî (1171-1193)’nin büyük o¤lu
Sümeysat/Samsat hâkimi Melik Efdal (1193-1225)’le anlaflmay› tavsiye ettiler.

Haleb’teki muhalif ümerâ da kardeflleri ve ye¤enleriyle anlaflmazl›klar› olan
Melik Efdal’in etraf›nda toplanm›flt›. Selçuklu sultan› Keykâvus ad›na kendisiyle ya-
p›lan görüflmelerde Melik Efdal’e “babas›n›n saltanat›n› kendisine iade etmek iste-
diklerini” bildirildi. Sonunda taraflar aras›nda Haleb ve çevresinin zabt edilip Me-
lik Efdal’e; yine bir Eyyûbi melikinin elinde bulunan Urfa ve Harran’›n ele geçiri-
lip Selçuklu sultan›na b›rak›lmas› flart›yla anlaflmaya var›ld›. Bunun yan› s›ra Melik
Efdal, Keykâvus’a tâbi olacakt›. 

Bu anlaflma iki taraf›n ç›karlar›na da uygundu. Zira uzun süredir akrabalar›yla ile anlafl-
mazl›k yaflayan Melik Efdal, Haleb gibi çok önemli bir merkezi al›p hâkimiyetini güçlen-
dirmek istiyordu. Ancak bunu kendi bafl›na yapamayaca¤›n› bildi¤i için Selçuklu sultan›y-
la iflbirli¤i yap›yordu. Keykâvus ise Anadolu-Suriye güzergâh›ndan baflka, güneydo¤u si-
yasetinin vazgeçilemez hedeflerinden olan el-Cezire’de de stratejik bir mevkiyi tutmufl
olacakt›.

Müttefikler Haleb muhasaras› için Ra’bân/Araban Kalesi önünde buluflmak
üzere harekete geçtiler. Sefer s›ras›nda Elbistan, Merzubân, Ra’bân, Tell-bâflir
yolunun takip edilmesi kararlaflt›r›ld›. Bu nedenle Elbistan ovas›ndan geçerek
Merzubân’a ulaflan Selçuklu ordusu derhal kaleyi muhasara etti ve üç gün sonun-
da teslim almay› baflard›. Burada gerekli düzenlemeler yap›ld›ktan sonra Ra’ban’a
do¤ru harekete geçildi. Burada Melik Efdal’le buluflan Selçuklu sultan›n›n sanca-
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Sümeysat/Samsat,
Ad›yaman’›n güney-
do¤usunda yer almaktad›r.
Çok eski bir yerleflim yeri
olan tarihi bu belde,
günümüzde Atatürk Baraj
Gölü’nün alt›nda kald›¤› için
yeri de¤ifltirilmifltir.
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Merzubân/Farsân Marafl
yak›nlar›nda; Ra’bân ise
F›rat bölgesinde Sümeysat’a
yak›n Marafl ile Keysun
aras›nda bir kaledir. Tell-
bâflir ise Kuzey Suriye’de
Haleb’e iki günlük mesafede
bir yerleflim yeridir.



¤›n› gören halk korku ve pani¤e kap›ld›. K›sa sürede kuflatma için gerekli haz›r-
l›klar tamamlan›p sald›r›lara baflland›. I. ‹zzeddîn Keykâvus zor durumda kalan
halk›n aman dile¤ini kabul etti; Melik Efdal’le yap›lan anlaflma gere¤i Ra’bân’› ona
b›rakt›.

Selçuklu ordusu nihayet Tell-bâflir’e ulaflt›. Ancak on üç günlük muhasaraya
ra¤men kale inatla direniyordu. Sultan halk› y›ld›rmak için kalenin çevresindeki
ba¤ ve bahçeleri tahrip ettirmeye bafllay›nca geçim kaynaklar›n›n daha fazla zara-
ra u¤ramamas› için teslim olma karar› ald›lar. ‹zzeddîn Keykâvus, daha önce Me-
lik Efdal ile yap›lan anlaflmaya ayk›r› olarak, hutbeyi kendi ad›na okuttu. 

Nitekim Melik Efdal daha önce Tell-bâflir’den sonra hemen Haleb’in kuflat›lma-
s›n› tavsiye ederken; sultan›n flehri kendisine b›rakmayaca¤› düflüncesiyle karars›z
bir tutum tak›nd›. “Tell-bâflir’den sonra Menbic’i alal›m böylece Haleb kanad› yo-
lunmufl bir güvercine benzer ve ele geçmesi daha kolay olur” telkini Keykâvus’a
da cazip geldi. Nitekim ordu Menbic’e sevk edilip flehir kolayl›kla al›nd›. Ancak
Haleb ileri gelenleri bu bofllu¤u de¤erlendirerek, melikin el-Cezire’de hüküm sü-
ren day›s› Melik Eflref’ten yard›m istediler. Öte taraftan Haleb idarecilerinin a¤z›n-
dan Selçuklu komutanlar›na sahte mektuplar yaz›ld› ve cevaplar› da güya bir tesa-
düf sonucu sultan›n eline ulaflt›r›ld›. Böylece Keykâvus ümeran›n ihanet etti¤i dü-
flüncesine kap›ld›. Durumun iyice çetrefilli hale gelmesi üzerine Melik Efdal sulta-
n› terk ederek kardefllerinin saflar›na geçti. 

Keykâvus buna ra¤men geri çekilmemekte kararl›yd› ve ordusuyla Menbic’den
Haleb’e do¤ru ilerledi. Emir-i Meclis Mübarezeddîn Behramflah ve Çaflnigîr Sey-
feddîn Ayaba komutas›nda dörder bin kiflilik iki öncü birli¤ini harekete geçirdi. 

Mübarezeddîn Behramflah komutas›ndaki öncü kuvvetler, Haleb ile Menbic
aras›ndaki Buza’a mevkiinde, Melik Eflref’in ordusu ile karfl› karfl›ya geldi. ‹ki taraf
aras›ndaki çarp›flmadan galip ç›kan Mübarizeddîn Behramflah oldu. Melik Eflref da-
¤›lm›fl ordusu ile geri çekilirken, tesadüfen yakalanan bir Selçuklu süvarisinden
karfl›s›nda yenildi¤i kuvvetlerin öncü oldu¤u, as›l ordunun daha Menbic civar›nda
bulundu¤unu ö¤rendi. Derhal ordusunu toparlay›p karfl› taarruza geçince Mübare-
zeddîn Behramflah zor durumda kald›. Di¤er öncü birli¤inden takviye kuvvet iste-
diysede basit bir k›skançl›k yüzünden yard›m alamay›nca yenilgiye u¤ray›p Melik
Eflref’in eline esir düfltü. Selçuklu askerleri k›l›çtan geçirildi.

Öncü kuvvetlerinin a¤›r yenilgiye u¤ramas›n›n yan› s›ra de¤erli bir komutan›-
n›n esir düfltü¤ü haberini alan sultan h›zla Melik Eflref’in üzerine yürüdü. ‹ki or-
du yine Buza’a mevkiinde karfl› karfl›ya geldi. Bir taraftan çarp›flmalar devam edi-
yordu; fakat emirlerin tedirgin tutumu sultan› karars›zl›¤a sevk etti. Neredeyse
ümeran›n ihanet etti¤inden art›k kuflkusu yoktu. Keykâvus bir sabah aniden as-
kere Elbistan’a do¤ru geri çekilme emri verdi. Ordular henüz tüm kuvvetleriyle
savafla girmeden sultan›n geri çekilmesi Melik Eflref’i de çok flafl›rt›. Selçuklu or-
dusunu takip ederek Tell-bâflir, Ra’bân ve Merzubân kalelerini geri ald›. Ra’bân
hariç ele geçirdi¤i di¤er yerleri ye¤eni Haleb meliki Aziz’e b›rakt›. Melik Eflref,
Mübarezeddîn Behramflah ve di¤er Selçuklu esirleri, kendilerine ihsanlarda bu-
lunarak serbest b›rakt›.

Sultan Keykâvus ise, neredeyse savaflmadan u¤rad›¤› bu yenilgiyi içine sindi-
remiyordu. Bu nedenle Elbistan’a döndü¤ünde, bu baflar›s›zl›kta ihanetlerinin
pay› oldu¤unu düflündü¤ü emirleri bir eve kapatarak yakt›rd›. Herhangi bir sa-
vaflm›fl gibi görünen bu olay asl›nda, elli y›l tecritte kal›p müteaddit düflmanlarla
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Emir-i Meclis sultan›n
e¤lence meclisi ve
toplant›lar›n›n tertip ve
düzenlenmesinden sorumlu
olan saray görevlisidir.

Çaflnigîr hükümdar›n
yiyece¤i her yeme¤i, lezzet
kontrolü ve zehirlenme
ihtimaline karfl›, ondan önce
tadan saray görevlisidir.



savaflarak yeniden güneydo¤u siyasetlerini uygulamak f›rsat› bulduklar›n› düflü-
nen Selçuklular’la; daha önce ifade edilen jeo-stratejik nedenlerle el-Cezire üze-
rinden Anadolu’ya yay›lmak isteyen Eyyûbiler aras›ndaki rekabetin doru¤a ulafl-
t›¤›n› göstermektedir.

Zaman zaman ifade edildi¤i üzere, gulam sisteminden gelen ümera, bu sistemin üretti¤i
problemler sebebiyle, tehlikeli bir biçimde birbirleriyle rekabet ederlerdi. Bu çerçevede
sultan›n en yak›n›ndakiler ve onlarla çekiflme halinde olanlar›n mücadelesi devleti zaafa
u¤ratacak sonuçlar verirdi. Devletin içerisinde kendilerine daha fazla alan açabilmek için
ihanetten bile sak›nmazlard›. Haleb seferine daha bafllang›çta muhalefet eden ümeran›n
Eyyûbîlerle bir menfaat iliflkisi içerisinde olmas› çok da yad›rganacak bir durum de¤ildir.
Keykâvus’un, Elbistan’a dönünce ihanetlerinden kuflku bile duymad›¤› baz› emirleri bir
kulübede yakmak suretiyle cezaland›rmas› da, esasen bu sistemin zararl› baflka bir teza-
hürüdür. Devletin tepesinde sultanla ümera aras›nda, her an birbirlerini tasfiye etme kay-
g›s› üzerine kurulu, gergin bir iliflki a¤› oldu¤u görülmektedir.

Ölümü ve fiahsiyeti
Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus Haleb yenilgisinin intikam›n› almak için 1219 y›l›nda
Sivas’ta haz›rl›k yapt›rd›¤› s›rada, muzdarip oldu¤u verem hastal›¤›ndan kurtulam›-
yarak, 1220 y›l› bafl›nda vefat etti. Sivas’da infla ettirdi¤i darüflflifadaki türbesinde
defnedildi. Ölümünden bir-iki sene önce Mengücek Bey’i Behramflah’›n k›z› Selçu-
kî Hatun’la evlenen sultan›n yerine geçebilecek çocu¤u bulunmuyordu. Dokuz y›l-
l›k k›sa saltanat›, Türkiye Selçuklular›’n›n en parlak devirlerindendir.

Kaynaklarda ak›ll›, vefal›, cömert; fakat biraz kindar ve flüpheci olarak tan›mla-
nan sultan›n flairlik yönü de kuvvetliydi. Hastal›¤› s›ras›nda söyledi¤i ve Sivas Da-
rüflflifas›ndaki türbesinin kap›s›nda yaz›l› olan flu dizeler sultana aittir:

“Bu cihân› ki terk edüp gittik
Rencini dilde berk edüp gittik
fiimdiden gerü nevbet erdi size
Nitekim evvel ermifl idi bize” 

Saltanat› süresince 12 yap› infla ettirmifltir. Bunlar›n içinde en önemlisi an›tsal
yap› niteli¤inde olan, 1218 tarihli kapsaml› bir vakfiyesi bulunan ve 1220 tarihli tür-
besinin de yer ald›¤› Sivas’taki 1217- 1218 tarihli darüflflifas›d›r. 

Saray mimarlar›n›n ürünü oldu¤undan kuflku duyulmayan darüflflifa, muhtemelen sultan›
simgeleyen aslan figürlü taç kap›s›, aç›k avlulu medrese plân›, girifl eyvan› kemerli kö-
fleliklerindeki ay ve güneflin simgesi olarak görülen insan tasvirleri, türbesinin s›rl› tu¤la
ve çinilerle biçimlenmifl yaz› ve geometrik bezemeleri ile Selçuklu sanat›nda özel bir yer
tutmaktad›r. Vakf›n mütevelli ve naz›r› Atabek ve Mimar Cemaleddin Ferruh olup türbe-
nin ve galiba tüm darüflflifan›n sanatç›s› da Merend’li Ahmet’tir. 
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Sultan›n di¤er önemli eseri Antalya-Burdur yolundaki 1213- 1214 tarihli Evdir
Han’d›r. Harap durumdaki yap›, taç kap› süslemelerinin yan› s›ra Selçuklu döne-
minde az say›da örne¤i görülen aç›k avlu tipinin an›tsal bir uygulamas›d›r. 

Malatya Hekim Han ve Malatya’n›n Battal Gazi ilçesindeki ulu caminin de I.
Keykâvus’un eseri oldu¤u Malatya evkaf defterlerindeki bilgiden anlafl›lmaktad›r. 

I. ‹zzeddin Keykâvus için Musul’dan, Emir Hüsameddin Salar’›n k›z›n›n 72 beyit-
lik bir kaside kaleme al›p gönderdi¤i bilinmektedir. Ayr›ca sultan›n Sivas’taki darüfl-
flifas›n›n vakfiyesinde kad› ve kâtip olarak görev yapm›fl olan Anili Kad› Burhaned-
din Ebu Nasr’›n, Enis ul-kulûb adl› Farsça manzum peygamberler ve ‹slâm tarihini
konu alan eserini, Malatyal› Mehmed’in Berid ussâde isimli, peygamberin sohbetle-
rini ve güzel sözlerini bir araya getirdi¤i kitab›n›, Tuslu Ahmed’in de Kelile ve Dim-
ne adl› Farsça manzum çal›flmas›n› kendisine ithaf ettikleri bilinmektedir.

SULTAN I. ALÂADDÎN KEYKUBÂD (1220-1237)

Meliklik Devri 
Sultan I. Keyhüsrev’in ortanca o¤lu olarak 1190 y›l› civar›nda dünyaya gelen I. Alâ-
addîn Keykubâd’›n çocuklu¤u hakk›nda fazla bilgi yoktur. I. G›yaseddin Keyhüs-
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Resim 5.2

Sultan I. ‹zzeddîn
Keykavus’un 1217
tarihinde Sivas’ta
yapt›rd›¤› darüflflifa
ve medresesi.

Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=34672&start=

Resim 5.3

Sultan I. ‹zzeddîn
Keykavus’un Sivas
Darüflflifas›ndaki
türbesi.

Kaynak: www.sentezhaber.com/images/haberler/izzeddin_keykavusun_turbesi

Malatya Ulu Camii k›rmal›
çapraz tonozlu eyvan›,
göbe¤inde çiniden mühr-ü
Süleyman yer alan tu¤la ve
s›rl› tu¤lalarla biçimlenmifl
tromp geçiflli kubbesi,
avlusundaki yaz›, geometrik
ve bitkisel motifli çini
bezemeleriyle Selçuklu
sanat›n›n s›ra d›fl›
örneklerinden biridir.
Yap›m›ndan k›sa bir süre
sonra en az iki kez onar›ld›¤›
ve geniflletildi¤i bat› ve
do¤u taç kap›lar›ndaki
kitabelerden anlafl›lan
yap›n›n mimar› Malatyal›
Yakup, yaz›lar›n› yazan
sanatç› ise o¤lu Ahmet’tir.
Malatya Hekim Han da bu
dönemin eserirdir.



rev 1197 y›l›nda taht›n› II. Süleyman fiah’a b›rakmak zorunda kald›¤›nda, küçük
yafltaki Keykubâd ve a¤abeyi Keykâvus da babalar› ile birlikte Bizans’a iltica etmifl-
lerdi. Ancak 1205’de Keyhüsrev tekrar Türkiye Selçuklu taht›na ç›k›nca, Keykubâd
için de sürgün hayat› sona ermifl oldu.

Bundan sonra Keykubâd’›n Tokat meliki oldu¤u bilinmekte ise de kaynaklar-
da (1205-1211) bu döneme dair bilgi bulunmamaktad›r. Keykubâd, 1211 y›l›nda
babas› I. G›yaseddîn Keyhüsrev’in Alaflehir savafl›nda öldü¤ü ve tahta a¤abeyi
Keykâvus’un geçti¤ini ö¤renince, Erzurum meliki olan amcas› Mugîseddîn Tu¤rul
fiah ve Ermeni kral› II. Leon ile saltanat› ele geçirmek üzere ittifak yapt›. Keyku-
bâd müttefiklerin deste¤iyle, Kayseri’de tahta oturan ve cülus töreninden sonra
Konya’ya hareket etmeyi plânlayan Keykâvus’u muhasara etti. Kardeflinin sald›r›-
s›na haz›rl›ks›z yakalanan I. ‹zzeddîn Keykâvus çok zor durumda kald›. Kayseri
sübafl›s›n›n tavsiyesiyle müttefiklerin aras›n›n› açmay› baflard›. Bunun üzerine Alâ-
addîn Keykubâd Ankara kalesine çekilmek zorunda kald›. Fakat Keykâvus taht›
için hâlâ büyük bir tehlike oluflturan kardeflinin üzerine yürüyüp, 1212 ilkbaha-
r›nda Ankara kalesini muhasara etti. ‹ki kardefl aras›nda bir y›l süren uzun ve flid-
detli çarp›flmalar sonucunda flehir halk›n›n çok fazla zarar görmesi nedeniyle Key-
kubâd 1213 bahar›nda kaleyi Sultan Keykâvus’a teslim etti; fakat hapse at›lmak-
tan kurtulamad›.

I. Alâaddin Keykubat’›n Tahta Ç›kmas› ve ‹lk ‹craatlar›
Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus Ocak 1220 y›l›nda ölünce devlet erkân› Kezirpert Ka-
lesi’nde tutuklu bulunan melik Alâaddîn Keykubâd’› tahta ç›karma karar› ald›. 

I. Alâaddîn Keykubâd’›n tahta geçifline dair iki farkl› rivayet vard›r. Bir rivayete göre, I.
‹zzeddîn Keykâvus 1220 y›l›nda öldü¤ünde, yerine tahta geçecek çocu¤u olmad›¤›ndan
devlet erkân› kardeflini hapisten ç›kart›p tahta oturttular. Di¤er rivayete göre ise I. ‹zzed-
dîn Keykâvus hastal›¤› ilerleyince kardeflini hapisten ç›kararak yan›na getirtmifl ve ken-
disinden sonra taht› ona vasiyet etmifl, ona biat edilmesi için ilgililerden yemin alm›flt›r.

Alâeddin Keykubâd 1220 y›l›nda Türkiye Selçuklu taht›na oturdu¤unda ülke
gerek siyasî, gerekse iktisadî aç›dan gayet istikrarl› bir durumdayd›. Özellikle ku-
zey- güney ticaret yolunun iki önemli liman› Sinop ve Antalya’n›n fethi, Selçuklu-
lar’a bölge ticaretinde büyük itibar ve öncelik kazand›rm›flt›. Ancak istikrar›n sür-
dürülebilmesi için, ba¤lant›l› baflka limanlar›n da fethedilerek Antalya ve Sinop’un
takviye edilmesi; ayr›ca tüccarlara çeflitli teflvikler verilmesi gerekmekteydi. I. Alâ-
addîn Keykubâd bunun içindir ki, tahta ç›kar ç›kmaz ilk ifl olarak Venedik Duka-
l›¤› ile ticari bir antlaflma imzalad›. 

Buna göre; Venedik Dukas› ve onun yerine geçecek despotlarla, Suriye ve bafl-
ka yerlerdeki bütün Venedikli tüccarlarla, iki y›ll›k bir anlaflma yap›ld›. Buna göre
Selçuklu ülkesinde Venedikli tüccarlardan yüzde iki (%2) den fazla vergi al›nma-
yaca¤› gibi, k›ymetli tafl ve inci, ifllenmifl veya ham gümüfl ile alt›ndan, zahireden
gümrük vergisi al›nmayacakt›. Yine Venedik’e ait bir gemi Keykubâd’›n hâkimiye-
tindeki sahillerde batacak veya sald›r›ya u¤rayacak olursa mallar› sahiplerine iade
edilecekti. Düflmanlar› taraf›ndan takip edilen Venedik gemilerinin Türkiye Sel-
çuklu limanlar›na s›¤›nmas›na da müsaade edilecekti.
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Venedik Dukas›’n›n
temsilcisi Jacobus Teopulo
ile Sultan I. Alâaddîn
Keykubâd’›n elçisi Emir
Sipehsâlâr fiemseddîn
Emirü’l-Gâzi taraf›ndan
imzalanan anlaflma, 8 Mart
1220 tarihinde k›rm›z›
harflerle yaz›lm›fl ve
sultan›n alt›n mührü ile
mühürlenmiflti. Anlaflman›n
birinci k›sm›nda I. Alâaddîn
Keykubâd taraf›ndan
Venedikliler’e; ikinci
k›s›m›nda ise Venedikliler’in
Selçuklular’a tan›d›klar›
imtiyazlar yer almaktayd›.



Sultan Alâaddîn Keykubâd Venedikliler’e tan›d›¤› bu imtiyazlar karfl›l›¤›nda on-
lardan: Tebas›n›n Venedikliler’in idaresindeki yerlere girdiklerinde selamlanmas›n›
istemekteydi. Ayr›ca Venedik dukas›n›n hâkimiyetindeki sahillerde sultan›n tâbiye-
tindeki gemilerden tehlikeye düflen veya zarara u¤rayan olursa gerekli yard›m ya-
p›l›p mallar› iade edilecekti. Yine Sultan I. Alâaddîn Keykubâd’›n tâbiyetindeki
kimselerden ad› geçen yerlerde ölen olursa mallar›, ortaklar› aray›ncaya kadar mu-
hafaza edilecek ve hiç bir güçlük ç›kar›lmadan teslim edilecekti. Anlaflman›n Ve-
nedikliler için baz› imtiyazlar içermesine ra¤men, genelde mütekabiliyet (karfl›l›k-
l›l›k) esas›na dayand›¤› görülmektedir.

Sizce I. ‹zzeddîn Keykâvus ve I. Alâaddîn Keykubâd’›n K›br›s Haçl› Krall›¤› ve Venedik Du-
kal›¤› ile ticarî imtiyazlar içeren anlaflmalar imzalanmas›n›n bafll›ca sebebi nedir?

Alâiyye’nin Fethi
Sultan Keykubâd, K›br›s krall›¤›yla yürürlükte olan anlaflman›n bir benzerini Vene-
dikliler’le de yaparak, Türkiyeli tüccarlar› bu ülkelerde güvence alt›na alm›fl oldu.
Bundan sonra devletin ekonomi politikas›n›n bir gere¤i olarak, ilk seferini Kalono-
ros’a yapt› (1221 veya 1222 k›fl›). Buras› Antalya’n›n do¤usunda, flehrin güvenli¤i
aç›s›ndan çok önemli bir yerde bulunuyordu. Kir Vard adl› bir valinin elinde bulu-
nan Kalonoros, karadan ve denizden kuflat›lmas›na ra¤men iki ay boyunca sonuç
al›namad›. Sultan sefere kat›lan gönüllülere ve fakirlere 10.000 dirhem gümüfl ile
100 bafl s›¤›r ve 1000 bafl koyun da¤›tarak askerinin maneviyat›n› yükseltti. Üçe
ay›rd›¤› ordusunun bir k›sm›na kaleye t›rmanma, ikincisine denizden gelen yar-
d›mlar› önleme, üçüncü k›s›ma ise kaleyi deniz taraf›ndan kuflatama görevi verdi.
Sultan ayr›ca büyük manc›n›klarla surlar›n dövülmesini emretti. Kir Vard bu hü-
cumlara daha fazla dayanamayaca¤›n› anlad› ve Antalya subafl›s› Mübarezeddîn Er-
tokufl’a elçi gönderip kendisine ikâmet edebilece¤i bir yer verilirse, kaleyi teslim
edece¤ini bildirdi. Keykubat bu teklifi Kir Vard’›n k›z›yla evlenme flart›yla kabul et-
ti. K›sa bir süre sonra Kir Vard’›n kardeflinin idaresinde bulunan Alara kalesi de ele
geçirildi.

Alâaddîn Keykubâd, Akdeniz ticareti aç›s›ndan son derece önemli olan Kalono-
ros’u feth ettikten sonra, do¤al güzellikleri dolay›s›yla çok be¤endi¤i flehri imar et-
tirmifl ve kendi ad›na nisbetle Alâiyye ismi verilmifltir. 
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Kir Vard Bizans’›n Dördüncü
Haçl› Seferinde u¤rad›¤›
sars›nt› s›ras›nda, Akdeniz
k›y›lar›ndaki otorite
bofllu¤undan yararlanarak
buraya hakim olmufltu.
Sultan, Kir Vard’a Konya
Akflehir beyli¤i menfluruyla
birlikte befl köyün mülkiyetini
ba¤›fllam›flt›r. 

Kir Vard’›n k›z› sultan›n
büyük o¤lu II. G›yaseddîn
Keyhüsrev’in annesidir. Uzun
süre Selçuklu saray›nda
Hritiyan olarak yaflayan bu
hatun, daha sonra ‹slâmiyeti
kabul ederek Mahperi ad›n›
ald›.

Resim 5.4

es-Sultanü’l-
muazzam
Alâe’d-dünya
ve’d-din Ebû’l
feth Keykubad
bin Keyhüsrev’in
617/1220-
1221’de,
Konya’da
kestirdi¤i gümüfl
para.

Kaynak: www.sentezhaber.com/images/haberler/izzeddin_keykavusun_turbesi

Sultan Alâiyye ad›yla adetâ
yeniden infla etti¤i bu flehri
k›fll›k merkez olarak
kullanm›flt›r. Kendisi için
oniki kap›l› bir saray, devlet
erkân› için köflkler, camiler
ve medreseler infla ettirerek
ismiyle müsemma
muhteflem bir flehir haline
getirdi.



Devlet Erkân›n› Tasfiye Etmesi ve Hükümranl›¤›n› Güçlendirmesi
I.Alâaddîn Keykubâd’› saltanat›n›n ilk y›llar›nda u¤raflt›ran en önemli meselelerden
biri de, babas› zaman›ndan beri görev yapmakta olan ve hükümdar ad›na devlete
tahakküm edecek kadar güçlenmifl bulunan ümerayla yaflad›¤› otorite problemidir.
Nitekim durumdan hoflnut olmayan sultan, emirlerin hiç de¤ilse malî aç›dan güç-
lerini k›rmak düflüncesiyle herbirine, Konya surlar›n›n birer burcunu onarmak em-
rini verdi. 

Türk devletinin boylar birli¤i esas›na dayanan yap›s› boy beylerine, devlet nezdinde tem-
sil ettikleri insan gücü nesbetinde devletle pazarl›k etme imkân› veriyordu. Selçuklular
devletin kuruluflundaki büyük emek ve hizmetlerine ra¤men; örften kaynaklanan rollerini
terk etmeyip merkezi otoritenin d›fl›nda kalan Türkmenler yerine; gulam sisetimine göre
yetifltirilmifl, içerisinde Türkler’in de bulundu¤u, muhtelif etnik unsurlardan oluflan bir
bürokrasi ve ordu kurdular. Böylece devleti sarsma gücüne sahip beyler yerine, herfleyini
hükümdara borçlu kölelerin sadakatle hizmet etti¤i bir sistem kurulmufl oldu. Ancak za-
manla sistemin zaaflar›ndan yararlanan bu devlet adamlar› da, hükümdar de¤iflikliklerin-
de bile bafll›ca güç haline geldiler. Hükümdar›n yan›nda yer alanlar bu hizmetin karfl›l›¤›
olarak onun hükümranl›k alan›na girmek isitiyor; di¤erleri ise muhalif olarak bertaraf
edilmek korkusuyla hükümdar› tasfiye plânlar› yap›yorlard›. Bu durum sultanla emirler
aras›nda güvensizlik ve çat›flmaya sebep oluyordu. Keykubâd’› tahta geçirmek için onu ha-
pisten ç›karmaya giden atabeyi Seyfeddîn Ayaba’n›n, daha önce Keykavus’un taraf›n› tuttu-
¤u için korkup ondan, can›na kast etmeyece¤ine dair yaz›l› belge alm›fl olmas› bu soruna
iflaret eden çarp›c› bir örnektir.

Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklular›’n›n ‹nhitat›n-
da ‹dare Mekanizmas›n›n Rolü, Ankara 2011

Emirlerin büyük külfet sayd›klar› onar›m iflinden sonra sultana karfl› düflmanl›k-
lar›n›n artt›¤› anlafl›l›yor. Hatta Keykubâd’›n yerine küçük kardefli Koylu Hisar meli-
ki Keyferidun’u geçirme haz›rl›klar› yapmaya bafllad›lar. Fakat durumdan haberdar
olan Keykubâd da güvenilir birkaç adam›yla, ümeray› tasfiye etme plan› yapt›. Buna
göre ümeraya, sultan›n huzuruna tek bir adamla ve silahs›z olarak ç›kmalar› emre-
dildi. Bu adet yerlefltikten bir müddet sonra da beyleri huzuruna ça¤›r›p birer birer
yakalatt›. ‹çlerinde kendi atabeyi Seyfeddin Ayaba’n›n da bulundu¤u ümeran›n bir
k›sm› idam, bir k›sm› sürgün edilirken mallar› da müsadere edildi (1223). Keykubâd
böylece taht›n yegâne sahibi ve tek hükümran olarak otoritesini tesis etti. 

I. Alâaddîn Keykubâd’›n devlet erkân›n› tasfiye etmesinin sebepleri nelerdir?

Kilikya Ermeni Krall›¤› ‹le Mücadele
Hat›rlanaca¤› üzere I. Alâaddîn Keykubâd, Keykâvus’a karfl› isyan etti¤inde Erme-
ni kral› da onun müttefikleri aras›nda bulunuyordu. Fakat Keykubâd’›n tahta geç-
tikten sonra, Kilikya Ermeni Krall›¤› ile s›n›r olan Kalonoros kalesinin fethi, Türki-
ye Selçuklular›’yla tâbileri olan Kilikya Ermeniler’i aras›ndaki iliflkileri gerginlefltir-
di. Zira Akdeniz’den gelen ticarî emtia Antalya ve Alâiye limanlar›ndan Anadolu’ya
giriyor, oradan da ‹stanbul’a ulafl›yordu. Bu iki liman›n da Selçuklular›n eline geç-
mesiyle bölge ticaretinde Ermeniler’in pay› büyük ölçüde azalm›flt›. Selçuklular›n
güçlenmesine paralel olarak ç›karlar› zedelenen Kilikya Ermenileri, Selçuklular›n
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Seyfeddîn Ayaba’n›n
ihtiflam› ve devlet ifllerindeki
nüfûzu, sultan› gölgede
b›rak›yordu. O sultan›n
huzurundan ayr›ld›¤›nda
saray›n etraf›nda kimse
görünemezdi. Onun iflareti
olmadan kimse sultan›n
huzurunda a¤z›n› açamazd›.
Bunun için emirler önemli
iflleri sultan yerine ona
dan›fl›yorlard›. Seyfeddîn
Ayaba’n›n kona¤›nda günde
seksen bafl koyun kesilirken
sultan›n saray›nda hassa
kullar› ve saray halk› için
sadece otuz bafl koyun
kesiliyordu.



ticaret faaliyetlerine darbe vurmak için, topraklar›ndan geçen kervanlar› ya¤mala-
maktayd›lar. Keykubâd kendisine flikayette bulunan tüccarlar›n zararlar›n› karfl›la-
d›ktan sonra “Canlar›n› mallar› u¤runda tehlikeye atan tüccarlara sald›r› oluyor-
sa bunu yapanlar›n üzerlerine kuvvet göndermek gerekir” diyerek, Mübarizeddîn
Çavl› ve Emir Komnenos’u Ermeniler’e karfl› görevlendirdi. K›br›s haçl›lar›ndan ge-
lebilecek yard›mlar› engellemek için de, Antalya valisi Mübarizeddîn Ertokufl’u me-
mur etti (1225). Ertokufl sahil boyunca ilerleyerek Manavgat ve Anamur’u fethetti.
Selçuklu s›n›r› böylece Silifke’ye kadar uzanm›fl oldu.

Emir Çavl› ve Mavrozomes idaresindeki ordu ise ‹asasuria (‹çel) ve Silifke’yi al-
d›. Baflka bir ifadeyle Ermeniler’in, güney sahilindeki Ayas ile Korykos (K›z Kale-
si) d›fl›ndaki tüm topraklar› Selçuklular’›n eline geçti. Günümüzde Ermenek olarak
bilinen bu bölgeye O¤uzlar’›n Afflar boyuna mensup olan Karamano¤ullar› ile Sa-
lur Türkmenler’i yerlefltirildi. 

Sultan’›n Konya’dan Kayseri’ye gitti¤i bir s›rada huzura ç›kan bir tüccar “Ben Haleb diya-
r›ndan buraya geliyordum, Ermeni vilayetinden geçerken mal›m› gasbettiler, o kafirler bu
dergâhtan korkmazlarsa u¤rad›¤›m zulmün derdine hangi sultan›n adaletinden derman is-
teyeyim?” dedi. Bundan sonra bir baflkas› “Ben Antalya yerlilerindenim, kazand›¤›m bütün
servetimi bir gemiye yükleyip deniz yolu ile sefere ç›kt›m ve M›s›r’a gidip kâr etmek iste-
dim. Ancak sahilden Frenkler’in sald›r›s›na u¤rad›k. Sald›r› sonunda bizi esir al›p bütün
mallar›m›za el koydular” diyerek flikayette bulunmufltu.

Do¤u Anadolu Beylerini Tâbiyet Alt›na Almas›
Devletin çok önem verilen ekonomi politikalar› yan›nda, Anadolu’da milli ve siya-
sî birli¤i sa¤lamak da bafll›ca hedefler aras›nda bulunuyordu. I.Alâaddîn Keyku-
bâd, Do¤u Anadolu bölgesinde Selçuklular veya Eyyûbîlere tâbi olmak konusun-
da karars›z davranan baz› beyliklere karfl› sefere ç›kt›. Çünkü bu beylikler Türkiye
Selçuklu Devleti’nin h›zla güçlenmesinden ve Eyyûbîlerden Ahlat sahibi Melik Efl-
ref’in bölgedeki faaliyetlerinden endifleye kap›ld›lar› için, hutbeyi bazen M›s›r Ey-
yûbî Sultan› Melik Kâmil veya Melik Eflref ad›na, bazen de I. Alâaddîn Keykubâd
ad›na okutup, bölgede Türkiye Selçuklular›’n›n otoritesinin kurulmas›n› geciktiri-
yorlard›. Her yönüyle güçlü bir devlet kurmak isteyen Keykubâd’›n onlara müsa-
maha göstermesi beklenemezdi.

Önce 1226 y›l›nda H›sn-› Keyfâ ve Âmid/Diyarbekir Artuklular’› üzerine ordu-
lar sevk edildi. Ad›yaman, Kâhta ve Çemiflkezek ele geçirildi. Bu durum güneydo-
¤u siyasetinin gerçekleflmesinin önündeki en büyük rakip olan Eyyûbîler’le çat›fl-
may› kaç›n›lmaz hale getiriyordu. Selçuklu sultan›n›n müttefiki olmas›na ra¤men
Melik Eflref’in, Artuklu beyine yard›m bahanesiyle ama asl›nda Selçuklu ilerleyifli-
ni durdurmak üzere gönderdi¤i ordu hezimete u¤rat›ld›. Âmid Artuklu beyi Mesud,
Sultan Keykubâd’a de¤erli hediyelerle birlikte elçi göndererek ba¤l›l›¤›n› bildirdi.
Keykubâd, Do¤u’da Harizmflah ve onu izleyen Mo¤ol tehlikeleri dolay›s›yla bu ta-
lebi olumlu karfl›lad›. Hattâ ayn› sebeplerle, Melik Adil’in k›z›yla evlenmek suretiy-
le Eyyûbîlerle dostluk kurdu (1227).

Tarihi iyi bildi¤i rivayet edilen Keykubâd, dehflet saçarak ilerlemekte olan Mo-
¤ol istilâs› karfl›s›nda ülkeyi tek elde kendi idaresi alt›nda birlefltirmek istiyordu. II.
K›l›ç Arslan zaman›ndan beri Selçuklulara tâbi olmalar›na ra¤men, yeni Mengücek
beyi Davudflâh, bu büyük tehlike karfl›s›nda Keykubâd’a güven vermiyordu. Tür-
kistan’dan sonra bütün islâm dünyas›n› sarsacak bu büyük istilâ karfl›s›nda kendi
küçük varl›klar›n› muhafaza endiflesiyle, Erzurum Selçuklu melikiyle sultana karfl›
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ittifak ediyordu. Sultan bu sebeple 1228 y›l›nda bizzat ç›kt›¤› seferde Erzincan ve
Kemah’› al›p, Divri¤i flubesi hariç, Mengücük Beyli¤ine son verdi. O¤lu G›yased-
din Keyhüsrev’i, atabeyi Ertokufl’un nezaretinde buraya melik tayin etti. 

Su¤dak Seferi
Su¤dak, Karadeniz’in kuzeyindeki K›r›m Yar›madas›’nda ticarî aç›dan son derece
önemli bir liman flehriydi. Zira Anadolu, Suriye ve el-Cezireli Müslüman tüccarlar
pamuk, ipek ve baharattan oluflan yükleri ile Sivas’da buluflup Sinop’dan gemilere
binerek Su¤dak’da karaya ç›k›yorlard›. Mallar›n› burada K›pçaklar’a sat›yor, karfl›-
l›¤›nda kürk, sincap derisi, cariye vs. al›yorlard›. 

Mo¤ollar 1223 y›l›nda Su¤dak flehrini ele geçirince halk›na oldu¤u kadar böl-
gede ticaret yapan tüccarlara da zarar vermifllerdi. Mo¤ollar bölgeden ayr›ld›ktan
sonra burada kar›fl›kl›klar devam etti. Latinlerin ‹stanbul’u iflgal etmesinden son-
ra, Trabzon Rumlar› Bizans’›n K›r›m’daki limanlar›nda hakimiyet mücadelesi veri-
yorlard›. Nitekim sultan Kayseri’de iken Rus, Bulgar ve K›pçak diyar›ndaki zengin
ticaret faaliyetlerinden yararlanmak için Karadeniz sahillerine giden; fakat sald›r›-
ya u¤ray›p mallar› gasp edilen bir tüccar huzura ç›k›p flikayette bulunmufltu. Sul-
tan Keykubâd, Sinop üzerinden Anadolu’ya giren-ç›kan tüccarlar›n güvenli¤ini
yok eden bu kargaflay› bitirmek üzere, 1225 y›l›nda Su¤dak’a bir sefer yap›lmas›-
n› emretti.

Su¤dak’›n fethi için Kastamonu Uç Beylerbeyi Hüsameddîn Çoban görevlendi-
rildi. Sinop’tan gemilerle Su¤dak’a ç›kan Selçuklu ordusu flehri ald›. K›pçaklar›n ve
Ruslar›n buraya hakim olma teflebbüslerini de sonuçsuz b›rakt›. Baflar›yla neticelen
ve devletin ticarî sayg›nl›¤› aç›s›ndan son derece önemli olan bu denizafl›r› seferin
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Keykubâd bundan sonra kendisine tâbi olmakla birlikte, Sinop ve Samsun li-
manlar›n› ya¤malayan ve K›r›m limanlar›n› ele geçirmek isteyen Trabzon Rumlar›
üzerine de bir sefer düzenledi.

Türkiye Selçuklu ticarî hayat›na dair bkz. W. Heyd, Yak›n Do¤u Ticaret Tarihi, TTK Anka-
ra 2000; fierafettin Turan, Türkiye-‹talya ‹liflkileri I, Ankara 2000.

Celâleddin Harizmflah’la ‹liflkiler ve Yass›çimen Savafl› 
Harizmflahlar, I. Alâaddîn Keykubâd döneminin en önemli meselelerinden birisiy-
di. Harizmflah Celâleddîn Mengüberti ile Türkiye Selçuklu iliflkileri 1225 y›l›nda
onun dostluk ve ittifak öneren bir mektup göndermesi üzerine bafllad›. Ayn› soya
ve dine mensup olduklar› vurgusuyla yap›lan mektuplaflmalar sonucunda, iki hü-
kümdar kafirlere karfl› iflbirli¤i konusunda anlaflt›lar. Ancak Harizmflah’›n ordusu
yaflamak için savaflmak zorunda olan bir orduydu. Harizmflahlar›n ak›nlar› Gürcü-
ler ve Trabzon Rumlar› kadar; Do¤u Anadolu’daki beyleri ve Eyyûbileri de tehdit
ediyordu. ‹ki kuvvetli müttefik aras›nda yok olmaktan korkan bu güçler, karmafl›k
ittifaklar yap›p tâbiyet de¤ifltirip, her iki hükümdar› da k›flk›rtarak ittifak›n bozul-
mas›na sebep oldular. Askerlerinin etraf› ya¤malamalar›, Celaleddin’in Mo¤ollar›
bir yana b›rak›p, Eyyûbîlerin hâkimiyetinde bulunan Ahlat’› fliddetli bir muhasaray-
la zabt etmesi (1230) ve Erzurum Selçuklu meliki Cihanflâh’la ittifak› iliflkileri tama-
men kopard›.
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Mo¤ol istilâs› karfl›s›nda yenligiye u¤rayan Harizmflah Alâaddin Muhammed’in yerine
(1220) o¤lu Celâleddîn Mengüberti geçti. Taht davac›s› kardefllerinin yan›s›ra Mo¤ollara
karfl› da iktidar mücadelesi vermek zorunda kald›. Bu nedenle Horasan’a, Gazne’ye sonra
Hindistan’a gitti. 1224 de Kirman’a geldikten sonra Fars, Isfahan ve Irak-› Acem’de bafla-
r›lar kazand›. Ard›ndan Mo¤ollara karfl› halifeden yard›m istedi. Ancak kendisine düflman-
l›k güttü¤ü için yard›m etmeyen halifenin, üzerine gönderdi¤i orduyu da yendi. Celâleddîn
Harizmflah, halifenin kuvvetlerini yendikten sonra hiç bir dirençle karfl›laflmadan Mera-
ga’ya hakim oldu. Selçuklularla temas› da bundan sonra bafllad›.

Keykubâd Ahlât düflüp iliflkiler kesildikten sonra, Harizmflah’›n art›k kendisine
sald›raca¤›n› öngörüyordu. Sultan bu nedenle derhal Eyyûbîlerle anlaflma yoluna
gitti. Buna göre Ahlat’› kaybeden Melik el-Eflref, 7.000 kiflilik ordusu ile Harran’a
geldi. Selçuklu sultan› 12000 kiflilik seçme bir kuvveti Erzincan’a gönderdi. 

Eyyûbi ordusuyla Sivas’ta birleflen Sultan I. Alâaddîn Keykubâd Erzincan’a do¤-
ru harekete geçti. Bunu ö¤renen Celâleddîn Harizmflah da, Erzurum meliki Cihan-
flah’la Harput’ta birleflerek Erzincan’a ulaflt›. Selçuklu öncü birliklerini imha edip
Sivas’a do¤ru ilerledi. ‹ki ordu Erzincan Akflehir’inde, Yass›çimen ovas›nda karfl›
karfl›ya geldi. Üç gün süren fliddetli çarp›flmalar sonunda Celâledîn Harizmflah, or-
dusuna do¤ru esen fliddetli rüzgâr›n da etkisiyle yenildi (10 A¤ustos 1230). Celâ-
leddîn Mengüberti küçük bir birlikle savafl meydan›ndan kaç›p Harput-Ahlat yo-
luyla Azerbaycan’a vard›.

Bu savaflta esir düflen Cihanflah ise yoluna devam eden Selçuklu ordusunun Er-
zurum’u zapt etmesine engel olamad›. 

Keykubâd, Yass›çimen Savafl›n› kazanmakla birlikte, onbinlerce Türk askeri-
nin beyhude kaybedilmesinden baflka, Mo¤ol tehlikesi karfl›s›nda Harizmflah gi-
bi kuvvetli bir müttefikten de mahrum kald›. Zira bu savafltan sonra, aradaki Ha-
rizmflah engelinin kalkmas› sebebiyle Türkiye, Mo¤ol tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kald›. Bu galibiyetin Selçuklular aç›s›ndan tek olumlu neticesi Erzurum’un ilhak›
olmufltur.

Keykubâd-Harizmflah münasebetlerinin bozulmas›n›n sebebi sizce nedir?

Gürcistan Seferi
Harizmflah’›n Yass›çimen’de yenildi¤ini ö¤rerenen Mo¤ollar, Harizimlileri takip
ederek Selçuklu s›n›rlar›na vard›lar. Hatta Cormagon Noyan komutas›nda bir Mo-
¤ol birli¤i, 1232 y›l›nda Sivas’a kadar ilerledi. Bu beklenmedik sald›r›y› haber alan
Keykubâd, Kemaleddîn Kâmyâr’› mühim bir kuvvetle derhal Sivas’a gönderdi. Böl-
geye geldi¤inde Mo¤ollar›n ayr›ld›¤›n› gören Kâmyâr, buna ra¤men Erzurum’a ka-
dar gitti. Mo¤ollar› Selçuklu topraklar›n› ya¤malamalar› için Gürcü Kraliçesi Rosu-
dan’›n tahrik etti¤ini ö¤rendi. Kâmyâr ve Erzurum’daki Selçuklu ordusunun komu-
tan› Çavl›, yaklafl›k bir hafta süren Gürcistan seferinde k›rk kadar kale ve bol gani-
met ele geçirdiler. Daha önce Harizmflah taraf›ndan kuvvetleri ezilmifl olan Rosu-
dan, direnemeyece¤ini görerek bar›fl istedi. Yap›lan görüflmeler sonucunda atefl-
kes sa¤land› ve bu durum Kraliçe Rosudan’›n k›z› ile sultan›n o¤lu Keyhüsrev’in
evlendirilmesi karar›yla teyid edildi.
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Ordusu da¤›lan Harizmflah,
Melik Eflref’ten yard›m
istemek üzere Meyyafarikin’e
döndü. Ahlat
muhasaras›nda kardeflini
kaybeden bir afliret beyi
taraf›ndan öldürülen (1231)
Celâleddin Menüberti,
burada Kubbetü’s-sultan’da
defnedildi. Bafls›z kalan
Harizm beylerinin bir k›sm›
ise Selçuklu ülkesinde
iktalar verilerek hizmete
al›nd›.
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Bu anlaflma yaklaflan Mo¤ol tehlikesi nedeniyle, iki taraf›n ç›karlar›na da uymaktayd›. I.
Alâaddîn Keykubâd, devrinin en istikrarl› ve güçlü devletinin bafl›nda bulunmas›na ra¤-
men, Mo¤ollar› yak›ndan ve kayg›yla takip ediyordu. Türklerin Anadolu’yu fethi tecrübe-
sinde de görüldü¤ü gibi, göçebe istilâlar›na karfl› koyman›n neredeyse imkâns›z oldu¤unu
biliyor ve mecbur kalmad›kça onlarla savaflmay› do¤ru bulmuyordu. Hattâ bütün ‹slâm hü-
kümdarlar›n›n halifenin öncülü¤ünde toplan›p, seçecekleri bir heyeti, hediyelerle birlikte
Mo¤ol han›na gönderip bar›fl yapmalar›ndan yanayd›. Fakat bu uzlaflmac› tutumuna ra¤-
men, bir Mo¤ol sald›r›s› karfl›s›nda haz›rl›ks›z yakalanmamak için de s›n›rlar›n›, kaleleri-
ni tahkim ediyordu. Nitekim Gürcü kraliçesiyle akrabal›k kurarak, Mo¤ol tehlikesine kar-
fl› devletin kuzey-do¤u s›n›r›nda bir tampon bölge meydana getirmifl oluyordu.

Eyyûbîlerle Rekabet
Daha önce de ifade edildi¤i gibi, Türkiye Selçuklular›’n›n güneydo¤uda Büyük
Selçuklularla sürdürdükleri rekabet, bölgede onlar›n yerini alan Zengiler ve Eyyû-
biler’e intikal etmiflti. Eyyûbiler de güneydo¤uda Artuklu beyliklerini tâbiyet alt›na
almak ve Ahlat’a kadar girmek, yani Anadolu’ya yay›lmak suretiyle mücadeleyi iyi-
ce fliddetlendirmifllerdi. Nitekim çat›flma bu rekabetin ruhuna uygun olarak, Türki-
ye Selçuklular›’n›n en güçlü olduklar› dönemde zirveye ulaflm›flt›. Keykâvus’un
Haleb seferi dolay›s›yla, Selçuklu-Eyyûbî iliflkileri iyice bozulmufltu. Melik el-Efl-
ref’in esir Selçuklu askerlerini serbest b›rakmas› bile bir iyileflme sa¤layamad›. 

Alâaddîn Keykubâd tahta ç›k›nca gerginli¤i azaltmak için, Ahlat sahibi Melik Efl-
ref’e bir elçi göndererek onunla bar›fl yapt›. Keykubâd, Eyyûbi meliklerinin kendi
aralar›ndaki mücadeleler ve Selçuklu karfl›t› hareketlerine ra¤men, bölgenin flartla-
r›n› göz önünde tutarak, aralar›ndaki k›rg›nl›¤› gidermek ve dostlu¤u daha sa¤lam
temellere oturtmak düflüncesiyle, Melik Adil’in k›z›yla evlenip diplomatik bir atak
yapt›. Fakat kendisi aleyhinde Eyyûbîlerle iflbirli¤i eden Erzurum meliki Cihanflah’›n
tahrikleriyle, 1227 y›l›nda iliflkiler yine bozuldu. Harizmflah’›n Ahlat muhasaras›
Keykubâd’› Eyyûbîlerle yeniden anlaflmaya mecbur etti. Nitekim Yass›çimen zaferi-
nin ard›ndan dostlu¤u perçinlemek ad›na Sultan Alâaddîn Keykubâd’›n Eyyûbi me-
likesinden do¤an o¤luyla, Melik Eflref’in k›z›n›n nikâh› k›y›ld› (1232).

Ancak Eyyûbiler’le bar›fl uzun sürmedi. Çünkü Keykubâd’a Ahlat ve çevresinin
Mo¤ol sald›r›lar› nedeniyle harap oldu¤u ve halk›n›n göç etti¤i haberleri geldi. Oy-
sa Ahlat, Yass›çimen savafl›ndan sonra Melik Eflref’e iade edilmiflti. Ancak o, tahrip
oldu¤u için zenginli¤ini-cazibesini kaybeden flehri b›rak›p gitmiflti. Ahlat üstelik Ha-
rizmflah’› takip eden Mo¤ollar taraf›ndan da ya¤malanm›flt›. Bafl›bofl kalan Harizm-
liler de etraf› talan edip ahaliyi rahats›z ettikleri gibi ticarî faaliyetlerin aksamas›na
sebep oluyorlard›. Alâaddîn Keykubâd bunun üzerine Kemâleddîn Kâmyâr’a Ahlat
ve Bitlis havalisini Selçuklu s›n›rlar›na katmas› emrini verdi. Kâmyâr Kayseri, Sivas,
Erzincan ve Erzurum yoluyla Ahlat’a ulaflt›. Tamamen boflalan flehirde eflraftan bir
kaç kifli onu karfl›lay›p, hutbeyi I. Alâaddîn Keykubâd ad›na okuttular (1232). Ana-
dolu’ya do¤udan giriflin iki önemli kap›s›ndan biri olan bu stratejik flehir, Selçuklu
idaresine kat›l›rken bölgenin nüfus ve arazi tahriri yap›ld›. Kaleler tamir edilip, be-
dava tohumluk ve hayvan verilen çiftçiler vergiden muaf tutularak bölge canland›-
r›lmaya çal›fl›ld›. Yass›çimen Savafl›’ndan sonra Anadolu’da kalan ve bölgede tahri-
bata sebep olan Harizmli askerler de Selçuklu ordusunun hizmetine al›nd›. 

Bu arada Eyyûbîlerden Melik Kâmil 26 Ekim 1232 tarihinde Amid’i, ona ba¤l›
olan flehir ve kasabalar› mülküne katm›flt›. Bunun üzerine do¤udaki Eyyûbi melik-
lerinin hepsi ona itaat etmifllerdi. Fakat Artuklular›n Mardin beyi, Melik Kâmil’in
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M›s›r’a dönmesinden sonra Keykubâd’› bölgeye sefer yapmaya teflvik etti. Eyyûbi
hükümdar›n›n Anadolu’yu hedef alan yay›lmac› siyasetini, kendi ülkesi aç›s›ndan
tehditkâr bulan Keykubâd, 1232-1233 y›l› içinde Mardin beyi Nâs›reddîn’le birlikte
Harran, Rakka ve Urfa’y› muhasara edip el-Cezire bölgesini ya¤malad›ktan sonra
geri çekildi. Bu defa Melik Kâmil’in öncülü¤ünde 16 kadar Eyyûbî meliki ve Eyyû-
bi bask›s›na karfl› koyamayan Artuklular, Selçuklu ülkesini zapt edip aralar›nda
paylaflmak üzere harekete geçtiler. Say›s›n›n 100.000’i buldu¤u söylenen Eyyûbi
ordusu Göksu vadisi yoluyla Anadolu’ya girdi. Ancak Selçuklu ordusu geçitleri tut-
tu¤u için daha fazla ilerleyemeyip Harput istikametine döndüler. Selçuklu ordusu-
nun takibi neticesinde 1234 tarihinde Harput önünde vukûbulan savaflta Eyyûbîler
hezimete u¤rad›. Bir k›s›m kuvvetler Harput kalesine s›¤›n›p savunmaya geçtiler.
24 gün boyunca manc›n›klarla dövülen kale, erzak s›k›nt›s› da bafl gösterince tes-
lim oldu. Harput Artuklular›’na son verilip topraklar› Selçuklu ülkesine kat›ld›. Alâ-
addîn Keykubâd bundan sonra Eyyûbî topraklar›na bir sefer daha düzenledi. Har-
ran, Urfa ve Rakka’y› ele geçirdi (1235 ‹lkbahar›).

Bununla birlikte Taceddîn Pervane komutas›nda Amid’i zapt etmekle görevlen-
dirilen Selçuklu ordusu, k›fl›n bast›rmas› ve flehrin sa¤lam surlar› karfl›s›nda sonuç
alamadan geri döndü (1236). Fakat Eyyûbî hükümdar› Melik Kâmil k›sa bir süre
sonra bu yerleri geri al›p bölgede ak›l almaz bir tahribat yapt›. Esir düflen Selçuk-
lu askerlerinden baflka sivil ahali de, katliamdan pay›n› ald›. Selçuklu ülkesine gi-
den kervanlar bile ya¤maland›.

Alâaddin Keykubâd bahar gelince bizzat sefere ç›k›p, Selçuklular’›n ilerleyiflinin
önündeki tek engel olan Eyyûbi meselesini kökten halletmeye karar verdi. Sulta-
n›n emriyle Kayseri’de büyük bir ordu toplanmaya bafllad›. Bu seferin hayatî öne-
me sahip oldu¤unu bilen Keykubâd, savafl öncesi devlet yönetimiyle ilgili olarak
baz› önemli kararlar ald›. Sivas valisi Fahreddîn Ayaz’›n ölümü nedeniyle bu göre-
ve Harizm’li K›r Han/Kay›r Han’› atad›.

Sultan büyük o¤lu G›yaseddîn Keyhüsrev’i, atabeyi fiemseddîn Altunaba’n›n
nezaretinde Erzincan melikli¤inde b›rakt›. Eyyûbî melikesi Gaziye Hatun’dan olan
küçük o¤lu K›l›ç Arslan’› ise veliahd ilân edip, devlet erkân›ndan onun için biat
ald› (1237).

Ölümü ve fiahsiyeti
1237 bahar›nda Kayseri ovas›nda sipahiler (iktal›) ve Türkmen askerleriyle birlik-
te; Harizmli, Ermeni, Rum, Gürcü, Frank, Rus ve K›pçak paral› askerlerden mürek-
kep büyük bir ordu toplanm›fl bulunuyordu.

Türkiye Selçuklu ordusunun temelini ›ktâl› askerler oluflturmaktayd›. Say›lar› belli bir mik-
tar› geçmeyen gulamlar ve Türkmenler’in uçlardaki kuvvetleri d›fl›nda; ihtiyaç halinde tâbi
devletlerin vermek zorunda oldu¤u kuvvetlerle ücretli askerler de orduda yer al›yordu.

Muhtemelen Ramazan bayram›n› müteakip ç›k›lacak Suriye seferinden önce
Alâaddîn Keykubâd, çeflitli vesilelerle huzuruna gelen elçilere bayram›n üçüncü
günü büyük bir ziyafet verdi. Ancak yemekte çaflnigir Nasreddîn Ali’nin sundu¤u
k›zarm›fl kufl etinden zehirlendi. Keykubâdiye saray›na götürülen sultan›n durumu
gece a¤›rlaflt› ve 30-31 May›s 1237 günü vefat etti. 

Sultan›n ölümü hakk›nda devrin kaynaklar› pek fazla bilgi vermezken sadece
Anonim Selçuknâme, aç›kça Sultan Keykubâd’›n 4 fievval Pazartesi günü, fiehzade
G›yaseddîn Keyhüsrev ve onu destekleyen emirler taraf›ndan zehirlendi¤ini yaz-
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Sivas valili¤i gibi önemli bir
görevin gulam kökenli bir
emir yerine Harizim’li Kay›r
Han’a verilmesi ve di¤er
Harizmli beylerin de önemli
mevkilere getirilmesi;
Keykubâd’›n devleti,
sak›ncalar›n› görüp ›slah
etmeye çal›flt›¤› bu
sistemden kurtar›p yeniden
Türk temellerine oturtmak
istedi¤ine iflaret etmektedir.
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maktad›r. Bu döneme dair araflt›rmalar›n hemen hepsinde Anonim Selçuknâme’de-
ki bu bilgilere dayanarak I. Alâaddîn Keykubâd’›n ani ölümününde, babas›n›n va-
siyetini hiçe sayarak yerine geçen o¤lu II. G›yaseddîn Keyhüsrev ile Saadeddîn Kö-
pek’in dahli oldu¤unu kabul edilmektedir. 

Türkiye Selçuklu Devleti’nin ikbâl dönemini yans›tan özelliklerle yetiflmifl, çok
vas›fl›, ak›ll›, adâletli, faziletli ve dindar bir hükümdar olarak tarif edilen Sultan I.
Alâaddîn Keykubâd gayrmüslim tebas›na da adaletle muamele ederdi.

Sultan›n ilme de¤er vermesi, âlim ve sanatkârlar› himaye etmesi; devletin eko-
nomik gücünün ve refah›n yükselmesinin sundu¤u cazibe yan›nda, Mo¤ol istilâs›-
n›n dehfletinden kaçan âlimler Anadolu’ya ak›n etmelerine zemin haz›rl›yordu.
Bunlar›n içerisinde devrin büyük alim ve tasavvuf erbab› da bulunuyordu. Vahdet-
i vücud anlay›fl› ‹slâm ve Türk tasavvufunda derin izler b›rakan ‹bnü’l-Arabî, Ab-
düllatif el-Ba¤dadî ve Necmeddîn Dâye bunlardan bir kaç›d›r. 1221’de Kayseri’de
Alâaddîn Keykubâd ile görüflen Necmeddîn Dâye Anadolu’da kald›¤› süre içinde,
tasavvufla ilgili olan Mirsâd el-‹bâd min el-Mebde ila’l Ma’âd Tuhfaten li’s-Sultan
Keykubâd adl› eserini 1223 y›l›nda Sivas’da tamamlay›p sultana ithaf etmifltir. Yine
ünlü âlim Sâd üz-Zencânî’ni de, Kitâbu’l Letâifü’l-Alâiyye fi’l-Fedâili’s Seniyye adl›
siyaset-name tarz›nda Arapça kaleme ald›¤› eserini sultana takdim etmiflti (1228).
‹yi bir flair olarak tan›nan Ahmed b. Mahmud-i Tûsî, kendi ifadesine göre 1221 y›-
l›nda Konya’ya geldikten sonra alt›n mürekkeple otuz cilt ve yaklafl›k üçyüz bin
beyitten oluflan, ancak günümüze intikal etmeyen bir Selçuknâme yazm›flt›r. Sul-
tan Alâaddîn Keykubâd zaman›nda Anadolu’ya gelen Mevlana Celâleddîn-i Ru-
mî’nin babas› Sultanü’l- ûlema Bahâeddîn Veled, yine onun ö¤rencilerinden Bur-
haneddîn Hüseyin Tirmizî’nin, yan› s›ra, as›l ad› fieyh Nasîrüddîn Ebû’l-Hakây›k
Mahmud b. Ahmed el-Hoyî olan Ahi Evran de Anadolu’ya gelmifllerdir.

Sultan I. Alâaddîn Keykubâd dönemine ait infla faaliyetlerinin en önemlisi,
1221’de fethedilen ve sultan›n ad›na nisbetle Alâiye ad›n› alan Kalanoros’un yeni
bafltan imar›d›r. Yine Konya ve Sivas’›n kale ve surlar› Keykubâd dönemi eserleri-
dir. Ad› geçen kalelerdeki kap› üstleri genellikle, dinen yasak kabul edilmesine
ra¤men hayvan ve insan motifleri ile süslenmifltir. Keykubâd infla tarihleri kesin
olarak bilinmeyen iki saray daha yapt›rm›flt›r. Bunlar sultan›n vefat etti¤i Kayseri
yak›n›ndaki Keykubâdiye ve Konya-Beyflehir yolu üzerindeki Kubâdâbad sarayla-
r›d›r. Alâaddîn Keykubâd, 1229 y›l›nda Sultan Han ad›n› tafl›yan bir kervansaray;
1232 y›l›nda da Konya-Antalya aras›ndaki Alara Han›’n› infla ettirmifltir. 
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Ermeni Genceli Kiragos’un
kaydetti¤ine göre Keykubâd,
Yass›çimen savafl›
dönüflünde Kayseri’ye
yaklafl›nca Hristiyanlar
önlerinde papazlar›,
ellerinde haçlar ve çalg›larla
onu karfl›lamaya ç›k›nca
Müslümanlar taraf›ndan
engellenmifllerdi. Ancak
Keykubâd, bir tepeye ç›karak
kendilerini fark ettiren bu
toplulu¤un yan›na gitmifl ve
e¤lencelerine ortak olmufltu.
Hattâ flehre de onlar›n
ortas›nda girmifl ve
ihsanlarda bulunmufltu. 

Resim 5.5

I. Alâeddîn
Keykubad’›n 1229
y›l›nda Aksaray’da
infla ettirdi¤i Sultan
Han Kervansaray›.

Kaynak: http://www.sozcu.net/aksaray.html

Ticaret yollar› üzerinde
kervanlar›n ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› ve
güvenliklerinin sa¤lanmas›
için yap›lan müstahkem
binalara kervansaray;
bunlar›n flehir içinde
olanlar›na ise han denirdi.



Ayr›ca sultan›n ad›na nisbetle böyle an›lan Alâaddîn camileri vard›r. 1223 y›l›n-
da Zeyneddîn Baflara b. Abdullah’›n Ni¤de’de, sultan›n amcas› Melik Mesud’un An-
kara’da yapt›rd›¤› camiler bunlardand›r.

Anadolu Selçuklu Yap› envanteri ve kervansaraylar› için bkz. http://anadoluselcuklumima-
risi.com/makale. http://www.turkishhan.org/homebase.htm

Türkiye Selçuklu Sultan› Alâaddîn Keykubâd devri eserleri aras›nda, izleri günü-
müze ulaflmam›fl olmakla birlikte, Konya hastaneleri de yer almaktad›r. Bunlardan
Darüflflifâ-i Alâiyye’yi, Osman Turan’›n Türkiye Selçuklular›na Aid Resmî Vesikalar
adl› eserinde söz etti¤i, Burhaneddîn Ebû Bekir adl› bir tabibin oraya tayini müna-
sebetiyle ö¤reniyoruz. Kaz›m ‹smail Gürkan da “Selçuklu Hastaneleri” adl› makale-
sinde, Vak›flar Arflivi’nde kay›tl› Sultan I. Alâaddîn Keykubâd’a ait bir hastane vak-
fiyesinin bulundu¤unu bildirmektedir. Yine Konya’daki sa¤l›k tesisleri aras›nda Sul-
tan Alâaddîn Keykubâd taraf›ndan 1236 y›l›nda yapt›r›lm›fl bir ›l›ca da vard›r.

Türkiye Selçuklu sanat› ve medeniyeti için bkz. S. F›rat, Selçuklu Sanat› The Art of the
Seljuks, Ankara 1996; Anadolu Selçuklular› ve Beylikler Dönemi Uygarl›¤› I-II, Editör
Ahmet Yaflar Ocak, KBY Ankara 2006.

On yedi buçuk y›ll›k saltanat› boyunca Türkiye Selçuklu Devleti’ni siyasî, ikti-
sadî ve kültürel aç›dan doruk noktas›na ç›karan Sultan I. Alâaddîn Keykubâd, tari-
he ba¤›ms›z olarak ölen son Türkiye Selçuklu sultan› olarak geçmifltir. Çünkü ye-
rine geçen o¤lu II. G›yaseddîn Keyhüsrev ba¤›ms›z Türkiye Selçuklu Devleti’ni
Mo¤ollara tâbi hale getirmifltir.
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Resim 5.6

Kaynak: E. Uyumaz, Sultan I. Alâaddîn Keykubâd Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasî Tarihi
(1220-1237), TTK Ankara 2003.
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I. ‹zzeddîn Keykâvus ve I. Alâaddîn Keykubâd
dönemi siyasî ve askerî olaylar›n› aç›klayabilme
Türkiye Selçuklu Devleti do¤uyla bat›y›, kuzeyle
güneyi birbirine ba¤layan milletleraras› ticaret
yollar›n›n geçti¤i stratejik önemi haiz Anadolu’da
kurulmufl bulunuyordu. Do¤usunda ve bat›s›nda
bulunan devletlerin mücadele alan› olan bu top-
raklarda, siyasî ve iktisadî aç›dan güçlü bir dev-
let olabilmek, bu ticaret yollar›na sahip olmas›na
ba¤l›yd›. Orta Anadolu’da temerküz eden ve tali
yollarla beslenen bu kervan yollar›n›n d›flar› aç›-
lan kap›lar› ise sahillerdi. Oysa I. Haçl› Sefe-
ri’nden sonra Türkiye Selçuklu Devleti Konya
çevresinde s›k›flm›fl bir kara devleti haline gel-
miflti. Fakat I. G›yaseddîn Keyhüsrev’in (1205-
1211) denizlere ulaflmay› amaçlayan politikalar›
sonucunda, 1207’de Antalya’n›n fethiyle devletin
kaderi de¤iflti. I. ‹zzeddîn Keykâvus’un (1211-
1220) da babas›n›n denizlere aç›lma siyasetini
büyük bir baflar›yla devam ettirdi¤i görülmekte-
dir. Zira tahta geçip iktidar›n› sa¤lamlaflt›rd›ktan
sonra ilk ifli, Karadeniz’in önemli limanlar›ndan
Sinop’u fethetmek (1214) olmufltur. ‹zzeddîn
Keykâvus haçl›lar›n iflgâl etti¤i Antalya’y› ikinci
kez ald›ktan sonra bu baflar›s›n› karada da per-
çinlemek istiyordu. Bunun için Anadolu-Suriye
ticaret yolunun güvenli¤inin sa¤lanmas› gereki-
yordu. Sultan 1215-1218 y›llar› aras›nda, bu yol-
lar›n Akdeniz ve Suriye ç›k›fllar›n› kontrol ve teh-
dit eden Kilikya Ermenilerine karfl› seferler dü-
zenlemifltir. Böylece Trabzon Rum ‹mparatorlu-
¤u ve Karadeniz k›y›lar›n›; Antalya ve Kilikya Er-
menilerini itaat ald›. Bundan sonra güneydo¤u
siyasetini ve yak›ndo¤u ticaretinin kilit noktala-
r›ndan olan Kuzey Suriye’ye do¤ru harekete geç-
ti. Fakat Haleb’i, güneydo¤u siyasetinin bafll›ca
muhatab› olan Eyyûbiler’in fliddetli direnifli yü-
zünden alamad›. Yerine geçen kardefli I. Alâad-
dîn Keykubâd’›n da babas› ve a¤abeyinin siyase-
tini devam ettirdi¤i görülmektedir. Onun ilk se-
feri de M›s›r ba¤lant›l› ticaretin Akdeniz’deki
önemli limanlar›ndan Kalanoros (Alâiye)’a oldu
(1221). Ard›ndan ‹çel bölgesinin fethiyle Ermeni-
ler’i siyasi bir güç olmaktan ç›kard›. 1225 y›l›nda
K›r›m’›n Su¤dak liman›n› fethedip Karadeniz ti-
caretinin güvenli¤ini tahkim etti. 
Sultan I. Alâaddîn Keykubâd Akdeniz ve Kara-
deniz k›y›lar›n›n fethi yan›nda, Selçuklu ülkesin-
de siyasi ve milli birli¤i sa¤lamak yolunda, Do¤u
Anadolu’daki beylikleri tâbiyet alt›na almak veya

topraklar›n› ilhak etmek suretiyle önemli ad›mlar
att›. Yass›çimen savafl›yla Harizmflahlar’›n orta-
dan kalkmas›, Türkiye Selçuklu Devleti için bir
dönüm noktas› oldu. Zira Harizmliler’i takip eden
Mo¤ollar Türkiye Selçuklu Devleti s›n›rlar›na da-
yanm›fl, Eyyûbîler ile iliflkiler de yeniden bozul-
mufltur. Ancak Sulan I. Alâaddîn Keykubâd Mo-
¤ollar’a karfl› takip etti¤i uzlaflmac› siyaset ile bir
taraftan tehlikenin önünü keserken di¤er taraf-
tan da ülke s›n›rlar›n› güçlendirmek için ömrü-
nün sonuna kadar her türlü askerî ve malî ted-
birleri almaya devam etmifltir.

Türkiye Selçuklu sultanlar›n›n ekonomik hayat›
canland›rmak için yapt›klar›n› belirleyebilme
Askerî seferler sonucu önemli limanlara ulaflan
Türkiye Selçuklu Sultanlar›, ekonomiyi canland›r-
mak için K›br›s Haçl› Krall›¤› ve Venedik Dukal›-
¤› ile önemli ticaret anlaflmalar› imzalad›lar. He-
nüz uluslararas› tafl›mac›l›k yapabilecek düzeyde
filolara sahip olmayan Selçuklular, Türkiye’yi bu
suretle yeniden ticaretin önemli kavflaklar›ndan
birisi haline getirdiler. Gümrük vergilerinin indi-
rilmesi, tüccarlar›n güvenli¤i ve mallar›n›n sigor-
talanmas› esas›na dayanan bu anlaflmalar devle-
tin ekonomik refah›n› bariz bir flekilde art›r›yor-
du. Ancak di¤er taraftan da devleti büyük risk al-
t›na sokuyordu. Bu nedenle Selçuklu sultanlar›,
tüccarlar›n güvenli¤ini sa¤layarak, ticareti daha
da canland›rmak için kervan yollar› üzerinde bir-
çok hanlar ve kervansaraylar yapt›rm›fllard›r.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin yükselifl ve medenî
geliflim süreçlerini de¤erlendirebilme
Baflar›l› askerî seferler ve politikalarla ekonomik
ve sosyal refah›n yükselmesiyle bu dönem Tür-
kiyesinde özellikle saray, han, kervansaray, da-
rüflflifa, ›l›ca ve hastaneler baflta olmak üzere imar
faaliyetlerinde büyük art›fl olmufltur. Ayr›ca pek
çok âlim ve sanatkâr Anadolu’daki istikrar ve re-
fah›n cazibesiyle buraya göç etmifl ve büyük iti-
bar görmüfllerdir. Devrinin en güçlü hükümdar›
olan Sultan Alâaddîn Keykubâd, Konya’ya yaya
olarak giren Baha Veled’i at›ndan inerek karfl›la-
m›fl ve dizini öptükten sonra onun hiç de¤ilse
kendisine elini uzat›p s›kmas›n› beklerken o, eli
yerine asas›n› uzatm›fl ve sultan da öpmüfltür.
Ayr›ca müslim-gayr›müslim ayr›m› yapmadan,
bütün tebaya karfl› adaletle muamele edilerek
sosyal dengeler de gözetilmifltir.

Özet
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1. I. ‹zzeddîn Keykâvus’un tahta geçifli s›ras›nda karfl›-
laflt›¤› bafll›ca sorun afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Devlet erkân›n›n kendisine karfl› tav›r almas›
b. Ordunun karfl› ç›kmas›
c. Kardefli Alâaddîn Keykubâd’›n saltanat iddias›n-

da bulunmas›
d. Babas› I. G›yaseddîn Keyhüsrev’in cenazesini

naklettirememesi
e. Ermeni Kral› Leon’un ihaneti

2. I. ‹zzeddîn Keykâvus’a Abbasî Halifesi taraf›ndan
Sultanü’l-gâlib unvan› niçin verilmifltir?

a. Saltanat›n› tebrik etmek vesilesiyle
b. 1225’de Su¤dak’› fethi üzerine
c. 1214 y›l›nda Sinop’un fethini tebrik vesilesiyle
d. Antalya’y› Haçl› iflgalinden kurtarmas› üzerine
e. Venediklilere ticaret anlaflmas› yapmas› vesile-

siyle

3. Afla¤›dakilerden hangisi, I. ‹zzeddîn Keykâvus ile
Venedikliler aras›nda 1214 de imzalanan anlaflman›n
flartlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ticaret karfl›l›kl›l›k esas›na dayanacakt›.
b Ülke s›n›rlar› içinde batan geminin mallar› men-

sup oldu¤u devlete iade edilmeyecekti.
c. Korsan sald›r›s›na u¤rayan tacirlere her iki ülke-

ye de s›¤›nma hakk› tan›nacakt›.
d. Tüccarlar›n ölümü halinde mallar› ait oldu¤u ül-

keye iade edilecekti.
e. ‹ki ülkenin tacirleri birbirlerinin ülkelerinde ser-

best ticaret yapabileceklerdi.

4. Afla¤›dakilerden hangisi I. ‹zzeddîn Keykâvus Dö-
nemi eserlerinden biri de¤ildir?

a. Malatya Ulu Camii
b. Darüflflifa-i Alâiyye
c. Sivas Darüflflifas›
d. Malatya Hekim Han
e. Evdir Han

5. Afla¤›dakilerden hangisi Sultan I. ‹zzeddîn Keykâvus
Dönemi’nde Türkiye Selçuklu Devleti’ni ilgilendiren so-
runlardan biri de¤ildir?

a. Meliklerin saltanat için isyan etmesi
b. K›br›s Haçl› krall›¤› ile mevcut ticaret anlaflmas›-

n›n yenilenmesi
c. Karadeniz shillerine ulaflma
d. Mo¤ol tehlikesi
e. Abbasî hilafeti ile iyi iliflkiler

6. Yass›çimen Savafl› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Savafl›n nedeni Celâleddîn Harizmflah’›n Eyyû-
bîler’in hâkimiyetinde bulunan Ahlat’› zabt et-
mesidir.

b. Erzurum Selçuklu meliki Cihanflah, Celâleddîn
Harizmflah’la ittifak etmifltir. 

c. Keykubâd, savafltan sonra Erzurum’u da toprak-
lar›na katm›flt›r.

d. Savafl, 10 A¤ustos 1232 tarihinde olmufltur.
e. Savafl›, I. Alâaddîn Keykubâd kazanm›flt›r.

7. I. Alâaddîn Keykubâd Venedikliler’e verdi¤i ticarî
imtiyazlar karfl›l›¤›nda afla¤›dakilerden hangisini talep

etmifltir?

a. Venedikli tüccarlar›n sultan›n hakimiyet saha-
s›ndaki bölgelerde yapt›¤› ticaret için % 20 den
daha fazla vergi ödenmesini talep etmifltir.

b. Sultan tabas›ndan, Venedikliler’in idaresindeki
yerlere gidenlerin selamlanmas›n› istemifltir.

c. Venedik sahillerinde Selçuklu band›ral› gemiler-
den tehlikeye düflen veya zarara u¤rayanlar›n
himaye edilmesini istemifltir.

d. Keykubâd’›n tebas›ndan Venedik topraklar›nda
ölenlerin mallar›n›n iade edilmesini istemifltir.

e. K›ymetli madenler ve zahireden yüksek vergi
al›nmas›n› istemifltir.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Sultan I. Alâaddîn Keykubâd’›n ölümüyle ilgili afla-
¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 

a. 1236 y›l›nda Amid Seferi’nde flehit olmufltur. 
b. 1236 y›l›nda ç›kaca¤› Âmid Seferi öncesi rahat-

s›zlanarak vefat etmifltir.
c. 1237’de Ramazan Bayram› kutlamalar› için ver-

di¤i ziyafette yedi¤i kufl etinden zehirlenerek
ölmüfltür.

d. 1237 y›l›nda Eyyûbîler ile yapt›¤› savaflta ald›¤›
yaradan vefat etmifltir.

e. 1237 y›l›nda büyük o¤lu II. G›yaseddîn Key-
hüsrev’in taht için bafllatt›¤› isyan› bast›r›rken
ölmüfltür.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Sultan I. Alâaddîn Keyku-
bâd zaman›nda ‹slâm Dünyas›’n›n birçok ünlü âliminin
Anadolu’ya geliflinin sebeplerinden biri de¤ildir?

a. Alimlerin Antalya’dan Akdeniz ülkelerine rahat
seyahat etmeleri

b. Ekonomik refah›n artm›fl olmas›
c. Mo¤ol istilâs›ndan kaç›p, kurtulmak istemeleri
d. Selçuklu ülkesinde adalete önem verilmesi
e. Anadolu’da alimlere de¤er verilmesi

10. Yükselifl Dönemi Türkiye Selçuklu Devleti’nde
afla¤›dakilerden hangisi görülmemifltir? 

a. Uluslararas› ticaret faaliyetleri
b. Gulam Sisteminin zaaflar›n›n ortaya ç›kmas›
c. Teban›n dinlerine göre farkl› muamele görmesi
d. Askerî baflar›lar›n devleti güçlendirmesi
e. ‹mar faaliyetlerinin giderek artmas›

Sultan Alâaddîn Keykubâd’›n âlimlere gösterdi¤i hür-
metin büyüklü¤üne dair Ahmet Eflâkî’nin verdi¤i flu
bilgiler dikkate flayand›r: Sultanü’l-Ulema Baha Veled
gibi k›ymetli bir âlimin Anadolu’ya geldi¤inden hatta
Konya yak›nlar›ndaki Larende (Karaman)’de ikâmet et-
ti¤inden Sultan Alâaddîn Keykubâd’›n heberi yoktu.
Bunu ö¤rendi¤inde Larende subafl›s› Emir Musa’y› böy-
le önemli bir mevzuyu kendisine bildirmeyi ihmal et-
mesinden dolay› uyard›ktan sonra vaziyeti hakk›nda
bilgi istedi. I. Alâaddîn Keykubâd’›n emirnâmesi Emir
Musa’ya ulafl›nca durumu Baha Veled’e anlatt›. O, sul-
tan›n huzuruna ç›k ve flunlar› söyle “Alâaddîn içki içi-
yor ve çalg› sesi dinliyor. Ben onun yüzünü nas›l göre-
bilirim? Ayr›ca haber vermememi Baha Veled istedi de”
dedi. Emir Musa, sultan›n huzuruna ç›k›p olanlar› anla-
t›nca I.Alâaddîn Keykubâd cevap olarak “E¤er Sulta-
nü’l-Ulema Baha Veled Hazretleri Konya flehrine gelip
buray› kendine makam yaparsa ben yaflad›¤›m müd-
detçe flark›lar›n ve çalg›lar›n sesini dinlemem, onun ku-
lu ve müridi olurum” dedi. Bunun üzerine büyük alim
çocuklar› ve dostlar›yla Konya’ya do¤ru hareket etti.
Onun Konya’ya yaklaflmas› üzerine Keykubâd ve Kon-
ya halk› Baha Veled’i karfl›lamaya ç›kt›lar. Sultan Alâad-
dîn Keykubâd uzak bir mesafede at›ndan inip, yaya
olarak ilerleyip fleyhin dizini öptükten sonra hiç de¤il-
se Baha Veled’in kendisine elini uzat›p s›kmas›n› bek-
lerken, Sultanü’l-Ulema eli yerine asas›n› uzatt›. Ayr›ca
Sultan Alâaddîn Keykubâd’›n sarayda oturmas› yolun-
daki teklifini kabul etmeyip yerinin medrese oludu¤un
söyledi. Yine Eflaki’nin kayd›na göre, Baha Veled Kon-
ya’ya yerleflince Sultan Alâaddîn Keykubâd kendisine
para ve eflyadan oluflan çeflitli hediyeler göndermiflti.
Fakat o, “Sizin mallar›n›z haramla kar›fl›k ve flüphelidir”
deyip bunlar› geri çevirmifltir. Baha Veled ölümüne
(628/1230-31) Alâaddîn Keykubâd o kadar üzülmüfltür
ki, yedi gün saraydan d›flar› ç›kmam›fl, k›rk gün ata bin-
memiflti. Taziyeleri kabul etmek için taht› b›rak›p has›-
ra oturmufl, hatimler indirip, sofralar kurdurmufltu. Ay-
r›ca Sultanü’l-Ulema’n›n türbesinin etraf›n› Kâbe’nin
çevresindeki duvarlar gibi ördürüp bir tafl üzerine ölüm
tarihini de yazd›rm›flt›.

Kaynak: (Ahmed Eflâki, Menâk›bü’l-Ârifin, I, nflr. Tah-
sin Yaz›c›, Ankara 1976, s. 26-28, trc. Tahsin Yaz›c›,
Âriflerin Menk›beleri, I, ‹stanbul 1989, s. 23-25).

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. ‹zzeddîn Keykâvus’un
Tahta Ç›k›fl› ve Saltanat›n›n ‹lk Y›llar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sinop’un Fethi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. ‹zzeddîn Keykâvus’un
Tahta Ç›k›fl› ve Saltanat›n›n ‹lk Y›llar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. ‹zzeddîn Keykâvus’un ve
Ölümü ve fiahsiyeti” konusunu yeniden gözden
geçiriniz 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Celâleddin Harizmflah’la
‹liflkiler ve Yass›çimen Savafl›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üniteyi” yeniden gözden
ggeçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alâaddin Keykubat’›n Tah-
ta Ç›kmas› ve ‹lk ‹craatlar›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Alâeddîn Keykubad’›n
Ölümü ve fiahsiyeti” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Alâeddîn Keykubad’›n
Ölümü ve fiahsiyeti” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üniteyi” yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Antalya ve Sinop’un fethiyle Akdeniz ve Karadeniz’de
iki önemli limana kavuflan Selçuklular kuzey-güney ti-
caret yolunu kontrol alt›na ald›lar. Ayr›ca milletleraras›
ticaret anlaflmalar›yla Türkiye’yi yeniden milletleraras›
ticaret faaliyetlerinin önemli kavflaklar›ndan biri haline
getirerek zenginlefltirdiler. 

S›ra Sizde 2

Halife Nas›r-Lidînillâh, ‹slâm dünyas› içerisinde zaman
zaman birbirleriyle çat›flan siyasî güçler, inanç ve fikir
mensuplar›n› fütüvvet teflkilât›na katarak manevî birlik
sa¤lad›¤› gibi uzun zamand›r siyasî ve dinî fonksiyonla-
r›n› yitirmifl olan halifelik makam›n› tekrar ifllevsel hale
getirmifltir. 

S›ra Sizde 3 

Kardefli Alâaddîn Keykubâd ile yapt›¤› taht mücadelesi
ve Sinop’un fethi ile meflguliyetinden yararlanan Erme-
nilerin Selçuklulara ait Larende, Uluk›flla gibi yerleri ele
geçirmesinin yan› s›ra Anadolu’daki Kuzey-güney tica-
ret yolunda gelir kayb›na u¤rayan Ermenilerin Antak-
ya’ya sald›r›p Haçl›lar ile sürtüflmesi sonucu Anadolu-
Suriye kervan yolunun güvenli¤ini yitirmesi. 

S›ra Sizde 4 

K›y›lar› fethetmekle birlikte henüz uluslararas› sularda
filolar›n› yüzdürecek donan›ma sahip olmayan Türkiye
Selçuklu sultanlar›, K›br›s ve Venedikli tacirler arac›l›-
¤›yla denizafl›r› ticaret yapmak imkân› bulmufllard›r.

S›ra Sizde 5 

G›yaseddîn Keyhüsrev zaman›ndan beri üst düzey gö-
revler yapan ümera, art›k tahta hangi melikin ç›kaca¤›
konusunda dahi kilit konumda bulunuyorlard›. Devlet
erkân› bir süre sonra tahta oturttuklar› sultan›n otori-
tesini zaafa u¤rat›p ona tahakküm etmeye bafllam›fllar-
d›. Keykubâd bu sebeple ümeran›n nüfuzunu k›rmak
istemifltir.

S›ra Sizde 6

Keykubâd ile Harizmflah aras›ndaki ittifak›n bozulmas›-
n›n nedeni, Anadolu’ya yay›lmakta olan Eyyûbi melik-
lerinin tahrikleri ve do¤udaki küçük beyliklerin varl›k-
lar›n› koruyabilmek için, tâbiyet de¤ifltirmeleri ve iki
hükümdar› birbirlerine karfl› tahrik etmeleridir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Yararlan›lan Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye Selçuklu Devleti’nin idare mekanizmas›yla ilgili problemleri tan›mla-
yabilecek,
Babaîler Ayaklanmas›n›n sebep ve sonuçlar›n› belirleyebilecek,
Mo¤ol ‹stilâs›n›n Türkiye Selçuklular› üzerindeki etkilerini dönemler halinde
aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• II. Keyhüsrev
• Baycu Noyan
• Sadeddin Köpek
• Mo¤ollar
• Eyyûbîler

• Köseda¤ Savafl›
• Türkmenler
• Muineddin Pervâne
• Babaî ‹syan›
• Memlûkler
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II. G›yaseddin
Keyhüsrev ve
Mo¤ol ‹stilâs›
(1277’ye Kadar)



II. GIYASEDD‹N KEYHÜSREV DÖNEM‹

fiehzâdelik Dönemi ve Tahta Geçmesi
II. Keyhüsrev’in çocukluk dönemine ait bilgiler çok yetersizdir. Do¤um tarihi bi-
linmedi¤i gibi annesinin kim oldu¤u da tam olarak tesbit edilememektedir. Key-
hüsrev’in hükümdarl›¤› s›ras›nda, ‹stanbul Latin imparatoruna gönderdi¤i bir mek-
tuptan anlafl›ld›¤›na göre, annesi H›ristiyan bir han›md›. Keykubâd öldü¤ünde he-
nüz ihtida etmemifl olan bu han›m›n, sultan›n Alaiyye’yi fethetti¤inde (1221/1222)
evlendi¤i Kir Vard’›n k›z› oldu¤u tahmin edilmektedir. Buna göre Keyhüsrev’in
1223 y›l›nda do¤du¤u söylenebilir.

Alâaddin Keykubâd 1228 y›l›nda Mengüceko¤ullar›’ndan Erzincan’› al›nca,
büyük o¤lu Keyhüsrev’i buraya melik tayin etti. Bu s›rada henüz 6-7 yafl› civa-
r›nda oldu¤u anlafl›lan Keyhüsrev’in atabeyli¤ine de Antalya valisi Mübarized-
din Ertokufl atand›. Keyhüsrev’in Erzincan meliklik dönemiyle ilgili tek bir olay-
dan bahsedilmektedir. Buna göre Selçuklu Devleti’nin vassal› olan Trabzon
Rumlar›’n›n Karadeniz ticaret yollar›n› tehdit etmesi üzerine bir sefer düzenlen-
di. Kaynaklar›n verdi¤i bilgiye göre Melik Keyhüsrev ad›na düzenlenen bu se-
fere, Atabey Ertokufl kumanda etmiflti. Çok çetin bir muharebe yürüten Selçuk-
lu ordusu, fliddetle muhasara etti¤i Trabzon’u fethetmek üzereyken, ç›kan f›rt›-
na ve ya¤mur sebebiyle netice alamadan ve zayiât vererek çekilmek zorunda
kald› (1229).

Keyhüsrev’in Erzincan melikli¤inin ne kadar devam etti¤i bilinmiyor. Keykubâd
bu flehri 1233 y›l›nda, Selçuklu Devleti’nin hizmetine giren Harizmli Kay›r (K›r)
Han’a vermiflti. Keyhüsrev’in buradan nereye gitti¤ine dair malûmat yok ise de;
Keykubâd taraf›ndan1237 y›l›nda, Eyyûbî seferi öncesi yapt›¤› düzenlemeler çerçe-
vesinde, yeniden Erzincan melikli¤ine tayin edildi¤i görülmektedir. Keyhüsrev’in
atabeyli¤ine bu defa fiemseddin Altunaba getirilmiflti. Fakat önceki ünitede de an-
lat›ld›¤› gibi, Keykubâd’›n o günlerde ölümü üzerine meydana gelen geliflmeler,
Keyhüsrev’e Erzincan yerine Selçuklu taht›n›n yolunu açt›.

II. G›yaseddin Keyhüsrev
ve Mo¤ol ‹stilâs›
(1277’ye Kadar)

Daha sonra Müslüman
oldu¤u ve Mahperi ad›n›
ald›¤› anlafl›lan bu hatunun
hayrat›na, 1253 y›l›nda
henüz hayatta oldu¤una ve
Kayseri’de gömüldü¤üne
dair bilgiler mevcuttur.



Alâaddin Keykubâd hat›rlanaca¤› üzere, yaklaflmakta olan Mo¤ol istilâs›na karfl› önce Celâ-
leddin Harizmflah’la, sonra da Eyyûbîlerle ittifak teflebbüslerinde bulunmufltu. Fakat geli-
flen olaylar neticesinde Celâleddin Harizmflah’la, Yass›çimen’de savaflmak zorunda kal›p
onu bertaraf etti. Mo¤ol tehlikesine karfl› iflbirli¤ini sürdürmek istedi¤i Eyyûbîler ise gü-
neydo¤uda Selçuklularla rekabetten vaz geçmiyorlard›. Sultan Keykubâd’›n daha önce Eyyû-
bîlerle iliflkilerini iyilefltirme çerçevesinde, Melik Adil’in k›z›yla yapt›¤› evlilikten dünyaya
gelen iki o¤lu vard›. Keykubâd bu sefer öncesinde, M›s›r hükümdar› Melik Kâmil’e muhalif
ve kendisiyle iflbirli¤i yapan Eyyûbî hanedan mensuplar›n› olumlu etkileyece¤ini düflünerek
baz› tayinler yapm›flt›. Buna göre Eyyûbî melikesinden do¤an o¤ullar›ndan ‹zzeddin K›l›ç
Arslan’› kendi veliaht›, Rükneddin’i ise Suriye hükümdar namzedi olarak atam›flt›.

Ancak Sultan Keykubâd bu kararlar› uygulama f›rsat› bulamadan, yedi¤i av
etinden zehirlenmek suretiyle hayat›n› kaybetti. Keykubâd’›n bu ani ve suikast ne-
ticesi oldu¤u anlafl›lan ölümü, devletin kaderini tersine çeviren bir geliflme oldu.
Dönem hakk›nda bilgi veren baz› kaynaklarda, büyük o¤ul Keyhüsrev ve onunla
iflbirli¤i yapan emirler, sultan› zehirleyip öldürmekle itham edilmektedirler. 

Sultan öldü¤ünde esasen o¤ullar›n›n hiçbirisi henüz reflit de¤ildi. Sadeddin Kö-
pek, Taceddin Pervâne, Gürcüo¤lu Zahîrüddevle ve atabeyi fiemseddin Altunaba
ölen sultan›n vasiyeti hilaf›na, Keyhüsrev’i tahta oturtmak için harekete geçtiler.
Reisleri Kay›rhan ve di¤er Harizmli emirler, Hüsameddin Kaymerî, Kemâleddin
Kâmyâr gibi emirler, veliaht K›l›ç Arslan’› tahta geçirmek istemelerine ra¤men; in-
siyatif almakta gecikince, di¤erleri Kayseri’ye götürdükleri flehzâdeyi tahta ç›kard›-
lar. Muhalif emirler durumu müzakere edip sonunda onlar da biat etmek zorunda
kald›lar. 

II. Keyhüsrev babas›n›n ölümü dolay›s›yla üç gün yas tuttuktan sonra tebrikleri
kabul etmeye bafllad›. Keykubâd’›n ölümünden önce Kayseri-Keykubâdiyye’deki tö-
renler s›ras›nda, sultan›n huzuruna gelmifl bulunan yabanc› elçiler de, yeni sultana
ba¤l›l›klar›n› bildirdiler. D›maflk ve Haleb Eyyûbî melikleri ve Artuklu beyleri de Sul-
tan II. Keyhüsrev’e tâbiyet arzettiler. Böylece M›s›r sultan› Melik Kâmil’e karfl› güçlü
bir ittifak oluflurken; Keykubâd’›n haz›rl›klar›n› yapt›¤› Eyyûbî seferinin sebepleri de
k›smen ortadan kalkm›fl oldu. Selçuklu ülkesindeki Eyyûbî esirleri sal›veren II. Key-
hüsrev, Haleb melikinin k›zkardefliyle evlendi. Kendi k›z kardeflini de Haleb melikiy-
le evlendirerek aradaki gerginli¤i biraz daha azaltm›fl oldu.

Ülkede Keykubâd gibi büyük bir sultan›n ölümüne ra¤men, 16 yafl›nda genç bir
hükümdar›n tahta geçiflinde beklenmeyecek olumlu bir hava esti¤i anlafl›l›yor. Fa-
kat devleti büyük sars›nt›lara u¤ratacak olan baz› problemler de, efl zamanl› olarak
su yüzüne ç›kmaya bafllad›. Keyhüsrev’in tahta geçmesine karfl› olan veya tereddüt-
lü davranan devlet adamlar› biat etmifl olmakla birlikte, Sultan ve yak›n çevresiyle
aralar›nda ciddi bir güven sorunu bulunmaktayd›. Sultan›n en yak›n›nda bulunan
emirlerden Sadeddin Köpek, onun bu huzursuzlu¤unu k›flk›rtarak, süratle kendi-
sinin rekabet içerisinde bulundu¤u emirleri ortadan kald›rmaya giriflti.

Gulâm Sistemi Meselesi
Devleti çöküfle götüren mesele, esasen I. Keykâvus’un Haleb seferi s›ras›nda ihanet
ettikleri flüphesiyle, ümerây› a¤›r bir biçimde cezaland›rmas› olay›nda ilk tezâhürle-
ri aç›kça görülen gulâm sistemiyle ilgiliydi. Gulâm sistemi, Büyük Selçuklularda da
oldu¤u gibi, devletin idare mekanizmas›n›n önemli bir unsuruydu. Yeri geldikçe
bahsedildi¤i üzere Türkiye Selçuklular› da, Türk tarihindeki di¤er örnekleri gibi,
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Sadeddin Köpek I. Keykubat
dönemi emirlerinden olup,
tercüman, emir-i flikâr ve
mimarl›k görevlerinde
bulunmufltu. Konya
yak›nlar›nda yapt›rd›¤›
Zazadin han›n›n kitabesinde
ad›n›n Köpek flekilde
yaz›lm›fl olmas›, bunun
hakaret amaçl› bir
yak›flt›rma olmad›¤›n›
göstermektedir. Kötü
flöhretiyle birleflerek
mecazen tahkir içerse de,
sad›k adam mânâs›nda
kullan›ld›¤› düflünülebilir.



boylar birli¤i esas›na göre kurulmufltu. Bu sebeple boy beyleri temsil ettikleri bin-
lerce insan gücü nisbetinde devlete askeri güç sa¤larken, kendileri de bürokraside
üst düzey görevler yap›yorlard›. Fakat Türkistan’daki hanedanlar›n tarihinde de gö-
rüldü¤ü gibi, iktidar bir müddet sonra eflyan›n tabiat› icab›, beylere kurulufl aflama-
s›nda tan›d›¤› genifl temsil durumundan merkeziyetçi bir yap›ya do¤ru dönüflmeye
bafll›yordu. Boy beylerinin iktidar üzerindeki nüfuzunu k›rarak iktidar›n ömrünü
uzatmay› hedefleyen bu de¤iflim do¤al olarak tepkilere yol aç›yordu. 

3. Ünitede anlat›ld›¤› gibi II. K›l›ç Arslan, zaman zaman hükümranl›k hukuku-
nu zedeleyen Türkmen beylerinin bu gücünü, onlar› daha çok s›n›rlara do¤ru ite-
rek, bir bak›ma sistemin d›fl›na ç›kararak s›n›rland›rm›flt›. Ancak bu tedbir onlar›n
tasfiyesinden do¤an boflluklar›n, baflka unsurlarla doldurulmas› zaruretini de bera-
berinde getiriyordu. Bu aflamada ‹slâm Dünyas›nda çok yayg›n olan, Büyük Sel-
çuklular›n da uygulad›¤› gulâm sistemi devreye girmektedir. Sat›n al›nmak veya
esir edilmek suretiyle ele geçirilen ve gulâm ad› verilen köleler, belli bir e¤itim sü-
recinden geçtikten sonra kiflisel yeteneklerine göre, asker ve sivil devlet adam› ih-
tiyac›n› karfl›lamak üzere devlet kadrolar›nda istihdam edilirlerdi. Böylece arkala-
r›ndaki kalabal›klara dayanarak devlete kafa tutabilen beyler yerine; ailesi ve bir
avuç insandan oluflan maiyyetinden baflka kimsesi olmayan sad›k hizmetkârlar s›-
n›f› ortaya ç›k›yordu. Bulunduklar› mevkiyi ve her fleylerini efendilerine borçlu
olan gulâmlar, hizmette kusur etmeleri halinde mallar› müsadere, kendileri de kat-
ledilmek suretiyle itaat çizgisinde tutuluyorlard›.

Gulâmlar hükümdar›n makro iktidar (hükümranl›k) alan›ndan, kendilerine ve-
rilen yetki çerçevesinde, mikro düzeyde iktidar› temsil ederlerdi. Bu durum kud-
retli hükümdarlar zaman›nda hiçbir sorun yaratmazd›. Keykubâd’›n çok say›da
emiri tasfiye etmesi ve ölümünden az önce o¤lu K›l›ç Arslan’›n veliahtl›¤› için zor-
la biat almas› olay›nda görüldü¤ü gibi, hükümdar her flartta duruma vaziyet edebi-
lirdi. Ancak bu bask› da en basit haliyle ümerân›n hükümdara karfl› kin tutup f›r-
sat kollamas›na, yine Keykubâd örne¤inde oldu¤u gibi hükümdar›n bertaraf edil-
mesi kadar kötü geliflmelere yol açabilmekteydi. Gulâmlar kaybetmemek için mu-
haf›z birliklerinin say›lar›n› artt›r›p, rekabetin s›n›rlar›n› zorlayan servetler biriktire-
rek, sistemin boflluklar›ndan yararlanmaya bafllarlard›. Gulâm emirler sultanla ya-
flanabilecek olumsuzluklardan baflka, onun en yak›n›nda bulunabilmek için birbir-
leriyle de k›yas›ya mücadele ederlerdi. Muktedir hükümdar ümerân›n hem kendi-
si, hem de birbirleriyle olan iliflkilerinde dengeyi korumak suretiyle sistemin zaaf
göstermesine f›rsat vermezdi. Bununla birlikte emirler sultan›n hükümranl›k ala-
n›ndan rol çalarak kendi iktidar alanlar›n› geniflletecek f›rsatlar› kollarlard›. Nite-
kim sultan, yafl›n›n küçüklü¤ü ya da flahsiyeti itibariyle mevkiini dolduramazsa
derhâl s›k›nt› bafl gösterirdi. Devletin tepesinde, bir komployla tahttan indirilme
kayg›s› tafl›yan hükümdarla, muhalif oldu¤u için veya baflka bir sebeple giderilme
kayg›s› tafl›yan ümerâ aras›nda, bu kadar i¤reti bir ba¤›n kald›ramayaca¤› kadar
gergin bir iliflki ortaya ç›kard›. Neticede ister hükümdar›n onay›yla, ister birbirle-
riyle girdikleri çat›flmalarda ümerân›n tasfiye edilmesi, kaht-› ricâle yol açard›.

Gulâm sisteminin yol açt›¤› en önemli problemlerden biri, ço¤u ‹ranî unsurlardan oluflan
ümerân›n etnik kökeni ne olursa olsun, yetiflme tarzlar› neticesinde, zihniyet bak›m›ndan
kozmopolitleflmesidir. Kozmopolitleflme çok k›saca insan›n üzerinde do¤du¤u topraklara
ve içerisinde büyüdü¤ü millete aidiyet duygusuyla de¤il, menfaâtleri çerçevesinde ba¤l› ol-
mas› hâlidir. Bu durum söz konusu zümrenin, Mo¤ol istilâs› gibi hayati dönemlerde dev-
letin-milletin de¤il, kendi ç›karlar›n› gözetmeleri yüzünden ihanet örnekleriyle doludur.
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Kaht-› ricâl, bir ülkede
nitelikli siyaset ve devlet
adam› yoklu¤u anlam›nda
kullan›lan bir terimdir.



Gulâm meselesi hakk›nda detayl› bilgi için bkz. Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin ‹nhitat›nda ‹dare Mekanizmas›n›n Rölü, Ankara 2011.

Sadeddin Köpek’in Tahakkümü
II. Keyhüsrev’in tahta geçirilmesinde bafll›ca rolü oynayan Sadeddin Köpek, yuka-
r›da anlat›lanlara tam bir örnek olmak üzere, hem gulâm sisteminin tüm aksayan
yönlerini ortaya ç›karan, hem de devleti çöküntüye götüren süreci bafllatt›. Kendi-
sine taht› sa¤layan bu emire minnettâr olan sultan›n verdi¤i yetkiyle, muhalif üme-
rây› tasfiyeye bafllad›. Keykubâd döneminde biraz da gulâm ümerâya nisbetle ön
plana ç›kar›lan Harizmli emirlerin reisi Kay›r Han, II.Keyhüsrev’in de onay›yla sa-
ray mescidinde pusuya düflürülerek yakaland›. Zamant› kalesine gönderilen Kay›r
Han kötü hapis flartlar›na dayanamay›p hayat›n› kaybetti. Bu olay afla¤›da anlat›la-
ca¤› üzere di¤er Hârizmlilerin isyan›yla sonuçland›. 

Hükümdar›n atabeyi fiemseddin Altunaba bu kötü gidifli durdurmak amac›yla,
Kâmyâr gibi güvendi¤i baz› emirlerle Köpek’in bertaraf edilmesi gerekti¤ini dile
getirdi. Buna cesaret edilemedi¤i bir tarafa düflüncesinin kurban› oldu. Sultan› ata-
beyini tasfiye etmek için ikna eden Köpek, onu meclis toplant›s›nda yakalat›p fle-
hir d›fl›nda öldürttü. Sultan iki kardeflini Uluborlu’da, annelerini ise Ankara kalesin-
de önce hapsedip, sonra yay kirifliyle bo¤durmak suretiyle bertaraf etti (1238). II.
Keyhüsrev’in kendisinin üç farkl› kad›ndan o¤lullar› dünyaya geldikten sonra ha-
piste bulunan flehzâdeleri öldürttü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Sadeddin Köpek’in o zamana kadar en yak›n iflbirlikçisi olan Taceddin Pervâ-
ne de art›k hayat›ndan endifle etti¤i için ikta merkezi olan Ankara’ya çekilmiflti. An-
cak Köpek’in takibinden kurtulamad›. Bir hanende (kad›n flark›c›) ile gayr› meflrû
iliflkisi oldu¤u iddias›yla yakalan›p hapsedildi. Mallar› müsadere edilen Pervâne
tafllanarak öldürüldü.

Sizce Sadeddin Köpek gibi devlet adamlar›n› ortaya ç›karan sistem hakk›nda bilgi verin.

Art›k ne sultan, ne de ümerâdan Sadeddin Köpek’e dur diyebilecek, onu yok
etmeye kalk›flabilecek kimse yoktu. Kaynaklar›n ifadesine göre ahaliye karfl› sem-
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pati uyand›racak kadar âdil davranmas›na, halk› gözetmesine ra¤men umumi ef-
kârda zulmüne karfl› bir hoflnutsuzluk oldu¤unu da görüyordu. Halâ kurtulmak is-
tedi¤i birkaç nüfuzlu emir olmakla birlikte aleyhindeki olumsuz havay› de¤ifltire-
cek bir giriflimde bulunmak ihtiyac› hissediyordu. Bu maksatla flöhretini art›racak
bir eylem olarak, Eyyûbîler’in elinde bulunan Sümeysat (Samsat)’› kuflat›p, Türki-
ye Selçuklu topraklar›na katt› (Temmuz 1238). Bu sefer ona arzu etti¤i gücü sa¤la-
m›fl olmal› ki, döner dönmez Kayseri’de Hüsameddin Kaymerî’yi, sonra da Kemâ-
leddin Kâmyâr’› öldürttü. Celâleddin Karatay gibi baz› emirler korkudan ortal›ktan
çekilirken; fiemseddin ‹sfahanî’yi vezirlikten azledip pervâneli¤e tayin ettirdi. Ve-
zirli¤e ise Mühezibüddin Ali getirildi. 

Sadeddin Köpek, tahakkümü alt›nda bulunan sultan ve devlete tamamen hâ-
kim olmufltu. Fakat s›n›rs›z ihtiras› bu kadarla yetinmesine imkân vermiyordu. Bir
Latin kayna¤›n›n söyledi¤ine göre taht› ele geçirmek isteyen Köpek, sultan› bo¤-
mak için yan›nda ip tafl›yordu. Köpek’in Keyhüsrev’in yan›na destursuz, k›l›çla ve
istedi¤i gibi girip ç›kmas› art›k sultan› korkutur hâle gelmiflti. II. Keyhüsrev ondan
kurtulmak için çareler ararken, Köpek bu arada Sultan I. Keyhüsrev’in gayr› mefl-
ru çocu¤u oldu¤u flayias›n› yaymaktayd›. Böylece kardeflleri bertaraf edilmifl, o¤ul-
lar› henüz bebek olan II. Keyhüsrev’i öldürüp, gayr› meflru da olsa sultan›n amca-
s› olarak onun yerine geçecekti. 

Türk devletlerinde hükümdar›n meflrûiyeti hanedana mensubiyet flart›na ba¤l›yd›. Ahali
her türlü s›k›nt›ya ra¤men iktidara tasallut etmek isteyenleri mütegallibe (zorba) sayarak
böylelerine itaât etmezdi. Sadeddin Köpek’in kendisini hanedana yamama iste¤i bu gerçe-
¤in fark›nda oldu¤unu gösteriyor. Nitekim Mo¤ollar da Selçuklu Devletini tümüyle kontrol
alt›na ald›klar›nda bile, ahali nezdindeki meflruiyetini dikkate alarak Selçuklu hanedan
mensuplar›n›, göstermelik de olsa saltanat makam›nda b›rakm›fl; onlar›n yerine geçmeye
teflebbüs etmemifllerdir. 

Keyhüsrev flimdi babas› zaman›ndan kalan de¤erli emirleri yok etmifl olmaktan
piflman ve çaresiz durumda; Köpek kendisine kastetmeden, nihayet onu ortadan kal-
d›rmaya karar verdi. Önceden haz›rlanan bir tertip neticesinde, bir iflret meclisinden
sonra evine gitmek üzere kalkan Köpek, sultan›n bu iflle görevlendirdi¤i Candâr Ka-
raca ve adamlar›n›n sald›r›s›na u¤rad›. Saray›n flaraphânesine kaç›nca oradaki görev-
liler taraf›ndan k›l›ç, b›çak ve sopa darbeleriyle paramparça edilerek öldürüldü. Daha
sonra parçalar› bir kafese konularak teflhir edildi (1239 y›l› bafllar›). Kaynaklar iflledi-
¤i say›s›z cinayetlerle devletin idare mekanizmas›nda onulmaz yaralar açan Köpek’in,
güç sahiplerine karfl› ahaliyi himaye etti¤i ve bu hususta da çok sert bir politika takip
etti¤ini söylemekle birlikte, kendisine usûl gere¤i bile rahmet dilemifllerdir.

Bütün bu cürümleri irtikâb eden Sadeddin Köpek’in bu cinayetleri ifllerken
hangi makamda bulundu¤una dair bilgi yoktur. Gerçi yapt›klar›nda bir makama
dayanmak ihtiyac› duymam›flt›. Fakat Köpek öldürüldükten sonra saltanat nâibli¤i-
ne fiemseddin ‹sfahanî’nin atanmas›, onun son görevinin saltanat nâibli¤i olabile-
ce¤i ihtimalini düflündürmektedir.

II. Keyhüsrev bu badireyi atlatt›ktan sonra, babas› zaman›nda yap›lan Gürcü se-
feri s›ras›nda kararlaflt›r›ld›¤› gibi, Gürcü prensesiyle evlilik haz›rl›klar›na bafllad›.
Müstevfisini (maliye nâz›r›) de¤erli hediyelerle gelini almak üzere gönderen sultan,
gelin alay› Erzincan’a var›nca kendisi de karfl›lamak üzere Kayseri’ye geldi. fiehir
süslenerek dü¤üne haz›rland›. Prenses evlenirken dinine dokunulmayaca¤› sözü-
ne uygun olarak, yan›nda papaz›yla birlikte geldi. Kaynaklar Keyhüsrev’in bu ha-
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tuna çok düflkün oldu¤u ve evlendikten sonra kendisini tamamen e¤lenceye ver-
di¤ini söylemektedirler.

Hârizmliler Meselesi
Celâleddin Hârizmflah’›n Yass›çimen Savafl›nda yenilip ölmesi üzerine bafl›bofl ka-
lan Hârizmliler, Alâaddin Keykubâd taraf›ndan Selçuklu Devleti’nin hizmetine al›n-
m›fllard›. Mo¤ol tehlikesi karfl›s›nda onlardan yararlanmak ve ülke için tehdit ol-
maktan ç›karmay› amaçlayan bu tasarruf, devletin üst düzey görevlileri aras›nda
onlara karfl› bir husumet de yaratm›flt›. Ço¤u ‹ranî unsurlara dayanan gulâm üme-
râya alternatif olduklar› anlafl›lan Hârizmliler, Keykubâd’›n vasiyetine uygun olarak
K›l›ç Arslan’› tahta geçirmeyi düflünürken, mevcut konumlar›n› muhafaza edebil-
meyi de istiyorlard›. Nitekim Keyhüsrev’in tahta geçifli s›ras›nda muhalefet etmele-
rine ra¤men ba¤l›l›klar›n› sunmak zorunda kalm›fllard›. Ancak kendilerine güvenil-
medi¤i için reisleri Kay›r Han, Sadeddin Köpek taraf›ndan hapse at›l›nca, ayn› aki-
bete u¤ramaktan korkan di¤er Hârizmliler, hemen toplan›p Türkiye s›n›rlar›n› terk
etmek üzere harekete geçtiler. Mevcut geçim kaynaklar›n› yitirdikleri için yollar›
üzerindeki yerleri ya¤malayarak ilerliyorlard›. Bu büyük kaynaflma karfl›s›nda Hâ-
rizmlileri geri getirmek üzere Kemâleddin Kâmyâr görevlendirildi. Fakat devlete
güvenlerini yitiren ve dönmek istemeyen Hârizmliler üzerlerine gönderilen Selçuk-
lu kuvvetlerini de yenilgiye u¤rat›p, Eyyûbî topraklar›na geçtiler. H›sn-› Keyfâ me-
liki taraf›ndan kendilerine ikta edilen Diyar-› Mudar’a yerlefltiler.

Hârizmliler bununla birlikte Eyyûbî melikleri aras›ndaki ihtilaflarda taraf olarak
veya etraf› ya¤malayarak asayiflsizlik sebebi olmaya devam ediyorlard›. Türkiye
Selçuklular› aç›s›ndan büyük sorun teflkil eden Babaîler’le de iflbirli¤i yap›yorlard›.
Nihayet Babaî isyan›n›n bast›r›lmas›ndan sonra, üzerlerine yürüyen Selçuklu-Eyyû-
bî kuvvetlerinin yenilgiye u¤ratt›¤› Hârizmliler, a¤›r kay›plar vererek Abbasî Hali-
feli¤i topraklar›na girdiler.

Âmid (Diyarbekir)’in Fethi
Hârizmlilere karfl› Eyyûbîlerle müflterek yürütülen harekât neticesinde, bir k›s›m
yerler de taksim edilmiflti. Bu çerçevede Siverek ve Âmid Selçuklular›n pay›na dü-
flüyordu. 1232 y›l›na kadar Artuklu idaresinde bulunan Âmid Eyyûbîlerin eline geç-
miflti. Hârizmlilere karfl› gönderilen Selçuklu kuvvetlerine Sivas ve Niksar sübafl›la-
r› idaresinde yeni birliklerin eklenmesiyle Âmid muhasara edildi. Eyyûbî melikinin
H›sn-› Keyfâ’dan yönetmeye çal›flt›¤› savunma, nihayet içeriden Fahreddin Dinarî
adl› bir emirin ihanetiyle, 400.000 dirhem karfl›l›¤›nda Selçuklu askerlerinin gizlice
içeri al›nmas›yla çöktü. Yap›lan görüflmeler sonunda flehir Selçuklu ordusuna tes-
lim oldu. Var›lan anlaflmaya göre ahaliye bir çok vergi muafiyeti sa¤land›. Siverek,
Ergani ve Çermik gibi yerler de Selçuklu topraklar›na kat›ld› (1240). fiehrin sübafl›-
l›¤›na Mübarizeddin ‹sâ Candâr getirildi.

Ancak Selçuklu vassal› Meyyâfârikîn Eyyûbî meliki fiehâbeddin Gazi, Hârizmli ve
Germiyanl›lardan sa¤lad›¤› kuvvetlerle Âmid’i almak için harekete geçti. Bunun üze-
rine II. Keyhüsrev’in emriyle, Kayseri’de toplanan Selçuklu ordusu Meyyâfârikîn’i
kuflatt›. fiiddetli çat›flmalar Abbasi halifesinin Mo¤ol tehlikesine iflaret ederek, Müslü-
manlar›n birlik olmas› için tavassutta bulunmas› üzerine sona erdi (1241).

Babaîler Ayaklanmas›
Mo¤ol istilâs›n›n Türkiye s›n›rlar›na varmadan yaratt›¤› etkilerden biri, Türkmen-
lerin bu felâketin önünden Türkistan, ‹ran ve Azerbaycan’daki yurtlar›n› terk ede-
rek Anadolu’ya iltica etmeleriydi. Daha Alâaddin Keykubâd döneminde bafllayan
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göçlerin, devletin kudretli oldu¤u zamanda, Türkmenlere yurtlar tahsis edilerek
soruna dönüflmesine izin verilmemiflti. Ancak flimdi bir yandan istilân›n fliddetine
paralel olarak göçerlerin say›s›n›n artmas›, di¤er yandan göçerlerle yerlefliklerin
hayat tarzlar› aras›ndaki farkl›l›klar, kaç›n›lmaz olarak, baz› toplumsal meselelere
yol aç›yordu. Daha çok do¤u-güneydo¤u bölgelerinde y›¤›lan, yaylak ve k›fllaklar-
da hayat sürmeye al›flm›fl, olmazsa ya¤madan baflka geçim kayna¤› bulunmayan
göçebeler, do¤al olarak yerleflik düzeni tehdit ediyorlard›.

Devleti yönetenlerin Türkmenleri iskân etmek yerine bir kargafla sebebi olarak
alg›lamalar›, asl›nda temel insanl›k ihtiyaçlar› olan bar›nma ve beslenme sorunlar›
yüzünden huzursuzluk yaflayan bu kalabal›klar› amaçlad›klar›ndan çok baflka yer-
lere sürükledi. Gulâm kökenli devlet adamlar›n›n farsl›laflm›fl/kozmopolitleflmifl zi-
hinsel yap›s›, Türkmenleri tahkir derecesinde afla¤›l›yordu. Kaba, idrâksiz, cahil
gibi s›fatlar yak›flt›r›lan ve tüm olumsuzluklar›n kayna¤› olarak görülen Türkmen-
lerle yönetici kesim aras›nda bir uçurum aç›lm›flt›. ‹flte bu uçurum devletin kaderi-
ni ters yüz eden, Mo¤ollar karfl›s›nda devleti zay›f düflüren ve Babaîlik olarak bi-
linen bir Türkmen ayaklanmas›na dönüfltü.

Bafllang›çta büyük ölçüde devlet taraf›ndan iskân ve istihdam edilemeyen konar-
göçer Türkmenlerin iktisadî s›k›nt›lar› ve yönetimin bask›lar› çerçevesinde flekillenen
ayaklanma, zamanla dinî bir karaktere büründü. Vefâiyye tarikat› mensubu Baba ‹l-
yas’la halifesi Baba ‹shak’›n önderlik etti¤i bu isyan›n bafll›ca hedefi, Allah yolundan
sapt›¤› iddia edilen II. G›yaseddin Keyhüsrev’i alafla¤› etmekti. Mehdi olarak ortaya ç›-
kan Baba ‹lyas, peygamberlik iddias›nda da bulunuyor ve müridlerince Resulullah
olarak kabul ediliyordu. Hadisenin bu rengi almas›nda kuflkusuz, Türkistan’›n üçyüz
y›ld›r büyük göçlerle sars›lmas›n›n göçebe Türklerin munsubu olduklar› ‹slâmiyeti ye-
terince özümsemesine imkân vermemesi önemli bir rol oynuyordu. Özünde yerleflik-
li¤i önceleyen ‹slâmiyet, malûm hayat flartlar›nda konar-göçerlerin dinlerinde toptan
bir de¤iflim yerine, yeni inanç unsurlar›n›n flifahi yolla eskilere yamanmas› fleklinde
yer buluyordu. Dolay›s›yla Müslüman olduklar›n› söyleyen bu kitleler Baba ‹lyas’›n
peygamberli¤ine, yenilmezli¤ine, hatta ölümsüzlü¤üne inanabiliyorlard›. Bu konuya
iliflkin yap›lm›fl olan araflt›rmalarda, isyan›n bafllad›¤› Ad›yaman-Kefersud-Marafl böl-
gesinde h›r›st›yanl›¤›n muhtelif anlay›fllar›, paganizmden kalan inançlar ve Bat›nîli¤in
kar›fl›m›yla bambaflka bir inanç sentezi olufltu¤u ifade edilmektedir.

Amasya yak›nlar›nda Çat köyündeki tekkesinde yaflayan ve taraftar toplayan Ba-
ba ‹lyas, halifesi Baba ‹shak’› isyan›n bafllat›lmas› için gerekli haz›rl›klar› yapmak
üzere Ad›yaman bölgesine gönderdi. Türkmenleri bu zulüm idaresini y›kmak için
aç›kça isyana davet eden Baba ‹shak, Kefersud bölgesindeki Türkmenleri silahland›-
r›p harekete geçti. Ad›yaman, Kâhta ve Gerger’i al›p Malatya’ya yürüdü. Baba ‹shak
büyük tahribat yaparak ilerlerken üzerine gönderilen Selçuklu ordular›n› iki defa
a¤›r yenilgiye u¤ratt›. Türkmenler Sivas’da da ayn› flekilde baflar› kazan›p Amasya’ya
yöneldiler. Bunu gören baflka Türkmen guruplar da onlara kat›larak güçlerini art›r›-
yorlad›. Durumun vehâmeti II. Keyhüsrev’i acil tedbir almaya sevk etti. Mübarized-
din Arma¤anflah’› Amasya sübafl›l›¤›na tayin ederek, isyan›n elebafl›n›n yok edilmesi
emrini verdi. Baba ‹lyas yakalan›p öldürüldü ve cesedi kale burcunda teflhir edildi.
Ancak Baba ‹shak önderli¤inde ilerlemekte olan isyanc›lar buraya vard›klar›nda
onun cesedini bulamay›nca, gö¤e ç›k›p meleklerin yard›m›n› temin edip geri gelece-
¤ini söyleyerek direnmeye devam ettiler. Sonra intikam almak üzere devletin merke-
zine yöneldiler. Dehflete kap›lan sultan, Beyflehir yak›n›ndaki Kubâdâbâd’a kaçt›. 

II. Keyhüsrev, Mo¤ol istilâs›na karfl› Erzurum’da bulundurulan ordunun gelme-
sini emretti. Sivas’ta donan›mlar› takviye edilen ordu Kayseri üzerinden K›rflehir’in
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kuzeydo¤usundaki Malya ovas›na ulaflt›. ‹nançlar› bak›m›ndan etkilenmeleri söz
konusu olan Selçuklu/Türk askerlerinin cesaretlerini art›rmak ve karfl› tarafa geç-
melerini önlemek için ön saflara Gürcü ve Frank askerler yerlefltirildi. Onlar bile
Babaîler’in dini propogandalar›n›n etkisinde kalarak, al›nlar›na haç çizmek suretiy-
le kendilerini yüreklendirmek ihtiyac› duymufllard›. Fakat ilk çarp›flmalarda ölüm-
süz denilen Babaîler’in basbaya¤› öldüklerini gören Selçuklu ordusu topyekün hü-
cuma geçti. Kaçabilen çok az say›da insan, kad›nlar ve küçük çocuklar d›fl›nda, Ba-
ba ‹shak’la birlikte isyanc›lar›n tamam› k›l›çtan geçirildi (1240). 

Sizce Babaî ayaklanmas›n›n yol açt›¤› olumsuzluklar nelerdir?

Babaî Ayaklanmas› hakk›nda detayl› bilgi için bkz. A.Y. Ocak Babaîler ‹syan› Alevili¤in Ta-
rihsel Altyap›s› yahut Anadolu’da Türk-‹slâm Heterodoksisi’nin Teflekkülü, ‹stanbul 1996.

Baba ‹lyas’›n bu hareketi ölümünden sonra o¤lu ve hayatta kalan halifeleri taraf›ndan ya-
flat›lm›flt›r. Bu Türkmenler Orta ve Bat› Anadolu’da Abdalân-› Rum, Bektaflilik ve Osmanl›-
lar döneminde K›z›lbafl olarak adland›r›lan zümrelerin temelini teflkil ettiler. Baba ‹l-
yas’›n torunu Elvan Çelebi’nin 1233 y›l›nda yazd›¤› Menâk›bü’l-kudsiyyede ve ayn› aileden
gelen Âfl›kpaflazâde’nin eserlerinde ona ve tarikatine dair bilgiler mevcuttur.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin en kudretli zaman›nda ortaya ç›kan bu Türkmen
ayaklanmas› zorla da olsa bast›r›labilmifl; fakat idari, askeri, iktisadi ve sosyal tüm ak-
saklak›lar› da gözler önüne sermiflti. Bu isyan›n en olumsuz sonuçlar›ndan biri de, o
güne kadar Türkiye hudutlar›n› aflmaya pek cesaret edemeyen Mo¤ollar’›n harekete
geçmesine f›rsat vermesi olmufltur. ‹syan› bast›rmak için Erzurum’daki ordunun çe-
kilmifl olmas› Mo¤ollar’›n daha ilk teflebbüslerinde baflar› kazanmalar›n› sa¤lad›. 

MO⁄OL ‹ST‹LÂSI 
Mo¤ol istilâs› XIII. yüzy›lda meydana gelen; bütün Türk-‹slâm dünyas› ve hatta
dünya tarihi aç›s›ndan en önemli olayd›r. 
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‹slâm kaynaklar›n›n Tatar olarak adland›rd›¤› Mo¤ollar›n menflei meselesi ve erken dönem
tarihleri karanl›kt›r. Dilleri Ural-Altay dil ailesinden Tunguzca, Korece ve Türkçe ile baz›
benzerlikler gösterir. Çin kaynaklar›nda ilk olarak küçük bir kabilenin ad› olarak geçer.
Orta Asya’da Türk boylar›n›n do¤usunda oturlard› ve aralar›ndaki s›n›r Kingan Da¤lar›’yd›.
Büyük Hun ‹mparatorlu¤u’nun çökmesinden sonra Siyen-pi ve Juan-Juanlar vas›tas›yla s›n›-
r› daha bat›ya kayd›rd›lar. Göktürk ve Uygurlar›n idaresinde kalarak Türk kültüründen
önemli ölçüde etkilendiler. Ön-Mo¤ol kabilelerinden Karah›taylar ve Cürcenler Kuzey Çin
ve ‹ç Asya’da baz› hâkimiyetler kurdular. Ancak tüm Mo¤ol kabilelerini 1206’da kendisini
han ilan eden Cengiz Han birlefltirdi. K›rg›z, Merkit, Nayman ve Uygurlar› idaresi alt›na al-
d›. Cihân hâkimiyeti davas›yla ortaya ç›kan Cengiz Han Türkistan’da Karahanl› topraklar›na
da egemen olan Karah›taylar› ortadan kald›rd›. Böylece Maveraünnehir’de Hârizmflahlarla
s›n›rdafl oldu. 1218’de bir Mo¤ol ticaret kervan›n›ndaki 405 kiflinin Hârizmflah’›n emriyle
k›l›çtan geçirilmesi ve Mo¤ol elçilerinin öldürülmesi tarihe Otrar facias› olarak geçti. Ma-
veraünnehir büyük ya¤ma ve katliamlar eflli¤inde, intikam için ilerleyen Mo¤ollar’›n eline
geçti. Alâaddin Muhammed’in s›¤›nd›¤› bir adada ölmesi üzerine, o¤lu Celâleddin Mengü-
berti mücadeleyi devam ettirdi. Hârizmflah on y›l boyunca zaman zaman mucize baflar›lar
kazanarak savaflmas›na ra¤men, 1228’de bir daha toparlanamayacak flekilde hezimete u¤-
rad›. Hârizmflah’›n bundan sonra zorunlu olarak Selçuklu taraf›na yüklenmesi,Yass›çi-
men’de her fleyini kaybetmesiyle sonuçland›. Böylece Selçuklular Mo¤ollarla komflu oldular.

Sultan Keykubâd, Mo¤ollarla aras›ndaki tampon gücün y›k›lmas› üzerine, bu
göçebe istilâs›n›n arzetti¤i tehlikelere vâk›f bir hükümdar olarak, Mo¤ol han›n›n il
tutma teklifini kabul etti. Kendi ömrü vefa etmedi, fakat cevab› ayn› siyaseti takip
eden II. Keyhüsrev gönderdi.
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Mo¤ollar kendilerini uzun zaman u¤raflt›ran Celâleddin Hârizmflah’› ortadan
kald›ran Sultan Keykubâd’a büyük sayg› duyuyorlard›. Bu yüzden de bütün Tür-
kistan, Horasan, ‹ran ve Orta Avrupa’ya kadar, istilâ ettikleri yerleri atefle verip kan
gölüne çeviren Mo¤ollar, henüz Türkiye hudutlar›n› geçmekte tereddüt ediyorlar-
d›. Onlara bu cesareti Selçuklu Devleti’nin Babaî ayaklanmas› s›ras›nda gösterdi¤i
zaaf verdi. Sultan Keyhüsrev, Mo¤ollar›n Gürcistan-Azerbaycan havalisini ya¤ma-
lamalar› üzerine tehlikeyi sezerek, Sinâneddin Yakut’u Erzurum sübafl›l›¤›na tayin
edip savunma tedbirleri almas›n› istedi. Erzurum do¤u-bat› ticaret yolunun mer-
kezlerinden ve Anadolu’nun girifl kap›s› olmas› bak›m›ndan son derece stratejik bir
mevkideydi. Ancak anlafl›ld›¤› kadar›yla yeterince takviye edilemeyen flehir, 1242
sonbahar›nda Baycu Noyan komutas›ndaki Mo¤ol ordusu taraf›ndan kuflat›l›p al›n-
d›. fiehirde büyük katliam yapan Baycu ifllerine yarayabilecek zenaatkârlar ve kö-
le olarak kullanacaklar› çocuklar hariç, kad›n erkek herkesi k›l›çtan geçirip, herye-
ri ya¤malad›ktan sonra surlar›n› tahrip edip yakt›rd›. Baycu k›fl yaklaflt›¤› için daha
ileri gitmeyip Mugan’daki k›flla¤›na döndü.

Köseda¤ Savafl›
Mo¤ollar Erzurum düfltükten sonra Mugan’a çekilmifl olsalar da, bu zaferden ald›k-
lar› cesaretle baharla birlikte Anadolu’ya geleceklerine flüphe yoktu. Bu aray› ha-
z›rl›k için f›rsat sayan sultan, devlet adamlar›n› toplayarak durumu etrafl›ca müza-
kere etti. Bu u¤urda müttefikler bulabilmek için hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmadan,
Müslüman, H›ristiyan tüm tâbilerinden yard›m istenmesine karar verildi. Selçuklu
Devleti zarar görürse kendilerinin de bu iflten kurtulamayaca¤› hat›rlat›larak Mey-
yâfârikîn melikine Ahlat’›, Mardin Artuklu beyine Resülayn’› vermeyi teklif eder-
ken, hepsine çok miktarda paralar da verildi.

Nihayet k›fl boyu haz›rlanan ve mevcudu 70.000’i geçen Selçuklu ordusu Kay-
seri’de topland›. Burada ordunun temelini oluflturan iktal› askerler, sultan ve bey-
lerin hassa kuvvetleri, Gürcü ve Frank paral› askerler vard›. Ayr›ca Kilikya Ermeni-
leri ve Eyyûbîlerin yard›m birlikleri beklenmekteydi. Nitekim ordu Sivas’ta iken
Haleb melikinin 3.000 kiflilik yard›m kuvveti yetiflti. Bu s›rada Ermeni ve Gürcü-
ler’in de içerisinde bilindi¤i Mo¤ol ordusunun harekete geçti¤i haberi ulaflt›. Bu-
nun üzerine toplanan harp meclisi durumu müzakere etti. Tecrübeli devlet adam-
lar›, Mo¤ol ordusunun Sivas’ta beklenmesi, derbendler tutularak zayiat verdirildik-
ten sonra yorulan düflmanla Sivas’ta karfl›laflmay› önerdiler. Ümerâ çekiflmesi bu-
rada da kendisini gösterdi ve hükümdar›n çok yak›n›nda bulunan baz› emirler, ih-
tiyatl› davranmak isteyenleri korkakl›kla itham edip, Erzincan’›n tahribine göz yu-
mulmamas› gerekti¤i, hatta Mo¤ollar› kendi karargâhlar›nda basmak gerekti¤ini
söyleyerek Keyhüsrev’i de galeyana getirdiler. 

Nihayet hükümdar›n da muvafakat›yla Mo¤ollara karfl› harekete geçildi. Kervan
yolunu takip ederek ilerleyen Selçuklu ordusu Köseda¤ mevkiine gelince otlak ve
sulak bir mevkide, arkas› Köseda¤’a dayal› olarak uygun bir yerde ordugâh kurma
imkân› buldu. Süratle Erzincan’› geçip Sivas’a do¤ru ilerleyen Mo¤ollar da Selçuk-
lu ordusuna yak›n Akflehir ovas›na ulaflt›lar. Bunun üzerine emirlerden savafl tec-
rübesi zay›f olanlar hemen sald›r›ya geçilmesini isterken, di¤erleri ordunun savun-
maya elveriflli konumunun bozulmamas›n›, düflman sald›r›s›n›n beklenmesi görü-
flünü ileri sürüyorlard›. Fakat 20.000 kiflilik Selçuklu öncü birli¤inin sald›r›ya geç-
mesine karar verildi. Mo¤ol ordusunun mevcudu Selçuklu ordusunun belki yar›s›
kadard›. Fakat Mo¤ol komutan› Baycu, Selçuklu öncü birliklerini, asl›nda Türkle-
rin bafll›ca harp takti¤i olmas›na ra¤men, her nas›lsa unuttuklar› sahte ricatle pusu-
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ya düflürerek imha etti. Bir çok komutan hayat›n› kaybetti. Bu s›rada savafl alan›na
henüz gelen 3.000 kiflilik Kilikya Ermeni kuvvetleri savafla girmeden kaçt›lar. Da¤-
daki ordugâh›ndan savafl› izleyen sultan›n bu beklenmedik bozgun üzerine, men-
dilini yüzüne kapat›p a¤lad›¤› rivayet edilir. Mübarizeddin Çavl› kendisine ne ya-
p›lmas› gerekti¤ini soran II. Keyhüsrev’e, bunun için vaktin geçti¤ini, zaman›nda
sözlerine itibar edilmedi¤ini söyleyip serzeniflte bulundu. Bunun üzerine art›k ya-
pacak bir fley kalmad›¤›n› gören sultan a¤›rl›klar›n›n önemli bir k›sm›n› ordugâhta
b›rak›p, Tokat’a do¤ru kaçt›. Bir k›s›m Selçuklu askerleri sultan›n gitti¤inden ha-
bersiz tepelerde bir müddet daha Mo¤ollara karfl› koydular. Ancak durumu ö¤re-
nince onlar da bozgun halinde savafl meydan›n› terk ettiler (3 temmuz 1243). Mo-
¤ollar ertesi gün terk edilmifl Selçuklu ordugâh›na, tuzak olabilece¤i ihtimâline
karfl› sald›rmakta tereddüt ettiler. Gerçe¤i anlay›nca 3000 deve yükü ve bir ev do-
lusu oldu¤u rivayet edilen alt›n ve gümüfl ile ancak 40 arabayla tafl›nabilen z›rhlar
ve ordugâhtaki her fley Mo¤ollar›n eline geçti. 

K›saca Selçuklu ordusu öncü birli¤inin yenilmesinden sonra savafla bile girmeye-
rek, hatta düzenli bir flekilde çekilmeyi dahi baflaramadan tarihî bir hezimete u¤rad›. 

II. Keyhüsrev’in saltanat dönemini doktora tezi olarak çal›flan Nejat Kaymaz, Köseda¤ ye-
nilgisinin sebeplerinden biri olarak, gulâm sistemi çerçevesinde ordunun soyca terkibinin
gittikçe gayr› mütecanis bir hâle gelmesi konusuna vurgu yapmaktad›r. Nitekim bu husus
Selçuklular›n Gazneliler’le yapt›klar› Dandânakân ve Bizansla yapt›klar› Malazgirt savaflla-
r›nda karfl› taraf›n dezavantaj› olarak ifade edilmiflti. Baflka bir söyleyiflle o savafllardaki
Selçuklu ordusu terkibi ve idealleri bak›m›ndan son derece uyumlu oldu¤u için avantajl›
durumdayd›. Köseda¤’daki devflirme ordu ise tamamen baflkalaflm›fl bir yap› arzediyordu. 

Selçuklu Devleti’nin Mo¤ollara Tâbi Olmas›
Köseda¤ bozgunundan sonra herkesten önce can›n› kurtarma derdine düfltü¤ü an-
lafl›lan Sultan II. Keyhüsrev, Tokat’tan Konya’ya dönmüfl; baflka bir rivayete göre
de Alâiyye gitmifl, buradan ‹stanbul’a s›¤›nmak için tedbirler almaktayd›.

Oysa Mo¤ollar Köseda¤ gâlibiyetiyle yetinmeyip, ilerlemeye devam ederek yol-
lar› üzerindeki Selçuklu flehirlerini zabt etmeye koyulmufllard›. Nitekim Baycu or-
dusuyla Sivas’a geldi¤inde flehrin kad›s›, vaktiyle Cengiz Han’dan ald›¤› bir yarl›-
¤› gösterip k›ymetli hediyeler sunmak suretiyle yak›l›p y›k›lmas›n› engelledi. Sel-
çuklu Türkiyesi’nin do¤u-bat›, kuzey-güney ticaret yollar›n›n kavflak noktas› olan
ve I. Keykâvus’un devlet merkezi olarak kulland›¤› bu mamur flehir, yine de üç
gün boyunca ya¤malanmaktan kurtulamad›.

Mo¤ol ordusu buradan Kayseri’yi ilerledi. fiehir Câmedâr Kaymaz ve Ayaz ad-
l› emirler taraf›ndan müdafaya haz›rland›. Kayseri’nin kuvvetli bir garnizonu oldu-
¤u için Mo¤ollar için kolay bir kuflatma olmad›. Baycu, muhasaran›n uzamas› üze-
rine flehri almay› ertesi y›la ertelemeyi düflünürken, Haciko¤lu adl› bir Ermeni
mühtedi hayat›n›n ba¤›fllanmas› flart›yla içerideki durum hakk›nda bilgi verdi. fieh-
rin müdafas› bu yüzden zay›flamaya bafllad›; herkes Mo¤ollara s›¤›narak can›n›
kurtarma derdine düfltü. Manc›n›klarla at›lan tafllarla surlarda büyük gedikler aç›-
l›rken Mo¤ollar müdafileri ok ya¤muruna tutarak içeri girdiler. Mo¤ollar›n adeti ol-
du¤u üzere, bilhassa direnenler tamamen imha edilirken, ifllerine yarayacak kad›n
ve çocuklar esir edildi. Selçuklu Türkiyesi’nin t›pk› Sivas ve Konya gibi büyük ve
zengin flehirlerinden olan Kayseri y›k›ma u¤rad›. Mo¤ol ordusu buradan geri dö-
nüfl yoluna girdi. Köseda¤ savafl›ndan önce gelirken u¤rad›klar› ve sadece haraç
ald›klar› Erzincan’a girip buray› da tarumar ettiler.
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Köseda¤ Savafl›ndan sonra Mo¤ol istilâs›n›n dehfletinden Haleb istikametinde
kaçan ahali Kilikya Ermenileri’nin bask›nlar›na u¤ray›p kay›plar veriyor, Elbistan
ve Ayntâb civar›ndaki Türkmenler de durumdan istifadeyle yollar› kesiyorlard›.
Malatya sübafl›s› da Köseda¤ yenilgisi ve sultan›n kaçmas› üzerine, flehirdeki hü-
kümdar saray›n›n hazinelerini ya¤malay›p Haleb’e kaçm›flt›. Sultan›n Tokat’a do¤-
ru çekilirken yolda karfl›laflt›¤› Çaflnigir Mübarizeddin Çavl›’y›, Malatya-Elbistan ha-
valisine beylerbeyi tayin etmesi bu olaylarla ilgili gibi görünmektedir.

Savafltan sonra Amasya’ya kaçm›fl olan vezir Mühezibüddin Ali ise, Mo¤ol isti-
lâs›n›n yay›lma istidad› gösterdi¤ini ve tahribat›n gittikçe büyüdü¤ünü dikkate ala-
rak, Mo¤ollar’la anlaflma yap›lmas› gerekti¤ine karar verdi. De¤erli hediyeler haz›r-
lay›p Malatya kad›s›n› da yan›na alarak Mo¤ol ordusunun ard›na düflen vezir, Er-
zurum yak›nlar›nda Baycu’ya yetiflip onunla birlikte Mugan’a gitti. Selçuklu veziri
Baycu’ya bar›fl anlaflmas› yapmak istediklerini bildirdi. Yap›lan pazarl›klar netice-
sinde Selçuklu sultan›n Mo¤ollara her y›l 360.000 dirhem haraç, 10.000 koyun,
1.000 s›¤›r, 1.000 atdan baflka deve, kat›r, av köpekleri, k›ymetli kumafllar gönder-
mesi flart›yla anlaflmaya var›ld›. Kaynaklarda Vezir Mühezibüddin Ali’nin gururlu
bir flekilde Selçuklular›n gücünden bahisle Mo¤ollar› anlaflmaya ikna etti¤inden
bahsedilmektedir. 

Ancak sonuç olarak Türkiye Selçuklu Devleti bu anlaflmayla Mo¤ollar’a haraç
vermek zorunda kalarak ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifltir. Üzerinde düflünülmesi gereken
hususlardan biri de, güya Selçuklu Devleti’nin gücüne inanan ve en üst düzey ma-
kamlardan birinde bulunan bu devlet görevlisinin, Mo¤ollara karfl› mücadeleyi ak-
l›na bile getirmeyip, sultana dan›flmadan bir tâbiyet anlaflmas› yapmaya cüret etmifl
olmas›d›r.

Fakat vezirin dönüflü ve Mo¤ollarla anlaflma yapabilmifl olmas› devlet kat›nda
sevinçle karfl›land›. Ancak bu anlaflman›n, galiba Baycu Noyan’›n tavsiyesiyle, Mo-
¤ollar›n bat›daki en büyük temsilcisi Alt›norda han› Batu’ya da onaylat›lmas› ge-
rekmekteyti. Bu defa saltanat nâibi fiemseddin ‹sfahanî bu görevi üstlendi. ‹sfaha-
nî, Batu Han’a II. Keyhüsrev’in ba¤l›l›¤›n› bildirdi; o da sultana tâbi hükümdarlara
verilen alâmetlerle birlikte, tâbilik statüsünü gösteren bir yarl›¤ gönderdi. 

Yukar›da gulâm ümerân›n içerisinde yaflad›klar› topluma ve ülkeye aidiyet hissiyle ba¤-
l› olmay›p, hayati önem arzeden konularda kendi menfaâtlerini gözettikleri ve bu duru-
mun Mo¤ol istilâs›n› kolaylaflt›rd›¤› ifade edilmiflti. Nitekim fiemseddin ‹sfahanî de Batu
Han’dan parlak unvanlar yan›nda, “ülkenin hâkimi” olarak tan›nd›¤›n› gösteren bir
yarl›¤ almaya da muvaffak olmufltu. Bu durum Mo¤ol yetkililerinin Selçuklu sultanlar›y-
la do¤rudan de¤il, kendilerine daha çok hediye/rüflvet vermeyi vaad eden ümerâ arac›l›-
¤›yla iliflki kurmay› tercih ettikleri veya ümerâ taraf›ndan böyle davranmaya yönlendiril-
diklerini göstermektedir. 

Kilikya Seferi ve II. Keyhüsrev’in Ölümü
Ermeni kral› Hetum, Köseda¤ savafl›ndan önce kendisinden istenen ve Selçuklu
Devletine tâbi oldu¤u için göndermekle mükellef oldu¤u askeri yard›m konusun-
da ayak sürümüfl, gecikmeli gönderilen Ermeni askerleri savafla girmeden kaçm›fl-
lard›. Bunun yan› s›ra fiam (Suriye)’a ilticâ etmekte olan Müslüman ahali onlar›n s›-
n›rlar›ndan geçerken mallar› ya¤malan›p öldürülürken kral, senelik vergisini de
ödemeyip Mo¤ollara ba¤l›l›k arz etmiflti. Hetum ayr›ca Mo¤ollar Kayseri’yi kuflatt›-
¤›nda burada bulunan ve kendisine ilticâ eden sultan›n annesiyle k›z›n› Mo¤ollara
teslim etmiflti. 
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‹sfahanî, Alt›norda han›n›n yan›ndan döndükten sonra, Ermeniler art›k Mo¤ol-
lar’a ba¤land›klar› için, muhtemelen han›n onay›n› alm›fl olarak, Kilikya Ermenile-
ri’ni cezaland›rmak üzere bir sefer yapmaya memur edildi. Bu arada Mühezibüd-
din Ali öldü¤ü için onun yerine vezirli¤e tayin edilen ‹sfahanî, Ere¤li üzerinden
Çukurova’ya girdi. Tarsus’a kadar her yeri fethetti. Bu flehri de kuflatma alt›na ald›.
Birkaç ay süren kuflatmadan sonra Tarsus düflmek üzereyken, II. Keyhüsrev’in öl-
dü¤ü haberi geldi. Vezir bu haberi saklayarak II. Hetum’a anlaflma teklif etti. Çok
müflkül durumda bulunan kral birkaç küçük kaleyle birlikte Prakana’n›n Selçuklu-
lara iadesini; y›ll›k vergiyi vermedikleriyle birlikte ödemeyi kabul etti. 

Bu sefer s›ras›nda Alâiyye’de bulunan II. Keyhüsrev 25 yafl› civar›nda vefat
etti. Kaynaklar onun devleti çok k›sa bir sürede çöküntünün efli¤ine getiren ha-
talar›n› gençli¤ine, cahilli¤ine, kötü ahlâkl› insanlarla düflüp kalkmas›na ve bi-
raz da akl›n›n k›t olmas›na ba¤larlar. ‹çki ve sefahâte düflkün oldu¤u, vahfli hay-
vanlar besleyip onlarla oynad›¤›; hatta ölümünün de böyle bir yaralanmadan
kaynakland›¤› rivayeti vard›r. Türkiye Selçuklu Devleti, sistem odakl› bir idarî
yap›lanma gerçeklefltirebilmifl olsayd›, deli bir hükümdar dönemini bile sorun-
suz olarak atlatabilirdi. Ayr›ca dokuz y›ll›k saltanat› süresince edindi¤i tecrübe
bile, böyle kritik bir zamanda devletin ihtiyaç duyaca¤› bir husustu. Fakat dev-
let mekanizmas›n›n problemsiz iflleyiflinin güçlü bir hükümdar›n varl›¤›na en-
deksli olmas›, devleti kemâlin zirvesindeyken çöküfle götürecek flartlar› da içe-
risinde büyütecektir. 

II. Keyhüsrev’in O¤ullar› Aras›nda Saltanat Kavgalar›
Keyhüsrev öldü¤ünde o¤ullar›n›n en büyü¤ü ve Rum bir papaz›n k›z›ndan do¤mufl
olan ‹zzeddin Keykâvus bile ancak sekiz yafl›nda idi. Onun küçü¤ü ve yine Konya-
l› bir H›ristiyan kad›ndan dünyaya gelen K›l›ç Arslan ile Gürcü Hatun’dan do¤an
Alâaddin Keykubâd da befl-alt› yafllar›nda idiler. Keyhüsrev, Gürcü kraliçesinin k›z›
ve babas› taraf›ndan da Selçuklu hanedan›na mensub olmakla daha asil olan Gür-
cü Hatun’dan dünyaya gelen Alâddin’i, daha do¤du¤unda veliaht tayin etmiflti.

fiimdi sultan›n ölümü üzerine tahta kimin geçece¤i meselesi ortaya ç›km›flt›. Fa-
kat mücadele sultan›n çocuk yafltaki o¤ullar› aras›nda de¤il; saltanat de¤ifliklikle-
rinde art›k yetiflkin taht namzedlerinin bulunmamas›ndan dolay›, çok daha etkin
rolleri olan ümera aras›nda cereyan ediyordu. Bu emirlerin en kudretlisi Batu Han
nezdinde tâbiyet anlaflmas›n› onaylat›p, kalem ve k›l›ç erbab› tüm devlet görevlile-
rini onun emri alt›na sokan ola¤anüstü yetkilerle vezirlik makam›na tayin edilen
fiemseddin ‹sfahanî idi. Kiflili¤i itibariyle di¤er emirler aras›nda üstünlü¤ü bulunan
Celâleddin Karatay’›n da destek vermesiyle veliaht Keykubad yerine, bu s›rada
Burgulu meliki olan Keykâvus’un tahta ç›kar›lmas›na karar verildi. Vezir ‹sfahani
makam›n›n› korurken Karatay saltanat nâibi oldu. 

Bu s›ralarda yeni Selçuklu sultan›n›n da, Güyük Han’›n Mo¤ol ‹mparatorlu¤u
taht›na ç›kmas› vesilesiyle yap›lacak törenlere kat›lmas› için ard arda elçiler gel-
mekteydi. Vezir sultan›n arkas›nda iki taht davac›s›n› ve taraftarlar›n› b›rak›p Kara-
kurum’a gitmesini istemiyordu. Ayr›ca Keyhüsrev’in vasiyetine ayk›r› yap›lan salta-
nat de¤iflikli¤inin nelere mal olaca¤› tahmin edilemezdi. Bu sebeple Ermeni ve
Rumlar›n sald›r›lar› mazeret gösterilerek, sultan yerine ortanca kardefl K›l›ç Arslan,
atabeyi Bahaaddin Tercüman’la birlikte Karakurum’a gönderildi. 

Bu arada Mo¤ol yetkililerle yap›lan görüflmeler sonunda, Selçuklu Devleti’nin
ödemek zorunda oldu¤u vergi üç kat› oran›nda art›r›lm›fl; ilave hediyelerin mikta-
r› da o nisbette yükselmiflti. Mo¤ol yetkililere karfl› sorumluluklar bununla da bit-
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fiemseddin ‹sfahanî’nin
ola¤anüstü yetkilerle vezirlik
makam›na atanmas›, büyük
ihtimâlle Batu Han’dan
ald›¤› ve ona “ülkenin
hâkimi” unvan›n› veren
yarl›¤›n gere¤i olarak
yap›lm›flt›r.

1245’de flartlar› yenilenen
bu anlaflmaya göre,
do¤rudan Karakurum’a
ödenmek kayd›yla,
1.200.000 dirhem vergi, 500
top ipekli kumafl, 500 deve
ve 5.000 küçükbafl hayvan
verilecek; Anadolu’ya gelen
Mo¤ol elçilerinin her türlü
ihtiyaçlar› da karfl›lanacakt›.



miyor; ülkeye s›k s›k gelen elçilerle maiyetlerinin a¤›rlanmas›, onlar› memnun et-
mek için birbirleriyle yar›flan devlet görevlilerinin, ço¤unlukla halk› soyarak topla-
d›klar› servet de¤erindeki rüflvetler de bunun cabas›yd›.

Devletin üç temel dayana¤›ndan birisi olmas›na ra¤men, devleti için için çürüten gulâm
sisteminin arazl› yanlar› kaç›n›lmaz biçimde ortaya dökülüyordu. Nitekim vezirin Mo¤ol-
lara dayanarak sa¤lad›¤› ve sultan› ikinci plâna iten konumu k›sa süre sonra, devletin te-
pesinde yeni bir sars›nt› yaratt›. Kendisi için rakip olarak gördü¤ü kimseleri ac›mas›zca
bertaraf etmeye bafllad›. Beylerbeyi Has O¤uz ve Atabey Ruzbe, birbirleriyle akrabal›k kur-
duklar› için güç birli¤i etmifl say›larak ve tehdit unsuru olarak görülüp bertaraf edildiler.
Fakat daha sonra vezirle bu cinayetlerde ortakl›k yapan ve baz› imtiyazlar elde etmifl olan
emirler de baflkalar› arac›l›¤›yla yok edildi. 
fiemseddin ‹sfahanî bir ad›m daha ileri giderek, çocuk sultan›n annesiyle evlendi. Baz›
emirlerin bertaraf edilmesini sa¤lay›p beylerbeyili¤e tayin edilmifl olan fierefeddin Mah-
mud Erzincanî, bu olay› hanedana karfl› sayg›s›zl›k addedip vezirle mücadeleye girdi. Er-
zincan’a dönüp kuvvet toplayan Erzincanî isyana kalk›flt› ise de üzerine gönderilen kuvvet-
lere yenilip bertaraf edildi. Vezir ‹sfahanî art›k Karatay gibi k›demli emirlerin bile önün-
de diz çöktü¤ü, sultan edas›yla hareket eden rakipsiz bir mütegâllibe (zorba)hâline gel-
miflti. Ancak daha sonra yaflanacaklar bir despotun bile istikrar kayna¤› olarak mumla ara-
nabilece¤ini gösterecektir.

Bu arada yan›ndaki heyetle Mo¤olistan’a varan K›l›ç Arslan, Selçuklu Devletini
temsilen han›n cülus törenine kat›ld›. K›l›ç Arslan’›n atabeyinin Güyük Han’a, Key-
kâvus’un taht› kanunsuz ele geçirdi¤i bilgisini vermesi üzerine; han Keykâvus’un
azli, K›l›ç Arslan’›n tahta oturmas› ve fiemseddin ‹sfahanî’nin öldürülmesi emrini
verdi. Bunu sa¤lamak için K›l›ç Arslan’a 2.000 kiflilik bir Mo¤ol askeri de verildi.
K›l›ç Arslan Sivas’a geldiklerinde sultan ilân edildi. ‹sfahanî Sultan Keykavus’la bir-
likte Alâiyye’ye çekilerek isyan etmeyi plânlad›. Fakat Mo¤ol elçileriyle Konya’ya
gelen Bahaaddin Tercüman onu yakalat›p idam ettirdi (1249). Ola¤anüstü serveti
müsadere edilip saraya nakledildi. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti’nin idare me-
kanizmas›n› Mo¤ollara dayanmak suretiyle alt üst eden, hükümdar›n otorotesini
elinde toplayan bu emir, kendisinin açt›¤› yoldan gidenlerin Mo¤ollardan ald›¤›
yarl›¤la bertaraf edildi. Ne yazik ki bu durum nisbi olarak iyi denilebilecek dönem-
lerde dahil olmak üzere, bir sarmal halinde devam etti.

Mo¤ol istilâs›n›n Selçuklu ülkesinde bu kadar kolay sonuca ulaflmas›n›n sebebi sizce nedir?

Müflterek Saltanat Dönemi
Vezirin öldürülmesi üzerine onun tahakkümünden kurtulan nâib Celâleddiin Ka-
ratay, flehzâdeler aras›ndaki bu sonuçsuz rekabeti bitirecek bir tedbir olarak, üç
kardeflin bir arada tahta oturtulmas› için harekete geçti. Vezir ‹sfahanî’nin zulmün-
den dolay› taraftar toplamakta zorluk çekmeyen K›l›ç Arslan’›n adamlar›, önce bu
görüflü kabul etmelerine ra¤men sonra vazgeçtiler. Sonunda iki kardeflin ordular›
Aksaray Han› önünde karfl›laflt›lar (14 Haziran 1249). Savafl› Keykâvus taraftarlar›
kazand› ve K›l›ç Arslan esir edildi. Devrin kaynaklar›nda anlat›ld›¤›na göre, iki kar-
defl karfl›lafl›nca birbirlerine sar›l›p a¤lad›lar. Karatay bunun üzerine ortak hüküm-
darl›k meselesini uygulamaya koyarak üç kardefli birden tahta oturttu. Kendisi
“Atabeg-i Rum” unvan›yla hepsinin atabeyi oldu. Di¤er makamlara da ço¤unlukla
Karatay’la uyum içerisinde olan kimseler tayin edildi. Böylece nisbî bir sükunet
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Karatay gulâm kökenli
ümeran›n özelli¤i haline
gelen olumsuzluklar›n hiç
birisine bulaflmam›fl de¤erli
bir devlet adam›yd›. Grek
as›ll› olmakla birlikte
Müslüman olup Türkleflmifl;
devletin menfaatlerini kendi
menfaatleri üzerinde tutan
istisna bir kiflilikti. Kayseri
yak›nlar›nda yapt›rd›¤›
muhteflem han›n aç›l›fl›na,
gurura kap›lmaktan korkup
gitmeyecek kadar
mütedeyyin, mütevazi bir
insand›.



sa¤lanm›fl oldu. Hatta vezirli¤e getirilen Nahcivanl› Kad› Necmeddin görevi kabul
etmek için “ Ülke yabanc› boyunduru¤u alt›nda zillet içerisinde iken, devletten ma-
afl alan herkesin daha mütevazi bir hayat sürmesi” flart›n› koflmufltu. 

Ancak bu s›rada Batu Han’dan ‹sfahanî’nin ölümünü soruflturmak için eçliler gel-
di. Vezirin ölüm emri Karakurum’dan geldi¤i için asl›nda soruflturma konusu olamaz-
d›. Ancak han›n bu vesileyle onun müsadere edilen servetinden pay almak istedi¤i
anlafl›l›yor. Bunun üzerine Tu¤raî fiemseddin Mahmud ve Mo¤ollardan mevki makam
kapma sevdas›nda olan ‹sfahanî’nin adamlar› Batu Han’›n huzuruna gittiler. Kendisi-
ne takdim edilen de¤erli hediyeler, hana eski vezirin servetini unutturdu. Bu hizmeti
yerine getirenler, Batu Han’dan ald›klar› yarl›¤larla önemli makamlara tayin edilerek
döndüler. Buna göre Tu¤raî fiemseddin Mahmud vezirli¤e yükselirken, fiücâeddin
Abdullah, Karatay’›n yerine nâib oluyordu. Di¤er tayin edilenlerin de hemen hepsi
‹ranl›lard›. Ancak Konya’ya döndüklerinde meflru hükûmete karfl› girifltikleri bu oldu
bitti yüzünden tepki çekince, ço¤u ikta bölgelerine çekilmek zorunda kald›lar. 

Bu arada Erzincan serleflkerli¤i için çekiflen k›demli emirlerden Seyfeddin To-
rumtay ile eski vezir Mühezibüddin Ali’nin o¤lu Muineddin Pervâne, Baycu Noyan’›n
huzuruna ç›kt›lar. Sultan art›k bir sübafl›n›n tayinini dahi yapamayacak kadar iktida-
r›n› yitirmiflti. Pervâne’nin Baycu’ya gitti¤ini ö¤renen Tu¤raî ona rakiplerini gammaz-
layan flifreli mektuplar verdi. Fakat bu mektuplar›n ele geçirilmesi üzerine Karatay
Tu¤raî’yi hemen tutuklatt›. Ancak vezir, adamlar› vas›tas›yla durumundan haberdar
etti¤i Baycu’nun emriyle serbest b›rak›ld› ve onun yan›na gitti. Bu arada Mo¤ol ku-
mandanlar›n vergiler nizamî olarak ödenmesine ra¤men, soygun düzeyindeki istek-
leri bitmiyordu. Bunun üzerine devlet adamlar› Emir-i dâd Fahreddin Ali’yi, mesele-
ye çözüm bulmas› için Mengü Ka¤an’a gönderdiler. Nitekim daha sonraki bilgiler-
den Selçuklu yöneticilerinin isteklerine uygun bir yarl›¤ al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bu s›rada Batu Han, kendisinin atad›¤› kimselere görev yapt›r›lmam›fl olmas›-
n›n k›zg›nl›¤›yla Selçuklu sultan›n›n bizzât gelmesi için sürekli elçiler gönderiyor-
du. Karatay bir Selçuklu sultan›n Mo¤ol han›n›n önünde e¤ilmesini yak›flt›ram›yor
ve ifli savsakl›yordu. Ancak Batu Han’›n ülkeyi istilâ edece¤i tehdidi üzerine Sultan
II. Keykâvus mecburen, devlete malî olarak da büyük yük getirecek olan yolculu-
¤a haz›rland›. Sultan Mo¤ol elçileriyle birlikte Sivas’a geldi¤inde, atabeyi Karatay’›n
ölüm haberi ulaflt› (Kas›m 1254). Atabeyinin himayesinden mahrum olarak ülke-
den ayr›lmas›n›n sonuçlar›n› düflünen ve yolculuktan vazgeçen Keykâvus, Mo¤ol
elçilerine özür beyan edip hediyelerle u¤urlad›ktan sonra geri döndü. Onun yeri-
ne küçük kardefli ortak sultan II.Alâeddin Keykubâd, önce Saray’a oradan da Ka-
rakurum’a gitmek üzere yola ç›kar›ld›. Keykubâd yolculuk s›ras›nda, bir suikast ne-
ticesinde hayat›n› kaybetti. Çeflitli rivayetler olmas›na ra¤men, Alâaddin’in veliahd
ve Gürcü kraliçesinin torunu olmas› hasebiyle, Mo¤ol han› nezdinde daha çok ka-
bul görece¤i kayg›s›yla, Keykâvus taraf›ndan zehirlenmifl olmas› muhtemeldir. 

Atabey Karatay, gulâm ümeran›n çocuk yafltaki flehzadeleri, taht kavgalar› için
k›flk›rtmalar›n›n önüne geçerek, befl y›l boyunca nisbî bir sükunet sa¤lam›flt›. Mo-
¤ollar karfl›s›nda devletin sayg›nl›¤›n› zedeleyecek fiillerden uzak durdu¤u gibi,
aksine hareket edenleri de engellemeye çal›flm›flt›. Bu büyük insan›n gölgesinden
mahrum kalan genç sultan, kaynaklar›n ifadesine göre H›ristiyan day›lar› Kir Kedid
ve Kir Hâye’nin dalâletiyle, mübtezel insanlarla düflüp kalkmaya bafllam›fl, sefahat
âlemine dalm›flt›. Day›lar›n›n etkisiyle tecrübeli ümeray› yan›ndan uzaklaflt›r›p, da-
ha çok Rum as›ll› köleleri hizmetine al›yordu. Onun bu hali K›l›ç Arslan’›n taraftar-
lar›n›n say›s›n› artt›rmaktayd›. Keykâvus bunun üzerine K›l›ç Arslan’›n sultanl›k
yetkilerini elinden alarak onu sarayda hapsetti. 
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Bu gidiflattan hoflnut olmayan K›l›ç Arslan’›n taraftarlar› onu Konya’dan kaç›r›p,
Kayseri’de sultan ilân ettiler. II. Keykâvus ona ülkenin do¤usunda hüküm sürmek,
hatta Kayseri ve K›rflehir’i de kendisine b›rakmak flart›yla bar›fl önerdi. K›l›ç Arslan
ise müzakerelerle zaman kazanarak savafla haz›rland› ve taht› ele geçirmek niye-
tiyle harekete geçti. Kayseri-K›rflehir aras›nda Ahmet Hisar ovas›nda meydana ge-
len savaflta K›l›ç Arslan bir kere daha yenilip esir düfltü. Keykâvus onu day›s› Kir
Haye’nin gözetiminde Borgulu (Uluborlu) kalesinde hapse att›. 

Baycu Noyan’›n ‹kinci Anadolu Seferi
Bu arada Mo¤ol hükümdar› Mengü Ka¤an, Yak›ndo¤u ve özellikle ‹slâm dünyas›-
n›n daha sa¤lam bir flekilde Mo¤ol idaresine ba¤lanmas› düflüncesiyle, kardefli Hu-
lagü’yu, bat› bölgelerinin idaresiyle görevlendirmifl bulunuyordu.

Hulagü ordusuyla birlikte Mo¤olistan’dan hareket edince, Baycu Noyan’a haber
göndererek, Mugan yayla¤›n› kendi ordusu için boflaltmas›n› istedi. Hulagü, Bay-
cu’yu bu kadar zamand›r islâm ülkelerini tam anlam›yla hâkimiyet alt›na alamad›-
¤› için azarlay›p, hemen Anadolu’ya girip k›y›lara kadar her taraf› ele geçirmesini
ve Ba¤dad’a düzenleyece¤i seferden önce de ordusunun iaflesini haz›rlamas›n›
emretti. 

Baycu mecburen bat›ya, Anadolu’ya do¤ru çekilmeye bafllad›. Erzurum’a gelin-
ce de Sultan II. Keykâvus’a elçi göndererek, ordusu için yaylak ve k›fllak gösteril-
mesini istedi. Bunun gerçekleflmesi hâlinde tâbiyet sürecinde, Mo¤ol ordular›n›n
Anadolu’da beslenmesi gibi, alt›ndan kalk›lmas› zor mali yükler getiren yeni bir
aflamaya girilmifl olacakt›. Bu yüzden Baycu’nun Hulagü’nun gözünden düflmüfl
olmas›na güvenen devlet adamlar›n›n bir k›sm› savafl karar› ald›lar. Selçuklu ordu-
su, tecrübeli komutanlar Arslan-Do¤mufl ve Yavtafl ile vezir Kad› ‹zzeddin, beyler-
beyi Mihael Paleologos idaresinde Mo¤ol ordusuna karfl› ilerledi. Ordu, Konya-
Aksaray aras›na geldi¤inde, ateflli bir savafl taraftar› olan Türkmen flahne idaresin-
de, Türkmenlerden mütflekkil bir keflif birli¤i gönderildi. Baycu da Keykâvus’un
savafl haz›rl›klar›n› haber alm›fl ve bin kiflilik bir öncü kuvveti ç›karm›flt›. Selçuklu
birli¤i Aksaray yak›nlar›nda karfl›laflt›¤› Mo¤ol öncüleri taraf›ndan yok edildi (Ekim
1256). Ertesi gün Mo¤ol ordusuyla yeniden savafla giren Selçuklu ordusu, Köse-
da¤’daki gibi yüz k›zart›c› bir yenilgiye u¤rad›. Kumandanlar›n baz›lar› Keykâ-
vus’tan incinmifl olduklar› için baz›lar› da kendi aralar›ndaki çekiflmeler yüzünden
vazifelerini yapmam›fllard›. Vezir ve bir çok emirle birlikte Selçuklu askerin ço¤u
Mo¤ollar taraf›ndan k›l›çtan geçirildi. 

Hulagü’nun bat›ya tayiniyle ‹ran Mo¤ollar›n›n kurulmas› Türkiye Selçuklular›’n› nas›l et-
kilemifltir?

Yenilgi haberini alan II.Keykâvus, hazinesini toplay›p Alâiyye’ye kaçarken,
Baycu Konya önlerine geldi. Konya ileri gelenleri, ahalinin can›n› kurtarabilmek
için ellerinde ne varsa toplay›p, rivayete göre dört kat›r yükü k›rm›z› dinar› Bay-
cu’ya verdiler. Mo¤ol komutan› katliama izin vermediyse de flehir ya¤malanmak-
tan kurtulamad›. Baycu Sultan Han› düzlü¤ünü k›fllak seçip oraya çekildi. 

Bu s›rada Atabey Arslan-Do¤mufl Borgulu’ya gelerek K›l›ç Arslan’› hapisten ç›-
kartt›. IV. K›l›ç Arslan burada toplanan di¤er ümeran›n da onay›yla, Konya’ya ge-
tirilip Selçuklu sultan› ilân edildi. Arslan Do¤mufl atabey olarak kal›rken, ‹ranl›
emirlerden Nizameddin Hurflid nâibli¤e, Muineddin Süleyman da pervaneli¤e yük-
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seldi. Fakat K›l›ç Arslan’›n hükümdarl›¤›n› Baycu’ya onaylatmak kolay olmad›. Zi-
ra Hulagü’nun emri gere¤i Anadolu’da otoritenin tam anlam›yla sa¤lanmas› gere-
kiyordu. Oysa II. Keykâvus Antalya-Alâiyye civar›nda bir tehdit olarak dolafl›yor-
du. Baycu, Keykâvus’un ele geçirilmesini istedi¤i için, Anadolu’dan ayr›l›ncaya ka-
dar K›l›ç Arslan’›n Konya’ya gitmesine izin vermedi ve Ilg›n’a ba¤l› K›z›l-Viran’da
oturmaya mecbur etti. Hatta K›l›ç Arslan’a, a¤abeyini Baycu’nun huzuruna getirte-
bilmek için mektuplar yazd›r›ld›. Ünitenin sonunda okuma parças› olarak verilen
mektubun içeri¤i, devletin içerisinde bulundu¤u durumu bütün aç›kl›¤›yla gözler
önüne sermektedir. Bu vaadlere kanmayan ama kurtulufl ümidi de kalmayan Key-
kâvus, ‹znik Rum hükümdar›na s›¤›nd›. Gerçekten de II. Keykâvus’un kötü ahlâk›
ve mübtezel yaflay›fl›na, hiçbir savafla girmeye cesaret edememesine ra¤men, sade-
ce Mo¤ollar’la mücadeleyi teflvik etti¤i için, Mo¤ol karfl›t› cephenin umudu olabil-
mesi, durumun vehametini bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r. 

Pervâne Müineddin Süleyman Dönemi
IV. K›l›ç Arslan’›n saltanat› döneminde Nizameddin Hurflid ve Muineddin Pervâne
gibi ‹ranl› ümera, zaten yok mevkiinde olan sultan ad›na devletin dizginlerini ta-
mamen ellerine geçirdiler. Pervâne ve nâib, Baycu hem Aksaray k›flla¤›ndayken,
hem Ba¤dad seferi için Anadolu’dan ayr›l›rken ahaliyi soyup, can›n› ç›kararak top-
lad›klar›yla onun iaflesini sa¤lamay› ihmâl etmediler. Fakat Baycu ayr›ld›ktan son-
ra Anadolu’da kalan Mo¤ol komutan Hoca Noyan, zulme varan icraâtlar› nedeniy-
le, Pervâne ve nâib Nizameddin Hurflid taraf›ndan gizlice zehirlendi. Mo¤ollar ta-
raf›ndan yap›lan soruflturma neticesinde nâib suçlu görülerek öldürüldü. Bundan
sonra Türkiye Selçuklular›’nda, devletin yegâne hâkimi olan Pervâne Muineddin
Süleyman’›n tek bafl›na iktidar oldu¤u dönem bafllad›. Pervânelikten sonra vezirli-
¤e de atanmas›na ra¤men, bu unvan tuhaf bir flekilde onun gücünü simgeleyen ve
kendisiyle özdeflleflen bir isim haline geldi.

Ülkenin Yeniden Kardefller Aras›nda Bölünmesi 
II. Keykâvus, Baycu Noyan Anadolu’dan ayr›l›r ayr›lmaz, yan›na s›¤›nd›¤› ‹znik ‹m-
paratoru Mihael Paleologos’dan sa¤lad›¤› 3.000 kiflilik bir Frank kuvvetiyle taht›n›
geri almak için harekete geçti. Pervâne bunun üzerine sultan› da yan›na al›p, efen-
disinden yard›m almak üzere Konya’dan ayr›ld›. Keykâvus ise sevinç gösterileri
aras›nda baflkente girdi (May›s 1257). K›l›ç Arslan taraftarlar›na karfl› tasfiyeye giri-
flen Keykâvus, ülkede hâkimiyetini geniflletmeye bafllad›.

Pervâne ve K›l›ç Arslan ise Hemedan’da Hulagü’nun huzuruna ç›karak yard›m
istediler. Ondan IV. K›l›ç Arslan’›, Selçuklu Devleti taht›na tek bafl›na atad›¤›na da-
ir bir yarl›¤ almay› baflard›lar. Fakat Han Ba¤dad seferine gitmekte oldu¤u için as-
keri yard›m sonraya kald›. Pervâne ve K›l›ç Arslan k›fl› çok zor flartlarda Erzin-
can’da geçirmek zorunda kald›lar. Hulagü Ba¤dad’› zabt ettikten sonra onlara
1.000 kiflilik bir yard›m gönderdi. Pervâne, sultanla birlikte kendi ikta merkezi To-
kat’a gitmeye karar verdi. Ancak Y›ld›zda¤› mevkiinde Keykâvus’un ordusuna ye-
nildi ve Tokat düfltü. 

Tekrar Mo¤ol han›n›n kat›na varan Pervâne bu defa 10.000 kiflilik bir yard›m al-
may› baflard›. Ordu tam Konya üzerine yürüyecekken; dört y›l önce II. Keykubâd’›
Batu Han ve Mengü Ka¤an’a götüren heyetin ülkeye döndü¤ü haberi geldi. Key-
kâvus’un atabeyi Seyfeddin Torumtay ve vezir fiemfleddin Mahmud (Tu¤raî)’un da
içerisinde bulundu¤u bu heyet, Keykubâd öldükten sonra yoluna devamla Kara-
kurum’a gitmifl; iki flehzâdenin taraftarlar›, kendi ç›kar çat›flmalar› yüzünden dev-
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letin itibar›n› befl paral›k etmifllerdi. Nihayet Mengü Ka¤an, Mo¤ollar’a karfl› savafl›
teflvik etti¤i için Keykâvus’a k›z›p, K›l›ç Arslan’› tek bafl›na Selçuklu taht›na tayin
etti. Ancak heyetin dönüflte yan›na u¤rad›¤› Hulagü, bu yarl›¤› fiemseddin Tu¤ra-
î’nin elinden ald›; el-Cezire ve Suriye’ye düzenleyece¤i sefer öncesinde her iki hü-
kümdar›n da huzuruna gelmesini istedi. Pervâne, vezir fiemseddin Mahmud (Tu¤-
raî) ve K›l›ç Arslan taraf›ndan davet edilen Keykâvus’la dolayl› olarak yap›lan gö-
rüflmeler sonunda, ülke K›z›l›rmak s›n›r olmak üzere ikiye bölündü (1258).

Keykâvus bütün tehlikeleri göze alarak, di¤erlerinden önce Irak’ta bulunan Hu-
lagü’nun yan›na gitti. Onu hakl› bulan Hulagü, hükümdarl›¤a onu atad›. Ancak ar-
kadan yetiflen K›l›ç Arslan’›n adamlar›n›, özellikle de Pervâne ve veziri dinleyen
han, bu defa ülkeyi kardefller aras›nda bölen bir yarl›¤ verdi. 

Yönetme-yönetilme iradesini temsil eden ve bu anlamda devletin bizâtihi kendisi olan hü-
kümdar›n, kendi ümeras› ve Mo¤ollar karfl›s›ndaki durumu, fiilî olarak yoklu¤a iflaret edi-
yordu. Fakat devlet için bundan daha tahripkâr olan bir baflka husus, gulâm emirlerin dev-
leti müstevlilerin önüne atmas›yd›. Nitekim Mo¤ol istilâs› önünden kaç›p geldikleri Anado-
lu’da en üst mevkileri elde eden Pervâne, babas› ve di¤er ‹ranl›lar, Selçuklulara bundan
ötürü zerre miskal vefa göstermiyor; daha fazla menfaat sa¤lamak için yeni efendilerine
yaltaklanmaktan da utanç duymuyorlard›. Nitekim Pervâne, Hulagü’yu Mo¤ollar›n vergi ve
di¤er alacaklar›n›n kolayl›kla tahsili için, Anadolu’nun idari olarak ikiye bölünmesinin
faydal› olaca¤›na ikna etti. Pervâne Muineddin’in, Selçuklu tarihinin on y›ll›k bir dönemi-
ne vurdu¤u damgan›n mahiyeti de buradan anlafl›lmaktad›r.

Bu görüflmeler s›ras›nda Selçuklular›n ödemek zorunda olduklar› vergi artt›r›l-
mad›ysa da, 16 y›ld›r postu soyulan, ili¤i-kemi¤i sömürülen; idarî-siyasî ve sosyal
düzeni alt üst olan devletin, bu kadar›n› ödemeye bile gücü yoktu. Fakat dizginler
bir kere müstevlilerle onlar›n maflalar›na kapt›r›lm›flt›. Hulagü iki sultan› da Suriye,
el-Cezire seferine kat›lmaya mecbur etti. Ayr›ca onlar› bu savafllar›n masraflar› için
kendi hazinesinden 5.000.000 dirhem borçland›rd›. K›saca iki sultan›n üstlendikle-
ri yükümlülükler, elde ettikleri menfaatlerle k›yaslanamayacak kadar a¤›rd›.

Bu görüflmelerde ibretlik bir olay daha yafland›. Vezir fiemseddin (Tu¤raî), Selçuklu sul-
tanlar›n› zorla borçland›ran Hulagü’ya, bu harp masraflar›na kat›lmak üzere gönüllü ola-
rak borçlanm›flt›. Öldü¤ünde ilhan taraf›ndan Selçuklu sultanlar›n›n borç hanesine yaz›lan
bu rüflvet ve yüz k›zart›c› eylem, ona iki sultan›n vezirli¤ine tayin edilmesini sa¤lad›. 

1259-1260 y›llar›nda iki Selçuklu hükümdar›, Pervâne ve vezir; Mo¤ollar ad›na
Ermeni kral› II. Hetum ve Antakya Haçl› prinkepsiyle ayn› saflarda, Meyyâfârikîn,
Halep ve fiam’›n zabt›na kat›ld›lar. Nihayet Mengü Ka¤an’›n ölümü üzerine seferi
b›rakan Hülagü, Selçuklu sultanlar›na da ülkelerine dönüfl izni verdi. 

II. Keykâvus’un Ülkeden Ayr›lmas›
Ayn› sene her iki sultan›n da veziri olan fiemseddin Tu¤raî vefat edince, Keykâvus
kardefliyle olan ba¤lar›n› kopard›. Hulagü’ya dan›flmadan nâib Fahreddin Ali’yi ve-
zirli¤e getirdi. K›l›ç Arslan’›n vezirli¤ine ise Mo¤ol hükümdar›n›n takdiriyle, Mui-
neddin Pervâne tayin edildi. Hulagü, vergilerin toplanmas› ve di¤er yükümlülük-
lerin yerine getirilmesini sa¤lamak üzere, bir ‹ranl›y› vezir ve emir payesiyle Ana-
dolu’ya gönderdi. Bu arada Pervâne, II. Keykâvus’tan kurtulmak için onu, Türk-
menlerle iflbirli¤i etti¤i iddias›yla devaml› Mo¤ollara ihbar ediyordu. 
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Bu arada Alt›norda Han› Berke Müslüman oldu¤u için, Hulagü ile aras› aç›lm›fl,
sonra Memlûklerle ittifak etmifl; hatta Hulagü’yu savaflta yenilgiye u¤ratm›flt›. Ayr›-
ca Hulagü’nun Suriye seferinden dönerken, Ket Bo¤a idaresinde bölgede b›rakt›¤›
ordu, Memlûk ordu komutan› Baybars taraf›ndan Ayn-› Câlût denilen yerde hezi-
mete u¤rat›ld› ( Eylül 1260). Bu Mo¤ollar’›n Suriye’den sonra M›s›r’› da istilâ etme
emellerinin önüne set çekerken; ‹slâm dünyas›nda Mo¤ollar’›n yenilmezli¤i efsa-
nesini yok etti. Mo¤ollar bundan sonra da, Suriye’de Memlûklerle girdikleri müca-
delede kaybeden taraf oldular.

‹lhanl›lar›n bu durumundan cesaret alan II. Keykâvus yeniden isyan bayra¤›n›
açt›. Sultan Kubâdâbâd’da iken Mo¤ol görevliler gelerek y›ll›k vergiden pay›na dü-
flen miktar›, Hulagü’dan ald›¤› borcun taksidini ve ölen vezirin borcunun yar›s›n›
ödemesini istediler. Keykâvus önce merkezi Tokat’ta bulunan K›l›ç Arslan’dan tah-
silât yap›lmas›n› söyleyip ödemeyi reddetti. Buna öfkelenen Hulagü’nün, huzuruna
gelmesi için yapt›¤› ça¤r›ya uymak konusunda tereddüt eden Keykâvus’un üzerine,
Al›ncak Noyan idaresinde 10.000 kiflilik ordu sevk edildi. Veziri Fahreddin Ali’yi or-
duyla onlara karfl› gönderdiyse de, onun için art›k ç›k›fl yolu kalmad›¤›n› düflünen
vezir de K›l›ç Arslan’›n taraf›na geçti. Bunun üzerine Alâiyye’ye kaçan II. Keykâvus,
Memlûk sultan› Baybars’›n davetine ra¤men, ‹stanbul’u tercih etti ve K›r›m’da
1280’de ölümüyle bitecek olan maceral› sürgün hayat› bafllam›fl oldu.

IV. K›l›ç Arslan’›n Saltanat›
Keykâvus’un Konya’y› terk etmesi üzerine taraftarlar›yla flehre giren IV. K›l›ç Ars-
lan yeniden tek bafl›na hükümdar oldu (A¤ustos 1261). Pervâne hükmetmek için
makama ihtiyac› bulunmad›¤›ndan vezirli¤i, Keykâvus’u terk edip kendilerine ka-
t›lan Fahreddin Ali’ye verdi. Derhâl Keykâvus taraftarlar›na karfl› bir tasfiye hareke-
ti bafllad›. Di¤er taraftan eski sultan›n baz› adamlar› da kuvvet toplayarak yer yer
isyan› sürdürüyorlard›.

Mo¤ol istilâs›n›n önünden kaç›p ülkenin güney ve bat›s›na y›¤›lan Türkmenler, bir yandan Er-
meni ve Bizans s›n›rlar›nda fetihler yaparken, di¤er yandan da kendilerine bask› yapan devle-
te ve Mo¤ol yönetimine karfl› ayaklan›yorlard›. Türkmenlerin Selçuklu idaresine ve Mo¤ollara
karfl› isyanlar› 7. ünitede anlat›laca¤› için burada di¤er olaylardan bahsedilecektir. 

Anadolu’da bulunan ve bir yandan Selçuklu yöneticileri denetleyen ve gerekti-
¤inde yard›m eden bir Mo¤ol tümeni (10.000) Selçuklu askerleriyle birlikte Türk-
menler’i tenkil ediyor; olaylar k›sa süre durulduktan sonra baflk›ld›r›lar yeniden
alevleniyordu. 

Devletin tüm üst düzey kadrolar›n› kendi adamlar›na da¤›tan Pervâne, sadece
Mo¤ol han›na karfl› sorumluluydu. Genç sultan kendisine iktidar› sa¤layan Pervâ-
ne’ye minnetar olmakla birlikte, onun özellikle ülke topraklar›n› genifl iktalar ve
mülkler halinde kendi adamlar›na da¤›tmas›ndan art›k rahats›zl›k duyuyordu. Ni-
tekim rahats›zl›¤›n› da göstermeye bafllam›flt›. 

K›l›ç Arslan 1265 y›l›nda Pervâne’yle birlikte, tahta geçen Abaka’n›n cülus töre-
ni için Tebriz’e gitti. Sultan ülkesine dönerken Pervâne bir müddet daha Abaka’n›n
yan›nda kald›. Onun güvenini kazanmay› baflaran Pervâne, art›k mutlak iktidar›n›n
önünde engel olarak gördü¤ü K›l›ç Arslan’›n tasfiye edilmesi için izin ald›. Bunu ya-
parken de onu Baybars’la iflbirli¤iyle itham etti. Bu sayede ona, gerekirse sultan› or-
tadan kald›rmak için yetki verildi. Pervâne, 1259 y›l›nda Trabzon Rumlar›’n›n iflgâl
etti¤i Selçuklu liman flehri Sinop’u kurtarmak için de Abaka’dan bir yarl›¤ ald›. 
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Ayn-› Câlût savafl› flüphesiz
Mo¤ollar’›n ‹slâm
dünyas›ndaki ilerleyiflini
durduran bir dönüm
noktas›d›r. Fakat bu olay
Suriye’de durdurulan ve
M›s›r yolu kapanan
Mo¤ollar›n, Türkiye’ye daha
fazla yönelmelerine ve güç
y›¤malar›na sebep olmufltur.
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1266 y›l›nda karadan ve denizden kuflatt›¤› Sinop’u fetheden Pervâne, sultandan
flehrin kendisine temlik edilmesini istedi. K›l›ç Arslan istemedi¤i halde temlik men-
flurunu göndermek zorunda kald›. K›saca Pervâne sultan› hanedan›n meflruiyetin-
den yararlanabilmek için bir kukla olarak kullan›yor; bundan rahats›z olan K›l›ç Ars-
lan da rahats›zl›¤›n› dile getirip, hatta Abaka’n›n huzuruna flikâyete gidece¤ini söy-
lüyordu. Bu durum sultan›n sonunu haz›rlad›. Handan gelen bir yarl›¤›n görüflülme-
si için Aksaray’a ça¤›r›lan ve burada sözde muhakeme edilen K›l›ç Arslan, suçlama-
lar› reddetmesine ra¤men önce içkisine zehir kat›lmak suretiyle zehirlenmifl; darbe-
dildikten sonra da yay kirifliyle bo¤ularak öldürülmüfltür. Daha sonra Konya’ya gö-
türülüp Sultanlar Türbesine gömülen K›l›ç Arslan’›n içkiden öldü¤u duyurulmufltur
(A¤ustos 1266). IV. K›l›ç Arslan kendisini salatanata kavuflturan Pervâne ve Mo¤ol-
lar eliyle bu defa hayat›n› kaybetti. Gulâm ümeran›n devlete tam anlam›yla tasallut
etti¤i dönemde ve çok küçük yafllardan itibaren bazen ölümün k›y›s›nda, bazen
taht›n üzerinde bir hayat geçiren K›l›ç Arslan, herhalde içerisine do¤up büyüdü¤ü
bu entrika kazan›nda, atalar›n›n flan›na yak›fl›r bir flahsiyet gelifltiremedi. 

Pervâne’nin Tahakkümü Alt›nda III. G›yaseddin Keyhüsrev Dönemi
IV. K›l›ç Arslan öldürüldükten sonra Pervâne, onun yerine henüz 2-3 yafl›nda bir
bebek olan o¤lu III. Keyhüsrev’i annesinin kuca¤›ndan al›p tahta oturttu. Art›k
önünde herhangi bir engel bulunmayan Pervâne, II. Keyhüsrev’in dul efli Gürcü
Hatun’la evlenerek iktidar›n› güçlendirdi. Bu flartlarda III. Keyhüsrev’in saltanat›n-
dan söz etmek mümkün de¤ildi. Kaynaklar Pervâne zaman›n› Mo¤ollar bask›s› sa-
yesinde Türkmenleri ve muhalifleri susturdu¤u ve asayifl sorunu yaflanmad›¤› için
çok huzurlu, müreffeh bir dönem olarak anlatmaktad›rlar. Oysa Pervâne o güne
kadar elde etti¤i mevki, makam ve mal için, Mo¤ollara Anadolu’yu bafltan bafla çi¤-
netmiflti. 

fiimdi de birkaç bin kiflilik sembolik bir kuvvete dönüflen, kendisinin de bafl›n-
da yer ald›¤› Selçuklu ordusunu, efendileri ad›na Ermeni ve haçl›larla birlikte, ‹s-
lâm dünyas›n›n putperest Mo¤ollara karfl› umudu olan Memlûklerle savafllara so-
kuyordu. Bu gidiflat özellikle mevcut düzenleri bozulmayan yerleflikler aras›nda
fazla tepki çekmiyordu. Ancak özellikle uçlarda biriken Türkmenler için bafll›bafl›-
na isyan sebebiydi.

Mo¤ol bask›s›ndan s›k›lan Pervâne, 1274’de, Samagar Noyan ve han›n kardefli
Acay’›, Baybars’la temasta olduklar› itham›yla flikâyet etmifl ve Anadolu’dan al›n-
malar›n› sa¤lam›flt›. Mo¤ollar’›n uydusu durumundaki ümeran›n, her türlü rüflvete
al›flt›rd›¤› idarecilerden birisi olan Acay’›n, Pervâne’nin gücünü de aflan isteklerde
bulunmas› böyle bir komplo kurmas›na sebep olmufltu. Fakat bir süre sonra, bu
defa Acay’› dinleyen Abaka kardeflini görevine iade etti. Pervâne onun flerrinden
korunmak için rüflvet vermeye devam etti. Ayr›ca o güne kadar kellesini almak is-
tediklerine yöneltti¤i en büyük suçlama olmas›na ra¤men, Mo¤ollar’a karfl› Bay-
bars’la iflbirli¤i yapmaya karar verdi. 1274 y›l›ndaki ilk teflebbüsten sonra, 1275 ve
1276’da iki kere daha kendisi ve Keyhüsrev’in yerlerini korumas› flart›yla, Mo¤ol-
lar› Anadolu’dan at›p Anadolu’yu Baybars’›n denetimine b›rakmak vaadinde bu-
lundu. Fakat Mo¤ol ordusuyla birlikte Bire kuflatmas›nda haz›r bulundu¤u s›rada
yapt›¤› son ça¤r›ya, Baybars’›n verdi¤i cevap Mo¤ollar taraf›ndan ele geçirilince
efendilerinin güvenini yitirdi. Bu arada ülke Hatiro¤lu ve Türkmen isyanlar›yla çal-
kalanmaktayd›. Pervâne’nin Hatîro¤lunu, Mo¤ollar’›n flüphelerini gidermek için is-
yan ettirdi¤i ve sonra onu bertaraf ederek Mo¤ol düflman› olmad›¤›n› kan›tlamak
istedi¤i rivayet edilmektedir.
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Baybars’›n Anadolu Seferi ve Pervâne’nin Ölümü
Baybars nihayet 1277 bahar›nda, Türkmen beylerinden ve Pervâne baflta olmak
üzere Selçuklu devlet adamlar›ndan ald›¤› davetler üzerine, Anadolu’daki tüm Mo-
¤ol karfl›tlar›n›n umudu olarak yola ç›kt›. Haleb ve Ayntâb üzerinden Elbistan ova-
s›na geldi. Bunu haber alan Mo¤ollar derhâl Gürcü ve Selçuklu kuvvetlerini de ala-
rak Baybars’›n üzerine yürüdüler. Memlûk sultan› iki gün boyunca devam eden sa-
vaflta, kendisinden say›ca az oldu¤u anlafl›lan Mo¤ol ordusunu a¤›r bir yenilgiye
u¤ratt› (15 Nisan 1277). Mo¤ol komutanlar›n, savafla girmeden önce ihanet edebi-
lecekleri endiflesiyle Selçuklu birliklerini harbe sokmamalar› ilginçtir. Savafl alan›-
na Mo¤ol ordusuyla birlikte gelen Pervâne, sonucu görür görmez firar etti. Mo¤ol
ordusunun ezildi¤ini görmesine ra¤men, mevcut flartlarda Baybars’›n Anadolu’da
fazla kalamayaca¤›n› anlad›¤›ndan ona kat›lmad›. Kayseri’ye gelince Mo¤ollar›n in-
tikam seferine ç›kacaklar›n› düflünerek sultan›, kar›s›n›, veziri ve birkaç devlet ada-
m›n› daha al›p, kendi ikta bölgesi olan Tokat kalesine kaçt›. Kayseri’ye do¤ru iler-
leyen Baybars da 22 Nisan 1277’de, burada sultan ilân edildi. Ancak ev sâhipleri
ortada görünmüyordu. Pervâne’nin annesi, o¤lu ve torunu bir çok Mo¤ol ve Sel-
çuklu kumandan›yla birlikte esir edilmiflti. Pervâne, Abaka’ya hemen bir elçi gön-
derip durumu bildirdi. Böylece Mo¤ollar› Memlûklere k›rd›r›p, tamamen serbest
kalmay› plânlamaktayd›. Fakat Baybars Selçuklu ümeras›n›n kaypakl›¤›ndan ve or-
dusunun iaflesinin azalmas›ndan dolay›, 25 Nisan’da ülkesine dönmek üzere hare-
kete geçti. Pervâne gönderdi¤i elçi vas›tas›yla, piflkin bir flekilde kalmas›n› rica et-
ti. Baybars Selçuklu devlet adamlar›n›n içerisinde bulundu¤u zilleti çok güzel an-
latan bir cevap vererek teklifi reddetti. 

Bu arada durumu ö¤renen Abaka da Baybars’tan intikam almak niyetiyle,
30.000 kiflilik bir orduyla Anadolu’ya geldi. Pervâne, III. Keyhüsrev’le birlikte Aba-
ka’y› önünde yer öperek karfl›lad›. Savafl›n üzerinden iki ay geçmifl olmas›na ra¤-
men ova, vahfli hayvanlarca parçalanm›fl Mo¤ol askerlerinin cesetleriyle doluydu.
Ölüler aras›nda Selçuklu askerlerinin bulunmamas› ve savafltan sonra bizzât gidip
bilgi vermemesi, Pervâne’yi zan alt›nda b›rakt›. Yaz oldu¤u için Memlûk seferin-
den vazgeçip, h›rs›n› Anadolu’yu talan ederek alan Abaka’n›n, Anadolu’da 200.000
insan› öldürttü¤ü söylenmektedir. Ordusunun bir k›sm›n› Karamano¤lu ve Siyavufl
isyan›n› bast›rmak için b›rakan Abaka, Pervâne’yi maiyetiyle birlikte, Van Gölü ku-
zeyindeki Alada¤ yayla¤›na götürdü. Burada muhakeme edilen Pervâne ithamlar›
reddeti ise de, Baybars’a gönderdi¤i mektuplar›n önüne serilmesi üzerine suçunu
kabul etmek zorunda kald›. Pervâne otuzbefl kadar adam›yla birlikte, k›l›çla bo-
yunlar› vurulmak suretiyle öldürüldü (2 A¤ustos 1277). 
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Pervâne Selçuklu
Tarihindeki bu meflum
rolüne ra¤men, devrin birçok
kudretli adam› gibi, sahip
oldu¤u ola¤anüstü servetle,
çeflitli flehirlerde ad›n›
ebedilefltirecek cami,
medrese, darüflflifa ve
kervansaray gibi eserler
yapt›rm›flt›r.
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Türkiye Selçuklu Devleti’nin idare mekanizma-

s›yla ilgili problemleri tan›mlayabilme

Bozk›rl› bir Türk Devleti olan Türkiye Selçuklu-
lar›, kurulufl aflamas›nda Türkmenlere dayan›yor-
du. Türkmenlerin devlet kat›nda boy beyleri va-
s›tas›yla temsil edilmesi, boy beylerine devleti
sarsma imkân› veriyordu. Devlet ise yap›s› gere-
¤i, daha merkeziyetçi bir yap›ya do¤ru evrilme
e¤ilimi gösteriyordu. Türkmenler yerleflik hayata
geçmelerini de öngören sisteme, bu yüzden kar-
fl› duruyorlard›. Hükümdar›n hükümranl›k hu-
kunun zedeleyen bu durum, iktidar sâhiplerini
çözüm bulmaya zorlam›flt›r. ‹slâm Dünyas›nda
yayg›n olan gulâm sistemi, Türkiye Selçuklula-
r›’nda yerleflmeye bafllad›. Bafllang›çta devlete
sadakatle ba¤l›, her fleyini efendisine borçlu sâ-
d›k hizmetkârlar yetifltiren bu kurumdan; müsa-

dere ve siyaseten katl uygulamalar›yla destekle-
nerek istenen netice al›nm›fl oldu. Ancak daha
sonra sistemin boflluklar›ndan yararlan›p, özel-
likle taht de¤iflikliklerinde önemli roller oynayan
gulâmlar, sultana ve devlete tasallut etme e¤ili-
mine girdiler. Özellikle yafl› küçük flehzâdeler
ad›na yürüttükleri mücadelerde hem birbirlerini,
hem devletin otoritesini yok ettiler. Ayr›ca devle-
tin kuruluflundan itibaren, hanedan mensuplar›
aras›nda, kut anlay›fl› sebebiyle yaflanan saltanat
kavgalar› da, idare mekanizmas›n›n önemli so-
runlar›ndand›.

Babaîler Ayaklanmas›n›n sebep ve sonuçlar›n›

belirleyebilme

1220’lerde bafllayan Mo¤ol istilâs› Türkistan’da,
XI. yüzy›ldakine benzer bir göçe yol açm›flt›.
Horasan, ‹ran Azerbaycân üzerinden Anado-
lu’ya gelen Türkmenler, I. Alâaddin Keykubâd
zaman›nda iskân edilebilmifllerdi. Ancak bir
süre sonra gelenlerin say›s›n›n artmas›, yete-
neksiz idareciler ve Türkmenleri afla¤›layan
devflirme zihniyetin, özellikle güneydo¤u böl-
gesinde biriken Türkmenlerin iskân ve istih-
dam sorunlar›na duyars›z kalmalar› sebebiyle
isyan patlak verdi. Bu isyan devlet taraf›ndan
sonunda bast›r›lm›fl olmas›na ra¤men, devletin
tavan› ve taban› aras›nda kapanmas› zor bir
uçurum açt›. Devletin isyan› bast›rmakta güç-

lük çekmesi ve Erzurum’da Mo¤ollara karfl› bu-
lundurulan ordunun geri çekilmesi, Mo¤ol isti-
lâs›n› kolaylaflt›rm›flt›r. 

Mo¤ol ‹stilâs›n›n Türkiye Selçuklular› üzerindeki

etkilerini dönemler halinde aç›klayabilme 

Türkiye Selçuklular› ilk olarak 1243 Köseda¤ ye-
nilgisi üzerine, Mo¤ollara vergi vermek kayd›yla
tâbiyet alt›na girmifllerdi. Bu dönemde senelik
vergiyle birlikte, önceden belirlenen de¤erli he-
diyelerin gönderilmesi yeterli olmaktayd›. Ancak
II. Keyhüsrev’in ölümü ve küçük yafltaki o¤ulla-
r› II. Keykâvus ve IV. K›l›ç Arslan aras›ndaki taht
mücadelelerine, gulâm ümeran›n marifetiyle, Mo-
¤ol hanlar›n›n müdâhil olmas› yeni bir dönem
bafllatt›. fiemseddin ‹sfahanî ve Muineddin Per-
vâne gibi emirler, kiflisel ç›karlar›n› her fleyin üze-
rinde tutarak, sultan›n varl›k sebebi olan hüküm-
ranl›¤›n› elinden ald›lar. Mo¤ollara istediklerin-
den fazlas›n› vermek suretiyle onlar›n ülkeyi sö-
mürmesine imkân verip, idarî, malî ve askerî sis-
temi iflas ettirdiler. Selçuklu sultan› halk indinde-
ki meflruiyetinden yararlanmak üzere yerinde b›-
rak›lm›fl, devlet fiili olarak Mo¤ollar›n ve onlar›n
kuklas› olan devflirmelerin elinde kalm›flt›r.
Ayr›ca Mo¤ollar›n Suriye’de durdurulmas› Ana-
dolu’ya daha çok yüklenmelerine yol açt›. Mo¤ol
yöneticilerinin Pervâne’yi dahi ç›¤›r›ndan ç›karan
istekleri onu Memlûk sultan›yla anlaflmaya sevk
etti. Bunun üzerine Baybars’›n Anadolu’ya sefer
yap›p Mo¤ollar› yenilgiye u¤ratmas›, Pervâne’nin
öldürülmesine sebep oldu (1277). 
Mo¤ol istilâs›n›n en tahripkâr dönemi de bundan
sonra bafllad›. Zira flimdiye kadar Selçuklu ülke-
sini, her fleye ra¤men yerli ümera arac›l›¤›yla yö-
neten Mo¤ollar, en sad›k adamlar› Pervâne’nin
ihanetinden sonra art›k onlara güvenilemeyece-
¤ini görerek, merkezden umumî valiler atamaya
bafllad›lar. Daha önce de bir Mo¤ol tümeni ve
genellikle denetçi hüviyetinde görevliler atan-
makla birlikte, Anadolu art›k Mo¤ol valilerin or-
dular›n› beslemek yükümlülü¤ü alt›nda iyice ezi-
lecektir. 
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1. I. II. Giyaseddin Keyhüsrev ile ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. I. Alâaddin Keykubâd’›n H›ristiyan eflinden do¤-
mufltur.

b. Babas› taraf›ndan Erzurum’a melik tayin edilmifltir.
c. ‹lk Atabeyi Mübarizeddin Ertokufl’tur.
d. ‹flbirli¤i yapt›¤› emirlerle beraber babas›n› zehir-

letmekle itham edilmifltir.
e. Sadeddin Köpek, Taceddin Pervâne gibi emirle-

rin deste¤i ile tahta oturmufltur.

2. Devlet kademelerinde gulâmlar›n ço¤almas›n›n ne-
deni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Türkmen bürokratlar›n hükümdarlarca küçük
görülmesi

b. Türkmenlerin devlete hizmet etmek istememeleri
c. Türkmenlerin Bizansl›lar ile iyi iliflkiler içinde

olmas›
d. Devleti sarsma gücü olan Türkmen beylerine

karfl›l›k, sad›k gulâmlar›n tercih edilmesi
e. Türkmenlerin sadece savaflç› özelli¤inden yarar-

lan›lmak istenmesi

3. Gulâm emirler ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. fiehzadelerin tahta geçmesinde önemli roller oy-
nam›fllard›r.

b. Sultanla boy ölçüflebilecek kadar zenginleflmifl-
lerdir.

c. Zay›f hükümdarlar döneminde, devletin idare-
sinde do¤rudan etkili olmufllard›r.

d. Kendi aralar›ndaki mücadele devlet içinde kaht›
ricâle yol açm›flt›r.

e. D›fl tehlike karfl›s›nda devletin menfaatlerini ön
planda tutmufllard›r.

4. Afla¤›dakilerden hangisi Babaî Ayaklanmas›’n›n ne-
denlerinden biri de¤ildir?

a. Mo¤ol istilas›ndan kaçanTürkmenler ile yerle-
flikler aras›ndaki farkl› hayat tarzlar›n›n yaratt›¤›
meseleler

b. Devletin, Türkmenleri iskân etmek yerine onla-
r› sorun olarak görmesi

c. Türkmenlerin, gulâm kökenli ümera taraf›ndan
tahkir boyutunda afla¤›lanmas›

d. Devleti yönetenler ile Türkmenler aras›ndaki de-
rin zihniyet fark›

e. Türkmenlerin iskân edildi¤i memleketleri be-
¤enmemeleri

5. Babaî Ayaklanmas› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Önderli¤ini Baba ‹lyas ve halifesi Baba ‹shak
yapm›flt›r.

b. ‹syan önce Erzincan’da patlak vermifltir.
c. Toplumsal ve iktisadi nedenler ile flekillenen

ayaklanma, sonras›nda dinî bir karaktere bürün-
müfltür.

d. Selçuklu ordusu isyanc›lar taraf›ndan defalarca
yenilgiye u¤rat›lm›flt›r.

e. Selçuklu ordusundaki Türkmenlerin soydaflla-
r›ndan etkilenmeleri ihtimaline karfl›, Frank ve
Gürcü askerler ön saflarda yer alm›flt›r.

6. Anadolu’nun Mo¤ol tahakkümü alt›na girmesi ile il-
gili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Selçuklu Yönetimi’nin Babaî Ayaklanmas›’nda
gösterdi¤i zaafiyet Mo¤ollara bekledi¤i f›rsat›
vermifltir.

b. II. Keyhüsrev Mo¤ollar› durdurmak için Hr›sti-
yan, Müslüman tüm tâbilerinden yard›m iste-
mifltir.

c. Gulâm kökenli emirler aras›ndaki çekiflme, Mo-
¤ollar›n iflini kolaylaflt›rm›flt›r.

d. Mo¤ollar, Sivas ve Kayseri’yi ya¤malayarak Er-
zincan’a dönmüfllerdir.

e. Mo¤ollar, Alt›n Orda Han› Batu Han’›n ölmesi
üzerine Anadolu’dan çekilmek durumunda kal-
m›flt›r.

7. Afla¤›dakilerden hangisi, Köseda¤ Savafl›’n›n sonuç-
lar›ndan biri de¤ildir?

a. Türkiye Selçuklu Devleti ba¤›ms›zl›¤›n› kaybe-
derek Mo¤ollar’a tâbi bir duruma gelmifltir.

b. Tâbiyet Anlaflmas›, II. Keyhüsrev’e dan›fl›lma-
dan vezirin insiyatifiyle yap›lm›flt›r.

c. Durumun vahametini anlayan Bizans, Mo¤ol-
lar’a elçi göndererek bar›fl yapm›flt›r.

d. II. Keyhüsrev hazinelerini b›rakarak Tokat’a kaç-
m›flt›r.

e. Ermeniler bu bozgundan yararlanarak Türkiye
Selçuklular’›na tâbiyette ayr›lm›fllard›r.

Kendimizi S›nayal›m
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8. II. Giyaseddin Keyhüsrev sonras› Türkiye Selçuklu-
lar›’›n durumu ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Veliaht olan Alâddin Keykubâd yerine, ‹zzeddin
Keykâvus tahta oturmufltur.

b. Güyük Han’›n deste¤ini alan K›l›ç Arslan karde-
fli Keykâvus’u tahttan indirerek sultan olmufltur.

c. Celâleddin Karatay’›n devreye girmesiyle, üç
flehzade birden tahta oturmufltur.

d. Mo¤ollar aras›ndaki taht kavgalar› Türkiye Sel-
çuklu Devleti’ne toparlanma imkân› vermifltir.

e. Mo¤ollar’a ödenen vergi üç kat›na ç›km›fl ve
halktan al›nan a¤›r vergiler Mo¤ollar’a rüflvet
olarak sunulmufltur.

9. Türkiye Selçuklular›’n›n gerileme dönemiyle ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹dare mekanizmas›, güçlü idarecilere odakl› ol-
du¤u için zay›f hükümdarlar çöküfl sebebi ol-
mufllard›r.

b. Ümeran›n devlet menfaâtlerini müdafaa etmesi
Mo¤ol sald›r›lar›n› artt›rm›flt›r.

c. Selçuklu devlet adamlar›n›n mücadele yerine,
Mo¤ollara yaranma politikalar› düflmana daha
çok f›rsat vermifltir.

d. Bu dönemin en önemli olaylar›ndan birisi Mo-
¤ollara karfl› Türkmen ayaklanmalar›d›r.

e. II. Keyhüsrev’in o¤ullar› aras›ndaki taht kavgala-
r› y›llarca sürmüfltür.

10. Sultan Baybars’›n Anadolu Seferiyle ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Baybars’› Anadolu’ya davet edenlerin bafl›nda
Pervâne bulunmaktad›r.

b. Türkmen Beyleri de Baybars’› bu sefer için tefl-
vik etmifllerdir.

c. Pervâne’nin deste¤iyle Mo¤ollar, Elbistan’da ye-
nilgiye u¤rat›lm›flt›r.

d. Bekledi¤i deste¤i göremeyen Baybars, k›sa süre
sonra ülkesine dönmüfltür.

e. Pervâne, bu seferden dolay› suçlu bulunarak
idam edilmifltir.

IV. K›l›ç Arslan’›n II. Keykâvus’a gönderdi¤i Ekim

1256 tarihli mektubun metni: “‹slâm Âlemi ve Müs-
lümanlar›n ilk sars›nt›s›, Hârizmflah Sultan Muham-
med’in Türkistan askerine (Mo¤ol) karfl› muharebeye
giriflmesiyle bafllam›flt›r. Bu sebeple kendisi Hazar De-
nizi’nde bir adaya s›¤›nm›fl ve orada ölüp kefensiz kal-
m›flt›r. O¤lu Sultan Celâleddin de Meyyâfârikîn civar›n-
da birkaç ç›plak Kürt’ün kurban› olmufltur. Zira Tür-
kistan askerine [Mo¤ollara] muhalefet eden hiç-
bir kimse murad›na erememifltir. E¤er devletimizin
büyükleri il olmay› ve haraç vermeyi münasip görme-
selerdi, bu kardeflinizi küçük yaflta Anadolu’dan Hoten,
Karakurum ve Kumar-sini’ye kadar gönderip, bana bu
meflakkatlerin ac›s›n› tatt›rmazlard›. Babam›z en büyük
Noyan Baycu, Selçuk hanedan›ndan kalan biz üç yetim
kardefle flefkât gösterdi. Büyük noyan yarl›¤ hükmü-
ne göre Türkistan askeriyle memleketimize geldi-
¤inde, ya siz veya beni hapisten ç›kar›p ona tuz-
gu götürsek ve r›zas›n› alsayd›k, Sultan Alâaddin
Kervansaray› önünde bir savafla sebep kalmazd›.
Siz hazinede bulunan altun, mücevherât ve di¤er eflya-
y› al›p Antalya’ya götürünce, Baycu Noyan beni kurtar-
d›. Ben Konya’ya var›nca hazineyi bofl buldum... fiimdi
duydu¤umuza göre, baz› kimseler fesada saparak düfl-
mana karfl› asker toplanmas› için etrafa fermanlar gön-
dermifllerdir. E¤er düflmandan maksat ben birade-
riniz ise, ben flimdi babam›z büyük noyana gidi-
yorum. E¤er bununla Türkistan ordusu murad edil-
mifl ise, bafllang›çta belirtti¤imiz gibi, onlar›n karfl›s›-
na ç›kan herkes cezas›n› bulmufltur. Müfsidleri ya-
kalay›p, birlikte ve anlaflm›fl olarak büyük noyana gide-
lim... E¤er müfsidlerin sözlerine bak›l›rsa Mo¤ol as-
kerleri henüz k›l›c› k›n›na koymad›¤› için Antalya
ve Alâiyye sâhillerine harekete kararl› olduklar›ndan, o
tarafta henüz mamur kalan köylerin de harap edilmesi,
halk›n, aile ve çocuklar›n esir al›nmas›, Selçuklular›n
flerefinin tamamiyle k›r›lmas› ve mesuliyetin k›ya-
mete kadar omuzlarda tafl›nmas› mukadderdir.”
(Osman Turan, Selçuklular Zaman›nda Türkiye, ‹stan-
bul 1993, s.484.

Okuma Parças›
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiehzâdelik Dönemi ve Tahta
Geçmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gulâm Sistemi Meselesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gulâm Sistemi Meselesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Babaîler Ayaklanmas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Babaîler Ayaklanmas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹stilâs›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Köseda¤ Savafl›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Müflterek Saltanat Dönemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹stilâs›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baybars’›n Anadolu Seferi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Türkmen beylerinin devletteki genifl temsil kabiliyetleri
dolay›s›yla sebep olduklar› olumsuzluklar› ortadan kal-
d›rmak üzere, tercih edilen gulâm sistemidir. Gulâm sis-
temi idare mekanizmas›n›n bafll›ca unsurlar›ndan biri ol-
mas›na ra¤men, buradan yetiflen devlet adamlar› zaman-
la sisteme nüfuz ederek, hükümdara ve devlete tasallut
edecek güce ulaflmaktayd›lar. Bunlar›n kendi aralar›n-
daki rekabet s›ras›nda zay›f kiflilikli hükümdar›n korku-
lar›n› besleyerek yapt›klar› tasfiye, en ceberrut olanlar›-
n›, Sadeddin Köpek gibi iktidar›n sâhibi yapabiliyordu.

S›ra Sizde 2

Babaî ayaklanmas›n›n yol açt›¤› en büyük olumsuzluk-
lardan biri, bu fliddetli mücadele s›ras›nda ve sonras›n-
da devletin aslî unsuru olan Türkmenler’in, Mo¤ol isti-
lâs›n›n önünü açacak askerî bir zaaf yaratm›fl olmas›d›r.
Farsl›laflm›fl ‹ranl› yöneticilerin takip etti¤i siyaset neti-
cesinde marjinal duruma düflmüfl olmalar›d›r. Türkmen-
ler’in ve devletin u¤rad›¤› insan kayb› yan›nda, zaten
sebebi oldu¤u sosyal ve iktisadî buhran› derinlefltirme-
si bir di¤er tahribat alan›d›r. En k›sa zamanda ortaya ç›-
kan sonuç ise, önceki olumsuzluklar› da katlayarak bü-
yüten Mo¤ol istilâs›n›n önünü açmas›d›r.

S›ra Sizde 3

Mo¤ol istilâs›n›n Türkiye’de bu kadar kolay sonuca ulafl-
mas›, Erzurum’da tâbiye edilmifl olan askeri kuvvetlerin
Türkmen ayaklanmas› yüzünden çekilmifl olmas›; baflta
hükümdar olmak üzere devleti yönetenlerin gösterdi¤i
zaaf ve devletin kaderini elinde bulunduran ümerân›n
kendi kiflisel ç›karlar›n› devam ettirebilmek ve Mo¤ollar
nezdinde önemli mevkiler kapabilmek için, devleti on-
lara peflkefl çekmifl olmalar›d›r. 

S›ra Sizde 4

Hulagü’nun bat›ya tayini ve ‹ran Mo¤ollar›n›n kurulma-
s›, ‹slâm Dünyas›n›n tamam›n›n egemenlik alt›na al›n-
mas› için bat›ya daha çok kuvvet y›¤›lmas›na, dolay›s›y-
la Mo¤ol bask›s›n›n artmas›na sebep olmufltur. II. Key-
hüsrev öldü¤ünde ümeran›n reflit olmayan flehzâdeler
ad›na, taht kavgalar›yla ülkeyi zay›flatt›klar› dönemde
ortaya ç›kan bu geliflme, Türkiye Selçuklular›’n›n tâbiyet
flartlar›n›n giderek a¤›rlaflmas›na sebep olmufltur. fiem-
seddin ‹sfahanî, Tu¤raî fiemseddin ve Muineddin Pervâ-
ne gibi yöneticiler, sultan›n otoritesini fiili olarak yok
edip, ülkeyi Mo¤ollar’›n arpal›¤› haline getirmifllerdir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mo¤ol istilâs›n›n Muîneddîn Pervâne’nin ölümünden sonraki dönemini ma-
hiyeti bak›m›ndan de¤erlendirebilecek,
Selçuklu Hanedan›n›n çöküflü ve Türk Tarihindeki yerini aç›klayabilecek,
Anadolu’da Mo¤ol istilas›ndan sonra kurulan Türkmen Beylikleri ve tarihi
rollerini belirleyebileceksiniz. 

‹çindekiler

• Abaka
• Muineddîn Pervâne
• Kongurtay
• Uç Türkmenleri
• Karamano¤ullar›
• Pervâneo¤ullar›

• Baybars
• Cimri/Siyavufl
• K›l›ç Arslan
• Keyhüsrev
• Sâhib Ata Fahreddin Ali
• Keykâvus
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Türkiye Selçuklu
Tarihi

• MO⁄OL ‹ST‹LÂSINA KARfiI
TÜRKMEN ‹SYANLARI 

• MO⁄OL ‹ST‹LASINDAN SONRA
ANADOLU’DA KURULAN
BEYL‹KLER 

• TÜRK‹YE SELÇUKLU
HANEDANININ SONU

7
TÜRK‹YE SELÇUKLU TAR‹H‹

Selçuklu Hanedan›n›n
Sonu ve ‹kinci Beylikler
Dönemi



MO⁄OL ‹ST‹LÂSINA KARfiI TÜRKMEN ‹SYANLARI 

‹lk Türkmen Hareketleri
Önceki ünitede anlat›ld›¤› gibi, XIII. asr›n en önemli hadisesi hiç flüphesiz Asya k›-
tas›n›n büyük bir bölümüyle Orta Avrupa’ya kadar yay›lan Mo¤ol istilâs› idi. Tür-
kiye Selçuklu Devleti de Köseda¤’da hezimete (1243) u¤rayarak bu olaydan nasi-
bini alm›flt›. Nitekim bu yenilginin ard›ndan devleti yönetenlerin yetersizlikleri ve
düflmanla yap›lan iflbirlikleri nedeniyle, Anadolu k›sa bir sürede Mo¤ol istilâs›na
maruz kald›. Devletin önemli mevkilerinde bulunan görevliler, menfaatleri çerçe-
vesinde Mo¤ollara hizmet etmekte birbirleriyle yar›fl›rlarken; ilk tepkiler otoritenin
daha az hissedildi¤i, ülkenin daha ziyade k›y› bölgelerinde yaflayanlar baflta olmak
üzere Türkmenlerden gelmifltir. 

Çünkü Mo¤ol istilas› nedeniyle artan vergiler, yaflanan fliddet ve Mo¤ol istilâs›
nedeniyle gelen yeni göçlerden en çok yerlerini yurtlar›n› terk etmek zorunda ka-
lan Türkmenler etkilenmiflti. Türkmenler bafllang›çta temel insanl›k haklar›n› koru-
mak için hem Mo¤ollara, hem onlarla iflbirli¤i eden hükûmete karfl› sadece isyan
ediyorlard›. Ancak Mo¤ollar›n önünden kaç›p Türkmenlerle birlikte Anadolu’ya
gelen Türkistanl›, ‹ranl› fleyh ve dervifller bu isyanlar› yeni bir ruhla organize etti-
ler. Mo¤ollara duyulan nefreti ve savafl iste¤ini cihad mefhumuyla yo¤urarak, da-
ya iyi örgütlenmifl bir mücadele bafllatt›lar. 

Nitekim hat›rlanaca¤› gibi II. Keykâvus, 1258 y›l›nda Mo¤ollar›n deste¤iyle sal-
tanat mücadelesine giren kardefli IV. K›l›ç Arslan’a karfl› cihad ilan etmifl; Türkmen-
lerden toplad›¤› yard›mla baflar›ya ulaflm›flt›. 

Türkmenler bundan böyle Mo¤ol aleyhtar› olaylarda daha s›k görülmeye bafl-
lad›lar. Zira II. Keykâvus taht›n› korumak için, Sultan Baybars’la ittifak çabalar› ya-
n›nda, özellikle uç Türkmenleri’ni Mo¤ollara karfl› seferber ediyordu. Bu kuvvetle-
rinin en büyüklerinden biri, Lâdik (Denizli), Honas ile Dalaman civar›nda oturan;
Mehmet Bey, kardefli ‹lyas Bey, damad› Ali Bey, Sevinç ve Salur Beyler idaresin-
deki Türkmenlerin mevcudu 200.000 kadard›. Ayr›ca Kerimüddîn Karaman’a tâbi
güney Türkmenleri de, Mo¤ollar’a karfl› mücadele ediyorlard›. 

Selçuklu Hanedan›n›n Sonu
ve ‹kinci Beylikler Dönemi

Arapça'da "güç ve gayret
sarfetmek" anlam›na gelen
ve “cehd” kökünden türemifl
olan cihad,  ‹slâm'› tebli¤ ve
bu u¤urda düflmanla
savaflmak manâs›ndad›r.

‹zzeddîn Keykâvus’a yard›m
eden Türkmenler aras›nda
Marafl çevresinde yaflayan,
Tahtac› denilen A¤açeri
Türkmenleri de vard›.

        



Denizli’de bir uç beyli¤i kurmufl olan bu Türkmenler, Mo¤ol istilâs› önünden önce Azer-
baycan, Gürcistan bölgesine gelmifl; sonra bir süre Erzincan ve Bayburt havalisine yerleflip,
Sinop’tan Anteb’e kadar etrafa ak›nlar düzenlemifllerdi. Sonunda üzerlerine gönderilen
bir Mo¤ol ordusuna Erzincan yak›nlar›nda ma¤lup olup, kay›plar verdikten sonra Denizli
bölgesine çekilmifllerdi.

Mehmet Bey, II. Keykâvus’a yard›m etti¤i için, Selçuklu ve ‹lhanl› kuvvetlerinin
bask›s›na maruz kald›¤›nda kuvvetleri yeterli bulmayarak, Mo¤ollarla anlaflma yo-
luna gitti. Han’a gönderdi¤i elçi vas›tas›yla tâbiyetini bildirip kendisine menflur,
sancak vs. gönderilmesini istedi. Hûlâgû isteklerini kabul etmekle birlikte Mehmet
Bey’den, bizzat huzuruna ç›kmas›n› istedi. Fakat kendini emniyette hissetemeyen
Mehmet Bey bu emre uymay›nca Hûlâgû, K›l›ç Arslan’› ve Al›ncak Noyan idaresin-
deki Mo¤ol askerlerini üzerine sevk etti. Mehmet Bey, bu arada Mo¤ollarla iflbirli-
¤i eden damad› Ali Bey’in ihanetine u¤rad›. Ali Bey kendi beyli¤inin onaylanmas›
karfl›l›¤›nda Mo¤ol ordular›na rehberlik etti. Nitekim Dalaman Ovas›’nda karfl› kar-
fl›ya gelen Selçuklu-‹lhanl› ordusu karfl›s›nda Türkmen kuvvetleri hezimete u¤rad›.
Mehmet Bey da¤lara kaç›p kurtulduysa da; kardefli ‹lyas Bey ve Salur Bey baflta ol-
mak üzere birçok Türkmen esir düfltü. Mehmet Bey daha sonra kendisine amân
verilmesi flart›yla itaat edece¤ini bildirmifl; iste¤i kabul edilmekle birlikte, Konya’ya
götürülürken IV. K›l›ç Arslan’›n emirleri taraf›ndan Borgulu (Uluborlu)’da öldürül-
müfltür.

Türkmen isyanlar›n› Selçuklu Devleti aç›s›ndan nas›l de¤erlendirirsiniz? 

II. Keykâvus 1261 y›l›nda, ‹lhanl› ordusunun destekledi¤i kardefline yenilip
Anadolu’yu terk ettikten sonra, IV K›l›ç Arslan tek bafl›na hükümdar oldu. Kara-
manl›lar baflta olmak üzere Türkmenler Çank›r›, Ankara, Kastamonu Amasya, To-
kat, Niksar bölgelerinde sald›r›lara devam ettiler. Ancak devletin kontrolünü eline
geçiren Muîneddîn Pervâne (1262-1277), Keykâvus’a yak›nl›¤› ile bilinen devlet
adamlar›n› yönetimden uzaklaflt›rd›.

Pervâne’nin II. Keykâvus taraftarlar›n› tasfiyesi, Anadolu’da Mo¤ollar’a karfl› direnen cep-
henin y›k›lmas›na ve asker say›s›n›n azalmas›na sebep oldu¤u için, Selçuklu ordusu bun-
dan böyle ‹lhanl›lar›n basit bir yard›mc› birli¤i haline gelmifltir. 

Daha sonra mevcut duruma boyun e¤meyen Türkmen beylerine karfl› bazen
fliddet gösterilip, bazen de beylikleri onaylanarak asayifl sa¤lanmaya çal›fl›ld›. 

IV. K›l›ç Arslan, asi Karaman beyinin çocuklar›ndan ele geçenleri Gavele kalesinde hapset-
miflti. Pervâne Karamanl›lar›n Mo¤ollara karfl› olan düflmanl›¤›n› biliyordu. Fakat sultan›n
ölümünden sonra Pervâne onlar› serbest b›rakm›fl ve Ermenek civar›n› Karaman Bey’e ik-
ta edip beyli¤ini onaylad›¤› gibi, kardefli Bunduz’u da emir-i candârl›¤a tayin etmiflti.

Fakat çok h›rsl› bir devlet adam› olan Pervâne IV. K›l›ç Arslan’› Mo¤ollara öl-
dürtüp (1266) tahta onun çocuk yafltaki o¤lu III. G›yaseddîn’i geçirdi. Asl›nda Sel-
çuklu Devleti üzerindeki nüfuzunu Mo¤ollara borçlu olan Pervâne, onlardan da
kurtulmak için çareler aramaya bafllay›nca yeni s›k›nt›lar baflgösterdi.
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Hatîro¤lu ‹syan› 
Nitekim önceki ünitede de anlat›ld›¤› gibi, Pervâne son hedefine ulaflmak için, mu-
haliflerini Baybars’la iflbirli¤i itham›yla yok ederken, bu iddia üzerinden Memlûk-
lerle Mo¤ollar› da birbirine k›rd›rmak istiyordu. Hatta Anadolu’da görevli Mo¤ol
flehzâdelerini bile ayn› flekilde suçluyor ve Abaka’dan onlar›n Anadolu’dan al›nma-
lar›n› talep ediyordu. Pervâne, kendisine karfl› güveni sars›lan Abaka’n›n emri üze-
rine Tebriz’e gitti. Ancak Selçuklu devlet adamlar› Pervânede dâhil, Baybars’a ya-
p›lan davetler ve yaz›flmalar yüzünden kendilerini emniyette hissetmiyorlard›.

Bunun üzerine Pervâne’nin yola ç›kmas›ndan sonra, Beylerbeyi Hatîro¤lu Me-
sud ve kardefli Mahmud, Mikâil, Harput Subafl›s› Bicâr ve o¤lu Diyarbekir subafl›s›
Bahad›r gibi Selçuklu yöneticileri Baybars’la kesin olarak anlaflma karar› ald›lar.
Ayr›ca bunu yaz›l› olarak Memlûk sultan›na bildirerek Anadolu’ya davet ettiler
(1276 bahar›). Baybars daveti kabul etmekle birlikte, mevsim flartlar› nedeniyle he-
men gelemiyece¤ini biraz dayanmalar›n› bildirdi. Hatîro¤lu fierefeddîn ve di¤er
Selçuklu ileri gelenleri III. G›yaseddîn’in tahtta kalmas› flart›yla Baybars ile tekrar
temasa geçtiler. Görüflmeler sürerken Baybars, Emir Bektut komutas›nda 6.000 ki-
flilik bir Memlûk birli¤ini keflif için Elbistan’a gönderdi. Bunun üzerine Baybars’›n
ordusuyla yak›nlarda oldu¤unu düflünerek ümitlenen Hatîro¤lu fierefeddîn, Mo-
¤ollara karfl› bir ayaklanma bafllatt›. Özellikle Ermenek yöresindeki Karamanl›lar
ve uç Türkmenleri ile temas sa¤land›ktan sonra isyan dalgas› h›zla yay›ld›. Kara-
manl›lar Uluk›flla’da görevli küçük bir Mo¤ol birli¤ini tamamen imha ettiler. Hati-
ro¤lu, Selçuklu sultan›n› Ni¤de’ye götürdü, kardeflini de Baybars’a elçi olarak gön-
derdi. Baybars cevab›nda “Pervâne’yle y›l sonunda gelmek için anlaflt›klar›n›” bil-
dirdi. Anadolu’daki Mo¤ol askerleri bafllang›çta isyanc›lar› kontrol alt›na almakta
yetersiz kald›lar. Bu arada büyük noyanlar idaresindeki 30.000 kiflilik bir Mo¤ol
kuvvetiyle birlikte, Pervâne de Anadolu’ya döndü. Baybars’›n henüz yola ç›kmad›-
¤›n› ö¤rendikten sonra süratle durumu hâkim oldular. Bu kadar büyük bir orduy-
la savaflmas›n›n mümkün olmad›¤›n› anlayan Hatîro¤lu, Uluk›flla kalesine s›¤›nmak
istedi fakat yakaland›. ‹syana kat›lan elebafl›lar›n yarg›land›¤› mahkemede öldürü-
lece¤ini anlayan Hatîro¤lu, Pervâne’nin de en az kendisi kadar suçlu oldu¤unu
söyledi. Buna ra¤men yine Pervâne’nin güya ikisini de ölümden kurtaracak ifade
de¤iflikli¤i tavsiyesinin ard›ndan Abaka, Hatîro¤lu’nu idam ettirdi (1276). Pervâne
bu olayda hayat›n› kurtarmas›na ra¤men, Mo¤ollar nezdinde ciddi güven kayb›na
u¤rad›.

Karamano¤ullar› ve Siyavufl (Cimri) Hadisesi
Hatîro¤lu isyan› baflar›s›zl›kla neticelenmesine ra¤men Ermenek, Mut, Silifke ve
Anamur civar›nda yaflayan Karamanl› Türkmenleri, Mo¤ollara karfl› bafllat›lan isyan
dalgas›n› devam ettirdiler. Selçuklu devletine vergi vermeyi reddeden ve ba¤›ms›z-
l›¤›n› ilan eden Karamano¤ullar›, üzerlerine gönderilen ordular› ma¤lub edip, hâ-
kimiyet alanlar›n› sahillere kadar genifllettiler. Sultan Baybars 15 Nisan 1277’de, El-
bistan Ovas›’nda Mo¤ollar› hezimete u¤ratt›ktan sonra Kayseri’ye geldi¤inde, onu
karfl›layanlar aras›nda Karamano¤lu Ali Bey de vard›. Baybars ona ve a¤abeyi
Mehmet Bey’e beylik menflurlar› vermiflti. Ancak bu sefer sonunda kendisine veri-
len siyasi deste¤i yeterli bulmayan Baybars Anadolu’dan ayr›ld›. Bu durum Mo¤ol-
lardan kurtulmak için Memlûk sultan›na umut ba¤layan Türkmenleri sarst›ysa da
direnifle engel olmad›.

1617.  Ünite  -  Selçuklu Hanedan›n›n Sonu ve ‹k inci  Bey l ik ler  Dönemi

     



Karamano¤lu Mehmet Bey, bu hareketin ancak Mo¤ol tahakkümünü reddeden
bir Selçuklu hanedan mensubunun tahta oturtulmas›yla baflar›ya ulaflabilece¤i ka-
naâtindeydi. Bu nedenle II. Keykavus’un, Alt›norda’ya giderken Bizans’ta kalan
çocuklar›ndan birisini getirterek, tahta ç›karmak gerekti¤ini söylemeye bafllad›.
Bundan k›sa bir süre sonra, Alâeddîn Siyavufl adl› birisi Keykâvus’un o¤lu oldu¤u
iddias›yla ortaya ç›kt›. 

Bu iddiay› ahaliye kabul ettirebilmek için, Su¤dak’dan kaç›p gelen Sivasl› Tâkî
adl› birisinin flahitli¤ini öne sürdüler. Siyavufl, Mo¤ol karfl›tl›¤› sebebiyle k›sa süre-
de Türkmenler taraf›ndan kabul gördü. Karamano¤lu Mehmet Bey eline geçen bu
büyük f›rsat› de¤erlendirmek için Eflref ve Mentefle Beyler’le birlikte Aksaray üze-
rine yürüdü. Sonra burada fazla oyalanmadan Konya’ya yöneldi. Çünkü Baybars’›n
Elbistan Savafl› ve sonra yaflanan kar›fl›kl›klar nedeniyle payitahtta ciddi bir askeri
kuvvet kalmam›flt›. Karamano¤lu Mehmet Bey flehre yaklafl›nca Selçuklu yetkilile-
ri ile temasa geçti. Yan›nda II. Keykâvus’un o¤lunun bulundu¤unu; bunu isbat
edebilece¤ini, ayr›ca bu Selçuklu melikini mutlaka tahta oturtaca¤›n› bildirdi.

Bu istekleri reddedilen Mehmet Bey ve Siyavufl k›rm›z› külahl›, çar›kl›, siyah ki-
limli Türkmen kuvvetleriyle, Konya’y› kuflat›p 14 May›s 1277’de flehre girdiler. Si-
yavufl, Selçuklu taht›na oturtulup sultan ilân edildi. Konya ileri gelenlerinden biat
al›n›p ad›na hutbe okundu ve para kesildi. Siyavufl’un vezirli¤ine Karamano¤lu
Mehmet Bey getirildi. Ard›ndan toplanan Selçuklu Dîvân›’nda “Bundan sonra dî-
vânda, dergâhta, bârgâhta (saray gibi izinle girilen yer), mecliste ve meydanda
Türkçe’den baflka dil konuflulmaya” fleklinde bir karar al›nd› 

Siyavufl sikkeleri için bkz. Nezihi Aykut, “Türkiye Selçuklu Sultan› Siyavufl (Cimri) sikke-
leri”, Belleten, say› 203, Ankara 1988, s. 475-482. Türkiye Selçuklu Devleti’nde Türkçe-
nin resmî dil olmas›na dair bkz. Erdo¤an Merçil, Türkiye Selçuklular› Devrinde Türkçenin
Resmî Dil Olmas›n› Kim Kabul Etti?”, Selçuklular -Makaleler, ‹stanbul 2011, s. 92-99.

Mehmet Bey, Siyavufl’un durumunu kuvvetlendirmek için, onu IV. K›l›ç Ars-
lan’›n k›z›yla evlendirmek üzere harekete geçti. Fakat k›z›n annesi Gazalya (Guzâ-
liye) Hâtun çeyiz haz›rl›¤› için dört ayl›k bir süre talep etti. 

Bu arada Mehmet Bey’in faaliyetlerinden haberdar olan Selçuklu ileri gelenle-
rinden Sâhip Atao¤ullar›, Karahisar-Develi’de asker toplay›p Germiyân Türkmen-
leri’ni de para ile tutarak Konya üzerine hareket ettiler. Bunu duyan Mehmet Bey
ve Siyavufl, Türkmenlerle birlikte Akflehir yönünde ilerleyerek onlar› karfl›lad›lar.
Bu orduyu yenip muzaffer olarak Konya’ya döndüler (Haziran 1277). Ancak k›sa
bir süre sonra ‹lhanl› flehzâdesi Kongurtay’›n büyük bir orduyla ilerledi¤i haberini
ald›lar. Siyavufl ve Mehmet Bey bu kadar büyük bir orduya karfl› koyamayacakla-
r›n› görüp, Konya’dan ç›k›p Ermenek taraflar›na çekildiler. 

Bu olaylar s›ras›nda bölge istikrars›z bir hâle gelmiflti. K›z›l adl› bir vergi memuru 4.000
kiflilik bir kuvvet toplay›p Aksaray’a hâkim olmufltu. Bu zât Aksaray yak›nlar›nda bir Mo-
¤ol ordugâh› kuruldu¤u haberini al›nca, flehir halk›yla birlikte onlara do¤ru yola ç›kt›.
Kongurtay bu kalabal›¤› Siyavufl ve Karamano¤lu’nun adamlar› san›p üzerlerine sald›rd›
ve K›z›l dâhil birço¤unu öldürüp halktan önemli kimseleri esir etti.

Bu arada Konya’y› terk eden Siyavufl ve Mehmet Bey, Selçuklu-Mo¤ol ordusu-
nun takibinden kurtulamad›lar. K›fl dolay›s›yla sefere ara verilmekle birlikte, Türk-
menlerin toplanmas›na f›rsat vermeden yeniden harekete geçen Selçuklu-Mo¤ol
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kuvvetleri, önce Mehmet Bey’i ve iki kardeflini yakalay›p öldürdüler. Herne kadar
Siyavufl bu bask›ndan kurtulup Anadolu’nun bat› ucunda etraf›na toplad›¤› Türk-
menlerle bir süre daha direniflini sürdürdüyse de, sonunda yakalan›p öldürüldü
(1279).

MO⁄OL ‹ST‹LASINDAN SONRA ANADOLU’DA 
KURULAN BEYL‹KLER

Beyliklerin Kuruldu¤u Ortam
Selçuklu Devleti, Miryokefalon zaferiyle askeri sorunlar›n› önemli ölçüde hallettik-
ten sonra, yap›sal bir dönüflüm sürecine girmiflti. Daha önceki ünitelerde temas
edildi¤i gibi, kurulufl aflamas›nda devletin aslî gücünü oluflturan Türkmenler, daha
sonra yerleflikli¤i öngören devlet politikalar›na karfl› durdular. Burada temel mese-
lenin Türkmen beylerinin, temsil ettikleri insan gücünden vazgeçmek istememele-
ri oldu¤unu hat›rlatmakta fayda vard›r. Netice olarak sultan›n hükümranl›k alan›n›
tehdit eden bu durum, Türkmenlerin yavafl yavafl sistemin d›fl›na ve uçlara do¤ru
kayd›r›lmas›yla çözülmeye çal›fl›ld›. Bizans ve Ermeni s›n›rlar›nda fetihlerle ülke
topraklar›n› geniflletmeye devam eden bu zümrelere Uç Türkmenleri denilmektey-
di. Yine malûm oldu¤u gibi 1220’lerde bafllayan Mo¤ol istilâs›, Türkistan’da yeni
göç dalgalar› yaratm›flt›. Tüm Orta Asya’y› kaplayan bu felâketten can›n› kurtar›p
kaçan Türkler, istilân›n ilerlemesine paralel olarak Horasan-‹ran-Azerbaycan üze-
rinden Anadolu’ya gelmekteydiler. Devrin kaynaklar›n›n ifadesine göre bu deniz-
deki kum veya çekirge sürüsü gibi kalabal›klar, Anadolu’da da, Mo¤ollar›n önün-
den kaçarak daha çok uçlarda temerküz ettiler. Afla¤›da k›sa tarihçeleri verilecek
olan bu beylikler, Uç Türkmenleriyle yeni gelenlerin güç birli¤i etmesi ve ço¤un-
lukla Mo¤ol istilâs›na karfl› baflkald›r› çerçevesinde teflkilatlanm›fllard›r. Baz›lar›n›n
kurucular› Türkmen beyleri olmasa bile onlar›n da askeri güçlerini Türkmenler
oluflturuyordu. Bu beyliklerdenbir k›sm›n›n Selçuklularla iliflkisi nisbetinde tarihle-
ri anlat›lacak; di¤erleri çok k›sa veya sadece ismen zikredileceklerdir.

Lâdik/Denizli (‹nanço¤ullar›) Beyli¤i
Mo¤ol istilas›ndan sonra bafl gösteren Türkmen isyanlar› neticesinde Bat›- Anadolu’da
teflekkül eden beylik, XIII. asr›n ikinci yar›s›ndan XIV. asr›n sonlar›na kadar, Lâdik
(Denizli) merkez olmak üzere Honaz ve Dalaman civar›nda hüküm sürmüfltür. 

Beyli¤in kurucusu bir uç gazisi olan Mehmet Bey’dir. Hat›rlanaca¤› üzere Hû-
lâgû 1262’de Al›ncak Noyan’›, bu bölgedeki Türkmen isyanlar›n› bast›rmak için gö-
revlendirdi¤inde, onun damad›yla beyli¤ini onaylamak üzere gizli bir anlaflma
yapm›fllard›. Nitekim Mehmet Bey, Dalaman civar›nda yap›lan savaflta Ali Bey’in
ihanetiyle yenildi ve öldürüldü. Vard›klar› anlaflmaya göre, Ali Bey’in hâkimiyeti
onayland›. Ali Bey 1277’ye kadar Selçuklulara tâbiyetini sürdürdü. Ancak Siyavufl
(Cimri) hadisesi s›ras›nda yine Türkmenlerin Mo¤ol karfl›t› saflar›nda yer ald›. Bu
yüzden Lâdik (Denizli) bölgesine gelen Selçuklu-Mo¤ol ordusu taraf›ndan yakala-
narak Karahisar kalesine hapsedildi (1278). K›sa bir süre sonra burada öldü. O¤lu
fiücâeddîn ‹nanç (Y›nanç) Bey’in hangi tarihte beyli¤in bafl›na geçti¤i kesin olarak
bilinmemektedir. Zira Ali Bey’in tutuklanmas›ndan sonra Lâdik (Denizli) ve civar›
bir süreli¤ine Sahip Atao¤ullar›’n›n kontrolüne geçmifltir. 

1637.  Ünite  -  Selçuklu Hanedan›n›n Sonu ve ‹k inci  Bey l ik ler  Dönemi

Siyavufl, Selçuklu ordusunda
yer alan Germiyanl›lar
taraf›ndan öldürüldükten
sonra derisi yüzülüp içine
saman doldurulmak
suretiyle eflek üstünde
dolaflt›r›l›p teflhir edildi.

      



Beylik hakk›nda yap›lan ilk araflt›rmalarda ‹nanç (Y›nanç) Bey’in Germiyano¤lu Ali Bey’in
o¤lu ‹nanç Bey oldu¤u san›lm›flt›. Ancak Mo¤ol istilas›ndan sonra Anadolu’da kurulan ‹lk
Türkmen Beyli¤i olmas› itibariyle önem arz eden beyli¤in fleceresi daha sonraki çal›flma-
larda düzeltilmifltir.

Mo¤ollar›n Anadolu umumi valisi Emir Çoban 1314’de Anadolu’ya geldi¤inde,
ona itaatini bildiren beyler aras›nda ‹nanç Bey de vard›. 1355’de ‹nanç Bey öldük-
ten sonra yerine o¤lu Murat Arslan; sonra da ilmi ve âlimleri himayesiyle tan›nan
‹shâk Bey geçmifltir (1362). Beylik 1368 de Germiyano¤ullar›’n›n eline geçerek ta-
rih sahnesinden silinmifltir.

Selçuklular ve Beylikler döneminde Lâdik (Denizli) konusunda daha fazla bilgi için bkz.
Tuncer Baykara, Selçuklular ve Beylikler Ça¤›nda Denizli 1070-1520, ‹stanbul 2007.

Karamano¤ullar› Beyli¤i
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Mo¤ol istilas› nedeniyle çöküfl sürecine girdi¤i bu dö-
nemde uç Türkmenleri taraf›ndan kurulan en büyük beylik Karamano¤ullar›’d›r.
O¤uzlar’›n Afflar boyuna mensup olan Karamanl›lar, Anadolu’ya XIII. asr›n ilk çey-
re¤inde, Azerbaycan ve fiirvan bölgesinden göç etmifllerdir. 1228 y›l›nda I. Alâad-
dîn Keykubad taraf›ndan Ermenek bölgesine yerlefltirilen bu Türkmenler, Nûre Sû-
fî b. Sâdeddîn’in idaresindeydiler. Babaî tarikatine mensup fleyh Nûre Sûfî, Silifke
ve çevresine ak›nlar düzenleyerek hâkimiyet sahas›n› geniflletti. Ölüm tarihi bilin-
meyen Nûre Sûfi’den sonra yerine o¤lu Kerimüddîn Karaman geçti.

Karaman Bey Ermenek Mut, Gülnar, Mer’a ve Silifke kalelerini ele geçirip di¤er
uç Türkmenleri gibi Mo¤ol tahakkümüne ve ona boyun e¤en Selçuklu idaresine
karfl› isyan bayra¤› açt›. IV. K›l›ç Arslan 1262 y›l›nda a¤abeyi II. Keykâvus’tan tah-
t› zapt edince, Ermenek Bey’i Karaman’› itaat alt›na almak için harekete geçti. Bu
büyük Türkmen gücünden yararlanmak isteyen sultan, Karamanl›lar’a oturduklar›
yerleri ›ktâ etti¤i gibi, onlarla akrabal›k iliflkisi de kurdu. Ancak Mo¤ollar›n kendi-
lerine itaat etmeyen Keykâvus’a yard›m eden uç Türkmenlerini cezaland›rma te-
flebbüsleri nedeniyle bar›fl uzun sürmedi. S›ran›n kendilerine de gelece¤ini bilen
Karaman Bey’le kardeflleri Zeynü’l-Hac ve Bonsuz, insiyatifi kaç›rmamak için,
20.000 kiflilik kuvvetle Konya üzerine yürüdüler. Ancak Gâvele’de Pervâne komu-
tas›ndaki Selçuklu ordusuyla yapt›klar› savaflta yenildiler. Karaman savafl meyda-
n›ndan kaç›p kurtulmay› baflar›rken yakalanan kardeflleri ve çocuklar›ndan baz›la-
r› Gâvele kalesinde hapsedildiler. Bu hadiseden sonra takriben 1262 sonlar›nda
Karaman ölünce yerine büyük o¤lu Mehmet Bey geçti. Mehmet Bey, kendi idare-
sinde bulunan sahillerden Mo¤ollar› atm›fl; Selçuklulara vergi ödemeyi reddederek
istiklâlini ilan etmiflti. Ayr›ca Mo¤ollara karfl› isyan eden Hatîro¤lu ile ittifak yapa-
rak isyan›na destek vermiflti. 

Hatîro¤lu isyan› bast›r›ld›ktan sonra Kad› Hotenî, Ermenek valili¤ine tayin edilerek
Karamano¤ullar› üzerine gönderildi. Vali Hotenî Selçuklu-Mo¤ol ordusuyla bölgeye
gelince Karamanl›lar, 100.000 dinar para verip itaat edeceklerini bildirdiler. Ancak
teklifi reddedilen Karaman Bey, Eflref ve Mentefle Beyleri’nin deste¤ini sa¤layarak Sel-
çuklularla harbe girdi. Göksu yak›nlar›nda yap›lan fliddetli savafl› Karamano¤lu kaza-
nad›. Bu olaydan sonra Türkmenler nezdinde itibar› artan ve Baybars’›n verdi¤i san-
cak ve menflurun sa¤lad›¤› nüfuzu kullanan Mehmet Bey, ba¤›ms›zl›¤›n› ilân etti. An-
cak daha önce anlat›ld›¤› gibi,Siyavufl (Cimri) hadisesi s›ras›nda öldürüldü (1277). 
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Nûre Sûfi’nin mezar›, Mut
kazas›n›n Sinanl›
buca¤›ndaki De¤irmenlik
yaylas›nda bulunmaktad›r.

        



Mehmet Bey’in yerine kardefli Güneri Bey geçti. Pervâne meselesinden sonra
artan Mo¤ol tahakkümü nedeniyle, di¤er Türkmenler gibi Karamanl›lar bir süre
varl›k gösteremediler. Güneri Bey’in 1286 y›l›nda Ermenilerin idaresindeki Tarsus’a
sefer bir düzenledi. Ancak Selçuklu sultan› II. Mesud, H›ristiyanlar› gözle görünür
biçimde kay›ran Mo¤ol hükümdar› Argun Han’›n emriyle, Lârende’ye sefer düzen-
lemek zorunda kald›. Güneri Bey sultana muhalefet etmeden da¤lara çekildi¤i gi-
bi, sonra Eflrefo¤lu ile birlikte Konya’ya giderek II. Mesud’dan af diledi. Ancak k›-
sa süren sesizli¤in ard›ndan Selçuklu-Karamano¤lu gerginli¤i tekrar alevlendi ve
Geyhatu Karamanili ve Larende’yi atefle verdi. Güneri Bey da¤lara çekildi¤i için
Geyhatu istedi¤i sonucu alamad› (1291). K›br›s Haçl› kral› Henri’nin 15 parçal›k
donanmas› Alaiyye’yi ele geçirdiyse de, Karamanl›lar yetiflerek flehri kurtard›lar
(1292 bafl›).

Güneri Bey vefat edince (Nisan 1300) yerine kardefli Mahmud Karaman Bey
geçti. Fakat kaynaklarda onun dönemine dair fazla bilgi yoktur. Sadece 1308’de
Sultan II. Mesud ölünce Mahmud Karaman’›n Konya’y› ele geçirdi¤i; ayn› sene Er-
menilerle yapt›¤› savaflta flehit düfltü¤ü bilinmektedir.

Mahmud Bey’den sonra beyli¤in bafl›na büyük o¤lu Musa Bey geçerken di¤er
o¤lu Yahfli Bey a¤abeyine tâbi olarak Konya’da bulunuyordu. Bu s›rada baz› ha-
nedan mensuplar› bulunsa da, Selçuklu Devleti tamamen çöktü¤ü için, ba¤›ms›z-
l›klar›n› ilan eden beylikleri yola getirmek üzere, Emir Çoban 1314’de Mo¤ol genel
valisi olarak Anadolu’ya gönderildi. Emir Çoban Karamanl›lardan Konya’y› ald›; fa-
kat Lârende muhasaras› sonuçsuz kald›. 

Selçuklu hanedan› y›k›l›nca Karamano¤ullar›’yla iliflkileri de son bulmufl oldu.
Musa Bey’e karfl› kardefli ‹brahim Bey 1318’de isyan etmifl, Memlûk Sultan› Melik
Nâs›r (1309-1341)’a tâbiyet bildirmifl; beyli¤in yönetiminde de¤ifliklikler olmufltur.
Musa Bey Lârende’de bir imaret ve medrese yapt›rm›flt›r. Karamano¤ullar› Beyli¤i,
uzun süre münasebette bulunduklar› Osmanl›lar taraf›ndan 1497 y›l›nda tarih sah-
nesinden silinmifltir. 

Alâiye 1293’de Mecdüddîn Mahmud taraf›ndan ele geçirilince, burada Karamanl›lara ba¤-
l› Alâiye Beyli¤i teflekkül etmiflti. Bu beylik bazen Memlûklere de ba¤lanm›fl; 1471’de Ge-
dik Ahmet Pafla taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›lm›flt›r.

Eflrefo¤ullar› Beyli¤i
XIII. asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren Beyflehir, Seydiflehir, Ilg›n, Bolvadin ve Akfle-
hir civar›nda, yaklafl›k 40 y›l kadar hüküm sürmüfl bir beyliktir.

Beyli¤in merkezi eskiden Seydiflehir’e ba¤l› “Gorgorum” iken, daha sonra Süleyman Bey
taraf›ndan infla edilen ve beyin ad›na nisbetle “Süleyman flehri” ya da “Beyflehir” olarak ad-
land›r›lan yer olmufltur.

Beyli¤in kurucusu olan Eflrefo¤lu Süleyman Bey, Sultan III. Keyhüsrev zama-
n›nda uç beyiydi. III. G›yaseddîn 1284’de Mo¤ollar taraf›ndan öldürülünce yerine
II. Mesud geçti. Ancak maktul sultan›n annesi, iki torununun II. Mesud’un saltana-
t›na ortak olmas›n› istiyordu. Hatun bunu sa¤lamak için Karamano¤ullar› ve Eflre-
fo¤ullar›’ndan yard›m istedi. Konya’da yap›lan görüflmeler sonunda Eflrefo¤lu Sü-
leyman Bey saltanat naibli¤ine, Karamano¤lu ise beylerbeyli¤e tayin edildi (1284).
Fakat Sahip Ata’n›n çabalar›yla III. G›yaseddîn’in çocuklar› bertaraf edilince taht II.
Mesud’a kald› (1285). Bunun üzerine Süleyman Bey Beyflehir’e çekilmifl, fakat top-
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raklar› Selçuklu yönetimindeki Germiyanl›lar taraf›ndan ya¤malanm›flt›r. Bunun
üzerine Süleyman Bey, II. Mesud’dan af dileyip itaatini bildirdi. Bir süre sonra ve-
fat eden II. ‹zzeddîn’in o¤ullar›ndan K›l›ç Arslan, saltanat iddias›yla K›r›m’dan Ana-
dolu’ya geçti¤inde, Sultan II. Mesud kardefline karfl› Eflrefo¤lu Süleyman Bey’den
yard›m istedi. Süleyman Bey bunun üzerine K›l›ç Arslan’› yakalan›p Viranflehir ka-
lesinde hapsetti. Ancak Süleyman Bey Karamano¤ullar›’n›n bask›s› nedeniyle K›l›ç
Arslan’› serbest b›rak›nca Sultan II. Mesud’la aras› yeniden aç›ld›. 

1302 y›l›nda Süleyman Bey ölünce yerine geçen Mübarizüddîn Mehmet, 1314
y›l›nda Anadolu’ya gelen Emir Çoban’a itaat arzedenler aras›nda bulunuyordu.
Mehmet Bey 1320’de vefat edince yerine geçen o¤lu II. Süleyman, Mo¤ol valisi Ti-
murtafl taraf›ndan Beyflehir Gölü’ne at›larak öldürüldü (1326). Böylece Eflrefo¤ul-
lar› Beyli¤i sona ermifl; topraklar› Hamid ve Karamano¤ullar› taraf›ndan paylafl›l-
m›flt›r.

Mentefleo¤ullar› Beyli¤i
Güneybat› Anadolu’da merkezi Fethiye olmak üzere Mu¤la ve civar›nda yafl›yan
Türkmenler taraf›ndan kurulmufltur. Beyli¤in kurucusu olan Mentefle Bey muhte-
melen 1261 y›l› civar›nda, Antalya k›y›lar›ndan deniz yoluyla Fethiye taraflar›na
gelmiflti. Mentefle Bey buradan kuzeye do¤ru yay›larak, Türkmenlerle birleflip, ölü-
müne kadar (1282) Mu¤la civar›nda hüküm sürmüfltür. Deniz k›y›s›nda topraklar›
olmas› bak›m›ndan denizcilik faaliyetleri geliflen beyli¤in bafl›na o¤lu Mesud Bey
geçti. Onun zaman›nda Rodos’a baflar›l› seferler düzenlenmifl ve adan›n önemli bir
k›sm› fethedilmiflti (1300). Ancak Rodos adas› on y›l sonra Sen Jan fiövalyeleri’nin
kontrolüne geçti (1310). Mesud Bey ve onun yerine geçen o¤lu Orhan Bey, Ro-
dos’a tekrar sahip olmak için mücadele etmelerine ra¤men baflar›l› olamad›lar. Or-
han Bey’in ölüm tarihi ve o¤lu ‹brahim’in beyli¤in bafl›na ne zaman geçti¤i bilin-
miyor. Bununla birlikte Mu¤la’da yapt›rd›¤› Ulu Cami’nin kitabesinden 1344’de
Mentefle beyi oldu¤unu ö¤rendi¤imiz ‹brahim Bey 1360’da vefat etti. Onun ölü-
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Süleyman Bey,  Beyflehir
kalesi yan›nda minberi ve
a¤aç iflçili¤i bak›m›ndan,
Anadolu Türk mimarisinin en
güzel örneklerinden olan bir
cami infla ettirmiflti. 

Ünlü âlim fiemseddîn
Mehmet Tüsterî,
Mübarizüddîn Mehmet ad›na
el-Fusûl-› Eflrefiyye adl›
felsefî bir eser kaleme
alm›flt›.

Resim 7.1

Eflrefo¤lu Süleyman
Bey’in 1279
tarihinde
Beyflehir’de infla
ettirdi¤i caminin
mihrab› .

Kaynak: http://www.favorinet.net/tarih/548669-ahsap-isciliginin-700-yillik-
saheseriesrefoglu-camii-beysehir-konya/

          



münden sonra beyli¤in tarihi, Osmanl›lar’la yo¤un iliflki içinde geçmifl; 1451’de
Osmanl› idaresine girerek Mentefle sanca¤› haline gelmifltir.

Mentefle Beyli¤i hakk›nda daha genifl bilgi bkz. Paul Wittek, Mentefle Beyli¤i (Çev.O. fi.
Gökyay), Ankara 1986.

Germiyano¤ullar› Beyli¤i
Germiyano¤ullar›, Türkiye Selçuklu Devleti’nin son dönemlerinde Kütahya ve çev-
resinde hüküm sürmüfltür. Germiyanl›lar ilk defa Alifliro¤lu Muzaffereddîn önderli-
¤inde XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Malatya’da tarih sahnesine ç›km›fllard›. Nitekim Ali-
fliro¤lu Muzaffereddîn, Baba ‹shak isyan›n› bast›rmakla görevlendirilmifl, ancak ba-
flar›s›z olmufltu. Alifliro¤lu Muzaffereddîn’in o¤lu oldu¤u tahmin edilen Kerimeddîn
Aliflir, II. Keykâvus taraftar› oldu¤u için, 1262’de Pervâne taraf›ndan öldürtüldü.

Germiyano¤ullar›’n›n Kütahya taraf›na hangi tarihlerde göç ettikleri belli
de¤ildir. Ancak Alifliro¤lu Hüsameddîn idaresinde Kütahya bölgesinde yaflamakta
olan Germiyan Türkmenlerinin, taht davas›na kalk›flan Alâaddîn Siyavufl (Cimri)’u
yakalay›p Sultan III. Keyhüsrev’e teslim ettikleri bilnmektedir (1278). Ancak Key-
hüsrev’in öldürülmesinden sonra tahta geçen II. Mesud ve onu himaye eden Mo-
¤ollara karfl› 1289 y›l›na kadar mücadele etmifllerdir.

Beyli¤in as›l kuracusu Kerimeddîn Aliflir’in o¤lu olan Yakup Bey’dir. Ankara ve
civar›nda görev yapan bir Selçuklu emiri olan Yakup Bey, ikinci saltanat› s›ras›nda
II. Mesud (1302-1308)’a tâbi olmayarak, ‹lhanl›lara ba¤l›l›k bildirdi. Germiyano¤ul-
lar› ikinci dönem beyliklerin en güçlülerinden biriydi. Nitekim Bizans topraklar›na
yapt›klar› ak›nlar sonucunda Bizansl›lardan her y›l vergi ve hediyeler al›yorlard›.
1314’de Mo¤ol genel valisi Emir Çoban’a itaatini bildiren Yakup Bey’in ölüm tari-
hi bilinmemektedir.

Yakup Bey’in ölümünden sonra çöküfle geçen beylik Karamano¤ullar› ve Os-
manl›lar aras›nda s›k›fl›p kald›. Son Germiyan beyi II. Yakub’un erkek çocu¤u ol-
mad›¤› için, ölümünün sonra topraklar› Osmanl› Devleti’ne intikal etti (1429).

Germiyano¤ullar› tarihi hakk›nda bilgi için bkz. Mustafa Çetin Varl›k, Germiyano¤ullar›
Tarihi (1300-1429), Ankara 1974.

Pervâneo¤ullar› Beyli¤i
Hat›rlanaca¤› üzere Pervâne Muîneddîn Süleyman,1266 y›l›nda Sinop’u Trabzon
Rumlar›’n›n iflgâlinden kurtard›¤›nda, IV. K›l›ç Arslan’a bask› yaparak flehri kendi-
sine temlik ettirmiflti. Sinop’un idaresini nâib olarak o¤lu Muîneddîn Mehmet’e ve-
ren Pervâne, 1277’de Mo¤ollar taraf›ndan öldürülünce o¤lu Sinop’ta istiklâlini ilân
etti. Buna ra¤men yaklafl›k yirmi y›l, Mo¤ollarla iyi iliflkiler içerisinde hüküm sür-
dü. Pervâneo¤lu 1297 y›l›nda ölünce, yerine ye¤eni Mesud geçti. Onun zaman›n-
da Bafra ve Samsun flehirleri beyli¤in topraklar›na kat›ld›. Sinop’taki bir Ceneviz
kolonisi vesilesiyle flehre giren Frank kuvvetleri, ani bir bask›nla Mesud Bey’i esir
al›p Kefe’ye götürdüler. Mesud Bey ancak yüksek miktarda kurtulufl akçesi ödeye-
rek Sinop’a geri dönebildi (1298). Mesud Bey 1302’de vefat edince yerine o¤lu Ga-
zî Çelebi geçti. O 1313’te Trabzon Rumlar›yla anlaflmal› olarak, K›r›m sahillerine ve
Kefe’ye bir sefer düzenledi. Karadeniz’de kolonileri bulunan ve menfaâtleri zede-
lenen Cenevizliler ondan intikam almak için Sinop’a sefer düzenlediler. Fakat Ga-
zî Çelebi’nin kuvvetleri karfl›s›nda yenilgiye u¤ray›p çekildiler (1322). Gazî Çelebi,
Candâro¤lu Süleyman Pafla’ya tâbi olmufltu. 1322 y›l›nda ölünce, o¤lu olmad›¤›

1677.  Ünite  -  Selçuklu Hanedan›n›n Sonu ve ‹k inci  Bey l ik ler  Dönemi

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

          



için beyli¤i bir süre k›z› idare etti. Bu yüzden Hatuneli de denilen bölge, Süleyman
Pafla taraf›ndan Candâro¤ullar› topraklar›na kat›lm›flt›r. 

Sahip Atao¤ullar› Beyli¤i
XIII. asr›n ikinci yar›s›nda Selçuklu veziri Sâhip Ata Fahreddîn Ali’nin o¤ullar› tara-
f›nan Karahisar (Afyon) civar›nda kurulmufltur. 

Ömrü çok k›sa süren bu küçük beyli¤in kuruluflu hakk›nda da fazla bilgi yok-
tur. Bilindi¤i kadar›yla uzun bir süre Selçuklu vezirli¤i görevinde bulunan Fahred-
dîn Ali’nin, Tâceddîn Hüseyin ve Nusreddîn Hasan ad›nda iki o¤lu vard›. Mo¤olla-
r› arkas›na alan Pervâne, devlete nüfuz ve tahakküm etti¤i bu dönemde Fahreddîn
Ali’nin iki o¤lunu uç beyi tayin edip onlara Kütahya, Sanduklu ve Akflehir civar›n›
has olarak verdi (1262). Ancak bir süre sonra Sahib Ata’y› Mo¤ollara tutuklatt›
(1272). Ancak Sâhib Ata suçsuzlu¤unu ispat edip tekrar vezir olarak atanmas›n›n
yan› s›ra o¤ullar›ndan Hüseyin’e Lâdik, Honaz; Hasan’a da Karahisar-› Develi ka-
lesi kumandanl›¤›n› sa¤lad› (1275). Muhtemelen beyli¤in temelleri de bu tarihte
at›lm›fl oldu. Karamano¤lu ve Siyavufl 1277 y›l›nda Konya’ya hâkim olunca Karahi-
sar’da asker toplayan Sâhib Atao¤ullar›, onlar›n üzerine yürümüfl, fakat savaflta iki
kardefl de ölmüfltü. Onlar›n idaresindeki topraklar Hasan’›n o¤lu fiemseddîn Meh-
met’in yönetimine geçti (1277). Lâdik’in hâkimiyeti için yaklafl›k yirmi y›l Germiya-
no¤ullar› ile mücadele eden Mehmet Bey 1287’de, bu nedenle ölünce dedesinin
Konya’da yapt›rd›¤› Sâhib Ata türbesine defnedilmifltir. Yerine geçen o¤lu Nusre-
teddîn Ahmet de di¤er beyler gibi, Emir Çoban’a ba¤l›l›¤›n› bildirmek zorunda kal-
d› (1314). Ancak Mo¤ol valisi Timurtafl uç Türkmenlerini itaat alt›na almak için dü-
zenledi¤i sefer s›ras›nda kay›npederi Germiyano¤lu I. Yakup’un yan›na s›¤›nan
Nusreteddîn Ahmed’in ölümünden sonra, Sâhib Atao¤ullar›’na ait topraklar Germi-
yanl›lar’›n idaresine geçmifltir.

Saruhano¤ullar› Beyli¤i
Bat› Anadolu’da merkezi Manisa olmak üzere hüküm süren bu beyli¤in kurucusu
Saruhan Bey’in, Harizm Türkleri’nden Saruhan’›n torunu ve Alpa¤›’n›n o¤lu oldu-
¤u tahmin edilmektedir. 

Sultan II. Mesud’a ba¤l› emirlerinden olan Saruhan Bey, 1313’de Bizans hâkimi-
yetindeki Manisa’y› feth ettikten sonra k›sa sürede Alaflehir’den ‹zmir ve di¤er Ege
k›y›lar›na kadar s›n›rlar›n› geniflletti. Saruhan Beyli¤i karadan Karesi, Ayd›n ve Ger-
miyano¤ullar› beylikleri ile çevrilmifl oldu¤u için ancak Ege Denizi k›y›lar›na do¤-
ru yay›lma flans› vard›. Saruhan Bey kurdu¤u donanma ile Ege Denizi’nde önemli
fetihler gerçeklefltirdi. Güçlü bir donanmaya sahip olan Saruhan Bey, topraklar›n›
Bizans aleyhinde geniflletmekteydi. 1346 y›l›nda ölümünden sonra halefleri Mem-
lûkler ve Osmanl›larla iyi iliflkiler içerisinde varl›klar›n› sürdürmeye çal›flt›lar. Saru-
hano¤ullar› Beyli¤i’nin merkezi olan Manisa 1390 y›l›nda Y›ld›r›m Bayez›d taraf›n-
dan Osmanl› topraklar›na kat›l›nca beylik de tarihe intikâl etti. 

Candâro¤ullar› Beyli¤i (‹sfendiyaro¤ullar›)
XIII. yüzy›l›n son çeyre¤inde Kastamonu, Sinop ve çevresinde hüküm süren bey-
li¤in kurucusu fiemseddîn Yaman Candâr’d›r.

II. Keykâvus’un o¤ullar›ndan K›l›ç Arslan, Çobano¤lu Yavlak Arslan’›n deste-
¤iyle, kardefli Sultan II. Mesud’a karfl› saltanat mücadelesine girmiflti. Taraflar ara-
s›nda meydana gelen savaflta II. Mesud yenilmek üzereyken, Mo¤ol askerlerinin
yetiflmesi ve Yaman Candâr’›n gayretleriyle talihi döndü. II. Mesud savafl›n kaza-
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n›lmas›nda büyük hizmeti geçen Yaman Candâr’a, Kastamonu yak›n›ndaki Eflâ-
nî’yi verdi. Fakat Yavlak Arslan’›n o¤lu Mahmud Bey Kastamonu’yu elinde tutuyor-
du. Candâr Bey’in ne zaman öldü¤ü belli de¤ildir. Ancak yerine geçen o¤lu Süley-
man Pafla’n›n, bir bask›n neticesinde Kastamonu’yu ele geçirdi¤i bilinmektedir.
1314’de Emir Çoban’a tâbiyet bildiren Süleyman Pafla, 1335 y›l›na kadar Mo¤ollarla
bar›fl içerisinde hüküm sürdü. Bu süre zarf›nda beyli¤in s›n›rlar›n› geniflletme im-
kân› buldu. Nitekim Pervâneo¤ullar›’ndan Gazi Çelebi, onun hâkimiyetini tan›m›fl
ve öldü¤ünde Sinop Candâro¤ullar›’na ba¤lanm›flt›. Cenevizliler ve Venedikliler ile
ticrî iliflkileri bulunan Candâro¤ullar›; Osmanl› Devleti ve Sivas’taki Kad› Burha-
neddin beylikleri aras›nda birine, ya da di¤erine yaklaflmak suretiyle varl›¤›n› de-
vam ettirdi. Ancak Y›ld›r›m Bayezid 1393 y›l›nda II. Süleyman’› Kastamonu’da
ma¤lup edip öldürdükten sonra, beyli¤in bir k›s›m topraklar›na hâkim oldu. Si-
nop’da hüküm süren ‹sfendiyar Bey itaat bildirdi¤i için ona dokunulmad›. 

Bundan sonra Anadolu’da Türk birli¤ini sa¤lama yolunda bir hayli mesafe alm›fl
olan Osmanl›lar’la yo¤un iliflkiler içerisinde, onlara tâbi olarak yaflayan ve son dö-
nemde beyinin ad›na nisbetle ‹sfendiyaro¤ullar› olarak an›lan bu flubesi de, Fatih
Sultan Mehmet zaman›nda Osmanl› Devleti’ne ba¤land› (1461).

Candâro¤ullar› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Yaflar Yücel, Çoban-O¤ullar› Beyli¤i-
Candâr-O¤ullar› Beyli¤i I, T. T. K Ankara 1988.

Karas› (Karesi) Beyli¤i
Karas› Beyli¤i XIII. yüzy›l›n sonlar› ile XIV. yüzy›l›n ortalar›nda, Bal›kesir ve Çanak-
kale baflta olmak üzere, kuzeybat› Anadolu’da hüküm sürmüfl bir Türk beyli¤idir.

Ad›n› kurucusu Karas› Bey’den alan beyli¤in menflei Daniflmendlilere dayan-
maktad›r. Parçalanm›fl olan Daniflmendli Beyli¤i’nin flubelerine, Selçuklu sultan› II.
K›l›ç Arslan taraf›ndan son verilince, sonra hanedana mensup beylerin ve Türk-
menlerin bir k›sm› Selçuklu Devleti’nin Bizans uçlar›nda hizmete devam etmifller-
di. 1296-1297 y›l›ndan itibaren Selçuklu uç beyi Kalem Bey/Kalemflah ve o¤lu Ka-
ras› Bey Bat› Anadolu’daki Bizans flehirlerine (Bal›kesir, Bergama, Çanakkale gibi)
hâkim olmaya bafllad›lar. Karas› Bey Bal›kesir’de, çöküfl halindeki Selçuklu Devle-
ti’nden ba¤›ms›zl›¤›n› ilan edip kendi ad›n› tafl›yan beyli¤i kurdu. 

Karas› Bey tertipledi¤i baflar›l› seferler yan›nda, Mo¤ollar önünden kaçan Sar›
Saltuk’a ba¤l› Türkmenleri topraklar›na yerlefltirerek bölgenin Türk yurdu olmas›-
na büyük katk›da bulunmufltur. Onun ölümünden (1328’den önce) sonra yerine
o¤lu Yahfli Bey geçti. Güneyde Saruhano¤ullar›, do¤uda Osmanl› beylikleriyle
komflu olan Karas›o¤ullar› daha çok Ege adalar› ve karfl›daki Rumeli sahillerinde
yay›lma imkân› buldular. Bu sebeple Yahfli Bey idare merkezini Bergama’ya tafl›d›
ve kardefli veya o¤lu oldu¤u san›lan Demir Han Bey’i de Bal›kesir’in idaresiyle gö-
revlendirdi. Demir Han Bey, Çanakkale Bo¤az› ve Marmara denizinden gemilerle
asker ç›kar›p Rumeli’ye ak›nlar yaparken; Bergama’daki Yahfli Bey de, Ege adala-
r› bölgesinde faaliyetlerde bulunuyordu. 

Ege sahillerindeki Türkmen beyliklerinin Bat› Anadolu’daki fetih ve geniflleme
çabalar› Avrupal›lar›n deniz ticaretine engel teflkil ediyordu. Bu sebeple Venedik-
liler, Rodos flövalyeleri ve Bizans ‹mparatorlu¤u aras›nda bir Haçl› ittifak› kuruldu.
Eylül 1334’de Edremit sular›nda, Yahfli Bey kumandas›ndaki Türk donanmas›yla
Haçl›lar aras›nda meydana gelen fliddetli savaflta, Türkler a¤›r bir yenilgiye u¤rad›-
lar. Haçl›lar›n bu baflar›s› Ege’deki Türk yay›lmas›n› geçici olarak durdurdu. K›sa
sürede kendilerini toparlayan Karas›o¤ular› 1337’de Çanakkale sahillerinden karfl›-
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ya geçerek Trakya içlerine kadar ya¤ma ak›nlar›nda bulundular. Yahfli Bey hakk›n-
da bu tarihten sonra herhangi bir bilgiye rastlanmad›¤› için bir süre sonra vefat et-
ti¤i tahmin edilmektedir. Onun ölümünden sonra halefleri aras›nda ç›kan taht kav-
galar›, Orhan Bey’in müdahalesine yol aç›nca, topraklar› Osmanl› Beyli¤i’ne kat›l-
m›fl oldu.

Karas› ad› ve beyli¤in tarihi hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Zerrin G. Öden, Karas›
Beyli¤i, Ankara 1989.

Hamido¤ullar› Beyli¤i
XIV. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren merkezi önce Uluborlu daha sonra E¤ridir ol-
mak üzere Isparta ve civar›nda (Göller bölgesinde) hüküm sürmüfltür. 

Beyli¤in ad›, Isparta ve Burdur yöresinde uç beyi olarak görev yapan Hamid
Bey’den gelmektedir. Hamid Bey ilk olarak 1291 y›l›nda, Mo¤ol istilas›na karfl› Is-
parta ve Burdur yöresinde kendine ba¤l› Türkmenlerle yönetime isyan edip beyli-
¤in temellerini atm›flt›r. Fakat Mo¤ollar bunun üzerine Karaman, Beyflehir havali-
siyle E¤ridir, Isparta ve Burdur’da tahribat yapt›lar. Hamid Bey, Mo¤ol sald›r›s›n-
dan kurtulabilmek için da¤lara çekilmek zorunda kald›.

Ancak Hamid Bey daha sonra, ‹lhanl› Gazan Han’›n Selçuklu Sultan› II. Me-
sud’u azletmesi üzerine ç›kan otorite bofllu¤undan yararlanma imkân› buldu. 1297
y›l›nda müstahkem bir yer olan Uluborlu’yu merkez edinerek Isparta, Burdur, E¤-
ridir ve Gönen yöresinde ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Fakat Hamid Bey’in Gazan Han’la
birlikte, Selçuklu Devleti’ni de metbû tan›d›¤›n› gösteren, III. Alâeddin Keykubad
ad›na kestirdi¤i paralar dikkat çekmektedir. Bu sikkelerin önemli bir özelli¤i de o
zamana kadar ‹slâmî sikkelerde görülmeyen “humiyet ani’1-âfât” (Allah afattan ko-
rusun) ibaresinin bulunmas›d›r.

Hamid Bey’den sonra o¤lu ‹lyas ve torunu Dündar Beyler’in hüküm sürdü¤ü
bilinmektedir. Dündar Bey, Konya-Antalya aras›ndaki yollar› denetim alt›nda tut-
mak için, 1307 y›l› civar›nda beyli¤in merkezini Uluborlu’dan E¤ridir’e nakletti.
Dündar Bey de, 1314 y›l›nda Emir Çoban’a ba¤l›l›k bildiren Türkmen beyleri ara-
s›nda yer ald›. Fakat Emir Çoban’›n Anadolu’dan ayr›lmas›n›n ard›ndan askeri fa-
aliyetlerini h›zland›rd›. Antalya’y› ele geçirip idaresini kardefli Yûnus Bey’e verdi.
Böylece Teke-ili denilen bu bölgede, daha sonra Tekeo¤ullar› olarak an›lacak olan
beyli¤in temelleri at›lm›fl oldu. Antalya’y› ele geçirdikten sonra daha da güçlenen
Dündar Bey, ‹lhanl› (Mo¤ol) idaresini tan›mayarak istiklâlini ilan etti. Fakat bir sü-
re sonra ‹lhanl› valisi Timurtafl’›n bask›s› karfl›s›nda E¤ridir’i terk ederek Antalya’ya
kaçm›fl; ancak Antalya’y› idare eden ye¤eni Mahmud Bey taraf›ndan Timurtafl’a
teslim edilerek öldürülmüfltür (1326). Dündar Bey öldürüldükten sonra beyli¤in
idaresi torunu H›z›r Bey’e geçti. O k›sa süren bu ilk beyli¤i döneminde Timutafl’›n
ortadan kald›rd›¤› Eflrefo¤ullar› Beyli¤i’ne ait Beyflehir, Seydiflehir, Akflehir ve Do-
¤anhisar’› ele geçirerek beyli¤inin s›n›rlar›n› geniflletti. 1328 y›l›nda babas› ‹shak
Bey Anadolu’ya gelerek beyli¤in bafl›na geçti. 

1361’de K›br›s Haçl› Krall›¤›n›n bask›lar›na karfl› Germiyano¤ullar› ve Osmanl›-
lar›n yard›m›na baflvuran ‹shak Bey (ölm.1338)’in haleflerinden birisi, beyli¤in top-
raklar›n›n bir k›sm›n› Sultan I. Murat’a satt›. Isparta, Uluborlu ve Burdur çevresin-
de bir süre daha hüküm sürmesine izin verilen Hamîdo¤ullar›’n›n Karamano¤ulla-
r› taraf›ndan zapt edilen Antalya’y› kurtarma çabalar› sonuçsuz kald›. Beyli¤in top-
raklar› Hamid-ili (Hamîd sanca¤›) ad›yla Osmanl› topraklar›na ba¤land›.
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H›z›r Bey’in babas›
Mübârizüddin ‹skak Bey,
babas› Dündar Bey’i öldüren
Timurtafl’›, Memlûk
sultan›na flikâyet etmek
üzere M›s›r’a gitmiflti.

         



Hamido¤ullar› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Sait Kofo¤lu, Hamido¤ullar› Beyli¤i,
Ankara 2006.

Ayd›no¤ullar› Beyli¤i
Bu beylik XIV. yüzy›l›n bafllar›nda merkezi Birgi olmak üzere Büyük Menderes’den
Tire ve Selçuk (Ayaslug)’a kadar olan bölgede hüküm sürmüfltür.

Beyli¤in kurucusu Mübarîzeddîn Gazi Bey bafllarda Germiyano¤ullar› Beyli-
¤i’nin bat› seferlerini idare eden bir subafl› idi. Mentefle Bey’in damad› olan Sasa
Bey, Tire ve Selçuk (Ayaslug) üzerine sefer düzenlerken (1304), Mübarîzeddîn Ga-
zi Bey’den yard›m istedi. Bir süre sonra Sasa Bey ve Mübarîzeddîn Gazi Bey’in dü-
zenledi¤i seferler sonucunda Ayd›n ili Türkmenlerin eline geçti. Ancak muhteme-
len hâkimiyet meselesi yüzünden Sasa Bey ile Mübarîzeddîn Gazi Bey’in aras› aç›l-
d›. 1308 y›l›nda Sasa Bey’in sald›r›s›n› bertaraf eden Mübarîzeddîn Gazi Bey Ayd›n
ilini ele geçirerek beyli¤ini kurdu. Anadolu beylikleri içerisinde denizcilik gelene-
¤ine sahip birkaç beylikten biriydi. Beyli¤in en önemli liman› Selçuk (Ayaslug)’ta
haz›rlanan donanma ile 1319 y›l›nda Sak›z adas›na bir bask›n düzenlendi. Ard›n-
dan Mübarîzeddîn Gazi Bey’in o¤ullar›ndan Umur Bey, yaklafl›k ikibuçuk y›l süren
bir kuflatman›n ard›ndan 1328 y›l›nda ‹zmir’i ele geçirdi. Selçuk (Ayaslug)’un yan›
s›ra ‹zmir’de infla edilen donanmayla Umur Bey Sak›z, E¤riboz, Mora ve Rumeli sa-
hillerine baflar›l› seferler düzenledi. Gazi Bey 1334 y›l›nda vefat edince Umur Bey,
kardefllerinin ›srar› neticesinde beyli¤in bafl›na geçti. 

Umur Bey hakk›nda bkz. Tuncer Baykara, Ayd›no¤lu Gazi Umur Bey, Ankara 1990

Umur Bey’in ilk y›llar›nda ‹zmir’i geri almak için yap›lan haçl› sald›r›lar› sonuç-
suz kald›. Bundan sonra Umur Bey ve Saruhano¤lu Süleyman Bey Bizans sahille-
rine baflar›l› seferler düzenlediler. Umur Bey 1348 y›l›nda Venedik, Rodos ve K›b-
r›s Krall›¤› kuvvetlerinden oluflan haçl› donanmas›n›n ‹zmir’i almak için düzenledi-
¤i sald›r›lardan birinde, ön saflarda savafl›rken flehit düfltü. Onun ölümünden son-
ra beyli¤in bafl›na geçen kardefli H›z›r Bey, haçl›larla a¤›r flartlar ihtiva eden bir an-
laflma yapmak zorunda kald› (1348). 

Yirmi maddeden oluflan bu anlaflmaya göre, beyli¤in idaresindeki tüm limanlardan al›nan
ticaret vergilerinin yar›s› Latinler’e verilecekti. Ayr›ca Hristiyan gemileri serbestçe Ayd›no-
¤ullar› limanlar›na girebilecek; Ayd›no¤ullar› donanmas› savafl› b›rakacakt›. 

1351 y›l›nda benzer bir anlaflma Cenevizlilerle de imzaland›. Ayd›no¤ullar› Bey-
li¤i 1426 y›l›nda Osmanl› hâkimiyetine geçerek tarih sahnesinden silindi.

Osmano¤ullar› tarihi rolü itibariyle Selçuklular›n son dönemlerinde kurulan
beyliklerin en büyü¤ü ve önemlisi olmakla birlikte; Osmanl› Tarihi baflka derslerin
konusu oldu¤u için k›saca da olsa burada konu edilmedi. 

Selçuklu Devleti’nin son zamanlar›nda kurulan ikinci dönem beyliklerin tarihi rollerini
nas›l aç›klars›n›z? 
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Türkiye Selçuklular›’n›n y›k›l›fl›ndan sonra kurulan beyliklerin bafll›ca-
lar› ise flunlard›r:

Taceddîno¤ullar› Beyli¤i: kurucusunun ad›na nisbetle bu ismi alan bu bey-
lik, 1348 y›l›ndan itibaren merkezi Niksar olmak üzere Bafra, Ünye ve Fatsa civa-
r›nda hüküm sürmüfltür,

Eretna Beyli¤i: XIV. asr›n ortalar›ndan itibaren, Kayseri-Sivas merkez olmak
üzere, Orta Anadolu’da hüküm süren beyli¤in kurucusu Eretna Bey’dir. Mo¤ollar›n
hizmetinde bulunan Uygur Türklerindendir. Maiyyetinde bulundu¤u ve kay›nbira-
deri oldu¤u, M›s›r’a iltica eden Anadolu valisi Timurtafl taraf›ndan, yerine vekil ola-
rak b›rak›lm›flt›.

Kad› Burhaneddîn Ahmed Beyli¤i: XIV. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Orta Anadolu’da hüküm süren beyli¤in kurucusu Kad› Burhaneddîn’in ailesi, O¤uz-
lar’›n Salur boyuna mensup olup Harizm’den Kayseri’ye gelmifllerdi. Türkiye Sel-
çuklular›’n›n hizmetine giren dedeleri ve babas› da Kayseri’de kad›l›k yapm›fllard›. 

Dulkad›ro¤ullar› Beyli¤i: O¤uzlar›n Bozok koluna mensub olan Zeyneddîn
Karaca taraf›ndan 1337 y›l›nda, Marafl-Elbistan havalisinde kurulmufltur.

Ramazano¤ullar› Beyli¤i: XIV. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan XVII. asr›n bafllar›-
na kadar Adana ve civar›nda hüküm süren beyli¤in kurucusu Ramazan Bey’dir.
O¤uzlar›n üç-ok kolunun Yüregir boyuna mensupturlar. Mo¤ol istilas›yla birlikte
40.000 çad›rl›k bir nüfusla Anadolu’ya gelmifllerdi.

Bu beylikler hakk›nda, son çal›flmalar› da gösteren bibliyografyayla birlikte; Diyanet Vak-
f› ‹slâm Ansiklopedisinin ilgili maddelerine müracaat edilebilirsiniz.

TÜRK‹YE SELÇUKLU HANEDANININ SONU

Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin Ölümüne Kadarki Dönem
Önceki ünitede anlat›ld›¤› gibi, Muineddîn Pervâne, Sultan IV. K›l›ç Arslan’› öldü-
rüp yerine, küçük yafltaki o¤lu Keyhüsrev’i geçirmiflti. Çocuk sultan, Pervâne’nin
a¤›r bask›s› alt›nda bulunuyordu. Ayr›ca ülke ve yönetim üzerindeki Mo¤ol tahak-
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kümü ve bunlara karfl› bafllayan iç isyanlar (Hatîro¤lu, Karamano¤ullar› gibi) dev-
letin tüm kurumlar›n› ve ülkeyi bir ç›kmaza sürüklemekteydi. Bu arada Selçuklu
hanedan›n›n kaderini de etkileyecek olan, amcas›n›n o¤lu Siyavufl (Cimri)’un sal-
tanat mücadelesi ile sars›ld›. Her ne kadar Siyavufl’un saltanat› k›sa sürdüyse de,
bundan sonra Türkmen isyanlar› yan›nda flehzâde isyanlar›n›n say›s› da giderek
artmaya bafllad›. Çünkü Keyhüsrev’in K›r›m’da bulunan amcas› II. Keykâvus’un ço-
cuklar› birer-birer önce Anadolu’ya, ard›ndan da ‹lhanl› saray›na giderek tahtta hak
iddias›nda bulunmaya bafllad›lar. 

Nitekim sâb›k Sultan II. Keykâvus’un ölümünün (1280-81) ard›ndan maiyetle-
riyle birlikte, o¤ullar›ndan K›l›ç Arslan Amasya’ya, Mesud Sinop’a geldiler. G›ya-
seddîn Mesud kardefline göre daha h›zl› hareket ederek Çobano¤lu Muzaffereddîn
Yavlak Arslan arac›l›¤› ile önce Mo¤ollar›n Anadolu valisi Samagar’a, sonra da Aba-
ka’ya ulaflma imkân› buldu. Fakat tam bu s›rada Abaka ölmüfl (1282), Tekudâr ‹l-
hanl› hükümdar› olmufltu. Müslüman olup Ahmed ad›n› alan Tekudâr, daha önce
Hûlâgû’nun IV.K›l›ç Arslan ve II. Keykâvus için yapt›¤› gibi; Anadolu’yu III. Key-
hüsrev ile II. Mesud aras›nda taksim etti. Ancak III. Keyhüsrev bu durumu kabul
etmeye yanaflmay›nca, Mo¤ol valisi Kongurtay, Selçuklu sultan› ve vezir Sâhib
Ata’y› yan›na alarak Tebriz’e ‹lhanl› saray›na do¤ru hareket etti. 

Ancak bu s›rada ‹lhanl›lar da taht kavgalar›yla u¤raflmaktayd›lar. Kanl› mücade-
leler sonunda Kongurtay ve tahttan indirilen Ahmet Tekudar öldürülmüfl, yerine
Argun tahta oturmufltu. Bu durum en çok Tebriz’de bulunan G›yaseddîn Mesud’un
ifline yarad›. Çünkü Argun Anadolu Selçuklu sultanl›¤›na Mesud’u tayin etti. Key-
hüsrev’i ise, huzuruna gelmekte gecikti¤i ve kendisine muhalif olanlarla temasta
oldu¤u için, önce tutuklat›p ard›ndan da yay›n›n kirifli ile bo¤durdu (1284).

Tebriz’den ayr›l›p Anadoluya gelen G›yaseddîn II. Mesud 1284 fiubat’›nda Kon-
ya’da tahta oturdu. Ancak III. Keyhüsrev’in annesi, küçük yafltaki torunlar›n›n sal-
tanata ortakl›¤›n›n sa¤lanmas› için Karamano¤lu Güneri Bey ile Eflrefo¤lu Halil
Bey’den yard›m istedi. Türkmen kuvvetlerine karfl› koyamayaca¤›n› anlayan II.
Mesud Konya’y› terk etti. Gerçekten de IV. K›l›ç Arslan’›n efli ve III. Keyhüsrev’in
annesi olan Hatun, Türkmen beylerinden ald›¤› destekle, sözkonusu çocuklar›
Konya’da tahta oturttu (1285). Fakat k›sa süre sonra Mo¤ol flehzâde Geyhatu’nun,
orduyla Anadolu’ya gelmekte oldu¤u haberi Konya’ya ulafl›nca, iki küçük flehzade
Argun Han’a gönderildi. Yap›lan muhakeme sonucunda, bu iki çocu¤un III. Key-
hüsrev’e ait olmad›klar› gerekçesiyle idam›na ve valide sultan›n da Sivrihisar’a gön-
derilmesine karar verildi. Böylece II. Mesud tek bafl›na tahta sahip oldu (1284-
1296); ancak Selçuklu Devleti’nin içerisinde bulundu¤u vaziyet dolay›s›yla, Mo¤ol-
lar’dan ald›¤› emirleri uygulaman›n d›fl›nda bir yetkisi yoktu. Nitekim tahtta kala-
bilmek için Mo¤ol askerleriyle birlikte Türkmenlere karfl› çok sert askeri müdaha-
lelerde bulundu¤u bilinmektedir. Bu nedenledir ki tahta ç›kmas›n› sa¤layan Çoba-
no¤ullar›’ndan Muzaffereddîn Yavlak Arslan ile de aras› aç›lm›fl ve Kastamonu ci-
var›na hâkim olan bu bey, art›k onun kardefli K›l›ç Arslan’›n saflar›na geçmiflti.

Fahreddin Ali’nin Ölümü ve Do¤rudan Mo¤ol ‹daresi Dönemi
Di¤er taraftan k›rk y›l› aflk›n bir süre emir-i dâd, saltanat nâibi ve vezir olarak Sel-
çuklu teflkilât›nda görev yapan Sâhib Ata Fahreddîn Ali vefat etti (1288). Anadolu
Pervâne’nin öldürülmesinden beri, art›k merkezden gönderilen Mo¤ol valilier eliy-
le idare edilmekte, dolay›s›yla daha fazla ezilmekteydi. Sâhib Ata bertaraf edilme-
si mümkün görülmeyen Mo¤ol istilâs› karfl›s›nda ahalinin daha fazla zulme u¤ra-
mamas› için, onlarla mümkün oldu¤unca iyi iliflkilerin sürdürülmesine gayret et-
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miflti. Yukar›da söylendi¤i gibi, Pervâne’nin iftiras› sebebiyle bir müddet görevin-
den azledildiyse de, ülkeyi yönetmek için henüz yerli unsurlara ihtiyaç duyan Mo-
¤ollar taraf›ndan görevine iade edilmiflti. Pek çok hayrat› ve mamuresi olan Fah-
reddin Ali’nin ölümüyle Mo¤ol istilâs› yeni bir döneme girmifltir. 

Türkiye Selçuklu Devleti, Köseda¤ Savafl›’ndan bu tarihe kadar, hiç olmazsa tâ-
bi devlet statüsünü koruyabilmiflti. Vergisini ödemek ve di¤er tâbiyet flartlar›n› ye-
rine getirmek kayd›yla; zaman zaman a¤›rlaflan bask›lara ra¤men devlet vasf›n› bü-
tünüyle yitirmemiflti. 1243’den beri ‹lhanl› saray›ndan gelen emirlerle tayin edilen
yüksek zevat hiç olmazsa yerli ümeradan seçiliyordu. Pervâne hadisesinden sonra
de¤iflen bu süreçte, asl›nda bir Mo¤ol memuru olman›n ötesine geçemeyen Fah-
reddin Ali, yine de kiflisel ihtiraslar› için ahaliyi s›k›nt›ya sokmayan adaletli, dürüst,
hay›rsever kiflili¤i sebebiyle, Mo¤ol tahakkümünün önünde k›smî bir engel olufltu-
rabiliyordu.

Sâhib Ata Fahreddîn Ali’nin vefat›ndan sonra, Argun Han taraf›ndan vezirlik makam›na
Kazvinli Fahreddîn tayin edildi. Kazvinli Fahreddîn oldukça kalabal›k bir ‹ranl› memur
toplulu¤u ile Anadolu’ya geldi. ‹ltizâm usûlü ald›¤› Anadolu’da, Mo¤ollar’a taahhüt etti¤i
malî mükellefiyetleri yerine getirmek için halka, kanun d›fl› ve son derece a¤›r vergiler
koydu. Bütün üst düzey memuriyetlere kardefllerini ve yak›nlar›n› getirdi. Mo¤ollar bu son
atamalar ile Selçuklu Devleti’nin siyasî, askerî ve malî tüm kurumlar›na fiili olarak el koy-
dular. Çünkü Selçuklu devlet adamlar›ndan, sultan ve maiyetinden baflka, hiçbir yüksek
devlet memuru görevde b›rak›lmam›flt›. Selçuklu sultan› da Mo¤ollara tâbiyet arzedildi-
¤inden beri tedricen kaybetti¤i hükümranl›¤›ndan eser kalmam›fl bir flekilde; Mo¤ol va-
lilerinin Anadolu’da yapt›klar› soygunlar› halk nezdinde meflrulaflt›ran bir figüran düzeyi-
ne inmifl bulunuyordu. 

Anadolu idarî ve malî bak›mdan Fahreddin Kazvinî ile saltanat nâibi Emirflah
aras›nda ikiye ayr›ld›. Bilhassa Kazvinî’nin pay›na düflen Kayseri’den uclara kadar
uzanan bat› bölgesinde ya¤ma, talan ve asayiflsizlik al›p bafl›n› gitti. Germiyan ve
Eflrefo¤ullar›’n›n baflar›s›z isyan hareketleri bast›r›ld›. Nihayet Fahreddin Kazvinî’nin
iki y›ll›k vezirli¤i, istismar ve zulmüne dair yo¤un flikâyetler üzerine azli ve öldürül-
mesiyle sona erdi. Fakat Argun Han, Yahudî as›ll› veziri Sadüddevle’nin de tahrikiy-
le ‹slâm karfl›tl›¤›n› had safhaya vard›rm›fl bulunuyordu. Hattâ bir Süryani müellifi-
nin söyledi¤ine göre ‹slâm dünyas›n›n önde gelen büyüklerinin isimlerini tesbit
edip tasfiye etmeye giriflmiflti. Sonunda Sadüddevle bu uygulamalar›n sebep oldu-
¤u Yahudi aleyhtarl›¤› yüzünden, daha Argun Han’›n sa¤l›¤›nda bertaraf edildi.

Bu arada genç yaflta hastalan›p ölen (1291) Argun Han’›n yerine ‹lhanl› taht›na
oturan Geyhatu, ilk ifl olarak Türkmen isyanlar›n› bast›rmak için Anadolu’ya geldi.
Geyhatu, II. Mesud’u isyanc›lar›n saf›nda yer alan kardefli K›l›ç Arslan’› cezaland›r-
mak üzere görevlendirdi. II. Mesud, Yavlak Arslan’›n destekledi¤i Rükneddîn K›l›ç
Arslan karfl›s›nda ilk baflta yenilgiye u¤rad›ysa da, Mo¤ol askerlerinden gelen des-
tek ile savafl› kazand› (1292). Karaman, Eflref ve Mentefleo¤ullar›n›n topraklar› Mo-
¤ollar taraf›ndan ya¤ma ve k›tale u¤rad›. Ancak tüm bask›lara ra¤men Türkmen is-
yanlar› devam etti. Bütün bu kargaflaya bir de, Anadolu’da merkeze karfl› isyan
eden Mo¤ol komutanlar›n›n yaratt›¤› tahribat eklendi. 
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Anadolu’nun Mo¤ollara ba¤l›, fakat yerli ümera arac›l›¤›yla yönetildi¤i zamanlarda, bozul-
malara ra¤men Selçuklu ordusu varl›¤›n› koruyordu. Ancak Selçuklu ordusu ve ümeras›
tasfiye edilirken, ordular›yla birlikte gelen Mo¤ol flehzâdeleri, ‹ran’dan kontrol edilmesi
zor olan Anadolu’da, ‹lhanl› devletine kolayl›kla bafl kald›rmaktayd›lar. Baflka pek çok za-
rarlar›n›n yan›nda, âsilerle bu isyanlar› bast›rmaya gelen Mo¤ol askerlerinin savafl arena-
s›na dönen ülke, bu yüzden iyice harap oluyordu. Selçuklu sultanlar› da bu çat›flmalarda
istemeden, kâh birine kâh di¤erine taraf olmak zorunda kal›yor ve a¤›r bedeller ödemek
zorunda kal›yorlard›.

Sonunda Geyhatu, Hulagû’nun torunu Baydu taraf›ndan taht›ndan indirilip öl-
dürüldü ve yerine o¤lu Gazan, ‹lhanl› taht›na oturdu (1295-1304). Fakat Gazan
Han’a karfl› isyan eden Anadolu umumî valisi Baltu, II. Mesud’un tebrik için ‹lhan-
l› saray›na gitmesine engel oldu. Ancak Baltu Anadolu’dan ayr›ld›ktan sonra Teb-
riz’e gidebilen II. Mesud’un mazereti kabul edilmedi¤i için, Selçuklu taht›ndan in-
dirilip Hemedan’a sürüldü (1296). Bu hadiseden sonra Selçuklu taht› iki y›l bofl ka-
l›rken, Anadolu merkezden tayin edilen görevliler elinde dört mali bölgeye ayr›l-
d›. Bu görevlere atanmak için iltizam usulüyle a¤›r yük alt›na giren bu kifliler, ke-
limenin tam anlam›yla zulüm ve iflkencelerle soygunlar yapt›lar. Bundan sonra ‹l-
hanl› veziri Sadreddîn Hâlidî’nin tavsiyesiyle, Selçuklu sultanl›¤›na II. Mesud’un
kardefli Feramurz’un o¤lu, Keykubâd tayin edildi. 

Kendisine vezir olarak atanan Ahmed Lakuflî ile birlikte Anadolu’ya gelen yeni
sultan III. Aladdîn Keykubad, 1298 de Konya’da tahta oturdu. Bu arada Memlûk-
ler üzerine sefer karar› alan Gazan Han, Sülemifl’den Anadolu’da bulunan Mo¤ol
askerleriyle birlikte Halep’e gelmesini istedi. Fakat Gazan Han’a, Baltu isyan›n›n
bast›r›lmas› ve tahta ç›kmas›nda yard›mc› olan Sülemifl, Anadolu genel valili¤inin
kendisine verilmemesi nedeniyle ona k›rg›nd›. Bu yüzden Gazan Han’›n emrini ye-
rine getirmedi¤i gibi isyan etti (1299). Anadolu’yu Mo¤ollara kazand›ran Baycu
Noyan’›n torunu olan Sülemifl, bu topraklar üzerinde hakk› oldu¤unu düflünüyor-
du. Amac› da Anadolu’da ba¤›ms›z bir devlet kurmakt›. Bunun üzerine Memlûk se-
ferini iptal eden Gazan Han, Sülemifl’in isyan›n› bast›rmak için harekete geçti. Sü-
lemifl ise bu s›rada Karamanl› Türkmenleri’nden sa¤lad›¤› yard›mla Sivas’› kuflat-
m›flt›. Fakat yan›ndaki Mo¤ol askerleri Mulay idaresindeki Gazan Han’›n ordusuna
geçince zor duruma düfltü; mücadeleyi b›rak›p Memlûkler’e s›¤›nd›. 

Sülemifl isyan› s›ras›nda tarafs›z kalabilen, belki de taraf olmas›na art›k ihtiyaç
duyulmayan III. Keykubâd, veziri Ahmed Lakuflî ve birkaç devlet görevlisiyle Ga-
zan Han’›n huzuruna gidip ba¤l›l›¤›n› yineledi. Bu durumdan hoflnut kalan Gazan
Han, onu Hûlâgû’nun k›z› ile evlendirdi. Daha sonra III. Keykubâd dönüfl iznini
alarak ‹lhanl› saray›ndan ayr›ld›. Fakat Selçuklu sultan›n›n Anadolu s›n›r›ndan gir-
dikten Konya’ya varana kadar, halktan zorla para toplad›¤› kaydedilmektedir. Hat-
ta onun bu muamelesi halk üzerinde olumsuz etki yapt›¤› için sultan› Mo¤ol ku-
mandan› Abuflga’ya flikâyet ettiler. Bunun üzerine III. Keykubâd yarg›lanmak üze-
re Gazan Han’›n huzuruna götürüldü. Yap›lan muhakemede idama mahkûm edil-
diyse de Hûlâgû’nun k›z› olan efli sayesinde ölümden kurtularak Isfahan’da sürgü-
ne gönderildi (1301-1302). Bunun üzerine genel kabule göre Selçuklu taht›na,
ikinci kez Hemedan’da bulunan II. Mesud geçirilmifl (1302) ve 1308 de ölene ka-
dar, sözde Selçuklu sultan› olarak hüküm sürmüfltür. Devrin kaynaklar›n›n ifadele-
rine göre, II. Mesud 1308 y›l›nda Kayseri’de vefat etmifl ve k›z kardeflinin de gö-
mülü oldu¤u Simre’de defnedilmifltir. Pek çok araflt›rmac› Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin II. Mesud’un ölümüyle sona erdi¤ini kabul etmektedir. 
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Türkiye Selçuklu Devleti’nin çöküflünün bafll›ca sebepleri sizce nelerdir?

Son y›llarda Türkiye Selçuklu Tarihiyle ilgili olarak, yerli kaynaklar›n yan› s›ra
Bizans kaynaklar›ndaki bilgiler ›fl›¤›nda yap›lan çal›flmalarda, II. Mesud’un 1308’de
de¤il, 1296’da Yavlak Arslan’›n o¤lu taraf›ndan öldürüldü¤ü ileri sürülmektedir. Bu
durumda III. Keykubâd’dan sonra Selçuklu taht›na onun o¤lu III. Mesud’un geç-
mifl olabilece¤i ileri sürülebilir. 

Ayr›ca Memlûk kaynaklar›n›n verdi¤i bilgilerden Türkiye Selçuklu Devleti’nin
fiili olarak de¤ilse bile hukukî olarak 1318’e kadar devam etti¤i anlafl›lmaktad›r.
Ancak 1308 y›l›ndan 1318 y›l›na kadar tahtta kimin hüküm sürdü¤ü aç›k de¤ildir.
Çünkü Memlûk kaynaklar›n›n baz›lar›nda II. Mesud’un 1318 y›l›na kadar yaflad›¤›;
baz› kaynaklar da 1308 de ölen Mesud’dan sonra, tahta III. Keykubad’›n o¤lu V.
K›l›ç Arslan’›n geçti¤i yönünde bilgiler bulunmaktad›r. 

Selçuklu Devleti’nin son on y›l›na dair bilgilerin net olmad›¤› bir yana, bu y›l-
larda Anadolu’da vukubulan tüm hadiselerin içerisinde, zaten Selçuklu sultanlar›-
n›n adlar› bile geçmemektedir. Ancak ‹lhanl› hükümdar› Ebû Sâid Bahâd›r Han,
kendisi de Anadolu’da görev yapm›fl olan Emir Çoban’›n o¤lu Timurtafl’› 1318’de
Anadolu’ya umûmî vali tayin edene kadar, Selçuklu hanedan› ismen de olsa Kon-
ya’da varl›¤›n› devam ettirmifltir. Timurtafl Noyan Anadolu’ya geldikten sonra Sel-
çuklu hanedan› mensublar›ndan hayatta olanlar› tesbit edip, ele geçirdiklerini ka-
d›n çocuk ayr›m› yapmadan öldürttü. Aileden çok az› da¤lara, uçlara kaçarak ya
da Karamano¤ullar› gibi güçlü beyliklere s›¤›narak kurtulmay› baflard›lar. Meselâ,
Rükneddîn IV. K›l›ç Arslan’›n k›z› Gevher Nesibe’nin 1332 senesinde vefat etti¤i ve
Ni¤de’de defnedildi¤i bilinmektedir. Yine IV. K›l›ç Arslan’›n o¤lu Süleymanflah da
1363 y›l›nda ölmüfltür. XIV. yüzy›l›n sonlar›nda Sivas’ta Eretnao¤lu’nun naibli¤i
makam›nda bulunan II. Mesud’un torunu K›l›ç Arslan da, beyli¤e el koyan Kad›
Burhaneddîn Ahmet taraf›ndan 1381 y›l›nda öldürülmüfltür. 

Selçuklu hanedan›n›n sonu hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Zerrin Günal Öden “Türki-
ye Selçuklu Sultan› II. G›yaseddîn Mesud Hakk›nda Baz› Görüfller”, Belleten, LXI/231, An-
kara 1997, s. 297-300; ayn› yazar, “Kad› Burhaneddîn Karfl›s›nda Bir Selçuklu fiehzâdesi
K›l›ç Arslan”, Belleten, LXIV/241, Ankara 2000.

Selçuklular’›n Miras›
1075 y›l›nda ‹znik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti’ni kuran Kutalm›-
flo¤ullar›, ayn› hanedandan gelmekle birlikte, Büyük Selçuklulara tâbi olmayarak,
onlarla rekabet halinde yeni bir devlet kurdular. Binlerce y›ll›k tarihi boyunca üze-
rinde yaflayan hiçbir milletin ad›yla an›lmay› hak edecek bir de¤iflim yaflamam›fl
olan Anadolu, Selçuklular zaman›nda Türkiye ad›n› ald›. Türkiye sadece bir ülke-
nin ad› olmakla kalmad›; yüz y›la yak›n bir zamand›r yurt aray›fl› içerisinde olan
Türkler’in ikinci yurdu oldu. Yaklafl›k üç buçuk as›r hüküm süren Türkiye Selçuklu
hanedan›, Bizans ‹mparatorlu¤u, Ermeniler, haçl›lar, Büyük Selçuklular ve onlar›n
halefleri ve son olarak da Mo¤ollarla yapt›klar› sürekli mücadelelere ra¤men vatan
k›ld›klar› Anadolu’yu, mamur ve müreffeh bir ülke haline getirdiler. Anadolu, Sel-
çuklular›n son döneminde ortaya ç›kan siyasi parçalanmaya ra¤men Türkmen Bey-
liklerinin kuruluflu, k›y›lar›n fethinin tamamlanmas› suretiyle Anadolu’daki demog-
rafik de¤iflime, kültürel ve medeni geliflmeye de katk› sa¤lad›. Selçuklular bu biri-
kimi kendisinden sonra devleti yeniden birlefltiren Osmanl› hanedan›na miras b›-
rakt›lar. Selçuklu döneminde kurulan bu sa¤lam zemin üzerinde yükselen ve üç k›-
tada, Akdeniz havzas›nda cihanflumûl bir imparatorlu¤a dönüflen Osmanl›
‹mparatorlu¤u Selçuklular›n sadece halefi de¤il; devam› ve hatta bizâtihi kendisidir.
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1777.  Ünite  -  Selçuklu Hanedan›n›n Sonu ve ‹k inci  Bey l ik ler  Dönemi

Mo¤ol istilâs›n›n Muîneddîn Pervâne’nin ölü-

münden sonraki dönemini mahiyeti bak›m›n-

dan de¤erlendirebilme,

Türkiye Selçuklu Devleti Mo¤ollar’a ba¤land›k-
tan sonra, üst düzey makamlar› almak için Mo¤ol
yöneticilere yaranmak konusunda birbirleriyle
yar›flan Selçuklu devlet adamlar›, kendilerini bu
görevlere tayin edenleri memnun etmek için ka-
nund›fl› uygulamalarda bulunuyorlard›. Mo¤ol is-
tilâs› önünden Anadolu’ya kaç›p özellikle de uç-
larda biriken Türkmenler, iflgâlcilere oldu¤u ka-
dar merkezi hükûmete de tepkiliydiler. Bu se-
beple de s›k s›k isyana teflebbüs ediyorlard›.
Türkmen isyanlar›n› bast›rmak konusunda Mo-
¤ollar’dan afla¤› kalmayan ümeran›n önde gelen-
lerinden Pervâne de artan Mo¤ol tahakkümün-
den kurtulmak üzere Memlûk sultan› Baybars’la
iflbirli¤i etmesi tam bir dönüm noktas› oldu. Per-
vâne suçu sabit görülüp idam edildikten sonra,
Anadolu’daki Mo¤ol istilâs›n›n mahiyeti de¤ifl-
meye bafllad›. Bu zamana kadar tâbi devlet statü-
sünde, yerli ümera arac›l›¤›yla yönetilen Selçuk-
lu Devleti, bundan böyle Mo¤ol flehzâdeleri ve
soylular›n›n genel vali olarak atanmas›yla, bir ba-
k›ma devlet statüsünü de kaybetme noktas›na
geldi. Anadolu halk›n›n Mo¤ol valilerin beraber-
lerinde getirdikleri ordular› besleme mükellefi-
yetleri yan›nda, valilerin merkeze ödemeyi taah-
hüt ettikleri paralar› toplayabilmek için girifltikle-
ri soygunlar ve sultanlar›n da çaresiz bu faaliyet-
lere ortak olmas›, Türkmen beylerinin isyan ve
ba¤›ms›zl›k ilânlar›yla tepki görüyordu. Ancak
bu isyanlar›n fliddetle bast›r›lmas›n›n yol açt›¤›
tahribat, ülkenin ekonomik ve sosyal hayat›n›
olumsuz biçimde etkiliyordu. Bunlara son dö-
nemlerde Mo¤ol valilerin isyanlar› ve isyanlar›n
bast›r›lmas› için gönderilen ordular›n Anadolu’yu
savafl alan›na çevirmesi de eklenince Selçuklu
hanedan› tamamen Mo¤ollar’›n tahakkümüne gir-
mifl oldu. 

Selçuklu Hanedan›n›n çöküflü ve Türk Tarihin-

deki yerini aç›klayabilme,

Selçuklu hanedan› ortaça¤ Türk tarihinde çok
mühim roller ifa etmifl; yurt aray›fl› içerisinde olan
bir millete ikinci bir vatan kazand›rm›flt›. Ancak
devletin daha yükselme döneminde iflaretlerini
veren baz› bünyevi problemler, devleti daha gü-
cünün doru¤unda oldu¤u dönemde Mo¤ollar’a
haraçgüzar hale getirmiflti. Birinci Haçl› seferinin
sebep oldu¤u tecrit flartlar› kurumlaflmay› gecik-
tirirken, komflular› ve muhallifleriyle sürekli sa-
vafl ve rekabet de bu flartlar› a¤›rlaflt›r›yordu. Bu-
nunla birlikte Miryokefalon zaferiyle önemli bir
engeli aflan Türkiye Selçuklular›, kurumlaflma yö-
nünde de önemli ad›mlar att›lar. Gecikmeli ol-
makla birlikte, XIII. yüzy›lda Anadolu art›k böl-
genin en mamur ve müreffeh ülkesi, Selçuklular
da en büyük devletlerinden birisiydi. Türkmen-
ler’in devletle olan uyumsuzlu¤u, gulam siste-
miyle yetiflen devlet erkân›n›n ayr› bir güç oda¤›
haline gelmesi, Mo¤ol istilâs›n›n karfl› konulmaz
tahripkârl›¤› ve devleti yönetenlerin yetersizli¤i
gibi sebeplerle, XIV. yüzy›l bafl›nda, Türkiye Ta-
rihinde Selçuklu devri sona erdi. 
Ancak kendisinden sonra devleti devralacak olan
Osmanl› hanedan›na kurulu bir vatan, üçyüz y›l-
l›k bir yönetim tecrübesi ve devletin ana unsuru
olan bir millet miras b›rakarak; tarihi rolünü hak-
k›yla yerine getirip sahneden çekildi. 

Anadolu’da Mo¤ol istilas›ndan sonra kurulan

Türkmen Beylikleri ve tarihi rollerini belirleyebi-

lme

Büyük Belçuklu Devleti’nin kurulmas›ndan son-
ra, bir vatan kurmak ümidiyle kitleler halinde
Anadolu’ya göç eden Türkmenler, Malazgirt Za-
ferinden sonra kendi beyleri veya Selçuklu hane-
dan› etraf›nda birleflerek h›zla teflkilâtlanma yo-
luna gittiler. Türkmenler zaman içerisinde “uç”
da denilen hudut bölgelerine yerlefltirdiler. Türk-
menler buralarda düflman sald›r›lar›n› önledikle-
ri gibi, fetihlerle s›n›rlar› da geniflletmekteydiler.
Uç Türkmenleri Sultan I. Keykubât zaman›ndan
itibaren, Mo¤ol istilâs›ndan kaç›p Anadolu’ya ge-
len ve Mo¤ollar’›n ilerleyifline paralel olarak s›-
n›rlara göç eden Türkmen nüfusuyla beslendiler.
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Özellikle ‹ran ve Türkistan’dan Anadolu’ya ka-
çan Türkmen fleyhler, dervifller Mo¤ollar’a karfl›
direniflte ön saflarda yer ald›klar› için Selçuklu
flehir merkezlerinde bar›nam›yorlard›. Bu neden-
le onlar da bat›ya gidiyor ve din mefhumunu can-
l› tutarak Türkmenler’e cihad fikrini afl›l›yorlard›.
Böylece uç Türkmenleri XIII. asr›n ikinci yar›s›n-
dan itibaren Anadolu’nun bat›s›n› tamamen ele
geçirdiler ve siyasi flartlar müsait oldu¤u zaman-
larda da kendi hâkimiyetlerini kurdular. Bunlar›n
bafll›calar› Lâdik (Denizli), Ayd›n, Karas›, Germi-
yan, Saruhan, Mentefle, Osmanl›, Eflref, Sahip Ata,
Hamid, Candâr ve Karamano¤ullar› beylikleriydi. 
‹kinci dönem beylikler, Mo¤ol istilâs›na karfl› bafl-
kald›r›n›n yan›nda siyasî, kültürel ve etnik aç›-
dan Anadolu’nun Türkleflmesini tamamlamalar›
nedeniyle son derece ehemmiyet arz etmektedir-
ler. Ayr›ca Anadolu beyleri, siyasi ve askeri flart-
lar elverdi¤i nisbette beylik bölgelerini imar et-
mifl; medreseler, kütüphaneler kurmufl ve döne-
min ünlü âlimlerini buralara davet etmifllerdir.
Bu sayede t›p, astronomi, riyâziye, edebiyat, ta-
rih, din ve tasavvuf konular›nda pek çok eser ka-
leme al›nm›flt›r.
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1. Uç Türkmenleri afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Merkezî otoriteye karfl› gelenlere 
b. Ordudaki öncü birli¤e 
c. Ziraat ile u¤raflan Türkmenler’e 
d. Türkmenler’in yar› göçebe yaflayanlar›na 
e. Selçuklu Devleti s›n›rlar›nda, k›smen devletin

otoritesi d›fl›nda yaflayan Türkmenler’e 

2. Anadolu’da Mo¤ol istilas›na karfl› ilk isyanlar› kimler
bafllatm›flt›r?

a. Devlet erkân› 
b. fiehir merkezlerinde yaflayan halk 
c. Merkezî otoritenin az hissedildi¤i bat› bölgesin-

de yaflayanlar baflta olmak üzere Türkmenler  
d. ‹ktal› Selçuklu ordusundaki askerler isyan etmifltir.
e. Tüccarlar ve zanaatkârlar 

3. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a Anadolu’da Mo¤ollar’a karfl›, 1276 y›l›nda ç›kar-
t›lan bir isyand›r.

b. Sultan III. G›yaseddîn’i tahttan indirmek için bafl-
lat›lan bir isyand›r.

c. Hatîro¤lu isyan›nda, Mo¤ollar’a karfl› Baybars’dan
askerî yard›m istenmifltir.

d. ‹syan›n elebafl› olan Hatîro¤lu fierefeddîn, ‹lhan-
l› Hükümdar› Abaka taraf›ndan öldürülmüfltür.

e. Hatîro¤lu ‹syan›’na, Türkmenler de destek ver-
mifllerdir.

4. Siyavufl (Cimri) Olay›’yla ilgili afla¤›dakilerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. 1277 y›l›nda meydana gelen bu hadisenin sonu-
cunda Siyavufl, Türkiye Selçuklu Devleti taht›n›
ele geçirmifltir.

b. Siyavufl’un saltanat› s›ras›nda toplanan Selçuklu
Dîvân›, Türkçe’den baflka dil konuflmas›n› ya-
saklayan bir karar ç›karm›flt›r.

c. Siyavufl’un vezirli¤ine Karamano¤lu Mehmet Bey
atanm›flt›r.

d. Siyavufl, Mo¤ol Han›’n›n huzuruna ç›karak salta-
nat›n› onaylatm›flt›r.

e. Selçuklu-Mo¤ol ordusuna yenilen Siyavufl, 1278
y›l›nda öldürülmüfltür.

5. Hatîro¤lu ‹syan› ve Siyavufl Olaylar›n›n Selçuklu-‹l-
hanl› iliflkilerine etkileriyle ilgili afla¤›dakilerden hangi-
si do¤rudur?

a. Bundan sonra Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki
bütün üst makam atamalar› ‹lhanl›lar taraf›ndan
yap›lmaya bafllanm›flt›r. 

b. Bu olaylar›n ard›ndan Mo¤ollar Türkmenler’e
karfl› daha ›l›ml› davranm›fllard›r.

c. Anadolu’daki Mo¤ol tahakkümü azalm›flt›r.
d. Selçuklular Mo¤ollar’a karfl› üstünlük elde et-

mifllerdir.
e. Selçuklu-‹lhanl› iliflkisinde hiçbir de¤ifliklik ol-

mam›flt›r.

6. Karamano¤ullar› Beyli¤i ile ilgili afla¤›dakilerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Karamanl› Türkmenler’i 1228’de I. Keykubad ta-
raf›ndan Ermenek bölgesine yerlefltirilmifllerdir.

b. Karamano¤ullar›, ‹lhanl›lar taraf›ndan 1497 y›-
l›nda ortadan kald›r›lm›flt›r.

c. Mo¤ollar’a karfl› direnen bu beylik Ermenilerle
de mücadele etmifltir.

d. Siyavufl ‹syan›’n› organize etmifllerdir.
e. O¤uzlar’›n Salur Boyuna mensup olan Karaman-

l›lar, XIII. asr›n ilk yar›s›nda Azerbaycan ve fiir-
van Bölgesi’nden Anadolu’ya gelmifllerdir.

7. Eflrefo¤ullar› Beyli¤i ile ilgili afla¤›dakilerden hangi-
si do¤rudur?

a. Beyli¤in kurucusu olan Eflrefo¤lu Süleyman Bey
uç beyi de¤ildir.

b. 1314 y›l›nda Anadolu’ya gelen Emir Çoban’a ita-
at bildiren beylikler aras›nda Eflrefo¤ullar› Beyli-
¤i yoktur.

c. II. Süleyman’›n ölümünün ard›ndan beyli¤in top-
raklar› Mentefleo¤ullar› ve Karamanl›lar aras›nda
paylafl›lm›flt›r.

d. Bu beylik XIV. asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Beyflehir, Seydiflehir civar›nda hüküm sürmüfltür.

e. Bu beylik XIII. asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Beyflehir, Seydiflehir, Ilg›n, Bolvadin ve Akflehir
taraflar›nda yaklafl›k k›rk y›l kadar hüküm sür-
müfltür.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Türkiye Selçuklu Devleti’nin y›k›l›fl›ndan sonra ku-
rulan beylikler afla¤›daki seçeneklerin hangisinde ve
do¤ru olarak verilmifltir?

a. Saruhano¤ullar›- Taceddîno¤ullar›- Eretna Beyli¤i
b. Dulkad›ro¤ullar›-Candâro¤ullar›-Kad› Burha-

neddîn Ahmed Beyli¤i
c. Dulkad›ro¤ullar›-Taceddîno¤ullar›-Ramazano-

¤ullar›
d. Kad› Burhaneddîn Ahmed Beyli¤i-Mentefle Bey-

li¤i- Ramazano¤ullar›
e. Osmano¤ullar›-Ramazano¤ullar›-Karas›o¤ullar›

9. Ayd›no¤lu Umur Bey’le ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. 1328 y›l›nda ‹zmir’i ele geçirmifltir.
b. Haçl›lar ile mücadele etmifltir.
c. Saruhano¤lu Süleyman Bey ile Bizans sahilleri-

ne baflar›l› seferler düzenlemifltir.
d. Rumeli k›y›lar›na baflar›l› seferler düzenlemifltir.
e. Ege sahillerinin hâkimiyeti için Karas› Beyli¤i ile

yapt›¤› mücadelede ölmüfltür.

10. Türkiye Selçuklu hanedan›n›n y›k›l›fl›yla ilgili afla¤›-
daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Türkiye Selçuklular› Memlûkler taraf›ndan y›k›l-
m›flt›r.

b. Memlûk-Mo¤ol ittifak› sonucunda y›k›lm›flt›r.
c. Osmano¤ullar› Beyli¤i taraf›ndan ortadan kald›-

r›lm›flt›r.
d. ‹lhanl›lar’›n Anadolu Valisi Timurtafl son vermifltir.
e. Sülemifl ‹syan› sonucunda ortadan kald›r›lm›flt›r.

fiehzade Hülacu (Hûlâgû) ile flehzade Keygatu (Geyha-
tu) Rum’a (Anadolu’ya) geldiler. O y›l Erzincan’da yay-
lak ve k›fllak tuttular. Sahip Ata Fahreddîn, onlar›n taga-
r›n› (erzak) düzenlemeye çal›flt›. Fakat maliyede para
olmad›¤› için zaman›nda tedarik edemeyince ihtiyaç s›-
ras›nda bir tagar yetmifl dirheme bulunamad›. O tagar›
haz›rlama u¤runa Vezir Sahip Ata 50 y›ll›k hazinesini
harcad›. Bir günde Mo¤ol flehzâdelerinin, emirlerinin
ve ordu mensuplar›n›n istekleri, masraflar› ve havale et-
tikleri ifllere karfl› o kadar para harcand› ki, dünya onu
hesaplamaktan geceye döndü. Mo¤ollar’›n (Tatar) mas-
raf› için ayr›lan çok miktarda maldan /vergiden dolay›
halkta yakacak bir mum bile kalmad›. 

Kaynak: Kerîmüddin Mahmud Aksarayî, Müsâmere-
tü’l-Ahbâr (Çev. Mürsel Öztürk), Ankara 2000, s. 115.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyliklerin Kuruldu¤u

Ortam” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Beyliklerin Kuruldu¤u

Ortam” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hat›ro¤lu ‹yan›” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Karamano¤ullar› ve Siya-

vufl (Cimri) Hadisesi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹stilâs›na Karfl› Türk-
men ‹syanlar›” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹stilâs›ndan Sonra
Anadolu’da Kurulan Beylikler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹stilâs›ndan Sonra
Anadolu’da Kurulan Beylikler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye Selçuklular›’n›n Y›-
k›l›fl›ndan Sonra Kurulan Beylikler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹stilâs›ndan Sonra
Anadolu’da Kurulan Beylikler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye Selçuklu Hanedan›-
n›n Sonu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Okuma Parças›

                  



1817.  Ünite  -  Selçuklu Hanedan›n›n Sonu ve ‹k inci  Bey l ik ler  Dönemi

S›ra Sizde 1

Türkmen isyanlar›, Mo¤ollar’a tâbi duruma gelen Sel-
çuklu Devleti yöneticileriyle istilac›lara karfl› düzenlen-
mifltir. Bununla birlikte beylerin ba¤›ms›z olma arzular›
da sebep teflkil etmekteydi. Türkmen göçleri ve gücü
devleti yönetenler taraf›ndan organize edilebilseydi,
Anadolu’da Mo¤ol tahakkümü bu kadar yo¤un hisse-
dilmeyece¤i gibi önemli baflar›lar da sa¤lanabilirdi.

S›ra Sizde 2 

‹kinci dönem beylikler, Mo¤ol istilas›na karfl› baflkald›-
r›y› temsil etmelerinin yan› s›ra, özellikle uç bölgeleri-
nin fethini ve Türkleflmesini tamamlayan büyük ve tari-
hi bir rol ifa etmifllerdir. Bunun yan›nda topraklar›n› da
imar ederek Türkiye’nin geliflmesine katk›da bulunmufl-
lard›r.

S›ra Sizde 3 

Mo¤ol istilas› d›fl›nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin y›k›-
l›fl›n› h›zland›ran en önemli faktörlerin bafl›nda flehzade
isyanlar› ve liyakat sahibi sultan ve devlet erkân›n›n ol-
may›fl›d›r. Ayr›ca halktan talep edilen yüksek vergilerin
yaratt›¤› iktisadî s›k›nt›lar da devletin y›k›l›fl›nda son de-
rece etkili olmufltur. Selçuklular’›n tarih sahnesinden
çekilmesinin di¤er bir nedeni de Mo¤ol kumandanlar›-
n›n Anadolu’da ç›kard›klar› isyanlard›r.

Cahen, Claude (2000), Osmanl›lardan Önce Anado-

lu, çev. E. Üyepazarc›, ‹stanbul. 
Ersan, Mehmet (2100), Türkiye Selçuklu Devletinin

Da¤›l›fl›, Ankara.
Öney, Gönül (1989), Beylikler Devri Sanat› XIV.-XV.

Yüzy›l (1300-1453), Ankara. 
Sevim, Ali-Yaflar Yücel (1989), Türkiye Tarihi Fetih,

Selçuklu Ve Beylikler Dönemi, Ankara.
Sümer, Faruk (1969), “Anadolu’da Mo¤ollar”, Selçuklu

Araflt›rmalar› Dergisi, I, 1-147.
Turan, Osman (1984), Selçuklular Zaman›nda Türki-

ye, ‹stanbul.
Uzunçarfl›l›, ‹. Hakk› (1969), Anadolu Beylikleri ve

Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar› Yararlan›lan Kaynaklar

                      



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Selçuklu devlet yap›s›nda sultan›n ve di¤er hanedan üyelerinin etkinli¤ini
aç›klayabilecek,
Gulâm ve iktâ sistemlerinin devletin organizasyonuna kaynakl›k etti¤ini be-
lirleyebilecek,
Mo¤ol ‹stilâs›n›n devlet ve toplum üzerindeki etkilerini de¤erlendirebilecek,
Selçuklu Türkiye’sinde düflünce ve ilim hayat›n›n boyutlar›n› de¤erlendirebi-
lecek,
Türkiye Selçuklular›nda tasavvufî düflünceyi de¤erlendirebileceksiniz.

‹çindekiler

• Hanedan ve Sultan
• Gulâm ve ‹ktâ
• Dîvân-› A’lâ
• Mo¤ol ‹stilâs›
• Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî

• ‹bnü’l-Arabî ve Sadreddin-i 
Konevî

• Hac› Bektafl-› Velî
• Ahî Evren

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N

N
N

N

Türkiye Selçuklu
Tarihi

Devlet Teflkilat›
Kültür ve Medeniyet

• DEVLET TEfiK‹LATI
• KÜLTÜR VE MEDEN‹YET
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DEVLET TEfiK‹LÂTI 

Girifl 
Türkiye Selçuklular›, devlet teflkilat›nda da tabiatiyle uzant›s› olduklar› Büyük Sel-
çuklu Devletini esas alm›fllard›r. Ancak onlar›n Anadolu’da karfl›laflt›klar› iki önem-
li olgunun devlet teflkilat› üzerindeki etkilerini gözard› etmek mümkün de¤ildir.
Bunlardan biri Selçuklular›n köklü ve geliflmifl bir devlet yap›s›na sahip olan Bi-
zans topraklar› üzerinde kurulmufl olmas›d›r. Gerçi Bizans devlet teflkilat›n›n ve
müesseselerinin Selçuklular üzerinde etkisinin olup olmad›¤› araflt›r›lm›fl de¤ildir.
Bununla birlikte s›n›rl› da olsa, karfl›l›kl› etkileflim mümkün görünmektedir. Di¤eri
ise Do¤u ‹slam dünyas›n› kas›p kavuran Mo¤ol istilas›n›n siyasi etkileriyle birlikte
devlet teflkilat› üzerindeki fiilî müdahaleleridir. 

Bu ünitede tekrardan kaç›nmak için Türkiye Selçuklar›n›n devlet teflkilat›nda
kendilerine esas ald›klar› Büyük Selçuklu Devletinde mevcut olan ortak unsurlar-
dan ziyade karfl›lafl›lan farkl›l›klar veya de¤ifliklikler ele al›nacakt›r.

Türkiye Selçuklular› devlet teflkilat›n› tan›yabilmek için, öncelikle devam› olduklar› Büyük
Selçuklu devlet teflkilat›n› bilmek gerekir. Bu nedenle temel oluflturmak için 1. S›n›f ders-
lerinden Büyük Selçuklu Tarihi ders kitab›n›n 9. Ünitesi olan “Büyük Selçuklu Devlet Tefl-
kilat›” konusunu okuman›z tavsiye edilir. 

Türkiye Selçuklular› Devlet Teflkilat›n›n Kaynaklar› 
Genel olarak bütün Selçuklu flubeleri için oldu¤u gibi Türkiye Selçuklular›’n›n
devlet teflkilat› hakk›nda da o dönemde yaz›lm›fl müstakil bir kaynak yoktur. Bu
devletin teflkilat› için de baflvurabilece¤imiz kaynaklar inflâ ve münfleât mecmuala-
r›, siyasi tarih kaynaklar›, sikkeler, kitabeler ile temlikname ve vakfiye gibi belge-
lerdir. ‹nfla ve münfleat metinlerini Osman Turan ve Adnan S. Erzi, baz› vakfiye,
temlikname ve sat›fl hucceti gibi belgeleri yine Osman Turan, M. Zeki Oral vd., sik-
kelerin yeni bir katalo¤unu ise Y›lmaz ‹zmirlier yay›nlam›fllard›r. Kitabeler ile ilgili
genel bir katalog mevcut de¤ilse de muhtelif yay›nlar mevcuttur.

Osman Turan, Türkiye Selçuklular› Hakk›nda Resmî Vesikalar, Ankara 1988.

Devlet Teflkilat› 
Kültür ve Medeniyet
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Hanedan, Gulâm ve ‹ktâ Sistemi 
Di¤er Ortaça¤ ‹slam devletlerinde oldu¤u gibi, bir Selçuklu flubesi olan Türkiye
Selçuklular›nda da devlet, saraydan bafllay›p merkez, eyalet ve ordu teflkilatlar›n›n
tamam›na nüfuz eden hanedan, Miryokefalon’a kadar Türkmenler sonra gulâm ve
iktâ sistemleri ile infla edilmifltir. Ancak Mo¤ol istilâs›yla devlet yönetiminde sulta-
n›n gücü ve otoritesi fiilen yok olunca, bu ahenk ve denge bozulmufltur. ‹lhanl›
hanlar› istedikleri flehzadeyi tahta ç›karmakta, hatta bir sultan tahtta iken di¤er bir
flehzadeyi de sultan olarak tan›y›p kaosu körüklemifllerdir. Keza vezir, atabeg ve
nâib-i saltanat makamlar›na da kendi istedikleri kimseleri getirmekte; hatta yine bu
makamlara sultan›n adamlar›ndan baflka, do¤rudan ilhana ba¤l› kiflileri de tayin
edebilmekteydiler.

Hanedan ve Sultan
Büyük Selçuklu Devletinin bölgesel bir uzant›s› olan Türkiye Selçuklu Devleti, 2.
ünitede anlat›ld›¤› gibi, Selçuklu hanedan›ndan Kutalm›flo¤ullar› taraf›ndan kurul-
mufltur. Süleymanflâh ve kardeflleri Mikâilo¤ullar› ile yollar›n› ay›rarak Anadolu’da
ba¤›ms›z bir devlet kurmay› baflarm›fllard›. Ancak ilk iki sultan Süleymanflah ve I.
K›l›ç Arslan, güneydo¤u (el-Cezire, Suriye ) siyaseti dolay›s›yla Büyük Selçuklu-
lar’la girdikleri nüfuz mücadelesinde hayatlar›n› kaybetmifllerdir.

Kutalm›flo¤ullar› bu mücadelelere ra¤men Anadolu’daki hakimiyetini sürdürme-
yi baflarm›fllard›r. Di¤er Selçuklu flubelerinde de oldu¤u gibi, kut inanc›n›n tezahü-
rü olarak, flehzadelerin iktidar mücadeleleri devam etmifltir. Hatta eski bir Türk ge-
lene¤i olan ülke topraklar›n›n yönetiminin hanedan üyelerine taksimi uygulamas›
da zaman zaman görülmüfltür. II. K›l›ç Arslan’›n 11 o¤lunu ülkenin çeflitli bölgeleri-
ne tayin etmesinin sars›nt›ya sebep olmas› üzerine bu uygulamadan vazgeçilmifltir.

Sultan›n gücünün ve otoritesinin yerle bir edildi¤i Mo¤ol iflgâli döneminde, bir-
birlerine üstünlük sa¤layamayan flehzâdeler ad›na yürütülen mücadeleler ülkeyi
kaosa sürüklüyordu. Devlet gelene¤inde bulunmad›¤› halde, tahribat› önlemek
için tecrübeli, sayg›n devlet adamlar› iki veya üç kardeflin ortak hükümdar olmas›
çözümüne baflvurmufllard›r.

Ancak hanedan›n bütün bu güç kayb›na ra¤men, meflruiyeti tart›flma konusu
olmam›flt›r. Nitekim Sadeddin Köpek ve Cimri meselesinde oldu¤u gibi, taht idda-
s›na tevessül edenler de, ancak Selçuklu hanedan›na mensup olduklar› iddias›yla
ortaya ç›kabilmifllerdi. Nitekim onlar da iddialar›na ra¤men baflar›s›z olmufllard›r.

Türkiye Selçuklu Devletinin temelini oluflturan ana unsurlar nelerdir?

Sultan ve Abbasi Halifesi 
Büyük Selçuklu Devletinin halifelikle dostane bafllay›p zamanla gerginleflen yo¤un
iliflkileri ile k›yaslanacak olursa, Türkiye Selçuklular›’n›n Abbasi halifeleri ile iliflki-
leri daha seyrek ve semboliktir. Hat›rlanaca¤› üzere Süleymanflah, Melikflah’a ra¤-
men bir meflrûiyet aray›fl› içindeyken bir ara fiîî kad› ve hatîb tayin edilmesini iste-
miflti. Bu durum Fât›mî halifesini tercih etti¤i anlam›na gelse de, daha ziyade siya-
sî bak›mdan bir meydan okuma olarak kabul etmek gerekir. Türkiye Selçuklu pa-
ralar›nda, Hülâgû’nun Ba¤dat’› iflgalinden (1258), 1266’ya kadar son halife bazen
el-‹mam el-Musta’sim bi’llah bazen de el-‹mam el-Ma’sûm bi’llah ad›yla zikredilme-
ye devam edilmifltir. Hilafetin M›s›r’a intikal etmesinden sonraki halifelerin adlar›
hiç zikredilmemifltir. II. K›l›ç Arslan ve sonraki sultanlar sikkelerinde zaman zaman
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burhânu/kasîmu/nâs›ru Emîri’l-Mü’minîn (Mü’minlerin Emîrinin delili/orta¤›/yar-
d›mc›s›) ibarelerini kullanm›fllard›r. 

Dikkate de¤er iliflki ise Fütüvvet teflkilat›n›n bafl›na geçip bu teflkilât›n nüfuzun-
dan faydalanarak hilafeti daha etkin hale getirmeye çaba gösteren Halife en-Nâs›r li-
Dînillah’›n Türkiye Selçuklu sultan› I. Keykâvus’a fütüvvet alâmetlerini göndererek
onu bu teflkilâta dahil etmesidir. Bu alâmetleri getiren devrin büyük mutasavv›flar›n-
dan fieyh fiihabüddin Ömer es-Sühreverdî, daha sonra yine ayn› halife taraf›ndan I.
Keykubâd’›n tahta ç›k›fl› dolay›s›yla bir kere daha Ahadolu’ya gönderilmifltir.

“Metbû” Devlet ve “Tâbi”leri 
Türkiye Selçuklu Devleti Mo¤ol istilas›na kadar, Anadolu’da dönem dönem baz›
bölgesel güçleri kendisine tâbi k›lm›flt›r. Kilikya Ermeni krallar›ndan I. Hetum, I.
Keykubâd ve II. Keyhusrev zaman›nda Türkiye Selçuklular›na tâbi olmak zorunda
kalm›fl ve bast›rd›¤› sikkelerde bu sultanlar›n isim ve unvanlar›na yer vermifltir. Ay-
r›ca Mardin ile Âmid ve H›sn-Keyfâ Artuklular›, Erzincan ve Divri¤i Mengücekleri,
Sümeysat ve Haleb Eyyubî melikleri ve Musul atabegi Bedreddin Lü’lü’ de zaman
zaman Türkiye Selçuklu sultanlar›na tâbi olmak zorunda kalm›fllard›r.

Ancak Türkiye Selçuklular› bu azamet devrinden sonra, Mo¤ollar’a tâbi duruma
düflmüfllerdir. 1243 Köseda¤ bozgunundan y›k›lana kadar hukukî ve fiilî olarak,
Alt›norda vas›tas›yla Karakorum’un; sonra da ‹ran’daki ‹lhanl›lar›n boyunduru¤u
alt›nda kald›lar. Hatta III. Keykubâd bast›rd›¤› baz› sikkelere metbû olarak Gazan
Han’›n ad›n› koymufltur. 

Sultan›n Sembolleri 
Sultana ait olan her fley zamanla onun alâmeti olmufltur. Taht ve tac do¤al olarak
sadece sultana mahsustur. Di¤er semboller belli s›n›rland›rmalarla, tâbiler veya di-
¤er devlet adamlar› taraf›ndan da kullan›lmaktayd›. Fakat sultana ait olanlar di¤er-
lerinden daha farkl›, haflmetli ve emsaliz idiler. Unvan-lâkab-künye, hutbede ad›n›
okutturma, sikke bast›rma, nevbet vurdurma, tu¤ra ve tevkî’, saray ve ota¤, t›raz-
hil’at, çetr, gâfliye bunlar›n bafll›calar›d›r. 

Unvan-lâkab-künye: Unvan hükümdar›n siyasi durumunu resmen ifade eden
ve ad›n›n bafl›na getirilen s›fat veya s›fat tamlamalar›d›r. ‹lk hükümdar Süleyman-
flah’›n sultan unvan›n› bizzat kullan›p kullanmad›¤› hakk›nda farkl› rivayetler var-
d›r. I. K›l›ç Arslan ise sultan unvan›yla zikredilmektedir. Türkiye Selçuklu hüküm-
darlar› da di¤er Selçuklu sultanlar› gibi, önceleri genellikle es-sultânu’l-muazzam
(ulu, büyük sultan), daha sonra ise es-sultânu’l-a’zam (en büyük sultan) unvanla-

1858.  Ünite  -  Devlet  Teflki lat ›  Kül tür  ve  Medeniyet

Resim 8.1 Resim 8.2

Mardin Artuklu hükümdar› Nâs›rüddin Artuk
Arslan’›n 624 (1227) y›l›nda Duneysir [K›z›ltepe,
Mardin]’de Sultan I. Keykubâd’a tâbi iken
bast›rd›¤› gümüfl dirhem.

Kilikya Ermeni kral› I. Hetum’un II. Keyhusrev’e
tâbi iken 641 (1243-4) y›l›nda Sis’te bast›rd›¤›
gümüfl sikke



r›n› kullanm›fllard›r. Bu iki unvan› I. Keykubâd düzensiz bir flekilde ayr› ayr› kul-
lanm›fl, sonra o¤lu II. Keyhusrev’den itibaren Selçuklu hükümdarlar› hep es-sultâ-
nu’l-a’zam unvan›n› tafl›m›fllard›r. Mo¤ol ‹flgali döneminde devlet güç kaybettikçe,
bununla ters orant›l› olarak sultanlar›n daha iddial› unvanlar tafl›d›klar› görülür. Di-
¤erlerinden farkl› olarak II. Süleymanflah es-sultânu’l-kâhir (kahreden sultan), I.
Keykâvus ise es-sultânu’l-gâlib (galip sultan) unvanlar›n› kullanm›fllard›r. Köseda¤
bozgunundan sonra II. Keyhusrev ile sonraki baz› sultanlar darb ettirdikleri sikke-
lerde bazen zillu’llâhi fi’l-âlem (Allah’›n yeryüzündeki gölgesi) unvan›n› da ekle-
mifllerdir. Kitabelerde ise daha uzun ve süslü unvanlara rastlan›r. fiehzadeler ise
melik unvan›n› kullanm›fllard›r.

Ortaça¤ ‹slam dünyas›nda yayg›n bir gelenek olan lâkablar genellikle (s›-
fat)+ü’d-dünya, +ü’d-dîn, +ü’d-devle veya +ü’l-mille formlar›ndan oluflan s›fat
tamlamalar›d›r. Türkiye Selçuklu sultanlar› lâkab olarak izzü’d-dîn (dinin izzeti,
kudreti), g›yâsü’d-dîn (dinin yard›mc›s›), rüknü’d-dîn (dinin temel dire¤i) ve alâ-
ü’d-dîn (dinin yücesi, flerefi) kal›plar›n› kullanm›fllard›r. Sikkelerde ise lâkablar
hep (›zz / g›yâs / rukn / alâ)+ü’d-dünyâ ve’d-dîn fleklinde kullan›lm›flt›r.

Yine Araplar’dan ‹slam dünyas›na intikal edip yayg›nlaflan ebû (babas›)+......
formundaki künye gelene¤i de Selçuklularda devam etmifltir. Türkiye Selçuklu sul-
tanlar› genellikle ebu’l-feth künyesini kullanm›fllard›r.

Hutbe: ‹slam dininde Cuma ve bayram namazlar›n›n bir rüknü olan hutbe, ay-
n› zamanda otoritenin ve siyasî iktidar›n kendini ifade etti¤i bir sembol olmufltur.
‹ktidar›n toplumla iletiflim kurabilece¤i, kendini ifade edebilece¤i do¤al ve etkili
bir f›rsat olan hutbeyi, halife ve hükümdarlar gayet iyi de¤erlendirmifllerdir. Tahta
ç›kan flehzadenin ilk yapaca¤› ifl hutbede, sultan unvan›yla ad›n› okutturmakt›. Ha-
nedan mensubu ve di¤er tâbiler ise kendi bölgelerinde okunan hutbelerde sulta-
n›n ad›ndan sonra kendi isimlerini okutabilirlerdi. Aksi takdirde isyan etmifl kabul
edilirlerdi. Abbasi halifesi ise sultanl›¤›n›n tan›nmas› için kendisine baflvuran fleh-
zadenin talebini uygun görürse Ba¤dat ve civar flehirlerdeki hutbelerde onun ad›-
n›n okunmas›n› sa¤lard›. Böylece iktidar›n meflrûiyeti sa¤lanm›fl olurdu. Keza baz›
sultanlar veliahd olarak seçtikleri o¤ullar›n›n ad›n› da hutbelerde okuttururlar, ha-
lifenin ve vassallar›n›n da okutmas›n› talep ederlerdi.

I. Süleymanflah’›n Tarsus’u fethettikten sonra Trablusflam hakimi fiîî Kad› ‹bn
Ammâr’dan kad› ve hatîb istedi¤i ifade edilmiflti. Ancak daha sonra Antakya’n›n
fethi dolay›s›yla Sultan Melikflah (ve Abbasi halifesi)’›n ad›n› hutbede okuttu¤u ve
para kestirdi¤i rivayet edilmektedir. Bununla birlikte sözkonusu rivayet tarihi va-
k›aya uymamaktad›r. I. K›l›ç Arslan’dan itibaren bütün Türkiye Selçuklu sultanlar›
kendi adlar›na hutbe okutmufllard›r. Türkiye Selçuklular› Güneydo¤u Anadolu, Su-
riye ile el-Cezire’de gücünü hissettirdi¤i zamanlarda baz› Artuklu ve Eyyubî melik-
leri ile Erbil beyi de tâbiyet alâmeti olarak hutbelerde Selçuklu sultanlar›n›n adla-
r›n› zikretmifllerdir.

Sikke: Asl›nda ekenomik bir araç olan sikkeler üzerinde, para disiplinini sa¤la-
mak için bast›ran yöneticiyi ifade eden yaz› ve semboller yer al›r. Ancak sikkeler
ayn› zamanda toplumun her kesimine ulaflabildi¤i için, bu sayede yöneticiler oto-
ritelerinin yay›lmas›n› ve kabulünü sa¤l›yorlard›.

Türkiye Selçuklular›ndan günümüze ulaflan ilk sikkeler I. Mesud’a aittir. I. Me-
sud bak›r olan sikkesinde es-sultânu’l-muazzam unvan› ile ba¤›ms›zl›¤›n› göster-
mekte, ancak di¤er yüzünde Bizans hükümdar›n›n tasviri bulunmaktad›r. Yeni sik-
kelerin yerli halk taraf›ndan da benimsenmesini sa¤lamak için böyle bir uygulama-
ya gidildi¤i anlafl›lmaktad›r. ‹lk alt›n dinar› II. K›l›ç Arslan, sonra da o¤lu II. Süley-
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manflah bast›rm›flt›r. Bas›lan sikkelerin ço¤unlu¤unu gümüfl dirhemler ile bak›r
felsler oluflturmaktad›r. 45 kadar yerde sikke darbedildi¤i tesbit edilmifltir. En faz-
la sikke bas›lan darphanelerin bafl›nda Konya, Sivas ve Kayseri gelir. Yukar›da da
görüldü¤ü gibi sultan ve meliklerin kulland›klar› ünvanlar›, nerelere hakim olduk-
lar›n›, tâbilik iliflkilerini sikkeler üzerinden tespit etmek mümkündür. Baz› gümüfl
ve bak›r sikkelerde m›zrakl› süvari, ok atan süvari, arslan ve günefl  gibi tasvirlere
yer verilmifltir. Devletin ortak hükümdarl›k döneminde bas›lan sikkelerde, bu fleh-
zadelerin hepsinin isimleri yer alm›flt›r. 

Y›lmaz ‹zmirlier, Anadolu Selçuklu Paralar›, ‹stanbul 2009.

Tu¤ra ve Tevkî’: Türkçe bir kelime olan
tu¤ra O¤uz Türklerinde hakanlar›n veya sul-
tanlar›n resmî belgeler, sikkeler ve kitabeler
üzerindeki alâmetlerine denmektedir. Tev-
kî’ ise Arapçad›r ve Ortaça¤ ‹slam devletle-
rinde hükümdar›n karar›, bunun yaz›l› sure-
ti, ferman gibi anlamlar›n›n yan›nda tu¤ra
karfl›l›¤› olarak da kullan›lm›flt›r. 

Büyük Selçuklu Devleti, Kirman ve Irak Selçuklu flubelerinde tu¤ran›n, ok ve
yay veya sadece yay fleklinde kullan›ld›¤›n›, sikkeler üzerinde de örnekleri bulun-
du¤unu bilmekteyiz. Keza tevkînin ferman karfl›l›¤› olarak veya fermanda tu¤ra
üzerine yaz›lan dua kal›b› karfl›l›¤›nda kullan›ld›¤› da anlafl›lmaktad›r. 
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Resim 8.3 Resim 8.4

Sultan I. Keykubâd’›n 621(1224)’de Sivas’ta
bast›rd›¤› alt›n dinar

Sultan II. Keyhusrev’in 639 (1241-2)’da Sivas’ta
darbettirdi¤i gümüfl dirhem

Resim 8.5

Sultan IV. K›l›ç
Arslan’›n
646(1248-9)
y›l›nda Sivas’ta
bast›rd›¤› gümüfl
dirhem.

Resim 8.6

a) Sultan I. Keykâyus’un K›bns Kral› Hugues’e gönderdi¤i 1216 tarihli Grekçe yaz›lm›fl mektuptaki tu¤ra; 
b) Sultan II. Keykâvus zaman›nda Celâleddin Karatay’›n 646 (1248) tarihli vakfiyesindeki tu¤ra. 

Kaynak: Osman Turan, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri III: Celâleddin Karatay, Vak›flar› ve Vakfiyeleri”, Belleten,
45 (Ocak 1948), s. 144, lev. XXII; Melek Delilbafl›, “Türk Sultan ve Beylerine Ait Yunanca Belgeler Hakk›nda
Baz› Bilgiler”, Tarih Araflt›rmalar› Dergisi, 26 (1990-1991), s. 83, ek. 1.



Türkiye Selçuklular›nda tu¤ran›n, daha çok XIII. yüzy›l›n ortalar›na ait belge ve
kitabelerde zamanla sultan/es-sultan kelimesine dönüfltü¤ü görülmektedir. Baz›
temlikname ve vakfiyelerin bafl›nda k›rm›z› mürekkeple ve genifl büyük harflerle
yaz›lm›flt›r. Keza Konya’daki gulâm ümeran›n yapt›rd›¤› baz› binalar›n kitabelerin-
de ise es-sultânî (sultana ait/mensub) kelimesine rastlan›r. 

Selçuklu sultanlar›n›n kendilerine mahsus kulland›klar› tevkî’lerin örneklerini
sikkelerinde görmek mümkündür. Bunlar, el-izzetü li’llah, el-minnetü li’llah, el-
mülkü li’llah, el-azamatü li’llaht›r. Tevkî, fermanlar (menflûr)da tu¤ran›n üzerine
yaz›lmaktayd›. Anlafl›lan odur ki hükümdarlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar
kendi tu¤ras›n› çektirmeden veya ad›n› zikretmeden önce, bu ibarelerle as›l gücün,
kudretin ve mülkün Allah’a ait oldu¤unun bilincinde olduklar›n› ifade etmek iste-
mektedirler.

Nevbet: Nevbet (mehter/bando) tak›m›n›n sultan›n saray veya ota¤›n›n önün-
de günün befl (namaz) vaktinde nevbet (davul, kös) vurmas›, onun saltanat›n›n de-
vam etmekte oldu¤unun ilan edilmesi anlam›na gelmekteydi. Bu eski Türkler’den
intikal eden bir gelenekti. Ayr›ca büyük buluflmalarda, sevindirici bir geliflme oldu-
¤unda veya savafllarda da nevbet tak›m› görev yapard›. Nevbet tak›m›na nevbetiy-
ye, bunlar›n bulundu¤u mekâna nevbethâne veya tablhâne denilmekteydi. Sulta-
n›n izin verdi¤i tâbiler ise günde sadece üç vakit nevbet vurdurabilirlerdi. 

T›raz ve Hil’at: Hükümdarlar›n de¤erli kumafllardan dikilen ve üzerine flerit ha-
linde ad, unvan, künye va lâkablar›n›n ifllendi¤i elbiselerine t›raz ad› verilmekteydi.
Sultan›n onurland›rma, ödüllendirme, tayin veya baflka nedenlerle yabanc› devlet
adamlar›na, gelen elçilere ve devlet adamlar›na verdi¤i veya gönderdi¤i hediyelere
ise hil’at denilmekteydi. Bu hediyeler baflta de¤erli kumafllardan dikilmifl k›yafet ol-
mak üzere, para, k›l›ç, kemer, at, eyer tak›m› veya gulâmlardan oluflmaktayd›.

Türkiye Selçuklular›nda da sultanlar›n cülus, veliahd tayini ve fetih nedeniyle
ileri gelen devlet adamlar›na, ayr›ca yabanc› hükümdarlara, vassallara, melik fleh-
zadelere, vezirli¤e getirilen devlet adam›na, cezas› affedilen önemli kiflilere, önem-
li bir görevi yerine getirene, haberci(kâs›d)lere, elçilere, flairlere vd. hil’atler ver-
dikleri veya gönderdikleri hakk›nda kaynaklarda birçok kayda rastlanmaktad›r. 

Çetr: Sanskritçe bir kelime olup, güneflten korunmak için bafl üzerinde tutulan
flemsiye anlam›ndad›r. Do¤u toplumlar›nda çok eski bir gelenek olarak hükümdar
at üzerindeyken, yürürken veya tahtta otururken onun bafl› üzerine bir gulâm
(çetrdâr) taraf›ndan çetr tutulurdu.

Türkiye Selçuklular›nda çetr-i hümâyûn, çetr-i cihangir veya çetr-i flâhenflâh ad-
lar›yla zikredilen bu flemsiyenin rengi siyaht›. Çetrin basit bir gölgelikten ibaret olma-
d›¤›, onun ortaya ç›kmas›n›n veya aç›lmas›n›n sanca¤›n aç›lmas›yla ayn› anlama gel-
di¤i anlafl›lmaktad›r. Zira muhtelif merasimlerde, gezintilerde oldu¤u gibi sefere ç›-
karken ve savafl meydan›nda da sultan›n varl›¤› uzaktan çetrinden anlafl›l›rd›. Dola-
y›s›yla ona yüklenen sembolik anlam çok önemliydi. Uzaktan çetri görenler atlar›n-
dan inerek, hatta yer öperek sultana sayg›lar›n› sunarlard›. Bir savafl s›ras›nda çetrin
kaza ile yere düflmesi, askerlerin sultan›n hayat› hakk›nda endifleye düflmesine, hat-
ta do¤an kargafla nedeniyle savafl›n kaybedilmesine bile sebep olabiliyordu. 

Gâfliye: Arapça’dan gelen gafliye, baflka anlamlar› da olmakla birlikte, daha çok
atlar›n eyer örtüsüne verilen isimdir. Ancak Selçuklu tarihinde onu s›radan bir eyer
örtüsünün ötesinde tamamen farkl› bir alâmet olarak görmekteyiz. Sanki bu örtü
eyeri örtmek için de¤il de, hükümdara sayg› göstermesi, ona boyun e¤mesi gere-
kenlerin tafl›mas› için kullan›lmaktad›r. Gâfliye normal flartlarda sultan›n maiyetin-
de bulunan rikâbdâr taraf›ndan el üstünde tafl›n›rd›. Ancak onun genellikle bir
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flehrin fethinden sonra flehir hakiminin sultana itaat etmesinde veya karfl›lama me-
rasimlerinde oldu¤u gibi, tâbilerin sadakâtlerini göstermesi için bir araç olarak kul-
lan›ld›¤› görülür. Tâbiler hükümdar›n gâfliyesini elleri veya omuzlar› üzerinde tafl›-
yarak onun at›n›n önünde yürürlerdi.

Erdo¤an Merçil, Selçuklular’da Hükümdarl›k Alâmetleri, Ankara 2007.

Sizce saltanat alâmetlerinin ifllevleri nelerdir?

Saray ve Teflkilât› 
Saray hükümdarlar›n hem evi, hem de devleti yönettikleri iki farkl› ifllevi olan bir
mekând›r. Saray›n bu iki bölümü birbirinden ba¤›ms›z ayr› binalar da olabilirdi.
Türkiye Selçuklu sultanlar›na ve hanedan üyelerine ait, muhtelif yerlerde bir k›s-
m›n›n kal›nt›lar› günümüze ulaflan saraylar mevcuttur. Bunlar›n bafll›calar› Kon-
ya’daki Alâeddin Köflkü, Kayseri’de Keykubâdiye Saray›, Beyflehir Gölü k›y›s›nda-
ki Kubâdâbâd Saray›, Alâiye (Alanya) Saray›, Alara Kalesi Kasr›, Antalya Saray›’d›r.
Bu saraylar›n sahil flehirlerinde olanlar› k›fll›k; iç k›s›mlarda, yüksek yerlerde olan-
lar› ise yazl›k mekân olarak kullan›lmaktayd›. 

Rüçhan Ar›k, Kubâd Âbâd Selçuklu Saray ve Çinileri, ‹stanbul 2000. 

Saray›n sultan›n ailesi ve hizmetkârlar›yla özel hayat›n› sürdürdü¤ü bölümüne
harem denirdi. Haremde sultan›n nikâhl› efli hatun veya hatunlar›, küçük yafltaki
çocuklar› ile bunlara hizmet eden ve hâce-saray (had›m a¤as›)›n idaresindeki ca-
riyeler bulunmaktayd›. Burada sultan›n hoflça vakit geçirmesini sa¤layan mugannî
ve muganniyyeler (erkek ve kad›n flark›c›lar), mutrib ve mutribeler (erkek ve ka-
d›n çalg›c›lar), tabibler ve muabbir (rüya tabircisi) gibi hizmetkârlar›n bulundu¤u
bilinmektedir. Sultanlar ç›kt›klar› seferlerde veya seyahatlerde genellikle haremi de
yanlar›nda götürürler, tehlikeli durumlarda ise güvenli yerlere gönderirlerdi. 

Sultan›n yak›n hizmetini ve saray›n genel ifllerini gören saray personeli gulâm
sistemiyle e¤itilen kiflilerden seçilmekteydi. Esir alma, sat›n alma veya hediye gön-
derilme fleklinde temin edilen gulâmlar, gulâmhanede “baba” denilen kifliler tara-
f›ndan e¤itime tâbi tutulmaktayd›lar. Bu e¤itimden sonra liyakatlerine göre devle-
tin saray, hükûmet, ordu, eyalet gibi muhtelif teflkilatlar›nda hizmete bafllarlard›.
Saray emirlerine muhtemelen daha çok güven duyuldu¤u için, aslî vazifelerinden
baflka ikinci veya geçici görevler verilmekteydi. Zira kaynaklarda saray emirleriyle
ilgili kay›tlar›n ço¤u, onlar›n bu tür görevleriyle ilgilidir. K›l›ç ehlinden olan bu
emirler seferlerde komutanl›k yapmakta veya elçi olarak gönderilmekteydiler. 

Saray emirlerinin ortak özellikleri sizce nelerdir?

Selçuklularda saray emirleri sadece tafl›d›klar› unvanla ilgili görevleri de¤il, sultan taraf›n-
dan kendilerine verilen ek veya geçici baflka görevleri de yapabilirlerdi. Dolay›s›yla daha ön-
ceki unvanlar›n›, yenisiyle birlikte lâkaba dönüflmüfl halde tafl›maya devam ederlerdi. Saray
emirlerinin bir baflka özelli¤i de, saraydaki görevleri devam ederken taflrada baflka bir gö-
reve tayin olabilmeleri ve bu görevi fiilen yapmad›klar› halde yerlerine nâib göndermeleriy-
di. Zaten bu tayin de onlar›n mevcut gelirlerinin artt›r›lmas›yla ilgili olarak yap›l›rd›.
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Bu görevlilerin büyük ço¤unlu¤u aynen, baz›lar› da küçük farklarla Büyük Sel-
çuklu saray›nda da mevcuttur. Kendilerine ba¤l› gulâmlar› da olan bu emirlerden
bafll›calar› önem derecesine göre flunlard›r: 

Melikü’l-hüccâb veya emîr-i hâcib: Saray›n en büyük âmiridir. Maiyetinde
hâcibler vard›r. Sultan ile Dîvân-› A’lâ yani hükûmet aras›ndaki irtibat› sa¤lard›. An-
cak kaynaklarda onlardan daha çok komutan veya elçilik gibi geçici görevleri do-
lay›s›yla bahsedilmektedir.

Emîr-i perdedâr: Sultan›n huzuruna girip ç›kanlardan sorumlu olan emirdir.
Üstâdü’d-dâr: Saray›n mutfak, f›r›n ve ah›r gibi bütün k›s›mlar›n›n ihtiyaçlar›n›

ve saray personelinin maafllar›n›, bu ifl için tahsis edilen kaynaktan karfl›layan gö-
revlinin ad›d›r.

Emîr-i dâd: Özellikle sultana ve devlete karfl›, yani siyasî suç iflledi¤i iddias›y-
la cezaland›r›lan kimselerin cezalar›n› infaz ederdi. Kendisine ait saray› ve maiyeti
olan bu emir görevi dolay›s›yla çok etkili bir konumda oldu¤undan kendisinden
korkulurdu. 

Emîr-i âhur: Saray›n ah›r›ndan ve sultan›n atlar›ndan sorumlu olan emirdir.
Emîr-i alem: Merasim ve seferler s›ras›nda sultan›n sanca¤›n› tafl›yan ve ondan

sorumlu olan emirdir.
Emîr-i câmedâr: Sultan›n elbiselerinin bulundu¤u câmehâneden ve sultan›n

giyim kuflam›ndan sorumludur. Emîr-i câmedâr ve maiyeti yeni tahta ç›kan sultana
bohçalar içinde elbiseler ve alt›n hil’atler sunarlard›.

Emîr-i candâr: Farsçada silah anlam›na gelen can ile tafl›yan anlam›ndaki dâr
kelimesinden oluflturulan bir ünvand›r. Bu emir sultan›n ve saray›n güvenli¤inden
sorumlu olan candarlar›n emiridir.

Emîr-i çaflnigîr: Çaflnigîr lezzet tutan, tad›na bakan anlam›na gelen Farsça bir
terkiptir. Sultan›n sofras›ndan, yemeklerinden sorumludur. Bu emirin as›l önemi,
sofraya getirilen yemeklerden sultandan önce tadarak zehirli olup olmad›¤›n› be-
lirlemekti. Dolay›s›yla böyle bir durumda önce kendi can›ndan olaca¤› için, onun
en büyük çabas› bu ihtimali önleyici tedbirler almakt›.

Emîr-i meclis: Sadece Türkiye Selçuklular›nda bulunan bu emir sultan›n e¤-
lence meclislerinin düzenlenmesinden sorumludur. Di¤er Selçuklu hanedanlar›n-
da da baflka bir emirin sorumlulu¤unda veya baflka bir ünvanla bu görevi yürüten-
lerin olmas› muhtemeldir. 

Emîr-i silah: Saray›n silahhanesinden sorumlu olan ve merasimlerde sultan›n
silah›n› tafl›yan emirdir.

Emîr-i flikâr/Emîrü’s-sayd: Saray›n av hayvanlar›ndan sorumlu olan ve bir
nevi savafl tatbikat› mahiyetindeki sultan›n av merasimlerini düzenleyen emirdir.
Av kufllar›ndan sorumlu olan bâzdâr (do¤anc›, kuflçu)›n bu emirin maiyetinde gö-
rev yapt›¤› anlafl›lmaktad›r.

Emîrü’t-taflt/Tafltî: Kaynaklarda as›l göreviyle ilgili pek bilgi bulunmayan bu
emirin ise hükümdar›n le¤en, ibrik gibi el-yüz y›kamak veya abdest almak için kul-
land›¤› kaplar ile çamafl›r y›kama kaplar›n›n ve k›l›ç, ayakkab›, minder, seccade gi-
bi eflyalar›n›n bulundu¤u taflthâneden sorumludur.

fiarabdâr-› hâss/fiarab-sâlâr: Sarayda her türlü meflrubat›n muhafaza edildi¤i
flarabhâneden ve hükümdar›n meclislerinde onun ve misafirlerinin içeceklerinden
sorumludur. 

Hazinedâr-› (H›zânedâr-›) hâss: Sultana ait para, mücevher, hil’at, silah ve
de¤erli eyer tak›mlar›n›n muhafaza edildi¤i hazineden sorumludur. 
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Rikâbdâr: Üzengi tutan anlam›na gelen bu unvan sahibi emir, sultan›n ata bi-
nip inmesine yard›mc› olur ve saltanat alâmeti gâfliyeyi merasimlerde sultan›n
önünde tafl›rd›.

Müneccim: Astrolojiyle u¤raflan ve sultan›n verece¤i önemli kararlar arefesin-
de muhtemel olumlu, olumsuz geliflmeler hakk›nda öngörülerde bulunan kiflidir. 

Üstâd-› saray (muallim): Sarayda flehzadelerin e¤itimiyle meflgul olurdu. Ya-
z›flma, haberleflme, hesap ve tarih gibi konularda dersler verdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Erdo¤an Merçil, Selçuklular’da Saraylar ve Saray Teflkilât›, ‹stanbul 2011.

Merkez (Hükûmet) Teflkilât› 
Sâsâni bürokrasi miras›n›n etkisinde kalan Ortaça¤ Do¤u ‹slam dünyas›n›n bir par-
ças› olan Büyük Selçuklu Devletindeki hükûmet ve bürokrasi gelene¤inin Türkiye
Selçuklu Devletinde de devam etti¤i görülür. Vezaret makam› yani vezirli¤in yet-
kilerinde, Dîvân-› A’lân›n iflleyiflinde ve dört divan reisinin bu divana kat›lmas› uy-
gulamas›nda genellikle bir de¤ifliklik yoktur. Bu nedenle burada ortak özellikler
k›saca zikredilip, Mo¤ol istilâs›n›n sebep oldu¤u farkl›l›klara a¤›rl›k verilecektir.

Türkiye Selçuklu Devleti merkez teflkilat› esas itibariyle Büyük Selçuklu Devleti merkez
teflkilât›n›n devam› mahiyetinde oldu¤undan ortak özellikler burada tekrar edilmeyecek-
tir. Bu nedenle 1. s›n›f Büyük Selçuklu Tarihi ders kitab›n›n 9. Ünitesindeki ilgili bölümün
okunmas› tavsiye edilmektedir.

Vezâret: Vezir sultan›n menflûru (ferman›) ile göreve bafllar. Yürütme, yasama
ve yarg› yetkilerini elinde bulunduran sultan›n vekili s›fat›yla devletin bütün iflleri-
ni idare eder. Genel olarak vezirin görev alan› ve yetkileri Büyük Selçuklu vezirle-
riyle ayn›d›r. Ancak Mo¤ol istilas›n›n do¤urdu¤u fiilî durum sonucunda vezir ve di-
¤er üst mevkilerdeki devlet adamlar› art›k otoritesi elinden al›nan sultan›n de¤il, ‹l-
hanl› hükümdarlar›n›n ve onlar›n tayin ettikleri umumî valilerinin istekleri do¤rul-
tusunda icraat yapar duruma geldiler. Hatta vezir baflta olmak üzere nâib-i salta-
nat ve atabegler sultan taraf›ndan de¤il ‹lhanl›lar taraf›ndan seçilmeye baflland›.
Daha da ileri gidilerek sultan›n vezirinden baflka ‹lhanl›lar da kendilerine ba¤l›
ikinci bir vezir, nâib-i saltanat ve atabeg tayin etmeye bafllad›lar. Dolay›s›yla dev-
let adamlar›n›n icraatlar› genelde Selçuklu Devletinin ve ülkesinin menfaatlerinden
çok ‹lhanl›lar›n menfaatleri do¤rultusunda olmufltur. 

Dîvân-› A’lâ: Vezirin baflkanl›k etti¤i bu büyük divan günümüzde hükûmetin
veya bakanlar kurulunun karfl›l›¤› olarak düflünülebilir. Dîvân›n di¤er üyeleri dî-
vân-› tu¤ra/inflâ, dîvân-› istîfâ, dîvân-› arz ve dîvân-› iflraf›n baflkanlar›yla nâib-i
saltanat, atabeg ve pervane idi. Bunlardan ilk dördü Büyük Selçuklu örne¤iyle ay-
n›; di¤erleri ise Türkiye Selçuklu uygulamalar›nda görülmektedir.

Dîvân-› Tu¤ra/‹nflâ: Reisinin unvan› sahib-i dîvân-› tu¤ra/inflâ veya tu¤râîdir.
‹ç ve d›fl diplomatik, resmî yaz›flmalar› düzenleyen ve sultan›n menflûrlar›na tu¤ra
çeken dîvând›r. 

Dîvân-› ‹stîfâ: Reisinin unvan› sahib-i dîvân-› istîfâ veya müstevfîdir. Bu dîvân
hazinenin gelir ve giderlerini düzenler, y›ll›k bütçeyi haz›rlard›. Bugünkü maliye
bakanl›¤›n›n karfl›l›¤›d›r.

Dîvân-› Arz: Reisine sahib-i dîvân-› arz, eyaletlerdeki temsilcilerine âr›z den-
mekteydi. Asker say›s›n› belirleme ve toplama, askerî techizat› tedarik, kay›t ve
kontrol etme, askerlere tevcih edilen iktâlar›n idaresi, hâssa ordusu askerlerinin
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bistegânî denilen ücretlerinin üç ayda bir ödenmesi bu dîvân›n sorumlulu¤unday-
d›. Yani görev alan› bugünkü savunma bakanl›¤›na denk düflmektedir.

Dîvân-› ‹flrâf: Reisine sahib-i dîvân-› iflraf veya müflrif denirdi. Devletin malî
ifllerinin, gelir ve giderlerinin kontrolünden, denetlenmesinden sorumludur. 

Büyük Selçuklulardan farkl› olarak bu dört dîvân reisinin d›fl›nda dîvân-› a’lâ-
ya kat›lan di¤er devlet adamlar›:

Atabeg: Selçuklularda görülen bir unvand›r. Büyük Selçuklularda eyaletlere
melik olarak gönderilen flehzadelerin beraberinde güvenilir ve devlet tecrübesi
olan bir bürokrat da gönderilirdi. O, flehzade ad›na eyaleti yönetir, flehzade de tec-
rübe kazan›rd›. Atabegin bu görevi tâbi Selçuklu hanedanlar›nda da devam etmifl-
tir. XII. yüzy›l›n bafllar›nda Irak Selçuklu Devletinde tahta ç›kan flehzadeler atabeg-
lerini de merkeze tafl›y›nca, o zamana kadar melik atabegli¤iyle s›n›rl› kalan görev
alanlar› sultan atabegli¤ine dönüfltü. Hatta Büyük Selçuklu ve Irak Selçuklular›’nda
merkezî otoritenin zay›flamas›yla atabeglik, kurum anlam› d›fl›nda bir mahiyet ka-
zand›. Musul’da Zengîler, Âzerbaycan’da ‹ldenizliler, Fars’da Salgurlular; t›pk› me-
liklik, emirlik gibi, atabeglik ad› tafl›yan tâbi siyasi teflekküllere dönüfltü. 

Türkiye Selçuklular›nda da melik ve sultan atabegli¤i uygulamalar› mevcuttu.
Ancak burada siyasi teflekküle dönüflmesine imkân vermeyecek tedbirler al›nm›flt›.
Büyük Selçuklulardan farkl› olarak Irak Selçuklular›nda bafllayan sultan atabegli¤i
uygulamas›nda, atabegler de dîvân-› a’lâya kat›lmaktayd›lar. Bürokrasinin bafl›nda-
ki vezir, atabeg ve nâib-i saltanat›n nazarî olarak görev alanlar› belirli ise de, uy-
gulamada daha ziyade bu makam sahiplerinin dirayetleri ve güvenilirlikleri oran›n-
da birbirlerinin görev alanlar›yla çak›flabilecek ifllerle de u¤raflt›klar› görülür. Mo-
¤ol ‹flgali döneminde ‹lhanl›lar bu makama da müdahale edip, ilhana karfl› sorum-
lu ikinci bir atabeg tayin etmeye bafllad›lar. 

Nâib-i saltanat: Daha önce muhtelif makamlar›n temsilcisi olarak nâib unva-
n›n kullan›ld›¤› biliniyor ise de nâib-i saltanat unvan›, Ortaça¤ ‹slam dünyas›nda
büyük ihtimalle ilk defa Türkiye Selçuklular›nda görülmektedir. ‹lk örneklerine
XIII. yüzy›l›n bafllar›nda rastlan›r. Nâib-i saltanat›n görevi, sultan baflkentten ayr›l-
d›¤› zamanlar ona vekâlet etmektir. Süleymanflah’›n Suriye seferi s›ras›nda ‹znik’te
yerine b›rakt›¤› Ebû’l-Kas›m ile onun yerine geçen Ebû’l-Gâzi’nin durumlar› bu
makama uygun düflüyor ise de, bu unvan›n o dönemde ortaya ç›k›p ç›kmad›¤› bi-
linmemektedir. Kaynaklarda bu makam niyâbet-i hazret-i saltanat veya niyâbet-i
saltanat-› Rûm gibi muhtelif unvanlarla zikredilir. Protokolde vezir ve atabegden
sonra gelir. Mo¤ol tahakkümü döneminde merkezî otorite da¤›l›nca devlet adam-
lar› kendi ikballeri için onlarla iflbirli¤ine girifltiler. Vezâret ve atabeglikte oldu¤u
gibi bu makamda da iki bafll›l›k ortaya ç›kt›. Sultan›n nâibinden baflka Mo¤ol han›
ad›na da bir nâib tayin edilmeye baflland›. Nitekim ‹lhanl› Abaka Han ayn› zaman-
da vezirlik de yapan Sâhib Ata’y› kendi niyâbet-i hazret-i ulyâl›¤›na, Müstevfî Ce-
laleddin Mahmud’u da sultan›n nâibü’s-saltanati’l-muazzamal›¤›na tayin etti. Na-
zarî olarak görev alanlar› belirlenmifl olsa da, özellikle vezir, atabeg ve nâib-i sal-
tanat›n uygulamadaki icraatlar› aras›nda belirgin bir fark bulunmamaktad›r. Kay-
naklarda bu unvan› tafl›yanlar›n sultan› muhaliflerine karfl› korumak ve onlar› saf
d›fl› etmek, isyanlar› bast›rmak, baflflehri savunmak, Mo¤ollara karfl› destek sa¤la-
mak için komflu devletlerle görüflmek, elçilik yapmak veya sultan›n k›z›n›n gelin
alay›na baflkanl›k etmek gibi görevler yapt›klar› görülür.

Dîvân-› pervanegî: Baz› belge türlerine ve bunlar› haz›rlayan kifliye pervane,
belgeleri düzenleyen makama ise dîvân-› pervanegî denilmekteydi. Büyük Selçuk-
lularda önemli hüküm ve ferman anlam›nda kullan›ld›¤› anlafl›lan pervane terimi-

192 Türkiye  Selçuklu Tar ih i



nin, bir unvan olarak kullan›lmas›yla ilgili bilgi yoktur. Pervanegî, Türkiye Selçuk-
lular›nda mülk, iktâ gibi arazi ifllerinden sorumlu olan ve bunlarla ilgili tayin, tem-
lik, tahrir ifllerini düzenleyen, menflûr ve beratlar› haz›rlayan görevlidir. Asl›nda
çok üst düzey bir memuriyet olmad›¤› halde dîvân-› a’lâ üyelerinden biridir. Onun
da beylerbeyi gibi, ne zamandan beri dîvân üyesi oldu¤u, bu durumun Mo¤ol ifl-
gali döneminde mi veya flahsî nüfuzlar›yla sultan üzerinde etkili olan pervaneler
dolay›s›yla m› öne ç›kt›¤› meselesi araflt›rmaya muhtaç bir konudur. Pervanelerin
en meflhuru ve Mo¤ol iflgali s›ras›nda bir döneme ad›n› veren Muînüddin Süley-
man Pervâne’dir. Nitekim onun bu gücü pervanelik makam›ndan de¤il, flahsî me-
ziyetleri ve nüfuzundan gelmifltir.

Di¤er Dîvânlar: Dîvân-› a’lâya ba¤l› olmayan baflka dîvânlar da vard› ve bun-
lar›n reisleri ad› geçen dîvân›n toplant›lar›na kat›lm›yorlard›. 

Dîvân-› mezâlim: Ortaça¤ ‹slam devletlerinde yayg›n olan bu dîvân Selçuklu-
lara da intikal etmifltir. Memurlar›n veya askerlerin nüfuzlar›n› kötüye kullan›p bas-
k› kurarak fazla vergi ald›¤› veya mallar›n› gasbetti¤i sivil halk›n hak arad›¤›, ada-
letin tecelli etmesini umduklar› en yüksek makamd›r. Büyük Selçuklular›n ilk za-
manlar›nda haftada iki gün toplanan bu dîvâna bizzat sultan baflkanl›k etmektey-
ken, sonralar› bu yükümlülüklerini vezirlere, eyalet ve vilayetlerde ise meliklere,
reislere veya kad›lara b›rakm›fllard›r. Türkiye Selçuklular›nda da bu dîvân mevcut-
tur. Nitekim II. Keyhusrev’in daha önceki sultanlar›n yapt›¤› gibi Pazartesi ve Per-
flembe günleri oruçlu olarak dîvân-› mezâlim (dâd-gâh)e gelerek kad› ve imamlar
huzurunda flikayetleri dinledi¤i ve adalet da¤›tt›¤› bilinmektedir.

Dîvân-› evkaf-› memâlik: Özerk kurumlar olan vak›flar, vakfeden kiflinin be-
lirledi¤i flartlar do¤rultusunda, kad›n›n vak›f hukukuna uygun flekilde düzenledi¤i
vakfiyesine tâbidir. Vak›f hukukuna ayk›r› uygulama, suistimal, yolsuzluk veya an-
laflmazl›k olmad›¤› müddetçe bir d›fl müdahale söz konusu de¤ildir. Aksi halde dî-
vân-› evkaf-› memâlik olaya el koyar, soruflturma açar ve sorumlular›n› muhakeme
ederdi.

Dîvân-› hâss: Gelirleri sultana tahsis edilen arazilerin idaresinden sorumludur.

Taflra Teflkilât› 
Taflra bilindi¤i gibi devletin vergi kayna¤›, toplumun da tah›l ambar›d›r. Köylünün
ekip biçti¤i, hububat üretilen bu topraklardan hem iktâ vergisi tahsil ediliyor, hem
de ülkenin tah›l ihtiyac› karfl›lan›yordu. Ortaça¤ ‹slâm dünyas›nda mevcut olan ik-
tâ sistemi, Selçuklu veziri Nizamülmülk taraf›ndan askerî iktâ fleklinde gelifltirilip
yayg›nlaflt›r›lm›fl; böylece topra¤a ba¤l› ve sadece sefer zamanlar›nda orduya kat›-
lan bir askerlik sistemi ortaya ç›km›flt›. Asl›nda iktâ uygulamas›, daha sonra Os-
manl› devletinde de ülke topraklar› üzerinde devletin mülkiyetinin esas oldu¤u
mîri arazi sisteminin bir parças› olarak devam etmifltir. 

‹ktâ sisteminin genel özellikleri için 1. S›n›f›n ders kitab› Büyük Selçuklu Tarihi’nin 9.
Ünitesini gözden geçiriniz.

Türkiye Selçuklular›’n›n iktâ tevcihinde Büyük Selçuklulardan farkl› bir uygula-
ma dikkat çeker. Büyük Selçuklularda meliklere veya büyük komutanlara bir eya-
letin tamam›n›n yönetimi, dolay›s›yla iktâ gelirleri de bölünmeden tevcih edilmek-
teydi. Türkiye Selçuklular›nda II. K›l›ç Arslan’›n ülke yönetimini 11 o¤lu aras›nda
taksim etmesinden sonra, siyasî parçalanma belirtilerinin görülmesi üzerine bu
uygulamadan vazgeçilmifltir. Bir valiye idari hizmetinin karfl›l›¤› (ücret/maafl) ola-
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rak takdir edilen iktâ topraklar tek parça olarak de¤il, farkl› bölgelerde yani valilik
yapt›klar› flehirlerden uzak yerlerde verilmekteydi. Böylece ayn› zamanda asker
toplama alan› olan ikta bölgelerinde, isyan etme e¤ilimi olan yöneticilere f›rsat ve-
rilmemifl oluyordu.

Türkiye Selçuklular›nda da, Büyük Selçuklulardaki kadar belirgin olmamakla
beraber, taflra yönetiminde eyalet idarî birimleri mevcuttur. Eyalet ad› kullan›lma-
d›¤› halde valilerin tayin edildikleri yerler bazen sadece bir flehirden ibaret olma-
y›p civar›yla birlikte zikredilmektedir. Bu da fiilî olarak eyalet yönetiminin uygu-
land›¤›n› göstermektedir. 

Taflraya yönetici olarak gönderilen idarecilerin tafl›d›klar› unvanlar› flöyle s›rala-
mak mümkündür: Melik (flehzade), melikü’s-sevâhil / reîsü’l-bahr, sâhib, sü-
bafl› / serleflker, muktâ’, nâib. 

Askerî Teflkilât 
Türkiye Selçuklular›n›n askerî teflkilât› da esas itibariyle Büyük Selçuklunun deva-
m› mahiyetindedir. Bu sebeple her ikisi de, boylar birli¤i esas›na dayanan bozk›r-
l› Türk Devleti hüviyetleri dolay›s›yla Türkmenler’e dayanmaktayd›lar. Ancak dev-
letin aslî unsurunu ve büyük ölçüde askerî gücünü oluflturan Türkmenler, Selçuk-
lu sultanlar›n›n merkeziyetçi politikalar›na direndikleri ve flehzâde isyanlar›nda
devleti sars›nt›ya u¤ratacak roller oynad›klar› için zamanla sistemin d›fl›na ç›kar›l-
d›lar. Büyük Selçuklular’da Nizâmülmülk’ün tavsiyesiyle, boy dayan›flmas› k›r›la-
cak flekilde, kendilerinin alternatifi olan gulâm sistemi içinde da¤›t›lmaya çal›fl›l-
m›fllard›. Buna ra¤men direnen unsurlar bat›ya göç ederek Azerbaycan ve Anado-
lu’da yo¤unlaflt›lar. Türkmenler ayn› problemlerin yafland›¤› Türkiye Selçuklular›n-
da ise, 1176’dan sonra daha çok uçlara itilmek suretiyle merkezden uzaklaflt›r›lm›fl;
fakat uç beylerinin idaresinde askerî hizmete devam etmifl, ikinci dönem beylikle-
rin de temelini oluflturmufllard›r. 

Gulâm Askeri 
Muhtelif yollarla temin edilip gulâmhanelerde ciddî bir e¤itimden geçirilen gulâm-
lardan seçilmifl, daimî, maafll›, profesyonel askerlerdir. Türkiye Selçuklular›nda
Türk, K›pçak, H›tay, Kürt, Tâcik, Deylemli, Kazvinli, Keflmirli, Rum, Ermeni, Gür-
cü, Rus, Frank, hatta Çinli gibi çok farkl› unsurlardan gulâmlar›n bulundu¤u bilin-
mektedir. Bunlar bulunduklar› konuma ve göreve göre muhtelif isimlerle an›lmak-
tad›rlar. 

Gulâmân-› hâss bütün saray gulâmlar›n› ifade eden gulâmân-› dergâhtan seçi-
len ve do¤rudan sultan›n flahs›na ba¤l› olan gulâmlard›r. Bunlar sultan›n özel hizme-
tini ve muhaf›zl›¤›n› yaparlar ve her zaman onun yan›nda bulunurlard›. Ancak sulta-
n›n emriyle muhtelif ifllerde de görevlendirilirlerdi. Heybetli ve yi¤it olanlar›ndan se-
çilen mefâridelerin bir k›sm› saray›n, bir k›sm› da sultan›n muhaf›zl›¤›n› yaparlard›.
Mefâride-i halka-i hâss›n ise bunlar›n bir k›sm›na verilen isim oldu¤u anlafl›l›yor.
Gulâmân-› hâss›n di¤er bir k›sm› da genel olarak hizmetkârlar› ifade eden mülâzi-
mând›r. Bunlardan mülâzimân-› yatak-› hümâyûn ise sultan›n muhaf›zl›¤›n› yap-
makta ve dolay›s›yle hâssa ordusunda önemli bir yer teflkil etmekteydiler.

‹ktâ Askeri 
Daha önce belirtildi¤i gibi, iktâ çok boyutlu bir sistemdir. ‹ktâ uygulamas›, muk-
ta’lar vas›tas›yla taflran›n, mukta’lar›n vergileri toplamas› yoluyla maliyenin yöneti-
mini sa¤lamakta ve buradan sa¤lanan askerler sayesinde ordunun temelini olufltur-
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maktayd›. Türkiye Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devletinin uzant›s› olarak
onun aslî unsurlar›ndan biri olan bu sistemi de devralm›flt›r. Ancak askerî iktâlar
küçültülmüfl ve vilayetlere sübafl› (serleflker) olarak gönderilen emirlerin yetkileri
sadece toplayaca¤› askerlerin komutan› olmakla s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu olumlu de-
¤ifliklikler merkezî otoriteyi güçlendirmifl ve en az›ndan Mo¤ol ‹stilâs›na kadar ül-
kenin istikrar›na ve kalk›nmas›na büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Ücretli Askerler 
‹htiyaç halinde temin edilen, baflta Franklar olmak üzere, Türkmenler de dahil bir-
çok farkl› kökene mensup paral› askerlerdir. Bu uygulama Türkiye Selçuklular›n-
da XIII. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren görülür. Bunlar zaman zaman etkili de olmufl-
lard›r. Nitekim Babaî ‹syan›n›n bast›r›lmas›nda Türkmenlere karfl› ön saflara sürü-
len Frank askerlerinin etkili oldu¤u bilinmektedir.

Yard›mc› Kuvvetler 
Devlete zaman zaman tâbi olmak zorunda kalan Kilikya Ermeni Krall›¤›, Trabzon
Rum Devleti ile Do¤u, Güney-Do¤u Anadolu ve Kuzey Suriye’de hüküm süren Ar-
tuklular, Mengücekler, Eyyûbîler gibi bölge ve flehir hakimleri ihtiyaç durumunda,
tâbilik yükümlülü¤ü gere¤i asker vermekteydiler. 

Bunlar›n d›fl›nda bazen zorunlu olarak, bazen isteyerek orduya kat›lan gaziler,
flehir kuvvetleri, hatta evbâfl veya ayyâr denilen bafl›bozuk tak›m› gibi düzensiz
gönüllü birlikler de bulunmaktayd›. 

Dîvân-› Ar›z 
Daha önce de belirtildi¤i gibi ordunun idarî iflleri, asker temini, gulâm askerlerin
maafllar›, iktâlar›n kontrolü, ordunun techizat›n›n sa¤lanmas›, sefer güzergâh›n›n
haz›rlanmas›, askerin teftifli, ganimetlerin tespit ve taksimi, kay›tlar›n tutulmas›n-
dan bu dîvân sorumluydu. 

Ordunun ‹darî Kadrosu 
Beylerbeyi: Türk Devlet gelene¤inde ordunun baflkomutan› do¤al olarak hakan
veya sultand›. Ondan sonraki en büyük askerî makam ise beylerbeyi (emîrü’l-
ümerâ)liktir. Büyük Selçuklulardaki baflkumandan emîr-i sipehsâlâr›n karfl›l›¤› ol-
mal›d›r. Merkezdeki bu beylerbeyiden baflka uclarda sahib-i Etrâk de denen uc
beylerbeyileri bulunmaktayd›. Ancak ordu komutan› olarak tayin edilen herhan-
gi bir emir de beylerbeyi unvan›n› tafl›rd›. Keza bu unvan› tafl›yanlar d›fl›nda, ve-
zir veya saray emirlerinden biri de, sultan taraf›ndan komutan olarak tayin edile-
bilirdi.

Sübafl› (Serleflker): Genellikle gulâm kökenli olup bir veya birkaç vilâyetin ya
da daha küçük idarî birimlerin, kalelerin idarî ve askerî ifllerinden sorumludurlar.
Serleflkerân-› saltanat ve serleflker-i vilâyet-i uc adlar›yla iki k›sma ayr›l›rlar. Bulun-
duklar› bölgedeki iktâ askerlerini e¤itmek, silah ve teçhizâtlar›yla birlikte her an
savafla haz›r hale getirmek onlar›n göreviydi. Kendilerine hizmetlerinin karfl›l›¤›
olarak iktâ tevcihi ve maafl tahsisi yap›l›r, görevleri merkez (dîvân-› âr›z) taraf›ndan
belirlenir; görevinde ihmal ve kusur iflleyenler fliddetle cezaland›r›l›rd›. 

Ellibafl›: ‹ktâ askerlerinden oluflan elli kiflilik birliklere komuta ederlerdi.
Kutvâl / Dizdâr / Kaledâr: Sultan veya sübafl› taraf›ndan tayin edilen kale ku-

mandanlar›d›r. Kalenin ve bulundu¤u bölgenin güvenli¤inden ve huzurun temi-
ninden sorumludurlar. Bunlar›n da maafllar› ve iktâ gelirleri vard›. 
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Erkan Göksu, Türkiye Selçuklular›’nda Ordu, Ankara 2010.

Adlî Teflkilât 

Türkiye Selçuklular›n›n adlî teflkilât› Büyük Selçuklulardaki teflkilât›n devam› mahiyetin-
dedir ve önemli bir fark görülmez. Bu nedenle konuyu 1. s›n›f Büyük Selçuklu Tarihi ders
kitab›n›n 9. Ünitesinden tekrar okuyunuz. 

KÜLTÜR VE MEDEN‹YET 
Büyük Selçuklular, ‹slâm Ortaça¤›nda oluflan bilgi birikimini, büyük bir e¤itim-ö¤-
retim projesi olan Nizamiye medreseleri vas›tas›yla gelifltirerek önemli katk›lar
yapm›fllard›. Türkiye Selçuklular› di¤er kurumlar› oldu¤u gibi, flüphesiz bu miras›
da devralacaklard›r. Ancak 2. Ünitede anlat›ld›¤› gibi, Birinci Haçl› Seferinin yol aç-
t›¤› sars›nt›, uzun zaman böyle bir geliflmeye f›rsat vermedi. 

Türkiye Selçuklular›’n›n, Birinci Haçl› Seferinde u¤rad›klar› kay›plar ve arkas›ndan I. K›-
l›ç Arslan’›n, Büyük Selçuklularla mücadelede hayat›n› kaybetmesi ülkeyi ve devleti yar›m
as›r boyunca her alanda tecrit etti. Konya ve çevresinde bir kara beyli¤ine dönüflen; Bizans,
Daniflmendliler, Ermeniler, Haçl›lar ve Büyük Selçuklular aras›nda s›k›flan Türkiye Selçuk-
lular› bu engellerin en büyü¤ünü, ancak Miryokefalon zaferiyle (1176) aflabilmifllerdi. 
Müteaddit düflmanlarla, yüzy›l› aflk›n bir süre savafl halinde kalmak, tabiat›yla yaln›zca as-
keri de¤il, baz› sosyal sorunlar da do¤urmufltur. Bu sorunlar›n en büyü¤ü, Türkmenle-
rin/göçebelerin yerleflik hayata geçmesinin ve yerleflik hayat›n gere¤i olan müesseselerin
(medrese, hastane vs.) kurulmas›n›n gecikmifl olmas›d›r. Dolay›s›yla bu kurumlardan ye-
tiflecek ve devletin iflgücü ihtiyac›n› karfl›layacak olan elemanlar›n yetifltirilmesi de müm-
kün olmam›flt›r. Bu yüzden büyük ölçüde ‹slâm dünyas›n›n güney/Arap kanad›ndan kopuk
ve yo¤un ‹ranî tesirlere aç›k bir medenî geliflim süreci ortaya ç›km›flt›r.

‹slâm topraklar› üzerinde kurulmufl olan Büyük Selçuklular k›sa sürede büyük
bir medeni geliflim göstermifllerdi Oysa Türkiye Selçuklular› onlardan farkl› olarak;
yüzy›llard›r devam eden savafllar›n tenhalaflt›rd›¤›, tahrip etti¤i ve gayr› müslimler-
le meskûn Anadolu’da, ihtiyaç duyduklar› medeni hamleyi yapma imkân›na sâhip
de¤illerdi. Zira medeni geliflime katk› sa¤layacak al›flverifl, yaln›zca baz› idarî ku-
rum ve usûllerin taklidinden ibaret de¤ildir. Özellikle Haçl› seferlerinin bafllama-
s›yla taraflar aras›nda kaç›n›lmaz olarak yaflanan dinî marjinalleflme böyle bir al›fl-
verifli neredeyse imkâns›z k›l›yordu. Bununla birlikte Türkiye Selçuklular›, ilk fetih
y›llar›nda kendilerinden kalabal›k olan, ama Türk göçünün fliddetine paralel ola-
rak azalan yerli unsurlarla, hem dinî-örfî anlay›fllar›, hem de zenaatkâr ve çiftçi nu-
füsa duyduklar› ihtiyaç dolay›s›yla, ahenkli bir hayat tarz› da kurabilmifllerdi. 

Askeri tehditlerin büyük ölçüde savuflturuldu¤u XII. yüzy›l›n sonlar›nda, gü-
venli¤in sa¤lanmas› ve fetihlerin genifllemesiyle ticaret faaliyetleri artmaya, ülke ik-
tisadî bak›mdan zenginleflmeye bafllad›. Yukar›da iflaret edilen gecikme dolay›s›y-
la ifl gücü aç›¤› büyük ölçüde d›flar›dan karfl›lanmaktayd›. Bununla birlikte iktisadî
refaha paralel olarak bafllat›lan imar faaliyetleri, Mo¤ol istilâs›n›n bile h›z›n› kese-
medi¤i bir ivme kazand›. Ülke vak›flarla hayatiyet kazanan medrese darüflflifa, ker-
vansaray, köprü vs. eserlerle donand›. Hatta istilâc› ‹lhanl› yöneticileri bile, Müslü-
man olduktan sonra bu gelene¤i sürdürme ihtiyac› hissetmifllerdir.
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XIII. yüzy›l›n birinci çeyre¤inden itibaren Mo¤ol istilâs›n›n tesiriyle Anadolu, flehirli ‹ran-
l›lar’›n da önemli bir yer tuttu¤u, yeni bir göç dalgas›na maruz kald›. Bu durum bir süre-
dir zaten giderek ‹ranl›laflmakta olan devlet kadrolar›n›n, tamamiyle ‹ranl›lar’›n eline geç-
mesine yol açt›. ‹yi bir e¤itim alm›fl ve Farsça bilen herkesin istihdam imkân› buldu¤u bir
süreç yafland›. Bu de¤iflim idare mekanizmas›ndan Türkmenler’in d›fllanmas› yan›nda
Türkçe üzerinde de a¤›r tesirler icra etti. Resmi dil Farsça’n›n bask›s› ve etkisi alt›nda ka-
lan, yaz› dili olarak ifllenmeyen Türkçe’nin düflünce dünyas› geliflmezken; kendi düflünce
dünyas›n› da beraberinde tafl›yan Farsça, bu dille yazanlar›n zihniyetlerini de dönüfltür-
müfltür. Nitekim XIII. yüzy›l›n sonlar›nda yaz›lan Türkçe eserlerin say›s› bir elin parmak-
lar› kadar bile de¤ildir. 

Vak›f müessesesinin Selçuklu Türkiyesinin geliflmesinde her bak›mdan büyük
rolü oldu¤unu belirtmek gerekir. Çünkü içtimaî ve iktisadî geliflme, ibadet, e¤itim,
sa¤l›k ve di¤er sosyal konularla ilgili cami, mescid, medrese, darüflflifa, zaviye
(hankah), kervansaray, köprü gibi müesseselerin kurulmas›yla gerçekleflmifltir.
Bunlar daha çok yüksek gelirleri olan devlet adamlar› taraf›ndan kurulmaktayd› ve
özerk bütçeleri vard›. Devlet ise yükünü hafifleten bu kamu kurulufllar›na özellik-
le arazi temliki yoluyla destek sa¤l›yordu.

Do¤u ‹slam dünyas›n› yerle bir eden, siyasî ve iktisadî çöküntülere sebep olan
Mo¤ol istilas›n›n; birçok âlim ve mutasavv›f›n Türkistan, Horasan, ‹ran ve Azerbay-
can’dan kaç›p Türkiye’ye s›¤›nmalar›na sebep oldu¤u için, Selçuklu Türkiyesinde
ilmî hayat›n geliflmesine büyük katk› sa¤lad›¤› da bir gerçektir.

Türkiye Selçuklular›’nda ilim ve düflünce hayat›n›n geliflmesinde etkili olan faktörler
nelerdir?

Düflünce ve ‹lmî Hayat 
‹slam medeniyetinde Varl›k, yani Tanr› kavram›, kelamc›lar ile filozoflar aras›nda
derin bir tart›flma konusu olmufltur. Selçuklu düflünürü Endülüslü ‹bn Arabî (ö.
1240) Varl›k’›n/Tanr›’n›n tenzihî ve teflbihî tasavvurunu, üst bir Varl›k/Tanr› tasav-
vurunda biraraya getirerek bu sorunu çözmüfl, böylece ortak bir metafizik alan›
oluflturmufltur. Ondan sonra manevî o¤lu Sadreddin Konevî (ö. 1274) ve takipçile-
ri taraf›ndan kurulan dil birli¤i sayesinde, bu ortak Varl›k/Tanr› tasavvurunun ku-
flat›lmas› ve üst bir Varl›k metafizi¤ine imkan vermesiyle büyük müderris-filozofla-
r›n ço¤unun irfan-i nazarî çizgisinde buluflmalar› mümkün olmufltur.

‹lk defa Selçuklu düflünürü Sadreddin Konevî, kelam ve felsefeyle Mutlak Var-
l›k kavram› üzerinde yürütülen ortak metafizi¤in keflfî sonuçlar›n› ifade için bir uz-
lafl› arar. Konevî’nin Miftâhü’l-Gayb’da ortaya koydu¤u ve pek çok ismin devam
ettirdi¤i bu tav›r, Türkiye d›fl›nda ‹ran ve Turan’da da Konevî’nin ö¤rencileri tara-
f›ndan yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. 

fiiirle Hayat Bulan ‹rfan 
Hem Varl›k’la ilgili bilginin elde edilmesinde, hem de takdiminde nazarî yöntemi
reddeden tasavvufî yaklafl›mlar fliir dilini benimsediler. Çünkü onlara göre burha-
nî bilgide hedef matlûb iken, irfanî bilgide mahbûb (arzu edilen ya da Tanr›)tur.
Özellikle Mevlana Celaleddîn’de (ö. 1273), daha sonra Yunus Emre’de (ö. 1321)
görülen bu tav›r, özünde Varl›k’›n s›rr›n› bilmeyi esas alan bütüncül bir dünya gö-
rüflü tasavvuru sunar. Bu noktada ilginç olan bir husus irfan-i nazarînin kurucu
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isimlerinden Konevî’nin babas› fieyh Mecdüddin ‹shak’›n irfanî bilgiyi fliir diliyle
dile getirmesidir. Bu durum irfanî bilginin ifadesindeki farkl› tav›rlar›n baflta Kon-
ya olmak üzere Anadolu topraklar›nda ne derece yayg›n oldu¤unu gösterir. Ger-
çekten de Anadolu’da hem bu dönemde, hem de Osmanl› devrinde Varl›k’la ko-
nuflulan bir dil olarak fliir her yönüyle geliflmifltir.

Meflflaî Gelenek 
Selçuklu Türkiye’sinde baflta el-‹flârât ve’t-Tenbîhât olmak üzere meflflâî gelene¤e,
‹bn Sina takipçilerine ait eserler okutulmufl; yine bu gelene¤e ait pek çok eser üze-
rine flerhler, hafliyeler yaz›lm›flt›r. Bu çal›flmalarda meflflâî varl›k ve bilgi tasavvuru
çerçevesinde evren-do¤a-insana ait düflünceler gözden geçirildi. Bir süre Anado-
lu’da bulunan ve dersler veren Esîrüddin Ebherî, Siracüddin Urmevî ve Kazvinî
pek çok konuyu ayr›nt›lar›yla ele ald›lar ve meflflâî düflünceyi daha pedagojik
formlara döktüler. Ayr›ca Kutbüddin fiirazî’nin elefltirel çal›flmalar› bir yönüyle
meflflâî çizgiyi zenginlefltirdi. 

‹bn Sinac› düflünceyi kelamî aç›dan s›k› bir elefltireye tabi tutan Fahreddin Ra-
zî ile bu yaklafl›mlar› k›smen savunan Nasîrüddin Tûsî’nin fiirazî’nin ö¤rencisi filo-
zof-mant›kç› Kutbüddin Râzî taraf›ndan ciddi bir mukayese ve tenkide tabi tutul-
mas›, bu düflünce alan›nda yap›lan en önemli bir geliflmedir. Seyfeddin Âmidî (ö.
1233) ise kendine özgü kelamî yaklafl›m›yla, hem ‹bn Sinac› çizgiyi hem de Fah-
rüddin Râzî’yi elefltiren Selçuklu düflünürleri içerisinde farkl› bir ses olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. ‹bn Sina’n›n el-‹flârât’› yukar›da zikredilen isimlerden baflka, bir
müddet Anadolu’da bulunan fiemsüddin Semerkandî ve Ekmelüddin Nahcivânî (ö.
1302’de sa¤) baflta olmak üzere Siracüddin Urmevî gibi pek çok düflünür taraf›n-
dan flerh edildi, elefltirildi. fiihabüddin Sühreverdî’nin (ö. 1191) iflrakî felsefenin ku-
rucusu oldu¤u halde, meflflaî felsefe çizgisinde kaleme ald›¤› eserleri yaln›zca mefl-
flaî felsefenin konular›n› ele almakla kalmaz, ayn› zamanda Behmenyar (ö. 1066),
Ebu’l-Abbas Levkerî (ö. 1109), Ömer Savî (ö. 1169) gibi ‹bn Sinac›lar›n düflüncele-
rini de ayr›nt›l› bir biçimde tart›fl›r. Bu eserlerin hem medreselerde okutulmas›,
hem de bilginler aras›nda itibar görmesi dikkate de¤erdir. 

fiihabüddin Sühreverdî ve ‹flrâkiyye 
Selçuklu ilim hayat›nda öne ç›kan bir düflünce sistemi de ‹flrakîlik’tir. Sultan I.
Keyhüsrev (1192-1196) iflrakîli¤in kurucusu fiihabüddin Sühreverdî’nin düflüncele-
rine ilgi duyunca, yazar Pertevnâme adl› eserini ona takdim etti. Meflflaî mant›k, fi-
zik ve metafizi¤i iflledi¤i el-Elvâhu’l-Imâdiyye adl› eserini ise Artuklu emiri Kara-
arslan b. Davud için yazm›flt›. ‹flrakîli¤in Anadolu’da yay›lmas›n› sa¤layan di¤er bir
isim fiihabüddin Ömer Sühreverdî’dir (ö. 1235). Sultan I. Keykubad zaman›nda
Anadolu’ya gelen bu ünlü düflünür, özellikle saray çevresinde daha etkili olmufl-
tur. Kutbüddin fiirazî ise bu sistemin as›l de¤erini ortaya koyan kiflidir. Özellikle fii-
habüddin Sühreverdî’nin Hikmetü’l-‹flrâk’›na yazd›¤› hacimli flerh iflrakî düflünce-
nin klasiklerinden biri kabul edilir. 

Bu düflüncenin en ciddi etkisi meflflaî fizik teorilerini elefltirisinde görülür. Nite-
kim fiirazî’nin ö¤rencileri iflrakî düflünce sisteminin baflta optik olmak üzere farkl›
sahalardaki aç›l›mlar›n› takip etmifllerdir. ‹flrakî ile meflflaî düflünce sistemlerini dik-
kate alarak Platon’un idealar kuram› hakk›nda ‹slam düflünce tarihindeki en özgün
çal›flma olan el-Musulü’l-Akliyyeti’l-Eflâtuniyye, Anadolu’da yine bu tarihlerde ya-
z›ld›. Yazar› bilinmeyen bu eserde genel bir varl›k teorisi ile bilgi nazariyesi infla
edilir. ‹flrakî yöntemi dikkate alan bu çal›flma daha sonra, Fatih Sultan Mehmed ile
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‹slâm fetihlerinden sonra
Yunan felsefesiyle tan›flan
Müslümanlar›n Aristo
mant›¤›, Aristo ve Ploton
felsefelerinin Tanr›-Evren-
‹nsan iliflkisiyle ilgili
görüflleriyle Kelâm ilminin
konular›n› anlamland›rmaya
çal›flt›klar› felsefi ak›ma
meflflailik olarak
adland›r›lmaktad›r.

‹flrakilik, ‹slam düflünce
tarihinde bilginin kayna¤›
olarak ak›l yürütmeyi esas
alan ak›lc› meflflaili¤e karfl›
mistik sezgi ve tecrübeye
dayanan düflünce sisteminin
ad›d›r.



o¤lu II. Bayezid taraf›ndan mütalaa edildi ve baflta Osmanl› co¤rafyas› olmak üze-
re ‹slam dünyas›n›n pek çok bölgesini etkiledi. 

Fen Bilimleri (Riyâziyât) 
Selçuklular zaman›nda, bugün fen bilimleri denilen riyazî alanlarda da önemli iler-
lemeler olmufltur. Bu alanlar›n sosyal hayattaki teknik uygulamalar› gelifltirilmifl ve
teorik çerçeveleri zenginlefltirilmifltir. Bunlardan biri olan astronomide dinî, ikti-
sadî ve siyasî pek çok kurumu ilgilendiren pratik ve teorik konularda eserler yaz›l-
d›. Bu eserlerden baz›lar›, astronomi biliminin tarihinde teknik düzeyde ilerleme
kaydeden bilgiler de içermektedirler. 

Mera¤a matematik-astronomi okulunun çizgisini izleyen bu çal›flmalar içerisin-
de Kutbüddin fiirazî’nin özel bir yeri vard›r. Çünkü o, optik sahas›nda benimse-
di¤i iflrakî tenkitleri de dikkate alarak, astronomi biliminde önemli eserler kaleme
ald›. fiirazî Konya, Malatya ve Sivas flehirlerinde kad›l›k, Kayseri’de Pervane Med-
resesi ve Sivas’taki Gök Medresede müderrislik yapt›. O Anadolu’da hem ders al-
m›fl, hem ders vermifltir. Onun 1274’te Konya’da Sadreddin Konevî’den icazet ald›-
¤› bilinmektedir. Anadolu’da astronomi sahas›nda ö¤rencilerine okuttu¤u, hocas›
Nasîruddin Tûsî’nin et-Tezkire fî ‹lmi’l-Hey’e’sinin flerhi olan Nihayetü’l-‹drak fî Di-
rayeti’l-Eflâk (telifi: 1282) adl› önemli eserini, Sivas Gök Medrese müderrisi iken
kaleme ald›. Bu eserinin mukaddimesinde fiirazî, metafizik, fizik ve matemati¤i
karfl›laflt›r›r ve metafizik ile meflflaî fizi¤i bu aç›dan elefltirerek matemati¤in en güç-
lü ilim dal› oldu¤unu vurgular. Kozmoloji, matematiksel astronomi ve astronomi-
nin di¤er konular› hakk›nda nazarî bilgi vermekle yetinmeyen fiirazî, Yunan, He-
lenistik dönem ve Ba¤dad astronomi çal›flmalar› ile baflta Cabir b. Eflah (XII.yy.) ve
‹bn Bacce (ö. 1139) olmak üzere Endülüs astronomi birikimini de incelemifltir. Bu
nedenle eserleri ayn› zamanda birer astronomi tarihi halini alm›flt›r. Onun e¤itim
ve ö¤retim faaliyetleri ile kaleme ald›¤› eserler, XIII. yüzy›l sonlar›nda Anadoluda-
ki ilmî hayata olan etkisini göstermesi bak›m›ndan dikkate de¤erdir. ‹lhanl› hü-
kümdar› Argun Han taraf›ndan yak›n do¤u haritas›n› çizmekle görevlendirilen fii-
razî, Anadolu k›y›lar›n›, Cenevizli Buscarello di Ghizalfi’yle birlikte bizzat dolafla-
rak araflt›rmalar yapt›. 

fiirazî’den önce ve sonra da astronomi sahas›nda pek çok eser kaleme al›nm›fl-
t›r. Eserleri günümüze ulaflan iki astronomdan birisi Keflfü’l-Akabe ad›ndaki eserin
müellifi ‹bnü’l-Kemal, di¤eri de Zubdetü’l-Hey’enin yazar› Muvaffak Kayserî’dir.
Di¤er önemli bir isim, ayn› zamanda mant›k, felsefe, matematik gibi alanlarda pek
çok eser kaleme alan Esîrüddin Ebherî’dir. Ömrünün bir k›sm›n› Anadolu’da geçi-
ren Ebherî, Öklides’in Usûlü’l-Hendese ve’l-Hisâb adl› eseri üzerine ‹slah Kitabi’l-
Ustukussat fi’l-Hendese li-‹klidîs adl› bir flerh yazd› ve bu flerh de özellikle paralel-
lik ile bir üçgenin içaç›lar› toplam› konular›n› içeren ünlü beflinci postula sorunu
üzerinde durdu. Astronomi sahas›nda ise Batlamyus’un kitab›n› ele ald› ve fizikçi
yaklafl›ma uygun olarak Mulahhas fi S›nâ’ati’l-Macistî adl› bir özetini ç›kard›. To-
runu Sivasl› Emînüddin Abdurrahman b. Ömer (ö. 1332) de matematik ve astrono-
mide zaman›n›n en yetkili kiflilerindendi. ‹ki eseri günümüze ulaflan Emînüddin
usturlab, rub’ü’l-muceyyeb gibi pek çok astronomi aletinin imalinde de baflar›l› bir
isimdi.

Türkiye Selçuklular› döneminde matematik, geometrik ve say›sal yönelimler
aç›s›ndan ilginç çeflitlilikler sunar. Matematik günlük hayattaki kadar, devletin ma-
lîye teflkilat›n›n belkemi¤i olan muhasebe s›n›f› için de önemlidir. Özellikle bu sa-
hada ondal›k konumsal say› sistemine dayal› hisab-i hindînin kullan›ld›¤› söylene-
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Kutbüddin fiirazî (ö. 1311)
Felsefe, t›p, astronomi,
matematik, musiki ve din
ilimleri gibi birçok disiplinde
uzman olup, Selçuklu
Türkiyesinde müderrislik ve
kad›l›k yapt›.



bilir. Hesap alan›nda pratik algoritman›n alabildi¤ine geliflti¤i bu dönemde Sel-
çuklu Türkleri, ‹slam medeniyetinde o zamana kadar ilk ve tek olarak ondal›k ke-
sirleri günlük hayatta kulland›lar. Öte yandan astronomi ve trigonometri için ge-
rekli olan hisab-i sittîni de ö¤renilmeye devam etti. Cebir biliminde ise, özellikle
Kerecî çizgisinde cebri aritmetiklefltiren, soyut cebir anlay›fl›na yaklaflan ve ayn›
zamanda bir tabib olan Samav’el Ma¤ribî’nin (ö. 1174) Anadolu ve Azerbaycan’da
eser vermesi dikkat çekicidir. Çünkü Samav’el Türk bölgelerinde bulundu¤u için
ondal›k kesir bilgisini ö¤renmifl ve bunu yaklafl›k kök hesaplamalar›nda kullan-
maya çal›flm›flt›r. 

Matematik alan›nda di¤er önemli bir geliflme, fakihlerin matemati¤i ele almas›-
d›r. Fakihler tereke hesaplamalar›ndan hareket ederek matematik ifadelerin d›fl
dünyaya tatbiki sürecinin önünü açm›flt›r. Bu da daha önce Aristotelesçi yaklafl›-
m›n tasfiye etti¤i matematik-do¤a iliflkisini ele almada yeni imkanlar ve aç›l›mlar
sunmufltur. Yine fakihler, belki de tarihte ilk defa saf say›lar teorisi yap›labilece¤i-
ni göstermifllerdir. Özellikle ‹bn Fellus lâkapl› Hanefî fakihi ‹smail Mardinî (ö.
1239) elementer say›lar teorisini konu edinmifl ve bir say› mistisizmine yanaflma-
dan saf bir matematik metni ortaya koymufltur.

Fakihler ayr›ca hesap ve cebir bilimini de tereke hesaplar›na uygulayarak bu
bilimlere yeni uygulama alanlar› açt›lar. Bu bir taraftan cebire pratik bir yön verdi,
di¤er taraftan da matemati¤in haricî dünyaya uygulan›m› konusundaki düflüncele-
ri besledi. Bu konuda yine ‹bn Fellus’un çal›flmalar› dikkat çekmektedir.

Selçuklu Türkiye’sinde imar ve infla faaliyetlerinin geliflmesi, çok say›da mü-
hendis ve mimar›n bulundu¤unu göstermektedir. Artuklu illerinde bu meslek men-
suplar›na hisâbî (mühendis manas›nda aritmetikçi) ünvan›n›n verilmesi, matema-
tik-mimari iliflkisi aç›s›ndan oldukça ilginçtir. Bunlar aras›nda Karakufl el-Hisabî ve
Yakut el-Hisabî gibi baz› Türk mühendislerinin adlar› ve infla ettikleri eserleri bi-
linmektedir. Özellikle Selçuklu, Mengüceklü ve Saltuklu flehirlerinde XII. as›rda in-
fla olunmufl birçok abidevî binan›n Ahlatl› mimarlar›n eseri olmas›, bu flehirlerdeki
matematik e¤itiminin güçlü oldu¤unu gösterir. Nitekim Sultan I. Mesud zaman›n-
da Konya Alaeddin Camisini yapmaya bafllayan Hac› el-Ahlatî, Tercan’da Mama
Hatun türbe ve kervansaray›n› infla eden Mufaddal el-Ahlatî ve XIII. as›rda Divri¤i
Darüflflifas›n› infla eden Hurremflah el-Ahlatî gibi mimarlar›n varl›¤› bir gelene¤e
iflaret etmektedir.

Bat›nî Derinlik 
Bugünkü ölçütlere göre bilgi olarak tan›mlanmayan, baflta astroloji olmak üzere
simya, ilm-i vefk, ilm-i reml gibi bat›nî/gizli ilimler de küre’nin bütününü görmek
için dikkate al›nmal›d›r. Asl›nda bu ilimlerden her birisi, zahirî bir bilimin bât›n›d›r:
Astroloji astronominin, simya kimyan›n, vefk say›lar teorisinin vb. Bu nedenle za-
hiri bilinmeyenin bat›n› da bilinemez. Gizli bilimler, insan merak›n›n s›n›rs›zl›¤›n›
gösterirler. Bu alanlarda sorulan pek çok soru, daha sonra zahirî sahaya aktar›lm›fl
ve ufuk aç›c› sonuçlar ortaya ç›km›flt›r. Bat›nî bilimler kültür ortamlar›n›n Varl›k
hakk›ndaki yaklafl›mlar›, özellikle de ‹slam medeniyetinin kaynaklar› hakk›nda
önemli ipuçlar› tafl›rlar. 

Astroloji her ne kadar astronomi ile matemati¤e dayansa da kozmolojik ilke-
lere ba¤l› olarak gelece¤e iliflkin mümkün ve muhtemel olaylar›n tespitine katk›
sa¤lar. Asl›nda askerî bir istihbarat bilimi olan astroloji, savaflç› sultanlar›n s›k s›k
kendisine baflvurdu¤u bir bilimdir. Astroloji hem do¤ay› hem de insan› birlikte dik-
kate almay› gerektirir. Bu bilim dal› kendisi için üretildi¤i hükümdara veya komu-
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tana bir misyon biçme aç›s›ndan da son derece önemlidir. Nitekim I. Süleyman-
flah’›n babas› Kutalm›fl’›n astronomi ve eski ilimlerle meflgul, I. Keykubad’›n ise as-
trolojiye merakl› oldu¤u bilinmektedir. Keza Selçuklu saraylar›nda pek çok mü-
neccim istihdam edilmifltir. Bunlar aras›nda, Sultan II. K›l›ç Arslan devrinde Hu-
beyfl Tiflisî (ö. 1232), Sultan I. Keykubad devrinde Müneccime Bibî, Esîrüddin Mü-
neccim ve Bahâüddin fieng-i Müneccim an›labilir.

T›b 
Türkiye Selçuklu dönemi t›bb›n›n genel t›b tarihi içerisinde önemli bir yeri vard›r.
Bu dönemde t›b kurumlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›yla t›bb›n topluma maledilmesi
sa¤land›; Zekeriya Râzî’nin klinik t›b yöntemi ile ‹bn Sina’n›n teorik t›b anlay›fl› bir-
lefltirildi. T›p e¤itimi ile hasta tedavisinin birlikte yap›ld›¤› dârüflflifâlarda klinik
t›bb›n bütün gerekleri yerine getirildi, hekim yetifltirilmesine özel bir ilgi gösteril-
di. Ayr›ca pek çok t›b eseri kaleme al›nd›. Bunlardan özellikle ‹bn Sina’n›n Ka-
nun’u üzerine yap›lan çal›flmalar genifl bir yer tutar. Matematikçi de olan Sa’düd-
din Ebu Bekr Erdebilî Kanun’u Anadolu’da tan›tm›flt›r. Muhammed Cacermî, Bed-
rüddin ‹bn Harirî, Ekmelüddin Nahcivanî gibi tabibler yan›nda Kutbüddin fiira-
zî’nin et-Tuhfetü’s-Sa’diyye adl› kanun flerhi yaln›zca Anadolu’da de¤il bütün ‹slam
t›b tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sultan II. K›l›ç Arslan’›n hekimi olan Hubeyfl
Tiflisî (ö. 1232), bu sultan ad›na pek çok eser de yazm›flt›r. Ortaça¤›n en büyük bo-
tanikçisi ‹bnü’l-Baytar (ö. 1248) ise bu devirde Anadolu’da araflt›rmalar yapm›flt›r.

Baz› Selçuklu hekimleri t›b sahas›nda edindikleri flöhret dolay›s›yla komflu ‹s-
lam hükümdarlar› taraf›ndan davet edilmifllerdir. Ayr›ca Anadolu’daki ilmî ortam›
tercih eden pek çok ünlü hekim de buraya gelmifltir. Mengüceklilerin hakimiyetin-
deki Erzincan’a gelerek burada uzun y›llar kal›p felsefe, matematik ve t›bb saha-
s›nda pekçok eser yazan Abdullatif Ba¤dâdî (ö. 1231) bunlardan biridir. Türkiye
Selçuklu t›bb›n›n en önemli yönlerinden birisi de t›p dilinin Türkçelefltirilmeye
bafllanmas› ve ilk Türkçe t›b eserlerinin kaleme al›nmas›d›r. Bu yönelifl 1223 y›l› ci-
var›nda Harizm’den Anadolu’ya gelen Hekim Bereke’nin Tuhfe-i Mübârizî adl› ter-
cümesiyle bafllam›flt›r. 

‹hsan Fazl›o¤lu, “Anadolu Selçuklular› ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine
Önsöz”, Anadolu Selçuklular› ve Beylikler Dönemi Uygarl›¤›, I (Sosyal ve Siyasal Ha-
yat), ed. Ahmet Yaflar Ocak, Ankara 2006, s. 413-427; Ramazan fieflen, “Selçuklular Dev-
rindeki ‹lme Genel Bir Bak›fl”, III. Uluslararas› Mevlâna Kongresi, 5-8 May›s 2003, Kon-
ya 2004, s. 233-244.

Tasavvufî Hayat
XIII. yüzy›l Selçuklu Türkiye’sinde ‹slâm tasavvufunun yo¤un bir flekilde yafland›-
¤› görülür. Etkileri kendi ça¤lar›n› aflarak günümüze kadar devam edegelen ‹bnü’l-
Arabî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sadrüddin Konevî vd. Selçuklu ça¤›n›n büyük sû-
fîleridir. Tasavvufî ak›mlar Anadolu’ya daha ziyade Türkistan’da bafllayan Mo¤ol
‹stilâs›ndan kaçan temsilcileri vas›tas›yla girmifltir. Dinî ve tasavvufî konularda bir-
çok eser yazan, ahlâkî ve estetik bir anlay›fla sahip olan Necmeddin Kübrâ’n›n (ö.
1221) kurdu¤u Kübrevîlik onun halifeleri taraf›ndan getirilmifltir. Mevlânâ’n›n ba-
bas› ve Maârif’in müellifi Bahâeddin Veled (ö. 1236) ve halifesi Burhaneddin Tir-
mizî ile Mirsâdü’l-Ibâd’›n yazar› Necmeddin Râzî (ö. 1256) bunlardand›r. Sühre-
verdîli¤i meflhur Avârifü’l-Maârif’in yazar› fiihabeddin Ömer Sühreverdî (ö. 1234)
getirmifltir. 
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Sühreverdiyye: Ortaça¤ ‹slam dünyas›n›n önemli tarikatlerinden Sühreverdîli-
¤i Türkiye’ye fiihabüddin Ömer Sühreverdî (ö. 1234) getirmifltir. Amcas› Ebu’n-Ne-
cib Sühreverdî’nin halifesi olan bu zat 1215 y›l›nda devrin Abbasi halifesi en-Nâs›r
li-Dinillah’›n bafl›nda bulundu¤u Fütüvvet teflkilât›na dahil etmek için Selçuklu sul-
tan› I. Keykâvus’a elçi olarak gelmifltir. Onun Avârifü’l-Maârif isimli eseri Anado-
lu’da çok tan›nm›flt›r. Sühreverdiyye fleyhi Bahaüddin Zekeriyya-y› Mültanî’nin ha-
lifelerinden Fahrüddin-i Irakî (ö. 1289) de Konya’ya gelip Sadrüddin Konevî’nin
hizmetine girmifl, Lema’ât isimli meflhur eserini burada yazm›fl, Muînüddin Perva-
ne ise onun için Tokat’ta bir hankâh yapt›rm›flt›r. Tarikat pek uzun ömürlü olma-
sa da Türkiye’de onun yerini XIV. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren Halvetiyye ve Nak-
flibendiyye tarikatlar› almaya bafllam›flt›r.

Muhyiddin ‹bnü’l-Arabî: Yazd›¤› yüzü aflk›n eserle itikadî ve tasavvufî birçok
konuda, özellikle vahdet-i vücud hakk›ndaki görüflleriyle ‹slam düflüncesini derin-
den etkileyen Endülüs’lü meflhur mutasavv›f ve mütefekkir ‹bnü’l-Arabî (ö. 1240)
bir müddet Anadolu’da bulunmufltur. O daha sonra manevî evlad› ve halifesi ola-
cak olan Sadrüddin Konevî’nin babas› Mecdüddin ‹shak ile 1202’de Ba¤dad’tan
Anadolu’ya gelmifltir. Malatya ve Konya’da bir müddet bulunmufl, ilim ve irfan
meclisleri düzenlemifl, talebe yetifltirmifl, devrin sultanlar›na nasihatlerde bulun-
mufltur. Kâinattaki herfleyin tek yarat›c› ve tek varl›k olan Allah’›n bir tecellisi oldu-
¤u, dolay›s›yla gerçekte bütün varl›klar›n onun varl›¤›ndan baflka bir fley olmad›¤›
fleklinde ifade edilebilecek vahdet-i vücud anlay›fl›, onun taraf›ndan gelifltirilmifl
ve eserleriyle de günümüze kadar gelmifltir. Eserleri aras›nda en meflhur ve etkili
olanlar› Füsûsu’l-Hikem ve Fütûhâtü’l-Mekkiyye’dir. Anlafl›lamayan veya yanl›fl an-
lafl›lan görüflleri dolay›s›yla daha hayattayken tekfire kadar varan ithamlara maruz
kalm›flsa da itibar›n› hiç kaybetmemifltir. Onun görüfllerinin her kesimde yay›lma-
s›nda ve etkili olmas›nda özellikle eserlerini flerheden Sadrüddin Konevî’nin bü-
yük rolü olmufltur. Müeyyedüddin Cendî, Sadüddin Ferganî ve Afîfüddin Tilemsa-
nî de onun çizgisini yazd›klar› flerhler ve eserlerle, açt›klar› zaviyelerle Türkiye’de
devam ettiren di¤er önemli flahsiyetlerdir. 

Mevlânâ Celâleddin Rûmî: Etkileri günümüze kadar devam edegelen, dünya-
ca tan›nm›fl, bu devrin di¤er önemli bir simas› Mevlana Celâleddin-i Rumî’dir (ö.
1273). O çocuk yafltayken babas› Bahâeddin Veled ile birlikte Mo¤ollar›n önünden
kaçarak Belh’ten Anadolu’ya gelmifltir. Kübreviyye halifesi olan babas›ndan, onun
vefat›ndan sonra Muhakk›k-i Tirmizî’den tasavvufî e¤itim alm›fl, fiam ve Halep gi-
bi merkezlerde medrese tahsili görmüfltür. Konya’da müderrislik yaparken Kalen-
derî fleyhi fiems-i Tebrizî’nin de tesiriyle coflkulu bir tasavvufî anlay›fl gelifltirmifl,
iliflkileriyle, yazd›¤› eserlerle müslim, gayr-i müslim halk›, ayd›nlar›, yöneticileri de-
rinden etkilemifltir. Kur’ân’›n kölesi oldu¤unu aç›kça ifade etmektedir. Onun cez-
be halindeyken semâ etti¤i, ney ve musikîyi, hatta bazen bir anlat›m dili olan müs-
tehcen uslûbu ilâhî aflka davet için sadece bir vas›ta olarak kulland›¤›, Kurân’›n kö-
lesi oldu¤unu aç›klad›¤› aflikârd›r. Mo¤ol iflbirlikçisi oldu¤u hakk›ndaki önyarg›l›
iddian›n aksine, Mevlânâ’n›n Mo¤ol yöneticilerle diyalog içinde olmas›n›n fliddeti
azaltt›¤› bilinmektedir. O Mesnevî, Dîvân-› Kebîr, Fîhi mâ Fîh gibi bütün eserlerini
zaman›na hakim olan Fars kültürü nedeniyle Farsça yazm›fl olmas›na ra¤men sa-
dece seçkin bir zümreye de¤il, toplumun her tabakas›na nüfuz edebilmifltir. XIV.
yüzy›l›n Türkçe yazan büyük flairlerinden Âfl›k Pafla ile Yunus Emre onun görüflle-
ri do¤rultusunda yazm›fllard›r. Ancak Mevleviyye tarikat› onun vefat›ndan sonra,
o¤lu Sultan Veled zaman›nda oluflturulmaya bafllanm›flt›r. 
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Vahdet-i vücud, Allah’tan
baflka varl›k olmad›¤›n›n
idrak ve fluuruna sahip
olmay›, gerçek varl›¤›n tek
ve bunun da Allah’›n
varl›¤›ndan ibaret oldu¤unu,
Hakk’›n ve onun
tecellilerinden baflka hiçbir
fleyin gerçek bir varl›¤›n›n
olmad›¤›n› ileri süren
tasavvuf anlay›fl›na
denilmektedir.



Hac› Bektafl-› Velî: Burada Selçuklu devrinde Türkiye’de yaflayan, ancak tari-
hî olarak hayat› hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye sahip olmad›¤›m›z, daha çok menk›bevî
bilgilerle tan›nan Hac› Bektafl-› Veli’yi de anmak gerekir. Onun Mo¤ollar›n önün-
den bir Türkmen afliretinin bafl›nda, bir Haydarî fleyhi olarak geldi¤i, daha sonra
Baba ‹lyas-› Horasanî çevresine girerek Vefâî tarikat›na ba¤land›¤› ve merkezden
uzak Sulucakarahöyük’e yerleflti¤i tahmin edilmektedir. Ona ait oldu¤u iddia edi-
len, Makalât, Kitâbü’l-Fevâid gibi baz› eserler mevcut ise de tart›flmal›d›r. Hac›
Bektafl-› Velî’nin etraf›nda flehirlerden uzakta, yaylak-k›fllak hayat tarz›n› devam et-
tiren ve Sünnî ‹slâm kimli¤ine mensup olmakla beraber co¤rafî ve içtimâî flartlar›n
bir sonucu olarak flehirliler kadar ‹slâmî bilgiye sahip olmayan Türkmenler bulun-
maktayd›. Hayatta iken pek tan›nmayan Hac› Bektafl-› Velî, Türkmenler aras›nda
as›l flöhrete XIV. yüzy›lda halifesi Abdal Musa’n›n faaliyetleriyle ulaflm›flt›r. Bu
Türkmenler daha sonralar› XIV. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren onun ad›na izafeten
Bektâflî, Safevî propagandas›n›n tesiri alt›nda kal›nca da k›rsal kesimdekiler K›z›l-
bafl veya Alevî olarak an›lmaya bafllanm›flt›r.

Bunlardan baflka Selçuklu ça¤›nda Anadolu’da Evhadiyye’nin kurucusu Evha-
düddin Kirmanî (ö. 1238), Vefâiyye’den Babaî ‹syan›n›n (1240) lideri Baba ‹lyas
Horasanî, Kalenderiyye’den Ebû Bekr-i Niksarî, Rifâiyye’den Seyyid Ahmed-i
Kebîr, Seyyid Ahmed-i Kûçek gibi isimler de Selçuklu Türkiye’sinin di¤er önem-
li sufîleridir.

Ahîlik
Selçuklu Türkiye’sinin di¤er bir önemli sosyal kurumu ise Ahîliktir. Ahîli¤in bura-
da ortaya ç›k›fl›, Selçuklu sultan› I. Keykâvus’un Abbasî halifesi en-Nâs›r li-Dinil-
lah’›n elçisi fiihabüddin Ömer es-Sühreverdî vas›tas›yla fütüvvet teflkilât›na girdi¤i
döneme rastlar (1214). Nitekim fütüvvetin ilkelerini belirleyen fütüvvetnâme gele-
ne¤i ahîlik safhas›nda da devam etmifltir. Ahî ünvan›n› tafl›yan isimler aras›nda da-
ha sonralar› Ahî Evren ünvan›yla an›lan flahs›n fieyh Nasîrüddin el-Hoyî oldu¤u
ve I. Alâeddin Keykubad döneminde bu esnaf teflkilât›n› kurdu¤u iddia edilmekte-
dir. Keykubad’›n ölümünden sonra siyasî dengelerin de¤iflmesinden Ahîlerin de
zarar gördü¤ü anlafl›lmaktad›r. Daha sonraki y›llarda öneç›kan Ahî Çoban, Ahî Ah-
med, Ahî Ahmedflah, Ahî Kayser gibi ahîlerin siyasî ve sosyal olaylar s›ras›nda fark-
l› saflarda yer ald›klar›, ittifak edemedikleri; ancak Mo¤ol iflgali gibi d›fl tehlikeler
s›ras›nda bulunduklar› flehirleri savunduklar› görülür. Mevleviyye ve daha sonra
ortaya ç›kan baz› tarikatlerde fleyh, halife veya mürid olarak yer ald›klar› görülen
Ahîlerin tarikatlerden farkl› bir teflkilâtlanma içinde olduklar› ortaya ç›kmaktad›r.
Asl›nda Ahîlik teflkilât›n›n yap›s› ve iflleyifli hakk›ndaki mevcut bilgilerimiz Selçuk-
lu döneminden çok, daha sonraki Beylikler dönemine, XIV. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda
Anadolu’ya gelen seyyah ‹bn Battûta ve geç tarihli fütüvvetnâmelere dayan›r. 
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Selçuklu devlet yap›s›nda sultan›n ve di¤er hane-

dan üyelerinin etkinli¤ini aç›klayabilme.

Tarih boyunca birçok devlet hanedan sistemiyle
yönetilmifl ve halen de yönetilmektedir. Türkler-
de kurucu kiflinin asil bir soya mensup, karizma-
tik bir flahsiyete ve “kut”a sahip olmas› gerekir;
zira bu yönetimin meflruiyeti için flartt›r. Nitekim
Selçuklu devletini kuran hanedan da O¤uzlar›n
K›n›k boyuna mensuptur. Hanedan sadece sulta-
n›n de¤il, müstakbel sultan›n ve eyaletleri yöne-
ten melik flehzadelerin kayna¤›n› teflkil eder. Her
flehzade do¤al olarak bir sultan aday› oldu¤u için,
siyasette flehzadelerin rolü hiç eksilmez. Bu ne-
denlerle hanedan üyeleri topyekün devlet yöne-
timinde söz sahibidir.

Gulâm ve iktâ sistemlerinin devletin organizas-

yonuna kaynakl›k etti¤ini belirleyebilme.

Hanedana ilave olarak gulâm ve iktâ sistemleri-
nin Selçuklu devletlerinin bel kemi¤ini olufltur-
du¤u söylenebilir. Türkmenler’e alternatif olan
gulâm sistemi ile yetifltirilmifl kadrolar baflta sa-
ray olmak üzere, merkez, taflra ve ordu teflkilat-
lar›nda istihdam edilirlerdi. Saray emirleri ve hiz-
metkârlar›, hükûmet teflkilat›ndaki devlet adam-
lar›, bürokrasideki memurlar, taflra yöneticileri
ve hâssa ordusunun kayna¤› gulâmlard›r.
Ayn› flekilde iktâ sistemi de Selçuklu devlet tefl-
kilat›n›n aslî unsurlar›ndand›r. Zira taflra yöneti-
mi, arazi vergisi tahsili ve sefer zaman› toplanan
askerler bu sistemin uygulanmas›yla hep birlikte
sa¤lan›r.

Mo¤ol ‹stilâs›n›n Selçuklu Türkiye’sinde devlet ve

toplum üzerindeki etkilerini de¤erlendirebilme.

Mo¤ollar istilâ ettikleri Selçuklu Türkiye’sinde
devlet teflkilat›na, sosyal ve iktisadî hayat› boza-
cak müdahalelerde bulunmufllard›r. Sultan›n oto-
ritesi ve siyasî istikrar yok edilmifltir. ‹ktâ sistemi
bozulmufl, art›r›lan vergilerle halk›n beli bükül-
müfltür. Ancak istilân›n bütün bu olumsuzluklar›-
na ra¤men, baz› olumlu sonuçlar› da olmufltur.
Büyük oranda bir flehirli nüfus, ilim adam› ve su-
fî, Türkistan’dan bafllayan Mo¤ol istilâs›n›n önün-
den kaçarak Türkiye’ye gelmifllerdir. Bu ikinci
göç dalgas› Türkiye’deki medenî geliflime büyük

katk› sa¤lam›flt›r. Ayr›ca merkezî otoritenin zay›f-
lamas›yla uclardaki Türkmen gruplar› beylikler
kurmaya bafllam›fllar, bunlarla birlikte Fars kültü-
rü yerine, Türkçe ve Türk kültürü öne ç›kmaya
bafllam›flt›r. 

Selçuklu Türkiye’sinde düflünce ve ilim hayat›-

n›n boyutlar›n› de¤erlendirebilme.

Türkiye Selçuklular› döneminde ‹slam medeni-
yetinin mevcut birikimi daha da zenginleflmifltir.
‹slam düflüncesinde kelamc›lar›n ve filozoflar›n
uzlaflamad›klar› bir konu olan Varl›k tasavvurun-
da ortak bir metafizik alan oluflturulmufltur. Mu-
tasavv›flar Varl›k’›n s›rr›n› bilmeyi esas ald›klar›
bütüncül bir dünya görüflünü fliir dilini kullana-
rak sunmufllar, böylece fliirin geliflmesine de kat-
k› sa¤lam›fllar›dr. Meflflâî yani ‹bn Sina’c› düflün-
ceyi s›k› bir elefltiriye tabi tutarak onu gelifltirdi-
ler. fiihabüddin Sühreverdî’nin gelifltirdi¤i iflrâ-
kiyye düflünce sisteminin takipçileri, meflflâî fizik
teorilerini elefltirmifl, Platon’un idealar kuram›
hakk›nda en özgün çal›flmay› ortaya koymufllar-
d›r. Fen bilimlerinin (riyâziyat) sosyal hayattaki
teknik uygulamalar› gelitirildi. Pratik ve teorik
astronomi konusunda birçok eser yaz›ld›. Özel-
likle Kutbüddin fiirazî ve Esîrüddin Ebherî’nin
astronomi, kozmoloji, geometri, matematik gibi
alanlarda önemli katk›lar› olmufltur. Matematik
tarihinde ilk defa ondal›k kesirler gündelik ha-
yatta kullan›lmaya baflland›. Hesap ve cebir bi-
limleri tereke hesaplamalar›nda kullan›ld›. Gele-
cekte olmas› mümkün ve muhtemel olan olayla-
r›n tespitine katk›s› olan astroloji ise sultanlar›n
vazgeçemedi¤i bir müracaat kap›s› olmufltur. Ay-
r›ca Selçuklu Türkiye’sinde teorik t›p ile klinik
t›p anlay›fl› birlefltirilerek t›p e¤itimi ile hasta te-
davisi birlikte yap›ld›; t›pla ilgili pek çok eser ya-
z›ld›. Hatta t›pla ilgili ilk Türkçe eser olan Tuhfei
Mübârizî tercümesi burada yaz›ld›. 

Özet
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Türkiye Selçuklular›nda tasavvufî düflünceyi de-

¤erlendirebilme.

Etkileri günümüzde bile devam eden birçok ‹s-
lam mutasavv›f› Selçuklu Türkiye’sinde yaflam›fl
ve eser yazm›fllard›r. Bunlar›n önemli bir k›sm›
Mo¤ol istilâs› dolay›siyle Türkiye’ye s›¤›nan sufî-
lerdir. Kâinattaki herfleyin tek yarat›c› olan Al-
lah’›n bir tecellisi oldu¤unu ifade eden vahdet-i
vücûd anlay›fl›n› sistemlefltiren Endülüslü Muh-
yiddin ‹bnü’l-Arabî bir süre Türkiye’de bulun-
mufl ve buradaki sufîleri etkilemifltir. Sadrüddin
Konevî baflta olmak üzere birçok halifesi onun
eserlerini flerh ederek görüfllerini yaym›fllard›r.
Ayn› görüflü benimseyen Mevlânâ Celâleddin-i
Rûmî ise coflkulu bir tasavvufî anlay›fl gelifltir-
mifl, eserleriyle etkileri günümüze kadar gelmifl-
tir. Toplumun her kesimi üzerinde, hatta gayri-
müslimler aras›nda bile etkili olmufltur. Bu dö-
nemde yaflad›¤› halde, sa¤l›¤›nda pek tan›nma-
yan di¤er bir sufî ise Hac› Bektafl-› Velî’dir. Onun
bir Türkmen afliretinin bafl›nda Haydarî dervifli
olarak geldi¤i, sonra Babaî ‹syan›n›n lideri Baba
‹lyas-› Horasanî’nin muhitinde Vefaî tarikat›na
girdi¤i tahmin edilmektedir. Merkezden uzakta
bir hayat süren Hac› Bektafl özellikle Türkmen-
ler üzerinde etkili olmufltur. Ancak onun as›l
flöhreti vefat›ndan sonra ve XIV. yüzy›lda yay›l-
maya bafllar. 
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1. Türkiye Selçuklu Devleti - Abbasi Halifeli¤i iliflkileri
ile ilgili afla¤›dakilerden ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Büyük Selçuklu Dönemi’ndeki sultan-halife ilifl-
kilerine göre daha semboliktir. 

b. Kurulufl döneminde, Abbasi Halifeli’¤i yerine,
fiiî Fât›mî Halifeli¤i ile yak›nl›k kurulmufltur.

c. Hilafetin Kahire’ye naklinden sonra, Türkiye Sel-
çuklu Sikkelerinde bu halifelerin isimleri yer al-
mam›flt›r.

d. Halife taraf›ndan Süleymanflah’a, “ sultan” unva-
n›yla hükümdarl›k alâmetleri gönderilmifltir.

e. Sultan I. ‹zzedin Keykâvus, Halife en-Nâs›r li-Dî-
nillah taraf›ndan fütüvvet teflkilat›na ba¤lanm›flt›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi sultanl›k alâmetlerinden bi-
ri de¤ildir?

a. Unvan-lâkab ve künye kullanmak
b. Halifenin elinden k›l›ç kuflanmak
c. Ad›na hutbe okutmak
d. Nevbet vurdurmak
e. Saray ve ota¤ kurdurmak

3. Türkiye Selçuklu sultanlar›n›n bast›rd›¤› sikkeler ile
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Günümüze ulaflan en eski sikkeler, I. Mesud Dö-
nemi’ne aittir.

b. Sikkeler üzerinde aslan, günefl, süvari gibi sem-
bollere rastlanmaktad›r.

c. Paralarda es-Sultânu’l-Muazzam unvan›  ilk defa
II. K›l›ç Arslan Dönemi’nde kullan›lm›flt›r. 

d. Baz› sikkeler üzerinde Bizans ile ilgili tasvirler
yer almaktad›r.

e. ‹kili ve üçlü ortak yönetim döneminde bas›lan
sikkelerde, bu flehzadelerin hepsinin isimleri yer
alm›flt›r.

4. Türkiye Selçuklu saray teflkilât› ile ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Saray görevlileri genellikle gulâm kökenli kifli-
lerden seçilmekteydi.

b. Sultan›n hareminde, tabib ve muabbir gibi özel
hizmetkârlar› bulunmaktayd›.

c. Saray›n en nüfuzlu emiri Melikü’l-Hüccab’t›
d. Saray›n güvenli¤inden Emir-i Candâr sorumluydu.
e. Saray emirleri, sadece sarayla ilgili görevlerde

bulunmufllard›.

5. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye Selçuklu merkez
teflkilat›n› oluflturan divanlardan biri de¤ildir?

a. Divân-› ‹stîfâ
b. Dîvân-› Pervanegî
c. Dîvân-› ‹flrâf
d. Dîvân-› Mezâlim
e. Dîvân-› A’lâ

6. Atabeg ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤-
rudur?

a. ‹lk defa Türkiye Selçuklular›’nda görülmüfltür.
b. Divân-› Mezâlim’e baflkanl›k etmifllerdir.
c. Görevi; eyaletlere gönderilen melikleri e¤itmek

ve tecrübe kazand›rmakt›r.
d. Fethedilen topraklardaki vergi gelirlerini hesap-

lamak da görevleri aras›ndayd›.
e. ‹lhanl› hâkimiyeti döneminde de de¤iflime u¤ra-

madan uygulanm›flt›r.

7. Türkiye Selçuklu askeri teflkilat› ile ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Esas itibariyle Büyük Selçuklu askeri teflkilat›n›n
devam› mahiyetindeydi.

b. Sultan›n›n bulunmad›¤› seferlerde ordunun bafl-
kumandan› sübafl›yd›.

c. Do¤rudan sultan›n flahs›na ba¤l› olan askerlere
Gulâmân›-hâss ismi verilirdi.

d. Orduda ücretli askerler de bulunmaktayd›.
e. Ordunun temelini ‹ktâ Askerleri oluflturmaktayd›.

8. Türkiye Selçuklular›nda medreselerin geç kurulma-
s›n›n sebebi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kurulufl dönemindeki sultanlar›n, e¤itim kurum-
lar›n› önemsememesi

b. Baflka ülkelerden gelen müderrislerin yeterli gö-
rülmesi

c. Türkiye Selçuklular›n›n Anadolu’da verdi¤i siya-
si mücadelenin, kurumsallaflmay› geciktirmesi

d. Türkiye Selçuklular›’n›n yerleflik hayat› uzun sü-
re benimseyememesi

e. Türkiye Selçuklular›n›n, Büyük Selçuklular›n
kurdu¤u Nizamiye Medreselerini taklid etmek
istememesi

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin
tasavvuf hayat›n› etkilemifl olan mutasavv›flardan biri
de¤ildir?

a. Hac› Bektafl-› Velî
b. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
c. ‹bnü’l-Arabî
d. Sadrüddin Konevî 
e. Hac› Bayram-› Velî

10. Ahîlik teflikilat› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. Türkiye Selçuklular›nda I. ‹zzedin Keykâvus Dö-
nemi’nde ortaya ç›km›flt›r.

b. Ahîler, Mo¤ol iflgali s›ras›nda bulunduklar› flehir-
leri savunmufllard›r.

c. Baz› tarikatlarda fleyh, halife ve mürid olarak yer
alm›fllard›r.

d. Daha çok askeri kökenli kifliler, Ahîlik teflkilat›n›
oluflturmufltur.

e . Ahîlik teflkilat› hakk›ndaki en kapsaml› bilgiler,
ünlü seyyah ‹bn Battuta’n›n Seyahatnamesine
dayanmaktad›r.

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan ve Abbasi Halifesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan›n Sembolleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sultan›n Sembolleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Saray ve Teflkilât›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkez (Hükümet) Teflkilâ-
t›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkez (Hükümet) Teflkilâ-
t›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Askerî Teflkilât” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflünce ve ‹lim” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tasavvufî Hayat” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ahîlik” konusunu yeniden
gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Türkiye Selçuklu Devleti’nin temelini oluflturan üç ana
unsur bulunmaktad›r. Bunlar yetki ve gücün “kut” ile
Tanr› taraf›ndan verildi¤ine inan›lan, meflrûiyeti tart›fl›l-
maz, muktedir bir hanedan, devlet mekanizmas›n›n so-
runsuz ifllemesini sa¤layacak olan nitelikli insanlar›n
yetiflti¤i gulâm sistemi ve devletin sa¤l›kl› vergi topla-
mas› ve taflra yönetiminin yan›nda savafl zaman› ordu-
nun asker ihtiyac›n› da karfl›layan iktâ sistemidir. 

S›ra Sizde 2 

Sultana ait olan her fley zamanla onun alâmeti olmufl-
tur. Bunlar›n ortak özelli¤i onun gücünü ve otoritesini
ülke içerisinde ve d›fl›na, dosta düflmana ilan eden sem-
boller olmalar›d›r. Taht ve tac do¤al olarak sadece sul-
tana mahsustur. Di¤er semboller tâbiler veya di¤er dev-
let adamlar› taraf›ndan da kullan›lmaktad›r. Fakat sulta-
na ait olanlar di¤erlerinden daha farkl›, haflmetli ve em-
saliz idiler. Unvan-lâkab-künye, hutbede ad›n› okuttur-
ma, sikke bast›rma, nevbet vurdurma, tu¤ra ve tevkî’,
saray ve ota¤, t›raz-hil’at, çetr, gâfliye bunlar›n bafll›ca-
lar›d›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3 

Sultan›n özel hizmetlerini ve saray›n genel ifllerini gören
saray personeli gulâm sistemiyle e¤itilen kiflilerden se-
çilmekteydi. Bunlar esir edilme, sat›n alma ya da hediye
gönderilme fleklinde temin edilmekteydiler. Gulâmlar,
gulâmhanede “baba” denilen kifliler taraf›ndan e¤itilir-
lerdi. Bu e¤itimden sonra kabiliyetlerine göre devletin
saray, hükûmet, ordu, eyalet gibi muhtelif teflkilatlar›n-
da hizmete bafllarlard›. Saray emirlerine genellikle aslî
görevlerinden baflka ikinci bir görev veya geçici görev-
ler de verilmekteydi. Kaynaklarda saray emirleriyle ilgi-
li kay›tlar›n ço¤u, onlar›n bu tür görevleriyle ilgilidir. K›-
l›ç ehlinden olan bu emirler seferlerde komutanl›k yap-
makta veya elçi olarak gönderilmekteydiler. 

S›ra Sizde 4

Kurulufl döneminde Anadolu’da tutunma mücadelesi
veren Türkiye Selçuklular›nda, baz› kurumlar›n teflek-
külü gecikmifltir. XII. yüzy›l›n sonlar›nda siyasî istikrar
sa¤lanmas›yla beraber tersane, kervansaray ve medrese
gibi ülkenin medenî ve iktisadî inkiflaf›n› sa¤layacak
olan yap›lar kurulmaya bafllanm›flt›r. Bunlar›n kurulma-
s›nda vak›f müessesesinin etkisi büyük olmufltur. Med-
rese, darüflflifa, zaviye gibi ilim ve düflünce hayat›n›n
geliflmesine katk›s› olan mekânlar›n devaml›l›¤›n› sa¤la-
yacak olan malî külfet, yüksek gelirli devlet adamlar›-
n›n kurdu¤u bu vak›flar taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. Dev-
let de yükünü hafifleten bu vak›flara arazi sa¤layarak
bunlar›n kurulmas›n› ve yayg›nlaflmas›n› teflvik etmifltir.
Bununla birlikte Mo¤ol istilas›ndan kaçan birçok ilim
adam› ve mutasavv›f Türkiye’ye gelerek ilim ve düflün-
ce hayat›n›n geliflmesini sa¤lam›fllard›r. 
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