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TAKDİM
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Anadolu ,nun önemli
tarihi şehirlerinden ve kültür merkezlerinden olan Kayserinin siyasi ve
ticari tarihine yönelik oldukça kapsamlı araştırmalar
ortaya konmuştur. Kültepe Kaniş/Karum bölgesinde çıkan yirmi bini aşkın
tabletler, adeta Anadolu tarihinin önsözünü yazarak nitelikteki verileri
günümüz araştırmacısının hizmetine sunmaktadır. Kültepe'de ortaya
çıkartılan arkeolojik malzemelere ilaveten Kapodokya, Roma ve Bizans
dönemlerine ait yazılı eserler, eski paralar ve kalıntılar İslam öncesi
Kayseri tarihinin mümkün olduğunca aydınlatılmasını sağlamaktadır.
Selçuklular ve Beylikler döneminden bugüne intikal eden devlet arşivleri
yanında Kayseri'nin bilhassa 1464 yılından itibaren Osmanlı idaresine
geçmesi ile birlikte fasılalarla başlatılan emlak ve vakıf yazım (tahrir)'ine
ait defterler ile eski mahkeme tutanakları (şer,iye sicilleri) bölgemizin
tarihinin aydınlatılması için çok önemli bilgiler veren nadide belgeler
olmaktadır.

Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkanlığımızca programlanan "Kayseri Tarihi'nin
Kaynakları"nın yayımlanması projesinde öncelikle İstanbul Başbakanlık
Osmanlı Arşivinde Bulunan XV, XVI ve XVII . Yüzyıl Kayseri Tahrir
Defterleri Ankara Tapu Kadastro Arşivindeki mufassal Kayseri defteri ve
hatta otuzlu yıllarda satılarak Bulgaristan'a gitmiş Osmanlı arşiv vesikaları
arasındaki Kayseri'ye ait vakıf ve tımar defterleri grup grup uzmanlarca
yayına hazırlanarak ilim aleminin ve halkımızın istifadesine sunulmuştur.
Dönemlerinin vergiye tabi nüfusu, arazisi, idari taksimatı, gelir kaynakları,
yetiştirilen ürünler, vakıf eserler ve bunların vakıf bilgileri ile şehrin
iktisadi ve sosyal durumunu gibi çok kıymetli bilgileri ihtiva eden bu
kaynakların bugüne kadar gün ışığına çıkmamış olması, şimdiye kadar
şehir tarihçiliğimiz hususunda büyük bir eksiklik olmuştur. Bunların
uzmanlarınca kontrolünün sağlanması bakımından yeni yazıya çevrileri
yanında orijinal eski yazılı metinlerini de yayımlamış bulunuyoruz.
Yine bu programımız dahilinde Kültepe Kaniş,te arkeolojik
kazılarla ortaya çıkan Asurca çivi yazılı tabletlerden örneklerin yayımınıda
uzmanına hazırlatıp o dönem Kayserisi hakkında da birinci elden belgelere
ulaşma planlanmıştır.
Bundan böyle Kayseri'nin yakın tarihine ve milli mücadele yıllarına ait
kaynak niteliğindeki çalışmaların, hatıraların gün ışığına çıkarılması, bu
dönemin de bilgi ve belgelerinin halkımızının istifadesine sunulmasına
devam edilecektir.
Ayrıca belediyemizde oluşturacağımız bir dökümantasyon
merkezinde Kayseri,ye ait yazılmış bütün eserler, kitap ve makaleler,
orijinal belgeler toplanmaya çalışılacak ve yine şehrimize ait etnoğrafik
malzemeler ev ve tarım eşyaları, giyim kuşamlar, takılar ve süs eşyaları gibi
kaybolmakta olan eserler temin edilerek kent müzemiz
zenginleştirilecektir. Böylece Kayseri ile ilgili yapılacak her türlü ilmi
çalışmaya belge ve eşya sağlanmış olacaktır.
Kayseri tarihini ve eserlerini inceleyen daha önce yapılmış ilmi
çalışmalar bulunmaktadır. Bunların ilki üstat tarihçi ve müzeci Halil
Edhem Eldem'in bizzat Kayseri'ye gelerek Selçuklu ve Beylikler devri
eserleri üzerinde yapmış olduğu, 1918 yılında eski harflerle "Kayseri'ye
Şehri" ismi ile basılmış olan Kayseri tarihidir. Değerli hocamız Prof. Dr.
Kemal GÖDE tarafından daha önce Kültür Bakanlığınca yayınlanan bu
eser, orijinal kitabe metinleri gibi eksiklikleri de tamamlanarak
Belediyemizce yeniden yayınlanmaktadır. Selçuklu ve Kayseri tarihi için
önemli bir kaynak olan bu eseri ilim aleminin istifadesine sunan Prof. Dr.
Kemal GÖDE'ye teşekkür ederken eserin müellifi Halil Edhem (Eldem)i de
rahmetle anıyoruz.
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SÂDELEùTøRENøN ÖNSÖZÜ
Halil Edhem [Eldem]’in kaleme aldÕ÷Õ ve Tarih-i Osmanî Encümeni’nin 1334
(1918)’de OsmanlÕca olarak yayÕmladÕ÷Õ Kayseri ùehri adlÕ eser, yalnÕz Kayseri
tarihinin de÷il, Selçuklular ve Anadolu Türk Beylikleri tarihinin bir çok karanlÕk
noktasÕnÕ kitabelerden ve birinci elden kaynaklardan hareketle aydÕnlatmasÕ ve úehir
tarihçili÷imizin ilk ilmî örneklerinden olmasÕ bakÕmÕndan, sâdeleútirilmesine ve
eksikliklerinin giderilmesine ihtiyaç duyulmuútur. Bu görüúten hareketle, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Co÷rafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Kürsüsü BaúkanÕ
SayÕn Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen’in gözetiminde yüksek lisans (master) tezi
olarak hazÕrlanan ve kabul edilen eserin basÕlmasÕ için, Kültür BakanlÕ÷Õ, TanÕtma ve
YayÕmlar Dairesi BaúkanlÕ÷Õ’na baúvurdum. Eser, ilgili dairenin raporlarÕ
do÷rultusunda yeniden gözden geçirilmiú ve úu esaslara ba÷lÕ kalÕnarak
düzeltilmiútir:
a) Eser, müellifin anlatÕmÕ bozulmadan, bugünkü genç kuúa÷Õn anlayabilece÷i
úekilde sâdeleútirilmiú, yer ve kiúi adlarÕ Türkçede kullandÕ÷ÕmÕz gibi alÕnmÕútÕr.
Eserde geçen hicrî tarihlerin yanÕnda parantez içinde milâdî karúÕlÕklarÕ da
verilmiútir.
b) Eserde geçen kitabe metinlerinin asÕllarÕ alÕnmayÕp, Türkçe tercümeleri
verilmiútir.
c) Eserin metin kÕsmÕnda görebildi÷imiz eksiklikler, bulabildi÷imiz bilgiler
ÕúÕ÷Õnda not düúülerek giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Müellifin verdi÷i dipnotlarla
karÕúmamasÕ için de, bu notlarda (K.G.) rumuzu kullanÕlmÕútÕr. Müellifin notlarÕ
üzerinde yapÕlan açÕklama ve düzeltmeler ile metinde yaptÕ÷ÕmÕz açÕklama ve
ilâveler köúeli parantez [ ] içinde verilmiútir.
d) Halil Edhem [Eldem] tarafÕndan, eserin giriúinde kaleme alÕnan “Kayseri’nin
Co÷rafi Durumu ve Tarihçesi” adlÕ bölüm kÕsaltÕlmÕú ve yine Halil Edhem’in vermiú
oldu÷u içindekiler ve bibliyografya bölümü metinden çÕkarÕlmÕútÕr.
e) Halil Edhem ve Kayseri ùehri adlÕ araútÕrmamÕz da özet halinde metnin baúÕna
konmuútur.
ÇalÕúmalarÕmÕzÕn eksiksiz ve kusursuz oldu÷unu söyleyemeyiz. Tenkitlerin
eksiklik ve kusurlarÕmÕzÕ giderece÷i inancÕyla, milli tarihimize “karÕnca kararÕnca”
katkÕda bulunmaya çalÕútÕk.
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Bu eserin hazÕrlanmasÕ sÕrasÕnda de÷erli yardÕmlarÕnÕ gördü÷üm, SayÕn Hocam
Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen ile arkadaúlarÕm Mehmet ÇayÕrda÷, Ahmet Gül ve
Dr. ùaban Kuzgun’a teúekkürlerimi sunmayÕ bir borç bilirim. AyrÕca, eserin
basÕlmasÕnda eme÷i geçenlere saygÕlarÕmÕ arzederim.
Kayseri 1982

Kemal GÖDE
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GENøùLETøLMøù øKøNCø BASKININ ÖNSÖZÜ
Fakülte ö÷rencilik yÕllarÕmÕzda tarih bölümü ö÷rencilerinin Selçuklu Tarihinde el
kitabÕ gibi kullandÕklarÕ Halil Edhem Eldem’in kaleme aldÕ÷Õ ve østanbul
1334/1918’de basÕlan bu “Kayseriyye ùehri” adlÕ OsmanlÕca eseri, Genel Türk
Tarihi ana bilim dalÕ ö÷retim üyesi merhum Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN
hocamÕz, Kayseri Yüksek øslam Enstitüsü’nde ö÷retim görevlisi oldu÷um 19771978’li yÕllarda benden “Yüksek lisans tezi” olarak çalÕúmamÕ ve tamamlamamÕ
istemiútir. Bu iste÷i hemen yerine getirdim ve “HALøL EDHEM (ELDEM) VE
KAYSERø ùEHRø” adlÕ çalÕúmam kabul edildikten sonra raportörlerin raporlarÕ
do÷rultusunda Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ yayÕnlarÕ arasÕnda 1000 Temel Eser
dizisi: 93 no ile 1982’de yayÕnlanmÕútÕr. 5000 adet basÕlan eser, hemen bitmiú ve
fakat BakanlÕk yeni baskÕsÕnÕn yapÕlamayaca÷ÕnÕ bana bildirmiútir. Uzun süre nasÕl
bastÕrabiliriz diye düúünürken, Büyükúehir Belediyesinde Kültür Müdürü olan
de÷erli arkadaúÕm ve meslektaúÕm Mehmet ÇayÕrda÷’Õn kendili÷inden “BakanlÕkça
kÕsaltÕlan kÕsÕmlarÕ ve kitabeleri de ilave ederek, yeniden gözden geçirilmiú hâliyle
Kayseri ùehri’ni basalÕm” demesi üzerine, hemen çalÕúmaya koyulduk. Koyulduk
diyorum, kitabÕn kitabe metinleriyle yazÕlmasÕ ve düzeltilmesi iúleminde uzun süre
bana yardÕmcÕ olan o÷lum Yrd. Doç Dr. Halil Altay Göde ve doktora ö÷rencimiz
Arú. Gör. Kansu Ekici’nin paylarÕ büyüktür.
Eserdeki, Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nÕn iste÷i do÷rultusunda yapÕlan
kÕsaltmalar tamamlanmÕú ve o günün imkânlarÕ elvermedi÷i için çÕkarÕlan kitabe
metinleri de yazÕlmÕú ve eser orijinal hüviyetine kavuúmuútur.
AyrÕca 1982’den bu yana ortaya çÕkan yeni bilgi ve belgeler ÕúÕ÷Õnda eser,
imkânlar ölçüsünde tamamlanmaya ve eksiklikler giderilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Kayseri’de kaldÕ÷Õm 3 Mart 1975 ve 8 Ekim 1993 tarihleri arasÕnda yirmi yÕla
yakÕn Yüksek øslam Enstitüsü, ølahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nde
Türk-øslam Tarihi ve kültürü ile ilgili dersler okuttum. AyrÕca E÷itim Enstitüsü,
Meslek Yüksek Okulu, Devlet MimarlÕk Mühendislik Akademisi ve Erciyes
Üniversitesinin çeúitli fakültelerinde derslere girdim. AynÕ zamanda Kayseri tarihi
ve kültürü ile yakÕndan ilgilendim ve kendimi ilmî bir muhit içinde buldum. Bu
muhitten pek çok faydalandÕm. Özellikle Müze, Kültür ve VakÕflar bölge Müdürlü÷ü
yaparak belgelerle bilgi sahibi olan Mehmet ÇayÕrda÷’Õ burada anmak yerinde
olacaktÕr. Böylece Kayseri ile ilgili akademik çalÕúma yapmaya karar verdim. Bu
cümleden olarak hem yüksek lisansÕmÕ ve hem de doktoramÕ Kayseri tarihi ve
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kültürü üzerine yaptÕm. DanÕúmanÕm, merhum Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen’in
yönlendirmesi ile “Halil Edhem ve Kayseri ùehri” adlÕ çalÕúma ile yüksek lisansÕmÕ
ve merhum Prof. Dr. Fahrettin KÕrzÕo÷lu’nun teúvikiyle de Kayseri’yi baúkent seçen
“EratnalÕlar (1327-1381)” adlÕ tez ile doktoramÕ tamamladÕm. Her iki hocamÕ da
burada minnet ve rahmetle anÕyorum. AyrÕca bizleri ilmi yolda daima teúvik ederek
yayÕn yapmamÕzÕ sa÷layan merhum rektörümüz Prof. Dr. Naci KÕnacÕo÷lu’na bu
vesileyle saygÕlarÕmÕ, sevgilerimi, úükran duygularÕmÕ ve rahmet dileklerimi
sunuyorum.
“Halil Edhem ve Kayseri ùehri”ni, bu ikinci baskÕya hazÕrlarken ilk baskÕsÕndan
bu güne kadar Kayseri ùehri ile ilgili yazdÕ÷Õm makale ve ilmî kongrelere sundu÷um
tebli÷lerimden birkaçÕnÕ esere ilave etmeyi uygun buldum.
Birinci baskÕda takip edilen usûle ikinci baskÕda da ba÷lÕ kalÕnmÕútÕr. Birinci
baskÕda konamayan bibliyografya, indeks ve harita da ikinci baskÕya eklenmiútir.
Takdir edilir ki, mükemmele ulaúmak için okurlarÕmÕzÕn yapÕcÕ tenkitlerine
ihtiyacÕmÕz vardÕr. O zaman bu çalÕúmalar hepimizin ortak ürünü olur. Bu ortaklÕ÷a
katÕlacaklara úimdiden müteúekkirim.
Eserin hazÕrlanmasÕnda eme÷i geçen Yrd. Doç. Dr. Halil Altay Göde ve Arú.
Gör. Kansu Ekici’ye, basÕlmasÕ yolunda katkÕlarÕ bulunan Mehmet ÇayÕrda÷ ve
Kayseri Büyükúehir Belediyesi yetkililerine úükranlarÕmÕ ve saygÕlarÕmÕ sunarÕm.
Isparta 1 Mart 2010

Prof. Dr. Kemal GÖDE
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HALøL EDHEM [ELDEM] VE KAYSERø ùEHRø
A) HALøL EDHEM [ELDEM] (1861-1838)’øN HAYATI
ønsanlar öldükten sonra, onlarÕn adlarÕnÕ unutturmayan úey eserleridir. øúte Türk
kültür tarihinde bu unutulmayacaklar arasÕnda eserleriyle seçkin yerini alan Halil
Edhem’i, 1334 (1918) HaziranÕnda yayÕmlanan úehir tarihçili÷imizin ilk ilmî
örneklerinden olan Kayseri ùehri adlÕ eseri münasebetiyle tanÕtmayÕ uygun bulduk.
Büyük Türk düúünürü, araútÕrmacÕsÕ, arkeolog ve müzecisi Halil Edhem’in hayatÕ
hakkÕnda; yerli ve yabancÕ dostlarÕnÕn hazÕrladÕ÷Õ ve Türk Tarih Kurumu’nun
yayÕmladÕ÷Õ iki ciltlik eser yeterince bilgi vermektedir1. Biz burada genel hatlarÕyla
onun hayatÕnÕ ve bilim dünyamÕzdaki yerini belirtece÷iz.
1. Ailesi ve Okul HayatÕ: Halil Edhem, Haziran 1861’de østanbul’da do÷muútur.
BabasÕ, Sultan II. Abdülhamid devri sadrazamlarÕndan øbrahim Edhem Paúa2, annesi
IspartalÕ olup, Abdülmecid zamanÕnda «Ya÷lÕkçÕlar KâhyasÕ» Mustafa A÷a’nÕn
kÕzÕdÕr.
øbrahim Edhem Paúa’nÕn o÷ullarÕ ve Halil Edhem’in kardeúleri yaú sÕrasÕyla;
Ressam Osman Hamdi, Türkiye’ye müzecilik fikrini getiren ve Halil Edhem’i
yetiútiren adamdÕr. øsmail Galib ise, devlet úurasÕ üyeli÷inde bulunmuú olup, aynÕ
zamanda meskûkât uzmanÕdÕr.
Bu üç kardeú, bizde arkeoloji, nümismatik, tarih, resim, mimarî ve heykeltÕraúlÕk
hususunda, yarÕm yüzyÕldan çok süren bir devrin yol göstericileri ve teúvik edicileri
olmuúlardÕr.
Halil Edhem, ö÷renimine østanbul’da baúlamÕú, Avrupa’nÕn çeúitli ülkelerinde
devam ederek baúarÕyla tamamlamÕútÕr. BabasÕnÕn görevi nedeniyle, de÷iúik
ülkelerde ö÷renim yapan Halil Edhem’in ö÷rencilik hayatÕ úöyle özetlenebilir:
1
TTK yayÕnÕ, Halil Edhem HatÕra KitabÕ, II cilt, 1. cilt, Ankara 1947’de basÕlmÕú olup, Ulu÷
ø÷demir’in önsözü ile yerli ve yabancÕ bilim adamlarÕnÕn ilmi makalelerini içine alÕr; II. cilt, Ankara
1948’de basÕlmÕú olup, Halil Edhem’e ait hâtÕralar yer almÕútÕr.
2
Devlet úurasÕ baúkanlÕ÷Õndan sadrazamlÕ÷a yükselen øbrahim Edhem Paúa, 1817 yÕlÕnda SakÕz’da
do÷muú, 5 ùubat 1877’de sadrazamlÕ÷a getirilmiú ve 11 ay 14 gün sadarette kalarak, 1878’de
azledilmiútir. 18 Mart 1893’de ölmüútür. Bkz. øsmail Hami Daniúmend, øzahlÕ OsmanlÕ Tarihi
Kronolojisi, østanbul 1961, c. IV, s. 510.
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ølkokuldan sonra girdi÷i Kaptan øbrahim Paúa Ortaokulu’ndan diploma almadan,
babasÕnÕn elçi tayin edildi÷i Berlin’e gitmiútir. Orada bir yÕl kadar kalarak,
AlmancayÕ ö÷rendikten sonra, dört buçuk yÕl Real Schuleye devam ile
ortaö÷renimini tamamlamÕútÕr. Oradan øsviçre’ye geçerek, bir yÕl Zürih
Üniversitesi’nin tabiat bilimleri dalÕna devam etmiútir. Sonra, babasÕnÕn iste÷i
üzerine, Viyana Politeknik Okulu’na kayÕtlanarak, tabiat bilimleri ve kimya
ö÷renimi yapmÕútÕr. AynÕ yÕl içinde øsviçre’ye dönerek, Bern Üniversitesi’ne devam
eden Halil Edhem, 1885’de felsefe doktoru olmuútur.
Halil Edhem, Avrupa’daki bu ö÷renimi sÕrasÕnda, çok sevdi÷i ve fakat, babasÕnÕn
engel olmasÕ üzerine devam edemedi÷i, arkeoloji derslerini de boúlamamÕútÕr. Halil
Edhem babasÕnÕn iste÷ine uyarak, kimya ve maden mühendisli÷i ö÷renimini
tamamlamÕútÕr.
Görülüyor ki, babasÕ øbrahim Edhem Paúa’nÕn fen bilimleri sahasÕnda
yetiúmesini istemesine karúÕlÕk, Halil Edhem sosyal bilimlere karúÕ daha çok ilgi
duymaktadÕr. Bu ilgisinden dolayÕ, bu alanda da kendi kendisini yetiútirmiútir.
2. Memuriyet ZamanÕ: Halil Edhem’in memuriyet hayatÕ, yukarÕda sözü
edildi÷i gibi, Avrupa’dan dönüú yÕlÕ olan R. 1301 (1885)’de baúlar ve 1931 yÕlÕnda
emekli oluncaya kadar devam eder. Memuriyet hayatÕnÕn, 7 yÕl 5 ayÕ harbiyede; 16
yÕl 7 ayÕ müzeler müdür yardÕmcÕlÕ÷Õnda; 5 ayÕ belediye baúkanlÕ÷Õnda; 21 yÕlÕ
müzeler müdürlü÷ünde geçmiú ve böylece 45 yÕl 5 ay devlet memurlu÷u yapmÕú
olup, bunun 38 yÕl 9 ayÕnÕ müzelerde geçirmiútir3.
Halil Edhem, 1931’de Atatürk’ün emriyle østanbul’dan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne milletvekili seçilmekle de siyasi hayata baúlamÕútÕr. Türk Tarih
Kurumu’nun kuruluúundan sonra, ikinci baúkan Samih Rifat’Õn ölümü üzerine 18
Ocak 1933’de Türk Tarih Kurumu BaúkanlÕ÷Õ’na seçilmiútir, Ölünceye kadar
TTK’nÕn vefakâr bir üyesi olarak kalmÕú ve çalÕúmalarÕndan ötürü Atatürk’ün
takdirini kazanmÕútÕr4.
3. Ölümü ve Kiúili÷i: Halil Edhem Eldem, Atatürk’ün ölümünden bir hafta
sonra, 17 KasÕm 1938’de østanbul’da 77 yaúÕnda iken hayata gözlerini kapadÕ ve
EdirnekapÕ ùehitli÷i’nde topra÷a verildi. ølme ve Türk vatanÕna yaptÕ÷Õ sayÕsÕz
hizmetlerinden dolayÕ, milletlerarasÕ bir üne sahip bulunan, Laipzig ve Basel
üniversitelerinin fahri felsefe doktoru, birçok yabancÕ bilim kurumlarÕyla enstitülerin
fahri ve muhabir üyesi, Halil Edhem Eldem’in ölüm günleri, Türk milletinin en
büyük yas günlerine denk geldi÷inden, kaybÕndan duyulan acÕ onu sevenlerin içinde
kalmÕútÕr.
Çeúitli milletlerin ve özellikle Türk milletinin âdet ve ahlâkÕna en ince noktasÕna
kadar vâkÕftÕ. Memleketimizde gezgincili÷i ve ilmî incelemeleri sÕrasÕnda rastladÕ÷Õ
dostlarÕnÕ düúünceleriyle, bilgisiyle ve ö÷ütleriyle aydÕnlatmÕútÕr. Âlim ve cahille,
yerli ve yabancÕsÕyla, dinsiz ve dindarÕyla, köylüyle, kadÕn ve erkekle, çocuk ve
büyükle görüúmek yollarÕnÕ ve kendisini nasÕl sevdirece÷ini bilirdi. O, nazik ve asabî
huylu, çok zeki ve hassas, her güzelli÷i seven, bütün çirkinliklere karúÕ titizlik
gösteren bir ilim ve san’at adamÕydÕ5.
3 Aziz O÷an, Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. II, s. 83
4 Bilâl Aziz YanÕko÷lu, Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. II, s. 85.
5 Halil Edhem hakkÕnda a.g.e.’de yazÕlanlardan çÕkardÕ÷Õm sonuç.
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B) HALøL EDHEM’øN øLøM HAYATI
Tarihçilik, müzecilik ve meskûkâtçÕlÕkta uzmanlÕ÷Õyla tanÕnmÕú, milletlerarasÕ ün
kazanmÕú ve bunun sonucu olarak da, birçok ilmî cemiyetlerde üye bulunmuú olan
bilginlerimizden Halil Edhem’in ilim hayatÕ üzerinde ana hatlarÕyla durmak yerinde
olacaktÕr.
1. Tarihçili÷i: Halil Edhem, tarih sahasÕnda Türkiye’nin tanÕnmÕú büyük
bilginlerinden birisidir. ølminin delilleri kuvvetli ve canlÕdÕr. Türk tarihine ÕúÕk
tutabilecek tarihî belgeler tespit etmiútir. Onun gayesi son zamanlarÕn ihtiyacÕna
uygun bir «Selçuklu Tarihi» yazmak ve SelçuklularÕn çöküúünden sonra beliren
Türk beyliklerinin sönük kalan yönlerini aydÕnlatmaktÕ. Bu arzusuna tamamÕyla
yetiúememiúse de, yetiútirdi÷i neslin kolaylÕkla baúarabilmesi için gereken esaslarÕ
elde etmiú ve bunun kaynaklarÕnÕ, ihmalin ve zamanÕn tahribinden kurtararak,
araútÕrÕcÕlara bÕrakmÕútÕr. Ülkemizde bulunan her tarihî eser, onun yabancÕsÕ de÷ildi.
Prof. Dr. Afet ønan «tarihî harabelerin ve tarihî eserlerin geçirdi÷i safhalarÕ, ondan
sormakla ö÷renebilirdim »6 der. Prof. Dr. Süheyl Ünver ise, onun hakkÕnda «dikkatli
tarih çalÕúmalarÕnda bir sembol olarak aramÕzda hoú ve ciddi hatÕralarÕyla
yaúayacaktÕr»7 cümlesiyle Halil Edhem’in tarihçili÷ini ve meselelere hâkimiyetini
ifade etmektedir.
2. Müzecili÷i: HayatÕnÕ Türk müzecili÷inin geliúmesine ve dünya müzeleri
arasÕnda önemli bir yer almasÕna vermiú olan Halil Edhem’in müzecili÷i, a÷abeyi
Ressam Osman Hamdi Bey’in yardÕmcÕlÕ÷Õna atanmasÕyla baúlar. øki kardeúin
birlikte çalÕútÕklarÕ devirde, müzecili÷i geliútiren arkeoloji ilmi, büyük bir inceleme
ça÷Õna girmiútir. ølk Türk müzesini kuran Osman Hamdi Bey’in uzun ve verimli
çalÕúmalarÕ, yeni kurulan müzemizi kÕsa bir zaman içinde Avrupa’nÕn sayÕlÕ müzeleri
arasÕna sokmuú ve kendisinden sonra müdür olan kardeúi Halil Edhem de ayni hÕzla
çalÕúarak, müzeyi geniúletmek suretiyle, a÷abeyinin eserlerini tamamlamaya
çalÕúmÕútÕr8.
3. MeskûkâtçÕlÕ÷Õ: Millî tarihçilik ve müzecilik yanÕnda øslâm ve Türk
meskûkâtçÕlÕ÷Õnda da önemli bir yeri bulunan Halil Edhem Bey’in, uzun süre bu
sahada da, verimli hizmetleri olmuútur. Halil Edhem için, çeúitli ilim sahalarÕ içinde
meskûkât ilminin özel bir de÷eri vardÕr. O, tarih için eskiça÷ meskûkâtÕnÕn, øslâm
paralarÕnÕn, birinci derecede kaynak oldu÷unu anlamÕútÕr. Özellikle Anadolu
meskûkâtÕnÕn, Türk tarihi araútÕrmalarÕ için gere÷ine inanmÕú ve çalÕúmalarÕnÕ bu
konuda derinleútirmiútir. Anadolu’da basÕlan paralarÕn, Türk ilmi bakÕmÕndan bir
hazine oldu÷unu ve hazinenin kurtarÕlmasÕ için, çaba sarfetmek gerekti÷ini, ilk defa
anlayanlardan olan Halil Edhem, bütün gücünü østanbul’da bir meskûkât
koleksiyonunu meydana getirme ve geliútirmeye vermiútir. O’nun gözünde sikkeler
sÕrf toplama hevesini ve mülkiyet zevkini okúayan birer eúya de÷il9, ilmî çalÕúmalara
ÕúÕk tutacak en önemli belgelerdir. O, meseleye daima bu açÕdan bakmÕú ve bütün
çalÕúmalarÕnda bu prensip egemen olmuútur.

6 Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. II, s. 49.
7 a.g.e., s. 52.
8 a.g.e., s. 67.
9 E, Bosch, Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. I, s. 161.
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ølmini ve faziletini, kendisini tanÕyanlar ve özellikle yetiútirdi÷i ö÷rencileri
bilirler. Jeoloji, biyoloji, tarih, arkeoloji ve meskûkâta ait epeyi eserleri, ayrÕca
gazeteler ve mecmualarda yazÕlarÕ vardÕr. Eserlerinden önemlilerini úöyle
sayabiliriz:
1.ølm-i Tabakatü’l-Arz (Jeoloji), ilk eseri olup, epey zaman okullarda
okutulmuútur.
2. 1905 yÕlÕnda a÷abeyi Osman Hamdi Bey’in önsözü ile müze yayÕnlarÕ
arasÕnda ilk olarak meskûkâta ait, Arap ve Arap-Bizans ve OsmanlÕ kurúun
mühürlerini içine alan Kurúun Mühürler Katalogu basÕlmÕútÕr.
3. 1918’de TOE külliyatÕnÕn beúinci cildi olarak Kayseriyye ùehri adlÕ eseri
çÕkmÕútÕr. Kayseri’nin tarihî ve co÷rafî durumu ile OsmanlÕlara kadar øslâmî devre
ait binalarÕ ve kitabeleri içine alan bir eserdir.
4. Meskûkât-t Osmaniyye, Meskûkât-Õ Kâdîme-i øslâmiyye KataloglarÕ’nÕn
altÕncÕsÕ olan bu eseri, 1916’da basÕlmÕútÕr.
5. Müsteúrik Van Berchem ile beraber yazdÕklarÕ ve MÕsÕr’da FransÕzca olarak
yayÕmlanan Sivas ve Divri÷i Kitabeleri.
6. TopkapÕ SarayÕ, Türkçe ve FransÕzca olarak 1931’de basÕlmÕútÕr.
7. Yedi Kule, Türkçe ve FransÕzca olarak 1931’de basÕlmÕútÕr.
8. Camilerimiz, 1932’de Türkçe ve FransÕzca olarak basÕlmÕútÕr.
9. Düvel-i øslâmiyye, øslâm devletleri sülâlelerine ait. Düzenleyen Lane-Pool,
çeviren ve geniúleten Halil Edhem’dir. østanbul 1927’de basÕlmÕútÕr.
10. øslâmî Nümismatik øçin Bibliyografya Tecrübesi, 1932’de Ankara’da
basÕlmÕútÕr.
11. Fihrist-i Umûmî, TOEM adÕyla 1911’den baúlayarak on üç yÕl ve TTEM
adÕyla 1924’den baúlayarak üç yÕl, toplam on altÕ yÕl çÕkan mecmuanÕn içindekileri
göstermektedir.
12. MÕsÕr’Õn Son Memlûklu SultanÕ Melik Tomanbay II. AdÕna Çorlu’da
Bulunan Kitabe, 1935’de østanbul’da basÕlmÕútÕr.
13. Anadolu SelçuklularÕ Devrinde Mimarî ve Tezyini Sanatlar, TTK adÕna
1947’de Ankara’da basÕlmÕútÕr.
14. Âsâr-Õ Atika Müzesi’nde Meskûkât KolleksiyonlarÕ, østanbul 1923’de
basÕlmÕútÕr.
Halil Edhem’in bu saydÕklarÕmÕza ek olarak, TOEM ve TTEM adlarÕyla çÕkarÕ
ilmî tarih mecmualarÕnda pek çok de÷erli makaleleri çÕkmÕútÕr10.

10 Halil Edhem [Eldem]’in eserlerinin tamamÕ için bakÕnÕz: TOEM ve TTEM’na. AyrÕca, Fürüzan
KÕnal, “Halil Edhem BibliyografyasÕ”, Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. I, s. 299-302 ve øsmail HakkÕ
UzunçarúÕlÕ, Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. II, s. 78-76’a bakÕlabilir.
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D) KAYSERø ùEHRø’NøN YAZILMASI
Kayseri ùehri adlÕ eser, Halil Edhem tarafÕndan, Kayseri’nin içindeki tarihî
abideler ve Türk-øslâm eserlerinin incelenip-yazÕlmasÕ çok gerekli görüldü÷ünden
meydana gelmiútir. Halil Edhem’e göre, «Anadolu’nun herhangi bir úehrinden
önemce aúa÷Õ» olmayan Kayseri, tarihi boyunca, çeúitli olaylara sahne oldu÷undan
incelenmeye de÷er görülmüútür. Halil Edhem, kendi sözleriyle adÕ geçen eserin
yazÕlÕúÕnÕ úöyle açÕklar: «Burada, derleyip-topladÕ÷ÕmÕz bilgiler, ne do÷rudan bir
Kayseri tarihi, ne de mimarî anÕtlarÕnÕn güzel san’atlar tarihî bakÕú açÕsÕndan bir
münakaúasÕdÕr. østedi÷imiz ancak bu sahada eser yazacak olanlara bir rehber
hazÕrlamaktan ibaret olup, böylece Kayseri’de Selçuklular ve bunlarÕ takip eden
di÷er devletler zamanÕndan kalan ve 1323 (1907) yÕlÕnda görebildi÷imiz eserleri
sÕralayÕp, üzerlerindeki kitabeleri dolayÕsÕyla, bazÕ tarihî olaylarÕ kÕsaca yazmaktan
ibarettir11.»
ùimdi, Halil Edhem tarafÕndan yazÕlan bu Kayseri ùehri adlÕ eserin úehir
tarihçili÷imizdeki yeri, eserin yazÕlÕúÕnda takip edilen usûl ve görülen kaynaklarÕn
önemi üzerinde genel çizgileriyle durmak yararlÕ olacaktÕr.
1. Eserleri içinde Kayseri ùehrinin úehir tarihçili÷imizdeki yeri ve önemi:
Halil Edhem, eserinin giriú bölümünde de sözünü etti÷i gibi, úehir tarihçili÷imizin
ilk Örnekleri olan, Edirneli Bâdi Efendi’nin Edirne Tarihi, AmasyalÕ Mustafa VazÕh
Efendi’nin Amasya Tarihi ve yine, AmasyalÕ Hüseyin Hüsameddin Efendi’nin
Amasya Tarihi’ni Kayseri ùehri adlÕ eserimiz takîp etmiútir. Kayseri ùehri adlÕ eser,
adÕ geçen eserler içinde en ilmî olanÕdÕr. Halil Edhem, ince zekâsÕ ve yanÕlmazlÕ÷Õ
ile, Kayseri’yi iyice inceleyerek, tarihî eserleri görmüú, binalarÕn tarihçesi hakkÕnda
bilgi vermek yanÕnda, kitabelerini de almÕútÕr.
Prof. Dr. øsmail HakkÕ UzunçarúÕlÕ, onun eserleri arasÕnda Kayseri ùehri adlÕ
eserinin yerini úöyle belirtir: «Uzun yÕllardan beri yazdÕ÷Õ eserlerin hepsinin de, ilmî
kÕymetleri yüksek olmakla beraber, bunlarÕn içinde Kayseri ùehri birinci sÕnÕfa
girer12.»
Halil Edhem, bu eseriyle tarihî eserlerden baúka, daha çok kitabe ve sikkeleri
incelemekle, tarihî bilgilerin ileri gidebilece÷ini gösterdi. Böylece, millî tarihîmizi
incelemek için gösterilen bu geniú yolda, yürümeye baúlanarak, úehir tarihçili÷imize
ait eser ve makaleler yayÕmlanmÕútÕr13.
Görülüyor ki, Halil Edhem bu eseriyle, Anadolu SelçuklularÕ ve Beylikler devri
Kayseri yapÕlarÕnÕ incelemekle; hem Kayseri tarihini, hem de Anadolu’nun önemli
bir úehri olmasÕ dolayÕsÕyla, Türkiye Tarihinin bir bölümünü aydÕnlatarak,
araútÕrmacÕlara ÕúÕk tutmuútur.
2. Kayseri ùehri’nin yazÕlÕúÕnda takîp edilen usûl: Eser, TOE külliyatÕnÕn
beúinci cildi olarak, Kayseriyye ùehri, øslamî BinalarÕ ve Kitabeleri Selçuklu
11 Halil Edhem, Kayseriyye ùehri, østanbul 1334, Giriú bölümüne bkz.
12 Halil Edhem HatÕra KitabÕ, c. II, s. 77.
13. Bu úehir tarihlerinden birkaçÕ: ø. HakkÕ UzunçarúÕlÕ, Sivas ùehri, østanbul 1928; aynÕ müell.
Kütahya ùehri, østanbul 1932; Ali Kemalî, Erzincan Tarihi, østanbul 1932; A. ùerif Beygu, Erzurum
Tarihi, østanbul 1936; øbrahim HakkÕ KonyalÕ, Alanya, østanbul 1946 aynÕ müell. Erzurum Tarihi,
østanbul 1960, aynÕ müell. Konya Tarihi, Konya 1964; aynÕ müell. Karaman Tarihi, østanbul 1967; KazÕm
Özdo÷an, Kayseri Tarihi, Kayseri 1948; M. Fahrettin KÕrzÕo÷lu, Kars Tarihi, østanbul 1953; Besim
Atalay, Maraú Tarihi ve Co÷rafyasÕ, østanbul 1339; A. Gabriel, Kayseri Türk AnÕtlarÕ, Trk. trc. A. Akif
Tütenk, Ankara 1954 ve Ni÷de Türk AnÕtlarÕ, Ankara 1962; øA.’deki úehir tarihçeleri.
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Tarihinden Bir Bölüm adÕyla OsmanlÕca olarak yayÕmlanmÕú olup, içinde on altÕ
adet levha vardÕr.
Halil Edhem eserinin giriú bölümünde, Kayseri’nin co÷rafî ve tarihî durumunu
genel olarak ele almakla iúe baúlamÕútÕr. Büyük Selçuklular ve büyük beyliklerden
kÕsaca bahsederek, Anadolu SelçuklularÕ, Eratnao÷ullarÕ, KadÕ Burhaneddîn Ahmed,
ZulkadÕr (DulkadÕr)o÷ullarÕ ve Karamano÷ullarÕ devirlerine ait Kayseri’de olup
bitenleri anlatÕp, OsmanlÕlara kadar gelir.
Eserin yazÕlmasÕna esas olan fikir, Kayseri’deki øslâmî binalar ve bu binalarÕn
kitabelerini incelemek oldu÷undan, Halil Edhem buldu÷u kitabeleri ve kitabeleri
üzerinde bulunduran tarihî yapÕlarÕn mimarî özelliklerini araútÕrmak yanÕnda, binayÕ
yapan ve yaptÕranÕn zamanÕndaki olaylarÕ da ele alarak, o devir hakkÕnda geniú tarihî
bilgi vermeye çalÕúmÕútÕr. O, sadece binalardaki kitabe metinlerini eserine
aktarmakla yetinmiú, Türkçe tercümelerini vermemiútir. Eserin sonuna gördü÷ü
yapÕlarÕn foto÷raflarÕyla, bir de Kayseri Kalesi’nin krokisini koymuútur.
Halil Edhem, Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler devrine ait kitabesi bulunan
birkaç bina dÕúÕnda, hemen hemen bütün yapÕlarÕ kitabÕna almÕútÕr. O, bu eserini ilmî
usule uygun bir úekilde yazmÕútÕr.
3. Kayseri ùehri’nin yazÕlÕúÕnda görülen kaynaklarÕn önemi: Halil Edhem,
adÕ geçen eserini yazarken, hemen hemen bütün ça÷daú kaynaklarÕ görmüútür. Bu
kaynaklar, ya kitabeler, sikkeler, vakfiyeler; ya da ça÷daú tarih kitaplarÕ ve
tetkiklerdir. Bu yönüyle eser, ayrÕ bir de÷er taúÕmaktadÕr. O, Kayseri’de görebildi÷i
kitabesi bulunan her binayÕ incelerken, bütünüyle ilmî metottan yararlanmÕútÕr. Bina
ile ilgili kitabe ve vakfiyeleri, yapanÕ ile alâkalÕ paralarÕ en iyi úekilde de÷erlendiren
Halil Edhem, anlattÕ÷Õ olaylarÕ, bizzat yaúayan ve onlardan aktaran tarihçilerden
faydalanarak yazmÕútÕr. Bunlardan birkaçÕ: Taberî, Aksarayî, Esterabâdî, Cenâbî,
Ebu’l-Ferecü’l-øberî, Ebu’1-Fidâ, ùehâbeddin el-Ömerî, En-Nesevî, øbn-i Bîbî, øbn
øyâs, MüneccimbaúÕ, øsmail Galib ve Ahmed Tevhîd olarak sayÕldÕ÷Õnda eserin
hazÕrlanÕúÕnda, ne denli çalÕúÕldÕ÷Õ kendili÷inden anlaúÕlmaktadÕr. Bu kaynaklarÕn
yanÕnda, batÕ araútÕrmacÕlarÕndan da yararlanan Halil Edhem, ayrÕca Türk tetkiklerini
de görmüútür.
Görülüyor ki, Halil Edhem yalnÕz Kayseri tarihinin de÷il, Selçuklular ve
Anadolu Beylikleri tarihinin birçok karanlÕk noktasÕnÕ ilmî ve ciddî çalÕúmasÕ ile, ana
kaynaklardan yararlanarak aydÕnlatmÕútÕr. Böylece, tarihî araútÕrmalarda sÕk sÕk
baúvurulan bu eser vücuda gelmiútir,
E) KAYSERø ùEHRø’NøN GÖRÜLEN EKSøKLøKLERø
Halil Edhem tarafÕndan kaleme alÕnan Kayseri ùehri adlÕ esere alÕnmayÕp,
sonradan görülerek yayÕmlanan veya úimdiye kadar yayÕmlanmamÕú Selçuklu ve
EratnalÕlar devri eserlerini, buraya almayÕ ve böylece anÕlan eserin eksikliklerini bir
dereceye kadar gidermeyi uygun bulduk.
Halil Edhem adÕ geçen eserinde, Kayseri’de kitabesi en eski tarihli yapÕ olarak
Hoca Hasan Medresesi’ni tespit etmiútir. Hâlbuki, bu medreseden daha eski tarihli
bir kitabeyi üzerinde taúÕyan «Mes’ud Gülzâr Kümbedi» vardÕr. Osman Ferid
Sa÷lam tarafÕndan da kitabesi yayÕmlanan bu kümbed, Kayseri Hastahane Caddesi
üzerinde bulunmaktadÕr. Bu kümbed, Hasbey A÷a mahallesinde bulunuúundan
dolayÕ, “Hasbey DadÕ Kümbedi” ve Hasbek KadÕ mahallesi adÕndan dolayÕ da
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“Hasbek KadÕ Kümbedi” olarak da anÕlmaktadÕr.14 Bugün bu mahalleler belediye
tarafÕndan kaldÕrmÕútÕr. ÇadÕr úeklinde Selçuklu türbeleri tarzÕndaki kümbedin üç
satÕr olan kitabesi, Kayseri’de baúka bir örne÷ine rastlanmayan bir usûlde
yazÕlmÕútÕr. Türbenin do÷u tarafÕna düúen yüzlerine, her satÕrÕ bir yüze gelmek üzere
kalÕn ve okunaklÕ Selçuklu sülüsü ile yazÕlan kitabesinin Türkçesi úöyledir: «BurasÕ
Aksara(y)’da 580 (1184–85)’de haksÕz yere öldürülen Nîsan o÷lu Âli’nin o÷lu
Mes’ud Gülzar’Õn úehitli÷idir. Allah onu ve kendisini görenlere bütün Hz.
Muhammed ümmetine rahmet eyleye». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
˱ ΎϤϠυ ϝϮΘϘϤϟ ΪϴϬθϟ ΪϬθϣ άϫ (˺
Ϧϴϧ ΎϤη ΔϨγ έϮϬη ϰϓ ήμϗ ΄Α ϞΘϗ ϥΎδϴϧ ϦΑ ϰϠϋ ϦΑ έΰϠϛ ΩϮόδϣ (˻
ϪϴϠϋ ௌ ϰϠλ ΪϤΤϣ Ζϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϭ ϪϴϠϋ ΪϬη Ϧϣ ϢΣέϭ ௌ ϢΣέ Δϳ ΎϤδϤΧϭ (˼
Kitabede Mes’ud kelimesinden sonra bir gül resmi vardÕr. Bu türbenin yÕkÕk olan
üst kÕsmÕ Müzeler Genel Müdürlü÷ü’nce onartÕlmÕútÕr. ZamanÕn müze memuru Nuh
Turan tarafÕndan müzeye naklettirilmiú ve kaybolmuútur15.
Kayseri’nin Yalman Mahallesi’nde ùifâîye Medresesi yakÕnÕnda, yerlilerin
«Havuzlu Medrese» de dedikleri Avgunlu Medresesi, bugün VakÕflar Genel
Müdürlü÷ü’nce onarÕlmÕú ve ticarethane olarak kullanÕlmaktadÕr. Kitabesi
bulunmayan bu küçük hacimli Selçuklu medresesinin yapÕlÕú tarihini, A. Gabriel
VII. (XIII?) yüzyÕl olarak tahmin etmiútir16. øçerisinde oldukça sa÷lam görünüúlü bir
de kümbed bulunmaktadÕr.
Hacmi küçük, fakat yapÕsÕ sa÷lam, bir baúka Selçuklu medresesi de 636(1238–
39) tarihli Serâceddin Medresesi’dir. Hunat Câmii’Õnin güneydo÷usunda bulunan bu
medrese, tertip ve yapÕ usulü bakÕmÕndan Hunat Medresesine benzedi÷inden «Küçük
Hunat» adÕyla da anÕlÕr. VakÕflarca onarÕmÕ tamamlanmÕú olan bu medrese, bugün
ticarethane alarak kullanÕlmaktadÕr. II. GÕyâseddin Keyhüsrev zamanÕnda Serâceddin
Lâlâ Bedir(?) tarafÕndan yapÕlmÕú bulunan medresenin kapÕsÕ üzerinde dört satÕr
halinde bulunan kitabesinin Türkçesi úöyledir: «Bu medreseyi Keykubâd o÷lu büyük
sultan, din ve dünyanÕn kurtarÕcÕsÕ Kasimü Emîri’1-Mü’minin (mü’minlerin emîrinin
/ halifenin orta÷Õ) GÕyâseddin Keyhüsrev devrinde, 636(1238–39)’da Allah’Õn
yardÕmÕna muhtaç, zayÕf kul Serâceddin Lâlâ Bedir17 marifetiyle yaptÕrdÕ». Metni
aúa÷Õdaki gibidir:
ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ ΔγέΪϤϟ ϩάϫ ΓέΎϤόΑ ήϣ(˺
ϦΑ ϭήδΤϴϛ Θϔϟ ϮΑ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ΙΎϴϏ Ϣψϋ ϻ (˻
ϰϟ ΝΎΘΤϤϟ ϒϴόπϟ ΪΒόϟ ϦϴϨϣΆϤϟ ήϴϣ Ϣϴδϗ ΩΎΒϘϴϛ (˼
ΔΎϤΘγϭ ϦϴΜϠΛϭ ΔΘγ ΔϨγ ϰϓ ϪΘϓήόϤΑ έΪΑ ϻ ϻ ϦϳΪϟ Νήγ ϰϟΎόΗ ௌΔϤΣέ (̊
Kayseri-Yalman Mahallesi’nde, “KadÕ Mescidi” adÕyla anÕlan ve ne yazÕk ki
bugün yÕktÕrÕlarak Mimar Sinan parkÕ yapÕlan yerde bir mescid vardÕ18.
14 Osman Ferid Sa÷lam, “ùimdiye kadar yayÕnlanmamÕú bazÕ kitabelerle “MeskûkâtÕn Millî Tarihe
Hizmetleri”, IV. Türk Tarih Kongresi ZabÕtlarÕ, Ankara 1952, s. 159.
15 Sa÷lam, a.g.e., s. 159-160.
16 A. Gabriel, Kayseri Türk AnÕtlarÕ, s. 67.
17 a.g.e., s. 12’de A. Gabriel, Serâceddin’den sonra gelen kelimeyi «Bedr», daha sonra gelen
kelimeleri «el-Emîr Kayseriyye» yazmÕúsa da, kitabeyi yerinde inceledi÷imizde adÕ geçen kelimeleri
«Lâlâ Bedr marifetihi» úeklinde okuduk ve öylece aldÕk.
18 Bkz. Kemal Göde, EratnalÕlar (1327-1381), (1. BaskÕ)Ankara 1994, 2. BaskÕ 2000, s. 152-153.
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Eratnao÷ullarÕ zamanÕnda, Emîr Hüsameddin Halil o÷lu Fahreddin øsmail tarafÕndan
738 (1338)’de geniúletilen bu mescidin kitabesi úimdiye kadar yayÕmlanmamÕútÕr.
Dikdörtgen úeklinde, ahúap örtülü, kesme taútan yapÕlmÕú bu camiin, batÕsÕnda
terkedilmiú bir çeúme ve çeúmenin üzerinde mescidin Kayseri’ye has bir de, «kule
minaresi» vardÕr. KapÕsÕ üzerinde dört satÕr halinde yazÕlÕ olan kitabesinin Türkçesi
úöyledir: «Selman’a nisbet edilen bu caminin geniúletilmesini yüce Emîr
Hüsameddin19 Halil (Dama?) o÷lu baúarÕlÕ ve yüce Emîr Fahreddin øsmail zilhicce
738 (Haziran 1338) yÕlÕnda emretti». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΔόγϮΘΑ ήϣ (˺
ௌ ΔϤΣέ ϥΎϤϠδΑ ΏϮδϨϤϟ ϊϣΎΠϟΪΠδϤϟ άϫ (˻
ϦϳΪ˰˰˰˰ϟ ϡΎ˰˰˰˰δΧ ήϴ˰˰˰˰ϣϻ Ϧ˰˰˰˰Α ϞϴϋΎϤ˰˰˰˰γ ϦϳΪ˰˰˰˰ϟήΨϓ ϖϓϮϤϟήϴ˰˰˰˰ϣϻ (˼
ΔΎϤόΒγ ϭ ϦϴΛϼΛ ϭ ϥΎϤΛ ΔϨγ ϪΠΤϟ ϯΫ ΦϳέΎΗ ϰϓ ϦϴϤψόϣ (ˮΎϣΩ) ϞϴϠΧ (̊
Görüldü÷ü gibi, eski bir mescidin geniúletilmesi söz konusudur. Üzerinde ayrÕca
bir de tamir kitabesi vardÕr. Bu tarihlerde Kayseri, EratnalÕlarÕn elinde oldu÷una
göre, Fahreddin øsmail, Eratna’nÕn emirlerinden biri olabilir.
Kayseri-YanÕko÷lu Mahallesi, Orhan Gâzi Caddesi üzerinde, bugün park içinde
bulunan iki adet onarÕlmÕú taú yapÕ vardÕr. Bunlardan büyük olanÕ, adÕ geçen cadde
tarafÕnda dikdörtgen úeklinde, iki katlÕ, tonos örtülü, sa÷lam bir yapÕdÕr, içinde Emîr
ùahâb20, eúi ve çocu÷una ait üç mezar yanyana bulunmaktadÕr. KapÕsÕ üzerinde iki
satÕr halinde bulunan 728 (1327) tarihli kitabenin Türkçesi úöyledir: «Bu türbe 728
safer (1327 AralÕk) de ölen merhum, ma÷fur Emîr ùahab’ÕndÕr. -Allah kabrini
nurlandÕrsÕn-». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ήϴϣϷ έϮϔϐϤϟ ϡϮΣήϤϟ ΔΑήΗ άϫ (˺
ΔΎϤόΒγ ϭ ϦϳήΜϋϭ ϥΎϤΛ ήϔγ ϰϓ ϩήΒϗ ௌέϮϧ ΏΎϬη (˻
Bahçe içindeki yapÕlardan ikincisi: øçeriye do÷ru, bitiúi÷inde bir de türbe bulunan
tek katlÕ, tonoslu, eyvan tipinde, giriúi tamamen açÕk, yan taraflarÕ kapalÕ bir yapÕdÕr.
Giriúin karúÕsÕnda bulunan pencerenin üzerinde duvara yerleútirilmiú, 768 (1366)
tarihli iki satÕr halinde yazÕlmÕú kitabenin Türkçesi úöyledir: “Bu mübarek binanÕn
yapÕlmasÕnÕ, yüce sultan, milletlerin hâkimi To÷a Timur o÷lu HacÕ Babük -mülkü
daim olsun- muharrem 768 (Eylül 1366)’de emretti”. Metni aúa÷Õdaki gibidir:
Ϣψϋ ϻ ϚϠϤϟ ϙέΎΒϤϟ ϥΎϜϤϟ ϩάϫ ΓέΎϤόΑ ήϣ (˺
ΔΎϤΒγ ϭ ϦϴΘγ ϭ ϥΎϤΛ ΔϨγ ϡήΤϣ ϰϓ ϪϜϠϣ (ௌ) ΪϠΣ έϮϤΗ ΎϐΗ ϦΑ ϚΑ ϕϮΑ ΎΑ ΝΎΤϟ Ϣϣϻ ΏΎϗέ (˻
Osman Ferid Sa÷lam, kitabede adÕ geçen To÷a Timur o÷lu Babük Bey’in kim
oldu÷unu araútÕrmÕútÕr. ùikârî’nin Karamano÷ullarÕ Tarihi’nde Mo÷ol
komutanlarÕndan Babük Han adÕna rastlandÕ÷Õndan, bunlar arasÕnda münâsebet
kurmuútur21.
19 Bkz. Aziz b. Erdeúir Esterâbâdi, Bezm ü Rezm, østanbul 1928, s. 45 ve Mürsel Öztürk tercümesi
Ankara 1990, s. 53-54’ de “KadÕ Hüsameddin” olarak geçer.
20 a.g.e., s. 435, 437, 442, 443’de sözü edilen emîr olabilir.
21 Ö. Ferid Sa÷lam, “ùimdiye Kadar YayÕmlanmamÕú BazÕ Kitabelerle MeskûkâtÕn Millî Tarihe
Hizmetleri”, s. 160-163. Müellif, bu araútÕrmasÕnda anÕlan kitabeyi alÕrken kitabede bulunan «sittin: 60»
sayÕsÕnÕ unutmuútur.
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Kayseri-Gavremo÷lu Mahallesi’nde, büyüklü÷ü ve taç kapÕnÕn süslü oluúu
bakÕmÕndan Kayseri’de benzeri görülmeyen bir kümbed vardÕr. ùah Kutlu÷ Hatun
emriyle 750 (1350) tarihinde yapÕlan bu «Zaviye Kümbed» 1977 yÕlÕnda VakÕflarca
onarÕlmÕútÕr. KapÕnÕn yapÕ usulüne uygun bir úekilde dört satÕr halinde yazÕlmÕú
kitabesinin Türkçesi úöyledir: Bu türbenin yapÕlmasÕnÕ mübarek, hanÕm, úerefli,
namuslu, muhterem ùah Kutlu÷ Hatun -Allah yüceli÷ini daim kÕlsÕn- merhum o÷lu
Emir Haydar Bey ve onun kardeúi merhum Emir Bahúayiú için -Allah kabirlerini nur
etsin-750(1350) yÕlÕnÕn aylarÕnda emretti. Metni aúa÷Õdaki gibidir:
Δ˰˰ΑήΘϟ ά˰˰ϫ ΓέΎ˰˰ϤόΑ Εή˰˰ϣ (˺
Δ˰˰˰˰ϣήϜϤϟ Γέ Ϊ˰˰˰˰ΨϤϟ Δϔϳή˰˰˰˰θϟ Ζ˰˰˰˰ϴΒϟ Γή˰˰˰˰ϬτϤϟ (˻
Ϟ˰˰˰Ο ௌ ϡΩ ϥϮΗΎ˰˰˰Χ ώ˰˰˰Ϡτϗ ϩΎ˰˰˰ηϡϻ Ϫ˰˰ϴΧ ϭ Ύ˰˰ϬϨΑ Ϟ˰˰Οϻ Ύ˰˰Ϭϟ (˼
ΔΎϤόΒγ ϭ ϦϴδϤΧ ΔϨγ έϮϬη ϰϓ ΎϤϫέϮΒϗ ௌέϮϧ ϚΑ έΪϴΣ ήϴϣϻϭ Κ̡ ΎθΨΑ ήϴϣϻ ϦϴϣϮΣ ήϤϟ (̊
AynÕ türbenin kapÕsÕnÕn iç kÕsmÕnda kapÕ üzerine yerleútirilen beyaz mermer
üzerine yazÕlmÕú ùah Kutlu÷ Hatun’un kitabesinin Türkçesi ise úöyledir: «HacÕ Beyi
diye meúhur olan, korunmuú, yüceltilmiú ùah Kutlu÷ Hatun -Allah ona rahmet etsinkendi öz malÕyla o÷lu ve ruhu için bu úehitli÷in yapÕlmasÕnÕ emretti»22. Metni
aúa÷Õdaki gibidir:
ϥϮΗΎΧ ώϠτϗ ϩΎη ΔϤψόϤϟ ΔϧϮμϤϟ ΕΪϤϟ ϒϳήθϟ ΪϬθϤϟ άϫ ΓέΎϤόΑ ΕέΎη (˺
ΎϬϤΣέ ΎϬΣϭέϭ ΎϬϨΑ ϞΟϻ ΎϬϟΎϣ κϟΎΨΑ ϰϜΑ ϰΟΎΤΑ ΓήϬΘθϤϟ (˻
Bu kitabenin tarihsiz olmasÕ ve sonunda 25 cm kadar yazÕlmamÕú bir boúlu÷un
bulunmasÕ, kitabenin ùah Kutlu÷ Hatun’un sa÷lÕ÷Õnda yazÕlmÕú oldu÷unu gösterir.
Bu boúluk, ölüm tarihi için bÕrakÕlmÕú olabilir.
Kayseri-Kalenderhane/Curcurlar Mahallesi’nde halkÕn «Sazgeldi Türbesi» ve
«Dede Kümbed» adÕnÕ verdikleri bir türbe içinde, aúa÷Õda adlarÕ anÕlan kardeúlere ait
üç kabir yan yana bulunmaktadÕr. Mezar taúlarÕ, Kayseri Müzesi -øslâmî mezar
taúlarÕ ve kitabeleri- taú deposuna taúÕnmÕútÕr. Kitabesini yayÕmlayan Osman Ferid
Sa÷lam, güzel kubbeli olarak de÷erlendirdi÷i, ancak bugün kubbesi yÕkÕlmÕú,
bakÕmsÕz bir halde bulunan bu türbenin, kapÕsÕ üzerindeki kitabenin Türkçesi
úöyledir: “BurasÕ, 765 (1363–64)’de yapÕlan, HacÕ (ùad?) Geldi’nin kÕzÕ, mübarek,
merhume, úehide, ma÷fure, Allah’Õn rahmetine muhtaç Ulu Hatun’un türbesidir».
Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΝΎΘΤϤϟ ΓέϮϐϤϟ ΓΪϴϬθϟ ΔϣϮΣ ήϤϟ ΔϛέΎΒϟΓέΎϤϋ άϫ (˺
ΓΎϤόΒγϭ ϦϴΘγ ϭ βϤΧ ΔϨγ ϯΪϠϛ ϰγ ϰΟΎΤϟ ΖϨΑ ϥϮΗΎΧ Ϯϟ ௌΔϤΣέ ϰϟ (˻
Osman Ferid Bey, kitabedeki «sin» ve «ye» harfleriyle yazÕlmÕú «sey, siy» gibi
okunan ve bir anlam taúÕmayan bu hattÕ «úin, nun, ye» ile yazmÕú ve bir harf hatasÕ
olabilece÷ini belirterek, bu sözü «ùad» olarak kabul etmiútir. Neye dayanarak
söylediklerini anlayamadÕ÷ÕmÕz mahalle sakinleri ise, bu kelimeyi «saz» úeklinde
ifade etmiúlerse de, tarihi bilgilere dayanarak, hattÕn baúÕnda ve sonundaki bilinen
kelimelerden bu okunamayan kelimenin Amasya Emîri HacÕ ùadgeldi’nin adÕnda
bulunan «ùad» olmasÕ gerekmektedir. Zaten bunu çocuklarÕna ait kabir kitabeleri de
22 Naci Kum, “Haydar Bey’in MezarÕ Nerede?”, Kayseri-Erciyes, (1938) I/6, 7, 8, s. 235’de Latin
harfleriyle her iki kitabeyi yayÕnlamÕúsa da, okuyuú hatalarÕ bulundu÷unu tespit ettik. KarúÕlaútÕrÕnÕz M.
ÇayÕrda÷, Kayseri Tarihi AraútÕrmalarÕ, Kayseri 2001, s. 151-152.
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do÷rulamaktadÕr. Bu türbenin, HacÕ ùadgeldi’nin sa÷lÕ÷Õnda ölen büyük kÕzÕ Ulu
Hatun için yapÕldÕ÷Õ ve sonraki yÕllarda ölen o÷lu Emîr Mahmud ve küçük kÕzÕ Kiçi
Hatun’un da buraya gömüldükleri kitabelerinden bilinmektedir. 23
EratnalÕ Devleti’nin Amasya Emîri olan HacÕ ùadgeldi, EratnalÕ Naibi
KÕlÕçarslan ve EratnalÕ Veziri KadÕ Burhaneddin Ahmed ile mücadele etmiú ve sonra
Naib olan KadÕ Burhaneddin Ahmed tarafÕndan KasÕm 1381’de öldürülmüú ve
kuvvetleri de periúan bir úekilde da÷ÕlmÕútÕr. 24
Bunlara ilave olarak, Kayseri’de bulunan Selçuklu, beylikler ve OsmanlÕlar
devirlerine âit úu eserleri de sayabiliriz: Lala Mahallesi’nde Lâlâ Musluhiddin Paúa
tarafÕndan yaptÕrÕlan Selçuklu devri, kitabesiz bir camii vardÕr. Camiin mihrap kÕsmÕ
aslÕna uygun bir úekilde sonradan yapÕlmÕútÕr. Minberi a÷aç oyma olup, üzerinde
Âyete’l-Kürsî dolaúÕr. Minaresi sonradan yapÕlan camiin, do÷u tarafÕnda bîr kümbed
ile kuzey tarafÕnda bir hamam bulunmaktadÕr25.
Talas yolu üzerinde önce han iken, sonradan camiye çevrilen ve bu sebeple «Han
Camii» adÕyla anÕlan minareli, kitabesiz bir Selçuklu eseri26 ve kÕblesinde bir
kümbedi vardÕr.
Yo÷unburç’ta Selçuklu devrinden kalma «Alaca Kümbed»27 ile YanÕko÷lu
Mahallesi’nde nereye dayanarak söylediklerini bilemedi÷imiz Genç Osman’Õn
annesinin türbesi dedikleri «Suya KanmÕú Hatun Türbesi»28 sayÕlabilir.
Kayseri dÕúÕnda bulunan eserler arasÕnda ise, Kayseri-Sivas yolu üzerinde 50 km.
uzaklÕkta bulunan, kitabesiz Sultan HanÕ29; Kayseri’nin kuzeydo÷usunda úehre 4 km.
uzaklÕkta Haydar Bey Köúkü; Erkilet Buca÷Õ’nÕn üzerindeki yÕ÷ma tepede bulunan
HÕdÕrellez Köúkü; Kayseri-Malatya yolu üzerinde, Kayseri’ye 41 km. uzaklÕkta
Karatay HanÕ; aynÕ yolun 84. km. sinde Pazarören yakÕnÕnda Melik Gazi Türbesi ve
kalesi de sayÕlabilir.
Kayseri’deki OsmanlÕ devri eserlerine gelince; bu konu Halil Edhem’in de dedi÷i
gibi, ayrÕ bir araútÕrma konusudur. Zaten bu konuda epeyi araútÕrmalar da yapÕlmÕú
durumdadÕr. OsmanlÕ devri tarihî binalarÕ hakkÕnda en derin araútÕrmayÕ Mehmet
ÇayÕrda÷ yapmÕútÕr30. Özellikle XV ve XVI. yüzyÕllarÕ içine alan bu araútÕrma
ihtiyaca cevap verecek durumdadÕr. Kayseri’deki OsmanlÕ devri eserlerini baúlÕklar
halinde úöyle sÕralayabiliriz: øç Kale’de Fatih Camii, Cumhuriyet Mahallesinde ùeyh
Tennuri Türbesi ve camii, Kayseri KapalÕ ÇarúÕsÕ’nda Bedesten, Gavremo÷lu
Mahallesi’nde Gavremo÷lu Çeúmesi, Taceddin Mahallesi’nde ùeyh Taceddin Camii
ve türbesi, Cami-i Kebir Mahallesi’nde KadÕ HamamÕ, Kubaro÷lu Mahallesi’nde
23 O. Ferid Sa÷lam, a.g.m., s. 163-166; Göde, EratnalÕlar, s.155.
24 Bkz. Göde, EratnalÕlar, s. 127-139.
25 A. Gabriel, Kayseri Türk AnÕtlarÕ, s. 63-64.
26 Tahsin Özgüç, Mahmut Akok, “Üç Selçuklu Abidesi”, Belleten, 86, s. 251-260.
27 Mahmut Akok, “Kayseri’de TuzhisarÕ, SultanhanÕ, Köúk Medrese ve Alaca Kümbed diye tanÕnan
üç Selçuklu mimarisi eserin rölövesi”, TAD, XVII/2, s. 14.
28 Kemaleddin Karamete, Erciyes Kayserisi, Kayseri 1934, s. 86.
29 A. Gabriel, Kayseri Türk AnÕtlarÕ, s. 107-111; AyrÕca bkz. Osman Turan, “Selçuklu
KervansaraylarÕ”, Belleten, X/9 (1946), s. 471-496.
30 Mehmet ÇayÕrda÷, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI. yüzyÕllarda yapÕldÕ÷Õ anlaúÕlan ilk
OsmanlÕ yapÕlarÕ”, VD., S. XIII, adÕ geçen sayÕdan ayrÕ basÕm, Ankara 1981, s. 531-581. Selçuklu ve
Beylikler döneminden sonra ilk OsmanlÕ döneminde yapÕlan eserleri içine alan bu araútÕrmaya fazla bilgi
için bakÕlabilir.
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Göllü Çeúme, Tahira÷a Mahallesi’nde øsa Kümbed Camii, Kubaro÷lu Mahallesi’nde
Kubaro÷lu Kümbed Mescidi, Kayseri, Sivas, Malatya yolu üzerinde Barsama Camii,
Kubaro÷lu Mahallesi’nde Oduncu Çeúmesi ve klasik OsmanlÕ mimarisi tarzÕnda tek
kubbeli, bir minareli, olarak Mimar Sinan tarafÕndan yapÕlan Kurúunlu Camii31.
Bunlardan baúka, burada adlarÕnÕ anamadÕ÷ÕmÕz Kayseri’de tescilli eski eserlerden,
hanlar, hamamlar, çeúmeler, türbeler ve evlerin de bulundu÷unu ifade edebiliriz32.

31 Mehmet ÇayÕrda÷, a.g.m., s. 543-557. ÇayÕrda÷ bu geniú araútÕrmasÕnda, vakfiyelerde adÕ geçen
eserleri de dile getirmiútir.
32 Kayseri Müzesi, Kayseri øl Merkezinde Tescilli Eski Eserler Listesi’ne bakÕnÕz. AyrÕca bakÕnÕz:
Mehmet ÇayÕrda÷, Kayseri Tarihi AraútÕrmalarÕ, Kayseri 2001, s. 1-436. ÇayÕrda÷, Kayseri ile ilgili
çalÕúmalarÕnÕ hemen hemen bu eserinde toplamÕútÕr. Halit Erkiletlio÷lu, Geniú Kayseri Tarihi, Kayseri
2006, s. 45-796. AynÕ úekilde Erkiletlio÷lu da Kayseri ile ilgili çalÕúmalarÕnÕ bir araya getirmiútir.
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GøRøù
Kayseri, içindeki tarihî âbideler ve øslâm mimarî eserlerinden dolayÕ, incelemeye
de÷er bir úehirdir. Bu bakÕú açÕsÕndan, hiçbir úekilde, Konya, Sivas veya
Anadolu’nun herhangi bir úehrinden önemce aúa÷Õ de÷ildir. Kayseri, tarihi boyunca
birçok olaylara sahne olmuútur. Aúa÷Õ yukarÕ Anadolu’nun ortasÕnda ve büyük bir
ovanÕn üzerinde kurulan bu úehir do÷uyu batÕya, kuzeyi güneye ba÷layan ana yollara
hâkimdir. MÕsÕr ve Suriye ile Anadolu’da egemen olan çeúitli devletlerarasÕnda
meydana gelen iliúkiler dolayÕsÕyla, X(XVI). yüzyÕla kadar Kayseri, büyük önem
taúÕmÕútÕr.
Kayseri’de øslâm öncesi devirlere ait âbideler hemen hemen yok gibi ise de,
øslâmî devirde burada yapÕlan çok güzel eserler dikkatimizi çeker. Kayseri’nin,
gerek tarihî durumu ve gerek adÕ geçen eserleri incelenip, geniú bir úekilde yazÕlarak,
yayÕnlanmasÕ istenirdi. Gerçi, Kayseri’den seyahat dolayÕsÕyla geçen bazÕ
AvrupalÕlar, bu úehir hakkÕnda birtakÕm risaleler veya seyahatnamelerinde çok
faydalÕ bilgiler yayÕnlamÕúlara da, bunlar hiçbir zaman Kayseri gibi tarihi eski ve
anÕtlarÕ bol bir úehri aydÕnlatmaya yetmez. Ülkemizin birçok úehirlerinde, tarih
ilmini bilenler ve eski eserlere ilgi duyanlar vardÕr. øúte vatanlarÕnÕn tarihini
toplamak, ilk önce bunlara düúer1. Gerçekten, Kayseri’de úehrin ileri gelenlerinden
eski ødare Meclisi Baú-kâtibi merhum Nazîf Efendi, bu hususta çaba harcayarak, bir
Kayseri Tarihi meydana getirmiú ve hatta bunu yayÕnlamak arzusunda da bulunmuú
iken, ömrü yetmeyerek 1331 (1915) yÕlÕnda ölmesi, memleket için bir kayÕp teúkil
eder. Hatta eksik kalmÕú olsa bile, adÕ geçen eserin2 yayÕnlanmasÕ faydalÕ olur3.
1

Böyle úehirlere ait bazÕ özel tarihler vardÕr. Mesela, Edirneli Bâdi Efendi, Riyâz-Õ Belde-i Edirne
adÕnda ayrÕntÕlÕ bir Edir ne tarihi yazmÕútÕr. AmasyalÕ Mustafa VâzÕh Efendi el-Belâbilü’r Reîsiyye fi
riyâzi Mesâili’î-Amâsiyye: Amasya Meselelerinin Bahçesinde Reislik Bülbülleri adÕnda 1239 (1824)’de
bir Amasya tarihi yazmÕúsa da basÕlamamÕútÕr. Yine AmasyalÕ Hüseyin Hüsameddin Efendi, son
zamanlarda önemli bir Amasya tarihi meydana getirmiú, fakat, yalnÕz ilk iki cildi [I. cilt, østanbul 13281330, II. cilt, østanbul 1329-1332] basÕlmÕútÕr. [Son iki cildi ise; III. cilt, østanbul 1927, IV. cilt, østanbul
1928’de basÕlmÕú olup, hepsi dört cilttir. ] Kayserili Loidis Efendi adÕnda bir zat memleketine dâir Rumca
bir eser yazmÕú ve Atina’da yayÕnlanmÕútÕr. Halil Edhem’in yazdÕ÷Õ adÕ geçen úehir tarihlerinden baúka, o
günden bugüne, batÕ ölçüsünde olmasa bile, bizde de yerleúme merkezlerimizin pek ço÷unun tarihleri
yazÕlmÕú ve yayÕnlanmÕútÕr. Bunlardan bazÕlarÕnÕn adlarÕnÕ yukarÕda not 13’de andÕk (K.G.).
2
Ahmed Nazif Efendi, Mir’at-i Kayseriyye, hâlâ basÕlmamÕú olup, torunu merhum Râúit Demirel’in
eúinde bulunmaktadÕr. Bütün gayretlerimize ra÷men göremedi÷imiz bu eserin içindekileri, A. RÕza Önder,
Kayseri BasÕn Tarihi 1910-1960, Ankara 1972, s. 133-434’de úöyle aktarÕr: I. Bölümü co÷rafya, II.
Bölümü tarih olup, baúlangÕçtan OsmanlÕlara kadar, III. Bölümü ise, OsmanlÕlar Devri’ne aittir. AdÕ geçen
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Buraya aldÕ÷ÕmÕz bilgiler, ne do÷rudan do÷ruya bir Kayseri tarihi, ne de mimarî
anÕtlarÕnÕn güzel sanatlar tarihi bakÕú açÕsÕndan bir münakaúasÕdÕr. øste÷imiz, bu
sahada eser yazacak olanlara bir rehber hazÕrlamaktan ibâret olup, böylece
Kayseri’de Selçuklular ve bunlarÕ takip eden di÷er devletler zamanÕndan kalan, 1323
(1907) yÕlÕnda görebildi÷imiz eserleri sÕralayÕp, üzerlerindeki kitabeler dolayÕsÕyla
bazÕ tarihî olaylarÕ kÕsaca yazmaktan ibarettir4. OsmanlÕlar zamanÕna âit olan bölüm,
baúlÕ baúÕna incelenmek gerekti÷inden buraya alÕnmamÕútÕr.
Kayseri’nin co÷rafî durumu: Anadolu’nun OsmanlÕlar zamanÕndaki
taksimatÕna göre, Kayseri Karaman Eyâletine ba÷lÕ yedi sancaktan biriydi5. Bugün
Kayseri müstâkil bir vâlili÷in merkezi olup, Erciyes Da÷ÕnÕn kuzeye do÷ru uzanan
eteklerinin sonundaki bir ovanÕn üzerinde bulunmaktadÕr. Bu ova, KÕzÕlÕrmak ve
kollarÕndan olan Karasu ile Delisu nehirleriyle sulanÕr6. Kayseri’nin 5 km. kadar
güneydo÷usunda Talas Köyü7 ile Ali Da÷Õ ve aúa÷Õ yukarÕ 10 km. kuzeyinde Erkilet
Köyü8 ve batÕsÕnda SazlÕk denen büyük bir bataklÕk9 bulunur. Kayseri’nin deniz
seviyesinden yüksekli÷i 1070 m. kadardÕr10. Anadolu’nun en yüce da÷Õ olan Erciyes,
deniz seviyesinden aúa÷Õ yukarÕ 4.000 m.11 yüksekliktedir. Eskiden bu da÷a
«Argaeus» derlerdi. Bugün sönmüú bir volkan olan bu da÷Õn tarihi devirlerde
faâliyette oldu÷u sanÕlÕyor. Gerçekten de, M.S. 24’de ölen Strabon, co÷rafyasÕnda
meúelerle donanmÕú olan Erciyes’in eteklerinde ateú kalÕntÕlarÕnÕn bulundu÷unu
söylüyor12. ùimdi bu kalÕntÕlardan eser yoktur. Eskiden oldu÷u gibi, bugün de da÷Õn
zirvesi karlarla kaplÕdÕr. Strabon, da÷a zirvesine çÕkan birkaç kiúinin sözlerine
dayanarak, açÕk havalarda buradan, Karadeniz ve Akdeniz’in görülebildi÷ini ifade
ediyor. Bu bir abartmadan ibarettir. Sonradan da÷a çÕkanlar böyle bir úeyden söz
etmiyorlar. Kâtip Çelebi Cihânnüma’da (s. 620): «Bu da÷da hiç kar eksik olmaz.
YarÕsÕna yakÕn kÕsmÕ, beyaz bir külâh gibi, birkaç konaklÕk mesafeden görülür»
diyor. Gerçekten de, o bölgenin her noktasÕndan bu yüksek da÷ görülebilmektedir.
(Resim 1).
Kayseri úehri, oldukça geniú bir alana yayÕlmÕútÕr. Kuzey yönü, DÕú Kale, Eski
Kale, Eski Sur ve øç ùehir adlarÕyla anÕlan bir surla çevrilidir. BurasÕ on dokuz
eser sonradan Mehmet Palamuto÷lu tarafÕndan yayÕnlanmÕútÕr: Kayseri Tarihi-Mirat-Õ Kayseriyye,
Kayseri 1987. Ahmet Nazif Efendi’nin Kayseri MeúhurlarÕ isimli eseri de Meserret Diriöz-Haydar Diriöz
tarafÕndan Kayseri 1991’de yayÕnlanmÕútÕr. (K.G.).
3
Kayseride bulundu÷um zaman, merhum Ahmed Nazîf Efendi vasÕtasÕyla birçok tarihî yapÕlarÕ
gördü÷üm gibi, sonra oradan bazÕ kitabe suretleri de göndermiúti. [AdÕ geçenin ölüm tarihi 1914’tür]
4
Bu tarihten sonra o eserler üzerinde yapÕlan de÷iúiklikler, haliyle burada söz konusu de÷ildir.
[YapÕlan de÷iúiklikler yeri geldikçe açÕklanacaktÕr (K.G.)].
5

Aynî Ali, Kavânîn-i Âl-i Osman, østanbul 1280/1863-64, s. 16; Katip Çelebi, Cihânnüma, s. 620.

6

Eskiden KÕzÕlÕrmak’a Halys ve Karasu’ya da Melas denirdi.

7
AdÕ geçen köy, bugün Kayseri il merkezine 6 km. uzaklÕkta 1980 sayÕmÕna göre 8478 nüfuslu
geliúen úirin bir kasaba iken, 2007 adrese dayalÕ nüfus kayÕt sistemi veri tabanÕna göre 57.939 nüfuslu
Kayseri Büyükúehir’e ba÷lÕ büyük bir ilçe olmuútur.(K.G.).
8
1980 nüfus sayÕmÕna göre 3651 nüfuslu pek geliúememiú bir kasaba iken 2007’de Mimar Sinan
ilçesine ba÷lÕ bir mahalle haline gelmiútir. (K.G.).
9

AdÕ geçen bataklÕk, imar edilerek ekim arazisi olarak kullanÕlmaktadÕr (K.G.).

10

Bugün, meteoroloji esaslarÕna göre Kayseri, deniz seviyesinden 1055 m. yüksekliktedir.
Yüzölçümü: 16917 km2. dir. Merkez ilçenin yüzölçümü ise, 2030 km2. olup, kendisine 10 kaza, 6 bucak
ve 80 köy ba÷lÕ iken 23 Temmuz 2004’te yapÕlan yeni düzenleme ile 1 Büyükúehir, 16 ilçe, 52 kasaba ve
396 köyden oluúmuútur.(K.G.).
11

Erciyes Da÷Õ, 3916 m, yüksekli÷inde olup, 1100 km2. lik yer kaplar (K.G.).

12

XII. Kitap.
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mahalle olup, çarúÕ da bu surun içindedir. Yeni KapÕ13, Sivas KapÕsÕ, Kiçi KapÕ,
BoyacÕ KapÕsÕ ve Meydan KapÕsÕ adlarÕyla giriúleri ve birçok burcu vardÕr ki,
bunlardan do÷udakine Yo÷un Burcu veya Birinci Pasban Dâiresi (—Karakol) ve
batÕdakine de økinci Pasban Dâiresi (—Karakol) derler (Resim 2. Kale krokisi). Bu
DÕú Kale surlarÕnÕn büyük bir bölümü bugün yÕkÕk durumdadÕr. Bunun kuzeyine
gelen kenarÕnda úehrin kalesi olan øç Kale bulunur ki, onun içinde bir mahallesi ve
Karâmano÷lu Mescidinin yerine yapÕlan Fatih Camii vardÕr. Bu kaleye bazÕ
tarihçiler «Ahmedek» adÕnÕ veriyorlar14. Bunun surlarÕ ve burçlarÕ hâlâ vardÕr
(Resim 3). øki kapÕsÕndan biri olan «Kale KapÕsÕ» güneye yani DÕú Kale’ye do÷ru
açÕlÕr ki, bunun ilki tarafÕnda Selçuklu devrinden kalma birer aslan heykeli vardÕr.
Di÷er kapÕsÕ ise, kuzeye do÷ru açÕlÕp, buradan «At MeydanÕ» adÕ verilen geniú bir
alana geçilir15.
At MeydanÕ’nÕn etrafÕ, söylendi÷i ve izleriyle de tespit olundu÷u gibi, vaktiyle
bir surla çevriliydi. Askerî dâirelerin arkasÕnda bu surun bir parçasÕ mevcut olup,
üzerinde aúa÷Õda incelenecek olan 621 (1224) tarihli kitabe ve bu yer ile DÕú Kale
duvarÕ arasÕnda «Ok Kalesi» adÕyla bir burcun kalÕntÕsÕ görülür16. Hükümet ve askerî
13
Bu kapÕ yÕkÕlmÕúsa da yeri bellidir [Bugün yeri de belli olmayÕp, bulundu÷u semt bilinmektedir.
BurasÕ, Millet ve Kaleönü caddelerinin birleúti÷i yer olan Ka÷nÕ PazarÕ’ndadÕr (K.G.)]. Sultan II. Selim
Han zamanÕnda bu kapÕ dar geldi÷inden geniúletilmiú oldu÷una dâir 975 (1567) tarihli güzel OsmanlÕ
sülüsüyle yazÕlÕ olan kitabesinin bulundu÷u 040 x 080 boyutundaki mermer levhayÕ bir helvacÕ evine
aúÕrmÕútÕ. Ahmed Nazif Efendi bunu orada bularak 1322 / 1906’da liseye teslim etmiútir. UmarÕz ki bu
kitabe bugün hâlâ orada saklanmaktadÕr. [Bugün, Kayseri Müzesi-øslâmî mezar taúlarÕ ve kitabeleri taú
deposundadÕr]. Bu kitabenin Türkçesi úöyledir: «Bu kapÕ halka dar geliyordu. 975 (1567) yÕlÕnda Sultan
Süleyman Han’Õn o÷lu, Büyük Sultan Selim Han zamanÕnda geniúletildi. —-O’nu geniúletene Allah rÕzkÕ
bol versin—». Metni úöyledir:
ϊγ ϭ Ϫό˷γ (ϭ) Ϧϣ ϭ ˱ ΎϘϴο αΎϨϟ ϰϠϋ ΏΎΒϟ άϫ ϥΎϛ Ϊϓϭ (˺
˷ (˻
ϥΎΘϠδϟ Ϣψϋϻ ϥΎΘϠγ ϡΎϳ ϰϓ ˱ Ύϗίέ ϪϴϠϋ ϰϟΎόΗ ௌ

ΔϳΎϤόδΗ ϭ ϦϴόΒγ ϭ ϦδϤΧ ΔϨγ ϰϓ ϥΎΧ ϥΎϤϴϠγ ϥΎΘϠγ ϦΑ ϥΎΧ ϢϴϠγ (˼
14

Konya’nÕn øç Kalesi’ne (bkz. Naima, c. III, s. 227} ve Sivas’Õn øç Kale’sine de Ahmedek adÕ
verilirdi. Kayseri’de bir de «Ahmedek VestanÕ» vardÕ. (bkz. Esterâbâdî, Bezm ü Rezm), Bu kelime
hakkÕnda bakÕlan Iügatlarda bir úey bulamadÕk. YalnÕz Pavet de Coutrteilleinin el-Lügatü’n-Nevâtye ve’lîstiúhadâtü’l Ça÷atâîye adÕndaki Türkçe-FransÕzca lügatÕnda «Açmedek» kelimesini gösterip, bunu
sa÷lamlaútÕrÕlmÕú bir beldenin içindeki kale (yani iç kale) olmak üzere açÕklÕyor [Bunu Osman Turan da,
Alanya ve Konya øç Kaleleri’ne «Ahmedek» demekle do÷ruluyor. Bkz. Osman Turan, Selçuklular
ZamanÕnda Türkiye, østanbul 1971, s. 337, 380, 566].
15
Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde (c. III, s. 177), kaleleri úöyle tarif ediyor: «Bu süslenmiú kale,
eski zaman iúi sa÷lam bir yapÕdÕr. Sivas, do÷usunda beú konaklÕk yerdir. KapÕsÕnÕn kemeri üzerinde karúÕ
karúÕya ve yanyana bir aslan ve bir kaplan resmi vardÕr. Bu kapÕdan içeride zahire ambarlan vardÕr. Ta
Fatih Sultan Mehmed’den beri darÕ, bu÷day, pirinç ve peksimet ile doludur. Di÷er silah aletleri ve
cephane hesapsÕzdÕr, içinde altÕ yüz ev vardÕr. Mollahâne Mahallesi, KazancÕlarMahallesi, Kiçi KapÕ
Mahallesi olup, Kale KapÕsÕ’ndan dÕúarÕya çÕkÕnca, attarlar (kokucular) ve berberler, eski çizmeci
dükkânlarÕ vardÕr. Kale komutanÕnÕn kapÕsÕnÕn önüne bahçe ve úadÕrvanlar yapÕlmÕútÕr».

«Sitâyiú-i asl-Õ úehr (—asÕl úehrin medhi): Aúa÷Õ ùehir, düz ve geniú bir yerde kare úeklinde kesme
taúlarla yapÕlmÕú eski bir kaleyi içine alan büyük varoú (kenar mahalle) tur. ùehir altÕndaki Koyun
Köprüsü Nehri’ne «Gezerler Suyu» derler. Bu varoú bin kadar kiremitli, altlÕ üstlü oturulan evleri içine
alÕr. Çepeçevre etrafÕ eski kaledir. Beú adet kapÕsÕ vardÕr. BoyacÕ KapÕsÕ ve Kiçi KapÕsÕ güneye bakar.
Adliye yakÕnÕnda Kaleönü KapÕsÕ do÷uya açÕlÕr. Odun PazarÕ KapÕsÕ kuzeye do÷ru bakar. At PazarÕ KapÕsÕ
kuzeye do÷ru olup, Paúa SarayÕ yakÕnÕndadÕr. Bu surun etrafÕ hendektir. KÕúÕn bu hendek su ile dolu olup,
ilkbaharda hende÷in içine bostan ekerler. Güzel sebzesi olur». [Evliya Çelebi’nin, beú konaklÕk dedi÷i
Sivas, Kayseri’ye 190 km. dir. Burada adÕ geçen mahallelerin hemen hemen hepsi bugün varlÕ÷ÕnÕ
sürdürmektedir. Burada sözü edilen hendeklerden bugün hiçbir eser yoktur. øç Kale, sebze pazarÕ ve di÷er
alÕúveriú yerleri olarak kullanÕlmakta iken, 1981’de Belediyece sebzeciler ve di÷erleri da÷ÕtÕlarak yeniden
iúyerleri yapÕlmÕútÕr (K.G.) ].
16

Bugün burasÕ askerî hastahane olup, bu kalÕntÕlardan eser yoktur (K.G.).
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daireler bu meydanÕn üzerindedir. Önce Paúa SarayÕ da, burada bulunmuú olabilir17.
Kayseri’de mahallelerin büyük bir kÕsmÕ øç Kale’nin dÕúÕnda bulunur ki, buralara da,
«DÕú ùehir» denilebilir. BuranÕn etrafÕ hiçbir zaman surlarla çevrilmemiútir.
Kayseri’nin Tarihçesi: Kayseri’nin eski adÕ «Mazaka» veya «Özepya» (—
Eusebia)’dÕr. Anadolu’nun øslâm öncesi devrelerinde Kapadokya’nÕn merkeziydi.
Erciyes ile birlikte bu bölgelere Kilikya denirdi. Mazaka’nÕn yeri, úimdiki úehrin
yerinde olmayÕp, bunun güneybatÕsÕnda Erciyes eteklerine yakÕn ve oraya hâkim
yüksek bir yer üzerindeydi. øúte «Eskiúehir» ve «Eski Kayseri» burasÕ olup, birço÷u
Bizans devrine ait hamam, mabet, kilise ve ev gibi binalarÕn kalÕntÕlarÕ
bulunmaktadÕr. YapÕ taúlarÕnÕn birço÷u siyahlaúmÕútÕr. SuyollarÕna ait künklerin
varlÕ÷Õndan büyük bir hamamÕn oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr18.
Eskiúehir’in terkiyle úimdiki úehrin kuruluúu hakkÕnda çeúitli söylentiler vardÕr.
AvrupalÕ tarihçilerin bazÕlarÕna göre, kale øslâm devrinden önce yapÕlmÕútÕr19.
BazÕlarÕna göre de, kale tamamÕyla øslâmî eserlerdendir20. øslâm tarihçileri ise,
Eskiúehir’i anarak, kasabanÕn önce orada oldu÷unu yazarlarsa da, bu yer
de÷iúikli÷inin ne zaman yapÕldÕ÷ÕnÕ ifade etmezler. Kâtip Çelebi Cihannüma’da
kalelerin Alâeddin Keykubâd tarafÕndan yeniden yaptÕrÕldÕ÷ÕnÕ ve Evliyâ Çelebi de,
bu kaleyi Sultan Alâeddin’in Rumlardan aldÕ÷ÕnÕ söylüyorlar21. 730 (1330)’da
Kayseri’ye u÷rayan øbn Batûta, kasaba hakkÕnda bir úey söylemeyip; yalnÕz sultan
ile görüútü÷ünü bildiriyor22.
Kayseri tarihinin ilk devreleri karanlÕktÕr23. ùehrin 25 km. kadar kuzeydo÷usunda
bulunan «Kara Höyük», di÷er adÕyla «Kültepe»‘de taútan yapÕlmÕú alet ve takÕmlarÕn
çÕkmasÕ, orada tarih öncesi bir medeniyetin varlÕ÷ÕnÕ, yine ayni yerde M.Ö. 25 yüzyÕl
kadar önceki bir zamana ait çivi yazÕsÕyla yazÕlmÕú tabletlerin bulunmasÕ da,
Babillerin ve AsurlarÕn oralara egemen olduklarÕnÕ gösterir24. Kayseri yakÕnÕnda
úimdi çözülüp okunamayan yazÕlarÕn ve heykellerin Hititlere ait oldu÷u görülür25.
17

Evliya Çelebi, c. IV, s. 178.

18

Dr. Mordtmann, bu hamam kalÕntÕsÕnÕ anlatÕyor. Bkz. Borth, Trabzon’dan Üsküdar’a Seyahat, s.
57; Yakut, Mucemü’l-Büldan, Kayseri maddesinde bu hamamÕ Dr. Belinâs’Õn Kayseri için yaptÕrdÕ÷ÕnÕ
yazar; Bu konuda Evliya Çelebi de Seyahatname’sinde (c, III, s. 183) úöyle yazÕyor: “Kenar mahallede
“Hondi Hatun HamamÕ” çok eskidir. Hatta bazÕ tarihçiler “Belinas” adlÕ doktorun büyü (ilm-i Hikmet)
yaparak, bir kandil sÕrÕç(?) ya÷Õyla ÕsÕttÕ÷Õ hamam budur. Peygamber’in do÷du÷u gece kandil sönerek
hamam kullanÕlamaz oldu. Sonra Daniúmend meliklerinden “Hondi HanÕm” onartmÕútÕr derler. Amma
birçok yaúlÕ adamlar, Belinas hekimin büyü ile yaptÕ÷Õ hamam, eski Kayseri’de olup, gerçek binasÕ,
birçok kubbeleri ve kandil külhanÕnÕn yerleri bellidir derler.”
19

Texier, s. 541.

20

Cuinet, Asya-Õ Turkî (Fr. La Turquie d’Asie), c. I, s. 314. Bu yazar, Kayseri Kalesi ile Halep Kalesi
arasÕnda benzerlik bularak, Kayseri Tarihi’ni üç devreye ayÕrÕyor: Biri, I. ùâpûr’un úehri yÕkmasÕndan
önceki devre, ikincisi, o zamandan øslâmî Devre’ye kadar, üçüncüsü ise øslâmî Devre’dir.
21

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, c. III, s, 177.

22

øbn Batûta, Kayseri’de Anadolu Genel Valisi Emir Timurtaú’Õn MÕsÕr’a kaçarken vekil bÕraktÕ÷Õ,
Uygur Türkleri’nden Emîr Eretna’nÕn karÕsÕ Kayseri Vâlisi To÷a Hatun ile görüúmüútür. Bkz.
Seyahatname, Trk, trc. M. ùerif, østanbul 1335, c. I, s. 325; Kemal Göde, EratnalÕlar, s. 29-40. (K.G.).
23

Kayseri civarÕnda Kültepe’de 1925’de baúlayan kazÕ çalÕúmalarÕ 1948’de TTK tarafÕndan düzenli
bir úekilde sürdürülmüú ve hâlâ sürdürülmektedir. Bu kazÕlar neticesinde çÕkan belgelerin ÕúÕ÷Õnda, anÕlan
karanlÕk devreleri aydÕnlatan araútÕrmalar yapÕlarak eserler yazÕlmÕútÕr. Bkz. M. ùemseddin Günaltay,
YakÕn-ùark Anadolu, Ankara 1946, c. II, s. 213-262; F. KÕnal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1962, s. 6166, 160 (K.G.).
24
25

Firûzan KÕnal, a.g.e., s. 39-61’e bakÕnÕz (K.G.).

Firûzan KÕnal, a.g.e., Hititler bölümüne bakÕnÕz. Bugün bu yazÕlar okunmuú ve heykeller
yorumlanmÕútÕr. (K.G.).

17

KAYSERø ùEHRø

25 103

18

øúte bunlardan dolayÕ úehrin ilk önce Kara Höyük’te bulundu÷unu zannedenler de
vardÕr. Herhalde gerçek olan görüú, Mazaka’nÕn Eskiúehir semtinde olmasÕdÕr. Bu,
gerek Strabon’un tarifleri ve gerekse paralarla do÷rulanmÕútÕr. Mazaka adÕ,
KapadokyalÕlarÕn büyük atalarÕ «Mosoch»‘dan26, Özepya adÕ ise, Kapadokya
krallarÕndan Ariarathes Eusebes’den gelmiú olabilir. M.S. 17’de, Roma’nÕn bir
eyâleti haline gelen Kapadokya’nÕn son kralÕ Arhalaios, burayÕ «Kesâreâ» adÕyla
idareye zorlamÕútÕr27. ùimdi bu ad, «Kayseri» ve Arap tarihçilerince çoklukla
«Kaysâriye» úeklinde kullanÕlmaktadÕr. Mitridat’Õn tahrik ve teúvikiyle Ermeni KralÕ
II. Ti÷rânes’in M.Ö. 77’de Kayseri’yi alarak, halkÕnÕ, yeniden kurdu÷u Ti÷ranu
Kerta (-Meyyafârikîn [Silvan])’ya yollamasÕ ve M.S. 260’lar da Sâsânî KralÕ I.
ùâpûr’un Kayseri’yi ele geçirmesi, önemli olaylardandÕr. Söylentiye göre, bu
yüzyÕlda 400.000 nüfusu içine alan Kayseri’nin úimdikinden daha geniú oldu÷unu
kabul etmek gerekir28. RomalÕlar zamanÕnda Kayseri’de Roma tanrÕlarÕna has bir
takÕm tapÕnaklar yapÕlarak, halk arasÕna RomalÕlara ait âdetler ve çeúitli törenler
girmiú ve imparatorlarÕn adÕna orada para da basÕlmÕútÕ. Eski Kayseri’de úimdi
kalÕntÕlarÕ görülen büyük binalar, o devirden kalmadÕr.
HÕristiyanlÕk, Kayseri’ye çok erken, belki de milâdÕn daha ilk yüzyÕlÕnda
gelmiútir. Önceleri ma÷aralarda ve gayet gizli, II. ve III. yüzyÕllarda açÕk bir úekilde
yayÕlan bu din, Dioclisyan zamanÕnda, çok korkunç bir biçimde takip edilerek
yasaklanmÕútÕr. Ancak, 311 ile 313 yÕllarÕ arasÕnda bu takip, bir dereceye kadar
hafiflemiútir. Daha imparator olmadan önce HÕristiyanlÕ÷Õ koruyan ve hatta
görünüúte bu dini kabul eden Jülianus, daha sonra memlekette putperestli÷i yeniden
canlandÕrmaya kalkarak, bir tapÕna÷Õn yÕkÕlÕúÕnÕ bahane ile Kayseri halkÕna iúkence
edip, úehrin adÕnÕ da yine Mâzâkâ olarak de÷iútirmiútir. øúte putperslik ile
HÕristiyanlÕk arasÕnda meydana gelen bu kararsÕzlÕk döneminden sonra, 385’de
Teodosius putperestli÷e son vererek, o devre ait hatÕralarÕ yok etmiútir. HÕristiyanlÕk
devrinden önce Anadolu’da yapÕlan güzel eserler ve büyük binalarÕn yÕkÕlÕp ortadan
kaldÕrÕlmasÕnÕn sorumlulu÷u, bu asra ait olmasÕna ra÷men, AvrupalÕlarca ço÷u
zaman Selçuklulara ve OsmanlÕlara yüklenmesi, büsbütün kötü niyetten ibâret ve
asÕlsÕz sözlerdir29.
Hicret’in daha ilk yüzyÕlÕnda øslâm mücâhidleri, Suriye’den kalkarak,
Anadolu’dan geçip, ta østanbul’a kadar seferler yapmÕúlardÕr. Bu arada Müslüman
gâzilerin Kayseri’den geçtikleri ve hatta bu beldenin 71 (690-91) yÕlÕnda
Abdülmelik, 108 (726-27)’de Mesleme b. Abdülmelik, 111 (729-30)’de Saîd b.
Hiúam ve 114 (732-33)’de Süleyman b. Hiúam tarafÕndan geçici olarak istilâ edildi÷i
önemli tarihî olaylardandÕr30. Fakat, Kayseri’nin Müslümanlar tarafÕndan fethi
hakkÕnda elimizde do÷ru bilgi yoktur. Avrupa yazarlarÕndan bazÕlarÕ, Kayseri’nin
Horasan SelçuklularÕ’ndan Tu÷rul Bey zamanÕnda, ye÷eni Alparslan tarafÕndan
26
Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c, II, s. 153, not 1’de Mazaka’nÕn Türkçe “avcÕ kuú”
anlamÕnda “basak”dan geldi÷ini söylüyor.
27
Ramsey, Co÷rafya-Õ Tarihi, s. 303’de buralarÕn ømparator Klavidios tarafÕndan Roma’nÕn bir
eyaleti haline getirildi÷i bu sÕrada Kayseri adÕ verildi÷ini söylüyor.
28

Bugün [1918], Kayseri’nin nüfusu 70. 000’dir [1980 sayÕmÕnda ba÷lÕ yerleriyle birlikte 778. 383,
merkez ilçenin ise, 310. 000’e ulaúmÕútÕr. Kayseri Valili÷i resmi sitesindeki bilgiye göre, 2007’de adrese
dayalÕ olarak yapÕlan sayÕmda ba÷lÕ yerleriyle birlikte ilin genel nüfusu 1.165.088’dir. Koca Sinan, Melik
Gâzi, HacÕlar, Talas, øncesu ilçeleri ve 19 alt kademe belediyeden oluúan Büyükúehir nüfusu 875.818’dir.
Koca Sinan (332.746) ve Melik Gâzi (364.084)’den oluúan merkez ilçenin nufusu ise 696.833’tür. (K.G.)]
29
Ober Hammer, Suriye ve Anadolu Seyâhati (Alm), s. 197. [Bugün bu asÕlsÕz sözleri söyleyen
batÕlÕlara destek veren yerliler türedi.]
30

Taberî, Leyden baskÕsÕ, s. 820, 1491, 1526, 1561.
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fethedildi÷ini yazÕyorlar31. Hâlbuki, do÷u tarihçileri Kayseri ile bütün o yörenin
fethinin32 Dâniúmendlilere nasip oldu÷unu bildiriyorlar. Fakat, fethedenin hangi
Dâniúmendli sultan oldu÷u kestirilemez. Herhalde, Cami-i Kebir’i yaptÕranÕn Melik
Mehmed Gazi oldu÷u Kayseri mahkeme sicillerinden anlaúÕlÕyor. Bundan baúka,
Kayseri’nin kuzeyinde ve Aziziye [bugünkü PÕnarbaúÕ]’de bir de Melik Gâzi Türbesi
vardÕr33. BunlarÕn her ikisi de, Dâniúmendlilerin en eski hükümdarlarÕdÕr34.
Kayseri’de bulabildi÷imiz en eski kitabe35, II. øzzeddin KÕlÕçarslan’Õn
o÷ullarÕndan Kayseri Meliki Nureddin Sultanúah zamanÕna ait olup, 589 (1193)
tarihlidir. Bundan dolayÕ bu yüz yÕlda Kayseri, çoktan SelçuklularÕn eline geçmiú
bulunuyordu. Selçuklular zamanÕnda Kayseri, Konya ve Sivas gibi baúkent olup,
mutlulu÷un doru÷una ulaúmÕútÕr. I. Alâeddin Keykubâd, ço÷u zamanÕnÕ burada
geçirir, seferlere buradan çÕkardÕ. Ticaret, ilim ve güzel san’atlar için önemli bir
merkez olan Kayseri, Mo÷ollar ve MÕsÕrlÕlarÕn göz diktikleri bir yer oldu÷undan, VII
(XIII). yüzyÕlda ikinci defa istila ve yÕkÕma u÷ramÕútÕr. Selçuklulardan sonra,
ølhanlÕlarÕn valileri tarafÕndan idâre edilen Kayseri’de Gazan Mahmud, Hüdabende
Mehmed ve Ebû Saîd BahâdÕr’Õn kesilmiú sikkeleri vardÕr. Ebû Saîd’in ölümüyle,
Anadolu’da nâib bulunan Emîr Eratna istiklâlini ilân edip, kendisi ve o÷ullarÕ
782(1381) ve bunlarÕn yerine geçen KadÕ Burhaneddin Ahmed 801 (1398) yÕlÕna
kadar Kayseri’de hüküm sürmüúlerdir. KadÕ Burhaneddin’in ölümüyle Kayseri ile
birlikte hâkimiyetindeki yerler, Sultan YÕldÕrÕm Bayezid tarafÕndan OsmanlÕ
topraklarÕna katÕlmÕúsa da, 804 (1402) Ankara SavaúÕ’nda YÕldÕrÕm’Õn esir olmasÕ
üzerine, Timur bu yerleri eski sahiplerine iâde etmiútir. Bunu fÕrsat bilen
Karamano÷lu Mehmed Bey’in de Kayseri’yi aldÕ÷Õ akla daha yakÕndÕr. Çünkü,
ileride görülece÷i gibi, 822 (1419) yÕlÕnda Kayseri’yi MÕsÕrlÕlar, KaramanlÕlardan
alarak Zülkadiro÷lu NasÕreddin Mehmed’e verdiler. Aúa÷Õda görülecek olan
835(1432) tarihli kitabe, bu sultan adÕnadÕr. Bundan sonra Kayseri, kâh
KaramanlÕlara, kâh Zülkadirlilere geçmiútir. Bu de÷iúikliklerin zamanÕ kesin
bilinemiyor.
Herhalde, øç Kale kapÕsÕnda Pîr Ahmed’in adÕna olan 870(1465) tarihli kitabe,
Kayseri’nin bu tarihte KaramanlÕlarÕn elinde oldu÷unu gösterir. Bununla birlikte,
871 (1466)’de Fâtih’in Konya’yÕ alarak KaramanlÕlara son vermesi üzerine
Zülkadirlilerin yine Kayseriye hâkim olduklarÕ akla uygun gelmektedir. Fakat, bu
beyler, artÕk OsmanlÕlara boyun e÷miúlerdi. Hatta Kayseri’de OsmanlÕ valileri de
bulunuyordu. Sonunda Alâüddevle’nin dalaverelerinden bÕkmÕú olan Sultan I. Selim
921 (1515)’de øran Seferi’nden dönüúünde, 90 yaúlarÕnda bulunan bu adamÕ, HâdÕm
31

Texier, s. 542.

32

Anadolu’nun fethi hakkÕnda epeyi araútÕrma yapÕlmÕútÕr. Prof. Dr. M. Altay Köymen, Selçuklu
Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963, s. 239’da Anadolu’nun fethedilmesi ve bunun sonucu olarak burasÕnÕn
bir «Türk VatanÕ» haline gelmesini, üç safhada ønceler: « 1- O÷uz-Türkmen akÕnlarÕ safhasÕ, 2-Muntazam
ømparatorluk ordularÕnÕn yaptÕklarÕ fetihler safhasÕ, 3- Anadolu’da kurulan mahallî vasal devletlerin
giriútikleri fetihler safhasÕ.»; Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 19’da
Kayseri’nin fethini úöyle açÕklar: «Orta Anadolu’ya yayÕlan Türkler, 1067’de’KÕzÕlÕrmak (Halys) vadisini
takip ederek Kayseri’yi fethettiler. »; AyrÕca bkz. Prof. Dr. M. Halil Yinanç, Anadolu’nun Fethi, østanbul
1944 (K.G.).
33

TOEM’da “Melik Gâzi” makalesi, yÕl 1331, s. 549.

34

Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. II, s. 294, 300 vd.

35

Halil Edhem Bey’in, tesbit etti÷i ve Kayseri’de «en eski kitabe» dedi÷i «Hoca Hasan Medresesi»
kitabesinden daha eski bir tarihi üzerinde taúÕyan kitabe, “Mes’ud Gülzar Kümbedi” veya “Hasbek DadÕ
Kümbedi” ya da “Hasbek KadÕ Kümbedi” nin olup, 580(1184-85) tarihlidir. Bu kitabeyi yukarÕdaki
araútÕrmamÕza aldÕk (K.G.).
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Sinân Paúa’ya idam ettirdi. Böylece, di÷er Zülkadir topraklarÕyla birlikte Kayseri de,
OsmanlÕ ülkesine katÕldÕ36. Bundan dolayÕ dört yüz yÕldan beri Kayseri, OsmanlÕ
úehirlerinden sayÕlmÕú, bu sürede kaleleri yeniden onarÕlmÕú, birçok camiler, türbeler
ve resmî yerler yapÕlmÕútÕr. BunlarÕn mimarî usulü o zamana kadar mevcut
olanlardan farklÕdÕr. Gerek sözü edilen binalar ve gerek Kayseri’nin OsmanlÕlar
devrine ait olan tarihî durumu, ayrÕca yazÕlmasÕ gerekir. Bundan dolayÕ eserimize bu
bölüm alÕnmamÕútÕr.
YukarÕdaki ifâdelerimizden anlaúÕlaca÷Õ üzere, Kayseri ùehri, øslâm tarihi için
çok önemli belgeler içinde bulundurup, arada úimdiye kadar yapÕlan incelemeler,
daha çok derinleútirilecek olursa Anadolu’ya ait olan øslâm tarihinin büyük bir
bölümü aydÕnlanabilecektir. Bundan dolayÕ, ilim adamlarÕnÕn bu yönü göz önüne
alacaklarÕ ümit olunur37.
KitabÕmÕzda noksan ve hatalarÕn pek çok oldu÷unu kabul eder, bunlarÕn hoúgörü
ile karúÕlanmasÕnÕ temenni ederiz.
Her zaman oldu÷u gibi, bu defa da Ahmed Tevhîd Bey’le arkadaúlarÕmÕzdan Ali
Bey’den görmüú oldu÷um yardÕmlara úükranlarÕmÕ arz ederim.
Haziran 1334 (1918). Halil Edhem [ELDEM]38

36

Bu böyle olmakla beraber, yine Zülkadirliler âilesinden bazÕlarÕ bu Eyâlet Beyli÷i’nde hizmete
alÕnmÕúlardÕr. Kayseri’nin kuzeyinde bulunan ve Sivas Vilâyeti’nin Bünyân-Õ Hamîd KazasÕ’na ba÷lÕ
Karaca-öz Köyü [bugün, Bünyan, Kayseri’ye, Karaca-öz de SarÕo÷lan’a ba÷lÕdÕr]’nün yakÕnÕndan geçen
KÕzÕlÕrmak üzerinde sekiz kemerli «ùahruh Köprüsü»‘ndeki Alâüddevle’nin torunu Mehmed Bey’in adÕna
yazÕlan kitabenin Türkçesi úöyledir: «Bu köprüyü, 945(1538-39) yÕlÕnda Alâüddevle Zülkadirî Sâsânî’nin
o÷lu ùah (ruh) Bey’in o÷lu Mehmed [Han] Emîr Abdullah eliyle, onardÕ». [Bkz. Cevdet Çulpan, Türk Taú
Köprüleri, Ankara 1975, s. 71 vd. ]. Metni aúa÷Õdaki gibidir:
˷
ௌΪΒϋ
ήϴϣ ΪϴΑ ΔϳΎϤόδΗ ϭ ϥϮόΑέ ϭ βϤΧ ϰϧΎγΎδϟ ϯέΩΎϘϟϭΫ ϪϟϭΪϟ ˯ϼϋ ϦΑ ϚΑ (Υϭέ ϩ) Ύη ϦΑ (ϥΎΧ) ήδΠϟ άϫ ήϤϋ
37

Kayseri tarihî ve mimarîsi hakkÕnda epeyi çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmalarÕ úöyle
sÕralayabiliriz: Kemaleddin Karamete, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir BakÕú, Kayseri 1934; Kazim
Özdo÷an, Kayseri Tarihi, c. 1, Kayseri 1948; Ahmed Nazîf Efendi, Mir’ât-Õ Kayseriyye, yay: M.
Palamuto÷lu, Kayseri 1987; Kayseri MeúhurlarÕ, yay. M. Diriöz-H. Diriöz, Kayseri 1991; A. Gabriel,
Kayseri Türk AnÕtlarÕ, Trk. trc. A. Akif Tütenk, Ankara 1954; 1968 ve 1973 Kayseri øl YÕllÕklarÕ; Besim
Darkot, “Kayseri”, øA., VI. 484-491; Kayseri Erciyes (eski ve yeni) Dergisi’nde çÕkan araútÕrmalar;
Mehmet ÇayÕrda÷, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI. YüzyÕllarda YapÕldÕ÷Õ AnlaúÕlan ølk OsmanlÕ
YapÕlarÕ”, VD, S. 13 ve aynÕ müellif, Kayseri Tarihi AraútÕrmalarÕ, Kayseri 2001; Kemal Göde,
EratnalÕlar (1327-1381), Ankara 1994, 2000; AynÕ müellif, Sultan Alâeddin Eratna, Ankara 1990 ve bu
eserin Uygur Türkçesi: Kemal Göde (Türkiye), Sultan Alâeddin Eratna, Uygurcaya çeviren; Ömer Can
Nuri, 2009; Halit Erkiletlio÷lu, Geniú Kayseri Tarihi, Kayseri 2006; Kayseri tarihi ve kültürü ile ilgili
Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü elemanlarÕnÕn önemli çalÕúmalarÕ ve bildiri kitaplarÕ bulunmaktadÕr.
(K.G.).
38

ÇalÕúmanÕn baúÕnda Halil Edhem ve Eserleri hakkÕnda bilgi verilmiútir (K.G.).
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SELÇUKLU DEVRø
Kayseri Meliki Nureddin Sultanúâh zamanÕ-Hoca Hasan Medresesi 589
(1193) : Bu medrese harap bir durumda oldu÷u gibi, aynÕ vâkÕfÕn eseri olan imâret
ve han da haraptÕr39. YalnÕz adÕ geçen vâkÕfÕn câmii bir dereceye kadar sa÷lam
durumdadÕr40. Senelerce önce medresenin önüne bir ev yapÕlarak, güneye bakan
kapÕsÕ kapatÕlmÕú ve bu evin sahibi kitabesini de indirerek evinin bir köúesine
koymuúken, A. Nazif Efendi tarafÕndan bulunarak medresenin avlusuna [bugün,
Kayseri Müzesi-øslâmî mezar taúlarÕ ve kitabeleri taú deposuna] taúÕnmÕútÕr. Üç
satÕrdan ibâret olan mermer kitabenin boyu 2.20 ve eni 0.45 metredir. YazÕsÕ kalÕn
Selçuklu sülüsü olup, Türkçesi úöyledir: «-Esirgeyen, ba÷Õúlayan Allah’Õn adÕyla.
(Allah’Õn) úanÕ ne yücedir ki, O dilerse sana bunlardan hayÕrlÕsÕnÕ yapar- (Kur’an-Õ
Kerîm, Furkan 10). Din ve dünyanÕn nuru (ÕúÕ÷Õ) Melik Sultanúah’Õn -Allah mülkünü
daim kÕlsÕn- emriyle bu medreseyi, Allah’Õn rahmetine muhtaç Ebû Bekir o÷lu
Hasan -Allah O’nu baúarÕlÕ kÕlsÕn- ve iúledi÷i günahlarÕ ba÷ÕúlasÕn 589(1193) yÕlÕnda
yaptÕ. (Bu medrese) ve vakÕflarÕnÕ haksÕz kullananlara Allah’Õn, meleklerin ve
insanlarÕn hepsinin lâneti olsun -Allah’Õn mescidlerinde O’nun adÕnÕn anÕlmasÕnÕ
engelleyip, o mescidleri yÕkmaya çalÕúandan daha zâlim kim olabilir.- (Kur’an-Õ
Kerîm, Bakara, 114)»
ϩΎη ϥΎτϠγ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ έϮϧ ϚϠϤϟ ήϣΎΑ ϚϟΫ Ϧϣ ˱ήϴΧ Ϛϟ ϞόΟ ˯Ύθϧ ϯά˷ϟ ϙέΎΒΗ ϢϴΣήϟ ϦϤΣήϟ ௌ ϢδΑ (˺
ϪϜϠϣ ௌΪϠΧ
ϪΒϧΫ [Ϧϣ] ΐδϛΎϣ [ϪϟήϔϏϭ] ௌ ϪϘϓϭ ήϜΑ ϰΑ ϦΑ ϦδΤϟ ௌΔϤΣέ ϰϟ ΝΎΘΤϤϟ ΪΒόϟ ΔγέΪϤϟ ϩάϫ ϰϨΑ (˻
ϖΣ ήϴϐΑ ΎϬϓΎϗϭϭ ΎϬϴϓ ϑήμΗ Ϧϣ ϰϠϋ
ΎϬΑ ήΧ ϰϓ ϰόγϭ ϪϤγ ΎϬϴϓ ήϛ άϳ ϥ ௌ ΪΟΎδϣ ϊϨϣ ϦϤ˷ ϣ ϢϠυ Ϧϣ ϭ ϦϴόϤΟ αΎϨϟϭ ΔϜϼϤϟϭ ௌΔϨόϟ (˼
ΔϳΎϤδϤΧ ϭ ϦϴϧΎϤΛ ϭ ϊδΗ ΔϨγ
Bu kitabede adÕ yazÕlÕ olan Sultanúah, Anadolu SelçuklularÕndan olup,
551(1156)’den 558 [588 olacak] (1192) yÕlÕna kadar hüküm sürmüú, Sultan II.
39

1323 (1906)’de bu durumdaydÕ. Sonradan Müderris Ali Efendi adÕnda bir zâtÕn medreseyi
onartmak giriúiminde bulundu÷u ö÷renilmiútir [Yerinde yaptÕ÷ÕmÕz incelemede böyle bir onarÕmÕn
yapÕlmadÕ÷ÕnÕ ö÷rendik].
40
Hoca Hasan Medresesi, imâreti ve hanÕndan bugün, görünürde birúey kalmamÕútÕr. Düvenonü-Hoca
Hasan (HacÕ Saki) Mahallesi’nde bulunan imaret ve hanÕn yerleri tamamen kaybolmuútur. Medrese de,
úahÕslarÕn elinde olup, bir iki sa÷lam hücresi kalmÕútÕr. Câmii ise, 1953’de modern tarzda onarÕlarak
ibâdete açÕlmÕútÕr (K.G.).
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øzzeddin KÕlÕçarslan’Õn o÷ludur41. Kitabelerde alÕúÕlan usûl dÕúÕ bu metinde babasÕnÕn
adÕnÕn geçmemesi dikkati çeker42.
Tarihçiler, II. KÕlÕçarslan’Õn iyili÷ini övüyorlar. øbnü’l-Esîr (c. 12, s. 37)
«Kendisi iyi idare, büyük heybet, bol adalet sahibi olup, Anadolu’da birçok gazalar
yapmÕútÕr» diyor. Bununla beraber memleketini ölmeden önce, on bir (bir görüúe
göre on iki) o÷luna üleútirmiú olmasÕ, siyaset bakÕmÕndan büyük bir hata olup, bunu
da kendisinin yaúlÕlÕ÷Õna veya o÷ullarÕna olan düúkünlü÷üne ba÷lamak gerekir43. Bu
üleútirmeyi adÕ geçen sultanÕn hangi yÕlda yaptÕ÷Õ kesin bir úekilde belli de÷ildir.
Elimizde mevcut bulunan en eski Selçuklu tarihçilerinden øbn Bîbî ve Aksarayî yÕlÕ
bildirmiyorlar. Gerçi, øbn Haldun (c. I, s. 167),587 (1191) yÕlÕnÕ göstermiúse de,
eserleri çok daha güvenilir olan øbnü’1-Esîr (c. 12, s. 20), Frederik Barbaros’un
HaçlÕ ordusuyla Konya havalisine varmasÕnÕ 586 (1190) yÕlÕnda olmak üzere
kaydederek, bu nedenle KÕlÕçarslan o÷ullarÕndan her birinin bir vilâyete sahip
oldu÷unu ve KÕlÕçarslan’Õn da, o÷lu Kutbeddin Melikúah’Õn yanÕnda âdeta tutuklu
gibi bulundu÷unu ve iúte bu iç çekiúmeden dolayÕ, HaçlÕlara karúÕ ülkeyi savunmak
mümkün olmadÕ÷ÕnÕ açÕklÕyor44. Yine, øbnü’l-Esir’de (s. 32), KÕlÕçarslan
o÷ullarÕndan Malatya Meliki Muizeddin Kayserúah’Õn 587 (1191) Eylülünde
Selâhaddin Eyyûbi’nin yanÕna giderek Sivas meliki olan kardeúi Kutbeddin, babasÕnÕ
esir durumunda tutup, kendisine saltanata ait hiçbir yetki bÕrakmadÕktan baúka,
Malatya’yÕ da zorla elinden almak istedi÷inden dolayÕ yakÕnÕp, yardÕmlarÕnÕ istedi÷i

41

II. KÕlÕçarslan’Õn ölüm tarihini, øbn Bîbî, ay göstermeyerek 588 (1192) diyor. øbnü’1-Esîr ve Ebu’1Fida, ayni yÕlda úabanÕn ortalarÕnÕ (26 A÷ustos 1192) ve øbn Haldun, adÕ geçen yÕlÕn ortalarÕnda
kaydediyorlar. Takvîm-i Meskûkât-Õ Selçukiyye’de ve buna ba÷lÕ olarak Necib AsÕm’Õn Türk Tarihi’nde (s.
41) 589 (1193) yÕlÕ yazÕlÕysa da, MüneccimbaúÕ’ndan ve Hammer’den alÕnmÕú olmasÕ gereken bu tarih bir
yanlÕúlÕktan ibârettir.
42
Bu kitabenin suretini, Merhum Ahmed Nazîf Efendi vermiúti. Kitabede geçen Sultan ùâh, adÕnÕ
tarihçiler bazen «Sultanúah» úeklinde bir arada yazÕyorlar. [Biz bu úekliyle yazdÕk].
43
Tarihçiler bu üleútirmeyi de÷iúik olarak aktarÕrlar. øbn Bîbî, (Farsça) Selçuknâme, s. 20’de 12 o÷lu
oldu÷unu söyledi÷i halde, s. 5’de 11 o÷lunu úöyle sayÕyor: 1-Rükneddin Süleymanúah: Tokat, 2NasÕreddin Berkiyarukúah: Niksar, 3-Mu÷iseddin Tu÷rulúah: Elbistan, 4- Nureddin Sultanúah: Kayseri, 5Kutbeddin Melikúah: Sivas ve Aksaray, 6-Muizeddin) Kayserúah: Malatya, 7- Sancarúah: Erakliya
(Ere÷li), 8- Arslanúah: Ni÷de, 9- Nizameddin Argunúah: Amasya, 10- Muhyiddin Mes’udúah: Engüriye
(Ankara), 11- GÕyâseddin Keyhüsrev: Burgulu (Uluborlu); [Bkz. øbn Bîbî, Selçukname, Tercüme eden:
Mürsel Öztürk, Ankara 1996, c. I, s. 41]; Aksarayî’nin Selçuknâme’sinde de, 11 o÷lu oldu÷u yazÕlÕysa da,
yalnÕz 10’unun adlarÕ sayÕlarak, Ni÷de’ye sahip olan Arslanúah’Õn adÕ geçmiyor. Mîrhand, Ravzatü’sSafa, c. IV, s. 105’de adlarÕnÕ vermeyerek, 12 o÷lu oldu÷unu söyler. Handmîr, Habibü’s-Siyer, c. 2, cüz,
4, s. 115’de Ni÷de Meliki Arslanúah’Õ anmayarak 10 o÷lunu sayÕyor. Aksarayî ve bu ülkenin taksimini
daha noksan olarak yazan øbnü’l-Esîr, c. 12, s. 37’de GÕyâseddin Keyhüsrev’e düúen pay için Burgulu
yerine Konya’yÕ göstermiúler ve meskûkât ilmine ait olan eserlerde de, bu görüú kabul edilmiútir. Bkz.
Galib, Takvim, s. 11, Tevhid, Katalog, s. 118, Burgulu E÷ridir Gölü’nün batÕsÕnda bulunan Konya
úubelerinden «Uluborlu (eski Apalonya)» olmasÕ zannedilir. [Uluborlu, bugün Isparta’nÕn tarihî, güzel bir
ilçesi olup kirazÕyla ünlüdür.] Bkz. Astrenic, s. 142, 151. Tevhîd, Katalog, Önsöz, s. 12. TOEM’da
yayÕnladÕ÷Õm, Anadolu’da øslâmî Kitabelerden «Uluborlu», yÕl 1330, s. 148, not, 1. Hüseyin Hüsameddin
Efendi, Amasya Tarihi, c. 2, s. 367’de, KÕlÕçarslan o÷ullarÕndan bazÕlarÕnÕn Amasya’da vâlilik ettiklerini
yazÕyor. YazarÕn, gerek bunlara ve gerekse Selçuklu sultanlarÕnÕn hepsine «han» unvanÕ vermesinin
nedeni anlaúÕlamÕyor. Bu unvana onlarÕn, ne paralarÕnda, ne de kitabelerinde asla rastlanamaz.
44
øbnü’ø-Esîr, Konya’nÕn HaçlÕlar tarafÕndan gerçekten kuúatÕldÕ÷ÕnÕ söylüyorsa da, zaptedildi÷ini
kaydetmeyerek, tersine Frederik ile KÕlÕçarslan’Õn Konya önünde birbirleriyle anlaútÕklarÕnÕ ve bunun
üzerine HaçlÕlarÕn, güneye do÷ru yollarÕna devam ettiklerini yazÕyor. Avrupa tarihçilerine göre, Konya,
HaçlÕlar tarafÕndan büyük bir çarpÕúma neticesinde 18 MayÕs 1190 yÕlÕnda alÕnmÕú ve altÕ gün orada
kaldÕktan sonra, Lârende’ye do÷ru yollarÕna devam etmiúlerdir. Bkz. MuralÕ, c. I, s. 239. AdÕ geçen tarih
586(1190) yÕlÕnÕn 11 rebiülâhirine denktir.
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yazÕlÕdÕr. øúte görülüyor ki, ülkenin taksimi 587 (1191)’de de÷il, belki 586 (1190)
yÕlÕ içinde ve hatta bundan biraz daha önce yapÕlmÕú olacaktÕr45.
II. KÕlÕçarslan ülkesini üleútirmekle beraber, en küçük o÷lu olan GÕyâseddin
Keyhüsrev’i saltanata veliaht tâyin ederek, kendisini Konya’ya çekmiútir ki, bu da
bir ikinci siyâsî hata teúkil eder. Çünkü, bu durum ayrÕca nifak ve ayrÕlÕklara sebep
olup, yukarÕda sözü edildi÷i gibi, daha hayatta iken, de÷il yalnÕz o÷ullarÕnÕn birbirine
karúÕ mücadelelerini, hatta onlarÕn kendisine karúÕ ayaklandÕklarÕnÕ da görerek, artÕk
ömrünün sonuna kadar rahat ve huzuru kalmamÕútÕ. Bu olaylarÕ tarihler de geniú
olarak içine almakta olup, bize burada gerekli olan kitabemizde adlarÕ yazÕlÕ bulunan
medrese mimarÕ Hasan ile Melik Nureddin Sultanúah’Õn durumlarÕdÕr ki, topraklarÕn
bölünmesinde buna Kayseri ve ba÷lÕ yerler düúmüútü. Bunun üzerine øbnü’l-Esîr’de
(c. 12, s. 38), bu bölümde rastladÕ÷ÕmÕz, faydalÕ bilgileri özet olarak alÕyoruz. AdÕ
geçen tarihçi, II. KÕlÕçarslan’Õn ölümü hakkÕnda iki rivâyet aktarÕr. Birincisi úudur ki,
Sivas ve Aksaray Meliki Kutbeddin Melikúah, babasÕ KÕlÕçarslan’Õ tamamÕyla
hükmü altÕna aldÕktan ve veziri øhtiyareddin Hasan’Õ da öldürdükten sonra,
Kayseri’yi kardeúi Nureddin Sultanúah’Õn elinden almak üzere, babasÕnÕ da yanÕna
alarak, ordusuyla adÕ geçen úehre gitmiúse de, Kayserililer kapÕlarÕnÕ
açmadÕklarÕndan, kaleyi kuúatmaya mecbur kalmÕútÕr. Ancak, Kutbeddin’in elinden
kurtulmak için KÕlÕçarslan, bu aralÕk, bir çaresini bularak. Kayseri Kalesi içinde
bulunan Nureddin’in yanÕna sÕ÷ÕndÕ÷Õndan, artÕk Kutbeddin kuúatmadan
vazgeçmekle, Aksaray ve Konya taraflarÕna çekilmiú ve burayÕ zapt etmiútir. Sultan
KÕlÕçarslan ise, bundan sonra oturacak bir yer bulamadÕ÷Õndan, o ihtiyarlÕ÷Õnda bir
o÷lundan di÷erine gitmek ve yüz verilmedi÷i halde, bir birine, bir di÷erine baú
e÷mekle ömrünü geçirmiútir. Sonunda Burgulu (Uluborlu) meliki olan küçük o÷lu
Keyhüsrev’in yanÕna varÕp, her nasÕlsa, bundan iyi davranÕú görmüú ve onunla
birlikte Konya’nÕn Kutbeddin’den geri alÕnmasÕnÕ baúardÕktan sonra, Aksaray’Õ
kuúatmÕúsa da, bu arada KÕlÕçarslan hastalandÕ÷Õndan Konya’ya geri dönmüúlerdir46.
øbnü’l-Esîr’in ikinci rivayeti ise úöyledir: KÕlÕçarslan, ülkesini bölüútürdükten
sonra, kendisine piúmanlÕk gelip, bütün topraklarÕnÕ büyük o÷lu47 olan Kutbeddin’in
çÕkarÕna olarak, yeniden birleútirmeyi tasarlayarak48, bunun gerçekleúmesini temin
amacÕyla Selâhaddin Eyyûbi’nin kÕzÕnÕ bu o÷luna almak istemiúse de, di÷er o÷ullarÕ
bundan haberleri olarak, babalarÕna karúÕ isyân ve onu dinlememeye karar vermiúler
ve bu suretle babalarÕnÕn onlar üzerinde olan etkisi artÕk, tamamÕyla sona ermiúti.
Fakat, yukarÕda sözü edildi÷i üzere, yalnÕz GÕyâseddin Keyhüsrev’den biraz iyi
davranÕú gördü÷ünden, bununla bir iú yapabilirim zannÕyla kendisine «Ben,
lanetlenmiú o÷lum Mahmud’a (yâni, Kayseri Meliki Nureddin Mahmud Sultanúah’a)
karúÕ yürüyüp, Kayseri’yi elinden alaca÷Õm ve sen de benimle birlikte geleceksin»
demesi üzerine savaú hazÕrlÕklarÕnÕn tamamlanmasÕndan sonra, Kayseri’ye
45

Müneccimbaúi, Camiü’d-düvel’de 580(1184) diyor. Galîb, Takvîm’de (s. 10, 11) kayna÷ÕnÕ
vermeyerek 584 (1188-89) yÕlÕnÕ kabul etmiútir. Necip AsÕm, Türk Tarihi’nde (s. 459) ve TOE’nin
OsmanlÕ Tarihi’nde (c. I, s. 183) aynÕ yÕlÕn gösterilmesi, belki Takvîm’e dayanarak olacaktÕr. Bu devir
için çoklukla, Cenâbî’den aktaran Hammer de 584 (1188) göstermiútir (Fr. trc, c. I, s. 29). [Osman Turan,
Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 217’de “Selçuklu Devleti’nin Feodal Taksimi” baúlÕ÷Õ altÕnda, taksim
tarihini “1182-1188 arasÕnda ve galiba 1186’da” diye yorumlar (K.G.)]
46
Ebûl-Fida, c. 3, s. 88’de, KÕlÕçarslan’Õn Aksaray kuúatmasÕ sÕrasÕnda hastalanarak, öldü÷ünü ve
cenazesinin o÷lu GÕyâseddin Keyhüsrev tarafÕndan Konya’ya götürülüp, orada gömüldü÷ü ve az bir
zaman sonra da, Kutbeddin Melikúah’Õn öldü÷ünü yazÕyor, øbn Haldun, c. 5, s. 168’de KÕlÕçarslan’Õn
Konya’da veya Kayseri önünde öldü÷ünü söylüyor.
47

øbnü’l-Esîr, c. 12, s. 32.

48

Bu görüúü, Gülúen-i Tevârîh’e dayanarak, Necip AsÕm da Türk Tarihi, s. 409, not, 2’de yazÕyor.
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yürüyerek, kaleyi kuúatmÕúlarsa da, KÕlÕçarslan hastalanarak, kasaba civarÕnda
öldü÷ünden, GÕyâseddin kuúatmayÕ bÕrakÕp, Konya’ya dönmüútür. Bundan sonra,
Aksaray ve Sivas meliki olan Kutbeddin Kayseri’ye göz koyarak, Sivas ile Aksaray
arasÕnda yaptÕ÷Õ bir gezinti sÕrasÕnda, yolunum üzerinde bulunmadÕ÷Õ halde,
Kayseri’ye de u÷ramÕútÕr ki, görünüúte amacÕ, kardeúi Melik Nureddin Sultanúah’a
sevgilerini iletmiúse de, içten kendisine oyun etmekten baúka bir úey de÷ildi.
Nureddin úehrin dÕúÕnda kalan kardeúini karúÕlamaya çÕkÕp, arada sÕrada da,
teklifsizce yanÕna gidip gelirdi. øúte, bu ziyâretlerinin birinde Kutbeddin, kardeúi
Nureddin’i öldürmek gibi bir cinayeti iúleyerek, baúÕnÕ adamlarÕnÕn önüne attÕrmÕú ve
kaleyi ele geçirmek istemiúti. Kayserililer, buna önceleri úiddetle karúÕ çÕkmÕúlar,
fakat sonra, bazÕ úartlarla kabul ederek, úehri teslim etmiúlerdir. Melik Nureddin
Sultanúah’Õn yanÕnda Hasan adÕnda, iyiliksever, çok hayÕrlÕ ve nüfuz sahibi bir
büyük emîr vardÕ ki, Kutbeddin’e güvenilmeyece÷inden bahisle ona karúÕ, sürekli
uyanÕk bulunmasÕnÕ kendisine söylerdi. Kutbeddin, aynÕ zamanda bu emîri de,
öldürtüp, ölüsünü yolun üzerine attÕrdÕ÷Õndan, bir köpek gelip etini yemeye baúlar.
Kayseri halkÕ bunu görünce, karúÕ çÕkarak, güzel fiil ve iyilikleriyle tanÕnmÕú ve bir
medrese ile türbe yaptÕrmÕú olan, böyle dinine ba÷lÕ bir MüslümanÕ, köpe÷in
yemesine dayanamayacaklarÕnÕ ve bundan dolayÕ artÕk kendisine ba÷lÕ
olmayacaklarÕnÕ bildirmeleri üzerine, Kutbeddin, adÕ geçen emîrin ölüsünün kendi
yaptÕrdÕ÷Õ medresenin içine gömülmesine emir vermiútir49.
øúte, øbnü’1-Esîr bize bu bilgileri veriyor. Gerçekten, önce Hoca Hasan
Medresesi’nin ortasÕnda bir mezar yeri varken, zamanla yok olmuútur. Kitabede,
adÕnÕ gördü÷ümüz «Ebû Bekir o÷lu Hasan», øbnü’l-Esîr’de adÕ geçen úahÕs
oldu÷unda úüphe yoktur. Hele øbnü’l-Esîr tarihinin Paris Millî Kütüphanesi’nde
bulunan bir nüshasÕnda «Hoca Hasan» diye açÕklamÕútÕr50. Böylece adÕ geçen
tarihçinin yazdÕklarÕyla, kitabenin içindekiler birbirini tamamlamÕú oluyorlar. Kitabe
kanalÕyla Melik Nureddin Sultanúah’Õn 589(1193) yÕlÕnda Kayseri’de daha hüküm
sürmekte oldu÷unu ve øbnü’l-Esîr kanalÕyla da, kardeúi Kutbeddin Melikúah ile olan
mücadelelerini ve sonunda nasÕl yok oldu÷unu ö÷reniyoruz.
KÕlÕçarslan o÷ullarÕndan altÕsÕnÕn para bastÕrmÕú olduklarÕ, elde bulunan
sikkelerle ispatlanmÕú olup51, Sultanúah’Õn parasÕ da, olmasÕ gerekirse de, úimdiye
kadar, bu konuda bir úey yayÕnlandÕ÷Õna dâir bilgimiz yoktur. Tarihçiler, Nureddin
Sultanúah’Õn adÕnÕ «Mahmud» diye yazÕyorlar. Kitabemizde bu yoktur. Belki bir
sikkesi veya daha baúka kitabeleri ortaya çÕkarsa bu durum da aydÕnlanmÕú olur.
II
Sultan II. Rükneddin Süleyman zamanÕ - Tekgöz Köprü, 599 (1203): Tekgöz
Köprüsü, Kayseri’nin kuzeybatÕsÕnda ve 30 km. kadar bir uzaklÕkta KÕzÕlÕrmak’Õn
üzerinde bulunup, KÕrúehir yolu buradan geçer52. Gayet sa÷lam olarak kesme taútan
yapÕlmÕútÕr. Aúa÷Õ yukarÕ ortasÕnda 27 m. çapÕnda ve 18 m. yüksekli÷inde, büyük bir
kemer ve bunun kuzey yönünde de 11,5 m. çapÕnda ve 7,5 m. yüksekli÷inde küçük
49
Konya’da Akyokuú Mahallesi’nde mimarî tarzÕ dikkate de÷er yÕkÕk bir câmii görülüyor ki, buna
«Hoca Hasan Camii» adÕ verilir. Kitabesi olmadÕ÷Õ gibi, VakÕflar Genel Müdürlü÷ü’nde kaydÕ da yoktur.
Belki, aynÕ adamÕn eserlerindendir.
50

Muhârebât-t Salîbiyye Müverrihleri MecmuasÕ, c, 2, s. 70 ve c. I, s. 401.

51

Galib, Takvim, s. 9-14; Tevhîd, Katalog, s. 114-124. Bkz. [M. ÇayÕrda÷, Kayseri Tarihi
AraútÕrmalarÕ, s. 163-165]
52

AdÕ geçen köprü, bugün iptal edilen yol üzerinde kalmÕútÕr (K.G.).
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bir kemer bulunup; köprünün ön yüzüne denk gelmek üzere, adÕ geçen iki kemerin
arasÕnda, aúa÷Õ yukarÕ yarÕ yükseklikte, oldukça kalÕn bir sülüs yazÕyla yazÕlmÕú
kitabesinin Türkçesi úöyledir: [ Bu köprüyü], fetihler sahibi, øslâm ve MüslümanlarÕ
úereflendiren, din ve dünyanÕn dayana÷Õ [düúmanlarÕnÕ] kahreden, KÕlÕçarslan’Õn
o÷lu Süleyman zamanÕnda, Emîrü’l-Mü’minin’e yardÕm eden, Kayserili Hüseyin
o÷lu Allah’Õn rahmetine muhtaç, Zeyneddin HacÕ Aliúîr 599 (1203) yÕlÕnda [inúa
etti]53. Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟΎϨϛέ ήϫΎϘϟ ϥΎΘϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ (˺
ΞϠϗ ϦΑ ϦϤϴϠγ ΘϔϟϮΑ ϦϴϤϠδϟϭ ϡϼγϻΰ˷ όϣ (˻
ϰΟΎΣ ϦϳΪϟΎϨϳί ϦϴϨϣϮ˵ Ϥϟήϴϣ ήλΎϧ ϥϼγέ (˼
˷
ΔϳΎϤδϤΧ ϭ ϦϴόδΗϭ ϊδΗ ΔϨγ ௌΔϤΣέ
ϰϟ ΝΎΘΤϤϟ ϯήμϴϘϟ ϦϴδΤϟ ϦΑ ήϴθϴϠϋ (̊
Yerinin yüksek olmasÕ yüzünden, bu kitabeyi, yakÕndan incelemek mümkün
olmadÕ÷Õndan, çözülüp okunmasÕnda bazÕ yerleri úüphelidir. Bu cümleden olarak,
ikinci satÕrda «mu’izz» (úereflendiren) yerine «mu÷is» (kurtarÕcÕ) ve üçüncü satÕrda
«nâsÕr» yerine «burhân» olmasÕ da mümkündür. Süleyman’Õn paralarÕnda, bazen
«nâsÕr» ve bazen «Burhân-Õ Emîrül-Mü’minin» unvanÕ yazÕlÕdÕr. Üçüncü satÕrda
Aliúîr’in unvanÕ olan Zeyneddin (dinin süsü)’in okunuúu da úüphelidir. Dördüncü
satÕrÕn sonundaki hamsemietin (beú yüz) kelimesi, satÕrda yer olmadÕ÷Õndan dikey
olarak kÕyÕya yazÕlmÕútÕr.
Köprüyü yaptÕran Hüseyin o÷lu Aliúîr hakkÕnda hiçbir bilgi bulamadÕk.
Rükneddin Süleymanúah’Õn emirlerinden olmasÕ kuvvetle muhtemeldir.
Anadolu SelçuklularÕndan Sultan Rükneddin Süleyman54 tarihlerde ço÷u zaman
Süleymanúah diye tanÕnmÕú olup, II. øzzeddin KÕlÕçarslan’Õn o÷ullarÕndandÕr. Ülkenin
taksiminde kendisine Tokat ve ba÷lÕ yerler düúmüútü55. AdÕ geçen, kardeúlerin en
büyü÷ü oldu÷unu, tarihçiler söylüyorlar56. YukarÕda 1 nolu kitabe dolayÕsÕyla,
saltanata aday olan GÕyaseddin Keyhüsrev’in Konya’yÕ nasÕl aldÕrÕp ve sonra yine
kardeúi Kutbeddin’in elinden nasÕl geri aldÕ÷ÕnÕ açÕklamÕútÕk. Kardeúlerinin her biri,
53
Evliyâ Çelebi, c. 3, s, 183’de úöyle diyor: «ùehrin (yani Kayseri’nin) güneybatÕsÕnda ve bir saat
uzaklÕkta, KÕzÕlÕrmak Nehri üzerinde iki kaya arasÕnda yapÕlmÕú «Birgöz Köprü» adÕyla eúsiz bir büyük
köprü vardÕr ki, Sultan Süleyman zamanÕnda ki Koca Mimar Sinan yapÕsÕdÕr. Usta ve mimar, kÕymetli
ömrünün nice yÕllarÕnÕ geçirip ve olanca gücünü harcayÕp, gökkuúa÷Õ gibi, eúsiz bir köprü yapmÕú ki,
gören gezgin, elinde olmayarak úaúkÕn ve baúÕ dönmüú bir úekilde ustasÕna aferin der. » Evliya Çelebi, çok
inceleyen bir gezgin oldu÷undan, köprünün kitabesini de okumaya çalÕúmÕú ve üzerinde «Süleyman»
adÕnÕ gördü÷ünden. Kanuni Sultan Süleyman’a maletmiútir. Bununla beraber, köprünün bazÕ yerleri,
düzgün bir úekilde onarÕlmÕú oldu÷undan, Mimar Sinan’Õn buraya da eli de÷miú olmasÕ akla gelir. Yine
KÕzÕlÕrmak’Õn üzerinde, fakat Kayseri ve Erkilet’in kuzeyinde bulunan di÷er bir köprüye de, «Çokgöz
Köprü» adÕ verilir.
54
Bu isim, bazen kitabemizde oldu÷u gibi, Süleymen úeklinde de yazÕlÕr. Bu cümleden olarak,
Niksar’da adÕ geçenin adÕna olan kitabede ve Divri÷i Mengüceklerine ait bir para da böyledir. ùâh
unvanÕyla bitiúik olan isimler, bazen ayrÕ ve bazen bitiúik olarak yazÕlÕr. Niksar kitabesinde Süleymen ùâh
ve adÕ geçen sultanÕn bakÕr paralarÕnda Süleymanúah úeklinde yazÕlÕdÕr. Kayseri kitabesindeve adÕ geçenin
bir gümüú ve bakÕr parasÕnda úâh unvanÕ konulmamÕútÕr. Bkz. Galib, Takvîm, s. 16; Tevhîd, Katalog, s.
119; Corpus, Sivas-Divri÷i Kitabeleri, s. 104, 105 ve not 4.
55
56

BakÕnÕz, yukarÕda dipnot, 43.

øbn Bîbî ve Aksarayi Selçuknâmelerinde ve bunlara uyarak, di÷er yazarlarda, Süleymanúah’Õn en
büyük ve Keyhüsrev’in en küçük o÷lu oldu÷u yazÕlÕdÕr (Camiü’d-düvel; Huart, Epigraphie, s. 57; Tevhîd,
Katalog, s. 118). Kardeúlerin adlarÕ sayÕldÕ÷Õ sÕrada, ço÷u zaman Süleymanúah birinci, Keyhüsrev
sonuncu olarak gösterildi÷inden, bu sÕralama da, bu görüúü do÷rular. Bununla beraber, bazÕ tarihçiler,
GÕyâseddin’in (Galib, Takvim, s. 10), di÷erleri, Kutbeddin’in (øbnü’l-Esîr, c, 12, s. 32; E’bu’1-Fida, c. 3,
s. 88), en büyük oldu÷unu yazÕyorlar. Herhalde Selçuknâmelerin kayÕtlarÕnÕ, geçerli saymak gerekir.
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bir kÕsÕm topra÷a sahip olmalarÕna ra÷men, GÕyâseddin Keyhüsrev, babasÕnÕn 588
(1192)’de ölümü üzerine, Konya’da tahta çÕkarak, kendini artÕk, bütün Selçuklu
Ülkesi’nin sultanÕ saymÕútÕ. Di÷er yönden Tokat meliki olan büyük kardeúi
Rükneddin Süleymanúah, bu durumdan hoúnut olmayan kardeúlerinden bazÕlarÕnÕn
deste÷ini kazandÕktan sonra, Konya’yÕ almaya, parçalanmÕú olan ülkeyi, yeniden
toplamaya karar vermiúti. GÕyâseddin, çeúitli zorluklar içinde, hâkimiyetini
593(1196) yÕlÕna kadar, devam ettirebildi ki, tarihçilerce, bu süre, adÕ geçenin ilk
saltanatÕ olarak kabul edilir57. øúte adÕ geçen tarihte idi ki, Rükneddin Süleymanúah,
ordusuyla Tokat’tan hareketle Konya önüne gelerek, úehri tam. Dört ay kuúattÕ.
ùehir halkÕ, yeminle söz vermeleri üzerine, GÕyâseddin’e ba÷lÕ kalÕp, kaleyi
savunmada çaba göstermiúler ve kardeúine kuúatmadan vazgeçerek çekilip gitmesini,
hatÕrlattÕlarsa da, Rükneddin bu durumlara kesin olarak yanaúmayÕp, kuúatmaya
devamda kararlÕ oldu÷undan veya kuúatÕlmÕúlarÕn artÕk úehri savunmaya güçleri
kalmamÕú olaca÷Õndan, Konya’nÕn ileri gelenleri, Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’e bir
kötülük yapmamak, o÷ullarÕ ve mallarÕyla istedi÷i yere gidebilmek gibi bazÕ úartlarla
kaleyi Süleymanúah’a teslim etmek zorunda kaldÕlar. øúte, bu görünüúte GÕyâseddin
593(1196) yÕlÕnda saltanatÕ bÕrakarak. Konya’dan çekip gitmiú ve kardeúi Rükneddin
Süleymanúah da Selçuklu tahtÕna oturmuútur. Anadolu SelçuklularÕndan birincisi de
«Süleyman» adÕnÕ taúÕdÕ÷Õndan, adÕ geçen II. Rükneddin Süleyman (Süleymanúah)
olarak anÕlmaktadÕr. Tarihçiler, Süleymanúah’Õ övüyorlar. øbn Bîbî, «bir sultandÕ ki,
devlet bahçesinde ve ululuk Õrma÷Õnda KÕlÕçarslan o÷ullarÕndan, hatta Selçuklu
soyundan onun gibi güneú do÷mamÕútÕ»58, MüneccimbaúÕ da, «bu kadar iyilik ve
hayÕr sahibi oldu÷u gibi, millete adaletli ve melek huylu, yüce bir sultandÕ »59
diyorlar. Arap tarihçileri, filozoflar yoluna olan e÷iliminden söz ediyorlar60 ki, bu da
ünlü filozof ùihâbeddin Suhreverdi ile dost olmasÕndan ileri gelmiú olacaktÕr61.
Rükneddin Süleymanúah, tahta çÕkar çÕkmaz kardeúlerinin elinde bulunan
topraklarÕ, onlardan alarak, Selçuklu Devleti’ni Konya tahtÕ etrafÕnda birleútirmeye
karar verdi÷inden, önce Malatya’yÕ 597(1201) haziranÕnda, kardeúi Mu’izeddin
Kayserúah’dan alÕp, oradan Erzincan meliki olan damadÕ Mengüceko÷ullarÕndan
Fahreddin Behramúah’Õ görmeye gitti62 ve yanÕnda gerek bu, gerek kendisine sadÕk
olan kardeúi Elbistan Meliki Mu÷iseddin Tu÷rulúah bulundu÷u halde, ordusuyla
üzerine yürüdü ki, burada Saltuko÷ullarÕndan Mehmed o÷lu Melikúah hüküm

57

I. GÕyâseddin Keyhüsrev’in 593(1196) tarihli Konya’da basÕlmÕú bir gümüú parasÕ, Ahmed Tevhîd
Bey’de görülmüútür. Buna dayanarak, ço÷unlukla kabul edilen, 592(1195-96) tarihini düzeltmek gerekir.
58

Türkçe Selçuknâme, s. 45.

59

Sahâyif, c. 2, s. 563; Tevhîd, “Selçukî Devleti’nin ønkÕrazÕ”, TOEM, I, s. 36.

60

øbnü’l-Esîr, c. 12, s. 82; Ebu’1-Fida, øbn Haldun; Camiü’d-düvel bu konuda úöyle yazÕyor: «Felsefe
ve filozoflarÕ severdi. O derece ki, bu yüzden onu inanç bozuklu÷u, din ve úeriata karúÕ ilgisizlikle
suçladÕlar. Ancak, kendisi akÕllÕ olup, hiçbir úey söylemezdi. »
61
«Maktul: Öldürülmüú» ve «Katîlullah: Öldürülmüú» adÕyla da bilinen ve lakabÕ ùihabeddin
Suhreverdi olan Emirek o÷lu Habeú o÷lu fetihler sahibi Yahya, 549(1154-55)’da Suhreverdi’de do÷muú,
585(1189)’de inanç bozuklu÷u ve Selâhaddin Eyyûbî’nin o÷lu Halep Meliki, Melik Zâhir GÕyâseddin
Gâzi’yi yoldan çÕkarmakla suçlanarak, Selâhaddin’in emriyle ùam’da öldürülmüútür. Bkz. øbn Haldun, c.
2, s. 388; Rodosî-Zâde, Tercüme-i Vefeyâtu’l-A’yân, c. 2, s. 311; Sâmi, Kâmûsu’l-Âlâm.
62
Bundan anlaúÕlÕyor ki, Erzincan Mengücekleri bu tarihte, Süleymanúah’a boyun e÷miúlerdi.
Bununla beraber, paralarÕnda adÕ geçenin adÕ yoktur. (Tevhîd, Katalog, s. 88). Mengüceko÷ullarÕndan
Divri÷i’de hüküm süren kolun, Sultan Süleymanúah’Õn üstünlü÷ünü kabul etmiú olduklarÕ, paralarÕna
sultanÕn adÕnÕ yazdÕrmalarÕndan anlaúÕlÕyor. Bkz. Tevhîd, Katalog, s. 523; Corpus, Sivas Divri÷i
Kitabeleri, s. 59 ve 104-105.
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sürüyordu63. BurayÕ da alÕp, kardeúi Mu÷iseddin’e verdi ve Elbistan’Õ ise kendi
aldÕ64.
Erzurum’un fethinden sonra, Süleymanúah Âbhâz Vilâyeti’ne ve Gürcü øli’ne
karúÕ savaú açtÕ. O tarihte Tamar Hatun Gürcistan Melikesiydi65 øbn Bîbî, bu seferin
hemen baúlangÕcÕnda meydana gelen, büyük bir meydan savaúÕnÕn anlatÕmÕnda,
Sultanúah’Õn tarafÕ galip gelmiúken, beklenmedik bir olayÕn ortaya çÕkmasÕyla,
ordusunun geri çekildi÷ini söyleyerek, iyiye yorumlamaya çalÕúÕyorsa da, Selçuklu
ordusunun bozulmuú oldu÷u sununla da bellidir ki, birlikte bulunan Melik Fahreddin
Behramúah ve daha birçok emîrler Gürcülerin eline esir düúmüúlerdir. Sultan ile
Melik Mu÷iseddin, di÷er kurtulabilenlerle beraber kaçÕp, önce Erzurum’a ve oradan
Konya’ya gelebilmiúlerdir66. øbn Bîbî’nin kayÕtlarÕna bakÕlÕrsa, Süleymanúah
Gürcistan’a karúÕ bir ikinci savaú daha açmak için, Konya’da tekrar hazÕrlanmakta
iken, hastalanarak 601(1205) HaziranÕn yirmi beúinci günü ölmüútür. Hâlbuki,
øbnü’l-Esîr ve di÷er Arap tarihçileri Süleymanúah, ölümünden önce Ankara meliki
olan kardeúi Muhyiddin Mes’ud’un üzerine yürüyüp, Ankara Kalesi’ni birkaç yÕl
kuúattÕktan sonra, orayÕ da aldÕktan baúka, Melik Muhyiddin’i öldürdü÷ünü
yazÕyorlar ki, bu olayÕn da 600(1204) yÕlÕna denk gelmesi gerekir67.
63
øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 22’de, «Alâeddin Saltukî» ve Türkçe Selçuknâme, s. 59’da yalnÕz.
«Melik Alâeddin» diyor. øbnü’l Esîr, Erzurum için «Liveledi’l-Melik ibn Mehmed b. Saltuk» diyor (c. 12,
s. 71). MüneccimbaúÕ, c. 2, s. 577’de, bunlarÕ Erzurum’da «SÕlîkiyye» (-Saltuko÷ullarÕ) takÕmÕ diye anmÕú
ve Mehmed’in o÷lu Melik Alâeddin zamanÕnda yÕkÕldÕklarÕnÕ söylüyor. Alâeddin’e âit para
bilinmemektedir. Bu konuda ve «Saltuk» adÕ hakkÕnda Bkz. Tevhîd, Katalog, s. 20, not, 1.
Saltuko÷ullarÕndan olan hükümdarÕn «Mehmed o÷lu Melikúah» oldu÷unu ve Erzurum’un 597 (1201)’de
alÕnmasÕ üzerine, bunun Süleymanúah tarafÕndan öldürüldü÷ünü, ùeref b. ùemseddin Bidlisi’nin
ùerefnâmesine dayanarak, Defremery, Journal Asiatique, c. 13, s. 493’de yazÕyor. Yine, burada «Saltuk»
adÕ hakkÕnda faydalÕ bilgi vardÕr. Kâtip Çelebi, Cihânnüma, s. 28’de «Devlet-i Silîkiyye»‘den söz eder.
TOE’nin OsmanlÕ Tarihi, bu hanedana ait bilgi (c. I, s. 165) verir.
64
Bu açÕklama, øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 21, Türkçe Selçuknâme, s. 57’den alÕnmÕútÕr. Bu
hususta úu kaynaklara da bakÕlabilir. Huart, Epigraphie, s. 58; Tevhîd, Katalog, s. 73’de MüneccimbaúÕ,
GaffarÕ ve ùerefnâme’ye dayanarak, Erzurum’un alÕnÕúÕnÕ 593(1202) olarak kaydediyor. Melik
Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn Erzurum’da basÕlmÕú 613 (1216) tarihli bir gümüú parasÕ bilinir (Galib, Takvîm,
s. l3). AdÕ geçen eserde Mu÷iseddin’in Erzurum’a sahip oluúu 589 (1193)’de gösterilmiú olmasÕ, bir
yanlÕúlÕktan ibârettir. Melik Mu÷iseddin’in bakÕr paralarÕ, varsa da tarih ve basÕlÕú yeri bulunmadÕ÷Õndan
Elbistan’da mÕ, yoksa Erzurum’da mÕ basÕldÕklarÕ belli de÷ildir (Tevhîd, Katalog, s. 123). AdÕ geçen
melikin Bayburt Kalesi’nde üç kitabesi bulunup, bunlardan biri 610(12l3) tarihini taúÕr. Di÷erlerinde tarih
yoktur. Her üçünde de «Ebü’l-Baris» unvanÕnÕ taúÕyor ve yalnÕz birinde «sultan» unvanÕnÕ takÕnÕp,
di÷erlerinde sadece «melik» unvanÕyla yetiniyor. O zamanlar, küçük beylikler bile çekinmeden «sultan»
unvanÕnÕ taúÕyorlardÕ. (Lehmann-Haupet, s. 28). Mu÷iseddin’in Erzurum’da hâkimiyeti 622(1225) yÕlÕna
kadar devam etmiú olup, ölümünden sonra yerine o÷lu Rükneddin Cihânúah geçmiú ve 627 (1230)’de
Sultan Alâeddin Keykubâd, bunun hâkimiyetine son vermiútir. øleride VII ve VIII nolu kitabelerin
açÕklanmasÕna bakÕlabilir. Melik Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn bir de kÕz kardeúi oldu÷u Uluborlu’da
yaptÕrdÕ÷Õ Ulu Câmi’nin 629(1232) tarihli kitabesinden anlaúÕlÕr. TOEM’da «øslâmî Kitabeler»
makalesinden «Uluborlu» bölümünde (yÕl, 1330, s. 149, not 2-5), Tu÷rulúah’a ait bazÕ bilgiler vardÕr.
65
Melike Tamar III. Giorgi’nin kÕzÕ olup, 1184’den 1211 veya 1212’ye kadar hüküm sürmüú ve ilkin
bir Rus prensiyle evlenmiútir. Bkz. Brosset, Gürcistan Tarihi (Fr. ), kÕsÕm, II, s. 403’de melikenin
paralarÕnda Arapça olarak, «Hz. øsa’nÕn taraftarÕ olan Giorgi kÕzÕ, dünya ve dinin yücesi, büyük melike
Tamar (Thamara)—Allah onun yardÕmlarÕnÕ azîz eylesin-» yazÕlÕdÕr. Bkz. Langlois, Ortaça÷da Gürcü
MeskûkâtÕ, s. 22.

66 øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 20; Camiü’d-düvel’de bu savaúÕn 598(1202) Temmuzunun
baúÕnda oldu÷u ve Süleymanúah’Õn yenilgisi de açÕkça yazÕlÕdÕr.
67 Câmiü’d-düvel’de Ankara kuúatmasÕnÕn üç yÕl sürdü÷ü yazÕlÕdÕr. Müze-i Hümâyun’da Melik
Muhyiddin Mes’ud’un bir bakÕr parasÕ varsa da, tarihinin birler hanesi bozuktur (Tevhîd, Katalog, s. 122).
Ahmed Tevhîd Bey’de 590(1194) tarihli bir bakÕr ve bir özel kolleksiyonunda da 589(1193) tarihli bir
gümüú parasÕ tarafÕmÕzdan görülmüútür. Ankara’da Melik Mes’ud adÕna 594(1198) tarihli bir kitabe
vardÕr.

36 114

KAYSERø ùEHRø

øúte bu suretle adÕ geçen sultan, babasÕnÕn önceden hâkimiyetinde bulunan
topraklarÕn büyük bir bölümünü bir elde toplayÕp, temelinden sarsÕlmÕú olan
Selçuklu Devleti’ni yeniden sa÷lamlaútÕrarak, úan ve úerefini kazanmayÕ
baúarmÕútÕ68. Ülke içinde milletin sevgi ve güvenini kazanmÕú oldu÷u gibi, Abbasi
Halifeli÷i’ne karúÕ gösterdi÷i destekten dolayÕ da, Halife NasÕr Li-dînillah tarafÕndan
kendisine «Es-Sultanu’l-Kâhir» unvanÕ verilmiútir ki, gerek kitabelerinde ve gerekse
paralarÕnda bu unvan yer almÕútÕr69.
Süleymanúah’Õn ölüm tarihini øbn Bîbî, 601(1205) yÕlÕ olarak göstermiúse de,
øbn’ül-Esîr, çok açÕk bir úekilde 600 (1204) yÕlÕ temmuzun altÕncÕ gününü yazmÕú ve
ço÷unlukla bu tarih kabul edilmiútir70.
II. Rükneddin Süleymanúah’Õn ölmesiyle memleketin ileri gelenleri tarafÕndan,
yerine yaúÕ daha çok küçük olan III. øzzeddin KÕlÕçarslan tahta oturtulmuútur71.
Bunun için birkaç aydan ibâret olan hâkimiyeti zamanÕnda, tarihçiler yalnÕz, Isparta
Vilâyeti’nin alÕnÕúÕnÕ bildiriyorlar72 AdÕna para bastÕrmÕú olmasÕ gerekirse de,
úimdiye kadar görülmemiútir. AdÕ geçenin ne úekilde tahttan indirilip, yerine amcasÕ
I. GÕyâseddin Keyhüsrev’in ikinci defa olarak tahta oturdu÷unu, ilerideki kitabe
kanalÕyla inceleyece÷iz.
III
Sultan I. GÕyâseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanat zamanÕ Câmi-i Kebir,
di÷er adÕyla Sultan Câmii, 602 (1205-1206) : Anadolu’nun genellikle büyük
úehirlerinde görülen ve eski usulde yapÕlmÕú olan câmiilere (bu cümleden olarak,
Konya’da Alâeddin Câmii, Sivas’da Câmi-i Kebir vb.) benzeyen bu binanÕn plânÕ
kare úeklinde olup, 42 adet kemer aya÷Õna dayandÕrÕlan çatÕsÕ, düz ve toprakla
örtülüdür. YalnÕz, iki adet kubbesi vardÕr. Eski kayÕtlarda «Sultan Camii» adÕnÕ
taúÕyan bu binanÕn, eski bir kiliseden çevrilmiú oldu÷u halk arasÕnda söylenirse de,
bu yön incelemeye muhtaçtÕr. BazÕ direklerin üzerinde görülen Roma ve Bizans
Devri’nden kalma baúlÕklar baúka yerlerden getirilmiú olabilir. Eski tu÷la minaresi,
yüksek ve kalÕndÕr. Câmiin a÷aç minberi, çok süslüyse de, çirkin bir úekilde
68 øbn Haldun, c. 5, s. 168. Daha Konya’yÕ almadan önce, Sivas, Aksaray ve Kayseri’yi de almÕútÕ.
69 Mirhand, c. 4, s. 105’de: «Süleyman’Õn iúi, Anadolu’da kuvvetlenmiú ve halifelikçe, kendisine-esSultanü’l-Kâhir-lakabÕ verilmiútir». øbnü’l-Esîr’de bu konuda bir kayda rastlamadÕk. Câmiü’d-düvel;
«Hatta, Halife —es-Sultanü’1-Kâhir— diye lakaplandÕrdÕ» diyor. Galib, Hayrullah Efendi’ye dayanarak,
Takvim, s. 17; Hammer, Cenâbi’ye dayanarak, c. I, s. 31. Süleymanúah daha Tokat meliki iken paralarÕna
yalnÕz «El-Melikü’I-Kâhir» yazdÕ÷Õ halde, Konya’da tahta çÕkÕúÕndan sonra adÕna «Es-Sultanü’l-Kâhir»
ve «Burhan» veya «NasÕr Emîri’1-Mü’minin» unvanlarÕnÕ ekletmiútir. Galib, Takvim, s. 16; Tevhîd,
Katalog, s. 119 ve 125. Süleymanúah’Õn Niksar’da bulunan bir ikinci kitabesi muharrem 594 (kasÕm
1197) tarihini taúÕr.
70 Ebu’l-Fida, c. 3. s. 111 ve meskûkât kataloglarÕ, Necip ÂsÕm’Õn Türk Tarihi, s. 41, Stanly LanePool, øslâm Sülâleleri, s. 155. Bunlar hep, 600 (1204) yÕlÕnÕ almÕúlardÕr. Hâlbuki, øbn Bîbî, øbn Haldun, c.
5, s. 168 ve Tarih Encümeni’nin OsmanlÕ Tarihi, c. I, s. 183, bunlar da 600 (1204) yÕlÕnÕ gösteriyorlar.
Neúrî, s. 18 ve Cenâbi’ye dayanarak Hammer, c. I s. 31’de 599 (1203) yÕlÕnÕ yazmÕúlardÕr.
71
Camiü’d-düvel’de onbir yaúÕnda oldu÷u ve birkaç ay hüküm sürdü÷ü yazÕlÕdÕr. BazÕlarÕna göre bir
yÕl, bazÕlarÕna göre de beú ay hüküm sürmüútür (Galib, Takvim, s. 20).
72
øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 24. [M. Öztürk tercümesi, a.g.e., c. I, s. 96-97.]Isparta’nÕn
øsIâmiyetten önce adÕ «Bâris» idi. Bkz. Ritter, Küçük Asya, c. II. s. 539. Isparta’yÕ, SelçuklularÕn kimin
elinden aldÕklarÕ, øbn Bîbî’de belirtilmemiútir. III. KÕlÕçarslan’Õn saltanat zamanÕ 1204 yÕlÕ sonlarÕna veya
1205 yÕlÕ baúlarÕna denk gelip, bu zamanda ise, østanbul’da Lâtin ømparatorlu÷u kurulmuú oldu÷undan,
Anadolu’nun birçok yerlerinde oldu÷u gibi, Isparta’da da Rumlardan Tekfur adÕyla bir derebeyi türemiú
olmasÕ ve iúte, Selçuklular orayÕ bundan almÕú bulunmalarÕ muhtemeldir. [Bkz. Turan, a.g.e., s. 265266’da 1204-1205 olarak gösterir.]
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boyanmÕú ve bozulmuú oldu÷unu, minberin yan taraflarÕnda kabartma olarak
yazÕlmÕú bulunan Âyete’l- Kürsî sonradan yerinden söktürülerek, bir bölümünün
duvara asÕldÕ÷ÕnÕ, 1322(1906)’de gördük73. Câmiin kÕble tarafÕnda «Melik Gâzi»
Medresesi vardÕr74, ki içinde bulunan türbede Dâniúmendo÷ullarÕndan Melik
Mehmed Gâzi’nin gömülü bulundu÷u söylenirse de, kitabesi yoktur75. Câmi-i
Kebir’in bitiúi÷inde kubbeli güzel bir kütüphane vardÕr ki, buraya câmiin içinden
girilir76. III. Sultan Selim zamanÕnda Reisü’l-Küttâb olan Râúid Efendi’nin vâkfÕ
olup, en güzel kitaplarÕ içine almÕútÕr77(Resim 4).
Câmi-i Kebir’in kuzey yönüne açÕlan kapÕnÕn yanÕndaki duvara çok kalÕn bir
sülüs ile yazÕlÕ ve dört satÕrdan ibâret kitabe konulmuútur. Bu kitabenin Türkçesi
úöyledir: «(Bu câmii) KÕlÕçarslan o÷lu, büyük Sultan Keyhüsrev Devri’nde -(Allah)
onun yardÕmÕnÕ yüceltsin-, 602(1205-1206) yÕlÕnda Ya÷Õbasano÷lu Muzâffereddin
Mahmud onarmÕútÕr.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϢψόϤϟ ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ (˺
ϩήμϧ ΰϋ ϥϼγέ ΞϠϗ ϦΑ ϭήδΨϴϛ (˻
ϦΑ ΩϮϤΤϣ ϦϳΪϟήϔψϣ ϩήϤϋ (˼
ΔϳΎϤΘγ ϭ ϦϴΘϨΛ ΔϨγ ϰϓ ϥΎδΒϴϏΎϳ (̊
Her ne kadar, kitabenin nasÕl bir bina için konuldu÷u, metinde gösterilmiyorsa
da, câmii duvarÕnda bulundu÷undan, buraya ait olmasÕ en kuvvetli ihtimaldir. Ve
içindeki bilgiye göre de, I. GÕyâseddin Keyhüsrev Devri’nde, 602(1206)’de
Ya÷Õbasano÷lu Muzâffereddin tarafÕndan binanÕn onarÕldÕ÷Õ ortaya çÕkar.
«Ammere», «ömr», «imâret» kelimeleri, hep «bayÕndÕr ve úen kÕlmak» anlamÕna
gelir. Bununla beraber, Epi÷rafya’da çok defa, do÷rudan do÷ruya, «bir binayÕ
yapmak ve kurmak» anlamÕna da geldikleri gibi, «yÕkÕlmÕú olan bir binayÕ yeniden
yapmak ve onarmak» mânâlarÕnÕ da içine almÕú olur78. Bazen, vâkÕflar, kitabelerine
açÕkça «enúee» veya «benâ» veyahut «essese» kelimelerini yazdÕrmÕúlar ki, bu
durum, binanÕn ve vâkfÕn kendileri tarafÕndan yapÕlmÕú ve kurulmuú oldu÷una hiç
úüphe bÕrakmaz. Câmi-i Kebir’in kuruluúu ise, gerek mimarî usulüne ve gerekse
Kayseri ùer’i Mahkeme sicillerine göre, kitabenin konulmasÕndan eski olmasÕ
gerekti÷inden burada «ammere» kelimesi, câmiin tekrar canlandÕrÕldÕ÷ÕnÕ ve
onarÕldÕ÷ÕnÕ bildirir.

73

Sözü edilen minberin parçalan toplanarak, VakÕflarca faal hale getirilmiútir. Bu minber üzerinde
yapÕlan bir çalÕúma, Mehmet ÇayÕrda÷ tarafÕndan, Türk Etnografya Dergisi, S. 15, s. 55’de
yayÕmlanmÕútÕr (K.G.).
74
Bugün Melik Gâzi Medresesi’nden hiçbir kalÕntÕ yoktur. Yerine Belediyece park yapÕlmÕútÕr. Türbe
ise, Câminin kÕblesinde duvara bitiúik olarak yeniden yapÕlarak ziyârete açÕlmÕútÕr (K.G.).
75

Bu konuda ileride verilen açÕklamaya bakÕnÕz.

76

Câmiin içinden girildi÷ini gösteren bir kapÕ yoktur. Bugün, kütüphâneye câmiin avlusundan
girilmektedir. Okumaya açÕk olan bu kütüphânede, pek çok Selçuklu ve OsmanlÕ devri yazma eser vardÕr.
Kütüphanedeki eserler hakkÕnda henüz basÕlmamÕú iki çalÕúma mevcuttur: A. Vehbi Ecer, Tarih ile ilgili
Türkçe yazmalarÕ ve A. RÕza Karabulut, Farsça ve Türkçe Yazmalar Katalo÷u’nu hazÕrlamÕúlar ve
yayÕnlamÕúlardÕr. (K.G.).
77
Râúid Efendi, Meclis Kalemi Kâtiplerinden Kayserili Cafer Efendi’nin o÷lu olup, 1167 (1754)’de
do÷muú, üç defa Reisü’l-Küttâp (DÕúiúleri BakanÕ) tâyin edildikten sonra, 27 ùaban 1212(14 ùubat
1798)’de østanbul’da ölerek Sultan Bayezid’e gömülmüútür (Süreyya; Sicilli c. 2, s. 312, c. 4, s. 792).
Kayseri’den geçti÷im 1322 (1906)’de kütüphanenin bir geliri olmadÕ÷Õndan ço÷u zaman kapalÕ oldu÷unu
söylediler [Bugün, devamlÕ açÕktÕr].
78

Van Berchem, Corpus, I. KÕsÕm, Kahire Kitabeleri.
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Kitabenin konulmasÕ, Anadolu SelçuklularÕndan Sultan II. GÕyâseddin
Keyhüsrev’in ikinci kere tahta çÕkÕúÕna denk gelir. YukarÕdaki I ve II nolu kitabelerin
açÕklanmasÕnda görüldü÷ü üzere, adÕ geçen Sultan, II. øzzeddin KÕlÕçarslan’Õn en
küçük o÷lu olup, ülkenin taksimi sÕrasÕnda kendisine, babasÕ tarafÕndan Burgulu
(Uluborlu) ùehri verilmiú olmakla beraber, yanlÕú bir politika gere÷i, O÷uz töresince
saltanata veliahd tâyin edilerek, Konya’ya çekilmiúti. Yine, yukarÕda açÕklamalarda
görülür ki, babasÕnÕn 588(1192)’de ölümüyle, GÕyâseddin ilk defa olarak saltanata
kavuúmuú ve fakat, 593 (1196)’de Tokat meliki olan kardeúi Rükneddin
Süleymanúah’Õn Konya Kalesi’ne yaptÕ÷Õ hücumlara karúÕ dayanamayarak, taç ve
tahtÕnÕ bÕrakarak Konya’dan çÕkÕp gitmiúti.
GÕyâseddin Keyhüsrev’in bu ilk hükümeti birçok iç güçlükler arasÕnda
geçti÷inden, binalara ait kalÕntÕlara rastlanamamÕútÕr. YalnÕz, yeri belirsiz ve tarihsiz
bakÕr paralarÕyla çok az olmak üzere 593(1196)’de Konya’da basÕlmÕú gümüú
paralarÕ vardÕr ki, iúte bu paralar kanalÕyla adÕ geçenin, ilk saltanatÕnÕn
588(1192)’den 593(1196)’ya kadar sürmüú oldu÷una karar verilebilir79.
Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’in iste÷iyle çekilmesinden sonra ki, baúÕndan gelip
geçen, bilinen olaylardan olup, gerek øslâm ve gerekse Bizans tarihçileri tarafÕndan
ve bunlardan Avrupa tarihlerine aktarÕlÕp, anlatÕlmaktadÕr80. AdÕ geçen, Konya’dan
çÕktÕktan sonra, o÷ullarÕ øzzeddin Keykâvus ve Alâeddin Keykubâd da yanÕnda
oldu÷u halde, önce Ermenistan KralÕ Leon’un yanÕna, oradan Elbistan meliki olan
kardeúi Mu÷iseddin Tu÷rulúah’a ve buradan Malatya meliki olan kardeúi Mu’izeddin
Kayserúah’a ve oradan ùam’a ve ondan sonra da Amid (Diyarbekir) ve Ahlat’a gitti.
ùam’da Eyyûbiler’den Melik Adil ve Ahlat’da Melik Balaban81 hüküm sürüyorlardÕ.
Esasen GÕyâseddin’in ülküsü, østanbul’a gitmek oldu÷undan, Ahlat’dan Karadeniz
sahiline iniyor. øbn Bîbî, buraya «Cânit» adÕ veriyor ki, bugünkü Cânik Bölgesi olsa
gerektir. Fakat, hangi úehir oldu÷unu açÕklamÕyor. Buradan binmiú oldu÷u gemi
fÕrtÕnaya u÷radÕ÷Õndan, Kuzey Afrika’ya sürükleniyor. Bir geminin Karadeniz’den
Afrika kÕyÕlarÕna gitmesi için, kesin olarak østanbul Bo÷azÕ’ndan geçmesi
gerekti÷inden gezinin bu kÕsmÕ karanlÕk ve úüpheli kalÕyor øbn Bîbî, GÕyâseddin’in
batÕdan dönüúünde østanbul’da kaldÕ÷ÕnÕ ve Bizans ømparatoru’na misafir oldu÷unu,
birçok izzet ve ikram gördü÷ünü söylüyor. Orada bir süre kaldÕktan sonra, Bizans
emirlerinden Mefrozom adÕnda birinin yanÕnda oturmak üzere, âilesi ve o÷ullarÕyla
birlikte bir adaya götürülmüútür82.
79
Galib, Takvim, s. 9; Tevhîd, Katalog, s. 114; Huart, Epigraphie, s. 57: Encüme’nin OsmanlÕ
Tarihi’nde 592 (1195) yerine 589(1193) yazÕlmÕú olmasÕ bir yanlÕúlÕktan ibârettir (c. I, s. 183). [Bkz.
Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 241’de I. GÕyâseddin Keyhüsrev’in ilk saltanatÕnÕ 11921196 olarak yazÕyor. (K.G.)]
80
Bu mâcerâda, her türlü geniú bilgi için, özellikle øbn Bîbî’ye bakÕlabilir (Farsça Selçuknâme, s. 718; Türkçe Selçuknâme, s. 22-25).
81
Ermenúahlardan II. Sokman’Õn o÷lu øzzeddin Balaban olacaksa da øbnü’l-Esîr’e dayanarak,
Huart’Õn ifadesiyle (Epigraphie, s. 58, adÕ geçen melik, ancak 603 (1207)’de tahta çÕktÕ÷Õndan bu yön
araútÕrmaya muhtaçtÕr. [Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 269’da, «... önce Amid
(DiyarbakÕr)’de hemúiresine, sonra da Ahlat ùahÕ Balaban’a vardÕ. » demekle GÕyâseddin’in Balaban’la
görüútü÷ünü kabul eder (K.G.)].
82
Mefrozom, «Mavrozomes»‘in de÷iútirilmiú úekli olup, o yüzyÕlda tanÕnmÕú bir ailenin adÕdÕr (Huart,
Epigraphie, s. 58). Tesadüf olarak, yine bu aileden bir prensin kabir taúÕnÕ, 1314 (1898) yÕlÕnda Konya’da
görmüútük. AdÕ geçen prens 1297 KasÕm ayÕnÕn birinde (13 Muharrem 697), Selçuklular yanÕnda (o
tarihte II. GÕyâseddin Mes’ud veya III. Alâeddin Keykubâd hüküm sürüyordu) bulunmaktayken ölen
Komnenos ailesinden Trabzon ømparatoru Yuanis’in o÷lu Mikail olup, mezar kitabesinde, kendisinin ana
tarafÕndan Mefrozom ailesine ait oldu÷u yazÕlÕdÕr. GÕyâseddin Keyhüsrev, østanbul’da bulundu÷u sÕrada,
bu aileden bir kÕz aldÕ÷ÕnÕ, hem øbn Bîbî, hem de Bizans tarihçilerinden Nikitas Hunyâtâ bildiriyorlar.
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Sultan Rükneddin Süleymanúah’Õn Konya’da ölmesi üzerine emirleri, yaúça daha
çok küçük olan o÷lu øzzeddin KÕlÕçarslan’Õ tahta çÕkarmÕúlardÕ ki, Selçuklu soy
kütü÷ünde III. KÕlÕçarslan diye tanÕnmÕútÕr. Bununla birlikte, bu emîrler arasÕnda
GÕyâseddin Keyhüsrev’in de kuvvetli taraftarlarÕ bulunmakla, bunlardan
Dâniúmendo÷ullarÕndan Ya÷Õbasan’Õn o÷ullarÕ olan Muzâffereddin Mahmud,
Zâhireddin Eyli ve Sinâneddin Yusuf østanbul’a GÕyâseddin’in yanÕna gizlice adam
yollayarak, onu, ailesi ve o÷ullarÕyla birlikte, Konya’ya getirdiler.
GÕyâseddin Keyhüsrev’in hangi yÕlda østanbul’a geldi÷ini bilemiyoruz. Fakat,
úurasÕnÕ akla getirmek gerekir ki, Rükneddin Süleymanúah’Õn ölüm tarihi olan 6
Zilkade 600 yÕlÕ, milâdÕn 1204 yÕlÕ 6 Temmuzuna denk olup, bu tarihte ise, Bizans
ømparatorlu÷u Lâtinlerin istilâsÕyla altüst olmuú ve ømparator III. Alexis de,
østanbul’dan kaçmÕútÕ. øúte, böyle bir zamanda GÕyâseddin østanbul’dan çÕkÕp,
Konya’ya gelebildi. KonyalÕlar önce kaleyi savunmaya çalÕúmÕúlarsa da, anlaúÕlan
Keyhüsrev, oraya gelirken epeyi asker toplayabilmiú olacak ki. KuúatÕlanlar kaleyi
savunmanÕn bir faydasÕ olmayaca÷ÕnÕ anladÕklarÕndan, zaten KÕlÕçarslan da,
amcasÕna teslim olmayÕ uygun buldu÷undan, kalenin kapÕlarÕnÕ açmak zorunda
kalmÕúlardÕ. øúte bu úekilde I. GÕyâseddin Keyhüsrev, ikinci, defa olarak Konya’da
tahta oturmuútur. Bu ikinci defa tahta çÕkÕúÕn tarihini bazÕ tarihçiler, 600(1204),
bazÕlarÕ 601(1205) ve hatta 602(1206) yÕlÕnda olmak üzere göstermekte iseler de, adÕ
geçenin 601(1205) tarihli paralarÕ olmakla.602(1206) yÕlÕ hakkÕndaki söz çürümüú
olur. Bununla birlikte, eldeki belgelerle, di÷er iki tarihten hangisinin do÷ru oldu÷unu
kesin bir úekilde tâyin etmek mümkün olmayÕp, biz úimdilik øbnü’l-Esîr’in
kayÕtlarÕna dayanarak 601(1205) yÕlÕnÕ tercih ediyoruz83.
Sultan GÕyâseddin’in tahta çÕkÕúÕndan sonra, selefi olan ye÷eni III. KÕlÕçarslan’Õ
birkaç gün Konya civarÕnda bulunan ünlü Gâvele (Gevele) Kalesi’nde84
tutuklattÕrdÕktan sonra, Tokat’a göndermiútir85. Kendi o÷ullarÕndan øzzeddin
Keykâvus’a Malatya’yÕ Alâeddin Keykubâd’a Tokat ile birlikte Dâniúmend øli’ni
vermiú ve küçük o÷lu Celâleddin Keyferidun’u da yanÕnda bÕrakmÕútÕr86.
Bununla birlikte, Prens Mikail’in Selçuk HânedanÕ’na uzaktan uza÷a bir yakÕnlÕ÷Õ oldu÷undan, bizce
bilinmeyen bir sebepten dolayÕ Konya’ya sÕ÷ÕnmÕú ve orada ölmüú olacaktÕr. En garibi úurasÕdÕr ki,
Rumca olan kitabesinde kendisine «Emîr Arslan» unvanÕ veriliyor ki, bu da Selçuklular katÕnda,
kendisine ne derece saygÕ gösterildi÷ine bir delildir. Rum (Anadolu) SelçuklularÕ tarihi için çok önemli
olan bu kitabe, Selçuklu usulü sanduka úeklinde bir mezarÕn üzerinde yazÕlmÕú olup, adÕ geçen mezarÕ,
Konya civarÕnda A÷Õyos Hariton adlÕ kilise yakÕnÕnda bulunmuú oldu÷u söylenir. Önce Zile civarÕnda
kaya içine oyulmuú Rum kilisesinin kapÕsÕ önünde durmakta iken, sonradan Zile Köyü kilisesine
taúÕnmÕútÕr. AdÕ geçen kitabe, ilk önce 1883’de, Sterret tarafÕndan (journey, nu: 229), ondan sonra l895’de
Cumont tarafÕndan Byzantinische Zeitschriff’de (c. 4, s. 99) yayÕmlanmÕútÕr.
83
øbn Bîbî, GÕyâseddin’in Konya’ya geliúini 602(1206)’de gösteriyor, (Farsça Selçuknâme, s. 27).
øbnü’1-Esîr, Keyhüsrev’in tahta çÕkÕúÕnÕ 601 (1205) ùubatÕnda diyor. MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel’de
ve Tevhîd Katalog’da 601(1205) yÕlÕnÕ, Encümen’in OsmanlÕ Tarihi ise. 602(1206) yÕlÕnÕ kabul
etmiúlerdir. [Osman Turan da, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 268’de øbnü’l-Esîr’in verdi÷i tarihi esas
almÕútÕr (K.G.)]
84
Selçuklu ve OsmanlÕ tarihinde çok sÕk anÕlan bu kalenin yeri daha belli de÷ildir. [Bu kale, KonyaAltÕnapa yolu üzerindeki da÷dadÕr (K.G.)].
85
øbn Bîbî’nin Türkçe Selçuknâme’sinde (s. 72), «Tokat øli’ni atasÕ Rükneddin kullandÕ÷Õ gibi,
kararlaútÕrÕp, emir yazdÕrdÕ» demesi, bir yanlÕúlÕk olmasÕ gerekir. Çünkü, Tokat øli’ni o÷lu Alâeddin
Keykubâd’a vermiú oldu÷u (s. 76)’da yazÕlÕdÕr. Bununla birlikte, III. KÕlÕçarslan, oraya oturmaya
gönderilmiú olacaktÕr. [Osman Turan, a.g.e., s. 274’de: «Fakat, O’nun Tokat’a tâyini gerçekleúmedi»,
dedikten sonra, ayni sayfa, not 14’de, Ni÷deli KadÕ Ahmed ve Hamdullah Kazvinî’ye dayanarak, «kalede
hapsedilip orada öldü÷ünü veya öldürüldü÷ünü» kaydederler (K.G.)].
86
øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 39, Câmiü’d-düvel’de fazla bilgi olarak, Celâleddin Keyferidûn’a
da bir nahiye verip, fakat yanÕnda tuttu÷u yazÕlÕdÕr. øbnü’l-Esîr, c. 12, s. 54’de Mu’izeddin Kayserúah
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GÕyâseddin’in ilk olumsuz davranÕúlarÕndan biri de, Konya’nÕn ünlü
bilginlerinden KadÕ Tirmizî’yi asÕlsÕz bir karalamadan dolayÕ, öldürtmüú olmasÕdÕr.
Bu cinâyetten ülke halkÕ i÷renmiú ve kÕrÕlmÕúlardÕr87.
Bundan sonra, GÕyâseddin Antalya’nÕn fethine niyetle, 3 ùaban 603 (5 Mart
1207)’de adÕ geçen úehri kuúatarak, RumlarÕn elinden alÕyor88. 605(1208-09)’de
Ermeni KralÕ Leon (Levon)’un úehirlerinden Maraú üzerine yürüyerek, Ferkus
adÕnda bir kaleyi alÕyor89.
Bu zaferlerinden dönüúünde Suttan GÕyâseddin, ülkenin idâri iúlerini düzenleme
ile u÷raúmÕútÕr. Ancak, 607(1211) yÕlÕnda SelçuklularÕn batÕ komúusu bulunan
Teodor Lâskâris (øbn Bîbî’de Leúkerî, Ebu’l-Fida’da, El-Eúkerî) ile ortaya çÕkan
anlaúmazlÕk, en sonunda bir savaú ve sultanÕn úehit edilmesiyle sonuçlanmÕútÕr ki, bu
olaylar hakkÕnda geniú bilgiyi, tarihçiler çeúitli úekillerde bildirmektedirler, øbn Bîbî,
düúmanlÕ÷Õn baúlÕca sebebi olmak üzere, Keyhüsrev’in østanbul’dan dönerken,
Alaúehir Tekfuru Lâskâris tarafÕndan, topraklarÕndan geçiúinde kendisine zorluk
çÕkarÕldÕ÷ÕnÕ, tahta çÕkÕúÕndan sonra, haraç göndermekte ve ba÷lÕ memleketlerde
savsaklama ve ilgisizlik gösterdi÷ini ileri sürerek, savaúa karar verip, Konya’da
bulunan Ruzbe OvasÕ’nda ordusunu topladÕ÷ÕnÕ ve oradan Alâúehir üzerine
yürüdü÷ünü açÕklÕyor.
Tekfur Lâskâris’in ordusu Rum, Frenk, Bulgar, Macar ve Alman’dan meydana
gelmiúti. ølk çarpÕúmada Lâskâris’in attan düúerek, öldürülmek üzere oldu÷unu gören
GÕyâseddin, kendisine iyilik edip, tekrar atÕna bindirdi ve salÕverdi. Bu durumu
gören düúman ordusu, bozguna u÷radÕklarÕnÕ anlayarak kaçmaya koyulmuúlardÕ.
Fakat, bu aralÕk bir Frenk askeri Sultan GÕyâseddin’in yanÕna sokularak, süngü ile
sultanÕ úehit etti. Bu olay, Selçuklu ordusunun bozulmasÕna neden olup, kaçÕú anÕnda
ordunun bir bölümü yok oldu. Lâskâris ise, GÕyâseddin’in ölümünden dolayÕ çok
üzüntü duyarak, ölüsünü sakladÕ ve sonra, gerekli törenleri yerine getirip, Konya’ya
gönderdi. Orada Selçuklu ailesine ait kubbenin altÕna gömdüler90. BunlarÕ anlatan
øbn Bîbî, Sultan I. GÕyâseddin Keyhüsrev’in úehit edilmesini 608(1211) yÕlÕnda
gösteriyor (Farsça SelçÕÕknâme, s. 36).
Bizans tarihçileri ve onlardan aktaran Avrupa tarihleri bu olayÕ úöyle aktarÕrlar
ki, GÕyâseddin Keyhüsrev, østanbul’da bulundu÷u sürece, o zaman Bizans
ømparatoru olan III. Alexis Komnenos’un pek çok yardÕmÕnÕ gördü÷ü gibi, Bizans
ileri gelenlerinden olan Teodor Lâskâris ile de dostluk kurmuú ve ayrÕca yukarÕda
açÕklandÕ÷Õ gibi, Mavrozomes’le de evlilik yoluyla akraba olmuútu. Bilindi÷i üzere,
HÕristiyanlar østanbul’u alÕp ve orada Lâtin ømparatorlu÷u’nu kurmalarÕ üzerine
Bizans emîrleri ve ileri gelenlerinden birço÷u østanbul’dan kaçarak, Anadolu’da ele
hakkÕnda úu bilgiyi veriyor: «... Kayserúah’Õn topraklarÕnÕ 597 (1201)’de kardeúi Rükneddin Süleymanúah
aldÕ÷Õndan kayÕnbabasÕ olan Melik Adil’den (Eyyûbilerden) yardÕm istemeye gitti. AdÕ geçen melik,
Kayserúah’a Ruha’da oturmasÕnÕ emretti. Orada oturdu. Rükneddin ölüp, yerine GÕyâseddin Keyhüsrev
geçti÷inde, Kayserúah, Keyhüsrev’e geldi, fakat iyi karúÕlanmadÕ. Biraz úey verip, geri döndürdü. Kayserúah da Ruha’da oturdu». Kayserúah’Õn Ruha’da ölüp, Ulu Câmi’de gömüldü÷ü söylenir.
87
Konya’nÕn kuzeyinde büyük mezarlÕkta, bir türbe içinde bulunan üç mezardan biri «Muhammed
ømam Tirmizî» adÕnÕ taúÕmaktadÕr. Belki KadÕ Tirmizî’nin mezarÕdÕr.
88
øbnü’l-Esîr, c. 12, s. 105, øbn Bîbî, fetihten sonra, Antalya Kalesi’nin iyi bîr úekilde onarÕldÕ÷ÕnÕ
yazÕyor. øslâm devrinde ünü artan ve OsmanlÕlar devrinde de önem kazanan bu kalenin ne yazÕk ki,
yÕkÕlÕúÕna giriúilmiútir.
89
90

Ebu’l-Fida, c. 3, s. 117; Câmiü’d-düvel; øbn Bîbî’de bu sefere ait bir söz yoktur.

øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 47’de, Keyhüsrev’in cenazesinin Konya’ya gönderiliúini,
Keykâvus’un tahta çÕkÕúÕndan sonra gösteriyor. [M. Öztürk tercümesi, c. I, s. 131-132.]
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geçirebildikleri kaleler ve úehirlere sÕ÷ÕnmÕúlardÕ91. øúte bunlar arasÕnda en çok sözü
geçen ve imparatorluk davasÕnda bulunan bu Lâskâris idi ki, III. Alexis’in damadÕ
bulunuyordu. Bu adam, østanbul’dan kaçÕúÕnda, do÷ru øznik’e gitmiúse de, halktan
yüz bulamadÕ÷Õndan, úehre giremeyip, yalnÕz karÕsÕnÕ orada bÕrakarak, Bursa’ya
geçmiú ve fakat gücü yetmedi÷inden úehri alamayÕp, dost bildi÷i Sultan
GÕyâseddin’e baúvurmuú, onun yardÕmÕyla, gerek øznik ve Bursa’yÕ ve gerekse bütün
Bitinya Bölgesi’ni ele geçirmeyi baúarmÕútÕr. Bu olay, 600-601(1204) yÕlÕnda
baúgöstermiúÕtir. Bundan sonra Latinler, bir aralÕk Lâskâris’in bütün topraklarÕna
yayÕlÕyorlarsa da, 602-603(1206) yÕlÕnda Lâskâris, yine kuvvet kazanarak, bütün
Bitinya’yÕ ve ta Ayasluka kadar olan Lidya bölgesini, Frigya’nÕn bir bölümünü eline
geçirmekle artÕk kendisini imparator ilân ve bundan sonra, Lâtinlerle uzlaútÕ÷Õndan
topraklarÕnÕ geniúletmeyi baúarmÕútÕr". Bu durumlarÕ ö÷renen eski ømparator Alexis
606-607(1210) yÕlÕnda ve GÕyâseddin, Antalya fethiyle u÷raútÕ÷Õ bir sÕrada oraya
gelip, eski dostlu÷undan dolayÕ, iyi karúÕlandÕktan baúka, içine düútü÷ü sÕkÕntÕ
nedeniyle, sultanÕn incelik ve acÕmasÕnÕ kazanarak, kendisinin gerçek imparator
oldu÷una dâir Lâskârîs’e bir mektup yazdÕrmayÕ baúarmÕútÕr. øúte, bu durumdan
dolayÕ, GÕyâseddin’le Lâskâris’in arasÕ açÕlÕp, sonu bir savaúla neticeleniyor.
Lâskâris, 800 Lâtin ve 1200 Rum atlÕsÕndan oluúan ordusuyla øznik’den çÕkÕp, o
zamanlar «Philadalphia» adÕ verilen Alâúehir’i tuttuktan sonra, Küçük Menderes
Nehri üzerinde, güneye do÷ru yürümüú ve Sultan GÕyâseddin de yanÕnda Alexis
bulundu÷u halde, 20.000 askeriyle, Büyük Menderes kÕyÕsÕnda bulunan Antiochia
ùehri’ne karúÕ yürüyüp, burayÕ aldÕktan sonra, oraya yetiúmiú olan Rumlar ile
çarpÕúarak, hepsini bozguna u÷ratÕyor. Lâskâris ordusunda bulunan Latinler
kaçtÕklarÕndan, savaú meydanÕnda yalnÕz kalan Lâskâris, bir aralÕk atÕndan aúa÷Õ
düúmüúse de, yine kalkarak, Sultan GÕyâseddin’in üzerine, hücum ile atÕndan
düúürdükten sonra, sultanÕn baúÕnÕ kesip, bir mÕzra÷Õn ucuna saplamÕútÕr. øúte, bu
durumu gören Selçuklu ordusu, önceleri galipken, tutunamayarak, bozguna u÷rayÕp
da÷ÕlmÕútÕr92.
øbn Bîbî ile Bizans tarihçilerinin, bu olaylara ait olan sözleri arasÕnda büyük bir
ayrÕlÕk görülüyor. De÷il yalnÕz Sultan GÕyâseddin’in úehit oluúunu, hatta savaú yerini
bile, BizanslÕlar baúka türlü gösteriyorlar. Menderes üzerindeki Antiochia ùehri,
Nazilli ile Denizli arasÕnda ve do÷rultusunda olarak Alâúehir’in 63 km kadar
güneyindedir. Bugün yÕkÕntÕlarÕ vardÕr. Hâlbuki, øbn Bîbî, savaú alanÕ olarak
Alâúehir OvasÕ’nÕ kesin bir úekilde gösteriyor93.
Sultan GÕyâseddin’in úehit oluú gününü de, tarihçiler de÷iúik úekilde
yazmÕúlardÕr. Ancak, Konya’da bulunan «AkÕncÕ Mescidi» kitabesine göre, adÕ
geçen sultanÕn adÕna olarak 607 safer 1210 Temmuzunda yapÕlmÕú oldu÷undan ve
yine halefi olan I. øzzeddin Keykâvus adÕna da, ileride görülece÷i gibi 607(1210-11)
91
Lâtinlerin østanbul’u ele geçirmeleriyle, uyguladÕklarÕ iúkence, düúmanlÕk ve ya÷macÕlÕklarÕ sÕnÕrsÕz
olup, AvrupalÕlar’Õn genellikle OsmanlÕlara yükledikleri, büyük binalar ve kutsal eúyalarÕn yok
edilmesinin onlar (Lâtinler) tarafÕndan yapÕlmÕú oldu÷u, tarafsÕz tarihçilerce kabul edilmektedir. Lâtin
ømparatorlu÷u, 1204’den 1261’e kadar devam etmiútir.[Bu tespitler, bugün bile milletimizi ve devletimizi
içeriden ve dÕúarÕdan suçlayanlara duyurulur]
92

Bizans tarihçilerinden Niketas Khoniates’e dayanarak, Lebeau, c. 17, s. 202-203 ve 287-291. Bu
nedenle Lebeau, GÕyâseddin’in østanbul’da Alexis’in yanÕnda bulundu÷u sÕrada sözde HÕristiyanlÕ÷Õ kabul
etti÷ini yazÕyorsa da, güvenilecek bir bilgi de÷ildir (s. 288). Bu olaylar hakkÕnda, eski Avrupa
tarihçilerinden Degüines’ye de baúvurulabilir (c. 2, kitap 11, s. 56).
93

Ermeni tarihçilerinden Keúiú Hayton, bu savaúÕn «Khone» veya «Honas» da yapÕldÕ÷ÕnÕ söylüyor.
(Bkz. HÕristiyan Tarihçileri MecmuasÕ, Ermeni belgelerini içine alan I. cilt, s. 482). Honas, Denizli’nin
do÷usunda olup, buraya eskiden «Kolusa» derlerdi. Bizans tarihçilerinden Niketas’Õn do÷du÷u yerdir.
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tarihli bir kitabe bulundu÷undan, herhalde úehit olma tarihi bu yÕl içine denk gelmek
gerekir94. Bununla beraber, daha güvenilir belgeler ele geçirilinceye kadar, biz I.
GÕyâseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatÕ 601(1205)’den 607 (1211) yÕlÕna kadar
sürmüú olmak üzere kabul edebiliriz95.
Tarihçiler Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’i övmektedirler. Bu cümleden olarak,
MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel’de: «Büyük, adil, cömert, hayÕrsever, dindar,
kahraman, cesur, sa÷lam, inançlÕ, çok savaúan bir sultan olup, ilimden de büyük payÕ
vardÕ. Farsça úiiri bile vardÕr» sözleriyle övüyor. Herhalde, akÕllÕ bir sultan
oldu÷unda úüphe yoktur.
ùimdi Ulu Câmii’nin bakÕmÕna çalÕúan Ya÷Õbasano÷lu Muzaffereddin Mahmud
hakkÕnda da, birkaç söz söylemek sÕrasÕ gelmiútir. Sultan Süleymanúah’Õn ölümü
üzerine, emîrlerden Ya÷Õbasano÷ullarÕnÕn yardÕmÕyla Sultan GÕyâseddin,
østanbul’dan getirilerek, tahta çÕkarÕldÕ÷ÕnÕ, yukarÕda görmüútük. Bunlardan biri
Muzaffereddin Mahmud adÕnda bir emîr idi ki, Dâniúmendo÷ullarÕndan Melik
Nizâmeddin Ya÷Õbasan’Õn o÷lu oldu÷u kesin sayÕlabilir. GÕyâseddin’e her nedense
úükran borçlu bulunan veya ülkeyi yok olmaktan kurtarabilece÷ine inanan bu
kardeúler, adÕ geçen sultanÕ çok uzak bir yabancÕ memleketten getirtmek ve III.
KÕlÕçarslan’Õ tahttan çekilmeye zorlamak gibi, hem zor, hem tehlikeli bir iúe
giriúmiúler ve gayelerine de ulaúmÕúlardÕr96.
Muzaffereddin Mahmud’un yeniledi÷i Câmii Kebir (Ulu Câmii) kitabesinde
sultanÕn adÕnÕn bulunmasÕ, aralarÕndaki bu ba÷a bir belirti sayÕlabilir.
Muzaffereddin’in babasÕ Melik Ya÷Õbasan, tarihçilerin sözlerine göre 537(1142)’den
562 (1167) yÕlÕna kadar Sivas’da hüküm sürmüú, yÕkÕlmaya yüz tutmakta olan
Daniúmendo÷ullarÕnÕn durumlarÕnÕ bir dereceye kadar düzeltmeyi baúarmÕútÕ.
Daniúmendo÷ullarÕ kitabelerinin yayÕn zamanÕnda bunlara ait bilgi verece÷iz97.
Burada yalnÕz úunu ekleyelim ki, Ulu Camii’yi yaptÕrmak üzere Kayseri’de
Daniúmendo÷ullarÕndan Melik Mehmed Gâzi, anÕlmakta olup, adÕ geçenin mezarÕ da
câmiye bitiúik olan Melik Gâzi Medresesi’nde gösterilmektedir98 Her ne kadar
94

Huart, Epigraphie’de (s. 16), øshaklÕ HanÕ’nÕn kitabesi 607 (1210-11) tarihli ve I. Keykâvus adÕna
oldu÷unu yazÕyorsa da, kopyasÕ çok eksik oldu÷undan incelemek gerekir.
95
øbnü’l-Esîr’de, bu konuda bir söz yoktur. Ebu’l-Fida iki kelime ile, GÕyâseddin’in 607 (1210-ll)’de
úehit oldu÷unu yazÕyor, øbn Bîbî, Câmiü’d-düvel, Kâtib Çelebi, Takvîmü’t-Tevârîh’de ve Encümen’in
OsmanlÕ Tarihi 603 (1214) yÕlÕnÕ kabul etmiúlerdir. Meskûkât (paralar) ilmine ait eserlerden Galib,
Takvîm’de 606 (1209-10) ve Tevhîd Katalog’da 607(1210-11) yÕllarÕnÕ yazmÕúlardÕr. Lebeau 1210 yÕlÕ
olaylarÕ arasÕnda ve Muralt, Chonographie’de, yine 1210 yÕlÕ, fakat Haziran ile Temmuz aylarÕ içinde
olarak yazmÕúlardÕr. Bu tarih, ise, 607 muharrem ve safer aylarÕna rastlar. [Osman Turan, Selçuklular
ZamanÕnda Türkiye, s. 290-291 ve not, 58’de Alaúehir Savaú ve sultanÕn úehit ediliú tarihi hakkÕnda úöyle
der: «Bu suretle Alaúehir Muharebesi ve sultanÕn úehid oluúu tarihini 1210 de÷il, 1211 haziranÕnda tesbit
etmiú bulunuyoruz. » (K.G.) ].
96
øbn Bîbî, Türkçe Selçuknâme, s. 62’de úöyle diyor: «Uc Beyi Ya÷Õbasan Bey’in o÷ullarÕydÕlar ve
bu nedenle önceden Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’in dost ve hizmetçisiydiler, her zaman ayrÕlÕk yolunda
yürüyüp, birlik yoluna sÕrt çevirirlerdi. Sultan GÕyâseddin’in dostluk ve yakÕnlÕ÷ÕnÕ gönüllerine iúlemiúlerdi. »
97
ùimdilik TOEM’da yayÕnladÕ÷Õm, úu makalelere baúvurulabilir: Anadolu’da øslâmî Kitabeler’den
«Melik Gâzi», Beúinci yÕl, 1331, s. 449. Bu makalede Dâniúmendlilere ait bibliyo÷rafya da vardÕr. Melik
Gâzi Köyü’ndeki mezar taúÕ, Mahmud’a ait olabilir. Yine orada, s. 457 ve not, 1, ves. 459. Ya÷Õbasan adÕ,
çeúitli úekillerde yazÕlmaktadÕr. Tokat Kitabeleri, yine orada, s. 587-589. øleride Gülük Câmii kitabesinde
Muzaffereddin Mahmud’un kÕzÕnÕn adÕna rastlayaca÷Õz.
98

AdÕ geçen medrese yÕkÕlmÕú ve tamamen kaybolmuú olup, yeri park haline getirilmiútir. Türbe ise,
yeniden câmiiye bitiúik olarak yapÕlmÕútÕr. Câmiin kÕblesinde bulunan bu türbe-nin mimarî tarzÕnÕn aslÕna
uygun bir úekilde yapÕlmadÕ÷Õ göze çarpmaktadÕr (K.G.).
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türbede bunu kuvvetlendiren bir kitabe yoksa da, Kayseri ùer’i Mahkemesi
sicillerinden, adÕ geçen husus anlaúÕlmaktadÕr. Bu durumda, Emir Muzaffereddin
Mahmud, dedesinin yaptÕrdÕ÷Õ câmii yeniden onartmÕú ve güzelleútirmiú oluyor.
IV
Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’în ikinci saltanat zamanÕ Çifteler, di÷er
adlarÕyla GÕyâsiye ve ùifâiye Medreseleri, 602 (1205): Yenice HacÕ økiz
Mahallesinde bulunan bu bina, u÷radÕ÷Õ her türlü yÕkÕp bozmalara ra÷men, giriú
cephesinin bir bölümünü koruyabilmiú olup, bundan adÕ geçen binanÕn çok güzel
eserlerden oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. RetacÕn (taçkapÕ, portalkapÕ) çevresi enli bir
silme ve bunun iç yanÕnda geometrik úekilleri içine alan bir úeritle çevrilmiú olup,
bunun içinde de kuvvetli istalaktit (mukarnas) ler ile bir sivri kemer kenarÕ oluúmak
üzere güzel bir örgü görülür. Mukarnaslar altÕna retacÕn kapÕsÕ yerleútirilmiútir.
Kemer örgüsünün iç ve dÕú yanlarÕndaki düz yüzeylere türlü úekil ve çapta nakÕúlÕ ve
dairevî madalyonlar kazÕlmÕútÕr. Cephenin bütün bu kÕsÕmlarÕ Kayseri’de büyük
binalar yapÕmÕnda pek çok kullanÕlan bir çeúit sarÕmtÕrak taútan yapÕldÕ÷Õ halde,
mukarnas kemerinin yukarÕsÕna dikdörtgen úeklinde olarak bir mermer kitabe
konulmuútur ki, kitabe çerçevesinin alt silmesi noksan oldu÷u gibi, yerinde de uygun
durmadÕ÷Õndan, yazÕyÕ içine alan bölümün sonradan oraya yerleútirilmiú oldu÷u
anlaúÕlÕyor. Kitabenin üstünde arabesk iúlemelerinin süsledi÷i üç tane büyük
yuvarlak madalyon konulmuútur. Medresenin kapÕsÕ çukurda kalmÕú oldu÷u gibi,
iúlenmiú taúlarÕn birço÷u da düúmüú ve bundan dolayÕ, genel görünümü acÕnacak bir
manzara göstermektedir (Resim 5)99
øki satÕrdan ibâret olan ve kalÕn Selçuklu yazÕsÕyla yazÕlmÕú bulunan kitabenin
Türkçesi úöyledir: «KÕlÕçarslan o÷lu, dinin ve dünyanÕn koruyucusu, büyük Sultan
Keyhüsrev zamanÕnda -zamanÕ dâim olsun- KÕlÕçarslan’Õn kÕzÕ, din ve dünyanÕn
ismeti Melike Gevher Nesibe’nin -Allah sizin için onu razÕ kÕlsÕn- vasiyeti olarak
602(1205) yÕlÕnda bu hastahanenin inúasÕna ittifak etti (inúa ettirdi).»
ϥΎΘγέΎϤϟ άϫ ΎϨΑ ϖϔΗ ΖϣΩ ϥϼγέ ΞϠϗ ϦΑ ϭήδΨϴϛ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟΎΛΎϴϏ ϢψόϤϟ ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ (˺
ΔϳΎϤΘγ ϭ ϦϴΘϨΛ ΔϨγ ௌ ϢϜϟΎοέ ϥϼγέ ΞϠϗ ΔϨΑ ϪΒϴδϧ ήϫϮϛ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟΔϤμϋ ΔϜϠϤϟ Ϧϋ Δϴλϭ (˻
Bu binanÕn temelinden bir hastahane oldu÷unu, kitabenin içindekilerden
anlÕyoruz. «Mâristan» hastahane), «bimâristan» (hastahane) sözleri Farsçadan
alÕnmÕú olup, her ikisi de Arapçada kullanÕlmÕútÕr. MÕsÕr’da eskiden beri hastahane
ve daha çok delilere ayrÕlan «(timarhane» (akÕl hastahanesi) anlamÕnÕ taúÕr100.
Anadolu’da bundan baúka, Selçuklular zamanÕna ait olarak, «dârüúúifâ» (úifayurdu)
ve «dârüssÕhhâ» (sÕhhatyurdu) adlarÕyla birçok binalar vardÕr101.
99
Halil Edhem’in gördü÷ü yÕllarda yÕkÕk olan bu medrese, aslÕna uygun bir úekilde, VakÕflarca
onarÕlmÕútÕr. Bugün, medresenin etrafÕ açÕlmÕútÕr. KapÕnÕn sa÷ tarafÕna «TÕp Fakültesi» levhasÕ konan
medrese Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe TÕp Fakültesi TÕp Tarihi Müzesi olarak hizmete
açÕlmÕútÕr.(K.G.).
100
Sultan GÕyâseddin’in kardeúi olan Gevher Nesibe Hatun’nun vasiyeti üzerine GÕyâsiye veya
ùifâiye adÕ ile inúa etti÷i muhteúem âbide Selçuklu medeniyetinin úâheserlerinden biri olup, Osman
Turan’Õn ifadesiyle: «Bu hastahanede yalnÕz hastalar ve deliler tedâvi olunmuyor; ayni zamanda tÕp tahsili
de yapÕlÕyordu». Bkz. Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 292 (K.G.).
101
Sivas’da I. Keykâvus’un ùifâiyesi kitabesinde «dârüssÕhha», Divri÷i’de Mengüceko÷ullarÕndan
Ahmed ùâh Câmii’nin bitiúi÷inde «dârüúúifâ», Amasya’da ølhanlÕlar’dan Olcaytu Mehmed zamanÕndan
kalma «dârüúúifâ» vs.. Fakat, Ba÷dat, ùam ve Kudüs’de, özellikle Kahire’de, Abbasilerin zamanÕndan da
Memlûklere kadar «hastahane» anlamÕnÕ taúÕmak üzere, birçok binalarÕn kitabelerinde «mâristan» veya
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Bu medreseye «Çifteler» denmesinin sebebi, hem medrese, hem hastahanenin bir
arada bulunmuú olmasÕdÕr. Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev tarafÕndan yaptÕrÕldÕ÷Õndan
dolayÕ «GÕyâsiye» ve bir hastahaneyi içine almasÕndan dolayÕ da «ùifâiye» olarak
anÕldÕ÷Õ görülür. Bununla birlikte, kitabesindeki «mâristan» (hastahane) sözü,
binanÕn neye ayrÕldÕ÷ÕnÕ, yeter derecede açÕk açÕk anlatmaktadÕr.
Çifteler Medresesi, tabiî ki, yukarÕda geçen III nolu kitabe gibi, 602(1205)
yÕlÕnda Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatÕnda kÕz kardeúi,
KÕlÕçarslan’Õn kÕzÕ Melike Gevher Nesibe’nin vâsiyeti üzere yapÕlmÕútÕr. I.
GÕyâseddin Keyhüsrev hakkÕnda, adÕ geçen III nolu kitabe dolayÕsÕyla bazÕ bilgiler
vermiútik. øúte bu IV nolu kitabe aracÕlÕ÷Õyla da adÕ geçenin Gevher Nasibe adÕnda
bir kÕz kardeúi oldu÷unu ö÷reniyoruz. Kitabelerde sÕk sÕk Selçuklu melikelerinin adÕ
yazÕlÕmayÕp, yalnÕz «øsmeti’d-dünya ve’ddin» unvanÕyla anÕlmakta iken, burada
ismin de belirtilmiú olmasÕ, kitabeye ayrÕca bir önem verir. Melike Gevher
Nesibe’nin özel hayatÕna ait ne øbn Bîbî’de, ne de baúka yende, hiç bilgi bulamadÕk.
Belki vakfiyesi görülecek olursa, gerek o ve gerekse medrese hakkÕnda bilgi
edinilmiú olur102.
V
Sultan øzzeddîn Keykâvus ZamanÕ-Gülük Câmii, 607(1210-11): Bu câmiinin
düz ve toprakla örtülü olan damÕ103, 32 kemer aya÷Õ üzerine oturtulmuútur. AdÕ
geçen câmii 735(1335) yÕlÕnda depremden yÕkÕlmÕú olup, Alâmeddin o÷lu Gülük
ùemseddin adÕnda bir kiúi tarafÕndan onarÕlmÕú oldu÷u vakfiyesinden anlaúÕlÕyor104.
Câmii’nin yeri, Resim 2’deki Kale krokisinde gösterilmiútir105.
Üç satÕrdan ibaret olup, kalÕn Selçuklu sülüsü ile yazÕlan kitabesinin106 Türkçesi
úöyledir: «Bu binayÕ Keyhüsrev’in o÷lu, dünya ve dinin úerefi, fetihler sahibi,
Mü’minlerin Emîri’nin orta÷Õ107, büyük Sultan Keykâvus’un hâkimiyeti zamanÕnda,
Allah’Õn en zayÕf kulu, iffetli kadÕn, Ya÷Õbasan o÷lu Mahmud’un kÕzÕ Atsuz Elti
Hatun 607(1210–11) yÕlÕnda onartmÕútÕr.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:

«bîmâristan» sözleri genellikle kullanÕlmÕútÕr. Bkz, Corpus, kÕsÕm 3, cüz, I, s. 7; Kastamonu’da
Selçuklular zamanÕndan kalma «mâristan»a bugün, «YÕlanlÕ Tekke» denildi÷inden, belki «mâristan»
sözünün tÕbbÕn tÕrâzÕ (sembolü) olan yÕlandan gelmiú olmasÕnÕn akla geldi÷ini, Ahmed Tevhîd Bey
söylemiútir. Bununla beraber, «mâr» kelimesi hasta ve hastalÕklÕ anlamÕnÕ da taúÕr..
102

Böyle bir vakfiyenin, olup olmadÕ÷ÕnÕ bile anlayamadÕk. [Vakfiye bugün de ele geçmemiútir.]

103

Bugün üzeri saç ile örtülmüútür (K.G.).

104

Bu bilgiyi Allah’Õn rahmetine kavuúan, [1914’de ölen] Ahmed Nazif Efendi vermiúti.

105

Bugün, Gülük Mahallesinde olup, bir «kule minaresi» vardÕr (K.G.).

106

Bu kitabe, Van Berchem tarafÕndan, Dâniúmendliler kitabelerine ait yazÕlan bir makalede
yayÕmlanmÕútÕr. Bkz. Zeitschriftfür Assyriologie (Alm), c. 27, yÕl 1912, s. 90.
107
«Kasîmü Emîrü’l Mü’minin (Mü’minlerin Emîrinin orta÷Õ) unvanÕ muhtelif hükümdarlara bir
cemile (yaranma) olmak üzere, Abbasi Halifesi tarafÕndan verilirdi. Bu cümleden olarak, MÕsÕr
sultanlarÕna en önce bu unvan Melikü’z-Zâhir Baybars’a ait olmak üzere 659(1261) yÕlÕnda Halife ElMustansÕr Billah Ahmed tarafÕndan verilmiútir. Bkz. Divânü’l-ønúa’ya dayanarak, Van Berchem, Corpus,
c. I, s. 119. Bununla beraber, Selçuklu sultanlarÕ bu unvanÕ daha önce almÕúlardÕr. Aksarâyî,
Selçuknâme’sinde (Yeni Câmii Ktp’de yazma, nu: 827, s. 63, 64) Horasan’da Selçuklu Devleti’nin
kurucusu olan Tu÷rul Bey, Ba÷dat’Õ zorba takÕmÕnÕn elinden geri alarak, Halife El KasÕm bî-Emrillah’Õ
yine yerine oturttuktan sonra (449)1058, Ba÷dat hazinesine üçte bir oranÕnda katÕlmÕú olmasÕndan dolayÕ,
Büyük SelçuklularÕn «Kasîmü’l-Emirü’l Mü’minin» unvanÕnÕ kazandÕklarÕnÕ açÕklÕyor. Bu olay hakkÕnda
bakÕnÕz: Zambaur, Contributions, kÕsÕm, 3, s, 164.
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ϥΎτϠγ ΎϧϻϮϣ ΔϟϭΩ ϡΎϳ ϰϓ ϦϴϤϟΎόϟΎΑέ ϞϴΒγ ϰϓ ήϤϋ (˺
ήϴϣ Ϣϴδϗ ϭήδΨϴϛ ϦΑ αϭΎϜϴϛ ΘϔϟϮΑ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟΰϋ ϢψόϤϟ (˻
ΔϳΎϤΘγϭ ϊΒγ ΔϨγ ϥΎμΒϴϏΎϳ ϦΑ ΩϮϤΤϣ ΖϨΑ ϥϮΗΎΧ ϰΘϟ ίϮδΗ ΔϣϮμόϤϟ ΔΘδϟ ௌΩΎΒϋ ϒόο ϦϴϨϣΆϤϟ (˼
Gülük Câmii’nin yaptÕrÕcÕsÕ olmak üzere, kitabede adÕ anÕlan «Atsuz Elti Hatun»
yukarÕda III nolu kitabede gördü÷ümüz Ya÷Õbasan108 o÷ullarÕndan Emîr
Muzaffereddin Mahmud’un kÕzÕdÕr. «Es-sittetü’l-ma’sûme» (masum hanÕmefendi)
veya «es-sittü’1-ma’sûme» (masum hanÕmefendi) kitabelerde pek çok kullanÕlan bir
sözdür109. «Atsuz Elti» burada birleúik bir ad olarak kabul olunmalÕdÕr. Bununla
beraber, «elti» sözü çokluk hemze ile Türkçede yine «sitt» ve «hanÕm» anlamÕna
gelip110, bundan, sonra sÕfat ve unvan olarak da «hatun» kelimesi yazÕlÕdÕr. «Atsuz»
kelimesi iki türlü okunabilir. Biri «âtsuz» yani, adsÕz, isimsiz, di÷eri «etsüz» ki,
zayÕf demektir. Hâlbuki, «atsuz» Türklerde kullanÕlan bir addÕr111. Bundan dolayÕ, bu
úekilde okumak gerekir.
Ya÷Õbasân ailesi Kayseri’de iyilik ve temizli÷i ile parlamÕú olup, Atsuz Elti
Hatun’un babasÕ Ulu Câmii’yi onardÕ÷Õ gibi, kendisi de, Gülük Câmii’ni
yaptÕrmÕútÕr.
Gülük Câmii kitabesi Sultan I. øzzeddin Keykâvus zamanÕnda konulmuútur.
YukarÕdaki III nolu kitabenin açÕklanmasÕnda görmüútük ki, Sultan I. GÕyâseddin
Keyhüsrev’in: øzzeddin Keykâvus, Alâeddin Keykubâd ve Celâleddin Keyferidûn
adlarÕyla üç o÷lu vardÕ. Keyhüsrev 601(1205)’de tahta çÕkÕúÕnda; bunlardan
Keykâvus’a Malatya, Keykubâd’a Tokat illerini vermiú ve Keyferidûn’u da yanÕna
almÕútÕ. Dünya tarihinde pek çok defa görüldü÷ü gibi, bu kerre de babalarÕnÕn ölümü
üzerine (607/1211), Keykâvus ile Keykubâd, saltanat davasÕna kalkÕúarak,
birbirleriyle u÷raúmaya baúladÕlar. Çünkü, Konya’da devlet büyükleri görüútükten
sonra, Selçuklu tahtÕna, büyük o÷ul olan Keykâvus’u uygun görmüúler ve
Kayseri’ye gidip, Keykâvus’u Malatya’dan getirerek, tahta çÕkarmÕúlardÕr. Buradan,
sultan ile saray halkÕ ve devlet büyükleri Konya’ya gitmek üzere iken, kardeúi
Keykubâd, yanÕnda daha bayatta olan amcasÕ Erzurum Meliki Mu÷iseddin Tu÷rulúah ile Küçük Ermenistan KralÕ Leon112‘da bulundu÷u halde ordularÕyla
Kayseri’ye gelip, kaleyi kuúattÕlar. Bu durum, oldukça uzun bir savaúa neden
108
Bu ad, bazen Yâ÷Õbasân ve bazen Yâ÷Õbasan ve Daniúmendlilerden kalan 559(1164) tarihli en eski
kitabede, Ya÷Õ Basan úeklinde yazÕlÕdÕr. Bu konuda bkz. TOEM’da «Melik Gâzi Kitabeleri», Beúinci yÕl,
1331, s. 446, 457, ve not 1. AyrÕca, 459, 566 ve yine orada «Tokat Kitabeleri», s. 587-589.
109
«Sitt» ve «sitti», hanÕm anlamÕna gelir. «Seyyideti» kelimesinden hafifletilmiútir (Kamus
tercümesi). Hatun sözü, Melike anlamÕnÕ da taúÕr. Gerek bu lâkap, gerekse Müslüman kadÕnlara verilen
di÷er lâkaplar ve unvanlar için baúka yerde gerekli bilgiler verilmiútir. Bkz. TOEM’da. «Tokat
Kitabeleri», beúinci yÕl, 1331, s. 657, not, 1. [Kayseri’de, «sittin çalsÕn, sen oyna» úeklinde bir söz hâlâ
söylenmektedir (K.G.) ]
110
«Elti» veya «ilti», iki kardeúin eúlerine söylendi÷i gibi, Türkçede kadÕn ve hanÕm anlamÕna da
gelir. Bkz. øbn Mühennâ, Hilyetü’l’Lîsan (basÕlmaktadÕr) [do÷rusu, «Hilyetü’l-ønsan ve Hibetü’lLisan»‘dÕr. Kendisi ve eseri hakkÕnda bakÕnÕz. Zirikli Hayreddin, el-A’lâm, Beyrut 1969, c. I, s. 172. øbn
Mühennâ 828 (1424)’de Kirman’da ölmüú IraklÕ bir tarihçidir. AdÕ geçen eseri østanbul 1340’da basÕlmÕú
olup, 230 sayfalÕk bir lügattir. Bu lügatin 149. sayfasÕnda: «-KadÕnlarÕn VasÕflarÕ» bölümünde; sitt: Elti,
ilti anlamÕndadÕr (K.G.)]. Mustafa, Kitabü’l-ødrâk; Tercüman-Õ Türkî ve Arabi, vs.
111
Gurlulardan birinin adÕ, «Alâeddin AtsÕz»‘dÕr, MüneccimbaúÕ, Sahâyif, c. 2, s. 602,
Harezmúahlardan Kutbeddin Mehmed’in o÷lu «AtsÕz» adÕnÕ taúÕrdÕ, Cahun, Medhal, s. 263. Tarih
Encümeni’nin OsmanlÕ Tarihi, c. I, s. 187.
112

II. Leon ki, «Büyük Leon» adÕyla da anÕlÕr. 1198’den 1220’ye [Osman Turan, Selçuklular
ZamanÕnda Türkiye, s, 249’da 1187-1219] kadar egemen olmuú, ve Selçuklular ile pek çok iliúkilerde
bulunmuútur.
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oldu÷undan Kayseri’nin vâlisi ve emniyet müdürü bulunan Celâleddin Kayser
adÕnda bir emîr113 tarafÕndan Kral Leon’a kÕymetli bir hediye verilmek gibi, kabul
olunan tedbir sonunda, adÕ geçen kralÕn savaú meydanÕndan çekilmesi üzerine, Melik
Mu÷iseddin Tu÷rulúah da kardeúinin o÷lunu bÕrakÕp gitti. Böylece, yalnÕz kalan
Alâeddin Keykubâd, kuúatmayÕ sürdürmeden vazgeçmeye zorlanarak, ordusuyla
Ankara tarafÕna hareket edip, Ankara Kalesi’ni aldÕktan sonra, içine kapandÕ114. øúte,
Sultan I. Keykâvus bu úekilde, kuúatmadan kurtulan Kayseri Kalesi’nden son derece
úanlÕ görünüú ile çÕkÕp, Aksaray’a u÷radÕktan sonra, Selçuklu baúkenti olan
Konya’da sultanlÕk tahtÕna oturmuútur115. AdÕ geçen sultan, Konya’da bir süre ülke
iúleriyle u÷raútÕktan sonra, kardeúi Keykubâd’dan Ankara’yÕ almak üzere, o tarafa
hareket etti. Bir süre kuúattÕktan sonra, úehir halkÕ kaleyi teslim etti. Alâeddin
Keykubâd da tutuklanarak Malatya’ya götürülüp, önce orada bulunan «Minúar»
Kalesi’nde ve sonra «Kezirpert» adÕndaki kalede hapis edilmiútir116. øbn Bîbî, bu
olayÕn tarihini vermiyor. Ebu’1-Fida, 609 (1212-13) yÕlÕnÕ gösteriyor117.
øzzeddin Keykâvus, Ankara’da kardeúleriyle u÷raúmakta iken, Antalya’nÕn
HÕristiyan halkÕ, bunu fÕrsat bilerek isyan edip, KÕbrÕs HÕristiyanlarÕyla birleúerek
Antalya’yÕ zaptetmiúlardi. BunlarÕ cezalandÕrmak üzere Keykâvus savaú açÕp,
Antalya’yÕ aldÕktan sonra118, ordusunu Trabzon ømparatoru T. Alexis’in
topraklarÕndan olan Sinop üzerine yönelterek burayÕ da almÕútÕr.
øbni Bîbî, Sinop’un fethini 611(1214) yÕlÕ kasÕmÕn ikisinde gösteriyor119. Bu
fetih, øslâm tarihinde önemli olaylardan sayÕldÕ÷Õ için, özel bir elçilikle, Abbasi
113
Bu Emîr’in adÕ, Konya’da bir yol yapÕmÕna ait olan bir kitabede ve Tevhîd Bey’in TOEM’da (yÕl,
1, 1326, s. 254) yayÕnladÕ÷Õ Sinop Kalesi’nin yapÕlÕúÕna ait di÷er bir kitabede geçmektedir.
114
Ermeni tarihçileri, Leon’un Kayseri KuúatmasÕ’nda bulundu÷una ait birúey söylemiyorlar. øbn
Bîbî’de ise, açÕklamalar vardÕr.
115
øúte, bu sÕrada idi ki, I. Keyhüsrev’in cenazesini Lâskâris Konya’ya gönderdi, øbn Bîbî, Farsça
Selçuknâme, s. 47.
116
«El-Minúâr», a÷aç biçen testere anlamÕna gelir. FÕrat yakÕnÕnda bir kaledir, (Yakut, Mucemü’lBaldan). MercidabÕk SavaúÕ’ndan sonra, Sultan I. Selim’in eline geçen kalelerden biridir, Tacü’t-Tevârih,
c. 2, s. 339. «Kezirpert»in yerini tâyin edemedik. Pert (piret), Ermenice «kale» demektir. AdÕ geçen yer
hakkÕnda, Adana Lisesi Ö÷retmeni Niyâzi Bey’in vermiú oldu÷u bilgilere göre, Divân-Õ Hümâyûn
defterinde 979(1571-72) tarihli belgede Malatya Sanca÷Õ nahiyelerinden biri «Gederbid» olarak yazÕlÕ
olup, X. (XVI) yüzyÕlda yapÕlan bu sanca÷Õn tahrir defterlerinde de «Gederbit» nahiyesinin birçok köyleri
gösterilmiútir ki, bunlarÕn bazÕlarÕ úimdi vardÕr.
117
Ebu’I-Fida, bu münâsebetler (c. 3, s. 120) ayni yÕlda Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn Sivas’Õ kuúattÕ÷ÕnÕ,
fakat Keykâvus’un Eyyûbi meliklerinden Adil o÷lu Melik Eúrefi yardÕma ça÷ÕrdÕ÷ÕnÕ haber alÕnca,
kuúatmayÕ bÕrakÕp, gitti÷ini ve 610(1213-14)’da Keykâvus’un amcasÕ Tu÷rulúah’Õn ülkesi olan Erzurum
ve ba÷lÕ yerlerini ele geçirdi÷ini ve hatta, Tu÷rulúah’Õ öldürdü÷ünü yazÕyor. sa da, bu bilgiler yanlÕú olsa
gerekir. Çünkü, Keykâvus’un ölümünde Tu÷rulúah’Õn da hayatta oldu÷unu, hatta sultan seçilmesinin bile
söz konusu oldu÷unu øbn Bîbî yazÕyor (Farsça Selçuknâme, s. 83). Yine Ebu’1-Fida, 711 (1311) olaylarÕ
arasÕnda (c. 3, s. 122), Kral Lâskâris’in Türkmenler tarafÕndan esir edilerek, øzzeddin Keykâvus’a teslim
edildi÷ini ve babasÕ Keyhüsrev’in úehit edilmesine neden olmasÕndan dolayÕ, Keykâvus bunu asmak
istemiúse de, önemli bir can kurtarma akçasÕ vermek ve bazÕ kaleleri bÕrakmak suretiyle kurtulabildi÷ini
bildiriyor. øbn Bîbî’de buna ait hiçbir bilgi yoktur. Muralt’Õn Kronoloji’de, Bizans tarihçilerinden
Paohymeres’e dayanarak, bu olayÕ 1214 yÕlÕnda göstermesi de do÷ru olamaz. Çünkü, bu eser, 1261’den
1308 yÕlma kadar olan bir zamanÕ içine alÕr. Lebeau, bu görüúün yalnÕz, batÕ tarihçilerinde yer aldÕ÷ÕnÕ, c.
17, s. 299’da açÕklÕyor. Fallmerayer, Trabzon ømparatorlu÷u Tarihi’nde (Alm. ) bu söylentiyi
yorumlayarak, Ebu’l-Fida’nÕn bu olayÕ, Sinop’un alÕnÕúÕyla karÕútÕrmÕú oldu÷unu sanÕyor (s. 92). AynÕ
olayÕ, Deguines de, Hunlar Tarihi’nde (c. 2, kÕsÕm, 11, s. 57’de) aktarÕyor.
118

Antalya’nÕn alÕnÕúÕnÕ, øbn Bîbî ve di÷er tarihçiler bildirmiyorlar. Sinop’un alÕnÕúÕndan önce
oldu÷una göre, Huart’Õn 612(1215) tarihini yazmasÕ do÷ru olamaz (Epigraphie, s. 18).
119
øbnü’1-Esør, Ebu’1-Fida ve øbn Haldun, Sinop’un fethi tarihini bildirmiyorlar. YalnÕz, Ebu’lFerec, Süryanice tarihinde 611(1214) yÕlÕnÕ göstererek, bu sarada Sinop Hâkimi Kir AIexis’in
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Halifesi’ne 120 bildirilmiútir. Bundan sonra, øzzeddin Keykâvus, Ermeni KralÕ
Leon’un úehirlerinden olan Tarsus üzerine yürüyüp, Çinçin121 Kalesi’ni alarak,
kralÕn vermekte oldu÷u verginin de÷erini iki katÕna çÕkartmÕútÕr122. Buradan
dönüúünden sonra, Keykâvus, Erzincan Meliki Mengüceko÷ullarÕndan Fahreddin
Behramúah’Õn kÕzÕyla evlenerek, iki aile arasÕnda eski yakÕnlÕ÷Õ, bir kere daha
yenilemiútir123.
Keykâvus’un son askerî hareketini, Halep SavaúÕ teúkil eder. Halep
Eyyûbileri’nden Melik Zâhir Gâzi 613(1216)’de ölüp, yerine daha küçük yaúta olan
o÷lu Melik Aziz GÕyâseddin Mahmud geçti÷inden, bu fÕrsatÕ kaçÕrmamak için
Halep’i almak üzere Keykâvus, ordusuyla o tarafa yönelmiú ve gerçekten,
baúlangÕçta Merziban, Tell-Baúer gibi kaleleri almak suretiyle, bazÕ baúarÕlar elde
etmiúse de, bu sÕrada Meyyafarikin (Silvan) Eyyûbileri’nden Melik Eúref
Muzaffereddin Musa, Haleplilerin yardÕmÕna yetiúti÷inden Menbic civarÕnda
meydana gelen savaúta, Keykâvus yenilerek, ülkesine dönmeye mecbur olmuú ve
aldÕ÷Õ kaleler de elinden çÕkmÕútÕr. Bu yenilgiden dolayÕ, øzzeddin Keykâvus
bunalÕm içine sürüklenerek, hiddetinden birçok suçsuz emirleri acÕmasÕz bir úekilde
öldürtmüútür. Böyle heyecanlÕ olaylar ve felâketlere dayanamayarak, hastalanmÕútÕr.
Tarihçiler, verem hastalÕ÷Õna yakalandÕ÷ÕnÕ ve Sivas’Õn suyu kendisine a÷Õr
geldi÷inden Virânúehir’e124 getirilerek, oraya hergün, Malatya’dan FÕrat suyu
getirildi÷ini bildiriyorlar. Bununla beraber, hastalÕk ilerlemiú oldu÷undan
kurtulamayarak ölmüútür. Cenazesi, oradan Sivas’a getirilerek, Selçuklu eserlerinin
en güzellerinden olan kendi yaptÕrmÕú oldu÷u ùifâiye Medresesi içindeki özel
türbeye gömülmüútür. AdÕ geçenin zamanÕnda, Anadolu’da pek çok büyük binalar
yaptÕrÕlmÕútÕr.
I. øzzeddin Keykâvus’un ölüm tarihini, øbn Bîbî, 4 ùevval 617 (2 AralÕk 1220)
olmak üzere gösteriyor (Farsça Selçuk-nâme, s. 82). Bu da Sivas’da türbenin
kapÕsÕndaki kitabenin tarihiyle uyuúur125. Hâlbuki, øbnü’1-Esîr, (c. 12, s. 146), Ebu’löldürüldü÷ünü söylüyor. Fallmerayer, Trabzon ømparatorlu÷u Tarihi’nde (s. 94), bu 1222 yÕlÕnda ölen
Trabzon ømparatoru I. AIexis olamayaca÷Õndan, kardeúi olmasÕ gerekti÷ini ileri sürüyor.
120

575(1179-80)’den 622(1225) yÕlÕna kadar halifelik makamÕnda, Ebu’l-Abbas Ahmed En-Nâsr Lidînullah bulunuyordu.
121
BaktÕ÷ÕmÕz kitap ve haritalarda, bu adda bir yer bulamadÕk. Ahmed Tevhîd Bey, bunun «Haçin»
olmasÕ ihtimalini ileri sürüyor. [Osman Turan ise, Çinçin ve Haçin kalelerinin, ayrÕ ayrÕ kaleler
olduklarÕnÕ, úu cümlesiyle açÕklÕyor: «Türkler Ceyhan Vâdisi boyunca ilerleyerek, Çinçin ve Haçin
kalelerini úiddetli muhasaralar sonunda fethettiler» (Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 314) (K.G.)].
122

Ermeni tarihçilerinde, Keykâvus’un bu savaúÕna ait bir söz yoktur.

123

øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 21’de: «Melik Fahreddin Behramúah ki, kendisi Sultan (yani,
Rükneddin Süleymanúah’Õn damadÕ) Mengücek Gâzi’nin torunlarÕndandÕr» [der].
124
Anadolu’da birkaç «Viranúehir» vardÕr. BunlarÕn ikisi Malatya’nÕn güneybatÕsÕndadÕr. Bunlardan,
daha çok FÕrat’a yakÕn olan Keykâvus’un öldü÷ü yer oldu÷unu zannederiz. Her ne kadar, Huart,
Epigraphie’de (s. 19, not, 2), Sivas’Õn güneyinde Aziziye’nin kuzeyindeki ve Gökdilliba÷’Õn batÕsÕndaki
«Viranúehir» oldu÷unu zannediyorsa da, burasÕ Malatya’ya çok uzak oldu÷undan, bu söz do÷ru de÷ildir.
125
Cenâbî’nin verdi÷i kitabe metni yanlÕútÕr. Do÷rusu aúa÷Õdaki gibidir: “4 ùevval 612 (2 AralÕk
1220)’de geniú köúklerden dar kabirlere geldik. Eyvah! MalÕm bana fayda vermedi, sultanlÕ÷Õm
(makamÕm) harap oldu. Mülkümüzden göçüp geldik ve yokluk (dikeni) battÕ.” Metni aúa÷Õdaki gibidir:

ϭ ϚϠϣ Ϧϋ ϝΎΣήΘϟ ϦϴΑ ϭ ϝΎϘΘϨϧϻ ϖϴϘΤΗ ϪϴϧΎτϠγ ϰϨϋ ϚϠϫ ϪϴϟΎϣ ϰϨϋ ϰϨϋ Ύϣ ϩΎΗήδΣ Ύϳ έϮΒϘϟ ϖϴο ϰϟ έϮμϘϟ Δόγ Ϧϣ ΎϨΟήΧΪϘϟ
ΔϳΎϤΘγ ϭ ήθϋ ϊΒγ ΔϨγ ϝϮη Ϧϣ ϊΑήϟ ϰϓ ϝϭΰϟ Ϛϴη
Bkz. Corpus, Sivas-Divri÷i Kitabeleri, s. 8, türbenin birçok resimlerini içine alÕr. Huart, Epiraphie’de
(s. 88), kitabeyi yanlÕú anlamÕútÕr. Necip AsÕm, Türk Tarihi, s. 417; Hammer, c. I, s. 34, 367; øbn Bîbî,
Farsça Selçuknâme, s. 82’de türbesi Farsça bir kÕt’a yazÕlmÕú oldu÷unu bildiriyor ki, Türkçe
Selçuknâme’de bunun Türkçesi yazÕlÕdÕr. Bugün, bu kÕt’a türbe üzerinde bulunmayÕp, di÷er Farsça bir úiir
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Fida, (c. 3, s. 130), MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel’de 616 (1219-20) yÕlÕnÕ
yazÕyorlar ki, bu da meskûkât (paralar) ilminin verdi÷i delillerle kuvvetleniyor.
Çünkü, adÕ geçen sultanÕn halefi olan I. Alâeddin Keykubâd adÕna Sivas’da,
Konya’da ve Kayseri’de basÕlmÕú birçok paralar vardÕr ki, bu da Keykubâd’Õn aynÕ
yÕlda tahta çÕktÕ÷ÕnÕ do÷rular. Bundan dolayÕ, türbe kitabesinin tarihi, binanÕn
bitimini bildirmesi gerekir126.
VI
Sultan I. øzzeddin Keykâvus ZamanÕ, (607-616/1211-1220), Yo÷unburç:
Eskiúehir surunun do÷u köúesinde ve Alaca Mescid’in karúÕsÕndaki yuvarlak kuleye
«Yo÷unburç»127) adÕ verilir (Levha 2, Kale krokisi). Burcun üzerinde duvara
konulmuú mermer kitabenin kalÕn bir sülüs ile yazÕlmÕú yazÕlarÕ, aúÕrÕ derecede
bozulmuú ve birçok yerleri kÕrÕlmÕú oldu÷undan metni eksik olup, Türkçesi úöyledir:
«1-Büyük sultan zamanÕnda, 2-Kara[larÕn] ve denizlerin...büyük Sultan, 3KÕlÕçarslan o÷lu Keyhüsrev o÷lu Keykâvus.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϢψόϤϟ ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ (˺
ϡΎψϋϻ ϥΎτϠγ ϦϳήΤΒϟϭ ήΒϟ (˻
ϥϼγέ ΞϠϗ ϦΑ ϭήδΨϴϛ ϦΑ αϭΎϜϴϛ (˼
Kitabenin tarihi, tesbit edilemedi÷inden I. øzzeddin Keykâvus’un bu burcu hangi
yÕllarda yaptÕrdÕ÷Õ veya onarttÕ÷Õ bilinemez128. Kardeúi, Alâeddin Keykubâd’Õn
Kayseri Kalesi’ni kuúattÕ÷Õ sÕrada, orada birçok çarpÕúmalar oldu÷unu yukarÕda
söylemiútik. Herhalde, bu sÕrada kalenin bazÕ bölümleri bozulmuú olaca÷Õndan,
onarÕlmasÕna, kuúatmanÕn kaldÕrÕlmasÕndan sonra baúlanmÕú olmasÕ ve bundan
dolayÕ, kitabenin konulmasÕnÕn Keykâvus’un devrinin ilk yÕllarÕna denk gelmesi
yakÕn ihtimaldir.
VII
Sultan I. Alâeddin Keykubâd ZamanÕ (1220-1237)-Kale Kitabesi, 621
(1224): øç Kale’nin kuzey yönünde bulunup, «At MeydanÕ» adÕ verilen yerin ayrÕca,
bir sur ile çevrilmiú bulundu÷u kalÕntÕlarÕndan anlaúÕlmaktadÕr (Resim 2, Kale
krokisi). øúte bugün askerî deponun bulundu÷u yerde, bu surlardan kalan bir duvar

çini ile yazÕlÕdÕr. Cenabî, Aúir Ef. Ktp. de yazma, nu: 608, vr. 192’de Keykâvus’un ölümünü úöyle
yazÕyor: «616(1219-20) yÕlÕnda... vereme tutulmuútu. HastalÕ÷Õ ilerleyince, doktorlar, ona
Karamano÷ullarÕ ülkesinden Viranúehir’in havasÕnÕ tavsiye ettiler. Oradan (Sivas’dan) dönüp, orada
(Viranúehir’de) öldü. Vasiyeti üzerine yapÕlan Sivas’daki ùifâiye yakÕnÕnda gömüldü.” Keykâvus’un
türbesinde 13 adet sanduka vardÕr. Bunlardan biri, Sultan YÕldÕrÕm Bayezid’in o÷ullarÕndan olup, Timur
hücumunda, Sivas’Õ savunurken esir düúmekle, Timur tarafÕndan idam edilen Ertu÷rul Bey’in kabri
oldu÷u söylenirse de, üzerinde bunu do÷rulayacak hiçbir kitabe yoktur. Ertu÷rul Bey’in úehit oluúu
hakkÕnda, bkz. Hammer, c. 2, s. 62. Bursa’da da, bir Ertu÷rul Bey Camii olup, yakÕnÕnda da, adÕ geçen
úehzadenin olmak üzere kitabesiz bir mezar gösteriyor, bkz. øsmail Beli÷, Güldeste-i Riyâz-Õ ørfân, s. 40.
126

Galib, Takvim, s. 26; Tevhîd, Katalog, s. 148, 158, 167.

127

«Yo÷un» veya «Yo÷an», Türkçede iri, kalÕn, kuvvetli demektir (çeúitli sözlüklerde). Bu kuleye
«Birinci Bâsbân Dâiresi [karakol]» de denir.
128
BazÕ kitabelerde, esasen hiçbir tarih yazÕlmadÕ÷Õndan, ihtimal ki, bunda da tarih yoktu. [Müellifin,
«berr» olarak aldÕ÷Õ, «berreyn» úeklindedir. ]
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parçasÕ üzerinde129, bulunan dört satÕrdan ibaret kitabenin Türkçesi úöyledir: «Bu
mübarek yapÕ, Keyhüsrevo÷lu, din ve dünyanÕn úerefi, fetihler sahibi, dünya
sultanlarÕnÕn efendisi, sultanlarÕn büyü÷ü, Mü’minler Emîri’nin burhânÕ, yüce Sultan
Keykubâd’Õn Devri’nde, 621(1224) yÕlÕnda tamamlanmÕútÕr.» Metni aúa÷Õdaki
gibidir:
ϥΎτϠδϟ ϡΎϳΎΑ Δϛ έΎΒϤϟ ΓέΎϤόϟ ϩάϫ ΖϤΗ (˺
ϢϟΎόϟ Ϧϴρϼγ Ϊϴγ Ϣψϋ ϻ ϩΎθϨϫΎη ϢψόϤϟ (˻
ϭήδΠϴϛ ϦΑ ΩΎΒϘϴϛ Θϔϟ ϰΑ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ˯ϼϋ (˼
ΔϳΎϤΘγ ϭ Ϧϳήθϋ ϯΪΣ ΔϨγ έϮϬη ϰϓ ϦϴϣΆϤϟ ήϴϣ ϥΎϫήΑ (̊
Her ne kadar, bu metinde «bu kale» veya «kule» ve «küçük hisar» anlamÕna
olarak «bu burç» gibi, bir sözle kitabenin neye ait oldu÷u açÕklanmamÕúsa da,
kalenin onarÕlarak veya geniúletilerek, yapÕlÕúÕna dâir oldu÷unu yeri yeteri kadar
açÕklamaktadÕr. «Kal’a» sözü, kitabelerde do÷rudan do÷ruya inúaat anlamÕnadÕr. IV.
satÕrda görülen «Burhânu Emîri’l-Mü’minin» unvanÕ Selçuklu sultanlarÕna özel bir
úekilde Abbasi halifeleri tarafÕndan verilirdi.
VIII
Sultan Alâeddin Keykubâd ZamanÕ (616–634/1220–1237) Kale Kitabesi: Bu
kitabe, øç Kale’nin dÕúÕnda ve At MeydanÕ denilen yere bakan130 büyük bir burcun
üzerindedir (Resim 2, Kale krokisi) KalÕn Selçuklu yazÕsÕyla yazÕlÕ iki satÕr kitabenin
Türkçesi úöyledir: «Keyhüsrev o÷lu, yüce Sultan, din ve dünyanÕn úerefi fetihler
sahibi, Burhânu Emîri-l-Mü’minin (Mü’minler Emîri’nin BurhânÕ) Keykubâd.»
Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ˯ϼϋ ϢψόϤϟ ϥΎτϠδϟ (˺
ϦϴϨϣΆϤϟήϴϣ ϥΎϫήΑ ϭήδΨϴϛ ϦΑ ΩΎΒϘϴϛ ΘϔϟϮΑ (˻
Bu kitabede ne tarih ve ne de fazla bir bilgi bulunmadÕ÷Õndan ve hâlbuki, gerek I.
Keykubâd’Õn ve gerekse II. Keykubad’Õn babalarÕ Keyhüsrev adÕnÕ taúÕdÕklarÕndan,
bu iki Keykubâd’Õn hangisine âit oldu÷u bilinemezse de, I. Alâeddin Keykubâd,
ço÷u zaman Kayseri’de bulundu÷una ve úehrin kalelerinde önemli onarÕmlar
yaptÕ÷Õna bakÕlÕrsa, adÕ geçene ait olmasÕ muhtemeldir.
I. Alâeddin Keykubâd, Selçuklu sultanlarÕnÕn onuncusu olup, 616(1220)’dan
634(1237) yÕlÕna kadar hüküm sürmüútür. AdÕ geçen, Anadolu Selçuklu sultanlarÕ
arasÕnda en çok ün yapan sultandÕr. Anadolu’da hemen hemen hiçbir yer yoktur ki,
Alâeddin adÕ anÕlmasÕn. Halk, genellikle büyük binalarÕn ço÷unun, Alâeddin
zamanÕndan kaldÕ÷ÕnÕ söyler. BazÕ tarihçiler, kendine «büyük» lâkabÕnÕ da
vermiúlerdir131. En emektar ve tecrübeli devlet adamlarÕnÕ öldürtmek veya
129
Bugün bu duvar parçasÕndan hiç eser kalmayÕp, adÕ geçen kitabe, Kayseri Askerî Hastahanesi’nin
I. kat merdiven boúlu÷undaki duvara yerleútirilmiú ve yanÕna da Türkçesi konulmuúsa da, tercüme
bozuktur (K.G.).
130
131

Bugün, Kayseri Merkez Postahanesi’ne bakan taraftadÕr (K.G.).

øbn Bîbî, Türkçe Selçuknâme, s. 208’de úöyle övüyor: “Tarihçiler katÕnda, do÷rulu÷u açÕk ve
úüphesizdir ki, merhum, ma÷fur, saîd ve úehîd, hak, din ve dünyanÕn sultanÕ KÕlÕçarslan o÷lu
Keyhüsrev’in o÷lu Keykubâd -Allah, onun burhanÕnÕ nurlandÕrsÕn- Selçuklular HanedanÕ’nÕn parlak
yÕldÕzÕ ve en güçlüsü idi. O÷uz neslinden ve hanlarÕndan, øslâm bayrak ve sancaklarÕnÕ onun gibi, yüceltici
sultan gelmedi.” Tevhîd, Katalog, s. 183’de: «I. Alâeddin Keykubâd, Anadolu Selçuklu sultanlarÕnÕn en
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uzaklaútÕrmak gibi, iúledi÷i büyük hatalar bir tarafa bÕrakÕlÕrsa. Sultan Alâeddin,
geniú bir siyasi fikre sahip olup, devlet iúlerinde gösterdi÷i dirayet ve ileri görüúlülük
sayesinde Selçuklu Devleti ve øslâm ülkeleri arasÕnda, seçkin bir yer almÕú
oldu÷unda úüphe yoktur. Anadolu’da câmii, medrese, han ve saray gibi önemli ve en
güzel binalar ve Konya ve Sivas surlarÕ gibi en büyük kaleler adÕ geçen sultanÕn
devrinde meydana getirilmiútir.
Alâeddin Keykubâd’Õn zamanÕna ait olaylar ve fetihler, tarih kitaplarÕnda
etraflÕca yazÕlÕ oldu÷undan, burada tekrara gerek olmayÕp, ancak yukarÕdan beri
yürütmekte oldu÷umuz olaylar zincirini kesmemek için, bu bölümde, özet olarak
birkaç söz söyleyece÷iz132; YukarÕda gördü÷ümüz gibi, Alâeddin Keykubâd, saltanat
davasÕndan dolayÕ, büyük kardeúi Keykâvus’a karúÕ ayaklanarak, Kayseri
KuúatmasÕ’nda baúarÕsÕzlÕ÷a u÷radÕktan sonra, Ankara Kalesi’ni alarak, orada
yerleúmiú ve fakat, burada da kardeúine yenilerek esir düúüp, Malatya civarÕnda
Minúar ve sonra Kezirpert adlÕ kalelerde hapis edilmiúti. Alâeddin, Ankara’da
bulundu÷u sÕrada, orada âdeta bir hükümet kurarak, kendisine «Melik Mansur
Keykubâd» adÕnÕ vermiú ve bu adla para da bastÕrmÕútÕ133.
Sultan øzzeddin Keykâvus’un 616(1220)’da ölmesi üzerine, devletin ileri
gelenleri, Alâeddin’i hapis bulundu÷u Kezirpert Kalesi’nden alarak Sivas’a getirtip,
orada kardeúinin ölüsünü gösterdikten sonra tahta çÕkardÕlar. Oradan saltanat
merkezi olan Konya’ya gitmek üzere, önce Kayseri’ye u÷radÕlar. Selçuklular
zamanÕnda Sivas ve Kayseri de birer hükümet merkezi kabul edilirlerdi. Bundan
dolayÕ, Sultan Alâeddin, Kayseri’ye büyük gösteriú ve úanla girdi. Seyfeddin Ebû
Bekir adlÕ emîr, Kayser’nin sübaúÕsÕydÕ. Alâeddin, burada da tahta çÕkÕú törenini
yaparak, Aksaray yoluyla Konya’ya vardÕktan ve Selçuklu tahtÕna oturduktan sonra,
zaman yitirmeden devletin baúlÕca hizmetlerine yöneldi ve hükümet iúlerini
düzenlemekle u÷raútÕ134. Bu aralÕk, Abbasi halifesi tarafÕndan elçi olarak gönderilen
Ebû Abdullah Ömer o÷lu Suhreverdi’yi kabul etti135. Bundan sonra Alâeddin, ülkeyi
geniúletmeye önem vererek, birbiri ardÕnca Akdeniz kÕyÕsÕnda bulunan Küçük
Ermenistan kalelerinden Kâlonoros Kalesi’ni alarak yerine «Alâiye» (Alanya)
ùehri’ni kurdu136. Buradan batÕ tarafÕna yönelip, yine deniz kÕyÕsÕnda Âlâra ÇayÕ’nÕn
ulusu ve büyü÷üdür.» dedi÷i halde, TOEM’da yayÕnlanan bir makalesinde (Birinci yÕl, s. 38), úu úekilde
ifâde de÷iútiriyor. I. Keykâvus’un devlet adamlarÕna uyguladÕ÷Õ haksÕzlÕ÷Õ, kardeúi ve halefi -büyükunvanÕnÕ hakkÕ olmadan alan I. Alâeddin Keykubâd da baúka bir úekilde uyguladÕ÷Õndan... Emîrlerin ve
devlet büyüklerinin büyük bir kÕsmÕ harcanmÕútÕr ki, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküú nedenlerinden
baúlÕcasÕ bu durumdur.» Encümen’in yayÕnladÕ÷Õ OsmanlÕ Tarihi, yazarlarÕ da (c. I. s. 185), úöyle diyorlar:
«Sultan Alâeddin Keykubâd, VII(XIII). yüzyÕlÕn büyük sultanlarÕndandÕr. Adil, âlim, siyaseti sa÷lam, ilim
adamlarÕ ve fazilet sahiplerine ilgisi çok, etkisi ve tedbiri sa÷lam idi. »
132
Bu bölümde kaynaklarÕmÕz, øbn Bîbî’nin Selçuknâme’si, øbnü’1-Esir, Ebu’l-Fîda ve
MüneccimbaúÕ’nÕn «Câmiü’d-düvel tarihleriyle, Muhârebât-Õ Salîbîyye Müverrihleri MecmualarÕ’dÕr. [Bu
konuda geniú bilgi için Bkz. Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 325’de «Türkiye
SelçuklularÕnÕn økbal Devri» adÕyla baúlayan I. Alâeddin Keykubâd’Õn saltanatÕ, s. 402’ye kadar
anlatÕlmÕútÕr.]
133
Tevhîd, Katalog, s. 346, sikke (madeni para) kestirilmiú oldu÷una bakÕlÕrsa, adÕna hutbe de
okutmuú olabilece÷i düúünülebilir.
134

Reúideddin Vezir, Seyfeddin Aybe, Seyfeddin Ebû Bekir, Pervâne Celâleddin Kayser,
Hüsameddin Çoban, Seyfeddin KÕzÕlbey, Kemâleddin Kâmyar, Celâleddin Karatay ve Necmeddin Ebu’lKasÕm Tusî yüzyÕlÕn büyük adamlarÕndan idiler. Son iki kiúi, hakkÕnda Bkz. TOEM’da «KaradayÕ HanÕ»
adlÕ makale, beúinci yÕl, s. 520 ve «Tokat Kitabeleri» adlÕ makale, yine orada, s. 589-644.
135
136

Suhreverdi, Konya’dan dönüúünde Kayseri’ye de u÷ramÕútÕr.

Bkz. TOEM’da Anadolu’da øslâmî Kitabeler’den «Alâiyye», beúinci sene, s. 154. Milâdi XIII.
yüzyÕlÕn ortasÕnda yaúayan «Simpad»Õn Küçük Ermenistan Tarihi’nde Alâeddin, Kâlonoros Kalesi’ni
aldÕktan sonra, bu yörenin beyi olan Kirvart’Õn kÕzÕnÕ aldÕ÷ÕnÕ ve Silifke’ye kadar Kilikya Traheâ’yÕ (yani,
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kayna÷Õ yakÕnÕnda bulunan «Âlâra» Kalesi’nÕi aldÕ. 618(1221)’de Konya ve Sivas’Õn
kale surlarÕnÕ yapÕp, büyüklük ve sa÷lamlÕ÷Õndan, üzerlerine yerleútirilen türlü türlü
heykeller ve kitabelerden dolayÕ, dünyanÕn hayranlÕk duyulan eserlerinden sayÕldÕ137.
Bu surlarÕn inúasÕnÕn tamamlanmasÕndan sonra, Kayseri’ye yönelip, orada yine
hâlife tarafÕndan gönderilen Muhiddin b. Cevzî adÕnda bir elçi ile görüútü. Bu
zamanlarda Orta Asya’dan gelip, Gürcistan ve KÕpçak taraflarÕnÕ ya÷malayan
Mo÷ollarÕn saldÕrÕsÕndan korkuluyordu. øúte bundan dolayÕ, halifelikce SelçuklularÕn
yardÕmÕ sa÷lanmak isteniyordu. Bununla beraber, Mo÷ollar bu defa Anadolu’ya
gelmediler138. Alâeddin’in Kayseri’de bulunmasÕ 621(1224) yÕlÕna denk gelmesi çok
muhtemel olup, iúte bu sÕrada, Kayseri Kalesi de onarÕlÕp veya geniúletilerek,
yukarÕda adÕ geçen VII ve VIII nolu kale kitabeleri konulmuú olacaktÕr. Ve yine
Alâedddn, bu defa Kayseri’de bulundu÷u sÕrada çok kötü ve Sultan Alâeddin
hükümeti için bir leke olan olaylara sahne olmuútur. ZamanÕnda çok ünlü olan
emirlerinden Seyfeddin Aybe, Zeyneddin Baúara139, Mübârezeddin Behramúah ve
Bahaddin Kutluca gibi devlet adamlarÕ birtakÕm önemsiz úeylerle suçlanarak, Aybe
ile Baúara’yÕ acÕmasÕzca harcayÕp, di÷erlerini karanlÕk kalelerde hapis, ve bazÕlarÕnÕ
öldürdükten sonra, bunlarÕn mallarÕna da el konuldu. Bu acÕklÕ olaylardan sonra,
Alâeddin yine fetihlerine devam ederek «Melik Mes’ud» adÕyla anÕlan HÕsn Keyfa
ve Âmid ArtuklularÕ’ndan Melik Mevdûd b. Mahmud140‘un topraklarÕndan olan
Kâhta ve Çemiúgezek’i 623(1226) yÕlÕnda alarak, Selçuklu ülkesine kattÕ141.
Mezopotamya’da hüküm süren hükümdarlar arasÕnda Meyyafarikin Eyyûbîleri’nden
Melik Eúref Muzaffereddin Musa b. Melik Adil, cesaret ve atÕlganlÕ÷Õyla ün
kazanmÕú oldu÷undan, Alâeddin’in göz koydu÷u küçük ülkeler kendisinden yardÕm
øç øl’i) zaptetti÷ini yazÕyor. Bkz, Muhârebât-Õ Salîbiyye Müverrihleri MecmuasÕ’ndan Ermeni Tarihçileri,
s. 645. [Bkz. Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 331 vd.]
137
Konya ve Sivas’Õn eski surlarÕ, bütünüyle yÕkÕlmÕú olacak ki, Alâeddin bunlarÕ hemen yeni gibi
yaptÕrÕyor, øbn Bîbî, Türkçe Selçuknâme, s. 258, bu konuda úunlarÕ yazÕyor: «Temellerini, duvarlarÕnÕ ve
kulelerini sa÷lamlaútÕrÕp, ak mermerle türlü türlü tasvir ve resimlerle süslediler. Kur’an âyetleri, meúhur
hadisleri ve hikmetli örnek sözlerle úâhnâme beyitlerinden yazÕp, mermer üzerine kazdÕlar...
TamamlandÕktan sonra, sultan hazretlerine bildirdiler. Sultan atlandÕ ve hendek etrafÕnda dolaútÕ, bütün
kale duvarlarÕna dikkatle bakarak, inceleyip, be÷endi. Övgüyle buyurdu: —Benim unvanlarÕmÕ kapÕ ve
kuleler üzerine, altÕnla yazÕlÕ oldu÷u gibi, onlarÕn (Devlet ileri gelenlerinin) adÕnÕ da yapÕlan kuleler
üzerine yazsÕnlar ki, sayÕsÕz birçok yÕllar, ömürler ve devirler geçtikçe, onlarÕn önemli çalÕúmalarÕndan
dünyada ün ve iz kala... ». Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinde surlarÕ tarif ediyor, (c. 3, s. 18). Sonraki
zamanlara ait seyahat kitaplarÕ için Bkz. Moltke, Türkiye MektuptarÕ (Alm.) s. 236; De la Borde, Küçük
Asya Seyahati, s. 116, levha 63-64; Texier, Küçük Asya, s. 662. Konya ve Sivas kalelerinin büyük bir
kÕsmÕ bundan 40, 50 yÕl öncesine kadar, korunmuútu. Bugün ise, bunlardan hiç eser yoktur. Hatta,
duvarlarÕn nerelerden geçtikleri ve kapÕlarÕnÕn yerleri bile belli de÷ildir. AcÕnacak bir yön varsa, o da
DiyarbakÕr, Antalya ve Halep kaleleri gibi, bugün de var olan önemli øslâmî binalarÕn yÕkÕlmasÕna da
yeltenildi÷inin görülmesidir.
138
Gerek Konya ve Sivas ve gerekse Kayseri kalelerinin inúa ve imar durumu bir Mo÷ol saldÕrÕsÕna
karúÕ alÕnan tedbirler cümlesinden oldu÷unda úüphe yoktur.
139
Ni÷de’de Alâeddin Câmii adÕyla anÕlan güzel eser, Zeyneddin Baúara’nÕn hayratÕndan olup,
620(1223)’de yapÕlmÕú oldu÷undan, adÕ geçenin idamÕ bu tarihten sonra olmuútur. AnÕlan emîrin
Konya’da 616(1219) tarihli bir mescidi olup, kitabesinde «Ahîr Bey es-Sultanî» unvanÕ yazÕlÕdÕr.
«AhÕr»(u) sesiyle Farsçada ahur anlamÕna olup, AhÕr Bey, Mîr-ahur makamÕndadÕr.
140
Melik Mevdûd’un babasÕ, NâsÕreddin Mahmud da «El-Melikü’s-Sâlih-» unvanÕnÕ almÕútÕr, Galib,
Müzenin, Meskûkât-Türkmâniyye Katalo÷u, s. 18.
141
Küçük Ermenistan Tarihi’nde Simpad, bu konuda aúa÷Õdaki bilgileri veriyor (Bkz. Muharebât-Õ
Salibiyye MecmuasÕ’ndan Ermeni Tarihçileri, s. 646): «Alâeddin Keykûbâd Kilikya’dan gözlerini baúka
yöne çevirerek, büyük bir kuvvet ile Erzincan’Õ alÕp, beyini öldürdü. Oradan Erzurum ve Malazgirt’i alÕp,
ta Kars’a kadar ilerledi. Sonra, Malatya, Harput, Çemiúgezek ve Amid (DiyarbakÕr) kalelerini ve
Harput’un güneyinde bulunan Gölcük adÕnda bir gölün ortasÕndaki ve «Cov» veya «Covuk» adlÕ kaleyi
alÕp, bu yörede FÕrat’Õn geçti÷i bütün topraklarÕ egemenli÷ine aldÕ ve Antep Beyi’nin yardÕmÕna gelmiú
MÕsÕrlÕlarÕ da yendi. »
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istediler. Bu durum sultana epeyi sÕkÕntÕ vermekteydi. Bunun üzerine, Alâeddin,
Eyyûbîler ailesiyle akrabalÕk kurmayÕ düúünerek, ùam’da hüküm sürmekte olan
Melik Adil’in o÷ullarÕndan Melik ùerafeddin Ayasa’nÕn kÕz kardeúiyle evlendi142.
«Melike Adile» veya «Melike-i Adiliye» diye bilinen bu melikenin korkunç bir
úekilde öldürülüp, yok edildi÷ini türbesindeki kitabesi dolayÕsÕyla ileride görece÷iz.
Dü÷ün töreni Malatya’da yapÕldÕktan sonra, Alâeddin Kayseri’ye gelerek, bir süre
burada kaldÕ. Görülüyor ki, Alâeddin, Kayseri’ye çok sÕk gelirdi. Tarihçilerin
söyleyiúlerine göre, ço÷u zaman kÕú mevsimini havasÕ yumuúak olan Antalya ve
Alanya’da geçirdikten sonra, ilkbaharda Kayseri’ye gelerek, seferlerine buradan
hareket ederdi. øúte bu defa da, KÕpçak seferi için burada hazÕrlÕkta bulundu. Emîr
Hüsameddin Çoban’Õn komutasÕ altÕnda yapÕlÕp, KÕrÕm kÕyÕsÕnda bulunan
«Su÷dak»Õn alÕnmasÕyla sonuçlanan bu seferi øbn Bîbî, uzun uzadÕya anlatÕyor.
Su÷dak (So÷dak), bugün «Sudak» diye bilinen yerdir143. AnlaúÕlan, Emîr Çoban
Kastamonu kÕyÕsÕna geçerek, Su÷dak’Õ almÕútÕ ki, o zamanlar için, askeri, denizaúÕrÕ
geçirebilmek çok zor bir iú oldu÷undan, Su÷dak Seferi’nin önemi büyüktür. AynÕ
zamanda, Sultan Alâeddin, emîrlerinden Çeúnigir Mübârizeddin ÇavlÕ ile
Komnenos’u144, Küçük Ermenistan’a ve Antalya SübâúÕsÕ Mübârizeddin Ertokuú’u
da Antalya kÕyÕlarÕna, úehirleri almak için yollamÕútÕ. AdÕ geçen emîrlerin olmadÕ÷Õ
zamanlarda, kendisinin Kayseri’de Keykubâdiyye SarayÕ’nda onlarÕn dönüúlerine
kadar, oturdu÷unu øbn Bîbî söylüyor145.
142
øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 123’de, bu evlili÷i uzun uzadÕya anlatÕyor. Ebu’l-Fida, yalnÕz bir
söz ile bundan bahsediyor, (c. 3, s. 170). Bununla birlikte, ileride kitabelerinde görülece÷i üzere, Sultan
Alâeddin, daha önce «Mahperi» adÕnda bir kadÕnla evlenmiúti ki, o÷lu II. Keyhüsrev’in annesidir,
143
øbn Bîbî, «Su÷dak»Õn «KÕfcak» øli’nde oldu÷unu ve Emîr Çoban’Õn askeri «Hazar Denizi»inden
geçirdi÷ini yazÕyor (s. 127, 129). Eski øslâm yazarlarÕ KÕpçak kelimesini KÕfcak yazarlarÕ ve bu sözle
Ortaça÷’da Kumanlar’Õn meskun olduklarÕ Ural ile Prut Nehri arasÕnda bulunan bugünkü Rusya’nÕn
güney kÕsmÕnÕ adlandÕrÕrlardÕ. Hazar Denizi Kafkasya’nÕn do÷u yönünde bulunup, AraplarÕn «Bahr-Õ
Hazer» ve Türkler’in «Kuzgun Denizi» dedikleri büyük göl ise de, Karadeniz’e de Bahr-Õ Hazer denildi÷i
söylenirdi. Çünkü, Hazer veya Huzar Kavmi, uzun zaman KÕrÕm’da oturmuúlardÕ. Bundan dolayÕ burada
«DeryayÕ Hazer», ancak Karadeniz demek olur. Bkz. Reinaud, Ebu’l-Fida’nÕn Takvimü’l-Buldan’Õn
FransÕzca tercümesi, c. 2, kÕsÕm, 1, s. 42, not, 5. Su÷dak veya Sudak KÕrÕm YarÕmadasÕ’nÕn güneydo÷u
kÕyÕsÕnda ve Kefe ile Yalta arasÕnda bilinen bir yerdir. Cenevizliler, oraya «Soldaya» derlerdi. ùerif
Edrisî, Nüzhetü’l-Müútâk’da (Joubert’in Fr. trc, c. 2, s. 395), «ùeltâtiye» adÕnÕ veriyor. øbn Batûta, Paris
baskÕsÕ, c. 2, s. 414, bazen «Serdâk» úeklinde yazÕp, o sahilin en büyük limanÕ oldu÷unu söylüyor. øbnü’1Esîr, c. 12, s. 160. Defremery, Journal Asiatique, (1849), s. 14 ve 457, 460. Hammer, KÕpçak’ta AltÕnordu
Tarihi, s. 10, 292. Tarih Encümeni’nin OsmanlÕ Tarihi, c. 1, s. 77.
144
øbn Bîbî, bu nedenle Emîr Komnenos’un I. Keyhüsrev’in kÕzlarÕndan (yani, Keykubâd’Õn
kardeúlerinden) birini almÕú oldu÷unu açÕklÕyor. Komnenos ømparator ailesinden olup, øslâmiyeti kabul
etmiú olmasÕ gereken bu emîrin eski adÕnÕ korudu÷u anlaúÕlÕyor. Bu kiúi, hakkÕnda, Huart, Epigraphie, s.
40 not, 2’de Le Beau’ya dayanarak, bazÕ düúünceler ortaya atÕyor.
145
Bilindi÷i gibi, Alâeddin Keykubâd, iki úehir kurmuútur. Bunlardan biri, bugün var olan Alâiye
(Alanya)’dÕr. Di÷eri, tarihçiler tarafÕndan «Kubâdiyye» «Keykubâdiyye» ve bazen «Kubâdabâd» diye
anÕlÕr. Fakat yeri belli de÷ildir. Hammer, c. l, s. 40 ve Ahmed Tevhîd, Katalog, s. 183’de, Nühbetü’tTevârih’e da yanarak, bunun Erzincan yöresinde bulundu÷unu ve Neúrî, Müzey-i Hümâyûn Ktp. de
yazma, s. 2, Kubâdiyye’nin Erzurum (Arz-Rum’dan) oldu÷unu söylüyorlar. øbni Bîbî, «Keykubâdiyye»
ve bazen «Saray-Õ Keykubâdiyye» deyip, aúa÷Õ yukarÕ Kayseri yöresinde bir tepe üzerinde oldu÷unu
söylüyor ki, belki Evliyâ Çelebi’nin (c. 3, s. 185), «Alâeddin Köúkü Mesiresi» dedi÷i yer burasÕdÕr. Bu
yerse bugün, «Köúk Da÷Õ» olarak bilinen bölge olsa gerektir. Hâlbuki, «Kubâdâbâd»Õn kuruluúunu øbn
Bîbî ayrÕca anlatÕp, Sultan Alâeddin’in Kayseri’den kalkÕp yol alarak, baúúehir Konya’dan geçip,
«E÷rinas» mevkiine ulaútÕ÷Õnda, bir gezinti yeri gördü÷ünden, o zaman Emîr-i ùikâr ve Mimar olan
Sadeddin Köpek’e orada güzel binalar yaptÕrmÕútÕr, demesine bakÕlÕrsa, «Kubâdabâd» ile
«Keykubâdiyye»‘nin baúka baúka yerler olmasÕ gerekir. Kayseri’nin hemen kuzeybatÕsÕnda ve
Karasu’nun kÕyÕsÕnda Keykubâd adÕyla bir köyün bulunmasÕyla, bu yörelerde de etraflÕca inceleme
yapmak gerekir. [Bugün, adÕ geçen saraylarÕn yerleri kesin olarak tesbit edilmiútir. I. Alâeddin
Keykubâd’Õn, yukarÕda sözü edilen «E÷rinas» mevkiinde yaptÕrdÕ÷Õ saray, bugün Beyúehir’deki
Kubâdâbâd SarayÕ»dÕr. Bkz. Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 397 ve M. Zeki Oral,
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Emîr Mübârizeddin Ertokuú, çok kolay bir úekilde, Antalya kÕyÕlarÕnda,
Manavgat ve Anamur gibi önemli kaleleri ve Küçük Ermenistan’a giden emîrler de,
«Cencin» (Çinçin) Kalesi’nden baúka, daha otuz adet kaleyi ele geçirerek, Ermeni
kralÕnÕ kesin úekilde yeniyorlar. Ermeni kralÕ, sultanÕn adÕna para bastÕrarak, belirli
olan vergiyi artÕrmak gibi a÷Õr úartlarla, SelçuklularÕn egemenli÷ine giriyor. øbn Bîbî,
bu krala «Lifon/Levon» Leon adÕnÕ veriyor. Her ne kadar, bu savaúÕn tarihini
göstermiyorsa da, 623(1226)’deki Kâhta alÕnÕúÕyla, 625(1228)’de olan Erzincan’Õn
alÕnÕúÕ arasÕna denk geldi÷inden, Ermenistan Seferi’nin bu seneler içinde yapÕlmÕú
oldu÷u kuvvetli ihtimaldir. Ancak, «Büyük» úöhretiyle tanÕnmÕú olan Kral II. Leon,
1198’den 1219 yÕlÕna (594-616) kadar, hüküm sürdü÷ünden, Ermenistan’Õn alÕnÕúÕ,
bunun zamanÕna denk gelmeyip, belki 1226’dan 1268 yÕlÕna (623-667) kadar,
hüküm süren I. Hetum’un krallÕ÷ÕnÕn ilk yÕllarÕna denk gelmesi gerekir. Gerçekten
elimizde bulunan, ortaklaúa paralarÕn üzerinde Hetum’un adÕnÕn da bulunmasÕ bunu
do÷rular146 Küçük Ermenistan’da alÕnan topraklar, «Kâmereddin Lâlâ» adÕnda bir
beye verildi÷inden, buralara önceleri «Kâmereddin øli/Eli» denilmiú, sonralarÕ
KaramanlÕlara geçtikten sonra da «øç-øl/øçel» adÕnÕ almÕútÕr.
Bu fetihlerden sonra, Sultan Alâeddin’in gözlerini do÷uya çevirdi÷ini anlayan
Mengüceko÷ullarÕndan Erzincan Meliki Alâeddin Davudúah, olmasÕ kesin görünen
bir felâketin önünü almak üzere, birçok hediyelerle, Kayseri’de Keykubadiye
SarayÕ’nda bulunan Alâeddin’in yanÕna gelerek baú e÷di÷inden, kendisine
hâkimiyetine devamÕ hakkÕnda bazÕ teminat verilmiútir. Hâlbuki, Davudúah rahat ve
varlÕk içinde ülkesine döndükten sonra147, Keykubâd’Õn amcasÕ o÷lu olan Erzurum
Meliki Rükneddin Cihanúah’a, Eyyûbi hükümdarlarÕndan Melik Eúrefe, Sultan
Celâleddin Harezmúah’a ve øsmailiye’den Alâeddin Nev-Müslüman’a148, gizlice
mektuplar yazarak, bunlarÕ Keykubâd’Õn aleyhine kÕúkÕrttÕ. Bunu duyan Sultan
Alâeddin, hemen Erzincan ve Kemâh sÕnÕrÕnda epeyi asker toplayÕp, Davudúah’Õ
kendi iste÷i ile teslim olmaya mecbur etti149. Davudúah, çoluk çocu÷uyla Konya
Akúehir’ine gönderilerek, bu kasaba ile o yörede bulunan Ab-Õ Germ (IlgÕn),
“Kubâd-âbâd Bulundu”, AnÕt Dergisi, S. X, (1949), s. 23; Alâeddin Keykubâd’Õn Kayseri’de yaptÕrdÕ÷Õ
saray ise, ùeker FabrikasÕ sahasÕ içindeki, «Keykubâdiyye SarayÕ»‘dÕr. Osman Turan, a.g.e., s. 398’de, I.
Alâeddin Keykubâd’Õn yaz aylarÕnÕ, Kayseri’de yaptÕrdÕ÷Õ bu sarayda geçirdi÷ini, ifade ettikten sonra;
ayni sayfa not, 121’de, M. Zeki Oral’Õn, sarayÕn yerini tesbit çalÕúmalarÕnda, kendisinden faydalandÕ÷ÕnÕ
belirtir. M. Zeki Oral, anÕlan sarayÕn yerini, Kayseri ùeker FabrikasÕ sahasÕ içinde tesbit etmiú ve bu
tesbitlerinÕ de, Belleten, XVII/68, s. 501-517’de yayÕnlamÕútÕr. Bundan sonra, Oktay Aslanapa,
sürdürdü÷ü çalÕúmalarÕnÕ, 1964’de Türk Arkeoloji Dergisi’nde (XII/1, s, 1940) yayÕnlamÕútÕr. Bunlardan
sonra, Kültür BakanlÕ÷Õ’nÕn izniyle, M. Oluú ArÕk ve Rüçhan ArÕk’Õn, adÕ geçen saray üzerinde
çalÕúmalara devam ettikleri ve bazÕ tesbitler yaptÕklarÕ bilinmektedir. (K.G.)]. Gariptir ki, øran
hükümdarlarÕndan ve Keyler (Achemenitler) soyundan Keykubâd da «Kubâdiyân» adÕyla Ceyhun Nehri
üzerinde bir úehir kurmuútur. Acaba, Selçuklulardan Keykubâd, bunu mu taklit etmek ister? Bkz. Mohl,
Câmiü’t-Tevârih’ten bastÕrdÕ÷Õ bazÕ parçalar, Journal Asiatique (1841), c. 11, s. 321.
146
BasÕlÕú yeri ve tarihi olmayan bu gümüú paranÕn ön yüzünde “Es-Sultanu’1-Muazzâm Alâeddin
Keykubâd b. Keyhüsrev” ve arka yüzünde, ortada bir atlÕ resmi olmak üzere, çevresi Ermenice «Hetum
tekavur Hayut» yazÕlÕdÕr. Bkz. Galib, Takvîm, s. 37, 41; Tevhîd, Katalog, s. 182. II. Keyhüsrev zamanÕnda
da, bu müúterek (ortak) paralardan basÕlmÕútÕr.
147

øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 148.

148

Bu adam Sünnî Mezhebi’ne girdi÷inden, bu adÕ aldÕ÷Õ söylenir.

149

Bu olayÕ øbnü’1-Esir (c. 12, s. 197), baúka türlü anlatÕp, Alâeddin Keykubâd, Erzurum KuúatmasÕ
için yardÕmda bulunmak üzere, ordusuyla birlikte gelmesini Davudúah’dan istedi÷ini, bu emre uyan
Davudúah’Õn Alâeddin’in yanÕna varÕúÕnda, hemen tutuklanarak, önce Erzincan ùehri ve sonra Kemah
Kalesi’nin alÕndÕ÷ÕnÕ açÕklÕyor. Îbnü’1-Esir, fazla bilgi olarak, Alâeddin, do÷uda savaúla u÷raúÕrken
Sinop’u —yöredeki düúman tarafÕndan (Trabzon ømparatorlu÷u olacak) iúgal edildi÷ini duymasÕ
üzerine— hemen ordu göndererek, karadan ve denizden hücumla aldÕ÷ÕnÕ, yazÕyor ki, bu bilgileri øbn
Bîbî’de göremedik.
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kendisine timar olarak verildi. øúte 625(1228) yÕlÕnda Erzincan da, Selçuklu ülkesine
katÕlarak, Selçuklu sultanlarÕyla akraba olan Mengüceko÷ullarÕna son verilmiú
oldu150.
Erzincan’Õn alÕnÕú yÕlÕnda, Alâeddin Keykubâd «Kögonya»yÕ da almÕútÕr.
Kögonya, bugün ùarkî-karahisar veya ùebinkarahisar adlarÕ verilen kasabanÕn eski
adÕdÕr151. BurasÕ Erzincan Meliki Davudúah’Õn kardeúi Muzaffereddin Mehmed’in
emrindeydi. Sultan Alâeddin, bunu esir ederek, kendisine KÕrúehir’i, Arapsun gibi
bazÕ bölgeleri ile birlikte timar olarak verip152, Fahreddin Süleyman, øzzeddin
Siyâvuú ve NasÕreddin Behramúah adÕndaki üç o÷luyla birlikte oraya gönderdi.
Muzaffereddin, ömrünün sonuna kadar, orada kaldÕ. KÕzlarÕndan birini II.
GÕyâseddin Keyhüsrev’le evlendirdi÷ini øbn Bîbî Selçuknâme’de (s. 153) söylüyor.
YukarÕda anÕlan fetihlerden sonra, o yörede artÕk yalnÕz Erzurum kalmÕútÕ. Fakat,
burayÕ almadan önce, Sultan Alâeddin bazÕ önemli iç meseleleri çözüp, sonuca
ba÷lamak istedi. Çoktan beri Alâeddin ùam’da, Halep’de ve Elcezire’de hüküm
süren birçok Eyyûbî hanedanlarÕyla ba÷ kurmak isterdi ki, yukarÕda görüldü÷ü gibi,
Melik Adil’in kÕzÕ Melike Adile’yi almasÕ da buna dayanÕyordu. øúte, Alâeddin,
Erzurum’u almaya giriúmeden önce, Melike Adile’den olan øzzeddin KÕlÕçarslan
adÕndaki o÷lunu, gerek takip etti÷i bir özel siyâsete, gerekse melikenin zorlama ve
ÕsrarÕna uyarak, saltanata veliaht tâyin etti153. Ancak, baúka karÕsÕndan olan büyük
o÷lu GÕyâseddin Keyhüsrev’i bu iúte bir engel görmesiyle, bunu hem gönlünü
almak, hem de uzak bir yere göndermek gerekti÷inden, kendisine Erzincan yöresini
verdi. øbn Bîbî’nin sözüne göre, Erzincan HükümdarlÕ÷Õ’nÕ verip, yanÕna atabey
tâyin eyledi÷i, Emîr Mübârizeddin Ertokuú kanalÕyla Erzincan’da tahta oturttu. Bu
olaylarÕ Sivas’dan izleyen Sultan Alâeddin, Keyhüsrev’in artÕk Erzincan’a
yerleúti÷ine tamamiyle kanaat getirince, âdeti üzerine, Kayseri’ye gelip, bir süre
burada kaldÕ.
øúte bu sÕrada, Sultan Alâeddin’in Harezmúahlardan Celâleddin Mengüberti ile
münakaúasÕ baúgösteriyor. BaúlangÕçta, bu iki sultan, birbirlerine elçi göndermiúlerdi
AralarÕnda görünüúte bulunan dostluk, öyle bir noktaya gelmiúti ki, Sultan
Celâleddin, yakÕn akrabasÕndan bir kÕzÕ GÕyâseddin Keyhüsrev’e niúanlamÕútÕ154.
Fakat, bu uyum ve sevgi çok sürmedi. Çünkü, Celâleddin Harezmúah, Melik
Eúref’in topraklarÕndan olan Ahlat’Õ155 kuúatma ile aldÕ÷Õndan, Melik Eúref buranÕn
150
Erzincan’da Mengüceko÷ullarÕ Hükümeti hakkÕnda, MüneccimbaúÕ’nÕn «Camiü’d-düvel’de
(Umûmu Ktp.’de yazma nu: 5019), oldukça bilgi vardÕr. Mengüceklerin di÷er bir kolu da Divri÷i’de
hüküm sürmüú olup, bunlarÕn da 626 (1229) tarihinde Alâeddin Keykubâd’Õn himâyesi altÕnda
bulunduklarÕ, oradaki Ahmedúah Câmii’nin kitabelerinden anlaúÕlÕyor. Bkz. Houtsma, Revve Orientale
adlÕ mecmuada «Mengüceko÷ullarÕ Sülâlesi» baúlÕ÷Õyla Fr. makale, (1904), s. 277. Corpus, Sivas-Divri÷i
Kitabeleri, sikkeleri için de meskûkât kataloglarÕna bakÕlabilir. Sultan Alâeddin, fetihten sonra
Erzincan’Õn kalesini yeniletti÷i, Kâtip Çelebi’nin Cihannüma’sÕnda. (s. 424) yer alÕr.
151
Bu yerin, esasen adÕ «Kolonya»dÕr. «Kögonya», bundan de÷iútirilmiú olacaktÕr. Bu yer hakkÕnda
bkz. Cumont, Stadia, Pantica (Fr. ), s. 296. Tevhid, Menâzirü’l-Avâlim’e dayanarak, Katalog’da, s. 437.
Corpus, Sivas-Divri÷i Kitabeleri, s. 65, not, 3.
152
KÕrúehir’de Melik Fahreddin Behramúah o÷lu Muzaffereddin adÕna olarak, II. øzzeddin Keykâvus
zamanÕnda yapÕlmÕú güzel bir medrese vardÕr.
153
øbn Bîbî’nin Farsça Selçuknâme’de (s.151): «ùam Vîlâyeti’nde Melike Adile’den olan
Rükneddin’i aday kÕldÕ» demesine bakÕlÕrsa, Alâeddin’in Melike Adile’den bir ikinci o÷lu daha vardÕ.
154

Keyhüsrev’in bu kÕzÕ alÕp almadÕ÷ÕnÕ bilmiyoruz. øleride görülece÷i gibi Keyhüsrev’in, Gürcistan
Melikesi Rosudan’Õn kÕzÕ ve 635(1237-38)’de Halep Sâhibi Melik Aziz Muhammed’in kÕzÕ «Gâziye
Hatun» ile evlenmiútir.
155

Arap tarihçileri bu úehre «Hilât» adÕnÕ veriyorlar.
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geri alÕnmasÕ için Alâeddin Keykubâd ile ittifak etti ve ordusuyla Sivas’a gelerek,
buradan Alâeddin ile birlikte hareket edip, önce ùarkî-karahisar yakÕnÕnda bulunan
«Akúehir» ovasÕna156 ve oradan «YassÕ-Çemen» adlÕ da÷Õn yanÕna vardÕlar157. Bu
yörede iki ordu arasÕnda olan úiddetli savaú, 29 Ramazan 627 (10 A÷ustos
1230)’dea Celâleddin’in kesin yenilgisiyle sonuçlandÕ÷Õndan bu, kaçmaya mecbur
oldu. Celâleddin’in tarafÕnÕ tutan ve Alâeddin Keykubâd’Õn amcasÕ o÷lu olan
Erzurum Meliki Rükneddin Cihanúah ile bunun kardeúi bu savaúta esir
düútüklerinden, Alâeddin Erzurum üzerine yürüyüp, çoktandÕr göz koydu÷u bu úehri
de aldÕ. Fakat, Melik Rükneddin Cihanúah’a acÕyarak, ba÷lÕ yerleriyle birlikte
Aksaray’Õ ve kardeúine de, Eyûphisar’Õ iktâ eyledi158. Bu baúarÕdan sonra, müttefik
ordularÕ, Harezmúah tarafÕndan yÕkÕlÕp, bÕrakÕlan Ahlat’Õ iúgâl ettiler. BurasÕ, yine
Melik Eúref’in emri altÕna geçti159.
Sultan Celâleddin Mengüberti, bu yenilgiden sonra, yine Azerbaycan’a gitmiúse
de, Mo÷ollarÕn batÕya do÷ru büyük yürüyüúü baúlamÕú bulunmakla, aralarÕnda dikiú
tutturamayarak, Abbasi halifesine sÕ÷Õnmak düúüncesiyle DiyarbakÕr’a gitti. Fakat,
Mo÷ollar, arkasÕndan buraya da geldiklerinden, yakayÕ kurtaramayarak
Meyyâfarikin (Silvan) köylerinin birinde 628 (1231)’de a÷ustosun ortasÕnda
mÕzrakla öldürülmüútür160.
YassÕ-Çemen yenilgisinden ve Celâleddin’in öldürülmesinden sonra periúan bir
durumda da÷ÕlmÕú olan Harezm askerleri, emirlerinin aldÕklarÕ tedbirler sâyesinde,
yine toplanarak, Sultan Alâeddin’in hizmetine girmek arzusunda bulunduklarÕndan,
adÕ geçen sultan onlarÕ Kayseri’ye yanÕna ça÷ÕrdÕ. Bunlar arasÕnda KÕr Han ve
Bereke Han gibi ünlü emîrler de vardÕ. Onlara ayrÕ ayrÕ görevler ve timarlar verdi161.
156
Konya Akúehir’inden ayÕrmak için øbn Bîbî (s. 238), buraya «Erzincan Akúehiri» diyor.
ùarkikarahisar’Õn güneybatÕsÕnda Keremli Çay’Õn birçok kollarÕ geçiyor. Bunlardan biri güneyden kuzeye
do÷ru akÕp, Karaca adlÕ köy yakÕnÕnda karÕúÕr ki, bu Akúehir Suyu’dur. «Enderes» veya «Suúehri»nin
do÷usunda bulunan yöreye «Akúehir Ova» veya «Akúehir-Âbâd» adÕ verilir. Akúehir Suyu’nun do÷u
yönünde “Akúehir Âbâd” adÕyla bir de köy vardÕr. AdÕ geçen ovanÕn tarihlerde adÕ pek çok geçer.
157
øbn Bîbî’nin (s. 168), YassÕ Çemen Da÷Õ (:Kûh-Õ YassÕ Çemen) demesine bakÕlÕrsa, da÷lÕk bir yer
olmasÕ gerekir. Do÷rudan do÷ruya bu adla bir da÷ bulamadÕk. Erzincan’Õn kuzeybatÕsÕnda bulunan
«Çemenda÷» olabilir. Bu da÷Õn etekleri güneye do÷ru Erzincan yoluna bakar. Bu yerler hakkÕnda bkz.
Kiepert, Anadolu HaritasÕ. [Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 371’not, 76’da, YassÕçemen (çimen)’in yeri hakkÕnda geniú bilgi verir. ]
a

diyor.

Bu tarihi Ebu’l-Fidâ veriyor (c. 3, s. 153). øbn Bîbî Farsça Selçuknâme, s. 173’de 28 Ramazan

158
Rükneddin Cihanúah’Õn son durumuna ait bilgimiz yoktur. Necip AsÕm, Türk Tarihi’nde (s. 466)
kayna÷ÕnÕ vermiyerek ve øbn Bîbî’nin kayÕtlarÕna karúÕ olarak, yok edildi÷ini yazÕyor. Cihanúah’Õn
kardeúlerinin adlarÕnÕ bilmiyoruz, Bununla beraber, bu konuda ortaya atÕlan bir görüú için ileride not
129’a bakÕnÕz. Esterâbâdî’nin Bezm-ü Rezm adlÕ KadÕ Burhaneddin Tarihi’nde «Eyûphisar»’Õn adÕ geçer.
Yerini tesbit edemedik. [Aksaray Ni÷de veya Kayseri KÕrúehir arasÕnda bir yer.]
159
øbnü’l-Esir ve bundan naklen Ebu’l-Fidâ üç hükümdarÕn hiçbir yer kazanmamak úartÕyla, barÕú
yaptÕklarÕnÕ söylüyorlar.
160
Ebu’1-Fida, c. 3, s. 154-158. Necip AsÕm, Türk Tarihi, DÕmeúk (ùam) Eyyûbîleri konusunda s.
460-468. Nesevî, s. 142-146..
161
øbn Bîbî’de bu konuda pek çok açÕklama vardÕr. Farsça Selçuknâme, (s. 190). Tevhîd, TOEM, yÕl,
1326, s. 39. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. I, s. 361 ve not 2, OsmanlÕlar’Õn Soykökü olan Kaya
Alp o÷lu Süleymanúah ve kabilesi Harezmîler ile birlikte Anadolu’ya geldiklerini kayna÷ÕnÕ
bildirmeyerek, tarihî olaylarÕn ispat etmekte oldu÷unu söylüyor. ÂúÕk Paúa-Zâde, Neúri ve Tacü’tTevârih’de bu konuda bir úey bulamadÕk. øbn Bîbî’de de OsmanlÕlar’a ait hiçbir iúaret yoktur. YalnÕz
Türkçe tercümesinde (s. 218), Alâeddin Keykubâd zamanÕnda Tatarlara karúÕ hududu korumak üzere,
Hüsameddin Çoban ile birlikte «KayÕ»‘dan Ertu÷rul ve Gündüz Alp’i, Gökalp’i görevlendirdi÷ini
yazÕyor. E÷er tercüme edenin maksadÕ, Osman Gâzi’nin babasÕ Ertu÷rul ise, bu kesin úekilde olamaz.
Çünkü, adÕ geçenin ölüm tarihi 688(1289) olmak üzere kabul olunmuútur. OsmanlÕlarÕn menúei ve
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Mo÷ollar, daha Cengiz Han zamanÕnda batÕ ülkelerine do÷ru saldÕrÕya
baúlamÕúlardÕ. Selçuklulara komúu olan ülkelerden KÕpçak, Gürcistan ve Ermenistan
devamlÕ tehdit altÕnda bulunuyordu. Selçuklu ülkeleri; Irak, El-Cezire, hatta
Suriye’de büyük bir felâketin do÷aca÷ÕnÕ anlayarak korku ve telâú içinde idi. Cengiz
Han 624(1227) yÕlÕnda162 ölüp, yerine o÷lu Oktay ancak iki yÕl sonra ka÷an oldu.
Cengiz’in istilâ hareketlerine, bu da aynÕ úekilde devam ile Harezm bölgesini ve
Güristan’Õ eline geçirdi. Irak ve El-Cezîre’de birçok yerler alÕndÕ.
øúte, 629 (1232) yÕlÕnda idi ki, Anadolu’nun ve özellikle Selçuklu Devleti’nin
gelece÷i için çok önemli bir olay ortaya çÕktÕ. Mo÷ol karakollarÕ baúlarÕnda
Cormagun Noyân163 bulundu÷u halde, ilk defa olarak Anadolu’nun içinde
görüldüler. Ta Sivas yakÕnÕna kadar gelerek, geçtikleri yerlerde birçok adam
öldürdüler veya esir ettiler. ùehir ve kasabalarÕ yakÕp yÕkÕp ve ya÷maladÕlar164.
Fakat, hemen geri döndüler.
Sultan Alâeddin, bu Mo÷ol hücumlarÕnÕ, Gürcistan Melikesi Rosudan’Õn
istekleriyle oldu÷unu zannetti÷inden Gürcistan’a karúÕ bir sefer yaparak, birçok
kaleler almak suretiyle, melikeyi cezalandÕrmÕú ve baú e÷meye mecbur etmiútir165.
Hatta, Melike Rosudan166, sultanÕn sevgisini kazanmak üzere, kÕzÕnÕ sultanÕn büyük
o÷lu GÕyâseddin Keyhüsrev’e vermeye karar vermiú, Alâeddin de, bunu yerinde
görmüútür167. Keyhüsrev, tahta çÕkÕúÕndan sonra bu kÕzÕ almÕútÕr.
Anadolu’ya geliúleri meselesini TOE’nin yayÕnladÕ÷Õ OsmanlÕ Tarihi yazarlarÕ enine boyuna inceleyip,
tartÕúÕyorlar (c. I., s. 541 vd. ).
162
Cengiz Han’Õn ölümünü D’ohsson, Mo÷ol Tarihi’nde (c. 1, s. 381), 18 A÷ustos 1227 yÕlÕ olarak
gösteriyor ki, 624(1227) yÕlÕ ramazanÕnÕn dördüncü gününe denk gelir.
163
Noyân ve Noyîn, Mo÷olca oøup, úehzâdeye, sultanlarÕn akrabalarÕna ve büyüklerine verilen
unvandÕr. Bkz. Tercüme-i Burhân-Õ KatÕ Ferheng-i NâsÕrî. Süleyman, Lügât-it Ça÷atay ve Türk-i Osmanî,
Bazen «Noyîn» úeklinde de yazÕlÕyor. øbn Mühennâ, Noyîn kelimesini «el-emîr» diye gösteriyor.
164
Sivas yakÕnÕnda bulunan «øbn Rahat» HanÕ’na kadar gelmiúlerdi ki, burasÕ, önce «Kervansaray-Õ
øsfehanî» adÕnda iken, sonra «Ribât-Õ Kemaleddin Ahmed b. Rahat» adÕ verilmiútir. Bkz. øbn Bîbî’nin
Büyük Tarihi, Ayasofya Ktp. ‘de yazma, nu: 2985, vr. 210. Bu yer bugün Sivas’da bulunup, «Darü’lRâha» (:Huzurevi) diye anÕlan bir tekkedir. Bkz. Corpus, Sivas-Divri÷i Kitabeleri, s. 26, 27, 28 ve not: 1.
165

øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 182-185.

166

Gürcü Melikesi Rosudan (Do÷u tarihçileri çok vakit Resudan yazarlar), Melike Tamar
(Thamara)’Õn kÕzÕ olup, 1195’de do÷muú, 1223’den 1247 yÕlÕna (620-644) kadar hüküm sürmüútür. Mo÷ol
istilâsÕndan sonra da÷larda bir kaleye sÕ÷ÕnmÕútÕr. Fakat, Mo÷ollarÕn baskÕsÕna dayanamayarak, kendini
zehirlemek suretiyle intihar etmiútir. Bkz. Brosset, Gürcü Tarihi, zeyl, s. 430. Saint Martin, c. 1, s. 293,
385. Ebu’l-Ferec’in Süryanice Tarihi’ne dayanarak, kendini zehirlemeden önce, Rosudan’Õn øslâmiyet’i
kabul etmiú oldu÷unu söylüyor, Le Beau, c. 17, s. 460.
167
øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 184’de, Melike Rosudan’Õn a÷zÕndan úu sözleri yazÕyor: «Komúu
ülke olan øslâm (Anadolu Selçuklu) Meliki GÕyâseddin Keyhüsrev ile evlenen kÕzÕm ki, Selçuk’un
neslinden David’in soyundan do÷up, yetiúendir.» [Bkz. M, Öztürk tercümesi, c. I, s 424 ve c. II, s. 36-37;
Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 414-415.] Bundan anlaúÕlÕyor ki, kÕzÕn babasÕ Selçuklulardan
«Dâvûd» adÕnda biridir. Fakat, bu Davud kimdir? Ahmed Tevhîd Bey, bunun Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn
ikinci o÷lu olabilece÷ini bize sözlü olarak söylemiúti. Bu konuda yapmÕú oldu÷umuz inceleme de, bu
görüúü bir dereceye kadar do÷ruluyor. Bilindi÷i gibi, Gürcü Melikesi Melike Tamar (Thamara)’Õn kÕzÕ
Rosudan, I. Alâeddin Keykubad’Õn amcasÕ olan Melik Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn bir o÷luyla evlenmiúti.
Bu, Tu÷rulúah o÷lu Cihan-úah olamayaca÷Õndan, tarihçilerin adÕnÕ yazmadÕklarÕ ikinci o÷lu olmasÕ gerekir
ki, øbn Bîbî’nin «Dâvûd/Davîd» dedi÷i bu olacaktÕr. Brosset, Gürcü Tarihi’nde (kÕsÕm 1, s. 506, not, 2)
Rosudan’Õn tahta oturuúunun ikinci veya üçüncü yÕlÕnda yani 1225 veya 1226 tarihinde (622 veya 623)
evlenmiú oldu÷unu zannediyor. Ebu’l-Ferec, Süryanice tarihinde 624(1227) ve øbnü’1-Esir øse, 620
(1223) ve 623(1226) yÕllarÕ olaylarÕ sÕrasÕnda gösteriyorlar. øbn Haldun, (c. 5, s. 136), Sultan Celâleddin
Harezmúah’Õn Gürcistan’daki fetihlerinden sonra, orada hapis bulunan ve Rosudan’Õn kocasÕ Erzurum
melikini esirlikten kurtardÕ÷ÕnÕ söylüyor. øbnü’l-Esir’in (c. 12, s. 171), «Benzeri görülmedik bir hadise»,
baúlÕ÷Õyla Tu÷rulúah-o÷lu’nun Melike Rosudan ile evlili÷ine ait yazdÕ÷Õ bir fÕkrayÕ burada kÕsaltarak
tercüme ediyoruz: «Bütün Gürcü kral ailesinden yalnÕz bir kadÕn kalmÕú oldu÷undan tahta oturmuútu.
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Bir Mo÷ol istilâsÕ olabilece÷inden, Alâeddin, do÷u tarafÕndaki sÕnÕrÕ daha çok
sa÷lamlaútÕrmak gayesiyle bazÕ önemli kalelerin de elde edilmesini gerek gördü. Bu
arada bulunan Ahlat Kalesi 631 (1234)’de ele geçirildi. Bundan dolayÕ eski müttefiki
olan Melik Eúref ile normal olarak arasÕ açÕldÕ÷Õ gibi, baúta MÕsÕr SultanÕ Melik
Kâmil Muhammed bulundu÷u halde, Suriye ve El-Cezire’de hüküm sürmekte olan
bütün Eyyûbî melikleri hemen toplu bir halde, Alâeddin karúÕ saldÕrÕ için birleútiler.
Alâeddin, güçlü bir ordu ile 631(1234)’de Toros Da÷larÕ’nÕ aúÕp, Rum (Anadolu)
Ülkesi’nin sÕnÕrÕ olan ve AraplarÕn «Nehrü’l-Ezrâk» dedikleri Göksu geçitlerini
tuttu. Buralarda meydana gelen çatÕúmalarda müttefik Eyyûbîler bozulduklarÕndan,
Melik Kâmil Kâhire’ye dönmeye mecbur oldu(130). Melik Kâmil’in ertesi yÕlda
Anadolu’ya yaptÕ÷Õ ikinci sefer de yine aynÕ yenilgiyle sonuçlandÕ. Eyyûbî
hükümdarlarÕ arasÕnda bu sÕrada, bir kÕsÕm anlaúmazlÕ÷Õn ortaya çÕkmasÕ da, bu
duruma yardÕm etmiúti. Harput, Alâeddin’in eline geçti. Harran, Ruha ve Rakka da
geçici olarak iúgal edildi. Bu büyük olaylardan sonra, Alâeddin DiyarbakÕr’Õ ele
geçirebilmek için sÕkÕ bir úekilde kuúatmÕúsa da baúaramadÕ.
Sultan Alâeddin’in ölümünden az önce, Mo÷ol hakanÕ tarafÕndan ùemseddin
Ömer Kazvinî adÕnda bir elçi geldi. Hakan, bu elçiyle gönderdi÷i «yarlÕ÷»da,
Alâeddin’in saltanatÕnÕ onaylÕyordu ki, zimnen (açÕktan olmayarak) kendisini emri
altÕna davet etmek demekti168. Âlâeddin, elçiye iyi davranarak, yarlÕ÷Õ saygÕyla
karúÕladÕ. Gerçekten, bu hareketi siyâset icâbÕ çok akÕllÕca idi. Çünkü, geçici bile
olsa büyük bir tehlikeyi önledi. Alâeddin’in ömrü yetmiú olsaydÕ, ileride o÷lu
Keyhüsrev’in zamanÕnda görülecek felâketler pek olmazdÕ. Herhalde Mo÷ol
elçisinin Anadolu’ya gelmesi, Mo÷ol istilâsÕnÕn ve bundan dolayÕ Selçuklu
Devleti’nin yÕkÕlmasÕnÕn ilk belirtileridir.
Sultan Alâeddin, hakana gönderece÷i hediyeleri hazÕrlamakta iken, birdenbire
ölmüútür. YukarÕda saydÕ÷ÕmÕz fetihlerden sonra, Alâeddin, Kayseri’ye gelerek,
önemli devlet iúleri ve devlet iúlerine görevlendirmeyle u÷raútÕ. Bütün devletin ileri
gelenleri ve o aralÕk gelmiú olan çeúitli elçiler baúkentte hazÕrdÕlar. Kayseri’de
«Meúhediye OvasÕ» adÕ verilen yerde ordugâh kurularak bütün halk sevincini
gösteriyordu. SultanÕn huzurunda düzenlenen bir ziyafette, sofraya konulan av
kuúundan Alâeddin bir lokma yemesi üzerine hemen durumunda bir de÷iúiklik
meydana gelerek, tam bir sÕkÕntÕ içinde kendisini Keykubâdiye SarayÕ’na attÕ.

Gürcüler bunu yine bir hükümdar ailesine ait biriyle evlendirmek istemiúlerdi. Selçukluo÷ullarÕndan
Erzincan Meliki KÕlÕçarslan o÷lu Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn genç bir o÷lu vardÕ. Mu÷iseddin, elçiler
göndererek, melikeyi (Rosudan’Õ) o÷luna istedi. Gürcüler ise, melikenin bir Müslüman’a varamayaca÷ÕnÕ
belirttiklerinden, Mu÷iseddin, o÷lunun HÕristiyanlÕ÷Õ kabul ederek melikeyi alaca÷ÕnÕ bildirdi ve o÷luna
da HÕristiyan olmasÕ için emretti. Bunun üzerine, Gürcüler de, evlili÷e razÕ olduklarÕndan, genç úehzâde,
babasÕnÕn emrine uyarak, HÕristiyanlÕ÷Õ kabul ile melikeyi aldÕ. Ancak, melike kendi kölelerinden birini
de seviyordu. KocasÕ, bir gün ikisi bir arada olduklarÕ halde bunlarÕ yakaladÕ. Melikeyi azarladÕ÷Õndan,
melike gücenmiú olarak, kocasÕnÕ bir baúka úehire gönderip, hapsettirdi. Fazla olarak, «Âlân» âilesinden
iki genç erkek getirterek bunlardan birini, eú aldÕ. Bir süre sonra bunu da bÕrakarak, Gence’den getirdi÷i
bir Müslüman ile evlenmek istediyse de, emîrleri buna úiddetle karúÕ çÕktÕlar. Bununla birlikte, melike
bunu sevmekte devam etti. «Bu olaylar hakkÕnda bkz. Defremery, Journal Asiatique, sene 1849, c. 14, s.
485, 490 ve 508. øbn Bîbî’de bu olay hakkÕnda hiçbir söz olmadÕ÷Õ gibi Brosset’in Gürcü tarihçilerine
dayanarak, topladÕ÷Õ geniú Gürcü Tarihi’nde de (kÕsÕm 1, s. 501), Rosudan’Õ alan Selçuklu úehzâdesinin
HÕristiyan oldu÷una ait bir kayda rastlanmÕyor. Hâlbuki, böyle bir úey olmuú olsaydÕ, bunlar övgü ile
yazmazlar mÕydÕ? Bununla beraber, øbnü’l-Esir’in bu anlatÕsÕnÕ bazÕ durumlarÕ hesaba katmak úartÕyla
kabul etmek gerekir.
168

Bu bilgiyi veren øbn Bîbî, (s. 202) hakanÕn adÕnÕ söylemiyor. Cengiz’in o÷lu Oktay/Ögeday
624(1227)’den 630(1241) yÕlÕna kadar hakanlÕkta bulunmuú oldu÷undan, bunun zamanÕna denk gelmesi
gerekir. Oktay’Õn ölümü 29 KasÕm 1241 yÕlÕnda olmakla, 23 Cemaziyel evvel 639 h. yÕlÕna gelir.
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YanÕnda bulunan Emîr Karatay’a hayatÕndan ümidini kesti÷ini söyledi. Gerçekten,
birkaç gün sonra da 634(1237) yÕlÕ haziranÕnÕn birinde pazartesi gecesi öldü.
Cenazesi, Keykübâdiye SarayÕ’ndan Konya’ya getirilerek, Selçuklu sultanlarÕna
ait türbe içine gömüldü. Tarihçiler, Alâeddin’in vadesiyle ölmedi÷i görüúünde
birleúiyorlar. Her ne kadar, øbn Bîbî, bu konuda açÕkça bir úey söylemiyorsa da,
tarihçilerin bazÕlarÕ, o÷lu GÕyâseddin Keyhüsrev tarafÕndan zehirlendi÷ini
belirtmektedirler169. Buna neden olarak, küçük o÷lu øzzeddin KÕlÕçarslan’Õn
veliahtlÕ÷a tâyini veya Mo÷ollara karúÕ baúe÷miú olmasÕ gösterilebilece÷i gibi,
Alâeddin’in, tahta geçti÷i ilk devrede öldürttü÷ü emîrlerin taraftarlarÕ olan bazÕ
kimselerin, bu úekilde öç almak istedikleri de akla gelebilir. Herhalde úurasÕ
gerçektir ki, Sultan Alâeddin’in ölümüyle birlikte Selçuklu Devleti de, hemen gerek
istiklâlini, gerekse üstünlü÷ünü yitirerek, süratle yÕkÕlmaya yüz tutmuútur.
øúte Kayseri kitabeleri, yukarÕda kÕsaca anlattÕ÷ÕmÕz olayÕ hatÕrlatÕyor. Selçuklu
sultanlarÕnÕn en büyü÷ü olan I. Alâeddin Keykubâd’Õn ça÷ÕnÕn tarihi her yönüyle
geniú olarak yazÕlmaya de÷er170.
Sultan II. GÕyâseddin Keyhüsrev ZamanÕ (1237-1246) Huand (Hunat)
Hatun veya Mahperi Hatun ømareti: Câmii, medrese ve türbeden meydana gelen
bu binalar, gerek genel görünüúü, gerekse yapÕlÕú úekliyle de÷il Kayseri’nin, belki
bütün Anadolu’da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel ve en önemlilerinden
sayÕlÕr. AdÕ geçen binalar, øçkale’nin dÕúÕnda do÷u yönündedir (Resim 2, Kale
krokisi). øúlenmiú ve süslenmiú bölümleri de, dahil olmak üzere, bütün binalar,
Kayseri yöresinde çÕkan sarÕmtÕrak esmer renkte bir taú ile yapÕlmÕútÕr171.

IX
Huand Câmii, 635 (1238): PlânÕ dikdörtgen olan binaya, batÕdan açÕlan gayet
süslü bir taçkapÕ/portalden girilir. Bu câmii iki bölüme ayrÕlmÕútÕr. Birinci bölüm,
namaz kÕlÕnan iç kÕsÕm olup, ortasÕ önce açÕk iken, sonradan, binanÕn yapÕ usulüne
aykÕrÕ olarak bir kubbe ile örtülmüú ve cümle kapÕsÕna direkli ve çirkin kule gibi bir

169
Cenâbi, Müneccimbaúi ve Hammer vs. Hüseyin Hüsameddin Efendi, Amasya Tarihi’nde (c. 2, s.
367), Sadeddin Köpek’in kÕúkÕrtmasÕyla babasÕnÕ zehirledi÷ini yazÕyor.
170

I. Alâeddin Keykubâd hakkÕnda, en derin araútÕrmayÕ úüphesiz, merhum Osman Turan yapmÕútÕr.
Bkz. Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, Bu eser, bir siyâsi tarih olup, Alparslan’dan Osman Gazi’ye (10711318) kadar gelir. DolayÕsÕyla I. Alâeddin Devri’ni de içine (s. 325-402) alÕr. Kemal Göde, “I. Alâeddin
Keykubad ve Kayseri”, S. Ü. Selçuklu AraútÕrmalarÕ Merkezi Selçuk Dergisi, I. Alâeddin Keykubâd Özel
SayÕsÕ, S. 3, Haziran 1988, s. 61-65; AynÕ müellif, “Türkiye Selçuklu SultanlarÕnÕn Türbeleri Üzerine”,
SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (AyrÕ BasÕm), S. 5, Isparta 2000, s. 1-18. (K.G.).
171
Evliyâ Çelebi, c. 3, s. 179’da, «Âhond HanÕm Câmii, eski hükümdarlarÕn hatunlarÕndan Âhond
adlÕ bir melikenin camii olup, medrese ve imareti vardÕr. Âhond HanÕm Medresesi, eski usûl ve eski
binadÕr» deyip, daha fazla tarif etmiyor. Avrupa seyyâhlarÕndan Texier 1251 (1835) yÕlÕnda baúladÕ÷Õ
Anadolu seyahatÕnda bu binalarÕ da görerek, epeyi incelemiútir. Bkz. Küçük Asya, c. 2, s. 72., ve levha 8688. AynÕ eserin özetinde s. 543 ve levha 37. Texier, almÕú oldu÷u yanlÕú bilgi sonucunda, Huand,
velilerden ve HacÕ Bayram Veli’nin yoldaúlarÕndan olup, Hacdan dönüúünde bu câmii yaptÕrmÕútÕr diyor.
Texier’in seyahatindan sonra da binada bazÕ de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. En son zamanlarda Grothe, Anadolu
Seyahati adlÕ Almanca eserin de, bu binalardan üstün körü olarak söz ediyor (s. 225, üç resmi içine alÕr).

51

KAYSERø ùEHRø

59 137

52

úey oturtulmuútur172. KapÕnÕn sa÷ tarafÕnda görülen minare de, sonradan
yapÕlmÕútÕr173. (Resim 6).
Câmiin düz ve toprak ile örtülü olan damÕ, elli altÕ kadar dikdörtgen úeklinde
ayaklarÕn üzerindeki kemerlere oturtulmuútur. A÷açtan yapÕlmÕú olan minberi, güzel
bir eserse de, boya sürülerek güzelli÷i bozulmuútur. Cümle kapÕsÕ olan batÕ
yönündeki taçkapanÕn (portal) yanlarÕyla üstü çok ince bir úekilde iúlenmiú
geometrik resimlerle çevrilip, kapÕnÕn yukarÕsÕnÕ meydana getiren mukarnas kapÕ
üzerinde taú ve tu÷lalardan yapÕlmÕú iúlemeli küçük bindirmelik)lar da, yine ayni
úekilde yontulmuú çifte sivri kemerler ile çevrilmiútir (Resim, 7). KapÕ saça÷ÕnÕn
altÕna denk gelen düz kenarda celî hatt (kalÕn sülüs yazÕsÕ) ile yazÕlmÕú olan Kur’an
âyetleri zamanla okunmayacak bir duruma gelmiútir. MukarnaslarÕn altÕnda geniú bir
kapÕ ve bu kapÕnÕn yanlarÕnda birer oda vardÕr ki, bunlarÕn üstünde «Allah’Õn
mescidlerini ancak, Allah’a, ahiret gününe inanan, namaz kÕlan, zekât veren, yalnÕz
Allah’dan korkanlar úenlendirir. Olur ki, onlar do÷ru yol bulanlardan olurlar» Âyet-i
Kerimesi dolaúÕr. KapÕ kemerinin yukarÕsÕna yerleútirilmiú olan mermer levha,
camiin yapÕldÕ÷ÕnÕ bildiren üç satÕrlÕ bir kitabeyi içine alÕr ki, Türkçesi úöyledir: «Bu
mubarek câmiin inúasÕnÕ Keykubâd o÷lu, yüce sultan, din ve dünyanÕn koruyucusu,
fetihler sahibi, Keyhüsrev Devri’nde, úevval 635 (MayÕs 1238) yÕlÕnda, büyük, âlim,
kanaatkâr, dünya ve dinin yüz akÕ, hayÕrlar fatihi Melike o÷luna emretti -Allah onun
yüce varlÕ÷ÕnÕ devamlÕ kÕlsÕn, gücünü arttÕrsÕn-.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΘϔϟϮΑ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ΙΎϴϏ Ϣψϋϻ ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ ϙέΎΒϤϟ ϊϣΎΠϟ [˺] άϫ ΓέΎϤόΑ ήϣ (˺
ΩΎΒϘϴϛ ϦΑ ϭήδΨϴϛ
ϝϼυ ͿΎϣΩ ϩΪϟϭ ΕήϴΨϟ ΖΤΗΎϓ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟΓϮϔλ ΓΪϫΰϟΔϤϟΎόϟ ΓήϴΒϜϟΔϜϠϤϟ (˻
ΔϳΎϤΘγ ϭ ϦϴΜϠΛ ϭ ΔδϤΧ ΔϨγ ϝϮη ϰϓ ΎϫέΪΘϗ ϒϋΎοϭΎϬϟϼΟ (˼
Bu metnin yazÕlÕú úeklinde, ilgiyi çeken ikinci satÕrdaki «veledehu» (o÷luna)
kelimesi olup, bir anlam ifade edemiyor. Belki, «Validetuhu» (sultanÕn annesi)
olmasÕ gerekirken hattat veya taúçÕ hatasÕ olarak öyle yazÕlmÕútÕr. Mâhperi Hatun’un
aúa÷Õdaki XI nolu kabir kitabesinde «valdetü’s-sultan» (sultanÕn annesi) yazÕlÕ
olmakla kiúili÷i hakkÕnda açÕklÕk vardÕr.
X
172
Kayseri’ye mahsus olan ve adÕna «Kule minare» denilen ve birçok mescidlerde bulunan bu küçük
kuleler, ezan okumaya yarar (K.G.).
173
VakÕflar Genel Müdürlü÷ü’nde bulunan 1139(1727) tarihli ilâmda vakÕf memurlarÕ: «AdÕ geçen
câmii tam olup, yÕkÕ÷Õ ve eksi÷i yokken, ortasÕnda bir duvar yapÕp ve tabanÕna sal adÕ verilen taú döúeyip,
tavan ve duvarlarÕnÕ, kemerlerini kireç ile sÕvatÕp, yeniden minare ve mahfil (sultan veya müezzinlere
ayrÕlan yer) yapÕp, gereksiz bir kubbe yapÕldÕ÷Õ sorulmakta, hakkÕn yerine getirilmesi iste÷imizdir»
úeklinde iddialarÕ üzerine Huand [Kayserililer Hunat úeklinde telâffuz ederler] Hatun Medresesi HocasÕ
ve vâkfÕn mütevellisi (memuru) HacÕ Ebû Bekir Efendi, «adÕ geçen câmiin tavanÕnÕn ortasÕ eskiden açÕk
olup, kÕú günlerinde so÷ukta namaz kÕlmakta zorluk çekilip, yaz günlerinde de, eskiden döúeli olan taúlan
yok olunca tabanÕn topra÷ÕnÕ rüzgâr câmiin içine savurup, namaz kÕlmak için gelen Müslümanlar sÕkÕntÕ
çekip ve câmii korunamadÕ÷Õndan döúeli olan taúlarÕ kayboldu÷undan idarece yapÕlan keúiften sonra,
ortasÕnda yeniden duvar yapÕlÕp ve taban üzerine taú döúetip, minare, mahfil, bina vs. onarÕmlarÕnÕ
tamamladÕm» yolunda görevlilerin iddiasÕnÕ reddetmiú, «onarÕmdan önce bu câmiin bir kapÕsÕ mahalle
içinde oldu÷undan ve bir kapÕsÕ çarúÕya açÕldÕ÷Õndan, câmiin içini, kadÕn erkek yol etti÷inden ve köúeleri
köpek yata÷Õ oldu÷undan buna benzer rezillikler... » sözleriyle adÕ geçenin onarÕlmasÕna ihtiyaç
duyuldu÷u úahitlerin ifadesiyle birlikte, sözü edilen ilâma ek olarak yazÕlmÕútÕr. [AdÕ geçen minare,
OsmanlÕ yapÕ usûlunde kesme taútan, II. Abdülhamid tarafÕndan 1317 (minareye konan küçük bir mermer
kitabedeki bu tarih, e÷er hicri ise, 1899-1900 yÕlÕ, yok rumi ise 1901 yÕlma denktir)’de yaptÕrÕlmÕútÕr.
Câmii, sonradan aslÕna uygun bir úekilde onarÕlmÕú ve toprak olan damÕ betona çevrilmiútir (K.G.)].
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Huand Câmii, do÷usunda bulunan ve tepesi çok süslü olan arka kapÕnÕn
üstündeki mermer kitabenin Türkçesi úöyledir: «Bu mubarek mescidin inúasÕnÕ
Keykubâd o÷lu, büyük sultan, din ve dünyanÕn koruyucusu, fetihler sahibi
Keyhüsrev devrinde 635 (1238) yÕlÕnda, büyük melike, din ve dünyanÕn yüz akÕ
Mahperi Hatun emretti -Allah onun yüce varlÕ÷ÕnÕ sürekli kÕlsÕn-». Metni aúa÷Õdaki
gibidir:
ϭΎϴϧΪϟ ΙΎϴϏ Ϣψϋϻ ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ ϙέΎΒϤϟ ΪΠδϤϟ () άϫ ΓέΎϤόΑ Εήϣ (˺
ϯήΑ ϩΎϣ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ΓϮϔλ ΓήϴΒϜϟ ΔϜϠϤϟ ΩΎΒϘϴϛ ϦΑ ϭ ϭήδΤϴϛ ΘϔϟϮΑ ϦϳΪϟ (˻
ΔϳΎϤΘγ ϭ ϦϴΜϠΛϭ βϤΧ ΔϨγ ϰϓ ΎϬϟϼΟ ϝϼυ ௌ ϡΩ ϥϮΗΎΧ (˼
IX nolu kitabenin baúÕnda «ammere» yazÕlÕ iken, burada daha do÷ru olarak
«ammeret» yazÕlmÕútÕr. Her iki kitabede «hâzâ» (bu) kelimesinin elif harfi
konmamÕútÕr. Yine IX noluda «el-câmii» sözü yazÕlÕyken, burada «el-mescid»
görülüyor ki, ikisi de bir anlama gelir. Birincisinde yapanÕn adÕ yazÕlÕ de÷ildir. Bu
kitabede ise, «Mahperi Hatun» oldu÷u açÕkça bellidir. «Peri kelimesi, bir nokta ile
«Beri» úeklinde yazÕlÕdÕr.
Mahperi Hatun’un Türbesi: Bu türbenin yeri, câmiin kuzeybatÕ köúesinde ve
câmii ile medresenin arasÕnda bulunan bir açÕklÕ÷Õn ortasÕndadÕr (Levha, 2). Türbeye
camiden girilir174. DÕúÕ çak süslü olan bu türbe mukarnaslar ile donanmÕú ve kare
úeklinde yükselen bir kâide üzerinde sekiz yüzlü küçük bir yapÕdÕr (Resim, 8). Her
bir yüzünde çifte çizgili birer sivri kemer görülüp, bunlarÕn iç tarafÕ kesme taútan
olarak, düz bÕrakÕlmÕú ve buralara yalnÕz birer küçük pencere yerleútirilmiútir. Kemer
pervazlarÕ, çeúitli biçimde geometrik úekillerle iúlenmiú oldu÷u gibi, kemerlerin
zarlarÕ sÕra ile eski mimarîden alÕnmÕú meandr (sarmaúÕk)lar veya baúka geometrik
úekiller doldurulmuútur. Türbenin sekiz kenarÕna, süslemeli, yine sÕra ili de÷iúmek
ve fakat di÷er bölümlerinin süslemeleriyle uyuúan birer bitiúik direk konulmuútur.
Türbenin yukarÕ bölümünde ise, önce «Âyete’l - Kürsî»‘yi içine alan kabartma
olarak parlak nesih yazÕsÕyla yazÕlmÕú bir kuúak dolaúÕr. Bunun üstünde bir sÕra
mukarnaslardan ibâret bir saçak bulunup, köúe direklerinin zirvesine denk gelen
kÕsÕmlar zarif bir úekilde direk baúlÕklarÕ yerini tutar175. BunlarÕn üstünde de sâde
meandrlar ile iúlenmiú bir pervaz konulmuútur. Bütün binanÕn damÕ taútan yapÕlmÕú
olarak, sekizgen bir türbedir. Bununla beraber türbenin genel yapÕsÕ Anadolu’da çok
bulunan ve kümbed adÕ verilen bir tarzdadÕr176. Türbenin kapÕsÕ sonradan câmiye
ba÷landÕ÷Õndan úimdi oradan girilir177. Türbenin içi çok sâde olup, çok kere
kümbedlerde görüldü÷ü gibi, tavanÕ bir kubbeden ibarettir. Türbenin içinde üç adet
kabir bulunur ki, bunlardan biri Mahperi Hatun’un, ikincisi Selçukî Hatun’un
mezarlarÕdÕr. Üçüncü mezarÕn kitabesi yoktur178.
XI
174
Halil Edhem’in bu görüúünü do÷rulayacak, câmiden türbeye açÕlan bir kapÕ olmadÕ÷Õ gibi, böyle
bir kapÕ veya giriú yeride yoktur. AdÕ geçen türbeye bugün iúyeri olarak kullanÕlan medresenin içinden
girilmektedir. Türbe 1981 yÕlÕ içinde Kültür Müdürlü÷ü’nce döúenerek, ziyarete açÕlmÕútÕr (K.G.).
175
Texier, Küçük Asya adlÕ eserinde yazÕ ile saçak süsleri üzerinde, altÕn yaldÕz izleri gördü÷ünü
açÕklÕyor.
176

Farsçada «kubbe» anlamÕndadÕr (ùuûrî’nin Farsça-Türkçe Lügati).

177

Not 137’de de belirtti÷imiz gibi, türbeye medreseden girilmektedir.

178

Horasan harç bir kabir olup, belki bir kadÕna ait olabilir ki, Halil Edhem aúa÷Õda “II. Keyhüsrev’in
karÕsÕnÕn olmasÕ yakÕn ihtimaldir diyor” (K.G.).
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Mâhperi Hatun’un Mezar Kitabesi, 647 (1249): Türbenin mihrap yönünde
bulunan büyük mezar, Selçuklu usûlünde, yani sanduka úeklinde olup, beyaz
mermerden yapÕlmÕútÕr. Üzerinde süslemeler olmayÕp, çok sadedir. Üst bölümün bir
yanÕnda güzel bir sülüs yazÕ ile «Âyete’l-Kürsî» ve di÷er yanÕnda da üç satÕrdan
ibâret olmak üzere, 2.25 m. boyunda ve 0,57 m. eninde kabir kitabesi kabartma
olarak yazÕlmÕú olup Türkçesi úöyledir: «Bu kabir, Keykubâd o÷lu, dünya ve dinin
koruyucusu merhum [úehîd]179 Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev’in annesi, namuslu,
saadetli, úehide, takva sahibi, ibadet ehli, dindar, mücadeleci, korunmuú,
[günahsÕz],180 adalet sahibi, dünyada kadÕnlarÕn sultanÕ, iffetli, temiz, ça÷ÕnÕn
Meryemi, zamanÕnÕn Haticesi, maruf dost, binlerce mal sadaka veren, din ve
dünyanÕn yüzakÕ, hanÕm (kadÕn) hanÕmefendi, Mahperi Hatun’undur -Allah,
cümlesine rahmet eylesin- Âmîn.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΔϟΩΎόϟ ΔΒΣΎμϟ ΔϧϮμϤϟ ΓΪϫΎΠϟ ΔτΑήϤϟ ΓΪΑΎόϟ ΓΪϫΰϟ ΓΪϴϬθϟ ΓΪϴόγ ϝ ΓήϴΘδϟ ΓΪϴδϟ Ζδϟ ήΒϗ άϫ (˺
ϑϮϟ ϝΎϤϟΎΑ ΔϗΪμΘϤϟ ΔϓϭήόϤϟΔΒΣΎλ ΎϬϧΎϣί ΔΠϳΪΧ ϭ ΎϬϧ ϭ Ϣϳήϣ ΔϔϴψϨϟ Δϔϴϔόϟ ϢϟΎόϟ ϰϓ˯ΎδϨϟΔϜϠϤϟ (˻
ΎϴϧΪϟΓϮϔλ
ϥΎτϠδϟΓΪϟϭ ϥϮΗΎΧ ϯήΑ ϩΎϣ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ΕΎϴϏ ϡϮΣήϤϟ ϥΎτϠδϟ ΓΪϟϭ ϥϮΗΎΧ ϯήΑ ϩΎϣ ϦϳΪϟϭ (˼
Ϧϴϣ ϦϴόϤΟΎϬϠϟ ϢϬϤΣέ ΩΎΒϘϴϛ ϦΑ ϭήδΨϴϛ ϦϳΪϟ ΎϴϧΪϟ ΙΎϴϏ ϡϮΣήϤϟ
Bu kitabede ölüm tarihi yazÕlÕ bulunmamasÕ hayret vericidir. Herhalde türbenin
kapÕsÕnda tarihi bulunan bir kitabe olmasÕ gerekirdi, fakat biz bunu göremedik. Belki
yapÕlarÕn vakfiyelerinde bu konuda bir kayda denk gelinebilir. YukarÕdaki kabir
kitabesinde Mahperi Hâtun’a, kadÕnlara ait en yüce lâkap ve unvanlar verilmektedir.
«Es-sitt» (hanÕm), «es-sahibe» (dost), «el melike» (sultan), «safvete’d-dünya ve’ddîn»( dinin ve dünyanÕn yüzakÕ) gibi lâkaplar en büyük melikelere verilirdi. Zaten
Mahperi Hâtun’un binalarÕna «Huand/Hunat Hâtun»181 adÕnÕn verilmesi de, adÕ
geçenin bulunmuú oldu÷u makam ile uyuúur182. Kitabede «es-sitt» (hanÕm), hâtun
lâkabÕnÕn sÕfatlarÕndan biri olan «úehîd» (eú-úehîde) kelimesi kesin úehit olmuú veya
öldürülmüú anlamÕna alÕnmayÕp, bu «merhum» kelimesinin eúanlamlÕsÕ, fakat daha
yüce olanÕ olarak anlaúÕlmalÕdÕr. Meselâ, MÕsÕr’da «eú-úehîd» sözü, yalnÕz sultanlar
için kullanÕlÕrdÕ. Gerçekten bu kitabede de, «el merhume» kelimesine denk
gelinmiyor. Zaten, Mahperi Hatun’a burada verilen lâkaplar, tamamÕyla MÕsÕr
gelene÷ine göredir. «Ed-dünya ve’d-din» gibi, verilen lâkaplar da, yine kesin olarak
hükümdarlara ait olup, hâlbuki, en büyük adamlar için hatta, hükümdâr ailesinden
olanlar hemen hemen ço÷u «ed devlete ve’d-din» (dinin ve devletin dostu) lâkabÕnÕ
alÕrlardÕ. Kitabelere çok kere, hükümdar ailesinden kadÕnlarÕn adlarÕ yazÕlmayÕp,
yalnÕz «safvete’d-dünya ve’d-din» (dünyanÕn ve dinin yüz akÕ) ile yetinilirdi183.
179
AdÕ geçen kitabenin III’ncü satÕrÕnda «el-merhum» kelimesinden sonra, «eú-úehîd» ibâresi
bulundu÷u halde, kopya edilirken unutulmuútur (K.G.).
180

Sözü edilen kabir kitabesinin, I. satÕrÕnda «el-ma’sune» (korunmuú) kelimesinden sonra, kitabenin
aslÕnda bulunan «el-ma’sume» (günahsÕz) ibâresini Halil Edhem, kitabe metnine almayÕ unutmuú
olmalÕdÕr (K.G.).
181
Büyük kadÕnlara verilen huand, hond. honde ve Türkçe olan katundan Arapçaya geçmiú bulunan
hatun ve bunun gibi kelimeler hakkÕnda baúka yerde bilgi verilmiútir, bkz. TOEM, yÕl, 1331, s. 656, 657
ve not, 1.
182
Halil Edhem’in Hunat Hâtun hakkÕnda kaydettiklerini, Esterâbâdî de, (Bezm ü Rezm, s. 46)
«Kayseri ùehri’nin sakinleri O’nun keramet ve makamÕnda söz birli÷i halindedir» diyerek do÷rular
(K.G.). [Bkz. Bezm-u Rezm, Mürsel Öztürk tercümesi, s. 54’te yaptÕ÷Õ hayÕrlar ve iyilikler sayÕldÕktan
sonra “Kayseri Beldesi’nin sakinleri onun büyüklü÷ü ve cömertli÷i konusunda görüú birli÷indedirler”
denilmektedir.]
183

Bkz. TOEM, yÕl 1331, s. 647-651.
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Kitabenin ikinci satÕrÕndaki «el-mutasaddÕka bi’l-malî ulüf» (binlerce mal sadaka
veren) demektir.
XII
Selçukî Hâtun’un MezarÕ, 683 (1284): Huand Hâtun Türbesi için de bulunan
di÷er bir mezarÕn baúucunda 0–60 m. boyunda ve 0.33 m. enindeki kitabenin
Türkçesi úöyledir: «Esirgeyen ba÷Õúlayan Allah’Õn adÕyla, bu kabrin sahibi,
Keykubâd o÷lu, ùehid Sultan Keyhüsrev’in Muharrem 6[80] (Mart 1284) yÕlÕnda
ölen kÕzÕ Selçukî Hâtun’undur.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϢϴΣήϟ ϦϤΣήϟ ௌ ϢδΑ (˺
ήΒϘϟάϫ ΔΒΣΎλ (˻
ΖϨΑ ϥϮΗΎΧ ϰϗϮ̪Ϡγ (˼
ϭήδΨϴϛ ΪϴϬθϟ ϥΎτϠγ (̊
ΔΜϠΛ ΔϨγ ϡήΤϣ ϰϓ ΩΎΒϘϴϛ ϦΑ (̋
ΔϳΎϤΘγ ϥϭ (̌
Sultan II. GÕyâseddin Keyhüsrev’in kÕzÕ olan Selçukî Hatun’un bu mezar
kitabesinde görülen sadelik, kendisinin, babasÕ ve büyük annesinden çok sonra
ölmüú oldu÷unu gösterir. Çünkü, adÕ geçene, ne bir lâkap, ne de bir ünvan
verilmiyor. Hâttâ, babasÕ Sultan Keyhüsrev’in bile, «GÕyâseddin» unvanÕ
yazÕlmamÕútÕr. Kimbilir Selçukî Hâtun, Keyhüsrev’in hangi karÕsÕndan do÷muútur.
Belki, di÷er erkek kardeúleriyle bir anadan olmadÕ÷Õndan dolayÕ, babasÕnÕn
ölümünden sonra öksüz gibi ortada kalmÕútÕr184. Bu hususlarÕ bakabildi÷imiz
kaynaklar söylemiyor.
Selçukî Hatun’un ölüm tarihinin bir bölümü, yani onlar hanesi, «erkam-Õ
divâniyye» (bazÕ Arap harfleriyle gösterilen rakamlar) ile yazÕlÕdÕr. Biz, bunu
«muharrrem ayÕ, yÕl 3, nun (n) ve 600» úeklinde anlamÕútÕk. Nun: 80 oldu÷una göre;
683 yÕlÕnÕn muharrem ayÕ (Mart 1284) ortaya çÕkar185. Bununla beraber, bu tarihi
yerinde bir kere daha incelemek gerekir. E÷er bizim anladÕ÷ÕmÕz úekil do÷ruysa,
Selçukî Hatun, babasÕndan otuz dokuz yÕl sonra ölmüú oluyor. Selçukî adÕna øslâmî
kitabelerde çoklukla rastlanÕr186.
YukarÕda incelenen IX, X ve XI nolu kitabeler hayÕr sahibesi Mahperi Hatun’a
aittir. AdÕ geçenin gerek adÕ ve gerekse Sultan II. GÕyâseddin Keyhüsrev’in annesi
oldu÷u bu kitabeler metninden anlaúÕlÕyor187. Bundan dolayÕ, Mahperi Hatun, Sultan
I. Alâeddin Keykubâd’Õn karÕsÕdÕr. Kendisinin kimin kÕzÕ veyahut nereli oldu÷unu
bilemiyoruz188. øbn Bîbî, Alâeddin’in yalnÕz Melik Âdil kÕzÕ Melike Adile ile
184
Keyhüsrev’in Tamar Hatun’dan olan bir kÕzÕ «Gürcü Hâtûn» adÕyla anÕlÕp, Mu’izzeddin’in karÕsÕ
idi. Bkz. «Merzifon’da Pervâne Muineddin Süleyman» adÕnda bir kitabe, TOEM’da makale, yÕl 1333, s.
42.
185

Erkâm-Õ Divâniyye, Selçuklu paralarÕnda Keyhüsrev zamanÕnda kullanÕlmaya baúlamÕútÕr. Bkz.
Galib, Takvim, s. 55. Tevhîd Katalog, giriú, s. XIII. [Osman Turan da, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s.
403’de 1284 yÕlÕnÕ almÕútÕr].
186

TOEM, yÕl, 1331, s. 654, 665 ve not 1.

187

Mahperi Hatun’un Zile ve Tokat arasÕnda bulunan Pazar Köyü yakÕnÕnda güzel eserlerden, fakat
ne yazÕk ki, yÕkÕlmaya yüz tutmuú çok büyük bir hanÕ olup, kitabesi 636(1239) tarihini taúÕr. YapanÕn adÕ,
«Sultanlar SultanÕ’nÕn annesi Mahperi Hatun» úeklinde yazÕlÕdÕr.
188
Mâhperi Hatun, Kalonoros Kalesi hâkimi BizanslÕ Kyr Vart’Õn kÕzÕdÕr. Bkz. Osman Turan, a.g.e.,
s. 335-336, 455. (K.G.)
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evlendi÷ini yazÕyor189. Fakat, GÕyâseddin bundan olmayÕp, baúka bir anneden ve
daha önce dünyaya gelmiútir ki, bunun da Mahperi Hâtun oldu÷unu kitabeler
ö÷retiyorlar. Câmiinin yapÕlÕúÕna ait olan kitabeler, hep II. Keyhüsrev’in iktidarÕnÕn
ilk yÕllarÕna ve Mahperi Hatun’un mezar kitabesi ise, Keyhüsrev’in ölümünden
sonraki zamana rastlar.
Tarihçilerin açÕklamalarÕna göre, Anadolu’ya yapÕlan Mo÷ol saldÕrÕlarÕndan
dolayÕ, Keyhüsrev’in ailesi Sivas’tan veyahut Konya’dan Kayseri’ye gelmiúler ve
muharrem 641 (haziran 1243)’de baúgösteren Köseda÷ yenilgisi üzerine, Kayseri de
büyük tehlikeye u÷ramakla, adÕ geçen sultanÕn annesiyle, karÕsÕ ve kÕzÕ Küçük
Ermenistan KralÕ Hetum’un úehirlerinden olan Sis’e sÕ÷ÕnmÕúlardÕ190. Ancak,
Anadolu’da Mo÷ol baúkomutanÕ olan Baycu Noyan’Õn úehri istemesi ve kesin emri
üzerine, belki de kendi çÕkarÕnÕ temin için Kral Hetum, bu prensleri Mo÷ollara
teslim etmiútir. Bu güveni kötüye kullanÕúÕndan dolayÕ çok üzülen Sultan Keyhüsrev,
öç alma iste÷iyle Hetum’a karúÕ bir savaú açmÕú, fakat, Tarsus KuúatmasÕ sÕrasÕnda
ölmüútür. øleride görülece÷i gibi, Mo÷ollarla barÕú 642 (1244) yÕlÕna ve Tarsus
SavaúÕ ile GÕyâseddin Keyhüsrev’in ölümü de 644(1246) yÕlÕna denk geldi÷inden,
acaba, Hetum bu Müslüman kadÕnlarÕ Mo÷ollara barÕútan önce mi, yoksa sonra mÕ
teslim etti ve bunlar Mo÷ollar yanÕnda ne kadar zaman kaldÕlar? Keyhüsrev’in
ölümü sÕrasÕnda yanÕnda mÕ idiler? Buralara dair tarihler bir úey söylemiyor191.
Herhalde Keyhüsrev’in ölümünden epeyi zaman sonra, øbn Bîbî, iki kere daha
«Sultan GÕyâseddin’in annesi»ni anÕyor ki192, bu da olaylarÕn geliú sÕrasÕna göre
651(1253) yÕllarÕnda olmasÕ gerekir193. Demek oluyor ki, Mahperi Hâtun, bu yÕllar
içinde daha yaúÕyordu. Türbe içinde gömülü bulunan Selçukî Hatun, Ermeni KralÕ
tarafÕndan Mo÷ollara teslim edilen prenses ve kitabesiz kabir de, Keyhüsrev’in
karÕsÕnÕn olmasÕ yakÕn ihtimaldir.
Huand Hatun Câmii kitabelerinde, adÕ yazÕlÕ olan Sultan II. GÕyâseddin
Keyhüsrev’in 634(1237) yÕlÕnda babasÕnÕ zehirledi÷ini yukarÕda görmüú ve bu
cinayetin olabilecek nedenlerini açÕklamÕútÕk. Bilindi÷i gibi I. Alâeddin Keykubâd’Õn
Melike Âdile’den olan o÷lu KÕlÕçarslan’Õ veliaht tâyin etti÷inden, öldü÷ü zaman
vezirlerinden bazÕlarÕnÕn bu çocu÷u tahta çÕkarmak gibi önemsiz giriúimleri tabiî
sonuç vermeyerek, GÕyâseddin Keyhüsrev tahta çÕkmÕú ve bütün devlet adamlarÕ bu
olup bittiyi kabul ve onaylamaya mecbur olmuúlardÕ. AdÕ geçen sultanÕn saltanatÕnÕn
son yÕllarÕ, Selçuklu Devleti ve belki øslâm dünyasÕ için ne kadar acÕklÕ ve ne kadar
üzüntülü olduysa, saltanatÕn ilk yÕllarÕ da, o kadar kanlÕ olup, türlü türlü cinayetlerle
189

Farsça Selçuknâme, s. 123. øleride Melike Adile’nin kabir kitabesini görece÷iz.

190

øleride anlatÕlan Köseda÷ SavaúÕ’na ve not, 208’e bakÕnÕz.

191

Bu konuda bkz. øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 241-245. Simpad, Küçük Ermenistan KrallÕ÷Õ
Tarihi, s. 649-650., Le Beau, c. 17, s. 458., Delaurier, Journal Asiatique, 1858, c. 11, s. 432. Gerek
Ermeni tarihçileri, gerekse bunlara dayanarak yazan bu iki yazar, bu olaylarÕ 1244 ile 1246 yÕllarÕ
arasÕnda gösteriyorlar ki 642-644 H. yÕllarÕna denk gelir.
192
øbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâiyye fi’l-Umûrø’l-Alâiyye núr. Adnan S. Erzi, TÕbkÕ basÕm, Ankara 1956,
s. 608’de “Sultan II. Alâeddin Keykubad devlet adamlarÕ ve hediyelerle Kaan’Õn yanÕna hareket ettiler.
Yolda Sultan GÕyâseddin’in annesi ve adamlarÕ onlara katÕlarak, Sultan Alâeddin’in ba÷lÕlarÕ arasÕnda
yerlerini aldÕlar” demesine karúÕlÕk, Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 472’de adÕ geçen
kaynaktan aktarÕrken, «Sultan GÕyâseddin’in zevcesi, Keykubâd’Õn anasÕ da arkadan o÷luna yetiúenler
arasÕnda idi.» diyerek, yanÕlmÕútÕr Bkz. AynÕ eserin Mürsel Öztürk tercümesi, c. II, s. 136.(K.G.).
193
øbn Bîbî, s. 277. Emîr Karatay’Õn Kayseri’de ölümünden sonra, adÕ geçenden söz ediyor. Emîr
Karatay’Õn ise, adÕ geçen yÕllar içinde ölmüú olmasÕ akla gelir. [Osman Turan, a.g.e., s. 472’de Emir
Karatay’Õn ölüm tarihini, 28 Ramazan 652 (11 KasÕm 1254) olarak kaydeder. Demek ki. Mahperi Hatun
1254’den sonra ölmüú oluyor. (K.G.)]. Bkz. TOEM’de yayÕnladÕ÷ÕmÕz, «Kara DayÕ HanÕ» makalesi,
(1331), s. 521.
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doluydu. Tahta çÕkar çÕkmaz, vezirli÷e getirdi÷i Emîr Sadeddin Köpek’in etkisi
altÕna girerek, bunun fikriyle babasÕnÕn zamanÕnda Selçuklulara sÕ÷Õnan ve sevgiyle
karúÕlanan Harezmlilerin ileri gelen ve emirlerinden KÕr/KayÕr Han’Õ tutuklanarak
ZamantÕ Kalesi’ne kapatmakla, burada ölmesine neden oldu÷undan Anadolu’da
yerleúmiú Harezmliler, ülkeyi bÕrakÕp, gittiler. Bu durum onlarÕn da÷ÕlmalarÕna
neden olduktan sonra, sanki bir eúkiya çetesi gibi, yok oluncaya kadar Suriye’de
dolaútÕlar. Bundan sonra Taceddin Pervâne, Hüsameddin KÕmerî ve Kemaleddin
Kamyar gibi Alâeddin zamanÕnda da yararlÕklarÕ görülen Selçuklu devlet
adamlarÕnÕn ileri gelenlerini birer nedenle öldürttü. Bu kadar zalimlik yetmemiú gibi,
suçsuzlu÷u bilinen üvey annesi Melike Âdile’yi önce Ankara Kalesi’ne kapatÕp,
sonra idam ettirmiú, adÕ geçen melikeden olan çocuk yaútaki kardeúleri øzzeddin
KÕlÕçarslan ile Rükneddin Süleyman’Õ hapis ve bir söylentiye göre öldürtmüútür.
øbn Bîbî ve ondan aktararak Selçuklu tarihini yazanlar, bu kadar cinayetleri hep
Sadeddin Köpek’e yükletmektedirler. Fakat, acaba Sultan Keyhüsrev’e de, bundan
hiçbir pay düúmez mi? BabayÕ, üvey anayÕ, kardeúleri ve tecrübeli devlet adamlarÕnÕ
yok etmek gibi utanÕlacak durumlarÕn, sorumlulu÷undan Sultan Keyhüsrev, suçsuz
çÕkarÕlabilir mi? Biz zannederiz ki, çÕkarÕlmaz. Çünkü, Sadeddin Köpek’in kuvvetli
idâresine kapÕlmÕú oldu÷u kabul edilirse bile, bir sultanÕn hiç olmazsa bu gibi haksÕz
davranÕúlarÕn giderilmesine çaba göstermesi gerekmez miydi? Bunlardan dolayÕ bize
göre; Sadeddin Köpek, Keyhüsrev’in elinde bir alet idi ve bütün bu cinayetleri kendi
iúine de uygun görmesiyle, efendisinin emrini uyguluyordu.
Bu acÕ veren olaylarÕn hepsi 634(1237) yÕlÕ içinde veya 635(1237) baúlarÕnda
olmuútur. Belki çok ümitsiz ve kederli olan ülke halkÕnÕn gözlerini baúka yöne
çevirmek amacÕyla, bu son yÕl içinde Sadeddin Köpek idâresinde bir sefer açÕlarak
633(1238) HaziranÕnda Samsat alÕndÕ. Bundan dolayÕ tabiî olarak Sadeddin’in
gururu arttÕ. Bununla birlikte, halk arasÕnda Sadeddin’in hakkÕnda dedikodular ve
úikâyetler oluyordu. Di÷er yönden Sultan Keyhüsrev, yapÕlan haksÕzlÕklardan dolayÕ
piúman olup, vicdan azabÕ duymuú olacak ki, Sadeddin Köpek’i asarak öldürttü194.
Bu suretle devlet ileri gelenlerinin gönlünü almak ve belki mal ve canlarÕnÕn artÕk
korunmuú oldu÷unu göstermek istedi. Bütün ülke, öç aldÕktan sonra rahatladÕ.
Her nasÕlsa Köpek’in isteklerine yardÕm etmeyen, bununla birlikte gözden düúüp,
iúlerinden olan ünlü emirlerden Celâleddin Karatay ve Mühezzibeddin Ali úimdi
yine büyük makamlara geldiler ve Selçuklu Devleti’nin içiúlerini bir dereceye kadar
düzenledikten baúka, bazÕ önemli úehirlerin alÕnÕúÕnÕ bile baúardÕlar. Bu geçici
rahatlamadan yararlanan Sultan Keyhüsrev, yukarÕda açÕklandÕ÷Õ gibi, babasÕnÕn
sa÷lÕ÷Õnda 629(1232) yÕlÕnda kendisine niúanladÕ÷Õ Gürcü Melikesi Rosudan’Õn kÕzÕ
ile evlenmesini ele alarak, Gürcü prensesini Kayseri’ye getirtip ve burada büyük bir
gösteriú ile nikahÕ kÕydÕrdÕ. Yine yukarÕda, etraflÕca görüldü÷ü gibi, bu kÕzÕn babasÕ
Melik Mu÷iseddin Tu÷rulúah’Õn o÷lu Davud olmasÕ ihtimalinden dolayÕ Selçuklu
ailesiyle zâten akrabalÕ÷Õ da vardÕ. Bu konuda Brosset, Gürcü tarihçilerine
dayanarak, úu cümleleri yazÕyor195.«Bu zamanlarda Melike Rosudan, Orthul
194
Aksaray yolu üzerinde ve Konya’ya dört saat uzaklÕkta bulunan Zâr-Zâtin (Sadeddin’den
gelmedir) HanÕ’nÕ [Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 413’de Halk dilinde... Zâzadin HanÕ
denilmektedir, der], Sadeddin Köpek yaptÕrmÕú olup, iç kapÕsÕnda 633(1236) tarihli I. Alâeddin Keykubâd
adÕna ve dÕú kapÕsÕnda da; II. Keyhüsrev adÕna iki kitabesi vardÕr. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi,
c. 2, s. 365, not 1’de Köprü KazasÕ köylerinden bugün Köpek Köyü adÕ verilen yerde, Sadeddin’in
soyundan olan «Köpeko÷ullarÕ» çiftli÷i bulundu÷unu ve Çelebi Sultan Mehmed Han Devri’nde Amasya
olaylarÕ sÕrasÕnda adÕ geçen Köpeko÷lu’nun bunlardan oldu÷unu açÕklÕyor.
195

Gürcistan Tarihi, KÕsÕm, I, s. 501.
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(Tu÷rul)’un o÷lunu almÕútÕ. Bu genç yalnÕz, güzelli÷i ve boyunun düzgün olmasÕyla
de÷il, kahramanlÕk ve yi÷itli÷iyle de tanÕnmÕú oldu÷undan, melike kendisini görür
görmez derin bir aúk hissi duyarak, onunla evlenmek istedi ve evlendi. Bundan bir
kÕzÕ dünyaya gelip, Rosudan’Õn annesine ba÷lÕlÕkla «Tamar/Thamara» adÕyla
adlandÕrÕldÕ. Sonra bir o÷lu da oldu. Buna da «Dâvîd» adÕnÕ verdiler. KÕz
büyüdükten sonra Selçuklu SultanÕ Rükneddin (Alâeddin olacak) o÷lu GÕyâseddin,
bunun ola÷anüstü olan güzelli÷ini bilmekle, kendisine vermesi için melikenin
yanÕnda ricada bulunarak birçok da hediyeler vermiúti. Melike Rosudan da din
de÷iútirtmek úartÕyla kÕzÕnÕ GÕyâseddin’e eú olarak vermeye razÕ olup, büyük tantana
ve birçok çeyiz ile gönderdi. Ülkelerinden Açkur adlÕ yeri de timar olarak kÕzÕna iktâ
etti.
GÕyâseddin’in Prenses Tamar ile evlilik tarihini, ne øbn Bîbî, ne de Gürcü
tarihçileri vermiyorlar. Fakat øbn Bîbî’de olaylarÕn sÕrasÕna bakÕlÕrsa 634(1237) veya
635(1238) yÕlÕ içinde oldu÷u anlaúÕlÕyor196. Bu evlilikten Keykûbâd (sonra II.
Alâeddin Keykubâd) adÕnda bir o÷lu ile Muineddin Pervane ile evlenen Gürcü
Hatun adÕnda bir kÕzÕ dünyaya gelmiútir. Selçuklu paralarÕna «aslan ile güneú» (ùir-ü
Hürúid) resminin konmasÕ II. Keyhüsrev’in Prenses Tamar ile bu evlili÷i üzerine
âdet oldu÷u söylenir197. GÕyâseddin Keyhüsrev, Gürcü melikesinin kÕzÕndan baúka,
Mengüceko÷ullarÕndan Kögonya (ùarkî-karahisar) Meliki Muzaffereddin
Harezmúah’Õn kÕzÕnÕ da aldÕ÷ÕnÕ ve Sultan Celâleddin Harezmúah’Õn yakÕn
akrabasÕndan bir kÕz ile de niúanlandÕ÷ÕnÕ yukarÕda söylemiútik. Fazla olarak, Ebu’1Fida, Keyhüsrev’in 635(1238) yÕlÕnda Halep Eyyûbîleri’nden Melikü’l-Âziz
196
Ebu’l-Ferec, Muhtasarü’d-düvel, s. 447’de yÕlÕnÕ vermeyerek bu evlilikten söz ediyor. Hâlbuki,
ayni tarihçinin Süryanice tarihinde 634(1237) yÕlÕ gösterildi÷ini ve Prenses Tamar ile birlikte ye÷eni
Küçük Davîd’in de geldi÷ini, beraberinde Metropolit ve birçok rahiplerin de bulundu÷u ve fakat bir süre
sonra, Tamar øslâmiyeti kabul etti÷inden metropolit ile David’in Keyhüsrev tarafÕndan hapsedildi÷ini ve
ancak Mo÷ol istilâsÕndan sonra kurtarÕldÕklarÕnÕ, Saint Martin, c. 2, s. 292’de ve Brosset, kÕsÕm, I, s. 502,
not 2’de söylüyorlar.
197
« ùir-ü Hürúid» li paralar, ilk defa olarak, II. GÕyâseddin Keyhüsrev zamanÕnda basÕlmÕú olup, bu
niúan nasÕl ki, «Kiyâniyan» hükümdarlarÕ (eski øran úahlarÕ)ndan Hüsrev’ü Perviz, kendisiyle karÕsÕ ùîrîn’i
temsil etmek üzere, kabul etmiúse, GÕyâseddin de karÕsÕ Tamar Hatun’a olan aúÕrÕ sevgisinden dolayÕ,
gümüú paralarÕna, kendisini aslan ve karÕsÕnÕ da, onun üstüne kadÕn yüzlü do÷an bir güneú resmi ile tasvir
etti÷ini, tarihçiler ve meskûkât (paralar ilmi) kitaplarÕ, bu söylentinin kayna÷ÕnÕ bildirmeksizin,
birbirinden aktarÕyorlar. En eski söylentilerden biri olmak üzere 6 Camaziyelâhir 685 (30 Temmuz 1286)
‘da ölen Ebu’l-Ferec, Arapça, Tarih-i Muhtasarü’d-düvel, s. 447’de úöyle söylüyor: «... Gürcü sultanÕn
kÕzÕnÕ nikahlayÕp, onu çok sevdi÷inden, onun resmini paralar üzerine yaptÕrmak istedi. Kendisine, talihine
niúane olsun diye, üzerinde güneú bulunan bir aslan resmi yaptÕrmasÕ tavsiye edildi. »

Selçuklu sultanlarÕ ile Gürcü kral ailesi arasÕnda var olan akrabalÕk aúa÷Õda soykütü÷ü ile
gösterilmiútir:
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Muhamrned’in daha henüz çok küçük olan kÕzÕ Gâziye Hatun’u da aldÕ÷ÕnÕ ve kendi
kÕz kardeúi Melike Hatun’u da Melikü’l-Aziz’in o÷lu ve halefi olan Melikü’n-NâsÕr
Yusuf’a verdi÷ini, bu akrabalÕk ba÷Õndan dolayÕ Halep’te GÕyâseddin Keyhüsrev
adÕna hutbe okundu÷unu yazÕyor198.
øúte, bu evlenme meselesi de, Keyhüsrev’in iste÷i üzere sonuçlandÕktan sonra,
Selçuklu ülkelerini bÕrakmÕú olan Harezmlileri yeniden geri döndürülmeye
giriúildiyse de baúarÕlamadÕ. Bu meseleden dolayÕ Eyyûbîler ortaya çÕkan bir
anlaúmazlÕk sonucunda açÕlan savaúta HÕsn Keyfâ Eyyûbîleri’nin elinde bulunan
DiyarbakÕr alÕndÕ. Ve bu ülkelerde egemen olan hükümdarlarÕn bazÕlarÕ II.
Keyhüsrev’in himayesini kabul ederek, adÕna para bastÕrdÕlar199. Ancak bu mutlu
günler çok sürmedi. Samsat yakÕnÕnda bulunan Kefersût adÕ verilen yerde
ayaklanarak, baúÕna birçok halk toplayan Baba øshak adÕnda bir yalancÕ peygamber
637(1240) yÕlÕnda SelçuklularÕ epeyi u÷raútÕrdÕ. Hatta, bu olay sonradan o kadar
önem kazandÕ ki, Keyhüsrev ilerisini düúünerek, Kubâdâbâd’a kapanmaya bile gerek
gördü. Hele güç durum ile ve HacÕ Arma÷anúah adÕnda bir emîrin çalÕúmasÕyla,
Baba øshak ve yardÕmcÕlarÕ Amasya tarafÕnda tutularak, asmak suretiyle
öldürüldüler. Ülke bu dertten de kurtuldu200 639(1241) yÕlÕnda yine Eyyûbîlere karúÕ
bir sefer daha yapÕlÕp, Silvan (Meyyâfarikin) Eyyûbîleri’nden Melikü’l Muzaffer
ùahabeddin Gâzi’nin yönetimi altÕnda olan Silvan alÕndÕ. Bu olay Selçuklu Devleti
için son bir úeref olarak sayÕlÕr. Çünkü bundan sonra, artÕk Anadolu Selçuklu Devleti
istiklâlini yitirerek, Mo÷ollara haraç vermek zorunda kalÕyor ve süratle yok olmaya
do÷ru gidiyordu201.
Bilindi÷i gibi daha Cormagun Noyan sa÷ iken, kaan tarafÕndan Baycu adÕnda
baúka bir noyan onun yerine getirilip, Anadolu’nun alÕnmasÕ iste÷iyle o tarafa
yollanmÕútÕ. Baycu’nun Anadolu’ya geliúi 640(1242) tarihine denk gelip,
198
Ebu’1-Fida, c. 3, s. 170. Deguines, c. 2, Konya SelçuklularÕna âit bölümde, s. 64. Brosset, kÕsÕm 1,
s. 432. Melikü’n-NâsÕr Yusuf Selâhaddin’in, II. G. Keyhüsrev’in adÕ da birlikte bulundu÷u halde,
Halep’te basÕlmÕú paralarÕ vardÕr. Bundan dolayÕ, meskûkât (paralar ilmi) için Ebu’l-Fida’nÕn açÕklamasÕ
çok önemlidir. Bkz. Tevhîd, Katalog, s. 230. Bu paradan sözeden Zambaur, Contributions, kÕsÕm 3, s.
180’de Selçuklular ile Eyyûbîler arasÕndaki akrabalÕk iliúkilerini bîr úema ile açÕk bir úekilde göstermiútir
ki, biz Keykubâd’Õn eúleri Mâhperi Hatun ile Melike Adile’nin ve çocuklarÕ olan KÕlÕçarslan, Süleyman
ve Melike Hatun’un adlarÕnÕ da eklemek gibi bazÕ küçük de÷iúiklikle aúa÷Õdaki gibi yazÕyoruz:

199
MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel; Galib, Meskûkât-t Türkmâniye Katalo÷u, s. 68, 103 ve 134.
Tevhîd, Katalog, s. 230.
200
201

øbni Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 277. Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihî, c. 2, s. 362-380.

Eski tarihçilerden øbn Bîbî, Ebu’l-Ferec ve MüneccimbaúÕ ve yenilerden Hayrullah Efendi, Necim
AsÕm’Õn Türk Tarihi ve Encümen’in yayÕnladÕ÷Õ OsmanlÕ Tarihi bu olaylar hakkÕnda çok bilgileri içine
almaktadÕrlar.
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memuriyeti ise, Cormagun Noyan gibi bir çeúit müfettiúlik ve kumandanlÕktÕ.
Baycu’nun ilk iúi, Erzurum’u alÕp, halkÕnÕ öldürmek oldu. Selçuklu ülkesinden olan
bu büyük úehrin elden gitmesi, Mo÷ollar tarafÕndan GÕyâseddin Keyhüsrev’e
indirilen ilk darbe olup, ileride daha büyük bir derdin çÕkaca÷Õna bir iúaretti. øúte bu
korku ile Selçuklular ordularÕnÕ düzenlemeye koyulduklarÕ gibi, ùam’dan ve komúu
devletlerden gerekli para ve toprak vermek gibi, tavizlerle maddeten yardÕm
istediler. Bunlardan bir kÕsmÕ da asker gönderdi. Hatta, Keyhüsrev’in ordusunda
Frenk, Ermeni askeri de vardÕ202. Eski tecrübeli emîrler ordunun Sivas’da kalarak,
Mo÷ollarÕ burada karúÕlamayÕ ve bunun üzerine Sivas gibi önemli bir noktayÕ,
savunmayÕ Õsrarla tavsiye edip, istedilerse de, Keyhüsrev birtakÕm tecrübesiz
adamlarÕn sözüne güvenerek, ordusuyla Erzincan’a do÷ru yürümeyi uygun buldu.
Selçuklu ordusu Sivas’Õn aúa÷Õ yukarÕ 60 km. kadar do÷usunda bulunan
Köseda÷’Õn203 eteklerine ulaútÕ÷Õnda Mo÷ollarÕn da Erzincan Akúehir’i ovasÕna204
yetiútikleri haberi gelmiúti. Selçuklular tarafÕnda büyük bir ümitsizlik görülüyordu.
ArtÕk, her an bir çarpÕúmanÕn olmasÕ bekleniyordu. Gerçekten, 6 Muharrem 641(26
Haziran 1243) günü iki ordu arasÕnda çarpÕúma oldu205. Selçuklular savaúÕn daha
baúlarÕnda bozguna u÷rayarak, periúan bir durumda da÷ÕldÕlar. Sultan Keyhüsrev,
güçlükle kendini Tokat Kalesi’ne atabildi. Mo÷ollar ise, Sivas üzerine yürüdüler.
Sivas kadÕsÕ bulunan Necmeddin KÕrúehrî adÕnda bir adam Mo÷ollarÕ karúÕlayÕp,
halkÕn baú e÷di÷ini bildirmesi üzerine Sivas’Õ yalnÕz üç gün ya÷ma etmekle
yetindiler206.
øbn Bîbî, Selçuknâme’de (s. 241). Mo÷ollarÕn Kayseri’ye gidip, burayÕ nasÕl alÕp,
yÕktÕklarÕnÕ aúa÷Õdaki gibi anlatÕyor207: «GÕyâseddin’in annesi, bu aralÕk Kayseri’den
Sis’e sÕ÷ÕnmÕútÕ208. Köseda÷ Meydan SavaúÕ’ndan kaçabilen Melikü’z-Zehhâd,
Samsameddin Kaymaz Camedar ve Topal Fahreddin Ayaz, Kayseri Kalesi’ne gelip,
kule ve duvarlarÕnÕ onararak sa÷lamlaútÕrdÕlar. Mo÷ol ordusu, oraya yetiúti÷i zaman,
kale dÕúÕnda ne bulduysa ya÷malayÕp, yakÕp yÕktÕlar ve öldürdüler. Ertesi günü
Baycu, di÷er noyanlarla úehir üzerine yürüdü. Bütün halkÕn güvendi÷i Sivas KapÕsÕ
burcuna209 köleler ve fakirlerin210 çekmekle görevlendi÷i üç mancÕnÕk koydurdu. On
beú gün úiddetle savaú oldu. Burçta büyük gedikler açÕldÕ. Askerler úimdiye kadar
202
Köseda÷ Bozgunu’nda en önce kaçanlarÕn Frenk askeri oldu÷unu, Le Beau (c. 18, s. 457, not, 1. ),
yazÕyor.
203

Köseda÷ bugün, bu ad ile anÕlÕp, Zara KasabasÕ’nÕn kuzeyindedir. Önceleri buraya «Alagüh»
(:Alada÷) derlerdi, Hammer, Tarihi ølhâniyan (Alm. ) c. 1, s. 111.
204

Erzincan Akúehir’i hakkÕnda yukarÕda gerekli bilgiler verilmiútir. Bkz. not 156.

205

øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 239’da bu tarihi verip, savaúÕn cuma günü oldu÷unu ekliyor.
[Halil Edhem, bugünü verirken yanÕlmÕútÕr. Çünkü, kaynak gösterdi÷i øbn Bîbî, Adnan Erzi núr. s. 517’de
6 Muharrem de÷il, 11 Muharrem 641 Perúembeyi vermektedir. Bu tarih itibariyle, savaú 1 Temmuz
1243’de olmuútur. Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 437 ve not 56’da de÷iúik
kaynaklardan istifade ile hesabÕnÕ yaparak, savaú tarihini, 3 Temmuz 1243 úeklinde tesbit etmiútir (K.G.)].
Hâlbuki, Wüstenfeld’in tahvil cedvellerine göre; muharremin altÕsÕ, bir pazartesine denk gelir.
MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel’de 11 Muharrem 641 diyor ki, bu da adÕ geçen tahvil cedvellerine göre;
bir cumartesi olmasÕ gerekir. Ebu’1-Fida (c. 3, s. 179)’da 641(1243) yÕlÕnÕ gösterdi÷i halde, Ebu’l-Ferec,
640, D’hosson, Mo÷ol Tarihinde (Fr. ) Ebu’l-Ferec’in verdi÷i tarihi kabul ediyor (c. 3, s. 82, not, 1).
206
Nüveyrî’ye dayanarak, D’hosson (c. 3, s. 82), Mo÷ollarÕn bu sÕrada pek çok adam öldürerek, úehir
surlarÕnÕ yÕktÕklarÕnÕ yazÕyor.
207
MüneccimbaúÕ, Câmîü’d-düvel’de Mo÷ollarÕn Kayseri’yi aynÕ yÕl içinde, yani 641(1243)’de yakÕp
yÕktÕklarÕnÕ yazÕyor.
208

YukarÕda not, 190’a bakÕnÕz.

209

Sivas KapÕsÕ’nÕn yeri için (Resim 2) kale krokisine bakÕnÕz.

210

Palespus: Fakirler toplulu÷u demektir.
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alÕnan ganimetlerin çoklu÷undan dolayÕ, geri dönmek arzusunda olduklarÕ için,
kalenin alÕnmasÕnÕ gelecek yÕla bÕraktÕrmak istiyorlardÕ. ø÷diúbaúÕ211 olan
Hajuko÷lu212, gece Baycu’nun yanÕna bir haberci yollayÕp, ba÷ÕúlanmasÕnÕ istedi.
øste÷i iyi karúÕlanÕnca, la÷Õm yolundan dÕúarÕya çÕktÕ ve Mo÷ol ordugâhÕna gitti.
Gerek úehrin ve gerekse askerin durumlarÕnÕn zayÕf oldu÷unu, derinli÷ine anlattÕ213.
Mo÷ol emîrleri bu durumu ö÷renince, Baycu’nun yüksek rütbeli memurlardan bir
adama güvendi÷ini anladÕlar. ùehir sübaúÕsÕ olan Topal Ayaz da Hajuko÷lu’na
katÕldÕ. ùehir içinde Samsameddin’den baúka kimse kalmamÕútÕ. Baycu kuúatmayÕ
kaldÕrmak fikrinden cayarak, bütün ordunun silahlanmasÕnÕ emretti. Gedik açÕlan
burca merdivenler koyup, üzerine çÕktÕlar. Her kimi gördülerse, kÕlÕçla úehitlik
úerbetini tattÕrdÕlar. Aúa÷Õ inip, kapÕnÕn kilidini kÕrdÕlar. Bütün asker úehire girdi.
ùehirde bulduklarÕ askerlerini ba÷layÕp, hepsini Meúhed OvasÕ’na götürdüler. Evleri
ya÷ma ve içindeki adamlarÕ öldürdükten sonra úehri ateúlediler. ùehirden ve
úehirlilerden el çektikten sonra, dÕúarÕ çÕktÕlar. Önceden tutup, ba÷ladÕklarÕ köleleri
Meúhed OvasÕ’nda öldürdüler. Çocuk ve kadÕnlarÕ da aralarÕnda üleútikten sonra,
çÕkÕp gittiler. Yolda hastalanan veya yaya yürüyemeyen köleleri öldürdüler.»
øúte, Kayseri tarihi için çok önemli olan bu acÕklÕ olayÕ, øbn Bîbî bize bu yolda
anlatmÕútÕr. Kayseri gibi güzel bir belde, bu yÕkÕmdan sonra kendini çok zor
toplayabilmiútir. Fakat yalnÕz burasÕ de÷il, baúka birçok güzel beldeler, hatta
Mo÷ollarÕn geçmedikleri yerler de virânelik olmuútur. Ortada düzeni kuracak ne
hükümet, ne de hükümdar vardÕ. øç karÕúÕklÕk ve ya÷macÕlÕk ülkenin her yöresinde
hüküm sürüyordu. Bundan dolayÕ, bu sÕkÕntÕlÕ duruma bir son vermek için, ilk önce
her neye mal olursa olsun, Mo÷ollarla barÕú yaparak, bunlarÕ ülke dÕúÕna çÕkarmak
gerekiyordu. øúte bunu iyi anlayan birkaç millî onur sahibi kiúilerin baúÕnda ülkenin
en becerikli ve en sözü dinlenilen devlet adamlarÕndan Sahib Mühezzibeddin
bulunuyordu214. Bu adam her úeyi, hatta Mo÷ollardan gelebilecek so÷uk
davranÕúlarÕ, yolculuk sÕkÕntÕlarÕnÕ göze alarak, onlardan barÕú istemek üzere,
beraberinde Amasya KadÕsÕ Fahreddin de bulundu÷u halde, Erzurum sÕnÕrÕnda
kurulmuú olan Mo÷ol ordugâhÕndan Baycu Noyan’Õn yanÕna ulaútÕ. Mo÷ollar Sahib
Mühezzibeddin’i hatÕr sorup, gönül alarak kabul ettiler. YanÕnda getirmiú oldu÷u
hediyeleri sunmakla birlikte, görüúmelerde Mühezzibeddin, so÷ukkanlÕ ve
uyanÕklÕkla konuúarak, kendisini tam izinli ve yetkili delege gibi tanÕttÕ.
Görüúmelerin sonunda, Selçuklu Devleti tarafÕndan her yÕl Mo÷ollara belirli
miktarda altun, at, katÕr, kÕsrak, öküz ve koyun verilmek úartÕyla 642(1244) yÕlÕ
içinde barÕú antlaúmasÕ yapÕldÕ215. Gerçi bu andan itibâren baúlayarak, Selçuklular
artÕk Mo÷ollara vergi vermeye baúlamÕúlardÕ. Fakat bu Mühezzibeddin’in
211
øhtimal ki, tevâúilerin amiri anlamÕnadÕr. [Selçuklular’da úehirleri koruyan bir sÕnÕftÕr. Bkz. O.
Turan a.g.e., s. 442, not, 94 b].
212

Belki, Hâçîko÷lu.

213

Görülüyor ki, Kayseri’nin ya÷malanmasÕ bir ihânetle olmuútur.

214

Sâhib Mühezzibeddin Aleddeylemî, sonra Selçuklu Devleti’nde çok büyük yer tutan ünlü Pervane
Muineddin Süleyman’Õn babasÕdÕr. Ancak ileride görülece÷i gibi, Pervâne babasÕnÕn vatansevere yaraúÕr
görev anlayÕúÕna uymayÕp, tam tersine Mo÷ollara baú e÷mek ve onlarÕn Selçuklu ülkelerindeki
uygulamalarÕna âlet olmak gibi, yanlÕú bir siyâset gütmüútür. Bkz. TOEM’da yayÕnladÕ÷ÕmÕz
“Merzifon’da Pervâne Muineddin Süleyman AdÕna Bir Kitabe” adlÕ rnakale, sene, 1333, s. 42. [Bkz. O.
Turan, a.g.e., s. 438-450]
215
øbn Bîbî, yenilenen verginin miktarÕnÕ bildirmiyor. D’hosson, FransÕzca Mo÷ol Tarihi’nde (c. 3, s.
83, not, 1) Misyoner Simon’un anlatÕúÕna dayanarak, bu barÕú antlaúmasÕ gere÷ince Selçuklu sultanÕnÕn
her yÕl masrafsÕz Büyük ølhan’Õn baúkentine 1. 200. 000 altÕn, 500 top ipekli kumaú, 500 deve, 500 koyun
göndermeyi ve bundan baúka sunaca÷Õ hediyelerin de adÕ geçen vergi de÷erine eúit bulunmasÕnÕ kabul
etti÷ini yazÕyor.
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vatansevercesine çabasÕ sayesinde bir süre için daha topluca yok olmaktan
kurtulmuú oldular. GÕyâseddin Keyhüsrev, barÕú haberini tam sevinçle karúÕladÕ.
Halk da biraz nefes aldÕ. Bir köúeye çekilip, hiçbir iúe karÕúmayan devlet adamlarÕ
yine ortaya çÕktÕlar ve devlet iúlerini ele alarak, ülke içinde dirlik ve düzeni kurmaya
çalÕútÕlar. Bu devirden sonra Selçuklu Türklerinin yaptÕklarÕ güzel eserlerden,
Anadolu’da bugün pek çok bulunur.
Sultan GÕyâseddin Keyhüsrev, son zamanlarda ortaya çÕkan acÕklÕ olaylarÕn
etkisinden kurtulamamÕú oldu÷undan, hükümet iúleriyle iyi u÷raúamÕyordu. Özellikle
Sis’e sÕ÷Õnan ailesinin Ermeni kralÕ tarafÕndan Mo÷ollara verilmesinden dolayÕ, o
derece üzülmüútür ki, öç almaktan baúka bir úey düúünmüyordu. Bundan dolayÕ,
Küçük Ermenistan Devleti’ne karúÕ bir savaú açmayÕ tasarlayarak, vezirlerinden
Sâhib ùemseddin øsfahânî’yi bir ordu ile o tarafa gönderdi. Bunlar, Tarsus
Da÷larÕ’ndan ovaya inerek, Tarsus’u kuúattÕlar. Fakat ortaya çÕkan birçok
zorluklardan ve hele havanÕn bozuk oluúundan dolayÕ kuúatma sürdürülemedi÷inden
ve Ermeniler de, bazÕ kaleleri vermeyi kabul ettiklerinden barÕú yapÕlarak, orduyu
Tarsus’dan çektiler. BunlarÕ anlatan øbn Bîbî, uzun uzadÕya bilgi vermeyerek, hatta
tarih ve ölüm yerini söylemeksizin Sultan Keyhüsrev’in bu sÕrada öldü÷ünü
açÕklÕyor216. YalnÕz Ermeni tarihçesi Sempad, GÕyâseddin’in Kalonoros’da
birdenbire öldü÷ünü yazÕyor ki, bu Alâiye/Alanya’nÕn eski adÕdÕr217. Di÷er tarihçiler
Sultan GÕyâseddin’in ölüm tarihini çeúitli úekilde yazÕyorlarsa da, elde bulunan
paralara göre 644 (1246) yÕlÕ olmasÕ gerekir218 Fakat tarihçilerin, hele bu yöne daima
dikkat eden øbn Bibi’nin Sultan GÕyâseddin’nin ölüúünü ve hatta mezarÕnÕ da, böyle
susarak geçmesi ilgi çekicidir. YalnÕz Cenâbî219, Mo÷ollar ile olan olaylarÕ yazdÕktan
sonra, «o zamandan sonra Selçuk o÷ullarÕ devletinin temeli zayÕflayarak çöktü ve
654(1256)’de devletin ileri gelenleri birleúip, Sultan GÕyâseddin’i bo÷dular», diyor
ki, bunu baúka hiçbir yerde göremedik. Herhalde adÕ geçen sultanÕn ölüm durumu
gizli birtakÕm olaylarla karÕúÕk olmasÕ gerekir. Yoksa tarihçiler, bu konuda elbet bir
úey söylerlerdi.
XIII
Eyyûb o÷lu Melik Adil Ebû Bekir’in KÕzÕnÕn Türbesi: Çifte Kümbedler,
645(1247): Kayseri’nin dÕúÕnda ve Sivas Cad. üzerinde bulunan bu türbe, kare
216

øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme, s. 249-250.

217

Kalonoros, Kâlonoros ve Galonoros ve daha önceleri «Keraziyum» adÕ verilen yöre, Sultan I.
Alâeddin Keykubâd, Alâiye ùehri’ni kurdurmuútu. YukarÕdaki açÕklamalara bakÕnÕz. Huart, Epigraphie, s.
3’8, not, 2; Sempad, SelçuklularÕn 260. 000 kiúilik ordu ile Gülek Bo÷azÕ yoluyla gelip, Tarsus’u
kuúatarak, ellerine geçirdiklerini ve fakat bu sÕrada Galonoros Kalesi’nde bulunan GÕyâseddin’in
birdenbire öldü÷ünün duyulmasÕ üzerine, emîrleri bazÕ kalelerin verilmesine karúÕlÕk, Tarsus’u bÕrakÕp
gittiklerini 643(1245), 644(1246) olaylarÕ arasÕnda anÕyor. Bkz. Muharebat-Õ Sâlîbiyye Müverrihleri
MecmuasÕ (HaçlÕ Seferleri Tarihçileri MecmuasÕ, diye söylenebilir) ndan Ermeni Tarihçileri, s. 650;
Avrupa tarihçilerinden Le Beau, Tarsus önünde ölmüútür diyor, c. 17, s. 457.
218
Ebu’l-Fida Cenâbî ve bunlardan aktaranlar 654 (1256) yÕlÕnÕ gösteriyorlar ki, bu bir yanlÕúlÕktan
ibârettir Ebu’l-Ferecü’l-øberi, Süryanice Tarihi’nde 1245 yÕlÕnÕn ekim ayÕnÕ yazmÕútÕr ki, 643 yÕlÕnÕn
cemâziyelâhirine denktir. Hayrullah Efendi, c. 1, s. 33’de, üç yÕl kadar kâh Antalya, kâh Alâiye yöresinde
dolaúÕp, Küçük Ermenistan’da Rapinyon ailesinden olan Ermeni Prensleri ile dostluk kurarak, vakit
geçirmekte iken 644(1246) savaúÕnÕn yirmi üçüncü günü, yürek oynamasÕndan öldü÷ünü yazÕyor. Necib
AsÕm, Türk Tarihi’nde ve Tarih Encümeni’nin yayÕnladÕ÷Õ OsmanlÕ Tarihi’nin yazarlarÕ Hayrullah
Efendi’den aktarmÕúlardÕr.
219

Muhtasar Cenâbî Tarihi tercümesi, Nuruosmaniyye Ktp. de 3097 nolu yazma nüsha. Fakat,
Cenâbî’nin Arapça olarak yazÕlÕ olan ne muhtasarÕnda, ne de iki cilt üzerine düzenlenen mufassalÕnda bu
fÕkra yoktur.
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úeklinde ve kenarlarÕ sade silme-li, yüksek kaide üzerinde oturtulmuú olup, ço÷u
kümbedler gibi sekizgendir. O yörede çÕkan sarÕmtÕrak esmer renginde bir taútan
yapÕlmÕútÕr. KapÕ cephesiyle, yapÕnÕn kenarlarÕna bitiúik olan ince direkler geometrik
úekillerle iúlenmiútir. Çok küçük olan kapÕsÕnÕn üzerinde mukarnaslar ve bunun
yukarÕsÕnda kitabeyi içine alan bir mermer levha konulmuútur. Saçak silmesine
Bakara Suresi’nin ilk Âyet-i Kerimesi altÕnla yazÕlmÕútÕr. KapÕya, kâidenin sa÷
yüzünden bir küçük merdiven ile çÕkÕlÕr. Türbenin di÷er yüzleri düz olup, yalnÕz
kemerler çizgilerle bellidir ve bu yüzlere birer küçük pencere yerleútirilmiútir.
Kümbedin yukarÕsÕnda önce bulunmuú olmasÕ gereken sekiz yüzlü pramit yapÕ
yÕkÕlmÕú ve yalnÕz kubbe kalmÕútÕr (Resim 9). Türbenin içi tamamÕyla yÕkÕktÕr220. Bir
zamanlar bu kümbedin karúÕsÕnda baúka bir kümbed daha bulundu÷undan «Çifte
Kümbedler» adÕ verilmiútir. Bu ikinci kümbedden bugün iz kalmamÕútÕr. Eyyûbî
yazÕsÕyla yazÕlÕ olan beú satÕr kitabesinin Türkçe tercümesi úöyledir: «BurasÕ,
Eyûbo÷lu Melik Adil Ebû Bekir’in -Allah onlarÕn kabirlerini nurlu, ruhlarÕnÕ ve
kokularÕnÕ güzel kokulu eylesin- kÕzÕ u÷ur ve bereketlerin kayna÷Õ, melikeler
melikesi, dünya ve ahiretin hatunu, üstün hasletlerin sahibi, zamanÕn zübeydesi,
dünyada kadÕnlarÕn efendisi, øslâm ve MüslümanlarÕn yüzakÕ, din ve dünyanÕn
koruyucusu, takva sahibi, güzel ahlâklÕ, saadetli melikenin úehitli÷idir. Bunun
yapÕlmasÕnÕ muhterem kÕzlarÕ -Allah onlarÕ emellerine ulaútÕrsÕn ve hallerini güzel
kÕlsÕn- 645(1247) yÕlÕnda emretti». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΔϤμϋΓΪϫΰϟ ΔϤϟΎόϟΓΪϴόδϟ ΔϜϠϤϟΪϬθϣ άϫ(˺
ϥΎϣΰϟ ΓΪϴΑί ϢϟΎόϟΎԩϓ ˯ΎδϨϟ ΓΪϴγ ϦϴϤϠδϤϟϭ ϡϼγϻ ΓϮϔλ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ (˻
ϚϠϤϟ ΖϨΑ ΕΎϛήΒϟ ϭ ϦϴϤϟ ˯ΎΜϨϣ ΕΎϜϠϤϟ ΔϜϠϤϟΓήΧ ϵϭ ΎϴϧΪϟ ϥϮΗΎΧ ΓήΧΎϔϟ ϝΎμΨϟ ΔΒΣΎλ (˼
ΕέΪΨϤϟ ΎϬΗΎϨΑ [ϪΗ] έΎϤόΑ Εήϣ ΎϤϬΤϳέ ϭ ΎϤϬΣέ ήτϋ ϭ ΎϤϫήΒϗ ௌέϮϧ ΏϮϳ ϦΑ ήϜΑ ϰΑ ϝΩΎόϟ (̊
ΔϳΎϤΘγ ϭ ϦϴόΑέ ϭ βϤΣ ΔϨγ ϰϓ ΎϬϟΎΣ ϥΎδΧ ϭ ΎϬϟΎϣ ͿΎϤϬϐϠΑ (̋
Kitabenin yazÕlÕú úekli, ça÷ÕnÕn uyulmasÕ gereken usûllerine tamamÕyla
uygundur221. «Meúhed» sözü MÕsÕr’da ve Suriye’de türbe ve mezar anlamÕna gelir.
«Eú-ùehide» kelimesi «El-Merhume» yerine kullanÕlmÕútÕr. Burada tesadüf olarak,
gerçekten bir kadÕnÕn mezarÕndan söz ediliyor. «Dünya ve ahiret hanÕmÕ» ve
«melikeler melikesi» terkipleri kadÕnÕn hükümdar ailesinden oldu÷una delildir. AdÕ
yazÕlÕ de÷ildir. Fakat, «Adaletli Hükümdar Eyyûp o÷lu Ebû Bekir kÕzÕ» diye apaçÕk
olmasÕyla, bu hatunun kim oldu÷unu anlamakta güçlük çekilmez. BabasÕ MÕsÕr ve
ùam Eyyûbileri’nden Melikül-Kâmil Muhammed’in o÷lu Melikül-Adil’dir ki,
635(1238)’den 637(1239-40)’ye kadar hüküm sürmüútür. Burada «Eyyûbo÷lu»
dedelerini göstermek için kullanÕlmÕútÕr. Sözü edilen kadÕn, yukarÕda adÕ bir daha
geçen ve Sultan I. Alâeddin’in karÕsÕ olan Melike Adile veya Melike-i Adile’dir.
Türbesi 645(1247) yÕlÕnda adÕ geçenin kÕzlarÕ tarafÕndan yapÕlmÕú oldu÷u kitabe
metninde geçti÷inden, yukarÕdaki soy kütü÷ünde gösterilen bir kÕz çocuktan baúka,
bir kÕzÕ da oldu÷u anlaúÕlÕr. Kitabenin tarihine göre, türbenin yapÕlÕúÕ II. øzzeddin
Keykâvus’un ilk saltanat devresine denk gelir. Geçerli olan usûle aykÕrÕ olarak,
burada sultanÕn adÕnÕn yazÕlÕ bulunmadÕ÷Õna úaúÕlmaz. Çünkü, Melike Adile,
Keykâvus’un babasÕ tarafÕndan öldürülmüútü. KÕzlarÕ tabiî bu acÕyÕ unutmamÕúlardÕr.

220
221

AdÕ geçen kümbed, bugün aslÕna uygun bîr úekilde onarÕlmÕútÕr (K.G.).

YukarÕda açÕklanan (XI nolu kitabe) Mahperi Hatun’u mezar kitabesiyle karúÕlaútÕrÕlabilir. [Her iki
kitabede yer alan unvan ve lâkaplarda benzerli÷in bulundu÷u hemen göze çarpmaktadÕr (K.G.)].
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Melike Adile’nin Sultan I. Alâeddin Keykubâd ile evlili÷i ve II. GÕyâseddin
Keyhüsrev’in tahta çÕkar çÕkmaz bu kötü talihli prensesi, önce Ankara Kalesi’ne
kapatÕp, sonra astÕrdÕ÷ÕnÕ yukarÕda söylemiútik.
øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme’de (s. 212), «Melike Adile’nin öldürülmesi ve
çocuklarÕ øzzeddin KÕlÕçarslan ve Rükneddin’in hapsedilmesi» baúlÕ÷Õ altÕnda adÕ
geçen melikenin öldürülme úeklini özet olarak, úöyle anlatÕyor: «ølkbahar geldi÷i
zaman, sultan Antalya’dan Kayseri’ye gelip, Sadeddin Köpek’e, melikleri, anasÕ
Melike Adile’den ayÕrmak için emir verdi. Bir emir ile melikeyi Ankara Kalesi’ne
gönderdi. Orada bir süre sonra, keman kiriúi ile bo÷durdu. Melikleri (o÷ullarÕnÕ)
Burgulu (Uluborlu)’ya götürüp, hapsettiler. O zamana kadar Sultan GÕyâseddin’in
Berdûliye222den øzzeddin Keykâvus ve bir Rum cariyeden KÕlÕçarslan ve Gürcü
melikesinden (yani Rosudan’Õn kÕzÕndan) Alâeddin Keykubâd adÕnda üç o÷lu
dünyaya gelmiútir. Sultan GÕyâseddin, o÷lu øzzeddin Keykâvus’un atabeyli÷ini
Mübârizeddin Arma÷anúah’a verdi. Ve ona kardeúlerini ortadan kaldÕrmasÕnÕ
buyurdu. Arma÷anúah ise, iyiliksever bir adam oldu÷undan onlarÕ öldürmede acele
etmedi. BazÕlarÕ diyorlar ki, adÕ geçen, iki çocu÷u öldürmeyip, yalnÕz sultana öldürdüm- diye bir belge göstermiútir, bazÕlarÕ da öldürdü÷ü görüúündedirler. Bu
mesele tam aydÕnlanmadÕ.»
Melike Adile, II. Giyâseddin Keyhüsrev’in tahta çÕkÕúÕnÕn baúÕnda 634(1237)
yÕlÕnda öldürülmüú oldu÷undan, türbesi on bir yÕl sonra yapÕlmÕú oluyor. Belki, o
zamana kadar bo÷duruldu÷u yer olan Ankara’da geçici olarak gömülmüú ve ancak
Keyhüsrev’in ölümünden sonra, kÕzlarÕ bu kümbedi yaptÕrarak, analarÕnÕn
kemiklerini Kayseri’ye getirmiúlerdir. øúte Çifteler Kümbedi bu acÕklÕ olayÕ
hatÕrlatÕr.

XIV
økinci øzzeddin Keykâvus ZamanÕ - HacÕ KÕlÕç Câmii ve Medresesi,
647(1249): Birbirine bitiúik olan bu iki bina, úehirin kuzey tarafÕnda bulunur (Resim
2, Kale krokisi). Sol tarafÕ câmii ve sa÷ tarafÕ medresedir223. Her iki bölümün ayrÕ
ayrÕ giriúleri vardÕr. Câmii giriúinin yanÕna, sonradan binanÕn mimarî usulü ile hiç
uyuúmayan bir minare yapÕlmÕútÕr. Gerek câmiin ve gerekse medresenin retaç
(taçkapÕ/portal)larda görülen mukarnaslar ve bunlarÕ kuúatan kemerler, ayrÕca
kapÕlarÕn kemerleri, retaçlarÕn yanlarÕ çok güzel bir úekilde iúlenmiútir. Binaya o
yörede çÕkan sarÕmtÕrak esmer bir taú kullanÕlmÕútÕr (Resim 10). RetaçlarÕn
saçaklarÕndaki Âyet-i Kerime zamanla okunamayacak bir dereceye gelmiútir. Her iki
giriúin yanlarÕndaki odalar ile kapÕlarÕn üzerlerine denk gelmek üzere celî yazÕyla
Tevbe Sûresi’nden (âyet 13): «Allah’Õn mescidlerini [Allah’a, ahiret gününe inanan,
namaz kÕlan; zekât veren, yalnÕz Allah’dan korkanlar úenlendirir, olur ki, onlar
do÷ru yol bulanlardan olurlar], Âyet-i Kerimesi yazÕlÕdÕr. Medrese bölümünün
yanÕnda güherçile fabrikasÕ bulunup 1322(1906) yÕlÕnda, burasÕ fabrikanÕn odun

222
«Berdüliye» kelimesinin hangi dile ait oldu÷unu anlayamadÕk. øbn Bîbî Selçuknâme’sini
yayÕnlayan Houtsma, bunun Rumca bir ad oldu÷unu zannediyor (s. 216). Encümen’in yayÕnladÕ÷Õ
OsmanlÕ Tarihi’nde (c. 1, s. 446), kaynak gösterilmeyerek, øzzeddin’in anasÕ Türk oldu÷u yazÕlÕdÕr.
223

Bugün HacÕ KÕlÕç Mahallesi’nde, kapÕlarÕ østasyon Caddesi’ne bakan câmii ve medrese, Halil
Edhem’in sözünü etti÷i günden bu yana, hem onarÕm görmeleri ve hem de etraflarÕnÕn açÕlmasÕ
bakÕmÕndan de÷iúik bir görünüm arzetmektedirler (K.G.).

72 150

KAYSERø ùEHRø

kömür deposu olarak kullanÕlmakta olup, aralarÕnda bir de kapÕ açÕlmÕútÕ224.
Medresenin yapÕsÕ Selçuklular zamanÕnda geçerli olan gelene÷e göre dikdörtgen
úeklinde olup, ortadaki avlunun iki yanÕnda odalar bulunur. Camii ise, direkler
üzerine oturtulmuú düz dam ile örtülüdür. Bunun yapÕlÕúÕna ait kitabeler, her iki
bölümün kapÕlarÕnÕn yukarÕsÕnda celî yazÕsÕyla levhalara yazÕlmÕútÕr.
HacÕ KÕlÕç Camii kitabesinin Türkçesi úöyledir: «Bu mubârek mescidin
yapÕlmasÕnÕ Keyhüsrev o÷lu, yüce sultan, din ve dünyanÕn úerefi, fetihler sâhibi,
Burhanu Emîri’l-Mü’minin (MüslümanlarÕn emîrinin delili), Keykâvus Devri’nde
647(1249) yÕlÕnda, zayÕf ve Allahu Teâla’nÕn rahmetine muhtaç kul, Tuslu Ali o÷lu
Ebu’l-KasÕm emretti». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϥΎϫήΑ ϭήδΠϴϛ ϦΑ αϭΎϜϴϛ ΘϔϟϮΑ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟΰϋ ϢψόϤϟ ϥΎτϠγ ϡΎϳ ϰϓ ϙέΎΒϤϟ άϫ ΓέΎϤόΑ ήϣ (˺
ΆϤϟήϴϣ
ϦϴόΑέϭ ΔόΒγ ΔϨγ ΦϳέΎΘϳ ϰγϮτϟ ϰϠϋ ϦΑ ϢδϘϟ ϰΑ ϰϟΎόΗ ௌΔϤΣέ ϲϟ ΝΎΘΨϤϟ ϒϴόπϟ ΪΒόϟ ϦϴϨϣ (˻
ΔϳΎϤΘγϭ
HacÕ KÕlÕç Medresesi kitabesinin Türkçesi ise úöyledir: «Bu mubarek
medresenin yapÕlmasÕnÕ Keyhüsrev o÷lu yüce sultan, din ve dünyanÕn úerefi, fetihler
sahibi, Keykâvus Devri’nde 647(1249) yÕlÕnda zayÕf kul Tuslu Ali o÷lu Ebu’l-KasÕm
eliyle emretti.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΎϴϧΪϟΰϋ ϢψόϤϟ ϥΎτϠγ ϡΎϳ ϰϓ ΔϛέΎΒϤϟ άϫ ΓέΎϤόΑ ήϣ (˺
ΔόΒγ ΔϨγ ΦϳέΎΗ ϰγϮτϟ ϰϠϋ ϦΑ ϢδϘϟ ϰΑ ϒϴόπϟΪΒόϟΪϴΑ ϭήδΨϴϛ ϦΑ αϭΎϜϴϛ ΘϔϟϮΑ ϦϳΪϟϭ (˻
ΔϳΎϤΘγ ϭ ϦϴόΑέϭ
HacÕ KÕlÕç binalarÕnÕn bu iki kitabesi de, metinleri itibariyle hemen hemen
birbirinin ayni gibidir. Câmiin kitabesine Sultan øzzeddin’in unvanlarÕna ek olarak
bir de, «Burhanu Emîri’l-Mü’minin» terkibi ilâve edilmiútir. Bilindi÷i gibi, ayni
unvana benzeyen «NâsÕrÕ Emîri’l-Mü’minin», «Nasîri Emîri’l-Mü’minin» ve
«Kasîmi Emîri’l-Mü’minin» terkipleri, önceleri Selçuklu sultanlarÕna Abbasi
halifeleri tarafÕndan bazÕ nedenlerle verilirdi225. SonralarÕ ise genelleútirilerek, küçük
hükümdarlar bile kendi kendilerine bunlarÕ vermiúlerdir.
Bu binanÕn her iki kitabesinde de metnin uslûbu çok sade ve her türlü tumturaklÕ
sözlerden arÕnmÕútÕr. O yÕllarda Selçuklu Devleti’nin siyâsi durumunun nasÕl
bozuldu÷u hatÕrlanacak olursa çok ciddi bir adam oldu÷u tarihçe bilinen Ebu’l
KâsÕm’Õn kaleme aldÕraca÷Õ kitabe baúka türlü olamazdÕ. ùaúacak bir yön varsa o da,
böyle bir çöküú anÕnda bu gibi büyük ve güzel binalarÕn yapÕlmÕú olmasÕdÕr.
Gerçekten Selçuklularda güzel sanatlar memleketin çöküntü devrine girmesiyle pek
etkilenmemiútir. Hatta, yapÕlarda gördü÷ümüz sa÷lamlÕk ve incelik; an’ane
224 Halil Edhem’in sözünü etti÷i güherçile fabrikasÕ, yÕkÕlmÕú, yerine park yapÕlmÕútÕr. FabrikanÕn
odun kömür deposu olarak kullanÕldÕ÷Õ ifade edilen medrese de, bugün «Diyânet øúleri BaúkanlÕ÷Õ Kayseri Müftülü÷ü- HacÕ KÕlÕç KÕz ve Erkek Kur’an Kursu» binasÕ olarak kullanÕlmaktadÕr. HacÕ KÕlÕç
Cârnii ve Medresesi hakkÕnda Gönül Öney’in “Kayseri HacÕ KÕlÕç Câmii ve Medresesi” adlÕ araútÕrmasÕ,
Belleten, XXX/1-19, s. 377-391’de yayÕnlanmÕútÕr (K.G,).
225
«Kâsimi Emîri’l Müminin» unvanÕ hakkÕnda Aksarâyî, Selçuknâme’sinde (Yeni Câmii Ktp.de
yazma, nu: 828, s. 63), úu bilgileri buluruz: Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah zamanÕnda, Ba÷dad
ùehri’ni MÕsÕrlÕ El-Besâsirî alarak halifeyi yakalayÕp, hapis etti÷inde, Horasan (Büyük) SelçuklularÕndan
Mîkâil o÷lu Rükneddin Tu÷rul Bey, imdadÕna yetiúerek, Ba÷dad’Õn geri alÕnÕúÕnÕ ve halifenin tekrar
Ba÷dad’a giriúini sa÷lamÕútÕ. Bu sebeple Tu÷rul Bey, Ba÷dad hazinesi malÕnÕn üçte birini almÕútÕr. Bu
mala ortak olmasÕndan dolayÕ, Selçuklular «Kâsîmi Emîri’l-Mü’minin» unvanÕnÕ almÕúlardÕr.
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sâyesinde, Selçuklu Devleti’nin parçalanmasÕndan sonra bile ta Eratna ve
Karamano÷ullarÕ zamanÕna kadar devam edebilmiútir.
Bu kurumlarÕn kurucusu olan Tuslu Ali o÷lu Ebu’l-KâsÕm226 tarihçe bilinen bir
kiúidir. øbn Bîbî, bunu Necmeddin Ebu’l-KasÕm Tusî adÕyla defalarca anÕp,
«Melikü’z-züamâ» timar sahiplerinin meliki) oldu÷unu açÕklÕyor. I. Alâeddin
Keykubâd’Õn hemen tahta çÕkÕúÕndan sonra, önemli iúlerde görevlendirilmiútir. Ölüm
tarihi, bizce belli de÷ilse de, Keyhüsrev’in çocuklarÕnÕn ortak hükümeti sÕrasÕnda da
adÕ geçti÷inden 650(1252) yÕllarÕnda daha hayatta oldu÷u anlaúÕlÕr. Tokat’ta daha
ölmeden yaptÕrmÕú oldu÷u, cephesi çinilerle süslenmiú ve 631(1234) tarihli türbesi
Selçuklu eserlerinin en güzellerindendir227.
HacÕ KÕlÕç binalarÕ, Sultan II. øzzeddin Keykâvus’un devrinde ve 648(1250)
yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr. YukarÕda Huand Hatun imâreti dolayÕsÕyla görüldü÷ü gibi, II.
GÕyâseddin Keyhüsrev, ülkeyi Mo÷ollara istilâ ettirdikten sonra 644(1246) tarihinde
ölmüútür. GÕyâseddin’in üç o÷lu vardÕ; øzzeddin Keykâvus, Rükneddin KÕlÕçarslan
ve Alâeddin Keykubâd. BunlarÕn en büyü÷ü øzzeddin ve en küçü÷ü Alâeddin idi.
Her biri baúka baúka kadÕnlardan idiler. BabalarÕ Sultan GÕyâseddin, Gürcü Melikesi
Rosudan’Õn kÕzÕndan do÷an en küçük o÷lunu, daha hayatta iken, veliaht tâyin
etmiúti. Hâlbuki, ölümünden sonra, Celâleddin Karatay gibi büyük emîrler, büyük
o÷lu øzzeddin Keykâvus’u uygun görerek, tahta çÕkardÕlar. øúte bu andan itibaren üç
kardeú arasÕnda, sonunda saltanat davasÕna varan úiddetli bir uyuúmazlÕk do÷du228.
Tabiî, buna üç taraf emîrlerinin istekleri, de eklendi÷inden Mühezzibeddin’in
Mo÷ollarla yaptÕ÷Õ barÕútan sonra, do÷an sessizlik ve ülkenin gelece÷i için beslenen
ümitler boúa çÕktÕ. Bu durumu gören Mo÷ollar, yine Selçuklu topraklarÕna el
uzattÕlar. Devletin ileri gelenlerinden birço÷unu elde ederek, onlar kanalÕyla
istedikleri gibi, dalavereler çevirmeye baúladÕlar. Bereket versin ki, emirler arasÕnda
Celâleddin Karatay gibi daha birkaç de÷erli ve namuslu kiúiler vardÕ. Bunlar,
mümkün oldu÷u kadar ülkeyi koruyorlardÕ. Bununla beraber bunlarÕn çalÕúmalarÕ da
durumu geçiútirmekten ibâret kalmÕútÕ.
Bazen tek baúÕna, bazen ortaklaúa hükümet etmek üzere 644(1246)’den
663(1265) yÕlÕna kadar süren üç kardeú devrinin tarihi daha bugün tamamÕyla
aydÕnlanamamÕútÕr. Eski ve yeni tarihçilerin herbiri baúka türlü yazÕyorlar. Bu
görüúleri birer birer inceleyip, tartÕúÕlmasÕ sahamÕz dÕúÕndadÕr. Bunu ayrÕca bir
Selçuklu tarihi yazmak isteyenlere bÕrakÕr ve eski belgelerin ortaya çÕkÕúÕnÕ
bekleriz229. Bu durumda øbn Bîbî ile Aksarayî’nin Selçuknâmeleri, elde bulunan
belgelerin en güvenilir olmasÕ gerekirken, bu tarihçiler de, tarafgirlikten kendilerini
tamamÕyla ayÕramamÕúlardÕr. Devlet adamlarÕ arasÕnda çÕkarÕlmakta olan
226

«KâsÕm» adÕ çok defa elifsiz olarak, «kasÕm» úeklinde de yazÕlÕdÕr.

227

Bu türbe ile Melikü’z Züama» sözü için TOEM’da (yÕl 1331, s. 589-591) yayÕnladÕ÷ÕmÕz «Tokat
Kitabeleri »ne bakÕnÕz. AdÕ geçen türbenin kitabesinde bulunan «Rahmetine muhtaç günahkâr kul»
cümlesi, türbe sahibinin öldü÷ünü göstermez. AynÕ cümle HacÕ KÕlÕç Câmii kitabesinde vardÕr ki, bunu da
Ebu’l-KasÕm hayatta iken yaptÕrmÕútÕr.
228
II. øzzeddin Keykâvus’un tahta çÕkmasÕyla, bundan sonra gerek kendisinin ve gerekse
kardeúlerinin, kendi baúlarÕna ve ortaklaúa idarelerine ait øbn Bîbî, ve Aksarâyî tarihlerinde baúka,
MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel’de ve Sahâyifü’l Ahbar’da, Cenâbî Tarihi’nde, Hayrullah Efendi
Tarihi’nde epeyi bilgiler bulundu÷u gibi, TOE’nin yayÕnladÕ÷Õ OsmanlÕ Tarihi Müellifleri de (c. I, s. 446560), bu devrenin olaylarÕnÕ geniú bir úekilde derleyip toplamÕúlardÕr.
229
Selçuklu Devleti’ndeki bu üç kardeú saltanatÕ hakkÕnda geniú bilgi için, Osman Turan’Õn
Selçuklular ZamanÕnda Türkiye adlÕ eserinin, s, 466 vd. ve danÕúmanlÕ÷Õmda Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Arú. Gör. Kansu Ekici tarafÕndan hazÕrlanan basÕlmamÕú yüksek
lisans tezi Anadolu Selçuklu Devletinde Üç Kardeú Yönetimi (1246-1266), Isparta 2005, s. 3-74.” (K.G.).
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dalaverelere, gere÷inden çok önem verdiklerinden, birçok önemli olaylar, bunlarÕn
arasÕnda bo÷ulmuú kalmÕútÕr. Bundan dolayÕ, bunlarÕn da sözlerini çok kere úüpheyle
karúÕlamak gerekir.
KÕsacasÕ, paralar ile kitabelerin bize verdikleri bilgiler, tarihçilerin yazdÕklarÕyla,
toparlanacak olursa, üç kardeúin saltanatlarÕna ait úu sonuç çÕkarÕlabilir: II.
GÕyâseddin Keyhüsrev 644(1246)’de öldü÷ünde, büyük o÷lu II. øzzeddin Keykâvus,
I. defa olarak tahta çÕkÕp, 647(1249) tarihine kadar kendi baúÕna hüküm sürüyor230.
Fakat 646(1248)’da kardeúi IV. Rükneddin KÕlÕçarslan, Mo÷ollarÕn yardÕmÕyla
Sivas’da sultanlÕ÷ÕnÕ ilân ederek, orada 647(1249) yÕlÕna kadar tek baúÕna kalÕyor.
Bundan dolayÕ, iki kardeú arasÕnda çÕkan savaúta, iki ordu Aksaray yöresinde
çarpÕútÕ÷Õndan KÕlÕçarslan yenilerek, kardeúinin eline esir düúüyor. Bununla beraber,
Emîr Karatay’Õn gayret ve aracÕlÕ÷Õ ile aralarÕ bulunarak üçüncü kardeúleri Alâeddin
Keykubâd da birlikte olmak üzere, üç kardeúin ortaklaúa saltanat sürmeleri
kararlaútÕrÕlÕyor. Bu ortak saltanatÕn 647(1249) yÕlÕnda baúlayarak birkaç yÕl devam
etti÷i gerek ortak paralar ve gerekse kitabelerle do÷ru-lanmÕútÕr231. Ancak bu sÕrada,
Mo÷ollar tarafÕndan gelen bir emir üzerine Keykâvus, Ka÷an yanÕna gitmeye
mecbur oldu÷undan, daha Sivas’a varmadan KÕlÕçarslan’Õn taraftarlarÕ saltanatÕ
yalnÕz buna vermek fikrine düútüklerinden, Keykâvus baúkente dönmekle küçük
kardeúi II. Alâeddin Keykubâd’Õ vekili olarak Mo÷ollara gönderdiyse de, bu daha
yolda iken öldü. Alâeddin’in ölüm tarihini tarihçiler bildirmiyorlar. Bununla
beraber, her ne kadar 655(1257) yÕlÕna kadar basÕlan ortak paralarda, bunun da adÕ
bulunuyorsa da, bundan önce ölmüú oldu÷u zannedilmektedir232. Herhalde
Alâeddin’in ölümüyle Selçuklu Devleti’nde siyasî durum de÷iúiyor. Yeniden çok
tehlikeli ihtilâller oluyor ve bunun sonucu olarak, Keykâvus ile KÕlÕçarslan yine
birbirleriyle mücadeleye baúlÕyorlar.
Di÷er yönden Mo÷ollarÕn iúe karÕúmalarÕ ve baskÕlarÕ da artÕyor. Emîr Karatay’Õn
653(1255) yÕllarÕnda ölmüú olmasÕndan dolayÕ, bu durumun önünü alacak kimse
bulunmuyor. Tersine Selçuklular tarihinde çok u÷ursuz bir ad bÕrakan,
Mühezzibeddin Ali’nin o÷lu Pervâne Muineddin Süleyman, böyle bir zamanda
devlet iúlerini eline almayÕ baúarÕyor. Hem Mo÷ollara, ba÷lÕlÕ÷ÕnÕ kabul ve hem de
Selçuklu Devleti’nde Pervânecilik gibi en büyük bir memuriyeti elde ederek, her iki
tarafa da sözünü geçiriyordu233.
øúte bu durum içinde Keykâvus ile KÕlÕçarslan yeniden úiddetli bir mücadeleye
giriútiler. KÕlÕçarslan, adamlarÕyla Kayseri’ye çekilip, orada sultanlÕ÷ÕnÕ yeniden ilân
etti ve burada topladÕ÷Õ askeriyle kardeúine karúÕ yürüdü. Fakat yenilerek,
Keykâvus’un eline esir düútü ve Burgulu (Uluborlu) Kalesine kapatÕldÕ. Bundan
230
ùaúÕlacak úey olarak II. Keykâvus’un 642(1244) ve 646 (1248) tarihli ve Konya’da basÕlmÕú
paralan vardÕr (Tevhîd, Katalog, s. 241-242). Buna iki úekilde anlam verilebilir; ya babasÕ Keyhüsrev’in
para kalÕplarÕnÕn yüzü önceki durumda bÕrakÕlarak, yalnÕz ad tarafÕ de÷iútirilmiútir yahut da babasÕ
Alanya’da köúesine çekildikten sonra, devlet iúleri ile hiç u÷raúmadÕ÷Õndan belki, o yÕllar ile Keyhüsrev,
do÷rudan do÷ruya Konya’da para bastÕrmÕútÕr.
231

Sivas, Konya, Kayseri, Lülüve (UlukÕúla) ve Malatya’da basÕlmÕú ortak paralar vardÕr. Bkz. Galib,
Takvim, s. 65. Tevhîd, Katalog s, 249-269. Tokat’ta üç kardeú adÕna iki kitabe görülüyor. Bkz. TOEM’da.
yayÕnladÕ÷ÕmÕz “Tokat Kitabeleri” makalesinde, yÕl 1331, s. 641-645.
232
Galib, Takvim’de (s. 78), II. Keykubâd’Õn 663 (1265) tarihli bir gümüú parasÕnÕ yayÕnlamÕútÕr ki,
bundan baúka nüshasÕ bilinmiyor. Hâlbuki, adÕ geçen bu tarihten çok önce öldü÷ünden, bunun sonra bir
zorba tarafÕndan bastÕrÕlmÕú olmasÕ akla gelir. Bkz. Huart, Epiraphie, s. 17. Tevhîd, Katalog, s. 297.
233
Muineddin Süleyman’Õn hayatÕna ait bilgi için Merzifon’da kendi adÕna olan bir kitabe dolayÕsÕyla
TOEM’da yayÕnladÕ÷ÕmÕz makaleye bakÕlabilir (yÕl 1333, s. 42-52).
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sonra Baycu Noyan Mo÷ol ordusuyla Selçuklu ülkesine yürüyerek Aksaray’a kadar
geldi. Bunlara karúÕ çÕkmak gibi bir cesarette bulunamayan Selçuklu ordusunun
Sultan HanÕ civarÕnda yenilmesi üzerine øzzeddin Keykâvus Antalya’ya kaçtÕ.
Bundan faydalanan Rükneddin KÕlÕçarslan’Õ yanÕnda bulunan emîrleri tahtÕna
çÕkardÕlar ve bu oldu bittiyi Mo÷ollar da kabul etti. Bu olaylarÕn do÷uúunu øbn Bîbî
654(1256) yÕlÕnda olmak üzere gösteriyor. Bundan dolayÕ, üç kardeúin ortak
paralarÕnda görülen 655(1257) tarihi, bunlarÕn gerçekten bu yÕla kadar hep birlikte
hüküm sürdüklerine, iúaret sayÕlamaz. Zaten Alâeddin Keykubâd’Õn ölümüyle bu
ahenk bütün bütüne bozulmuútu. Fakat ondan sonra, geride kalan kardeúlerinin ikisi
de tahta yerleúemediklerinden, ayrÕ ayrÕ para bastÕrmaya zaman bulamamÕúlardÕr.
øúte bundan dolayÕ, üç kardeú adÕna olan paralarÕn bastÕrÕlmasÕna devam edilmiúti.
Fakat úimdi, yani 655 (1257)’den baúlayarak, KÕlÕçarslan yeniden tahta çÕktÕ÷Õndan,
kendi adÕna olarak para bastÕrdÕ÷Õ gibi, Antalya’dan øznik Rum ømparatorlu÷u’na
sÕ÷Õnan ve fakat Mo÷ollarÕn Anadolu’dan çekilmeleri üzerine yine geri dönen
Keykâvus da 645 (1247)’den baúlayarak, kendi baúÕna para bastÕrmÕútÕr. IV.
Rükneddin KÕlÕçarslan’Õn bu ikinci sultanlÕ÷Õ 655(1257)’den 663(1265) yÕlÕna ve II.
øzzeddin Keykâvus’unki de 655 (1257)’den 663(1265) yÕlÕna kadar çeúitli güçlükler
içinde sürmüútür. Mo÷ollar dÕú görünüúte iki kardeúin arasÕnÕ bulmak, fakat gerçekte
ise, yalnÕz onlarÕn durum ve davranÕúlarÕnÕ sürekli bir gözetim altÕnda bulundurmak
üzere, KÕlÕçarslan’Õn yanÕna Pervâne Muineddin’i ve Keykâvus’un yanÕna
KonyalÕlarca Sahibata adÕyla anÕlÕp, Anadolu’da birçok güzel binalar yaptÕran ve
uzun süre vezirlik yapan Sâhib Fahreddin Ali’yi bir çeúit elçi (gözcü) olarak
koymuúlardÕ. Bu tedbirle aralarÕndaki dargÕnlÕ÷Õn úiddetlenmesinden baúka bir sonuç
elde edilemedi. øki (kardeú birbirine düútüler ve úimdi Mo÷ollar KÕlÕçarslan’a sahip
çÕktÕklarÕndan, Pervâne’yi ordusuyla Keykâvus’un üzerine gönderdiler. Bu zavallÕ
ise, bu hamleye dayanamayaca÷ÕnÕ anlayarak, ailesiyle birlikte Antalya üzerinden
østanbul’da Bizans imparatoruna sÕ÷ÕndÕ. Her ne kadar, birçok yÕl sonra, Deút-i
KÕpçak (Dinyester ile ørtiú arasÕ geniú step) HükümdarÕ Berke Han gelip, kendisini
oradan kurtarmÕúsa da, artÕk ülkesine geri dönememiú, KÕrÕm’da ölmüútür234.
IV. KÕlÕçarslan’a gelince; gerçi bu, kardeúi Keykâvus’un kaçÕúÕndan sonra (kendi
baúÕna Selçuklu ülkesi sultanÕ kaldÕysa da, artÕk büsbütün Mo÷ollarÕn ve özellikle
Pervane Muineddin’in elinde oyuncak olmuútu. SaltanatÕnÕn sonlarÕna do÷ru, Ni÷de
emîri olan Hatiro÷lu ùerâfeddin Mes’ud ile Pervâne’nin zulüm ve baskÕsÕndan, o
derece bÕkmÕútÕ ki, bunlarÕn vücudunu ortadan kaldÕrmayÕ düúünüyordu. Bunu duyan
Hatiro÷lu iúi Pervâne’ye bildirdi. Pervâne de zaman yitirmeyerek, Aksaray’da
düzenlenen bir ziyâfet sÕrasÕnda adÕ geçen sultanÕ zehirlettikten sonra,
Hatiro÷ullarÕndan Ziyâeddin ile ùerâfeddin kanalÕyla, keman kiriúiyle bo÷durdu.
øúte, 2 Cemaziyel evvel 663 (20 ùubat 1265)’de iúlenen bu cinayet ile ayrÕ ayrÕ ve
ortaklaúa yirmi yÕl kadar süren üç kardeú saltanatÕna son verilmiú oldu235.

234
Bu olaylar hakkÕnda geniú bilgi veren øbn Bîbî (s. 296-298) ölüm tarihini söylemiyor. Hammer,
kayna÷ÕnÕ vermeyerek, 667(1269) yÕlÕnÕ göstermiútir. Bkz. OsmanlÕ Tarihi (Fr. sÕ) c. 1, s. 47 ve s. 370,
not, 32.
235
Sultan IV. KÕlÕçarslan’Õn úehit oluú tarihini øbn Bîbî, Farsça Selçuknâme’de. (s. 302), 664 (1266)
yÕlÕ olarak gösteriyor. Bundan aktaran di÷er tarihçiler de, ayni tarihi kabul etmiúlerdir. Gerçekten, adÕ
geçen sultanÕn 664(1266)’de Gümüúpazar’da basÕlmÕú bir parasÕ varsa da, o÷lu ve halefi III. GÕyâseddin
Keyhüsrev’in de 663(1265) ‘de Konya ve di÷er yerlerde basÕlmÕú altÕn ve gümüú paralarÕ bulunmakla,
meskûkât kitaplarÕna uyarak, biz de 663(1265) yÕlÕnÕ kabul ediyoruz. Bkz. Galib, Takvim, s. 1, Tevhîd,
Katalog, s. 298. [O. Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 531’deIV. KÕlÕçarslan’Õn ölüm tarihini
1266(664) olarak kaydetmiútir.]
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HacÕ KÕlÕç Câmii Türbesi’nde 959(1552) tarihli Kayseri MirlivasÕ Hüseyin
Bey’in mezarÕ vardÕr236. Bu câmii yÕkÕldÕktan sonra, adÕ geçen tarafÕndan yeniden
onarÕldÕ÷Õ ve bunun vakfiyyesinde de, yazÕlÕ oldu÷a yerinden aldÕ÷ÕmÕz bilgilerdendir237.
XV
III. GÕyâseddin Keyhüsrev ZamanÕ Sahabiye Medresesi, 666(1267) ve
Çeúmesi, 665(1266) YÕlÕ: Sahabiye Medresesi son derece yÕkÕktÕr. Bununla beraber,
giriúi Selçuklu eserlerinin en güzellerinden sayÕlmÕútÕr. Kayseri’nin di÷er binalarÕ
gibi, bu da sarÕmtÕrak esmer renkte bir taútan yapÕlmÕútÕr. TaçkapÕnÕn düzeni geçerli
olan usule uygundur. KapÕnÕn üstü mukarnaslarla bezenmiú olup, bunu da kÕrÕk
yaylardan meydana gelmiú bir kemer çevirir. Bu kemer iki adet iúlenmiú direk
üzerine oturtulmuútur. TaçkapÕnÕn iki tarafÕnda geometrik úekiller ile iúlenmiú, üç
geniú úerit ve onun dÕúÕnda yukarÕdan aúa÷Õya bir sÕra mukarnas ve dÕú kenarlarÕ ise,
zikzaklÕ birer bitiúik direk ile süslenmiútir. KapÕ girintisinin iki yanÕnda bir oda
vardÕr. KapÕ sö÷esinin üstünde de Âyet-i Kerime238 dolaúÕr. TaçkapÕnÕn yukarÕ
bölümü bütünüyle yÕkÕlmÕú ve yalnÕz medresenin yapÕlÕú tarihine ait kitabeyi içine
alan uzun mermer levha kalmÕútÕr. Bu çok güzel giriúin önüne birtakÕm adi duvarlar
ve evler yapÕlarak239, manzarasÕ da böylece bozulmuútur (Resim 11). BinanÕn içi de
yÕkÕktÕr240.
øki satÕr halinde yazÕlÕ olan medrese kitabesinin Türkçesi úöyledir: «Bu mubarek
medresenin yapÕlmasÕnÕ KÕlÕçarslan o÷lu, yüce sultan, sultanlar sultanÕ, din ve
dünyanÕn koruyucusu, fetihler sahibi Keyhüsrev (III. Keyhüsrev) zamanÕnda -Allah
mülkünü dâim kÕla- 666(1267) yÕlÕ aylarÕnda (?), Allahu Teâlâ’nÕn rahmetini uman
kul, Hüseyin o÷lu Sâhib Ali -Allah, onun sonlarÕnÕ iyi eyleye- emretti.» Metni
aúa÷Õdaki gibidir:
ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ΙΎϴϏ ϢψόϤϟ ϩΎθϨϫΎη Ϣψϋ ϻ ϥΎτϠδϟ ϡΎϳ ϰϓ ΔϛέΎΒϤϟ ΔγέΪϤϟ άϫ ΓέΎϤόΑήϣ (˺
ϥϼγέ ΞϠϛ ϦΑ ϭήδΨϴϛ Θϔϟ ϮΑ
ϰϓ ΐϗϮϋ ௌ ϦδΣ ϦϴδΤϟ ϦΑ ϰϠϋ ΐΣΎμϟ ϰϟΎόΗ ௌΔϤΣέ ϰϟ ϰΟήϟΪΒόϟ ϪϜϠϣ ௌΪϠΧ (˻
ΔϳΎϤΘγ ϦϴΘγϭ ΔϨγ ΔϨγ έϮϬη

236
Hüseyin Bey’in mezarÕ eskiden medrese kapÕsÕ önünde iken, buradan geçirilen østasyon Caddesi
sebebiyle minare kâidesi dibine, mezar taúlarÕ ise minare kâidesine taúÕnmÕútÕr (K.G.).
237
AdÕ geçene ait mezar kitabesinden baúucunda bulunan kitabenin Türkçesi úöyledir: «BurasÕ,
merhum, affedilmiú, hayÕr ve hasenat sahibi, Allahu Teâlâ’nÕn rahmetine muhtaç Kayseri (Aksaray?)
MirlivasÕ Sinan Bey o÷lu Hüseyin Bey’in kabridir. [Kitabenin aslÕndaki «türbe» kelimesini, Halil Edhem
yanlÕú olarak, «kabir» úeklinde yazmÕútÕr}. Ayakucu kitabesinde ise: «Geçici dünyadan, sonsuz âleme
Mubârek Ramazan 959 (a÷ustos 1552)’da göçtü.» Metin aúa÷Õdaki gibidir:

(baú ucunda)
ϯήδϴϗ ˯Ϯϟ ήϴϣ ϰϟΎόΗ ௌΔϤΣέ ϰϟ ϚΑ ϥΎϨγ ϦΑ ϚΑ ϦϴδΣ ϥΎϨδΤϟϭ ΕήϴΨϟ ΐΣΎλ έϮϔϐϤϟ ϡϮΣήϤϟ ήΒϘϟ άϫ
(ayak ucunda)
ΔϳΎϤόδΗ ϭ ϦϴδϤΧ ϭ ϊδΗ ΔϨγ ϙέΎΒϤϟ ϥΎπϣέ ήϬη ϰϓ ΎϘΒϟέΩ ϰϟ ΎϨϔϟέΩ Ϧϣ ϞϘΘϧ
238
Yerinde yaptÕ÷ÕmÕz incelemede bunun Hadîs-i ùerif oldu÷unu gördük. Türkçesi: «Allah katÕnda,
din ilminden daha faziletli hiçbir úey yoktur. ùeytana karúÕ bir tek din bilgini bin âbid (ibâdeteden) den
daha çetindir. Her úeyin bir dire÷i vardÕr. Bu dinin dire÷i de din ilmidir. » (K.G.).
239
240

Bugün, sözü edilen duvar ve evlerden eser yoktur (K.G.).

Bugün, Cumhuriyet MeydanÕ’na bakan ve odalarÕ iúyeri olarak kullanÕlan medrese, aslÕna uygun
bir úekilde onarÕlmÕútÕr (K.G.).
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Sahabiye Medresesi’nin karúÕsÕndaki241 çeúmenin kitabesinin Türkçe tercümesi
ise úöyledir: «Bu mubârek çeúmenin akÕtÕlmasÕnÕ, KÕlÕçarslan o÷lu, yüce sultan, din
ve dünyanÕn koruyucusu, fetihler sahibi GÕyâseddin Keyhüsrev -Allah saltanatÕnÕ
dâim kÕla- zamanÕnda, safer 665 (KasÕm 1266)’de Allahu Teâlâ’nÕn rahmetine
muhtaç, zayÕf kul Hüseyin o÷lu Sâhib Ali emretti -Allah onu kuvvetlendirsin-.»
Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΎϴϧΪϟ ΕΎϴϏ Ϣψϋ ϻ ϥΎτϠδϟ ΔϟϭΩ ϡΎϳ ϰϓ ϙέΎΒϤϟ Ϧϴόϟ ϩάϫ ˯ήΟΎΑ Ϣγέ (˺
ϒϴόπϟ ΪΒόϟ ϪϧΎτϠγ ௌΪϠΧ ϥϼγέ ΞϠϗ ϦΑ ϭήδΨϴϛ Θϔϟ ϰΑ ϦϳΪϟϭ (˻
ϦϴΘγϭ ΔδϤΧ ΔϨγ ήϔλ ϰϓ ௌ ϩΪϳ ϦϴδΤϟ ϦΑ ϰϠϋ ΐΣΎμϟ ϰϟΎόΗ ௌΔϤΣέ ϰϟ ΝΎΘΤϤϟ (˼
ϪϳΎϤΘγϭ
Çeúme 665(1266) ve medrese 666(1267) yÕllarÕnda Sâhib Ali tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr ki, Sultan III. GÕyâseddin Keyhüsrev’in saltanat zamanÕna denk gelir.
YukarÕda görüldü÷ü gibi, IV. KÕlÕçarslan 2 Cemaziyel evvel 663 (20 ùubat 1265)’de
Pervâne tarafÕndan öldürülmüútür. Yerine emîrler daha henüz iki buçuk ve bir
rivayette altÕ yaúÕnda olan o÷lu GÕyâseddin Keyhüsrev’i (bu adda üçüncüsü olarak)
Konya’da tahta geçirdiler. Bu tahta çÕkÕú, tabiî Pervâne’nin onayÕ ve Mo÷ollarÕn
emri ile olmuútur. ArtÕk hükümet iúleri bir elde toplanmÕútÕr. Çünkü, bu sÕrada vezir-i
âzam olan Sâhib Fahreddin Ali’yi Pervâne görevden aldÕrarak, OsmancÕk Kalesi’ne
gönderdi. GÕyâseddin’in e÷itimini de kendi üstüne aldÕ. Bütün devlet hizmetleri
Pervâne tarafÕndan yürütülüyordu. Pervâne Mo÷ollarla olan ba÷larÕnÕ
sa÷lamlaútÕrmak için 665(1265) yÕllarÕnda Keyhüsrev’in kÕz kardeúini Abaka’nÕn bir
o÷luna aldÕrdÕ ve ayni yÕl içinde ortaya çÕkan Hatiro÷lu isyanÕna da bastÕrarak,
Hatiro÷lu ùerâfeddin’i öldürttü. ArtÕk görünürde ülkesinde bir sessizlik do÷du. Fakat
bütün emirler ve devlet adamlarÕ Pervâne’nin kötülük yapmasÕndan korku ve telâú
içindeydiler. Bundan dolayÕ pek çoklarÕ da MÕsÕr tarafÕna göç etmek zorunda
kaldÕlar. Tarihçiler zannederler ki, bunlar Bundukdar unvanÕyla tanÕnmÕú olan MÕsÕr
SultanÕ Melikü’z-Zâhir Baybars’Õ Selçuklu ülkesine, daha do÷rusu Mo÷ollara karúÕ
savaúmaya kÕúkÕrttÕlar. Bu göçmenler arasÕnda Pervâne’nin o÷lu Alâeddin Ali de
bulundu÷undan, Baybars’Õn bu geliúini, Pervâne ile bulunan bir gizli antlaúmanÕn
sonucu oldu÷unu söyleyenler de vardÕr. Elbistan ovasÕnda iki ordu arasÕnda çÕkan
büyük çarpÕúmada Abaka yenilip, Sultan Baybars 17 Zilkâde 675(20 Nisan 1277)’de
Kayseri’yi aldÕ. Antlaúma gere÷ince, Pervâne Mo÷ollardan büsbütün ayrÕlarak,
Baybars’a katÕlacaktÕ Fakat, Abaka’dan korktu÷u için Keyhüsrev’in ailesini alarak,
Tokat’a çekilmeyi do÷ru buldu. Bunun üzerine Baybars, Kayseri’de uzun süre
kalmayÕ uygun görmeyip, beú altÕ gün sonra ordusuyla Suriye’ye geri döndü. Abaka
ise, u÷radÕ÷Õ bu yenilgi, o kadar içine iúlemiúti ki, Anadolu’da birkaç yüz bin
Müslüman öldürmek gibi, ürpertici bir durumla sinirlerini yatÕútÕrabildi. Hatta, bu
yenilgiden dolayÕ Pervâne’ye de sorumluluk yükleyerek, soruúturmadan sonra,
Rebiyül evvel 676 (A÷ustos 1277) yÕlÕnda öldürttü242.

241
Bugün çeúmenin bulundu÷u yerin yola gitmesi sebebiyle, çeúme medresenin giriú kapÕsÕnÕn sa÷Õna
kaldÕrÕlmÕútÕr(K.G.).
242
Pervâne Muineddin’in hayatÕ øçin TOEM’da yayÕnladÕ÷ÕmÕz makaleye (yÕl, 1333, s. 32)
bakÕlabilir. [AyrÕca bkz. Nejat Kaymaz, Pervâne Muîne’d-din Süleyman, Ankara, 1970. Sultan Baybars
ile ilgili bakÕnÕz: øbn ùeddad, Çev. M.ù. Yaltkaya, Baybars Tarihi, østanbul 1941 ve Faruk Sümer,
Yabanlu PazarÕ, østanbul 1985; Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, 537 vd.; Kemal Göde,
“MÕsÕr Türk SultanÕ Baybars’Õn Anadolu Seferi ve Kayseri’ye Geliúi”, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsi
Dergisi, S. 5, s. 83-98. (K.G.)].
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Daha Pervâne’nin öldürülmesinden önce Keyhüsrev’in amcasÕ o÷ullarÕndan, yani
II. øzzeddin Keykâvus’un o÷ullarÕndan olmak iddiasÕyla «Cimri» unvanÕyla birisi
türeyip, Karamano÷lu Mehmed Bey, bunu bir büyük nimet sayarak, Konya’yÕ aldÕ
ve Cimri’yi 10 Zilhicce 676 (4 MayÕs 1278)’da Selçuklu sultanÕ olarak tahta
çÕkardÕ243. Sonra III. GÕyâseddin Keyhüsrev, Cimri ile pek çok u÷raúmaya mecbur
oldu. Sonunda yakalatmayÕ baúararak, öldürttü. Ne fayda ki, Mo÷ollar artÕk, bütün
Selçuklu ülkesine yerleúmiúlerdi. Hatta, babasÕ øzzeddin Keykâvus ile birlikte Bizans
imparatoru yanÕna gidip, Keykâvus’un kurtarÕlmasÕndan sonra, orada kalan ve fakat
bu defa kurtularak, Deút-i KÕpçak’a gelen GÕyâseddin Mes’ud, Abaka’nÕn
ölümünden sonra ølhanlÕ tahtÕna oturan Ahmed Han yanÕna getirilerek, Selçuklu
ülkesinin yarÕsÕnÕ Keyhüsrev ve di÷er yarsÕnÕ da Sivas ile birlikte Mes’ud’a vermiútir
ki, Hülagü zamanÕnda bu iki sultanÕn babalarÕ arasÕnda yapÕlan taksime benzer.
Tarihlerde II. GÕyâseddin Mes’ud diye tanÕnmÕú olan adÕ geçen bu úekilde 681(1282)
yÕlÕnda birinci defa olarak tahta çÕkmÕútÕr. Anadolu’da aynÕ zamanda birden çok
hükümdarlarÕn bulunmasÕ ilk defa olmayÕp, milleti ayrÕlÕ÷a düúürmek için bu durum
Mo÷ollarÕn bir özel siyasetiydi. Bunun do÷urdu÷u karÕúÕklÕktan onlar daima
faydalanÕyorlardÕ.
Bu sÕrada ølhan’Õn yanÕnda bulunan III. GÕyâseddin Keyhüsrev, bu ülkelerin
taksiminden kesin bir úekilde memnun olmadÕ÷Õndan Konya’ya kadar gelmeyip,
Erzincan’da kaldÕ ve buradan itirazlarÕnÕ açÕklamak istedi. Bu hoúnutsuzlu÷u sunucu,
belki memlekette yeniden aldanmalar do÷ar düúüncesine, Mo÷ollarÕn birtakÕm
suçlamalarÕ da katÕlÕnca, devlet adamlarÕ Keyhüsrev’i öldürttü. AdÕ geçenin idam
yÕlÕnÕ Aksarayî açÕkça belirtmiyor. Fakat, MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel de kesin
olarak, 681(1282) tarihini gösteriyor. Meskûkât (madeni paralar) katalo÷larÕ, saltanat
süresini 663(1264)’den 681 (1282) yÕlÕna kadar olarak kaydediyorlar. Bununla
beraber Lülüve (UlukÕúla)’de basÕlmÕú 682(1283) tarihli bir parasÕ da vardÕr. Fakat,
bu ayni kalÕbÕn ertesi yÕlda kullanÕlmasÕndan ileri gelen bir durum olsa gerektir.
Di÷er taraftan 681(1282)’den 697(1298) yÕlÕna kadar birinci defa olarak hüküm
süren II. GÕyâseddin Mes’ud’un da Sivas’da basÕlmÕú 681(1282) tarihli bir parasÕ
bulundu÷undan bu yÕlda tahta çÕktÕ÷Õ kesindir244.
øúte XV. Selçuklu sultanÕ olan ve Sahabiye Medresesi’yle çeúme üzerinde adÕ
yazÕlmÕú bulunan III. GÕyâseddin Keyhüsrev on sekiz yÕl süren zamanÕna ait olaylar
kÕsaca bundan ibârettir, II. Mes’ud ile bundan sonra gelen III. Alâeddin Keykubâd’Õn
ve III. GÕyâseddin Mes’ud’un durumlarÕ zâten pek noksan ve karÕúÕk olarak yazÕldÕ÷Õ
gibi, burada da sahamÕz dÕúÕnda bulundu÷undan, bunlarÕn anÕlmasÕndan
vazgeçildi245.
Sahâbiye Medresesi’yle çeúmenin kurucusu olup, Konya’da bulunan binalarÕ
dolayÕsÕyla «Sahibata» olarak anÕlan246, Selçuklu devlet adamlarÕndan Hüseyin o÷lu
243

Tevhîd, “Rum (Anadolu) SelçuklularÕ Devleti’nin ønkÕrazÕ”, TOEM, yÕl, 1326, s. 195.

244

Tevhîd, Katalog, s. 316, 326 ve 342.

245

Tevhîd, «Rum Selçuklu Devleti’nin ønkirazÕyla teúekkül eden Tevâîf-i Mülûk» adlÕ makalede
Selçuklu hâkimiyetinin sonlarÕna ait olaylarÕ faydalÕ bir úekilde özetlemiútir (TOEM, yÕl 1326, s. 191199). [Bu konuda geniú bilgi için bakÕnÕz, Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 585-657.
Selçuklu tarihinde III. GÕyâseddin Mesud yoktur. Burada adÕ geçen ikinci defa tahta geçen II. GÕyâseddin
Mes’ud olmalÕ (K.G.)]
246
Bazen «Sâhib Âtâ» úeklinde de yazarlar ki, bu da ba÷Õúlama ve iyili÷inin bollu÷undan kinâye (üstü
örtülü anlatan söz) olabilir. Hâlbuki, «ata», baba anlamÕna geldi÷i gibi, ihtiyar, aziz, muhterem anlamÕna
da gelir. Bundan dolayÕ «Sâhib Ata» terkibi «muhterem vezir» anlamÕna gelmesi gerekir. Türkistan’da
vezire «ata» derler. Bkz. Ahmed Vefik, Lehçe; Süleyman, Lügât-Õ Ça÷atay ve Türk-i Osmanî Eski
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Sahib Fahreddin Ali, en ünlülerindendir. Anadolu’da bu kadar çok ve bu kadar
önemli binalar yaptÕran hiçbir Selçuklu veziri gelmemiútir. Bu adamÕn güzel
san’atlara olan sevgi ve saygÕsÕnÕn ne derece yüksek oldu÷u vücuda getirdi÷i
eserleriyle tesbit olunmuútur. Di÷er taraftan idâri iúlerde gösterdi÷i yeterlilik ve
anlayÕúlÕlÕk hakkÕnda tarihçiler görüú birli÷indedirler. Bu adamÕn iú ve davranÕúlarÕ,
gerek øbn Bîbî gerekse Aksarayî Selçuknâmelerinde izlenecek olsa, daima anlayÕúlÕ
ve yeterli, cömert ve eliaçÕk olarak görülür. BazÕ araútÕrmacÕlar, kendisini Mo÷ollara
pek çok uysal davranmÕú olmakla eleútirirler, hatta Selçuklu Devleti’nin çökmesine
sebebiyet verenler arasÕnda sayarlar. Gerçekten, Mo÷ollar ile iyi geçinmeyi tercih
ederdi. Çünkü, bunun aksini yapmakla, hiçbir fayda sa÷lanmayaca÷ÕnÕ iyi biliyordu.
Fakat bu uysallÕ÷Õn hiçbir zaman boyun e÷me derecesine varmadÕ÷Õ, tam tersine
de÷er ve a÷ÕrbaúlÕlÕ÷ÕnÕ korudu÷u tarihlerden anlaúÕlÕyor. Bu zamanlarda, vezirlerin
hemen hepsi öldürüldükleri halde, Fahreddin Ali’nin eceliyle ölmüú olmasÕ da
kendisine tam guvenildi÷inin bir delilidir. Pervâne Muineddin, Sadeddin Köpek ve
di÷erleri gibi kan dökücü de÷ildir. Olsa olsa üzerinde yalnÕz bir leke kalmÕútÕr ki, o
da Sultan III. GÕyâseddin Keyhüsrev’in Erzincan’da öldürülmesinde belki
parma÷ÕnÕn bulunmasÕdÕr. Fakat bu da, yalnÕz Sâhib’in kendi iste÷iyle olmayÕp,
Aksarayi Selçuknâmesi’inde. ve Câmiü’d-düvel’de açÕklandÕ÷Õ gibi, emîrlerin
elbirli÷i ve ølhan’Õn emriyle yerine getirilmiútir.
Ne yazÕk ki, Fahreddin Ali’nin yazÕlmÕú bir hayat hikâyesi yoktur. Her ne kadar
tarihçilerin yazdÕklarÕndan bu konuda epeyi úey toplamak mümkünse de, bunu adÕ
geçenin Konya’da bulunan türbesiyle di÷er kurumlarÕnÕ geniú olarak yazacak
olanlara bÕrakmak daha uygun olur247. Burada yalnÕz úu kadar söyleyeyim ki, Sâhib
Fahreddin’in babasÕnÕn adÕ Hüseyin ve dedesinin ki de Ebû Bekir’di248. Fakat
kendisinin nereli oldu÷u, ne kitabelerinde, ne de tarihlerde yer almÕú de÷ildir. YalnÕz
Câmiü’d-düvel’de MüneccimbaúÕ’nÕn «el-Rumî» demesine bakÕlÕrsa, Anadolulu
oldu÷u anlaúÕlÕr. Fahreddin Ali yirmi yÕla yakÕn vezirlik makamÕnda bulunmuú ve bu
süre içinde, ancak bir defa, o da Pervâne’nin oyunuyla, gözden ve mevkiden
düúmüú, OsmancÕk Kalesi’ne sürülmüútür. Ömrünün sonunda, içiúlerinin aldÕ÷Õ
tehlikeli durumdan dolayÕ, pek çok üzüldü÷ünden Nâdir Köyü’nde [bugün Akúehir’e
ba÷lÕ bir köydür] kendi iste÷iyle, dinlenmeye çekilip, orada ölmüú ve Konya’da
tekkesi içinde 682(1283) yÕlÕnda yaptÕrdÕ÷Õ muhteúem türbeye gömülmüútür.
Aksarayî, ölüm tarihini daha belli olarak, 25 ùevvâl 687 (22 KasÕm 1288)’de olmak
üzere bir kÕt’a ile bildiriyor249. Hâlbuki, türbede bulunan mezar kitabesinde «Yüce
Sâhib, Hüseyin o÷lu Fahreddin Ali -Allah yerini nur eylesin- úevval 684 (kasÕm
1285)’de geçici dünyadan sonsuz âleme göçtü» yazÕlÕdÕr. Bu iki tarihten hangisi
geçerli tutulmak gerekir? E÷er Selçuknâme’deki kÕta’nÕn tarihi bulunmayÕp da yalnÕz
rakam ile gösterilmiú olsaydÕ, bunda bir yanlÕúlÕk oldu÷unu zannederdik. Di÷er
tarihçilerden hiçbiri Fahreddin’e bu unvanÕ vermiyorlar. YalnÕz, Konya’da veriliyor. Bazen de, adÕ geçene
«Hoca» unvanÕ da verilmiútir ki, bu da «aziz ve muazzam» veya «vezir» anlamÕna gelir.
247
Konya’nÕn BabalÕk (sonra Türk Sözü) adlÕ güvenilir gazetesinde Hamdizâde Abdülkâdir
imzasÕyla, adÕ geçen úehirdeki binalar hakkÕnda çok faydalÕ makaleler yayÕnlamakta olan saygÕya de÷er
kiúi, bu konuda iyi bir baúlangÕç yapmÕútÕr. Bunu daha çok derinleútirerek, geniúçe bir hal tercümesi
yasamasÕnÕ dileriz. [Fahreddin Ali (Sahib Ata) hakkÕnda oldukça geniú bilgi veren Osman Turan, úimdilik
bu eksikli÷i gidermiútir. Bkz. Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, s. 532-592].
248
Bu adlar, Konya’da Sâhib Ata Câmii kitabesinde yer almÕútÕr. Tokat’ta bulunan Vezîr Ahmed Paúa
Câmii kitabesinde adÕ geçen Hüseyin o÷lu Ebu’l-ùems’in, Sahib Fahreddin’in kardeúi olmak ihtimali
vardÕr. Bkz. “Tokat Kitabeleri”, TOEM, yÕl 1333, s. 650.
249

Selçuknâme, Yeni Câmi Ktp. de yazma, nu: 827, s. 919. Câmiü’d-düvel, c. 1, s. 1’186, ayni kÕt’ayÕ
tekrarlÕyor. [AdÕ geçen kÕt’ayÕ, Osman Turan, Selçuklular ZamanÕnda Türkiye, adlÕ eserinde (s. 591, not
4), yayÕnlamÕútÕr. ]
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taraftan, böyle bir adamÕn mezar kitabesinde yanlÕú bir tarihin bulunmasÕ kabul
edilemez. Bundan dolayÕ bu yön ayrÕca incelemeye muhtaçtÕr250.
AdÕ geçen, mallarÕnÕ Afyonkarahisar’Õnda saklamÕú oldu÷undan kendisine
ba÷lÕlÕ÷Õn ifâdesi olarak, bu úehre sonradan «Karahisar-Õ Sâhib» denildi÷ini ve
o÷ullarÕndan bazÕlarÕnÕn orada hüküm sürdüklerini MüneccimbaúÕ söylüyor251.
Sahib Fahreddin Ali’nin Anadolu’da yaptÕ÷Õ güzel binalar, önemli bir yer tutar.
BunlarÕn bilirkiúiler tarafÕndan topluca ve etraflÕca incelenip, yayÕnlanmasÕ Selçuklu
san’atlarÕ bakÕmÕndan faydalÕ olur. Bu konuda çalÕúacaklara bir hizmet olmak üzere,
adÕ geçen binalardan kendi gördüklerimizi, yapÕlÕú tarihleri ve Fahreddin’in aldÕ÷Õ
unvanlarÕ ile birlikte aúa÷Õda görüldü÷ü gibi, birer birer sÕralÕyoruz:
Yer

Bina

YÕl

ZamanÕ

UnvanÕ

øshaklÕ

Han

(647)
1249

II. Keykâvus

UnvansÕz

Akúehir

Taú medrese

(648)
1250

II. Keykâvus

Amîr-dâd

Akúehir

Tekke

(649)
1251

II. Keykâvus

Es-Sâhib’ül-Âzâmü’lVeziri’l Muâzzam

Konya

Sahip Ata Camii

(656)
1268

II. Keykâvus

UnvansÕz

Konya

Tekke

(667)
1269

III. Keyhüsrev

UnvansÕz

Konya

Türbe

(682)
1283

II. Mes’ud

UnvansÕz

Konya

Mezar kitabesi

(684)
1285

II. Mes’ud

Es-Sâhibü’l Muazzam

Konya

Hamam

Tarihsiz

Konya

Buzhane

Tarihsiz

Konya

ønce Minare

Tarihsiz

Konya

NalÕncÕ Baba
Kümbedi

Tarihsiz

Evliya Çelebi’ye
göre

bir medrese

Kayseri

Çeúme

(665)
1266

III. Keyhüsrev

Es-sahib

Kayseri

Sahabiye
Medresesi

(666)
1267

III. Keyhüsrev

Es-sahib

IlgÕn

KaplÕca

(666)
1267

III. Keyhüsrev

Es-sahib’ül-Âzam

Sivas

Sahabiye

(670)

III. Keyhüsrev

Es-sahib’ül-Âzamü’d-

250

Osman Turan, a. g. e., s. 591’de Fahreddin Ali’nin ölüm tarihini, Aksarayî’nin kaydÕnÕ esas alarak,
22 KasÕm 1288 olarak kabul etmiútir. Mezar taúÕndaki 684(1285) tarihi için ise úöyle der: «Mezar
taúÕndaki tarih onun, ölümünden önce yapÕlÕúÕna ait oldu÷unu göstermektedir. » (K.G.)
251

Câmiü’d-düvel, c. 2, s. 440, Tevhîd, TOEM, yÕl, 1327, s. 563.
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Medresesi

1272

düstûrü’l-Muâzzam

Çeúme

Tarihsiz

Es-sahib’ül-Âzamü’ddüstûrü’l-Muâzzam

XVI
Selçuklu ZamanÕ Döner Kümbed Olarak Bilinen, ùâh Cihan Hâtun Türbesi,
(Tarihsiz): Kayseri’nin güneydo÷usunda ve bu úehir ile Talas arasÕndaki geniú
ovada bulunan mezarlÕklarÕn içinde birçok kümbedler vardÕr. Selçuklu tarihinde
«Meúhed OvasÕ» diye sÕk sÕk adÕ geçen yer burasÕ olabilir. YukarÕda sözü edilen
binalardan, úehre en yakÕn ve hatta úehrin hemen kÕyÕsÕnda bulunan türbeye «Döner
Kümbed» adÕ verilir. Bunun dört yönü, birçok çirkin duvar ve evlerle kapanmÕú
oldu÷undan yüksek bir yere çÕkmayÕnca görülmez252. Selçuklu eserlerinin en güzel
ve en ince arma÷anlarÕndan biri olan bu kümbed sarÕmtÕrak taútan yapÕlmÕútÕr. Genel
görünüúü silindir úeklinde olup, pahlanmÕú ve bir sÕra mukarnaslarla süslenmiú bir
kaide üzerine oturtulmuútur. KÕyÕ duvarÕ kemerlerle on iki yüze ayrÕlmÕútÕr ki,
bunlardan her biri türlü geometrik úekiller ile kabartma olarak yontulmuútur. Usta
mimar, bu güzel türbenin kapÕsÕyla, kapÕnÕn yanÕndaki yüzlere pek çok özenmiútir
(Resim, 12). KapÕnÕn iki yanÕnda, baúlÕklÕ birer iúlenmiú direk ve bunlarÕn üzerinde
sâde mukarnaslar bulunup, kÕyÕlarÕnÕ çeviren iúlenmiú bir çerçevenin üzerine de arka
arkaya dönmüú kanatlÕ iki aslan resmi yontulmuútur. BunlarÕn üst kÕyÕsÕna denk gelmek üzere, güzel bir çerçeve içine konulmuú olarak mermer kitabe görülür. AnÕlan
aslanlarÕn kafalarÕ bilerek kÕrÕlmÕú olmasÕna bakÕlÕrsa, insan baúÕ resminde olduklarÕ
zannedilir. KapÕnÕn sa÷ tarafÕndaki yüzün ortalarÕna do÷ru, bir büyük hurma
yapra÷Õna benzeyen bir nakÕú, bunun altÕnda bozulmuú iki kuú ve daha altÕnda, kare
úeklinde bir iúlemenin ortasÕnda kÕrÕlmÕú bir aslan baúÕ yontulmuútur ki, bu yüzün
yanÕndaki yüzde de yine böyle bir baú görülür253. Kümbedin tamamÕyla yuvarlak
olan yukarÕ bölümü, iki sÕra arabesk ve geometrik iúlemeler ve bunun üzerinde,
külahÕn saça÷Õ yerine geçmek üzere mukarnaslarla süslenmiútir. Koni úeklinde olan
külâh, kesme taútan levhalar ile örtülüdür. Bu külahÕn kenarÕ saçak gibi binadan
biraz dÕúarÕ taúar. Genel görünüúü süslenmiú bir çadÕrÕ andÕrÕr254. Bir eúi daha
olmayan bu de÷erli âbidenin iyi korunmasÕna ne yazÕk ki, hiç özen gösterilmemiútir.
øki satÕrdan oluúan kitabesinin Türkçe tercümesi úöyledir: «Bu türbe, saadetli ùahCihan Hâtûn’un türbesidir —Allah onu rÕzasÕna eriútirsin—.» Metni aúa÷Õdaki
gibidir:
ϥΎϬΟ ϩΎη ΓΪϴόδϟ ΔΑήΘϟ άϫ (˺
252
Bugün Talas Caddesi üzerinde görülebilir haldedir. Ancak, cadde tarafÕ hariç di÷er üç tarafÕ bitiúik
olmamakla beraber henüz açÕlmamÕútÕr. 1978’li yÕllarda böyle eúine az rastlanan bir eser, kendisine
yaklaúacak eli beklemektedir demiútik. Bugün bu hizmet eli uzanmÕú iki tarafÕndan geliú gidiú yol açÕlmÕú
olan Döner Kümbed, bir park içinde güzel görünümünü kazanmÕútÕr. Selçuklu devri olarak gösterilen
tarihsiz ùah Cihan Hatun / Döner Kümbed’in sanat tarihçileri Beyhan ve Halûk Karama÷aralÕ ikilisi bana
EratnalÕ Devri’ne ait olabilece÷ini not ettirmiúlerdir. Bkz. Kemal Göde, EratnalÕlar, s. 156. (K.G.).
253
Halil Edhem’in adÕ geçen kümbedi gördü÷ü yÕllarda, binanÕn sol tarafÕnÕ bir duvar kapladÕ÷Õndan,
sa÷ tarafÕnda gördü÷ü øúleme ve resimleri bu duvar sebebiyle sol tarafÕnda göremedi÷inden buraya
almamÕútÕr. Bugün bu engel kalktÕ÷Õndan, kapÕnÕn sa÷ tarafÕnda bulunan iúleme ve resimler, aynen sol
tarafÕnda da bulunmaktadÕrlar (K.G.).
254
ÇadÕrÕn Türk hayatÕnda ve bundan dolayÕ Türk medeniyetinde her zaman büyük bir önemi vardÕ.
Bundan dolayÕdÕr ki, en eski Türk eserlerinden olup, Turfan’da bulunan mabedlerin úekli çadÕrÕ
andÕrdÕklarÕ gibi, duvarlarÕnÕn iç iúlemeleri de, çadÕr dokumalarÕnÕ takliden yapÕlmÕútÕr. Bu durum, bir
gelenek haline gelerek, øslâm Devri’nde de türbelerin yapÕ usûlünde çadÕr úeklinde kümbedler ortaya
çÕkmÕútÕr. Bkz. Glück, Türk SanatÕ, østanbul Macar Müessese-i ølmiyesi yayÕnÕ, cüz 1, 1917, s. 6 ve 11.
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Kitabenin tarihi olmadÕ÷Õndan ve içinde bulunan bozulmuú ve mezarÕn yazÕsÕ
olup, olmadÕ÷Õ anlaúÕlamadÕ÷Õndan, bu bina için kesin bir úekilde zaman tâyini
yapÕlamaz. Bir yüzünde görülen büyük yaprak ve yontmalarÕnÕn Divri÷i’de bulunan
Mengüceko÷ullarÕndan Ahmed ùah’Õn 626(1229) tarihli câmii medresesinin
iúlemeleriyle benzerli÷i inkâr edilemez. Di÷er taraftan üzerindeki kanatlÕ ve insan
baúlÕ arslan ve kuúlar, Ni÷de’de bulunan 712(1312) tarihli Hüdâvend Hâtun
Türbesi’ni gere÷i gibi andÕrÕr. Bundan dolayÕ, Döner Kümbed’in úekil ve iúlemeleri,
genellikle yapÕlÕú usulü ele alÕnacak olursa, VII(XIII). yüzyÕlÕn son yarÕsÕna ait
olmasÕ kuvvetle muhtemeldir255. ùah Cihan Hatun’un kendisine ait hiçbir bilgi
bulamadÕk. Kayseri’de bunun Sultan Alâeddin’in kÕzÕ oldu÷una dâir belgeye
dayanmayan bir söylenti duyduk.
XVII
Selçuklu Devrinden SÕrçalÕ Kümbed, (Kitabesiz): SÕrçalÕ Kümbed,
Kayseri’nin güneydo÷usundaki geniú mezarlÕ÷Õn içindedir256. Kare úeklinde bir kâide
üzerine yapÕlmÕú olan bu türbe, yüksek bir silindirden ibaret olup, çok düzgün ve
uygun olarak kesilmiú taúlarla yapÕlmÕútÕr. Üzerleri kemerli ve kÕyÕlarÕ sade silmeli,
yüksek bir kapÕsÕ ve üç penceresi vardÕr. Türbenin yukarÕsÕnda, önce bir koni
bulundu÷una úüphe yoktur. Fakat bu yÕkÕlmÕú olup, úimdi yalnÕz içindeki kubbenin
harçlÕ taú duvarÕ görülür (Resim 13).
SÕrçalÕ Kümbed denilmesinin nedenini anlayamadÕk. SÕrçadan amaç çini
oldu÷undan, belki eskiden türbenin içi çinilerle iúlenmiúti. Fakat, úimdi bundan iz
kalmadÕ÷Õ gibi, türbenin içi de yÕkÕk bir durumdadÕr. KapÕnÕn üzerinde kitabeye ait
olan yerde, bulunan mermer levhada yazÕ olmadÕ÷Õndan burasÕ, kimin türbesi oldu÷u
bilinmiyor. YapÕ usulüne bakÕlÕrsa, Selçuklu devri binalarÕndan olmasÕ gerekir257.
XVIII
Selçuklu Devrinden Ali Cafer Türbesi, (Kitabesiz): SÕrçalÕ Kümbed’in
bulundu÷u mezarlÕ÷Õn içinde olup, iki metre kadar yüksek bir kâide üzerinde
sekizgen ve yukarÕsÕnda, yine sekizgen bir külahÕ bulunan türbedir. Gâyet sade, fakat
sa÷lam bir yapÕdÕr. Pencereleriyle kapÕsÕnÕn kÕyÕlarÕ geometrik iúlemelerle
süslenmiútir. Sekizgenin yukarÕ bölümünde, Bakara Sûresi’nden «Amene’rResûlü»Âyet-i Kerimesi yazÕlmÕútÕr (Resim 14). KapÕ tarafÕna sonra bir küçük bina
eklenmiútir. Türbenin içi yÕkÕktÕr258. Kitabesi yoktur 259.
255
Aúa÷Õ yukarÕ bu görüúe, A. Gabriel, kÕyas yoluyla 1276 yÕlÕnÕ (Kayseri Türk AnÕtlarÕ, s. 87-88), ve
Suut Kemal Yetkin, 1279 tarihini (øslâm SanatÕ Tarihi, Ankara 1954, s. 141) vermekle katÕlmaktadÕrlar.
Karama÷ralÕ ikilisine göre EratnalÕ Devri’n ait gösterilen bu kümbedin tarihi XIV. yüzyÕl (1327-1381)
içinde bir tarih olmalÕdÕr. Halil Edhem’in “Kayseri’de bunun (ùah Cihan Hatun) Sultan Alâeddin’in kÕzÕ
oldu÷una dair belgeye dayanmayan bir söylenti duyduk” ifadesiyle yukarÕdaki ifadeleri birleútirdi÷imizde
babasÕnÕn Sultan Alâeddin Eratna olabilece÷i düúünülebilir? (K.G.).
256
AdÕ geçen kümbed, bugün Endüstri Meslek lisesi bahçesinde aslÕna uygun bir úekilde onarÕlmÕú,
XIII. yüzyÕl Selçuklu eserlerindendir (K.G.).
257
SÕrçalÕ Kümbed ile aúa÷Õdaki XIX nolu Köúk Medrese’nin bazÕ resimleri ve kÕsa tanÕmlarÕ
Grothe’nin Anadolu’ya ait olan eserinde de yer alÕr. (c. 1, s. 214).
258

AdÕ geçen türbe bugün, KÕlÕçarslan Mahallesi’nde Ali Cafer Soka÷Õ’nda aslÕna uygun bir úekilde
onarÕlmÕú olup EratnalÕ Devri’ne aittir. Eratna’nÕn babasÕnÕn türbesidir. K. Göde, EratnalÕlar, s. 152, not
90. (K.G.)
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Halil Edhem’in Selçuklu devri eserlerinden olarak gösterdi÷i bu türbeyi, Albert Gabriel, Kayseri
Türk AnÕtlarÕ, s. 94’de, yapÕ usulünden çÕkardÕ÷Õ neticeye göre; XIV. yüzyÕlÕn ortalarÕna ait göstermiútir
ki, bu tarihte Kayseri’de EratnalÕlar hâkimdir (K.G.).
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XIX
Köúk Medrese: YukarÕda adÕ geçen Döner Kümbed’in anlatÕlmasÕ dolayÕsÕyla,
bu yerin tarihçe bilinen Meúhed OvasÕ olmasÕ gerekti÷ini öne sürmüútük. Bu ovada
az yüksek bazÕ tepeler vardÕr ki, onlardan birine «Köúk Da÷Õ» adÕ verilir. KadÕ
Burhaneddin Tarihi olan Esterâbâdî’nin Bezm ü Rezm adlÕ eserinde260, «Kasr
SahrasÕ/Köúk OvasÕ» adÕ verilen yerde Köúk Da÷Õ’nÕn önü, bundan dolayÕ «Meúhed
OvasÕ» denilen ovanÕn di÷er bir adÕ olmasÕ gerekir. øúte adÕ geçen Köúk Da÷Õ’nda
bulunup, sivri külâhÕ ile çok uzaktan görülebilen bu bina, «Köúk Medrese» adÕyla
anÕlÕr (Resim 15). Kesiti kare úeklinde olup, kenarlarÕ aúa÷Õ yukarÕ otuz metredir.
Kuzeye açÕlan bir kapÕdan içeri girilir. OrtasÕ açÕk bir holü olup, dört tarafÕnda aúa÷Õ
yukarÕ yedi metre yükseklikte ve dört metre eninde ve üstleri tonoslarla örtülü ve
fakat önleri açÕk bodrum gibi, on beú kadar oda vardÕr ki, bunlar da birbirine birer
kapÕ ile ba÷lÕdÕr. Bu tonoslarÕn ortasÕnda oturmaya ait odalar olabilir. Fakat bugün
bundan hiç iz kalmamÕútÕr. Avlunun ortasÕnda sarÕmtÕrak kesme taútan yapÕlmÕú
sekizgen úeklinde ve yukarÕsÕ konik bir külâh ile örtülü bir türbe görülür. Eskiden
beri kümbedler için geçerli olan usule uyarak, bu bina kare úeklinde bir kâide
üzerine konulmuútur ki, bunun üst kenarÕ bir sÕra mukarnaslarla süslenmiútir (Resim
16).
Büyük kapÕnÕn tam karúÕsÕnda olan türbe kapÕsÕna altÕ basamaklÕ çifte bir
merdivenle çÕkÕlÕr. Merdiven boúlu÷unun altÕnda mezar bodrumuna inmeye yarayan
bir kapÕ görülür. Fakat bu kapalÕdÕr. Türbenin kapÕsÕ sekizgenin yüzlerinden birini
kaplayÕp, yalnÕz yarÕsÕma kadar, fakat çok sâde bir úekilde geometrik úekillerle
iúlenmiútir. Di÷er yüzlerinin her birinde, birer kemer iúaretlenmiútir. Türbenin iki
adet penceresi vardÕr. Sekizgenin üst kenarÕnda Bakara Sûresi’nden «Amene’rResûlü» Âyet-i Kerimesi yazÕlmÕútÕr. Türbe kapÕsÕnÕn kemerinin sa÷ tarafÕndaki
direk baúlÕ÷ÕnÕn üstünde mimarÕn adÕ olmak üzere; «Ferra o÷lu yaptÕ» gibi bir söz

260
Ayasofya Ktp. de yazma, nu: 3465. [Türkiyat Enstitüsü núr. østanbul 1928, s. 23]. Bkz. Aziz b.
Erdeúir-i Esterebâdî, Bezm u Rezm (E÷lence ve Savaú), Çeviren: Mürsel Öztürk, Ankara 1990, s. 332’de
“Meúhed” ve “Meúhed-i ùerif”i : Kerbela olarak gösterir. Halil Edhem, Kayseri ile Talas arasÕndaki
mezarlÕklarÕn, kümbedlerin ve türbelerin bulundu÷u geniú bir ovaya “Meúhed OvasÕ” der. Mehmet
ÇayÕrda÷ ise a.g.e., s. 85, 87’de Meúhed OvasÕnÕ Keykubadiyye’ye yakÕn Erkilet önü olarak
de÷erlendiriyor. (K.G.)
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yazÕlmÕú ise de, çok bozuk oldu÷undan okunamadÕ. Türbenin gerek içi, gerekse
kapÕsÕ yÕkÕlmÕútÕr. BazÕ yerleri yukarÕdan aúa÷Õya çatlamÕútÕr261.
Orada var olan bir söylentiye göre türbenin etrafÕndaki bina, aslÕnda hânkâh
(tekke) olarak yaptÕrÕlmÕú ve sonradan medreseye çevrilmiútir. Bu Köúk Medrese’yi
Anadolu’da kÕrk altÕ yÕl kadar, hüküm süren ve baúkentleri Sivas ile Kayseri olan
Eretna/Eratnao÷ullarÕnÕn yaptÕrdÕ÷ÕnÕ ve türbede de, bu aile fertlerinin bulundu÷unu,
Kayseri’de bilenler çok azdÕr. Bununla beraber, ora ùer’i Mahkeme Sicilleri’nde adÕ
geçen yerin Melik Eratna tarafÕndan ùeyh Evhâdeddin KirmanÕ sûfilerine (tasavvuf
ehline) ait tekke olmak üzere kurulmuú oldu÷u ve bir zamanlar buranÕn epeyi vakfÕ
da bulundu÷u kayÕtlÕdÕr262. Hatta adÕ geçen úeyhin de o yörede gömülü oldu÷u
söylenirse de, mezarÕnÕn yeri belli de÷ildir263. Evliya Çelebi ise (c. 3, s. 179, 186),
«Sultan Eziba Medresesi»ni anÕp ve ùeyh Evhâdeddin Kirmanî’nin 597(1201)
tarihinde ölerek, Sultan Evbiye Medresesi yakÕnÕnda gömüldü÷ünü açÕklÕyor. Gerek
«Eziba,» ve gerek «Evbiye» adlarÕnÕn, «Eretna»‘dan de÷iútirilmiú oldu÷unda úüphe
yoktur. Köúk Medrese hakkÕnda. Tarihçi Âlî, Füsûlu’l-Hallü Akd Usûlü’l-Harct ve’n
Nakd adlÕ eserde264, Eretnao÷ullarÕndan söz ederek úu bilgiyi veriyor: «AdÕ geçen
Eretna, Mehmed, Alâeddin ve Eretna’nÕn eúi Süli Paúa adlÕ hatun Kayseri ùehri’nin
kenarÕnda bir büyük bina altÕnda gömülüdür. Acizane, Kayseri ùehri’ni mirliva iken
ziyaret ettim. Sonra Ravzatü’s-Safa Tarihi’nde yerini bulup, do÷rusunu aldÕm. BazÕ
Türkçe tarihlerde Atye Bey diye yanlÕú yazdÕklarÕ, anÕlan merhum Eretna’dÕr.
AnlamÕ Neva dilini inceleyince anlaúÕlÕr cinstendir.»265 Âlî’nin bu açÕklamasÕ çok
do÷ru oldu÷u kitabe ile do÷rulanmÕútÕr. Ne yazÕk ki, gerek adÕ geçen kitabeyi, gerek
türbe içindeki mermer lâhitleri 1322(1906) yÕlÕndan önce, Kayseri’de mutasarrÕf
(sancak beyi) bulunan adam (Zekai Bey) yerlerinden söktürerek, mutasarrÕflarÕn
oturmalarÕna ait olan eve, havuz ve fÕskiye yaptÕrmak gibi, ba÷Õúlamaya yaraúÕr
olmayan bir kadir bilmezlikte bulunmuútur. Teúekkür olunur ki, Kayserili merhum
Nâzîf Efendi, bu kitabeleri harap olmadan önce kopya etmiú ve birer sûretini bize
vermiúti. Bu sâyede adÕ geçen yerin Eretnao÷ullan Türbesi oldu÷u kesin bir úekilde
anlaúÕlmÕútÕr266.
261
Bugün hem medrese ve hem de türbe VakÕflarca aslÕna uygun bir úekilde onarÕlmÕútÕr. Medrese
aúevi olarak kullanÕlmakta, türbe de ziyârete açÕktÕr. (K.G.).
262
Bu kaydÕ, Ankara Etno÷rafya Müzesi’nde Kayseri ùer’i Mahkeme Sicilleri’ni içine alan 66 nolu
defterin 143. ncü sayfasÕnda gördüm (K.G.).
263

Nefahâtü’l-Üns’de adÕ geçen úeyhin hayat hikâyesi yer almÕúsa da ölüm tarihi ve mezarÕ
gösterilmemiútir. Evliyâ Çelebi’nin verdi÷i tarihte bir yanlÕúlÕk olmasÕ gerekir. Çünkü Ahmed Eflakî,
Ariflerin MenkÕbeleri, c. I, s. 425’de Evhâdeddin Kirmani’yi Mevlâna’nÕn hizmetinde gösterir ki, Kirmanî
belirtilen tarihten çok sonra 1238’de ölmüútür.]
264
Üzerimizde bulunan yazma nüshasÕ, s. 103. [øst. Ün. Ktp. Nu: 9783, vr. 103 a] Bkz. Kemal Göde,
EratnalÕlar, s. 153.
265
Eretna adÕnÕ tarihçiler önceden beri, böyle yazarak elifin uzatÕlmasÕyla ve tanÕn üstünüyle
«Ârtena» úeklinde okurlardÕ. Gerçekten paralarÕnda da, bu ad «ta» ile yazÕlÕdÕr. Ancak, Devel-i Karahisar
(Yeúilhisar)’da bulunan bir cami’in kapÕsÕnda bulup, kopya etti÷imiz aúa÷Õda yer alan bir kitabede bu ad,
Erdena/Eredna úekliyle yazÕlmakla, bunu erkek dana anlamÕna gelmek üzere elifi harekeli okumak
gerekece÷i anlaúÕlÕyor. Di÷er yönden bu devre yetiúmiú olan Esterâbâdî’nin Bezm-ü Rezm adlÕ tarihinde
bu ad, devamlÕ elif harekeli ve ta’nÕn üstünüyle harekelendi÷i [Türkiyat Enstitüsü’nün neúri olan Bezm-ü
Rezm, s. 19, 86’da ta’nÕn üstünüyle de÷il, ya’nÕn üstünüyle yazÕldÕ÷ÕnÕ gördük (K.G.)] gibi Kayseri ve
yöresinde de böyle söylendi÷ini iúittik. Bu konuda bkz. Corpus, Sivas-Divri÷i Kitabeleri, (Fr), s. 41, not
1. Besim Atalay, Türk Yurdu yÕl 1333, S. 40, s. 3658, “Türk Büyükleri veya Türk AdlarÕ” adlÕ makalede
[EratnalÕlar üzerinde yaptÕ÷ÕmÕz doktora çalÕúmasÕnda bu adÕn (Eratna’nÕn) yazÕlÕúÕ ve okunuúu hakkÕnda
geniú bilgi vardÕr. Bkz. s. 18-24. (K.G.)].
266
MülâzÕm øsmail Efendi adÕnda, di÷er bir bilim adamÕ da, bunlarÕ yazarak, bir mektupla meskûkât
(madeni paralar ilmi) uzmanlarÕndan Miralay Ali Bey’e 1318(1902) martÕnda bildirilmiúti. Tevhîd,
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Türbe kapÕsÕndaki kitabe267‘nin Türkçesi úöyledir: «Bu binanÕn yapÕlmasÕnÕ, yüce
noyan, dünyada emirler meliki Emir Eretna -adaleti artsÕn- muharrem 740 (Temmuz
1339) yÕlÕnda, eúi merhum Melike Süli Paúa için -Topra÷Õ mubârek olsun- emretti.»
Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΔϜϠϤϟ ΔΣϮϜϨϤϟ ϞΧϻ ϪϟΪϋ Ϊϳί ΎϨΗέ ήϴϣ ϢϟΎόϟ ϰϓ ˯ήϣϻ ϚϠϣ Ϣψϋϻ ϦϳϮϨϟ ΓέΎϤόϟ άϫ ˯ΎθϧΎΑ ήϣ
ϪϳΎϤόΒγϭ ϦϴόΑέ ΔϨγ ϡήΤϣ ϰϓ ΎϫήΛ ΏΎρ ΎηΎ̩ ϰϟϮγ ΔϣϮΣήϤϟ
Bu kitabede «hazihi’l-imâre» yazÕlmasÕna bakÕlÕrsa, bunun yalnÕz türbe inúasÕna
de÷il, belki etrafÕnÕ çeviren bir medrese veya tekke zannedilen binayÕ da içine almasÕ
gerekir. Yoksa yalnÕz, «hazihi’t-türbe» terkibi kullanÕlÕrdÕ.
Türbe içinde Mehmed Bey’in mezar kitabesinin Türkçesi ise úöyledir: «Merhum
Eretnao÷lu, Sultan Mehmed -Allah kabirlerini nurlandÕrsÕn- 767(1365) yÕlÕ (öldü) –
Allah topra÷ÕnÕ mübarek eylesin-» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΎϫήΛ ௌ ΏΎρ ΔϳΎϤόΒγϭ ϦϴΘγϭ ϊΒγ ΔϨγ ΎϤϫήΒϗ ௌέϮϧ ΎϨΗέ ϡϮΣήϤϟ ϦΑ ΪϤΤϣ ϥΎτϠγ
Baúkentleri Sivas ve Kayseri olmak üzere Anadolu’da 736(1335)’den 783(1381)
tarihine kadar kÕrk altÕ yÕl süre ile, hüküm süren Eretnao÷ullarÕnÕn tarihi, daha henüz
tamamÕyla aydÕnlanamamÕú ve bundan dolayÕ, incelemeye muhtaç268 bulunmakla
beraber, úimdiye kadar bunlar hakkÕnda yazÕlan úeylerin geniúletebilecek belgeleri
elde edemedi÷imizden dolayÕ, burada bu konuda sözü uzatmaya gerek
görmüyoruz269. YalnÕz, bu vesile ile úunu hatÕrlatmak faydasÕz de÷ildir ki,
SelçuklularÕn yÕkÕlÕúÕndan sonra, Anadolu’ya tamamÕyla egemen olan ølhanlÕlardan
Sultan Ebû Saîd BahadÕr Han 717 (1317) veya 718(1318) yÕllarÕnda Emîr Çoban’Õn
o÷ullarÕndan Timurtaú’a Anadolu idâresini vermiúti270. Fakat, babasÕnÕn sonradan
öldürüldü÷ünü ö÷renen Timurtaú, kendi hayatÕndan da emin olmadÕ÷Õndan, idâreyi
TOEM, “Benî Eretna” makalesi, yÕl 1330, s. 18. Ravzatü’s-Safa’da Eretna’ya ait yalnÕz birkaç kelime
bulabildik. Bkz. Bombay baskÕsÕ, c. 5, s. 161.
267
Gerek bu ve gerekse ikinci kitabenin kaç satÕrdan ibâret olduklarÕnÕ ve yazÕlarÕnÕn üslubuna ait
bilgimiz yoktur. Hatta, kopyalarÕnda bazÕ yanlÕúlÕklar oldu÷unu zannederiz. Biz burada elimize geçen
sûretleri aynen alÕyoruz. [Ahmed Nazîf Efendi’nin, Halil Edhem’e verdi÷i bu kitabe sûretleri, onun
Kayseri II. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde terekesinde bulunan «Tarih-i Husûsî Kayseri» adlÕ-el yazmasÕeserindekilerin aynÕsÕdÕr (K.G.)].
268
Bu konuda, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde, merhum Prof.
Dr. M. Fahrettin KÕrzÕo÷lu’nun yönetiminde hazÕrlamÕú oldu÷um doktora tezi, Türk Tarih Kurumu
tarafÕndan: EratnalÕlar (1327-1381), Ankara 1994, (1. BaskÕ) ve (2. BaskÕ) Ankara 2000 yayÕnlamÕútÕr.
(K.G.)
269
Eretnao÷ullarÕ tarihi hakkÕnda baúlÕca úu eserlere bakÕlabilir: ùehâbeddin Ömerî, Mesâlik,
Ayasofya Ktp. de yazma, nu: 3416, c. 3, vr. 102; øbn Haldun, MÕsÕr basmasÕ, c. 5, s. 560; Müneccimbaúi,
Câmiü’d-düvel, Umûmi Ktp. yazma, nu: 5020, 443; Âlî, Füsûlu’l-Hallü Akd Usûlü’l-Harc ve’n-Nakd,
[østanbul Üniversite Ktp. Türkçe yazmalar, nu: 9783, vr. 103 ab]; Corpus, Sivas-Divri÷i Kitabeleri (Fr. ),
s. 3949; Gâlib, Takvim, s. 106-109; Tevhîd, Katalog, s. 426-441; Tevhid, TOEM, yÕl 1330, s. 13-22; TOE
tarafÕndan yayÕnlanan OsmanlÕ Tarihi, c. 1, s. 475; [AyrÕca o günden bugüne kadar yapÕlan araútÕrmalarÕ
da úöyle sÕralayabiliriz: øsmail HakkÕ-RÕdvan Nâfis, Sivas ùehri, østanbul 1928; 1. HakkÕ UzunçarúÕlÕ,
“Sivas-Kayserî ve dolaylarÕnda Eretna Devleti ve KadÕ Burhaneddin Devleti”, Belleten, XXXII/126; AynÕ
müellif, Anadolu Beylikleri, Ankara 1969; AynÕ müellif, Eretna, øA; Z. Velidî Togan, Umumî Türk
Tarihi’ne Giriú, østanbul 1970; Yaúar Yücel, KadÕ Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Ankara 1970; Faruk
Sümer, Anadolu’da Mo÷ollar, SAD, I(1969) Ankara 1970; Bunlara ek olarak, Türkiye tarihi ile u÷raúanlar
genel olarak EretnalÕlardan söz ederler (K.G.)].
270

Timurtaú, Sultan Ebû Saîd’in tahta çÕkÕúÕndan az sonra, Anadolu Vilâyeti’ne atanÕp, 722(1322)
veya 723(1323)’de istiklâlini ilân etmeye giriúti. Bkz. MüneccimbaúÕ, Câmiü’d-düvel (Çobaniyye FaslÕ),
Sahâyif, c. 3, s. 4-8; Bundan dolayÕ øbn Haldun’un verdi÷i 723 (1323) tarihi düzeltmeye muhtaçtÕr.
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emrindeki emîrlerinden olup, noyan unvanÕnÕ taúÕyan271 Eretna (Eratna/Erdana)’ya
bÕrakarak, 727 (1327)’de MÕsÕr’a kaçÕp gitmiú ve Eretna da Sultan Ebû Saîd’e baú
e÷di÷ini bildirmekle, Anadolu Vâlili÷i kendisine bÕrakÕlmÕútÕ. Tarihçilerin vesikaya
uygun olan kayÕtlarÕyla, Eretnao÷ullarÕnÕn elde bulunan epeyi sayÕdaki paralar ve
kitabelerindeki bilgileri karÕútÕrarak, Eretnao÷ullarÕnÕn siyasî tarihi aúa÷Õda oldu÷u
gibi özetlenebilir: Eretna 728(1327)’den, 736( 1335) yÕlÕna kadar Ebû Saîd’in bir
vâlisi olmaktan baúka bir úey de÷ildi ve yalnÕz «emîr» ve «noyin/noyan» unvanÕnÕ
alÕyordu. Bundan dolayÕ para da bastÕrmÕyordu. 733(1333) yÕlÕnda Sivas’a u÷rayarak
kendisiyle görüúen gezgin øbn Batûta, «Emîr Alâeddin Eretna»nÕn
«Rum/Anadolu’da Irak Meliki’nin Vekili» (Nâib-i Melikü’l-Irak bi-Bilâdü’r-Rum)
oldu÷unu söylüyor272. Ebû Saîd Han’Õn ölümünden sonra 736(1335) veya 737(1336)
yÕllarÕnda Eratna, ølhanlÕlara olan ba÷ÕnÕ keserek, önce Tebriz’de yerleúen Emîr
Çobano÷lu Küçük Hasan’Õn ve sonra MÕsÕr Memlûkleri’nden Kalavun o÷lu Sultan
NâsÕreddin Mehmed’in himayesine girip, hatta bu ikincisinin adÕna para da
bastÕrÕyor273. Bu sÕrada, kendisinin sultan unvanÕ almasÕna izin verilmeyece÷i
bellidir. Nitekim, yukarÕda Süli Paúa’nÕn 740(1339) tarihli türbe kitabesinde Eretna
«emîr» ve «noyîn» unvanlarÕyla yetindi÷i gibi, ùehabeddin Ömerî Mesâlik’te, øbn
Batûta Seyahatname’sinde, øbn Haldun tarihinde adÕ geçeni yalnÕz bu unvanlarla
anÕyorlar. Hâlbuki, NâsÕreddin Mehmed’in ölüm tarihi olan 741(1340) yÕlÕndan
sonra, yani 742(1341)’den baúlayarak, paralarÕnda «Es-Sultanü’l-A’deI Alâeddin»
(adaletli Sultan Alâeddin) ve Mo÷ol usulündeki paralarÕnda, «Sultan Eretna» ad ve
unvanlarÕ yer almaktadÕr. Bundan dolayÕ, NâsÕreddin Mehmed’in ölümünden sonra,
MÕsÕr ve Suriye’de ortaya çÕkan karÕúÕklÕklardan faydalanarak, Eretna’nÕn kendisini
MÕsÕr’Õn himâyesinden ayÕrmÕú oldu÷una ihtimal verilebilir. Gerçekten, Kayseri’nin
güneybatÕsÕnda bulunan Develi Karahisar (Yeúilhisar)’daki bir câmiin kapÕsÕnda
buldu÷umuz 747 (1346) tarihli bir kitabede «sultan» unvanÕnÕ almÕútÕr274. Sivas’da
Güdük Minare adlÕ bina içinde gömülü bulunan o÷lu ùeyh Hasan Bey’in 748(1347)
tarihli mezar kitabesinin Türkçesi úöyledir: «Hazreti yüce sultan, ulu sultanlar
sultanÕ, milletlerin kulluk sahibi, dünyada Allah’Õn gölgesi, din ve dünyanÕn kÕlÕcÕ
Sultan Eretna Hazretlerinin -Allah ülkesini dâim kÕlsÕn-» cümleleriyle daha gösteriúli
ve sanki en büyük sultanlara has olan lâkaplar ve unvanlar görülmektedir275. Metni
aúa÷Õdaki gibidir:
271

Prenslere ait olan bu ünvan hakkÕnda yukarÕdaki not 163’e bakÕnÕz.

272

øbn Batûta, Kayseri’de Emîr Eretna’nÕn eúi To÷a Hâtun’un oturdu÷unu ve adÕ geçen hatuna büyük
demek olan «A÷a» unvanÕ verildi÷ini ve Eretna’nÕn gerek Kayseri’de, gerekse Sivas ve Ni÷de’de, Irak
melikinin yani, Mo÷ol hükümdarÕnÕn vekili oldu÷unu kaydediyor. To÷a Hâtûn ile Süli Paúa’nÕn aynÕ kiúi
olup, olmadÕ÷ÕnÕ bilemiyoruz. øhtimal ki, To÷a Hatun, Eretna’nÕn baúka bir eúidir. [Eratna’nÕn eúleri için
bak. K. Göde, EratnalÕlar, s. 85]
273
Bu paralardan úimdiye kadar, hiç bulunamamÕútÕr. Bununla beraber, Sultan NâsÕreddin Mehmed’in
sikkeleri arasÕnda, MÕsÕr ülkeleri kolleksiyonlarÕna alÕnmÕú olmasÕ da muhtemeldir.
274
AdÕ geçen kitabenin Türkçesi úöyledir: «Bu mubarek mescidi, yüce bilgin, adaletli sultan, Arap ve
Acem’in Meliki Sultan (Erdena)/Eredna, 747(1346) tarihinde onardÕ —Allah onun (mülkünü) dâim
eyleye— » Metni:

ϥΎτϠδϟ ϢΠόϟϭ Ώήόϟ ϚϠϣ ϝΪϋ ϻ ϢϠϋ Ϣψϋϻ ϥΎτϠδϟ ϙέΎΒϤϟ ΪΠδϤϟ άϫ ήϤϋ (˺
ΔϳΎϤΘϴγϭ ϦϴόΑέϭ ϊΒγ ΔϨγ ϳέΎΘϟ ϰϓ ϰϟΎόΗ ௌ ϡΩ ΎϧΩέ (˻
[Halil Edhem, adÕ geçen kitabeyi aktarÕrken, kitabenin aslÕnda bulunan «Kelime-i Tevhîd» ibâresini
buraya almamÕútÕr. AyrÕca kitabede, taúçÕ hatasÕ olarak «mülkehu» kelimesi de yazÕlmamÕútÕr (K.G.)].
275
Eretna’nÕn lâkabÕ «Alâeddin» oldu÷u halde, bu kitabede «Seyfeddin» yazÕlmÕú olmasÕ, dikkati
çekiyor. Bununla beraber, aynÕ sultanÕn çeúitli lâkaplar aldÕ÷Õ da bilinir. Bu konuda bakÕnÕz. Corpus,
Sivas-Divri÷i Kitabeleri, s. 48. [Hüseyin Hüsaraeddin, Amasya Tarihi, c. 3, s. 31, 32 ve 36’da Onun
«Reúideddin» unvanÕnÕn da oldu÷unu yazÕyor. K. Göde, EratnalÕlar, s. 62’de ünvanlarÕna. (K.G.)].
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ௌ ΪϠΧ ΎϨΗέ ϥΎτϠγ ϦϳΪϟϭ ΎϧΪϟ ϒϴγ ϢϟΎόϟ ϰϓ ௌ Ϟυ Ϣϣϻ ΏΎϗέ ϚϠϣ Ϣψόϣ ϩΎθϨϫΎη Ϣψϋ ϥΎτϠγ ΕήπΧ
ϪΘϜϠϤϣ
Melik Eretna’nÕn úan ve úöhreti, gerek ülke içinde ve gerekse dÕúÕnda çok
büyüktü. Hatta halk arasÕnda, kendisine «Köse Peygamber» lâkabÕ verilmiú oldu÷u
Câmiü’d-düvel’de yer almaktadÕr276. Ölüm tarihini tarihçiler 753(1352) yÕlÕnda
olmak üzere gösteriyorlar. MezarÕ hakkÕnda hiçbir úey bulamadÕk.
Alâeddin Eretna’nÕn yerine o÷lu Mehmed geçip, bunun 767(1365) yÕlÕna kadar
hüküm sürdü÷ü tarihçilerin kayÕtlarÕndan anlaúÕldÕ÷Õ gibi, yukarÕda geçen mezar
kitabesiyle de tesbit edilmiútir. Mehmed’in paralarÕnda adÕna eklenen «GÕyâseddin»
lâkabÕ kitabede yazÕlÕ de÷ildir. Bununla beraber, sultan unvanÕnÕ almÕútÕr.
GÕyâseddin Mehmed’in, gizli bir ittifak sonucunda öldürülmüú oldu÷u tarihçilerin
ortak açÕklamalarÕndandÕr. Bundan sonra tahta geçen Alâeddin Ali (GÕyâseddin
Mehmed’in o÷lu), 782(1380) yÕlÕnda vebadan ölmüútür277. O÷lu Mehmed Çelebi ise,
daha henüz çok küçük oldu÷undan ve zaten, bir süredir ülke içinde sivrilerek üstün
bir otorite kazanmÕú olan KadÕ Burhaneddin Ahmed, Sivas sultanlÕ÷ÕnÕ takÕnarak,
idâreyi Eretnao÷ullarÕ elinden büsbütün koparÕp, onlarÕn yerlerini almÕútÕr278.
XX
Eretnao÷ullan Devri —Emîr-zâde Mehmed’in Türbesi,
746(1345): Matlama adÕ verilen türbe, Kayseri’nin güneydo÷usundaki büyük
mezarlÕk içinde bir tarafÕ çÕkÕntÕlÕ olmak üzere, dörtgen úeklinde ve kesme taútan
yapÕlmÕú bir binadÕr279. Süslemeleri yoktur. KapÕsÕnÕn yukarÕsÕnda iki satÕrdan ibâret
olarak, mermer levhaya yazÕlan kitabesinin Türkçesi úöyledir: BurasÕ (Türbeki?)280
o÷lu Emîr-zâde Mehmed’in türbesidir. 746(1345) yÕlÕnda». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϩΩίήϴϣ ΔΑήΗ άϫ (˺
ΔϳΎϤόΒγϭ ϦϴόΑέϭ ΔΘγ ΔϨγ ϰϓ (ˮ) ϰϜΑήΗ ϦΑ ΪϤΤϣ (˻
Mehmed’in babasÕnÕn, zaten bozuk olan adÕnÕ okuyamadÕk. Tarihine bakÕlÕrsa,
Melik Eretna’nÕn zamanÕna denk gelir. Bunun emirlerinden birinin türbesi olabilir.
276

MüneccimbaúÕ, Camiü’d-düvel, c. 2, s. 443; AyrÕca bakÕnÕz: ùebânkârei, Mecmau’l-Ensâb,
Süleymaniye -Yeni Câmii Ktp. nu: 909, vr. 275 a; YazÕcÕ-zâde Ali, Selçuknâme, TopkapÕ SarayÕ -Revan
Bölümü- Ktp. nu: 1391, vr. 446b. (K.G.).
277
MezarÕnÕn Köúk Medrese Türbesi’nde bulundu÷unu Âli bildiriyor. Bu da yÕkÕlan mezarlardan biri
olmalÕ. Kitabesi elimize geçmedi. [Bu kitabe, Kayseri Müzesi —øslâmî Mezar taúlarÕ ve kitabeleri
deposu—’nda tarafÕmÕzdan, Kültür Müdürü Mehmed ÇayÕrda÷ aracÕlÕ÷Õyla görülmüú olup, üzerindeki
ibârenin Türkçesi úöyledir: «BurasÕ Merhum Mehmed o÷lu Allahu Teâla’nÕn rahmetine muhtaç; ma÷fur,
merhum Alâeddin Ali’nin kabridir —Allah kabrini rahmeti ve merhameti ile nurlandÕrsÕn— (?)» (K.G.)].
Metni ise úöyledir:

ϪΘϤΣ ήϣϭ ϪΘϤΣήΑ ˮΎϤϫ ήΒϗ ௌέϮϧ | ΪϤΤϣ ϡϮΣήϤϟ ϦΑ ϰϠϋ ϦϳΪϟ ˯ϼϋ | ϰϟΎόΗ ௌ ΔϤΣέ ϰϟ ΝΎΘΤϤϟ Ϫϟ έϮϔϐϤϟ | ϡϮΣήϤϟ ήΒϗ άϬΒϗ
278
KadÕ Burhâneddin Ahmed, yarÕm yüzyÕla yakÕn hüküm sürmüú olan EretnalÕlara 783(1381)
sonbaharÕnda tarih sahnesinden silmiútir. Bkz. Yaúar Yücel, KadÕ Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Ankara
1970; K. Göde, EratnalÕlar, s.99-140. (K.G.).
279

Bugün mezarlÕ÷Õn dÕúÕnda olup, Kayseri Müzesi —øslâmî mezar taúlarÕ ve kitabeleri deposu—
olarak kullanÕlmaktadÕr (K.G.).
280
Halil Edhem tarafÕndan «Türbekî» gibi alÕnan bu ibâreyi, biz «Zengi» úeklinde okuduk. Böylece,
Zengi o÷lu Emîr-Zâde Mehmed adÕ ortaya çÕkmÕútÕr (K.G.).
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XXI
Eretnao÷ullarÕ ZamanÕ-Emîr Erdo÷muú Türbesi, 749(l348): Buraya,
Kayseri’de «Tatarhâniler» Türbesi derler. AynÕ mezarlÕk içinde kubbeli yeni bir
binadÕr281. KapÕ üzerinde küçük mermer levhaya yazÕlmÕú kitabesinin Türkçesi
úöyledir: «BurasÕ Emîr Erdo÷muú’un úehitli÷idir. 749(1348) yÕlÕ aylarÕnda.». Metni
aúa÷Õdaki gibidir:
ζϤϏΩέ ήϴϣϻΪϬθϣ άϫ (˺
ΔϳΎϤόΒγ ϭ ϦϴόΑέϭ ϊδΗ ΔϨγ έϮϬη ϰϓ (˻
Kitabenin tarihine göre, Eretnao÷ullarÕ zamanÕna ait olup, belki Melik Eretna’nÕn
emirlerinden biri olmasÕ yakÕn ihtimaldir. Fakat, buna ait de hiç bilgi bulamadÕk.
Evliyâ Çelebi Seyahatname’sinde (c. 3, s. 186), Kayseri’deki «kemale ermiúlerin ve
büyük velilerin mezarlarÕ» konusunda «Eú-ùeyh Molla Tatar»‘Õ anÕp, fetva
kitaplarÕndan «Tatarhânîye» adlÕ güzel kitabÕn yazarÕdÕr diyor282.
Tatarhânîler Türbesi’ne, buna bitiúik olan «Burhâneddin» Türbesi’nden girilir283.
Fakat, bunun ayrÕca bir kitabesi yoktur. Burada «Tirmizli âlîm Seyyîd
Burhâneddin»‘in gömülü bulundu÷u söylenir. NiúancÕ Mehmed Paúa Tarihi’nde (s.
108), adÕ geçen için «Mevlâna Bahâeddin Veled’in elinde yetiúmiúlerdir ve mübârek
mezarÕ zaferler yurdu olan Kayseri’dedir» diyor ki, bu bilgileri Nefahâtü’l-Üns
tercümesi (s. 514)’den almÕú olacaktÕr284.
XXII
Eretnao÷ullarÕ ZamanÕ-Emîr Ali Türbesi, 751(1350): AynÕ mezarlÕk içinde285
ve HisarlÕk (HisarcÕk) yolu üzerinde bulunan bu türbeye «Piúrev Ali Türbesi» de
diyorlar. Kesiti dörtgen úeklinde olup, üstü tonosla örtülüdür. Güneye balkan duvarÕ
yÕkÕlmÕútÕr286. KapÕsÕnÕn üzerinde mermer levhaya yazÕlan iki satÕr kitabesinin
Türkçesi úöyledir: BurasÕ Emîr Ali Piúrev’in úehitli÷idir. 751(1350) yÕlÕnda.» Metni
aúa÷Õdaki gibidir:

281

Bugün, mezarlÕ÷Õn do÷u kÕyÕsÕnda bulunmaktadÕr (K.G. ).

282

Tatarhâniye fetvalarÕ adÕyla tanÕnan kitabÕn adÕ Zadü’l-Müsâfir (yolcunun azÕ÷Õ) ve yazarÕ Âlim
bin Alae’l-Hanefî oldu÷unu ve bunun 286 (899)’da öldü÷ünü Kâtib Çelebi, Keúfü’z-Zünun’da söylüyor.
283

Bugün, adÕ geçen türbeye güneydeki kapÕsÕndan girilmektedir (K.G.).

284

Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sinde (c. 3, s. 186), adÕ geçenin 774(1372)’de öldü÷ünü söylüyor.
Hâlbuki, kendisi Hz. Mevlâna’nÕn ça÷daúÕ oldu÷undan bunda bir yanlÕúlÕk olsa gerekir. Eflâki’nin
MenâkÕbü’l-Ârifin adlÕ eserinde (Kale KapÕsÕ Mevlevîhânesi Ktp’de yazma, nu: 321, vr. 8), Hz.
Mevlâna’nÕn babasÕ «Sultanü’l-ûlema» 18 Rebiyülâhir 628 (23 ùubat 1221)’de ölümünden kÕrk gün
sonra, Belh’den hareketle Konya’ya geldi÷i ve Mevlâna ile dokuz yÕl kaldÕktan sonra, Kayseri’ye
gelmekle, orada iste÷iyle yerleúti÷ini ve öldü÷ünü ve o zaman Kayseri’de SelçuklularÕn vâlisi bulunan
Sâhib ùemseddin øsfahânî tarafÕndan cenaze töreninin yapÕldÕ÷Õ, mezarÕnÕn üzeri örtüldü÷ü halde, birkaç
gün sonra yÕkÕlmÕú ve bu defa üzerine, kubbe yapÕldÕ÷Õ ve fakat bunun da yÕkÕldÕ÷Õ, ifade ediliyor.
Mesnevîhan Mehmed Dede de, SevâkÕb tercümesinde (aynÕ kütüphanede yazma, nu: 277, vr. 14), «Sahib
ùemseddin øsfahânî’ye ölü sahibi olarak, bütün halk baúsa÷lÕ÷Õ dilediler» diyor. Devletúah Teskiresi’nde
(Bombay baskÕsÕ, 1317, s. 86), ve ondan tercüme, Sefinetü’ú-ùuara da (Matbaay-Õ Âmire, 1259, s, 12),
ùam’da öldü÷ünü yazÕyor.
285

(K.G.).
286

Bugün mezarlÕk içinde olmayÕp, Kartal semtinde úehitli÷in batÕsÕnda etrafÕ açÕk bir durumdadÕr
Bugün aslÕna uygun bir úekilde onarÕlmÕútÕr (K.G.).
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ϭήδ̡ ϰϠϋ ήϴϣϻ ΪϬθϣ άϫ (˺
ΔϳΎϤόΒγϭ ϦϴδϤΧ ϭ ϯΪΣ ΔϨγ ϰϓ (˻
Türbenin içinde iki tane mermer mezar bulunup, üstlerinde Âyet-i Kerimeler
yazÕlÕdÕr. Bu mezarlardan birinin baú ucunda dört satÕr olarak: «BurasÕ, merhum,
saadetli Emîr Piúrev diye tanÕnan Ömer o÷lu Ali’nin -Allah rahmet eylesinkabridir» Metni:
ௌ ϪϤΣέ ϭήθΑ | ϑϭήόϤϟήϤϋ ϦΑ ϰϠϋ | Ϊϴόδϟ ϡϮΣήϤϟήϴϣ ϻ | ήΒϗ άϫ
ve ayak ucunda «Mubarek Ramazan ayÕnÕn yarÕsÕnda 750 (27 KasÕm 1349)
yÕlÕnda (öldü)» Metni:
ͿΎϬϤΣέ ϭήθΑ | ϑϭήόϤϟ ήϤϋ Ϧϣ ϒμϨϟ ϰϓ | ϰϓϮϧ
yazÕlÕdÕr.
Di÷er mezarÕn baú ucundaki taúta «BurasÕ Merhum Mîr Rahtay (?)’Õn kabridir Allah kabrini nur etsin-» yazÕlÕdÕr. Metni:
ϩήΒϗ ௌ | έ˷Ϯϧ (ˮ) ϯΎΘΧέ ϥϮΒϠΑ ήϴϣ ϡϮΣήϤϟ | ήΒϗ άϫ
Bir tarihi içine almasÕ gereken ayak ucu taúÕ kaybolmuútur.
Türbenin Emîr Ali’nin ölümünden bir yÕl sonra, yapÕlmÕú oldu÷u tarihinden
anlaúÕlÕyor. Bu adamÕn kim oldu÷unu araútÕramadÕk. Ora halkÕ arasÕnda,
KaramanlÕlar zamanÕnda Kayseri Vâlisi bulundu÷u söylenir. Gerçekten Alâeddin
Eretna’nÕn Karamano÷ullarÕyla zaman zaman savaú durumunda bulundu÷u
tarihlerden anlaúÕlÕrsa da, KaramanlÕlarÕn bu zamanlarda geçici de olsa Kayseri’yi
ele geçirdiklerini gösteren hiçbir kayda rastlayamadÕk.
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KADI BURHÂNEDDøN DEVRø
XXIII
ùeyh Müeyyed Çeúmesi, 792(1390): «Kapan HanÕ» adÕ verilen «Pamuk HanÕ»
yakÕnÕnda bulunan bu çeúmenin üzerinde çok karmaúÕk bir sülüs yazÕyla yazÕlÕ olan
mermer kitabe üç satÕrdan ibarettir. Türkçesi úöyledir: «Kaynak olarak akan bu
imâreti (çeúmeyi), din ve dünyanÕn delili, adalet sahibi, bilgili, devletli Sultan
Ahmed, saltanat günlerinde -Allah burhanÕnÕ yüceltsin- bina etti. (Bu çeúme) sevilen
emîr, din ve devletin galibi diye adlandÕrÕlan ùeyh Müeyyed -devleti artsÕn- eliyle
792(1390) yÕlÕnÕn aylarÕndan birinde ortaya çÕktÕ. Bu, saltanat (sultan) dostunun
sadakalarÕdÕr.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟ ϥΎϫήΑ ϝΩΎόϟ ϢϟΎόϟ ϥΎτϠδϟ ΔϟϭΪϟ ϡΎϳ ϰϓ Ϧϴόϟ ϰϠϋ ΔϠϴδϤϟ ΓέΎϤόϟ ϩάϫ ΎϨΑ (˺
ΪϳΆϣ Φϴθϟ ϦϳΪϟϭ ΔϟϮϟήϔψϣ ϝϮΒϘϤϟ ήϴϣϻ ΎϤδϤϟ ΪϴϨϣ ϞμΣ ϪϧΎϫήΑ ௌ έΎϧ ΪϤΣ ϥΎτϠδϟ (˻
ΔϳΎϤόΒγ ϭ ϦϴόδΗ ϭ ϦϴϨΛ ΔϨγ έϮϬη ξόΑ ϰϓ ϰϧΎτϠδϟ ϩϻϮϣ ΓΎϗΪλ Ϯϫϭ ϪΘϟϭΩ ΕΪϳί (˼
Kitabenin yazÕlÕú usûlü çoklukla, øslâm hükümdarlarÕ hakkÕnda geçerli olan usûle
benzer. MÕsÕr’da hükümdarlara has olan «Ed-dünya ve’d-din» ve emîrler için olan
«Ed-devle ve’d-din» terkipleri burada da son derece dikkatle uygulanmÕútÕr287.
øçindekilere bakÕlÕrsa bu çeúme, Sivas SultanÕ Burhâneddin Ahmed’in zamanÕnda
vezirlerinden Muzaffereddin ùeyh Müeyyed tarafÕndan 792(1390) yÕlÕnda
yaptÕrÕlmÕútÕr288. Bu kitabeyi baúka yerde, bir makale úeklinde yayÕnlayarak, yapanÕ
hakkÕnda bazÕ açÕklamalar da vermiútik289. Bundan dolayÕ, burada adÕ geçen
makaleden alarak bazÕ bilgiler ekliyoruz.
YukarÕda Köúk Medrese hakkÕnda verdi÷imiz kÕsa açÕklamada, KadÕ
Burhaneddin’in Eretnao÷ullarÕndan idâreyi ele alarak, yerine geçti÷ini söylemiútik.
Aziz b. Erdeúîr Esterâbâdî adÕnda bir tarihçinin, Bezm ü Rezm adÕ altÕnda bÕraktÕ÷Õ
geniú özel bir tarih ile, di÷er bazÕ tarih kitaplarÕnda bulunan bilgiler sâyesinde, KadÕ
Burhaneddin’in durumu oldukça aydÕnlanmÕú ve son zamanlarda da, bu konuda

287

Bu lâkaplar ve terkipler için XI nolu kitabede geçenlere bakÕnÕz.

288

Bugün, halk arasÕnda «AsmalÕ Çeúme» olarak bilinmekte olup, hizmete açÕktÕr (K.G.).

289

TOEM, yÕl 1328, cüz 16.
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epeyi araútÕrmalar yayÕnlanmÕútÕr290. Burhaneddin Ahmed, 745(1344) yÕlÕnda
Kayseri’de do÷muútur. BabasÕ Kayseri KadÕsÕ ùemseddin Ahmed [Mehmed olacak]
olup, asÕllarÕ Türk soyundan, Salur kabilesidir. Sonra, kendisi de Kayseri KadÕsÕ
olmuú ve ülkesinde çok büyük úan ve úöhret kazanmÕútÕ. Eretnao÷lu Mehmed’in
öldürülmesinde Burhaneddin’in de eli oldu÷u zannedilir. Herhalde Mehmed’in
halefi Ali Bey’in tahta geçmesiyle beraber, KadÕ, kendisini bunun vezirli÷ine tâyin
ettiriyor. Ali Bey’in 782(1380)’de ölümünde, o÷lu daha çok küçük oldu÷undan,
ülkenin ileri gelenleri tarafÕndan, sultan vekili tâyin edilen emirlerden KÕlÕçarslan ile,
bunun amcasÕ Keyhüsrev’i KadÕ Burhaneddin eliyle öldürüp, 783(1381) yÕlÕnda
istiklâlini ilân ederek, Sivas’da sultanlÕk makamÕna oturup, kendi adÕna hutbe ve
para düzenletiyor. øúte bu tarihten baúlayarak, KadÕ’yÕ «Sivas SultanÕ Burhaneddin»
adÕyla görürüz. Gerçekten, Sivas úehriyle Kayseri ve bunlarÕn arasÕndaki topraklar,
onun idâresi altÕna girdi. Hatta uçlardan da epeyi yerler alarak, ülkesini geniúletti.
Kendi akrabasÕndan ùeyh Müeyyed adÕnda bir emîre çok güvendi÷inden, Kayseri’ye
vâli tâyin etmiúti. Fakat, bu ümit etti÷i gibi çÕkmayÕp, efendisine karúÕ geldi÷inden,
Burhaneddin ordusuyla, bizzat Kayseri üzerine yürüyerek, muharrem 799 (Ekim
1396)’da, úiddetli bir kuúatmadan sonra, ùeyh Müeyyed’i hapsedip ve bir süre sonra
idam ettirdi. øúte, yukarÕdaki çeúme kitabesinde adÕ geçen Muzaffereddin ùeyh
Müeyyed, bu adamdÕr. BazÕ tarihçilerin sözlerine göre, Akkoyunlu Devleti’nin
kurucusu olan Kara Yülük adÕyla ünlü Kara Osman, bu Kayseri KuúatmasÕ’nda
Burhaneddin’in yanÕnda bulunup, kalenin âmân ile teslimi hakkÕnda ùeyh
Müeyyed’e etki etmiúti. Bu aracÕlÕ÷Õ kabul eden Burhaneddin Ahmed ise, sözünde
durmayarak, Müeyyed’i öldürmesi üzerine, Kara Osman ordusunu alÕp, Divri÷i
tarafÕna çekilmiú ve Burhaneddin ile aralarÕnda do÷an gerginlik, en sonunda bir
savaúa dönüúerek, Karabel üzerinde yapÕlan çarpÕúmada, KadÕ Burhaneddin
öldürülmüútür. Bu olayÕn tarihi hakkÕnda, tarihçiler arasÕnda görüú ayrÕlÕklarÕ vardÕr.
OsmanlÕ tarihçileri 794(1392) ile 799 (1396) arasÕndaki yÕllarÕ gösteriyorlar.
Hâlbuki, Esterâbâdî’nin tarihi 800(1398) yÕlÕnda ve Burhaneddin’in sa÷lÕ÷Õnda
yazÕldÕ÷Õndan, kadÕnÕn ölüm tarihi 800(1398)’den önce olmayÕp, belki bu yÕlÕn
sonlarÕna veya 801(1398) yÕlÕ baúlarÕna denk gelmesi gerekir. Burhaneddin’in
Zeynelâbidin adÕnda bir o÷lu kalmÕútÕ. Emîrler arasÕnda, bunun babasÕ yerine
geçmesi söz konusu olmuúsa da, Sivas’a do÷ru yürümekte olan Kara Osman’a
dayanamayacaklarÕnÕ anladÕklarÕndan, YÕldÕrÕm Beyazid Han’a baú e÷meyi uygun
bulmuúlardÕr. øúte, bu úekilde önce Eretnao÷ullarÕnÕn, sonra Sultan Burhaneddin’in
elinde bulunan geniú topraklar, OsmanlÕ Devleti’ne katÕlmÕútÕr.
Anadolu’da ortaya çÕkan beylikler içinde, KadÕ Burhaneddin Ahmed, en çok
incelemeye de÷er olanlardan biridir. YalnÕz on sekiz yÕl kadar süren hükümranlÕ÷Õ,
kendi ölümüyle son bulmuútur. Bu süre içinde, hiçbir an huzur ve rahatÕn ne
oldu÷unu bilmeyip, gerek sÕnÕr komúusu devletlerle, gerekse ülke içindeki birtakÕm
zorbalarla, durmadan savaútÕ. Hatta, OsmanlÕ ve MÕsÕr devletleri gibi o devrin en
büyük devletleriyle bile, savaúa giriúmek gibi bir cesaret gösterdi. KadÕ
Burhaneddin, devrinin bilginlerindendi. Türkçe, Arapça ve FarsçayÕ iyi bilir ve bu
üç dil üzerine úiir de söylerdi. ùaúÕlacak bir durumdur ki, bu kadar sÕkÕntÕlÕ iú
290
Ayasofya Ktp. de Kitab-Õ MenâkÕb-Õ Burhâneddin (Burhaneddin’in MenkÕbeleri KitabÕ) adÕyla,
3465 numarada kayÕtlÕ Farsça nüsha, 800(1398) tarihinde, Burhaneddin’in kütüphanesi için yazÕlmÕútÕr.
TopkapÕ SarayÕ Ktp. ile RagÕb Paúa. ve Esat Ef. Ktp. de bu eserin birer nüshasÕ vardÕr. Bundan baúka
da÷ÕnÕk olarak, Türkçe ve Arapça tarihlerde de, KadÕ Burhaneddin’den söz edilir. Tevhîd, TOEM’da
(1330 ve 1331), Esterabâdî’den alarak, KadÕ Burhaneddin Tarihi’ni özetlemiútir. Burhaneddin’in paralarÕ
için bkz. Tevhîd, Katalog, s. 442; TOE’nin yayÕnladÕ÷Õ, OsmanlÕ Tarihi, c. I, s. 480-484. [Bu konuda en
geniú araútÕrmayÕ Yaúar Yücel yapmÕútÕr. KadÕ Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Ankara 1970].
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arasÕnda, hiçbir zaman inceleme ve kitap yazmaktan geri kalmÕyordu. FÕkÕhtan ve
fÕkÕh usulünden yazdÕ÷Õ eserler, bilginler arasÕnda bugün de de÷erini yitirmemiútir.
Bununla beraber, son derece zalim ve gaddardÕ. Kendisinden az bir úey úüphelendi÷i
bir adamÕ, düúünmeksizin ve anÕnda yok ederdi. En sonunda, kendisi de öldürülerek,
bu tantanalÕ hayatÕ sona erdi. KadÕ Burhaneddin’in mezar yeri belli de÷ildir.
Sivas’da bulunan aile mezarlÕ÷Õnda Mehmed adÕnda bir o÷luyla, Habibe adÕnda bir
kÕzÕnÕn mezarlarÕ varsa da, kendi mezarÕna ait bir iz görülemedi. Gerçekten
Sivas’dan epeyi uzak olan bir da÷Õn üzerinde öldürülen bu adamÕn cesedinin Sivas’a
kadar getirilmiú olmasÕ düúünülemez .

[Halil Edhem’in, “KadÕ Burhaneddin’in mezar yeri belli de÷ildir. Sivas’a kadar getirlmiú olmasÕ
düúünülemez” demesine karúÕlÕk; øsmail HakkÕ UzunçarúÕlÕ, Anadolu Beylikleri ismli eserinde “28 ùevval
800/8 Temmuz 1398’de öldürülen Sultan Burhaneddin Ahmed’in kabri Sivas’tadÕr. Türbesinde
kendisinden baúka evlatlarÕ da medfundur” der. Bkz. a.g.e., s. 164, 165 (K.G.)]
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ZÛLKÂDøR/DÜLKÂDøROöULLARI DEVRÎ
XXIV
NasÕreddin Mehmed ZamanÕ - ùamiler, Di÷er AdÕyla Hâtuniyye Medresesi,
835(1432) :
Bu medreseyi bizzat göremedi÷imizden nasÕl bir bina oldu÷unu bilmiyoruz291.
KapÕsÕ üzerinde bulunan kitabenin bir kopyasÕnÕ Kayserili Merhum Nazîf Efendi
vermiúti. Çözüm ve okunuúunda bazÕ yönleri úüpheli kalmakla beraber, tarihi
önemine dayanarak, buraya Türkçesini alÕyoruz: «Bu medreseyi, büyük emîr, hayÕr
ve hasenet sahibi, Arap ve Acem’in sultanlar sultanÕ, dünyada emirler sultanÕ, dünya
ve dinin yardÕmcÕsÕ, saadetli Emîr Abdürreúid [Zeyneddin olacak] o÷lu, Merhum
Halil o÷lu Mehmed -Allah iktidar günlerini dâim etsin, MüslümanlarÕ da, o durdukça
faydalandÕrsÕn- sevâbÕnÕ umarak, ilim ö÷renmekle u÷raúacak bilgin ve ö÷renciler
için, büyük úevval 835 (haziran 1432) de yaptÕrdÕ -Allah ondan lütûf ve ihsanÕyla
kabul buyursun-». Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ϥΎτϠγ ϢΠόϟϭ Ώήόϟ ϙϮϠϣ ϚϠϣ ΕΎϨδΤϟϭ ΕήϴΨϟ ΐΣΎλ ήϴΒϜϟ ήϴϣϻ ΔγέΪϤϟ άϫ ϰϨΑ ϭ ήϤϋ (˺
ϪΘϟϭΩ ϡΎϳ ϰϟΎόΗ ௌΪϠΧ ΪϴηήϟΪΒϋ Ϊϴόδϟ ήϴϣ ϦΑ ϞϴϠΧ ϡϮΣήϤϟ ϦΑ ΪϤϬϣ ϦϳΪϟϭ ΎϴϧΪϟήμϧ ϢϟΎόϟ ϰϓ ˯ήϣϻ
ϪϠπϔΑ ϪϨϣ ௌ ϞΒϘΗ ΏϮΜϠϟ ˱ ΎΒϠρ ϡϮϠόϟ ϞϴμΤΘΑ ϦϴϠϐΘθϤϟ ΔΒϠτϟϭ ˯ΎϤϠόϠϟ ϪΎϘΑ ϝϮτΑ ϦϴϤϠδϤϟ ௌ ϊΘϣ ϭ
ϪϳΎϤϧΎϤΛ ϭ ϦϴΛϼΛ ϭ βϤΧ ΔϨγ ϢψόϤϟ ϝϮη ήϬη ϰϓ ϪϧΎδΣϭ
Bu kitabe metninin içindekilere göre, bulundu÷u medreseyi Zülkâdiro÷ullarÕndan
Halil o÷lu NasÕreddin Mehmed, 835(1432)’de yaptÕrmÕútÕr. Halil’in babasÕnÕn adÕ
Zeyneddin Karaca oldu÷undan, burada görülen Abdürreúid adÕ bir kopya yanlÕúlÕ÷Õ
olmasÕ gerekir292. «U÷raúacak ö÷renciler» yerine «Takva sâhibi ö÷renciler»
olabilir293.
291
Bugün Câmii Kebir Mahallesi’nde bulunan adÕ geçen medrese, Kayserili Mustafa Tatar tarafÕndan
satÕn alÕnmÕú ve aslÕna uygun bir úekilde yeniden yapÕlmÕútÕr. KapÕsÕ üzerine Türkçe olarak, medresenin
adÕ, tarihi ve yeniden yaptÕranÕn ismi yazÕlmÕútÕr.(K.G.).
292

Bugün, Kayseri Müzesi-øslâmi mezar taúlan ve kitabeleri taú deposunda bulunan anÕlan kitabenin
bu bölümü kÕrÕlmÕú olup, do÷rusu tesbit edilemedi. Ancak, A. Gabriel, Kayseri Türk AnÕtlarÕ, s. 83, not
3’de «Halil Edhem Bey, kitabeyi baúka bir kopyasÕndan yayÕnladÕ÷Õ halde, adÕ geçen kitabeyi gören
Ahmed Tevhîd Bey, -Abdürreúid- yerine -Zeyneddin- okumuútur» demekle, kopya hatasÕnÕn olabilece÷ini
do÷rular. Gabriel’in bu açÕklamasÕ tarihî gerçe÷e de, uygun düúer. Çünkü, NâsÕreddin’in babasÕ,
Zeyneddin Karaca’nÕn o÷lu Halil Bey’dir (K.G.).
293

Kitabenin aslÕndaki söz: «u÷raúacak ö÷renciler»dir (K.G.).
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Maraú ve Elbistan’da 740(1339–40) tarihlerinden baúlayarak hüküm süren
Zülkâdiro÷ullarÕ, gerek Memlûklerle ve gerekse OsmanlÕlarla sürekli iliúkilerde
bulunmuú olduklarÕndan, her iki tarafÕn tarihçileri, bunlardan yeteri kadar söz
ederler. Özellikle, Maraú MutasarrÕflÕ÷Õ’nda bulunmuú olan Merhum Ârifî Paúa’nÕn,
bu tarihçilerin kayÕtlarÕndan baúka, vakfiye, kitabeler ve yerinde elde etti÷i di÷er
belgelere dayanarak toplayÕp, son zamanlarda yayÕnlanan makaleleri,
«Zülkâdiro÷ullarÕ Tarihi»ni daha çok aydÕnlatmaya yaramÕútÕr. Bundan dolayÕ adÕ
geçen merhumun, adÕ burada hayÕr ile anÕlmaya de÷er294.
Zülkâdir Hükümeti’nin kurucusu olan «Zeyneddin Karaca», Elbistan, Maraú ve
yöresinde bulunan büyük bir Türk aúiretinin beyi Zülkadir’in o÷ludur295. Bu beyli÷in
kuruluú tarihini, OsmanlÕ tarihçileri, bazen 740(1339-40), bazen de 780(1378)
yÕlÕnda olmak üzere gösteriyorlar. Fakat MÕsÕr tarihinde, Karaca’nÕn adÕ 727(1327)
ile 744(1343) yÕllarÕ arasÕnda anÕlmakta oldu÷undan, 780(1378) yÕlÕnÕ kabul
edenlerin görüúleri çürümüútür. Zeyneddin Karaca, 780(1378) yÕlÕna kadar hüküm
sürdükten sonra ölüp, yerine o÷lu Halil geçti ve 788(1386)’de MÕsÕr
Memlûklerinden Sultan Berkûk’un emriyle öldürüldü296. Bunun da, yerine kardeúi
«Süli Bey» geçtiyse de, bu da Sultan Berkûk tarafÕndan 800(1398) yÕlÕnda öldürüldü.
Bunun zamanÕnda, Zülkâdirlilerin OsmanlÕ Devleti’yle iliúkileri baúlayacaktÕr.
Tarihçiler, Çelebi Mehmed’in Zülkâdiro÷ullarÕndan bir kÕzla evlendi÷ini yazarlar ki,
Ârifî Paúa’nÕn incelemelerine göre, bunun Süli Bey’in kÕzÕ olmasÕ büyük
ihtimaldir297. Süli Bey’in yerine Halil o÷lu NâsÕreddin Mehmed, 800(1398) yÕlÕnda
Beylik makamÕna oturmuútur ki, yukarÕda geçen Kayseri kitabesi, iúte bunun
adÕnadÕr. Zülkâdirliler daha, NâsÕreddin Mehmed’den önce, ülkelerini epeyi
geniúletmiúlerdir.
Ancak,
MÕsÕr
SultanÕ
Meli-kü’1-Müeyyed
ùeyh’in
Karamano÷lu’na karúÕ gönderdi÷i ordu, o zaman KaramanlÕlar elinde bulunan
Kayseri Kalesi’ni, 822 yÕlÕ rebiyülâhirinde (Nisan 1419) almasÕ üzerine, korku ve
telâúÕndan, çabucak Memlûklere baú e÷en NâsÕreddin Mehmed Bey’e, adÕ geçen kale
bir özel hediye olmak üzere, fakat bazÕ úartlar altÕnda teslim edilmiúti. Memlûklü
ordusunun Suriye’ye dönüúünden sonra Karamano÷lu Mehmed Bey’le orta÷Õ olan
Ramazano÷lu øbrahim Bey, tekrar Kayseri’ye karúÕ yürüyerek, úehri geri almak
giriúiminde bulunmuúlarsa da, Zülkâdiro÷lu Mehmed tarafÕndan, adÕ geçen yÕl
úabanÕn onaltÕsÕ/eylülün yedisinde, yenilip ve hatta, Karamano÷lu Mehmed Bey esir
294
“Elbistan ve Maraú’da Dulgâdir (Dülkâdir) o÷ullarÕ Hükümeti”, TOEM, yÕl, 1330, 1331, 1332,
Ârifî Paúa, bu makalelerinin birincisinde faydalandÕ÷Õ kaynaklarÕ sayÕyor. [Zülkâdir (Dülkâdir) o÷ullarÕ
hakkÕnda en son araútÕrmalarÕ úöyle sayabiliriz: M. Halil Yinanç, “DulkadÕrlÕlar”, øA, IV. 654662; ø.
HakkÕUzunçarúÕlÕ, Anadolu Beylikleri; Refet Yinanç, La Dynastie de DhulgadÕr, Paris 1973 (Doktora tezi)
Dulkadir Beyli÷i, Ankara 1989. (K.G.)].
295
Bu aúiretin adÕ, tarihçilerce çok çeúitli olarak, DulgâdÕr, Dulkâdir, ZülkâdÕr, Dürkâdir, Dülkadir,
Tulkadir, Züel-kadir, Züelkâdir ve bunun gibi yazÕlmaktadÕr. Merhum Ârifî Paúa, bu meseleyi, bilen
kimselere yakÕúÕr bir úekilde tartÕúarak, bunlarÕn en do÷rusu «. Dul÷âdir» oldu÷una kanaat getirmiútir.
Arap tarihçileri ve bazÕ Avrupa tarihçileri de böyle yazÕyorlar ve 899 (1494) tarihli bir vakfiyede de bu
imlâ görülür. Farsça yazÕlmÕú olan Esterâbâdî’nin KadÕ Burhaneddin Tarihi’nde çoklukla «Dulkadir»
imlâsÕ kullanÕlmÕútÕr. «Dal» harfinin yerine «zal» yazÕlmasÕ durumu ise, Anadolu’da çok rastlanan bir
gelene÷in sonucudur. («Keykubad» adÕnda, oldu÷u gibi). Gerek bu durum, gerekse «lam»dan önce, bir
«elif» eklenmesiyle bir harf-i tarif meydana getirerek, adÕ AraplaútÕrmak hevesinden baúka bir úey
de÷ildir. Biz, burada «Zülkâdir» imlâsÕnÕ kabul ediyoruz.
296
Halil’in mezarÕ Sivas Vilâyeti’ne ba÷lÕ Aziziyye KasabasÕ’nda [bugün, Kayseri’ye ba÷lÕ PÕnarbaúÕ
KazasÕ] bulunan Melik Gâzi Türbesi yakÕnÕnda olmasÕ düúünülebilir. Bkz. TOEM, yÕl. 1331, s. 445. Ârifî
Paúa, yukarÕda adÕ geçen makalesinde (s. 369), Halil’in kesilmiú baúÕnÕn Melik Gâzi Türbesi’nde gömülü
oldu÷unu, ekte yer alan vakfiyesine dayanarak, açÕklÕyorsa da, adÕ geçen makalelerde bu vakfiyenin
yayÕnlandÕ÷ÕnÕ göremedik.
297

Süli Bey’in di÷er kÕzÕnÕ da, Sivas SultanÕ KadÕ Burhaneddin Ahmed’in aldÕ÷Õ söylenir.
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edilerek, yine bu savaúta úehit düúmüú o÷lu Mustafa’nÕn kesilmiú baúÕyla birlikte,
Memlûk sultanÕna gönderilmiútir. Bu sÕrada, Zülkâdiro÷lu Mehmed Bey’in kardeúi
Alî Bey-zâde Hamza Memlûklerin himâyesi altÕnda olarak, Maraú vâlisi
bulunuyordu. Mehmed Bey’in o÷lu Feyyaz, MÕsÕr’Õn özel iznini almaksÕzÕn, Maraú’a
saldÕrarak, burayÕ Hamza’nÕn elinden aldÕ÷Õndan, Memlûk komutanlarÕndan biri o
yöne gönderilip, Feyyaz yakalatÕlarak, MÕsÕr’a getirilip ve Hamza da, yine yerine
oturtulmuútur. Bunun üzerine, Zülkâdiro÷lu Mehmed, eúi MÕsÕr Hâtun’u298 birçok
hediyelerle Memlûk sultanÕna göndererek, o÷lu Feyyaz’Õn ba÷ÕúlanmasÕnÕ dileyip,
sultanÕn Kayseri üzerine üstünlü÷ünü kabul edece÷ini vaadetmiútir. Hemen aynÕ
zamanda Karamano÷lu øbrahim Bey de, MÕsÕr SultanÕ’na baúvurup, önce kendisine
ait olan Kayseri’nin Zülkâdiro÷lundan alÕnarak, yine kendisine verilmesini
istemiútir. Gerçekten øbrahim Bey, MÕsÕr’a her yÕl, on bin dinar kadar bir vergi
vermekte oldu÷undan, bunun istenmesi gözönüne alÕnarak, gerek Maraú’a, gerekse
Kayseri’ye birlikler gönderilmiúti. Ancak úu aralÕk yâni, 838 yÕlÕ úevvali sonlarÕnda
(1435 nisan sonu), Zülkâdiro÷lu Mehmed’in eúi MÕsÕr’a ulaúarak, Kayseri’nin
anahtarlarÕnÕ teslim ve kocasÕnÕn a÷zÕndan olarak, sultanÕn üstünlü÷ünü kesin bir
úekilde tanÕdÕ÷ÕnÕ bildirmiú olmakla, Sultan Barsbay (1422-1438) fikrini
de÷iútirerek, Feyyaz’Õ serbest bÕrakÕp ve O’nu yine Maraú Vâlili÷i’ne tâyin etmiú ve
Mehmed’in di÷er o÷lu olan Süleyman’Õ da Kayseri valili÷inde bÕrakmÕútÕr. Bununla
beraber, sultanÕn úu son kararÕ Anadolu’da bulunan MÕsÕr komutanÕna daha
ulaúmadan önce, Karamano÷lu øbrahim Bey, Kayseri’ye hücum ile úehri almÕútÕr.
Bundan sonra Zülkâdiro÷lu Mehmed, bazen sultana dost olmuú, bazen onun
düúmanlarÕyla anlaúmÕú ve en sonunda Kayseri’yi yeniden elde etmek için o÷lu
Süleyman’Õ, Sultan II. Murad Han’Õn yanÕna göndererek, Karamano÷lu øbrahim
Bey’e karúÕ yardÕmÕnÕ sa÷lamayÕ baúarmÕútÕr. øúte bu sâyede, Akúehir ve Karaman’da
da, birçok yerler alÕndÕktan sonra, Sultan Murad Han’Õn Karamano÷lu øbrahim
Bey’le barÕú yapmasÕ üzerine, Zülkâdiro÷lu Süleyman, kendi hesabÕna Kayseri’yi
uzun süre kuúatmÕúsa da, 841 (1437-38) yÕlÕnda MÕsÕr’dan gelen yardÕmcÕ kuvvetler,
Süleyman’Õ Kayseri KuúatmasÕ’ndan el çektirmeye zorlamÕú oldu÷unu Makrizî
söylüyor. Hâlbuki, Ârifî Paúa, kayna÷ÕnÕ bildirmeyerek, Sultan Murad Han’Õn
Kayseri’yi Karamano÷lundan alarak, yine Zülkâdiro÷lu NâsÕreddin Mehmed’e
verdi÷ini bildiriyor. Bundan dolayÕ, Kayseri’nin ne zaman KaramanlÕlarÕn eline
geçti÷i kesin olarak bilinemez. Herhalde, aúa÷Õda görülecek olan Pîr Ahmed’in
870(1466) tarihli kitabesi, Karamano÷ullarÕnÕn bu tarihte Kayseri’ye egemen
olduklarÕnÕ gösterir299.
Zülkâdiro÷lu NâsÕreddin Mehmed Bey, sonralarÕ MÕsÕr SultanÕ Çakmak
tarafÕndan, aúÕrÕ derecede sÕkÕútÕrÕldÕ÷Õndan, Sultan II. Murad’a sÕ÷ÕnmÕútÕ. Bununla
beraber, Zülkâdir ülkesinin co÷rafî yeri nedeniyle, MÕsÕr ile hoú geçinmeyi de
gerekli gördü÷ünden, Mehmed Bey ömrünün sonlarÕnda, Kahire’ye kadar gelip,
Memlûklü sultanÕna ba÷lÕlÕ÷ÕnÕ bildirmek zorunda kalmÕú ve geri dönüúünden sonra,
seksen yaúÕnda bir ihtiyar oldu÷u halde, kÕrkaltÕ yÕllÕk bir hâkimiyetten sonra,
846(1442) tarihinde ölmüútür. øúte, Kayseri’de ùâmîler veya Hâtuniye Medresesi’nin
kitabesi, bu olaylarÕ hatÕrlatÕr.

298
Tarihçiler, bu hatunun adÕnÕ bildirmiyorlar. Ancak, Mucireddin’in Kudüs Tarihi olan El-Ünsü’lCelil bi Tarihi’l-Kuds ve’l-Halil adlÕ güvenilir eseri, Kudüs’de bulunan «Medresetü’l-Gâdîrîyye»
dolayÕsÕyla NâsÕreddin Mehmed’in eúinin adÕ «MÕsÕr Hatun» oldu÷unu açÕklÕyor. Bkz. TOEM, Melik Gâzi
Makalesi, yÕl, 1321, s. 452.
299

Bu konuda bakÕnÕz: ø. HakkÕ UzunçarúÕlÕ, Anadolu Beylikleri, s. 169 vd. (K.G.).
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NâsÕreddin Mehmed Bey’den sonra, o÷lu Süleyman ve bundan sonra sÕrayla,
Süleyman’Õn o÷ullarÕ olan Melik Arslan, ùah Budak, ùehsuvar, ikinci defa olarak,
ùah Budak ve Alâüddevle Zülkâdirli tahtÕna çÕkmÕúlardÕr.
En sonunda Sultan I. Selim 921(1515) yÕlÕnda øran Seferi’nden dönüúünde
Zülkâdiro÷ullarÕ topraklarÕnÕ idâresi altÕna almÕútÕr300.

300

BakÕnÕz: ø. HakkÕ UzunçarúÕlÕ, Anadolu Beylikleri, s. 173 (K.G.).
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KARAMANOöULLARI DEVRø
XXV
Pîr Ahmed ZamanÕ-Kale Kitabesi, 870(1466): øç Kale’nin güneye do÷ru açÕlan
kapÕsÕnÕn üzerinde, 1.85 m. boyunda ve 1.40 m. eninde mermer levhaya yazÕlmÕú ve
iki satÕr üzere düzenlenmiú olan kitabenin Türkçe tercümesi úöyledir: «Rum
(Anadolu) hükümdarÕnÕn nazar kÕlmasi üzerine/Kayseri Kalesi mamur oldu/O hanÕn
adÕ Mehmed (Fatih Sultan)’dir/ Saadet evi Ba÷dad olsun/Onun bendesi (kulu) Pîr
Ahmed’in eliyle/Bu bina tamamlandÕ/E÷er Hicrî tarihini bana sorarsan/Sekiz yüz
yetmiú (M. 1466) yÕlÕdÕr.» Metni aúa÷Õdaki gibidir:
ΩΰϬη ήϣϭέ Ωήϛ ήψϧ ϥϮ̩ (˺
ΩΎΑ Ζθϛ Ϫϳήμϴϗ ˯ϪόϠϗ (˻
Ζγ ϩΪϣ ΪϤΤϣ ϥΎΧ ϯϭ ϡΎϧ (˼
ΩΪϐΑ ζΗΩΎόγ ΖϴΑ ΩΎΑ (̌
ΪϤΣ ήϴ̡ αΪϨΑ ϭ ˯ϩΪϨΑ (̋
ΩΎϴϨΑ Ϧϳ αΎγ ϦΑ ϡΎϤΗ Ϊη (̊
ϰγή̡ ϰΒϧ ΕήΠϫ Ϧϣί ήϛ (̀
ΩΎΘϔϫΎΑ ΩϮΑ ϝΎγ ΪμΘθϫ (́
Anadolu’da Farsça kitabelere çok rastlanmaz. Eski devirlerde manzum olarak,
tarihî kitabeler de az olup, buna daha çok OsmanlÕlar önem vermiúlerdir. Bununla
beraber, OsmanlÕ Devleti’nin ilk zamanlarÕna ait olan kitabeler, çoklukla Arapça ve
nesirdir.
YukarÕdaki kitabeyi, di÷er Karamano÷ullan kitabeleriyle birlikte baúka bir yerde
yayÕnlamÕútÕk301. AdÕ geçen kitabe aracÕlÕ÷Õyla, Kayseri øç Kalesi’nin 870(1465-66)
yÕlÕnda Karamano÷lu Pîr Ahmed Bey tarafÕndan tamamlandÕ÷ÕnÕ ve adÕ geçen emîrin
o aralÕk, Fatih Sultan Mehmed Han’a ba÷landÕ÷ÕnÕ ö÷reniyoruz. Karamano÷lu
øbrahim Bey, Sultan II. Murad’Õn bir kÕz kardeúiyle evlenmiú olup, bu evlilikten
dünyaya gelen altÕ o÷lundan biri Pîr Ahmed Bey’di. øbrahim Bey’in 868(1464)
yÕlÕnda ölümü üzerine, di÷er bir eúinden olan o÷lu øshak, Uzun Hasan’Õn deste÷iyle
Konya’da tahta oturtulmuúsa da, Fatih Sultan Mehmed Han, akrabalÕ÷Õndan dolayÕ,
Pîr Ahmed’i koruyup, kendisine yardÕm da göndererek, øshâk’Õ Konya’dan çÕkarmÕú
301
“Karamano÷ullarÕ hakkÕnda Vesâik-i Mahkûkâ”, TOEM, yÕl, 1327 ve 1328. Burada,
Karamano÷ullarÕ tarihine ait bazÕ eserlerin adlarÕ da yer almÕútÕr.
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ve bu sâyede Pîr Ahmed 869(1465) yÕlÕnda KaramanlÕlar tahtÕna oturmuútur. øúte
yukarÕdaki kale kitabesinde Pîr Ahmed’in, adÕ geçen hakana bu derece ba÷lÕ
görünmesinin sebebi budur. Fakat bu boyun e÷me ve alçak gönüllülük çok
sürmeyip, 871(1466) yÕlÕnda bir bahane ile, OsmanlÕ Devleti’ne savaú açarak,
dikbaúlÕlÕ÷ÕnÕ göstermiú ve fakat tam bir yenilgiye u÷radÕ÷Õndan aynÕ yÕlda Konya
Kalesi, kesin olarak OsmanlÕlarÕn eline geçmiútir. Bu durum, KaramanlÕlar
Devleti’nin yÕkÕlmasÕ sonucunu do÷urmuútur. Gerçi, bu yenilgiden sonra, Pîr
Ahmed, Lârende ve Ni÷de yörelerine çekilerek, OsmanlÕlarla mücadeleye devam
etmiúse de, aynÕ zamanda kardeúleriyle de u÷raúmak zorunda kaldÕ÷Õ gibi, bu kadar
yÕkÕntÕya dayanamayarak ve bu sÕrada çoluk çocuklarÕnÕn OsmanlÕlar tarafÕndan esir
edildi÷ini de görünce derin keder ve üzüntüsünden canÕna kÕyma iste÷iyle kendisini
dik bir tepeden atmÕúsa da, ölmedi÷inden Tarsus’a kaçmÕútÕr. Bu olaylar 879(1474)
yÕlÕnda baúgöstermiútir. Pîr Ahmed bir yÕl daha yoksulluklar içinde, ùam hududunda
vakit geçirdikten sonra, 880(1475) yÕlÕnda ölmüútür. Nerede gömülü oldu÷u belli
de÷ildir.
Selçuklu Devleti’nin yÕkÕlÕúÕndan sonra Anadolu’da ortaya çÕkan Beylikler
arasÕnda Karamano÷ullan Devleti en büyük ve en kuvvetli olanÕdÕr. Kuruluú tarihleri
VII(XIII). yüzyÕlÕn ortalarÕnda, belki 665(1257) yÕllarÕnda olmasÕ muhtemel olup,
Ahmed’in kardeúi KasÕm Bey’in ölümü de 889 (1484) yÕlÕ oldu÷una göre, bu
sülâlenin devamÕ iki yüz otuz dört yÕl kadar kabul edilebilir. Karamano÷ullarÕ,
OsmanlÕ Devleti’yle kÕz alÕp, kÕz verdiklerinden, bunlarÕn tarihi etraflÕca
incelendi÷inde, OsmanlÕ tarihinin de bazÕ karanlÕk noktalarÕ aydÕnlanmÕú olur302.
YukarÕda sayÕlan binalardan baúka, Kayseri’de OsmanlÕ Devri’ne ait, önemli
eserler de vardÕr ki, bunlar ayrÕca incelenmelidir303. Çeúitli devirlere, ait olmak
üzere, kÕsmen büsbütün terkedilmiú ve yÕkÕlmÕú ve kÕsmen yÕkÕlmaya yüz tutmuú,
fakat onarÕlabilir birçok kümbedler de görülmektedir304. Bu cümleden olarak; Fevzizâde Kümbedi305. Dede Kümbed306, KÕrmÕzÕ Kümbed307 ùeyh Câmii Kümbedi308
Beúparmak Kümbedi309 ve bunun gibi binalar, bunlar arasÕnda olup, bazÕsÕnda
kitabeler de vardÕr.
Bunlardan baúka, Yakut, Mucemü’l-Buldan’da Kayseri’de, Muhammedü’lHanefiye b. Ali øbn Ebû Talib’in kapatÕldÕ÷Õ yerle, Ebû Muhammedü’l-Battal’Õn
302

Karamano÷ullarÕ hakkÕnda en derin araútÕrmayÕ ùahâbeddin Tekinda÷ yapmÕú øA’da KaramanlÕlar
maddesi, c. VI, s. 316-330) olup, fazla bilgi için bakÕlabilir. Mo÷ol hâkimiyetinden sonra, Anadolu’da
kurulan Türk Beylikleri içinde, en uzun süreli mücadele OsmanlÕlarla KaramanlÕlar arasÕnda olmuútur. Bu
mücâdele, «Anadolu Türk Birli÷i»ni kurma yarÕúÕndan do÷muú olup, Allah, bu yarÕúta OsmanlÕ Türklerini
muzaffer etmiútir. Bkz. UzunçarúÕlÕ, Anadolu Beylikleri, s. 1-38; Kemal Göde, “OsmanlÕ-KaramanlÕ
Münasebetleri”, Yeni Türkiye, 701. OsmanlÕ Özel SayÕsÕ I, cilt 31, s. 76-80. (K.G.).
303
BakÕnÕz: Mehmed ÇayÕrda÷, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI. yüzyÕllarda yapÕldÕ÷Õ
anlaúÕlan ilk OsmanlÕ YapÕlarÕ”, VD, S. XIII, s. 531-581; Albert Gabriel, Kayseri Türk AnÕtlarÕ; M.
ÇayÕrda÷, Kayseri AraútÕrmalarÕ, s. 273 vd.; Halit Erkiletlio÷lu, Geniú Kayseri Tarihi, s. 313 vd. (K.G.)
304
Bugüne kadar ayakta kalabilen kümbedlerin hemen hemen hepsi asÕllarÕna uygun bir úekilde
onarÕlmÕú bulunmaktadÕr (K.G.).
305

AdÕ geçen kümbedin yerini tesbit edemedik (K.G.).

306

Kayseri Cürcürler Mahallesi’nde bulunan Ulu Hatun Türbesi’ne, halk «Dede Kümbed» de
demektedir (K.G.).
307

Bu kümbedin yerini tesbit edemedik (K.G.).

308

Cumhuriyet Mahallesi’nde «ùÕh Câmii» bitiúi÷inde, ùeyh Tennurî Hz.’lerinin gömülü bulundu÷u
türbedir (K.G.).
309

(K.G.)

Bugün, Merkez KomutanlÕ÷Õ bahçesinde bulunan bu kümbed, aslÕna uygun bir úekilde onarÕlmÕútÕr
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câmii310 oldu÷unu söylüyor. Bunu gerek Kâtib Çelebi Cihannûma’da, gerekse Evliyâ
Çelebi Seyâhatnâme’sinde hemen hemen aynÕsÕyla tekrarlÕyorlar. Muhammedü’lHanefiye, 81 (700) yÕlÕnda Medine-i Münevvere’de ölerek, Baki’de (Cennetü’lBaki/Medine MezarlÕ÷Õ) gömülmüútür. [Bugün Medine mezarlÕ÷Õndaki kabirler Suud
idaresi tarafÕndan yÕkÕlmÕútÕr.] Ebû Muhammedü’l-Battal ise, Anadolu’ya ilk gelen
mücâhîdler arasÕnda bulunmuútur. Bu mâkamlarÕ Kayseri’de göremedik311.

SONUÇ
Sözlerimizi 6-7 Nisan 2000’de yapÕlan III. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu’na sundu÷um “Kayseri ve Yöresindeki Tarihi MekanlarÕn
Düúündürdükleri” baúlÕklÕ tebli÷imden alÕntÕlarla bitirmek istiyorum.
Kayseri tarihi ve sanatÕyla ilgili olarak, hemen hemen ilk ilmî çalÕúmayÕ yapan
Halil Edhem, kaleme aldÕ÷Õ Kayseriye ùehri isimli eseriyle Selçuklu Türkiye’sindeki
Kayseri’yi, günümüze ulaúan Selçuklu ve Beylikler dönemi eserlerini kitabelerinden
hareketle bizlere tanÕtmÕútÕr. Halil Edhem’e bir Kayseri’li olarak yardÕmcÕ olan
Ahmed Nazif Efendi de, Kayseri ile ilgili önemli bilgiler ihtiva eden el yazmasÕ
eserler vermiútir. Baúka bir Kayseri’li sayabilece÷imiz FransÕz Albert Gabriel,
Kayseri ve yöresiyle ilgili çalÕúmalar yapmÕú ve FransÕzca olarak yayÕnlamÕútÕr.
Kayseri’de uzun yÕllar Müze, Kültür ve VakÕflar Bölge Müdürlü÷ü yapmÕú olan
meslektaúÕmÕz Mehmet ÇayÕrda÷, Kayseri ile ilgili pek çok ilmî çalÕúma yapmÕú ve
bu çalÕúmalarÕ önemli dergilerde yayÕnlanmÕútÕr. Burada aklÕmÕza gelmeyen pek çok
çalÕúmanÕn yanÕnda, bugün Kayseri ile ilgili olarak, Tarih Bölümü’nün ö÷retim
elemanlarÕ, Yüksek Lisans, Doktora ve Lisans ö÷rencileri, belgeler ÕúÕ÷Õnda orijinal
çalÕúmalar yapmakta ve úahsen ben, bu çalÕúmalarÕ baúlatan biri olarak, bundan
büyük bir mutluluk duydu÷umu ifade ediyor ve eme÷i geçen herkese teúekkürlerimi
sunuyorum.
Bu cümlelerden olmak üzere, Kayseri úehri ve yöresi siyasî, ilmî, askerî, ticarî ve
sanat yönünden eski Anadolu ve Türkiye Tarihi’ne, en önemli kültür ve medeniyet
merkezlerinden biri olarak geçmiútir. Hem øslâm öncesinde ve hem de øslâmî
dönemde, pek çok olaylara ve geliúmelere sahne olmuú olan Kayseri ve yöresi eski
Anadolu ve Türkiye Tarihi’ndeki de÷iúmez yerini almÕútÕr.
Eski Anadolu Tarihi içinde Kayseri ve yöresi Kalkolitik Ça÷’dan baúlayarak
Bizans Devri sonuna kadar, daimi yerleúme merkezi olmuú; Erken Hitit Devri ve
Asur Ticaret Koloni Ça÷Õ, Eski Hitit KrallÕ÷Õ, Hitit ømparatorlu÷u ve Geç HititDemir Devri’ne ve Mazaka, Eusebia adlarÕ ile anÕlan eski Kayseri’ye Hititler,
Frigler, Medler, Persler, Büyük øskender, Ermeniler, Sâsâniler ve Kayseriya adÕyla
RomalÕlar, sonra da BizanslÕlar hâkim olmuúlardÕr. Hitit ve Asur Koloni Ça÷Õ’nda
310

Kayseri-Battal Mahallesi’nde bulunan bu câmii, bugün ibâdete açÕktÕr (K.G.).

311

Battal Gâzi’nin mezarÕnÕn, adÕ geçen câmii avlusunda oldu÷u söylenir (K.G.).

Biz burada, sadece görebildi÷imiz eksiklikleri, bulabildi÷imiz bilgilerle gidermeye çalÕútÕk. Yine
ifâde edelim ki, bu bilgiler eksiksiz de÷ildir. Daha derin araútÕrmalarla, baúlangÕçtan günümüze kadar,
müstâkil bir Kayseri Tarihi’nin yazÕlmasÕ bu boúlu÷u dolduracaktÕr. YukarÕda da belirtti÷imiz gibi,
batÕdaki, úehir tarihçili÷ine verilen öneme kulak vererek, bizde de, úehir tarihçili÷inin geliúmesi en büyük
idealimiz olmalÕdÕr. Bugün bu yolda baúta üniversite olmak üzere çok sayÕda ciddi çalÕúmalarÕn
yapÕldÕ÷ÕnÕ ve yayÕnlandÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Çünkü, milletler kendi tarihlerinden habersiz kaldÕklarÕ sürece,
yok olmaya mahkûmdurlar. Sözümüzü, bu konuda da bizlere yol gösteren, TÜRKøYE CUMHURøYETø
DEVLETø’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün úu veciz sözleriyle bitirelim: «TÜRK ÇOCUöU
ECDADINI TANIDIKÇA, DAHA BÜYÜK øùLER YAPMAK øÇøN, KENDøNDE KUVVET
BULACAKTIR. »
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Karahöyük veya Kültepe’ye, dolayÕsÕyla Kayseri’ye, Asurlular aracÕlÕ÷Õyla,
Mezopotamya medeniyetinin geldi÷i bilinmektedir. Hem yazÕnÕn ve hem de ticaret
ve sanatÕn erken devirlerde Kayseri ve yöresine giriúi, bugünkü Kayseri’nin, ticaret
ve kültür gelene÷inde önemli bir etken oldu÷unu söyleyebiliriz.
øslâmî dönemde, Emeviler aracÕlÕ÷Õyla øslâm ordularÕ Kayseri’ye hâkim olmuúlar
ve fakat bu hâkimiyet uzun ömürlü olmamÕútÕr.
Türkler’in Anadolu’ya geliúleri ile birlikte, Kayseri de, 1067’den itibaren önemli
bir Türk-øslâm beldesi haline gelmiútir. Cumhuriyet dönemine kadar Kayseri ve
yöresine sÕrasÕyla úu Türk Devletleri hâkim olmuúlardÕr: Büyük Selçuklular,
Dâniúmendliler, Türkiye SelçuklularÕ, ølhânlÕlar, EratnalÕlar, KadÕ Burhâneddin
Ahmed, KaramanlÕlar, DulkadÕrlÕlar, tekrar KaramanlÕlar ve OsmanlÕlar.
Türk Tarihi’nin bütünlü÷ü içinde, Türk Milleti’nin içinden çÕkan hanedanlar
olarak Kayseri ve yöresine hâkim olan, bu saydÕ÷ÕmÕz devletlerden kalan ve
günümüze kadar ulaúabilen âbideler ve hâtÕralar ile bu yöre, tarihî husûsiyete sahip
bir “açÕk hava müzesi”gibidir. Türkiye’de benzeri az görülen bu tarihî zenginlik ve
özellikler, Kayseri ve yöresinin, eski Anadolu ve özellikle Türk tarih ve
kültüründeki yerini ve önemini artÕrmaktadÕr.
Türkler idâresinde Kayseri ve yöresindeki tarihî mekânlarÕ; a. øbâdet edilen, b.
Ziyaret edilen c. ølim ö÷renilen d. Di÷er önemli tarihî mekânlar olarak sayabiliriz.
a. øbâdet Edilen Tarihî Mekânlar
Dâniúmendliler, Türkiye SelçuklularÕ, ølhânlÕlar, EratnalÕlar ve OsmanlÕlar
dönemlerine âit câmii ve mescidler Kayseri ve yöresinin tarihî dokusunu teúkil
ederler ve bu beldeye millî-manevî bir hava verirler. Merkezdeki Câmi-i Kebir veya
Sultan Câmii Daniúmendliler’i ve Selçuklular’Õ ; Gülük Câmii, Hunat, HacÕ KÕlÕç
Câmii ve Han Câmii, Selçuklular’Õ ; Bünyan’daki Ulu Câmii ølhânlÕlar’Õ; merkezdeki
KadÕ Mescidi EratnalÕlar’Õ Fatih Câmii, ùeyh Tennûrî Câmii, ùeyh Taceddin
Câmii,øsa Künbed Câmii, Künbed Mescidi, Kurúunlu Câmii OsmanlÕlar’Õ
hatÕrlatmaktadÕr.
Daniúmendliler’den Cumhuriyet idâresine kadar Kayseri’de hâkim olan siyâsî
teúekküller, ibâdet yerlerimiz olan câmileri yapÕp, geniúletip, tamir edip, yaúata
gelmiúler ve Türk Milleti’nin manevî ihtiyacÕnÕ gidermiúlerdir. Kayseri’nin ve
Kayserili”lerin sa÷lam yapÕsÕnda bu manevî havanÕn rolünün büyük oldu÷u
tartÕúÕlmaz. Bu tarihî câmilerimizin Anadolu topra÷ÕnÕn vatanlaúmasÕ ve ebedî Türk
yurdu olmasÕnda birer manevî tapu senetleri oldu÷unu düúünüp, hiç akÕldan
çÕkarmamak gerekir.
b. Ziyâret Edilen Tarihî Mekânlar
Bilindi÷i gibi, Daniúmendliler’in ikinci sultanÕ, 1105-1134 tarihleri arasÕnda
hüküm süren, kudretli, adâletli, zeki ve cesur olarak bilinen Melik Emir Gâzi’ye âit
Pazarören’deki Melik Gâzi Türbesi, hem sanat açÕsÕndan âbidevi bir eser ve hem de
milletimizin dünden bugüne en önemli mânevi mekânlarÕndan ve dâimî
ziyâretgâhlarÕndan biri olmuútur. HalkÕmÕzÕn “Kuú Kalesi”dedi÷i ZamantÕ Kalesi’ne
hâkim bir yerde yapÕlan bu türbe, bölgeye manevî bir hava vermektedir.
Kayseri merkezindeki en önemli ziyâretgâh, Mevlânâ’nÕn hocasÕ, Seyyid
Burhâneddin Tirmizî Türbesi’dir. Özbekistan’Õn Tirmiz ùehri’nde 1165-66’larda
do÷an ve 1244 yÕlÕnda Kayseri’de vefât eden Seyyid Burhâneddin, bugün kendi
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adÕyla anÕlan türbesine defnedilmiútir. Seyyid Burhâneddin Tirmizî, Selçuklu
Türkiye’sinden Cumhuriyet Türkiyesi’ne gelen mânevi birli÷in, önemli bir temsilcisi
olmuú ve Kayseri’ye manevî bir hava vermiútir. Türbesi kadÕn-erkek herkesin
önemli bir ziyâretgâhÕ haline gelmiútir.
Bu iki önemli úahsiyetten ilki bir sultan, ikincisi ise bir ilim adamÕ. Dünden
bugüne Türk insanÕ, her ikisini de hemen hemen aynÕ seviyede ve aynÕ duygular
içinde ziyaret ede gelmiú ve ziyâret ede gidecektir.
Bu iki önemli ziyâretgâhtan baúka, Kayseri’de pek çok kümbed ve türbe vardÕr.
Yine Dâniúmendliler’in üçüncü sultanÕ Melik Mehmed Gâzi Türbesi, bir görüúe göre
Selçuklu, di÷er bir görüúe göre de EratnalÕ devrine âit olan Döner Kümbed, Selçuklu
Hunad Hâtun Türbesi, EratnalÕlar’a âit Köúk Medresesi içindeki Süli Paúa Türbesi,
Bünyan Karakaya Köyü’ndeki Seyid Halil Devletlü ve Seyid øsa Türbesi, Kutlu
Hâtun Türbesi, øbrahim Tennuri Türbesi gibi daha pek çok türbe bulunmaktadÕr. Bu
türbelerde yatanlar, bu Türk topraklarÕnÕn dünden bu güne sahipleri olup, Türk
insanÕ tarafÕndan daimî ziyâretgâh haline getirilmiúler ve saygÕ gösterilmiúlerdir.
c. ølim YapÕlan Tarihî Mekânlar
Selçuklu, Beylikler ve OsmanlÕ Türkiye’si Kayseri ve yöresinde, ilim ö÷renilen,
e÷itim ve ö÷retim yapÕlan müesseseler deyince, bütün Türkiye’de oldu÷u gibi, akla
medreseler gelmektedir. Medreseler, hem dinî, hem ilmî ve hem de sosyal bir
müessese olarak, Türk milletinin e÷itim ve kültür seviyesinin yükselmesinde mühim
rol oynamÕúlardÕr. Bugünkü karúÕlÕ÷Õ üniversite olan medreselerin Kayseri’de
oldukça fazla oldu÷u bilinmektedir. Bugün ayakta kalabilen medreselerden
önemlilerini úöyle sÕralayabiliriz: GÕyâsiye ve ùifâiye Medreseleri, Hunad
Medresesi, HacÕ KÕlÕç Medresesi, Sahâbiye Medresesi, Avgunlu Medresesi ve
Serâceddin Medresesi gibi.
Türkiye Selçuklu Devri’ne âit olan bu medreseler, Kayseri’de hem tÕp ilminin,
hem fen ilimlerinin, hem sosyal ilimlerin ve hem de dinî ilimlerin çok ileri derecede
olduklarÕnÕ göstermektedirler.
Kayseri’de, Köúk Da÷Õ adÕ verilen tarihî mekânda EratnalÕlar’a âit Köúk
Medresesi adÕyla anÕlan bir medrese daha vardÕr. Bugün bu tarihî eser aúevi olarak
kullanÕlmaktadÕr. DulkadÕrlÕlar’a âit yeniden inúa edilen Hâtuniye Medresesi’ni de
burada zikredebiliriz.
d. Di÷er Önemli Tarihi Mekânlar
Selçuklular, Beylikler ve OsmanlÕlar Dönemleri’nden ve Cumhuriyet Devri’ne,
bilgi, belge ve eser kaybÕ olmasÕna ra÷men, pek çok tarihî hâtÕra ve eser intikal
etmiútir. Bunlardan bazÕ önemli örnekleri burada hatÕrlatalÕm: Kayseri’de “Kasr
SahrasÕ”, “Meúhed OvasÕ” veya “Meúhediye” isimleriyle anÕlan ve Köúk Da÷Õ’ndan
Keykubâdiye SarayÕ’na kadar uzanan geniú bir ova bulunmaktadÕr. Bu ova özellikle
Sultan I. Alâeddin Keykubâd zamanÕnda Selçuklu ordusunun sefere hazÕrlandÕ÷Õ bir
tarihî mekân olarak pek çok olaylara sahne olmuútur. Selçuklu ordularÕ sefere
buradan çÕktÕ÷Õndan dolayÕ da Kayseri’ye “Darü’l-Feth” denilmiútir.
Bilindi÷i gibi, øbn Bibi’nin zikretti÷i, Prof. Dr. Osman Turan’Õn yerini tahmin
etti÷i “Yabanlu PazarÕ” adÕyla anÕlan tarihî mekân, Prof. Dr. Faruk Sümer tarafÕndan
yapÕlan bir alan araútÕrmasÕ sonunda, Pazarören KasabasÕ olarak tespit edilmiú ve bu
çalÕúma, bir kitap halinde yayÕnlanmÕútÕr. Bu milletlerarasÕ fuar, Selçuklu
Türkiye’sinde ticarî politikanÕn ne kadar iyi iúledi÷ini göstermekte ve bizi
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düúünmeye sevketmektedir.
Selçuklular devrinde Kayseri merkezindeki Selçuklu sarayÕ “Devlethâne” den
baúka, Sultan I. Alâeddin Keykubâd tarafÕndan 1225’den itibaren yaptÕrÕldÕ÷ÕnÕ
bildi÷imiz, bugünkü ùeker FabrikasÕ sahasÕ içinde kalÕntÕlarÕ bulunan “Keykubâdiye
SarayÕ”, zamanÕnÕn en güzel yapÕlarÕndan biri olup, pek çok tarihî olay ve geliúmeye
sahne olmuútur. Sultan I. Alâeddin Keykubâd burayÕ yazlÕk ikâmetgâh olarak
kullanmÕú, elçileri burada kabul etmiú ve burada vefat etmiútir.
Kayseri Orhan Gâzi Caddesi üzerinde bulunan tonoz örtülü Babük Bey SarayÕ,
ølhânlÕ-EratnalÕ hâtÕrasÕ olarak günümüze kadar gelmiútir.
Kayseri dÕúÕnda bulunan tarihî mekânlar olarak; Haydar Bey Köúkü, Erkilet
Tepesi’nde HÕdÕrellez Köúkü ve Kayseri-Sivas yolu üzerinde Sultan HanÕ ve Bünyan
KaradayÕ Köyü’nde Karatay HanÕ bulunmaktadÕr. Bu tarihî yapÕlar bizlere
düúünmemiz ve yazmamÕz için önemli mesajlar vermektedirler. Selçuklu
kervansaraylarÕnda Müslim, Gayri-müslim herkes misafir edilir, hiçbir fark
gözetilmezdi. Kervansaraylar, bugünün Türk evleri ve köy odalarÕnÕn geniú ölçüdeki
örnekleriydiler denilebilir.
Kayseri-Ankara yolu üzerinde, bugün içeride kalmÕú olan, Tekgöz, Birgöz, veya
YalnÕzgöz Köprüsü ve bu köprünün stratejik önem kazandÕrdÕ÷Õ KadÕ Ba÷larÕ ve
aynÕ úekilde Erkilet’teki Çokgöz Köprüsü de anÕlmaya de÷er tarihî mekânlardandÕr.
Bu mekânlar her dönemde pek çok olaya ve geliúmeye sahne olmuútur.
Kayseri içinde hepimizin bildi÷i Selçuklu devrine âit Hunat HamamÕ hemen
hemen tek tarihî mekân olarak günümüze kadar ulaúmÕútÕr.
Kayseri’de hem Selçuklu, hem Beylikler ve hem de OsmanlÕ Dönemi’ne âit pek
çok çeúme vardÕr. Belki de di÷er alanlarda oldu÷u gibi, çeúme yönünden de, Kayseri
önemli bir tarihî merkezimizdir.
En son olarak da Kayseri’de, Millî Mücadelemizin hâtÕrasÕ, Mustafa Kemal
Paúa’nÕn 19-20 AralÕk 1919’da misafir edildi÷i Sivas KapÕsÕ’nda, ømamzâde Reúid
A÷a’ya âit, XIX. yüzyÕlda yapÕlmÕú eski bir Türk evi olan ve bugün “Atatürk Evi”
olarak müze haline getirilen tarihî mekânÕ zikredebiliriz.
Denilebilir ki; Selçuklu Türkiye’sinde Konya’dan sonra merkez oldu÷u için
“Dârü’l-Mülk” ve seferlere buradan çÕkÕldÕ÷Õ için de “Dârü’l-Feth” olan Kayseri ve
yöresindeki tarihî mekânlar ve eserler, yaúayan bizlere pek çok úeyler hatÕrlatÕyor,
düúündürüyor ve tarihle kucaklaútÕrÕyor. Bana öyle gelir ki, Kayseri ve yöresi,
Türkler’in hâkimiyet kurmalarÕyla, aynÕ milletin içinden çÕkan siyasî teúekküller
olarak Dâniúmendliler, Selçuklular, Beylikler ve OsmanlÕlar eliyle, pek çok olaylara
ve geliúmelere sahne olmuútur. Bu siyasî teúekküllerin ve önemli devlet adamlarÕnÕn
faaliyetleri ve eserleri Cumhuriyet Dönemi’ne intikal etmiú ve bizler o maddîmanevî mekân ve eserlerle bütünleúmiúizdir. Bu cümlelerden olmak üzere,
Kayseri’nin millî-manevî tarihinin oluúmasÕnda devlet adamlarÕ, ilim adamlarÕ ve
herúeyden önce iúini iyi bilen ve meseleleri çözen Kayseri’lilerin rolünün büyük
oldu÷unu ifade etmeliyiz. Kayseri’yi ilk fetheden Turhasan’dan baúlayarak
Daniúmendli Melik Emîr Gâzi, Melik Mehmed Gâzi, Selçuklu Sultan I. Alâeddin
Keykubâd, Memlûklü Sultan Baybars, ølhânlÕ Abaka , EratnalÕ Sultan Alâeddin
Eratna ve KadÕ Burhâneddin Ahmed, OsmanlÕ Sultan IV. Murad’Õn Kayseri’yle ilgili
önemli izleri ve hâtÕralarÕ vardÕr. Yine aynÕ úekilde Kayseri’de Gevher Nesibe
Sultan, Hunat Hâtun, ùah Cihân Hâtun, Süli Paúa Hâtun, ùah Kutlu÷ Hâtun, Kiçi ve
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Ulu Hâtun gibi hanÕmlarÕn da izleri ve hâtÕralarÕ bulunmaktadÕr. Bu izler ve hâtÕralar,
Türk devlet ve toplum hayatÕnda kadÕn-erkek farkÕ gözetilmeksizin, herkesin
Kayseri ve dolayÕsÕyla Türk tarih ve kültürünün oluúmasÕnda önemli görevler ifâ
ettiklerini göstermektedir. Tarih, yaúayan bizlerin canlÕ bir hafÕzasÕdÕr. Bizler, millî
tarih ve millî kültürümüze sahip çÕktÕkça ve onu geliútirdikçe bu hafÕza, ebediyen
canlÕ kalacaktÕr.
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